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ЗА НАУКА И ИЗКУСТВО.СТОПАНСТВО И БИТЪ-МИНАЛО
И НАСТОЯЩЕ НА РОДОПСКАТА ОБЛАСТЬ.

ИЗЛИЗА НА ПЪРВО ЧИСЛО ВС£КИ МЕСЕЦЪ
или 10 ПЕЧАТНИ КОЛИ годишно

ИВОНШЕНТЪ САМО ГООИШСНЪ: ЗА БМГАРЯЯ 70 JI. ЗА СТРАНСТВО - 200 ЛЕВА
ЗА ОБЯВЛЕНИЯ СЕ ПЛАЩА ПО 2-50 Л. КВ. СМ., А

НА СТРАНИЦА ПО

СПОРАЗУМЕНИР.

АДРЕСЪ: РОДОПА
СОФИЯ, „МАРИЯ ЛУИЗА" 62

УРЕДНИКЪ:
ХР. КАРАМАНДЖУКОВЪ

ТЕЛЕФОИЪ : ПОДЦЕНТРАЛА ХАЛИТ-Б Ki 266

Станймашката тютюйбва коо

пераций „йсенова KpsпoGть'^
Успоредно съ кздигането, закр-fen ването и ycn-fexHrt на електрическа-

Kto,

та синдилална централа „Вжча" въ

с. Кричимъ, изникна и сё надпреварва съ нея едва вТора мошна кооператилна родопска инициятива

на

друго попри це. Това е тютюневата

кооперация и банка „Асенова Кре
пость"

въ

гр.

Станимака,

./•.

v.

■... ь L.

която

чрезъ CBOHTt придобити успехи въ
полете на тютюневото производство,

обработка и търговия на кооперативни начала, въ всЬко направле

ние, показва до какви размори може
да се прояви коопаративната сила
и какви материални и морални при-

добивки печели кооператора чрезъ
организация на своята самопомощь.

Тихо и безмълвно,

борейки

се съ

всички спънки и трудности, произлизаши отъ витающия духъ на разтле-

ние и самоизяждане и борба съ ед-

ритЬ тютюневи тръстове, тая коопе

рация намори сили въ себе си, за да

Тютюноберидба — Изъ плантацит-fe на Станймашката тютюнева кооперация
„Асенова Крепость", конто се намиратъ на н-Ьколко км. на сЬверъ подъ градъ
Станимака. — Фотография на Крумъ Сайовъ ~ Станимака.

се изтръгне отъ дребното сжществуване

и

да

се изпречи

като

едва

мощна и. здрава икономическа и стопанска единица,

която

прави честь

не само на Станимака и Родопската об
ласть, но и на цела България. Ние,

перативна единична организация у

Следъ 5 годишно существуване

нась и въ Балкански полуостровъ.
Отъ -нейния животъ и отъ нейнитЬ

и изниквайки съ 33 души членове и
д-Ьловъ капитаръ 1,690 лв., днесъ тя

д-Ьла могатъ да почерпятъ поука

брои 130о д. членове и деловъ ка-

„Вжча" тя е първата и най силна коо-

всички- кооперации у насъ.

питалъ около 15 милиона. Въ това

Ное/1ъ Бжкетонъ за Западна
ТраКйй.

ведливата кауза на българския на-

негови мисли, разсжждения и заклю
чения. За положението на бълга-

можемъ да кажемъ какво наредъ съ

родъ. Неговит-Ь успехи въ полити-

рит-Ь въ Западна Тракия, той гово

ческия животъ на Англия радаатъ
насъ българит-Ь, а не можемъ да откажемъ, вджхватъ ни изз-Ьстни надежди. Той и негозит% приятели въ

ципЬ. За западна Тракия той каз-

гличанинъ съ видно обществено поло

английския каЗинетъ,

ва

жение, който живо се интересува и

не дадатъ въ гол'Ьма или малка сте-

добре познава положението на близ-

пенъ нова ортентириовка и насока
на английската политика по отно

както на Сърбия. Чужцото населе
ние на гръцка Македония сградЗ/

шение българскигЬ въпроси и бълrapcKHTfe права. Преди н'Ьколко м'з-

наравно съ населението въ Тракия.

Имею

на

Ноалъ

Вжкстонъ

е

добре известно у насъ. Единъ ан-

кия истокъ (Балкански полуостровъ)
и единъ отъ най-активнит-к до сега

не могатъ да

ри, следъ като описва положението на

Югославия и участьта на македонвъ книгата

си следното:

„Рекорда на Гърция е тъй лошъ,

Лондонъ, това е Ноелъ Бжкетонъ.
Той заема днесъ портфейла на

сеци и преди да бжде министъръ

Свидетелствува за това сж десгвующето военно положение въ тия об

той

ласти,

кабинета

на Мандоналдъ.

говори за меншествата въ Балкан

симпатии

къмъ

членове на Балканския комитетъ въ

министерството на Землед-Ьлието въ
него

Haшитt

произлизатЛз

отъ това, че не веднажъ като членъ

на Балканския комитетъ, като общественмкъ и като депутатъ въ

кама-

рата, е използуеалъ случаигЬ да се
застжпи устно и писмено за спра-

издаде една

книга

озаглавена

„Меншествата въ Европа". Когато
ски

полуостровъ,

между

другото,

той се спира и на Западна Тракия.
HeroBHT-fe възгледи и неговото мне

ние придобиватъ особена важность
й значение днесъ, и считаме за не-

излишно

да

приведемъ

тукъ

тия

на

па и

българи

настойчивит^

искания

и

имъ

турци да

се

възвърне доброте управление на
съюзни дката администрация въ Тра
кия презъ 1919 год., преди грьцкото
нйшествие тамъ по силата на Се-

върския договоръ. Съ предаването
Западна Тракия на Гърция 'св
причинява гол-ёмъ пакость на тамош-

СТР.

число

2.

Р О Д О П А

не

влизатъ друг ! 600 ду

ши кандидати за членове, които сж

предали на

консигнация

тютюнитЬ

си за обработване и продажба отъ
кооперацията. Освенъ това, въпреки

ции и

другото

за

БРОИ 3

използуване

за

производство на тютюнъ. Отъ тая
площь 100 декари сж собственость
на кооперацията, 100 декари подъ

наемъ отъ държавата и 50 декари

застоя на тютюневата търговия, къчъ
края на изтеклата гоцииа коопера-

панството има

иията ycn-fe да продаде всички свои
тютюни, съ изключение на най-гор-

опитно поле за подобрениё сортовет-к. Освенъ пълното модерно обза-

ното качество, и на цена, която реализирва печалби, и за нея и за

веждэне на стопанството, включител-

членовет-к.

то разполага и съ свой файгонъ, 2

Нар.едъ съ своята непосредствена задача да се грижи за добрата

обработка й продажба на коопераTHaHHTt

ТЮТЮНИ/' и

подпомагането

членовет-к тютючопроизводители съ

скмена, разсади, и пари, коопера

цията прави замашки i предпр-(ема
културни инициативи, които

удивя-

ватъ чов-кка. — Какво именно? Ето-

1. Първо и първо издигна едно
собствено здание манипулационенъ
складъ за изготовление на тютюни

за експортъ, на' което даваме и сним
ка на трета страница.

2. Инсталира фабрика за произвеждане тютючеви изд-клия съ клонъ

за кутии и амбалажъ. Споредъ в-к-

стницит-к тая фабрика е изгор-кла.Коо
перацията ще посрешна загубата,
преди всичко чрезъ осигуровката й,

срещу която тя ё вече получила 2
и половина милиона лева отъ оси-

гур. д-во „Бълг. Фениксъ". Тая фа

— отъ лозарската кооперация, Стомодерна

сушилна и

но и тракторъ за разработка земята,

товлява нова сграда, гдето ще се пр-

м-кщава и администр. отд-клъ на коо

перацията, Новата сграда* е почти

готова. По нея до сегасж изразходвани около 7 милио.ча. Остава още

свои отличчи два концертни оркест-

ри (духовъ и инструмечталенъ).
7. Но най-важчото инай-съобра-

зигелното е, че кооперацията е пре^рнала здраво идеята за даване
безплатна медицинска помощь на
всички членове въ града и селата.

эз тая ц-кль на рззположение на

членовет-к сж лекарьтъ на коопера
цията,
фелдшера, акушерката и
чифта породисти коне и 2 товарни

кооперативната аптека за безплатни

коли.

4. Освенъ това кооперацията раз
полага за свои нужди и за нужди
на членоеет-к съ 4 леки автомобили и
2 камиона.

5. Въ проектъ сж постройкит-к
за които се изготовляватъ

планове

т-к и веднага ще почне строенето
разширение на манипулационнитк
складове, жилищни

пом-кщения

за

церове. Въ услуга на болнит-к кооператори сж и преаознит-к средства :
автомооили и файтонъ, ако стане

нужда т-к да бждатъ изпрашачи на
лечение въ П-ювцивъ и София Не
зависимо отъ грамаднейшата полза
ме

тивенъ театъръ, салонъ съ рестбрантъ и кинематографъ. Надъ тия
постройки ще

бжде

кооперативния

домъ за пренощуване на членовет-к.
Тия постройки ще бжда-гь върху
площь огъ 2000 квадр.

метра. При

нея ще бждагъ построени гаражи
за автомобилит-к съ модерна техни-

ческа работилницт. Настоящит-к имоти на кооперацията : земя, построй
ки, машинарии.

превозни средства

лиона л в. Всичко

това може да се

каже произлиза отъ .чепосредстве-

нит-к нужди да се създадатъ усло
вия за работа.

6. Яла въ грижит-к да култивира

we см-кта-

ство за Г

рЗВИТбЛНИЯ
работницит-к, постройка на коопера- -ВО
значи

брика се помкщалаше вр-кменно -въ- и пр. възлизатъ на около 30-ми
досегашното здание. За нея се изго-

Заради това подържа свой специаленъ органъ бюлетинъ, и издържа

«е^колепно средС'Ьтч'кта.

страна на уп-

Вс-Ьки знае. как-

за Дnfaav
по доктори,
закърпишъ здравето
си. ЧоЯ тук-ь'^пп^°
може се разплати.
по порж?я
®
пефона
веднага' след?
Централата и
разтояниртп я

^екаря^ пъ

споредъ

облаги'^Г^я"

материалритф

кжщи '

" ■ здравии -

си на вс-ккжпв

^

Желанието

яви въ по^^^'^°°"«Р^иятз да се
«акто и да спомогне зГнГс?®'"^
на кооперативна ет^?

ность между членаве^ '

е сжщо и другарски сждъ
измазването и мебилирането.
шава спорозет-к между
и
солидарность
между
членовет-к,
3. Кооперацията разполага и съ
Когато членовет-к иматъ
260 декара работна земя, отъ която управлението се е погрижило да за- сл^дебни
д-кла съ лица
60 декари опитни тютючеви планта доволи и културно-просв-ктнит-к нуж
истинско чувство на общественость

ди на членовет-к на кооперацията.

ното население и се създава сериозна

"

^2^= Cb=t™ „ всд\^Гд"Сга

Конференцията зае становището, че

ШИНСТВОТО въ източна т

го хил-кди хора се принудиха да си
о ставя 1ъ домовет-к и да търсят-ь,
подслонъ въ Бълтария. Българскит-к

е законна притежателка на тая оо-

върху Западна Тракия се
на факта, че споредъ tw
брояване отъ 1910 гол

заведения бидоха затворени, а бъл
гарскит-к учители, свещеници, лека-

какго предвижда договора за мал-

щомъ гръцкитк пп»

^^9,000. /

новечи, предаването Г,

-^"0 Устг

опасность за бждаща война, защото

изл-кзе гръцко, докато въ^^-5"^
на Б-ьлгария се пресича пжтя за Егея.
1ракия турцит-к сж въ я •^^"адн;
иЗаедно съ настаняването на гър- не е още ратифициранъ. на и да болщичство.
Българскитй „
HHTt въ Тракия презъ 1920 г. мно
Гърция н-кма суверено право надь
Тракия. понеже Севърския договоръ

ласть пакъ е' тр-кбвало да измине

единъ периодъ

/^^сТнотГ'н?

училища, църкви и доуги културни да се даде право на м-кстното на
селение да се засели окончателно,
ри и адвокати изпждени. Ядмини-

Динствата ме-жду ГърЦия и главнит^

стратив.чит-к съображения бФха рж-

съюзни държави.

..Представенит-к данни за числото

мата на произволни арести. Тежки
се налагаха за фалшиви

и фанстатични обвинения. Младе-

българи. турци "
хия отъ г Венизелось въ (..анъ-КеWO. гдето той ycn-feUJHO предяви пре-

жит-к българи насила се зачисляваха
въ гръцката войска, пращани на

отъ съмнителни. Обикновено гърци-

ководно начало. Влад-ке-ше систе-

тенции за тая область, сж повече

Малоазийския фронтъ, макэръ че T-fe считать помацит-fe. българомоха„апосланишката .кочференция и да "едани, за турЦИ- ^
осжди тая постжпка като незаконна. триарш,,сти за гьрци- Щомъ такв

"ре

и помацит-к ВЪ Западна т

бчли 227,000, а гър?ит\
източна Тракия с/

с;

върх

часть б-к логично неизбъ ^^"зднат

^ Около едча трет?

българска нация —
ние отъ 5 милиона

отъ българи, които миомъ.
е оставилъ подъ чужда
рзта родина е

малкат

състо

договор-

Ст!

жанци не по-малко огъ400пгч/?^

се манипулира съ гия цифри, бол- Ето защо, глупаво е дд

Душр

БРОЙ 3
си

Р О Д О П Я

иматъ

на

разположение

платно кооператиания

без-

разни < случаи

се

знае.

че тютюневата кооперация „Асенова

адвокатъ.

9. Оставяме на , страна отпускането безвъзратно помощи на бедни
членеве по

въ своето начало. И нека

CtP. 3.

смърть,

свадба, болесть и пр.
Отъ всичко гореизложено се вижда на каква основа е застанала тю

тю невата кооперация „Дсенова кре

крепость на това поле има да изиг-

рае една гол^ма насърдчителна
роль. Ето защо, съ своигЬ успехи
и закр^пване и съ честната и пре
данна д-кятелность

на всички коо-

ператори и д-кйци, гол-Ьми и малки,
нека тя бжде прим'Ьрния учитель.

пость". Това прави висока честь на
всички гол'Ьми и малки

д'Ьятели въ

кооперацията. И тукъ му е м^Ьстото
да посочимъ, че въ това Д'Ьло, освенъ съзнанието на членовет-Ь коб-

Законопроектъ за ropHit.

заслуги се пада върху органицатор-

Съгласно новия законопроектъ
за горит-fe, който е вече разглёданъ
отъ Министерския съветъ, държавнит-Ь гори ще се стопанисватъ по. 4

скит^ способности, широкия погледъ,

начина: а) по стопански начинъ, б)

ператори, за широкото развитие, при-

добито до сега,

гол'Ьмия

съобразителность

и

д"Ьлъ на

смелость

на

Директора г. Ст. Ивановъ. Да, нему

отъ M^fecTHOTO население по тарифни

цени, в) чрезъ търгъ и г) чрезъ кон-

се дължи много и премного. Ала бъл-

цесия.

гаринътъ не може да се отърси отъ

Въ чисто горскит^ и горско-полскит-fe села, гдето населението изкарва прехраната си отъ горитЬ, коо

своята дребнавость, зависть и злоба.
Плодъ на тая

нищета

считаме

и

всички атаки, отъ заинересувани ли

перативното използуване

ца да спратъ долото на коопера

вижда.

цията като ежедневно се занимаватъ

се

пред-

Такива кооперации ще се креди-

Пързата постройка — Манипулационенъ
складъ на тют. кооперация .Дсенова Кре

пость* въ гр. Станимака. — Фотография
Кр. Савовъ — Станимака.

населенит^ мЬста и обществени уч
реждения.

Стопанисването на частнит^ гори
въ планинитф и охранителнитЬ м'Ьста ще стаеа на

задружни или коо-

перативни начала въ разм'кри до
1000 хектари.
Използуването на пашата и второстепеннит-Ь продукти ще става по

съ бивалици и небивалици, за да хвър-

тиратъ отъ държавата за

лятъ калъ върху управата и директо

на нуждния имъ инвентаръ, за нап-

CTonaHCKHTt планове, или при липса

рава на дъскор-Ьзници и пр.

на такива — по

ра на кооперацията. Не сме отъ ония
да не признаемъ, че едно гол-Ьмо д-feло като „Асенова крепость", може да
има CBOHTfe rp-feujKH и опущения. Ала.,

Концесионната

набавяне

експлотация

на

годишни

планове.

Преди да се внесе въ Народното

Събрание, изготвениттъ законопро-

държавнит'к гори ще се въведе въ
горит-Ь, гдето по-гол'Ьмата часть отъ

екть е билъ даденъ на комисия, ко-

грехъ върши BC-feKH, конто знае това

етата имъ не може да се използува

ято да се произнесе върху оснозни-

и умишлено д-Ьйствува и пр^чи на

било пораци' гол^мината имъ, било
поради т-Ьхнатз отдалеченость, или

T-fe положения, легнали въ него. Тая

липса на превозни средства.

ти лесовжДи. Но сж се изказали и
народчи предстмвители, межцу кои

развитието на хубавата инициатива.
Д-Ьятелит-Ь, основани на своята рев
ность, и съзнание, че вършатъ доб
ро и полезно д^ло на народа, трЪбва

да

не

се

стреснать

въ своята

д-Ьйность. Признателность и благо

дарное гь Tt H-feMa да нам^рятъ; особено у насъ и при нашит-fe нрави,
гд-feTO критикарит-fe сж много, а творцигЬ редкость.

Кооперативното дЪло изобщо е

че такова несправедливо разрешение

може да блсде окончатёлчо".
Отъ приведнит'к мисли на
Ноелъ Бжкстонъ се

г.

виждатъ него-

BHT-fe здрави разсжжденич и позна

ния на българската каузэ. Сега той

Срока е до 40 години и състеза-

комисия се състояла отъ специалис-

Не се отда-

то П. Дичевъ и П. Чирпанлиевъ. По

ватъ на концесия гори, за които ntма изработени стопански планове,
или ако концесионерътъ не изработи такива. Стопанисването на общин-

то да се премахне' частната собстве-

нието е задължително

CKHT-fe и обществени гори става поч
ти на сжщит"Ь начала, както държавнит-Ь, при огледъ нуждит-Ь на

то и се пораззърти

насамъ-натамъ.

Преди всичко ПребрОЙ KpbHMHTt.
После хвърли погледъ върху
сградит^Ь, улицит-fe, градинит-fe, ливадит-Ь. It ще ти разправятъ всичко.

Сгушенит-Ь църква и училище, кон

въпроса за собственостьта на гори
те комисията е възприела гледищеность върху гол^митЬ горски комплекси, като всички т^зи гори се откупятъ отъ държавата

Съ други думи възприето е гле-

усилие нам-Ьрило изразъ, се е прет

ворило въ дфлз. Щомъ това липсва
значи

сжществува

обществена ле

ность и безсилие, несговорчивость,
прогнилость.

Щомъ пъкъ всЬки единъ чов'Ькъ

и неговит-fe приятели, които дадоха

то вида си губятъ ср-Ьдъ общия из-

редица доказателства като опозиционери, че държатъ за поправката

салость обществена, липса на амби

ди и плетища, знай, че тукъ жив-Ьятъ

на

ция и подемъ у хората. Значи об

щия духъ замрФлъ. Старото не да

свадливци, пакостници, золумджии.

жение следъ войната въ Европа и
на Бапканит'Ь, остава

своя дългъ и като правителство.

ло нищо ново. Обнова н^ма. Наопаки, виждашъ ли църквата и училището въ китни сгради, улици из-

спретнати и стькмени
CBOHTt стопани.

Тихъ в-Ьтрецъ.

правени и подправени, безъ сметь
калъ и безъ купове търкулнати ка-

Е, ли думата за домакин^та, нед-кй сжди отъ друго. Домакинята се
позназа въ н^йния домъ. Хвърли

мжни, душата ти се

погледъ на двора, нацникни въ нуж

създаденото

огнетително

поло

да изпълнятъ

Домакййй й домакинки.
BcfeKO н'Ьщо има своята леснина.
Искашъ ли да узнаешъ каква е уп-

равията на хората въ едно селище-

не ти тр1:бва друго. О жди въ село,

гледъ, издаватъ

завелъ духъ, закъ-

стоплюва, въз-

хищението избликва, радостьта пораства. Защото виждаилъ миналото

се олисалъ ца огражда и брани своя'
имотъ,като прави високи и низки огра

Издигнатит-Ь

кжщи,

б-Ьлосани,

хвалятъ само

ника, погдедни онова що се нарича
клетъ, вижъ д-кцатз й. И посл-fe мо

подновенэ, проява нз животъ и об

жешь да ззключишъ много и всичко

щественэ

Ако дзорътъ 6 разхвърленъ, несме
тенъ, ако захода (халйота) е непочис-

чувство,

прогресъ и

крачки

ycntxH.

къмъ

Колективното
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вода, или лозя. И не ни осгава ни

в-кщко третиране сж заприличали
на скелети. Отъ добро се не б^Ьга
вср'кдъ студъ и мразъ. Е''0 защо
считаме, че г. Калфовъ не изрази

що друго освенъ да Поискаме M^fec-

нито на косъмъ онова

то за преселване".

жение,

тормози населението, насъ нищо не

ни свързза вече съ родна Родопа,
гдето н^Ьмаме ни пжть, ни нива, ни

Тона не е само тегло на Долно-

дерейскйойци, а на всички села отъ
новит^Ь земи. Защото отдавна

дър-

жавага е турнала ржка на горит-Ь
БЪ новитЬ земи безъ вс^какъвъ законъ.
Изгледъ на Устово — Средне Родопа —
далечъ 2 км. отъ Райково и 5 км. отъ
Паш.маклж. Разположено е отъ двет-fe

И

тона

мащинско

отнасяне

спремо т%хъ е явно. Преди година

Обовъ прокара законъ за със-Ьдмит-к

гори въ старит^ предали дт бткдатъ

страни на устието на Б-Ьла р-Ька, при вливането й въ река Черна, Брои около 1,6.^0
дун] I население. Пазаренъ и търговски
центъръ с*ь дюкяни. магазини. обущарници бакжрджиници и пр. на брой около

частна собственость, когато за Пашмаклийско и Диовленско остави ед-

9С. Сега се свързва съ държавното шосе

ш.е бжде пром-Ьнено.

ид^ще отъ Сганимака — Пловливъ. Снимкато

е

правена

отъ

изтокъ

отъ

но

положение

Изглежда,

на

че това

сандардисване.

положение

не

рит^Ь, единстзеното условие за т-Ьхното обитание и животъ по канари-

Tfe. Дко това се приеме, не

остава

Гръцкиятъ Министъръ на Вьншнит-fe Работи Кафадарисъ е тр-кбвало да отговори на о^чьта на нашия Министъръ на ВъншнитЬ Ра

друго, освенъ населението да се
смъкне въ полето, за да не смущава по-нататъкъ растежа и , волноста

боти, който само намекна,

на боровет-Ь и елит-Ь.
По сжщия въпрэсъ се е оплакала
и Д. Дерекийската обшина до Министерския съветъ. съотв^тния минисгьръ и до-пашмаклийскит-Ь нарэдни

отъ гръцкого пратителство. Какв» е

представители, съ копие до насъ, въ
коего като се изтъквз, че въ турско

бява всички

вр'Ьме българитЬ сж отделяли отъ

че

бъл-

гарит-fe въ Македония и западна Тракия не сж благоволително

гледани

сжщинското положение на нашит-Ь
сънародници е изв-Ьстно намъ; е изB-fecTHO и на целъ св-Ьтъ. Властьта без-

миЛостно е употр'^бявала и употр-Ьсредства

да

пропжди

българското население, или да го уни-

съ гори

щожи, за да може Гърция на това
M-fecTO да закрепи своето господство;

за препитание, молятъ да имъ се въз-

Ниесме свидетели какъ по ср-Ьдъзи-

вьрнатъ всички права върху горит-fe
и пасбищата. „При' дчеишото поло
жение, казна се въ телеграмата, ко

ма непрекжснато прибЬгвагъ у насъ
българи б15жанци, мжже, жени и дtца, отъ западна Тракия и Македония,

гато непреклсснато

конто сигурно не отъ добро и чо-

зал/жка си да се снабцятъ

горската

власть

то тонътъ,

ниго израза

нагиръ,

прилича

ако д-Ьцата

на по-

сж црипави,

разкормени, мустави и мр-ьсни, ако
тя си държи ржцет-Ь въ пояса —

нашия

или предизвикателства. По тоя слу
чай ние дължимъ да заявимъ, че
колкого повече българското правивител тво е внимателно и ревностно

въ грижит"к си къмъ гръцкия елементъ въ пред'клит'к на царството,
толкова то върщи по-гол'кмъ грехъ

спремо бежанцит'к и народната ка-

уза. И справедливо и целесъобоаз-

но е българскит'к б'кжанци отъ Гър
селища.

Тия

отъ

правятъ всичко за да покажатъ, че

сж^нелоялни поданици, и непризна-

ваики българскит'к власти, отнасятъ

оплакванието си въ Дтина, даже по

нищожни поводи, н'кматъ м'ксто подъ
оългарското небе. За да изтикатъ и

сандърдисатъ бългаоит-к, гърцит-к
настаниха бъ кжщитt имъ гръцки

б-кжанци. Д сега нашетб ' правитеД'
ство, вм-ксто да праща б-кжанцит-к

въ MOHacTMpHTt изъ България, които не притежаватъ кой знае какви

имоти, тр-кбва да разпореди, щото
бtжaнцит■k оезъ подслонъ сега, как-

то и ония, конто идватъ, веднага дасе отправять за Станимака, гд-кто

властит-к да ги настаняватъ въ гръц"

околнитк

пи
ня Кафадарисъ и на положениеотгово
ри на
хя' -[я
'"Р'ь'^^ит-к власти създадо-

Г^рция.^"''"''''

тенъ, ако клетътъ

на

министъръ крияха въ себе си обиди

отъ тия м-кста, конто направиха и

миналото

като на планинцитЬсе отнематъ го-

жив-кятъ

западна Тракия непременно въ Кук-ленъ, Воденъ и Станимака. Гърцит-к

Кафадарйеъ.
продължи

адско поло

днесъ

българит1з въ Гърция. Така че г.
Кафадарисъ напразно се сърди. Ни

но въ гръцкитк

Райково.

се

което

ция, да се настаняватъ задължител-

къмъ

с. Влахово. Фотография на Д. Френкевъ —

дището да

въ

преД-Ьлит-к на

ли това н-Ьщо вината, грехътъе жен
ски. Домакинята не изпълнявЬ своит-к
длъжности. Тя е лоща домакиня.
Въобще върху тая тема може да

и чов-кщко третирание
чувство на
милость
у гърцит-к
българит-к, цель св-ктъ знае какт!

се приказва -доста. Но ние ли, мжжет^, тр'кбва да говоримъ за добри-

огнище и да идватъ от-и ,=.Р

сж привързани it къмь дома и зе-

T-fe и лоши качества на женит-fe до-

ще избие, самъ ще се погнусишъ.
Така че домътъ е огледалото не на

мята. не щ%ха да напустнатъ роп?о
Тракия и Маке.дония въ Въ^иТ
гД^то не остана пжть не ^Фянъ

макини. Разбира

нещастни бtжaнци Сп^п-..

мжжа, а на домакинята. Има ли
нужда да казваме какъ чов-Ькъ се

що да оц'княватъ кое тр'кбва и кое

нала 74, мили^н^пп/

радва, какъ похвалитз

не тр-кбва.
Л родопчтнката може

да бжде
и добра и отлична домакиня. Защо,

тия пари? Та нЛ п

ясно е вече. Жената е първостепененъ мжрзеливец'ь, хайлязинъ. Б-Ьгай отъ тая кжща, гд-Ьто носъть ти

личатъ, ма-

каръ и да не се изразяватъ,. когаю

въ една кжща домакинята е ycn-fena
да въдвори редъ у себе, д-Ьцата и
дома, когато крепи слретнатоста у
всички , и когато подържа чистота

въ всичко. За това не е
пито наука, ниго имане,

потр-ёбно
нито

нема

ме. Нека не се вижда чудно, гдето
опр'Ьд'Ьляме тия длъжносги за първи на всЬка жена-домакиня. Липсва

се и ние да гово

римъ, T-fe да мислятъ и малко н-к-

пжди всичко бългапскп Г?
PHTt. Кому ще ги

— ще питате. Защото умъ и чувст

прахъ въ оч^"

во на съобразителность не й липсвать. Важното е да прибави по-

меракъ въ това направление. Пъкъ
въ клюки,

и в'ь махалемски клепове.

Друго други пжть.

одумки

''върляне

Братков!
фия ул. Триацииа № 1 подъ
xorei

отплесва и захласва въ

чужди дертове,

~

Райчо Бобот.нов

вечко желание, ревность, усърдие и
и да не се

°

Широкъ елеганте

салонъ за бръснене брадн и стрижр,
коси. Продажба на дребно тоалегни по

че?Гз?б7ъаГене.

^
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t ДПНПИЛЪ КОСТОВЪ
Велики сж борбит-ь, конто наши-

ятъ народъ прежив'Ь за своето ду
ховно и политическо освобождение.
Младит-Ь хора, конто не сж aacei нали тоя животъ, мжчно могатъ да

си , представятъ робството и да оце-

СТР. 5.

1858, 60 и 61 год., положението въ
Пашмаклийско бе спокойно и бъл
гарския езикъ постепенно прониква-

ше въ училищата и църквите.

Но

това бе за малко. ОтпослеЗборЗите
избухнаха по-силно и по-яростно.
благодарение на сзоята интелигентность, отзивчивость и патриотй-

нятъ усилията и жертвит'Ь, що даде
нашия народъ за своето изкупл^

зъмъ Данилъ вече почва да се прог

ние. Надникнемъ ли въ гьмнитЬ

ва на лиц'е всредъ местнитъ бррби

времена, ногато народното съзнание
се пррбужда ^ и стихийно проявява,
ние оставаме удивени предъ изтж-

пенигЬ прим'Ьри на усърдие, родо-

любие и себеотрицание. Макаръ

единъ отъ най-загьнтенит'Ь краища

у насъ, и въ T-fecHO съприкосновение

съ дълбока мюсюлманска ма^, средна Родопа — долината на

взе решително участие въ борбитъ
на българския народъ

по-рано

срещу гръцкото духовно робство и
по-после

срещу турското господ

ство. Тукъ BCfeKO MtCTOi ВСБКО с^и-

ще, BctKa по-малка или по-год-Ьма
трупа и моментъ, имаха своитв во

явява

все

по-вече

и

по-силно

из-

между по-младите люде и да изпъксрещу гръцкото иго. И презъ 1868
год. той е вече водитель. На 7 юли

с. г. начело съ него Хр. Пангаловъ,
Вълко Върговъ, Аврамъ Босовъ, Ив.
Николовъ и др. събиратъ население-

то отъ горната махала Райково (тогава тая часть била отделна черковно-училйщна и административна об
щина отъ долна махала Райково)
заобикалятъ църквата „св. Неделя"
и,,отказватъ да допуснатъ да служи

гръцкия владика Иларионъ.. Сблъс-

Данаилъ Хл. Костовъ отъ Райкэво —

кването било неминуемо, ако не изпреварилъ да доиде турския кайма-

Горна Махали, роа«нъ въ 1844 г., а починалъ въ 1916 г. (ьж. стр. 5).

камъ съ силна стража и да разпж-

дители и д'Ьйци. Единъ о.тъ многото

ди райковци. Следъ това Иларионъ
служилъ по обедъ и въ празна цър-

хала Райково 28-годишния пръзъ по

товъ, повечето известенъ съ името

ква и бързо напусналъ селото. Отпосле, когато Иларионъ спохождалъ
околията, за да закрепва разложи-

Никола В. Чешитевъ. По тоя поводъ

такива радетели б'Ь и Данаилъ КосДанаилъ Костовски, отъ с. Райково,
Горна Махала, Пашмаклийско.
Неговиятъ баща Коста Хл'Ьбаровъ,

заможенъ човекъ, се занимавалъ съ

лото се вече гръцко влияние, слу
чила се, че пос-Ьтилъ селото некой

образование и патриотизъмъ момъкъ

въ портретъ отъ С. М. Родопски стр.
85 ч-темъ: „Между другите лично
сти, които правителството беше по
никало за изследване

причината и

едро скотовъдство (билъ кехзр), съ

си X. Дяконъ отъ Кусинида, който

убийците, бЬха повикани въ Плов

просилъ за монастира и поискалъ да

дивъ

шаеци въ Босна, Цариградъ (дос-

служи въ църквата на гръцки езикъ.

Василъ Аврамовъ и известния родолюбивъ български първенецъ Дана

Герданъ въ Пловдивъ. По онрва вре-

ника си и почналъ възгласите, Дана
илъ и Хр. Пангаловъ го наближа-

земледелие и търгувалъ съ хаои и

тавчикъ на войската) и съ Гюмюшъ

ме било обичай, щото богатите и
благодетелни люде да бждать и

„одаясайбии". И той повече отъ 50
години подържалъ специално отде
ление при дома си, гдето всеки
странникъ даромъ могълъ да се на-

храни и преношува той и добитъка му.

Синъ му Данилъ Костовъ е роденъ презъ 1844 год. въ Райкс^во,
гдето по-после получилъ и килийно

образование на гръцки езикъ.

За да приготЕИ сина си за свои-

те обширни предприятия, бащата

го праща въ Пловдивъ, гдето
Данилъ училъ 3 год. при тогаваш-

ния родолюбецъ и учитель Иоакимъ

Груевъ. Когато се завърналъ, той
постепенно заемалъ работата на ба

ща си, но не преставалъ да се ин-

Ооаче, още щомъ отворилъ ёпужеб-

и

нашия

арх.

наместникъ п.

ватъ, взематъ му книгата и го изпж-

илъ Костовъ отъ Горно Райкозо.
Презъ 1877 год. сж най-критичните времена за българите въ сред-

дили отъщърквата. Тоя актъ се раз-

на Родопа. Но и тогава той не стоя

несълъ изъ околията и одързостилъ

твърде много българите. Тия жестове и други показватъ и смелость и
родолюбие, които по оно^а време

сж били твърде опасни качества за
личностьта при сжществующите
гръцки интриги и козни

предъ тур-

ската власть. Пъкъ при това Данилъ

Костовъ бе едъръ, снаженъ човекъ,
съ интелигентна външность и енер-

гиченъ, съ което внущаваше и страхъ
и почитание. Въ заявлението на вси-

чки села отъ околията отъ 25 яну-

ари 1873 год. до св. Екзархия за
приемане християнското паство подъ
ведомството си и го причисли къмъ
пловдивската епархия, наредъ съ дру-

гите ждписи на първенците личи и

на страна. Заедто съ свещеникъ Ни
кола Т. Мавродиевъ, Михалъ К. По
повски, Вълко Върговъ и Михалъ
Бечевъ на 10 февруари с. г. те унищожаватъ

църковното

иегова диктовка горно-райковци от-

казаха да приемать свещеникъ, кой
то не .знае славянски и решиха да-

ходатайствуватъ да се ржкоположи

техния съселенинъ Гавраилъ п. Янковъ, което и стана отъ Н. Високо-

преосвещенство Панаретъ Пловдивски. Следъ дохождането на п. Га

враилъ положението въ с. ГорноРайково се умири и закрепи, безъ
да се остави или да се допусне отпосле гръцко влияние.

тоя на Данилъ Костовъ. Презъ 1873

ло презъ 1856 год., когато начело

трополитъ посети околията, между

България, когато

некой местни първенци беха се про

презъ, време на пребиваването му въ
Райково. Данаилъ е начело на бор-

дения, Д. Костовъ не

съ

устовеца Келешъ Севащо

тивопоставили на ксантийския гръц

г. летото, когато пловд. български ми

другото той бе и гость на Данила,

освобождението на
долинат-а

на Арда остана подъ турските вла
престава да

бжде въ всички народополезни ини-

циативи на

1874 год. по подстрекателство на до-

ския български митрополитъ Синесий

съ примери м делата си. На 7 юли

вляваше отъ всеизвестния българо-

шлия гръцки владика отъ Ксанти

филъ Митрополитъ Панаретъ, презъ

Следъ

бите. На всекжде и всекога той е

ки владика Меяетий да събира владичина отъ населението. К о г; а т о

ксантийската митрополия се прёдста-

и

българския свещеникъ п. Георги подъ

тересува и отъ народните действия.
Борбата въ околията бе вече плам-

нала. Първото сблъскване бе стана-

редуване

обсебвать църквата. И когато умира

Калинкосъ, биде убитъ въ долна ма-

1880 год.

първо

место,

Презъ

посети околията одрин-

и се образува първата централна
община подъ председателството на
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арх. н кь Гавраилъ п. Янковъ. Вь
тоя съв%тъ между другит'Ь първенци пгкъ влизэше и той.

Тр'вба да се заб^л^жи, че воде-

да понесе тежкит-Ь обиди и подигравки. Вследствие на това получилъ
апоплекстиченъ ударъ, който го по

редъ в. „La Bulgarie", и тя е доби
ла широко развитие. Въ странство,

вали на легло.

особено

И не

можа вече да

гарската тютюнева индустрия,

въ

Австрия

и Германия,

нит-Ь ;борби въ края, не б-Ьха случай

се съвземе.' Презь 19)6 година по

вече

на акция. Tt бъха

чина.

шатъ български папироси".

въ

контактъ съ

Следъ себе си

остави много-

оощобългарското дзижение. Затона

бройна

и първенцит-Ь често се съветваха съ
члcнoвel■fe на пловдивската българ-

внуци и правнуци.
вечностьтс^,

ска

животъ, преизпълненъ въ честна и

община и

Данилъ,

получазаха, както и

цариград'KHT-fe

български

в'Ьстнкци.

Презъ време на руско-турската
война

гръцкитЬ

агенти

челядь: синове

и

дъщери,

Пресели се въ

ала неговия

примеренъ

страшенъ, ако не се откаже и не се за-

пише за гръкъ, то да бл;де об'Ьсенъ. Но напразно. За да се спаси
б-fe принуденъ да сё скрие за извест

но време. И когато бурята премина,
и въ Пашмаклийско пристигна руски
отрядъ въ 1878 год, той изл'Ьзе на

хората

да

пу-

Б. Р. Статията, която тукъ
произвеждаме отъ

Anzeig-r" е

въз-

в. „Regensburger

дадена отъ к^респон

ден'ското бюро „Jsa.r" Mu. -.chen 32

Pos'tfa h. Когато прочетохме тия рг-

остава за назидание на потомството.

дотр,

ние

- даже въ

Немеки отзивъ за бъдгар-^

СКЙТ^ и "рОДОПСКЙ 'ТЮТЮНЙ.
■ . Regensburger

останахме

очудени

на

гол'Ь 'ия интересъ, съ който немцит'Ь сл'Ьдятъ нашия стопански животъ,

Вечна му паметь.

нпрегнаха

ги сплашатъ. Сдчщо и Данилъ б'Ь за-

свикнали

безукорна наро'дополезна дейность,

всички интриги и козни предъ турското правителство и клеветеха

българит-fe за комити. Стараяха се да

сж

спо

Anzeigcr,

ежедневникъ печатанъ

гол'Ьмъ

въ

гр. Ре-

генсбургъ, централна Бавария, fepg
мания, въ броя си отъ 16 февру-

подробностит'Ь му.

Това

показва, че чужденцит'Ь много пове
че се интересуватъ, сл'Ьдятъ, познаватъ и оценяватъ нашето стопанско
развитие, отколкото самит'Ь ниё го

слЬдимъ и оценявсме. Родопската

область има тая известность другаде, а у насъ е поставена

въ

едно

невъзможно състояние за животъ и
сжществуване, безъ пжтиида и съоб-

арий т. г. пише следнето : „ Гютюневото производство въ Бьлгария

щения. Тамъ пъкъ, гдето има такива

лице и единодушно б^ избранъ отъ
населението за членъ въ см^сената

все повече

поради разбойничествата, конто тр-Ьб-

отъ българо-християни и мохамедани

Увеличението е особено гол'Ьмо въ

комисия, която

планинскита долини и въ полит-Ь на

да

подържа реда и

и

повече

се

засилва.

тишината въ околията. Г1оради своята тактичность и безпристрастность,

Родопа, Рила, Ср'Ьдна-Гора и Стара-

следъ Берлинския конгрелъ, когато

производство обхваща почти ■'U отъ

Планина.

коритото на Лрда остана въ владе-

ц'Ьлата площь, когато по-рано б'Ь
само V-i- Заедно съ TiojroHonpoHSводството върви и тютюнёвата ин
дустрия. най-вече приготовление "Э
цигари. Това пройзводство и гая

години за членъ въ Казалийския съ-

ветъ. Презъ всичкото време той се
отличи съ своята честна и ревност

индустрия особно развитие придоби-

на служба въ защита на българското
население и българското име.

тютюнъ си

Ала и той самъ б^ отчаянъ отъ

ха следъ войната, когато българския

къмъ 1900 г. революционното дви

Родопа н Южна България сж от

жение, макаръ и въ напреднала въз-

личии

расть, се зачисли въ редовет^; му и

конкурирать напълно съ тютюнит'Ь

по

че тютюнит^Ь на

качество

и

могатъ

пСпоредъ твърденията на софий

ский в. „La Bulgarie",

окови изпратенъ въ Гюмюрджина и
после въ Одоинъ. Следъ едногодиш-

общия български износъ.

ни т'ьмници, поради йамесата на ев-

да

на Ксанти и околностьта.

клеветенъ предъ турцит-fe и въ 1903
год. б'Ь заловенъ отъ властьта и в'ь
но престояване въ одринскит-Ь влаж-

тютюна

износътъ на

е най-важното

перо

отъ

Презъ

1922 год. сж били изнесени отъ
България около 29 милиона кило-

грама тютюнъ

на

обща стойность

ропейскит'Ь сили и даването амни
стия на политическит-Ь затворници,

отъ единь милиард'ь лева. Требва

той биде освободенъ. Изл'Ьзна той

отъ българския

отъ затвора,

живъ, но съ сломено

здраве. Порзди своята старость и
отмал'Ьли сили той се оттегли вече
отъ актив 1ия животъ и се отдаде

. на своит'Ь старини. И дочака 1913
год., за да види осгобождението на
своята родина, за която даде гол'Ьма часть отъ своя животъ. Вид'ЬБълг..рия, макаръ и разочарованъ отъ нови-

ЖелЪзница Гара-Кричимъ -

1ещера. На какво нехайство е била ооречена Родопската область досега, между другото се вижда и отъ

факта, че едииъ градъ като Пещеп^

пейскит'Ь пазари и когато ёвропей-

цит'Ь разбраха,

помощь. За това му участие Ot на-

Нзв^етия

проби пжть на евро-

турската управия. И когато се появи

даде своята морална и материална

5^ наже, н'Ьматъ край.

Деисгвител ость и положение!

Въ тия м'Ьста тютюневото

нията на Турция, той б'Ь избиранъ
непрекжснато въ продължение на 20

отъ малко-малко, тЬ сж непроходими

да кажемъ,

че

почти

половината

тютюнъ

се' произ-

вежда въ Родопската область, която
има и своя органъ въ лицето на в.

"Родопа", отъ който черпимъ и
нашитЬ Сведения, Споредъ тоя в-къ
родопскит'Ь тютюни се търсятъ отъ
Америка и Англия, а лошигЬ каче

ства тютюнъ намирали по-добъръ
пазаръ въ Германия. Тая констата

ция се отнася за времето до 1 янУ'

^i^Sr-^ap? fборовата
горска^обласГь. Тъ Те?о
се иззлича маса строителен^ пЦ
ве(ъ материалъ, Така че една же

лЬзница тукъ има да изиграе е?на
голЬма икономическа и стопя!^
роль. Независимо отъ товГ
значението, което добива с. Кричи^

съ електрическата централа, Гош^
като изходенъ пункгъ за пж-^и

Дивленъ по р. Вжча, постпг^^^
на желЬзница се явява, катп^^"®^°
жиза необходимость. Тая жр ^

ще свързва гара Кричимъ съ w

во конаре, Кричимъ, Козарскп
Брацигово и Пещера и по-нат=.

Ватакъ, И въ тая насока ве
правятъ постжпки, като

сж

резолюции и решения отъ обт

да подпомогнатъ държавата ^

зания строежъ съ материалъ^

1924 г., значи презъ време на ра. Къмъ гореотбЬлЬзанитЬ се*^
той споходи първия български око- арии
гермзнска валута. Cera сж се присжединили и с. с.
лийски началникъ и узна неговитз инаи-долната
Германия, разбира се, при новата чиево, Фотенъ, Ясжкурия иЖреби"^'^"
тЬ^поредки, конто се вселиха. Когато
разбирания, схващания и отношения
къмъ новит'Ь земи, той б'Ь така дъл-

втлута, ще бжде

въ

състояние да

отъ най-добрит-Ь български
боко огорченъ, че просто не можалъ ^упува
тютюни. Кол кото се отнася до бъл-

Намалено е износното

на дървения строителе.нъ MaTeioH"^*^
отъ новитЬ земи за Гърция съ 5^^^
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Сгодени. Днгелъ Т. Каишевъ
отъ с. Чокмаково. се е сгодилъ на

20 Януари т. г. за г-ца Добра Ник.
Велкова отъ сжщото село. Нашитъ
честитяванил

и благопожалания.

Тютюневит^

кооперации,

за

да станзтъ между другото и сигуренъ
органъ за премъ експортъ на тютю-

невото производство у насъ, управителниятъ съв-Ьтъ на Б. 3. Банка

е разпоредила до

клоноветЪ си да

указзатъ финансоза подкрепа само
на произведенит'ё доброкэ' ествени
ТЮ7ЮНИ. Такива кооперации тр-Ьбва да се насърдчаватъ. КоолеративHHT-fe тютюневи партиди, по искреностьта

на съставянето

и

запазваче-

то имъ тр-Ьбза да бждатъ образцови
и спечеленото реноме не да се пэд-

бива, но твърдо и неуклочно да се
подържа и

повишавз.

. Устово. Учимъ се съ гол^мэ до-

волство. не Устово пр-Ьзъ изтеклата 1923 год. е проявило гол'ема

Диовпенъ. Скритъ негде въ недрата на Срецна Родопз, ззбраве.ъ
и глухъ за CB-fera — това е Дйовленъ, седалише на oкoл^я отъ Паш

ревность въ строително и благоустройствено отношения 1. Блаюда-

маклийски окржгъ и центъръ на областа,

рение неуморимата и енергична дой
ность на църковното

настоятелство

въ съставъ председатель св. Дт. К.
Петкозъ и членове Дечо Тодоровъ,

осрови гори —но за това, че н^ма съобщения, н^ма изходъ. Брой
около 1,10Э душн население. Снимката е поавена отъ изгокъ.—Фото

Никола Д. Кенански и Ив. Самарджиевъ при църквата св., Никола е
построена съ църковни

пари

шо обзема басейна на р.

Вжча и която область а из8%стна у насъ подъ имего „непокорнит-Ь
села", „Рупчосъ'. или „Тжмряшко"*, До 1913 год. Дйовленъ 6fe гра
нично селище въ Турц 1Я и пакъ о<олийски центъръ. Пр'Ьзъ Балканската война силно пострада и още не може да се съвземе. Остана
назадъ, не защото липсватъ богатства и средства за обнова и буденъ поминъкъ и животъ — около му сж обширнитЬ дйовленски
графия на професоръ Ж. Радевъ

и по

мощь отъ населението, муно^ентал-

на,модерна и много красивд камба-

нария на повече отъ 100,000 лева.
ГолОмэ услуга при постройката сж
допринесли учителитО и ученицитО
отъ прогимназията иосновнитО учи
лища. 2. Общинското управление

родолюбие, то е дало видни общеС"веници, като напр. Софийския Ми-

трополитъ Стефзнъ, генералъ Найденолъ и миозина офицери, лекари,
учители, чиновници и пр. Благода
рение на своята интелигенция и сега

дини работи върху урежцането на
хора и е постигналъ р-Ьшителни
успехи. Тоя хоръ може да кункурира съ градскит-Ь такива и е единъ

отъ първит-fe хорове въ Сродна Ро
допа. Поздравляваме широколжшчани съ TtxHMTi; инициативи. . Нека

продължава да проявява буденъ интересъ и културенъ животъ. Както

докажатъ, че покрай

и красивъ мостъ нареченъ „Черния

ни съобщаватъ,

мостъ", на стойчость около 30000 лв.

учителит-Ь

родни хубости въ
роко M-fecTO и за

както и още 2 други

сж дадечи 5 представления,

пъкъ е построило

единъ

солиденъ

камени моста

по

презъ

инициатива

на

настоящата зима

чуднит-Ь при-

Родопа има ши
прояви на иску-

конто , рвото.

3. Улицит-fe на ц-Ьлата устовска чар-

сж били BcfeKora масово посЬщавани.

шия сж вече съ хубави модерни ци-

Представени сж пиесит^:

ментирани тротуари и

гонци", „Ревизоръ",
„Силата на
Мрака" и др. Сега' приготовляватъ
„Коварство и Любовь". На 3 февруарий учителит-Ь и членовет-Ь люби

доужество — „Лжчъ въ тъмата". —

тели

Членове сж почти всички ученициотъ

даватъ видъ

на сжщински градъ. 4. Cera се работятъ плановет^ за пълното водоснабдяване на селото за, постройка
на читалище и общинска палата, ко-

на

Широколжшчия

„Службо-

театъръ

ято по замисъль изгленща да б;^ае
първа по-рода си въ тоя край. 5.
Образувана е вече доброволческа

дали въ с. Чепеларё пиесата „Сила
та на Мрака". Часть отъ прихода —

пожарна ко1^анда „Спасение", която
брой повече отъ 50 члена и прите-

учителската каса. Трупата е поквне-

жава вече една

представления. To-feoea да прибавимъ, че покрай сговора и пред-

помпа и н-Ькои ог-

негасителни уреди. 6. На

27

януа-

рий се произведоха избори за цър
ковни настоятели. Избрани сж съ
болшинство Дечо Тодоров-ь., Никола
Д. Кенански и Тодоръ Диевъ за

църквата св. Никола и Киро Караджовъ и Кирко Хроневъ за църква
та св. Богородица.
Широка Лжка е отстранено и

уединено въ Родопа селце, стушено
въ подножията на Пашмаклийски
Карлжкъ и въ горното течение на

р. Вжча. Благодарение

на

своето

2000 лв. — е Б(чесена

въ полза на

на да отиде и въ Дйовленъ за даване

приемчивостьта на учитегит-Ь въ се
лото,

за организирането на театъра

е допринесьлъ много и учителя Хр.
Минчевъ, който не само е добъръ
актйоръ, но не му липсватъ и орга
низаторски способности. Освечъ това
Широка Лжка се гордое и съ своя
см-Ьсенъ черковенъ
и дерижиранъ

отъ

хоръ, устроенъ
директора

на

Отъ

Рзйково

„Презъ м. декемврий

ни

пншатъ:

при Райков-

ското реално училище, по инициати-

вата на учителя Тодоръ Пинтмевъ,
се основа учечическо ^ъздържателно

реалнит-Ь класове. На 3 февруарий
казаното дружество, съ съд-Ьйствието на учи:елството, даде забава въ
театра „Изгревъ", приходътъ отъ
която се употр-Ьби за дружествени
нужди и подпомагане бФдни ученици при сж цото училище".
Отъ с- Чокманово ни

пишатъ,

че преди н-Ьколко години било образувано културно . npocB-ferno д-во
„Хр. Ботевъ" без'ь обаче, да прояви
отпосле животъ. Cera

презъ колед-

нит Ь празиици благодарение на учитевит-fe и ичтелегентнит% сили въ се

лото, дружеството подновило своята
д-Ьятелность — Избрало настоятел

прогимназията г. Г. Найденовъ, запасенъ майоръ и братовъ синъ на

ство и на 13 януарий вечерта дало

генералъ. Найденовъ. Дой отъ 2 го-

щето, при което била играна съ го-

представление, въ салона на учили-

Стр. 8.
лЪмъ усп-Ьхъ

комедията

„Скжпер-

службата прекарана въ възрасть
надъ 50 год. Конкретно: Едно лице

никъ" отъ- Молиера. Мнозина посе
тители се върнали поради
M-fecTo. Приходътъ отъ 861

н-Ьманлева е

употр'Ьбенъ за направата на
въ училището,

ползувана въ
цели

Брой 3

Р О Д О П Я

която да

бждаще

на 53 години прекарало

жавна служба 27 год., като. презъ
послЬднитЬ 3 години е получавалъ
по 520 лв. а за тритЬ предпослЬдчи

сцена

бжде из-

за

подобии

години по 480 лв. мЬс. пенсията му се
изчислява така 480х 12:п57б0; 5760
ХЗ=:17,280. — 520X12=6240: 6240

отъ дружеството и училището.

Б. Р. като даваме MtcTO на това,

тр-Ьбиа да отб-Ьл^жимъ,
манци ке сж липсвали

че у чокникога

е на дър-

Х3=18,720. - 17,280+18,720=36,
ООО. 36,000 :б-=6,ООО. 6,000:30=200;

чув

риотизъмъ, и ако до сега не е нап-

200X27=5,400. 6 /„ отъ 5.400=324
за 2 год. надъ 25 • прослужени; б'/,,

равено нищо, to се дължи изключително на странението на бившитЬ
учитеми отъ всЬка обществена и

отъ 5,400=324 за 3 години служба
надъ. 50 год. възрасть или всичко
5,400+324+324=6,048 год. пенсия

културнара бота. Ние похвал<ваме

безъ добзвъччи и врЬменни. Или мЬсечно=6,048:12=504 лв.

ства

на

новия

пожертвувателность и пат-

поаемъ

и

пожелаваче

шото

учителит'Ь ■ и интелигентчит-fe сили
да се обед|^ня'ъ около дружеството
и да се препадать на

култуона ра

Изъ ектницй иеписанията.

устройство въ селото, за което ще

,La Bulgaria официозъ на правител тчг то бр 91 отъ Эмм дава статия

нам-Ьрятъ BcfeKa подкр-fena.

занимателна

вечеринка, на която между другого,

се игра съ гол^мъ усп^хъ оперетката
яМалката кибритопролавачка". МалкигБ артисти б^Ьха бурно акламирани. На 14 с. м. учителит% отъ с.
Карлуково и Петково дадоха въ сжщото село драмата „Силата на мра
ка" озъ Л. Толстой, кояго б-Ь изне-

сена съ грамаденъ ycп■fexъ. Т-Ьзи
представления имаха двоенъ усп-Ьхъ

— учителитЬ се проявиха като ар
тисти, а публиката съ затаенъ духъ
внимаваше въ действието и вниква-

въ

съдържанието.

пжтната линия", въ които се пледира каузата, чене само гоп%ма гр-Ьшка ще бжде,
ако линията не тръгне отъ Пазарджикъ
за Пещера, но се иастоява непремено да
се почнатъ още и линиит-fe Пазарджикъ—
Елидере и Пазарджикъ—Панзгюрище. Ре-

цакцията на „Дума" прави лоша услуга,
като дева възможность

да

се

Учителит-Ь

отъ сжщит-Ь села презъ идващит-Ь
нед-Ьли ще представятъ пиесата:

„Вампиръ" отъ А. Страшимировъ.
Заслужаватъ пълна похвала учите

ца за единъ

градъ,

който е

нищо не са направили да поднгнатъ града

си.к. йто и днесъ е най нехигиеничния градъ
на Бжлгария, и искать да изхождатъ отъ

нека си гдеда спокойсгвието.

Домашна медицина.

^Вжчл", чъ която изтъква грачдиозноста
на предприятието и значенчето му за

Лекуване мазолитЬ.
Който има мазолъ, да взёме отъ

Пловдивски окржгъ и цела България, Сжщевр-Ьменмо

лава

подробни

за силата. която ше бжце

изчисления

произвеждана

аптеката

малки кржгчета (напрзве-

ни отъ кече и подмазани съ

и разпространявгна.

лободни дом" е органъ на партия-

та на Стефанъ Радичъ въ Хърватско —
Югославия Както е известно тая републикачска партия води б рба ср=шу сърбит-Ь, за независимостьта на Хърватско и

арабикъ) и да ги

ла така, че той да стой въ центъра
на к -жгчето. Така поставенъ мазола
е

запазенъ

отъ

кечето

дъли

ята е вънъ отъ своего

отечество.

Дълго

самъ пада, следъ 1—2 бани

на краката. Но ако искаме по-скоро
да го махнемъ, трЬбва всЬка вечерь
да

го мажемъ

отъ лЬкарството —

BP-feMe прекара въ Лондонъ, гд-Ьто подър-

една часть салицилова

жаше връзки съ английскит-fe меропавни
политически кпжгове. Сега е въ Виена.
Отъ Лондонъ въ видъ на писма, които се

10 части колодий и мазола за една

публикуваха въ .Слободчи дом" Радичъ'
държеше връзки съ своитЬ съмишленици
въ Хърватско и Югославия. Въ едно отъ
тия си писма. а именно въ 34-то пнсмо,

киселина на

недЬля ще се отлепи като коричка.
Мазола е вече излЬкуванъ, но

той може пакъ да се образува, за

това, който не иска да има мазоли,

не трЬбва да носи тЬсни обуща.
ходимость за храненето

жание".

които сж въ пълно съгласие по поправя-

За да не отговаряме по отдЬлно на
всЬкиго, намираме за удобно да покажемъ начина, по който става пре-

смЬтанзто, споредъ закона. А имен
но: получената заплата за б тЬ по-

слЬдни години общо (безъ разнитЬ
добавъчни) се дЬли числото на 6.

Полученото се дЬли още на 30. Речислото на

прислуженитЬ

„Въ

скоро

вр-Ьме

ше

се свика нова

въ Лондонъ, Вашингтонъ, Римъ и Москва,

прослужени, и по колко сж получавали по отдЬлно за всЬка годича.

на

години.

Това е основнзта пенсия. Кьмъ нся

се добавя по 3 '/о за всЬка прослу

нето на границит-Ь. — Югоглавия

ше се

преустрои въ федервтивни държави ; Хър
ватско съ столица

Загребъ, Сърбия

съ

Б%пградъ, Черна Гора съ Цетина, Маке
дония съ столица Солунъ. — България ще
получи Западна Тракия и Източна Маке
дония.

Макаръ и да е, може би, твърде мно
го казано отъ стране на Радича по тия
въпроси, ние изтъкваме неговата вЬра,

пъкъ и общо е уб%жцението. каквэ единъ
строй, какъвто се днесъ на държавит-Ь и

народит-fe, особено на балканския
стровъ, нито е естесТвенъ,
пимъ. Той ще

падне

полуо-

нито е

отъ само

тър-

себе си.

Дума, вестн!жъ излизащъ въ Пазарджикъ бр. 38 отъ 23.11 924 г., си криви
душата по решението на пещерци да
искать прокарване железница презъ с. Кричимъ. Въ бр. 37 исказва радостьта си за
гдето и пещерци сж се присъединили къмъ

и

инициативата за жел-Ьзница поезъ Кри-

плюсъ по 27ii за всЬка година за

Пазарджичъ, Това като усукване се вижда

жена година

надъ

25

години

се

славия. Петдесеть .депутат' На ая партия
и До днесъ бойкотиратъ скупщината (народното събрание) въ Б-Ьлградъ Отъ близо еднч година насамъ шефътъ на парти-

нията за това идатъ отъ правите.пствата

лятъ, запитвагъ мнозина абонати,
като изтъкватъ колко години иматъ

не

търка отъ обувката а за 1—2 не-

нието. Примеръ достоенъ за подра

изчис-

и

федеоирансто на разнит-fe народи въ Юго

Сольта не е само

на населе-

гуми

прилепи на мазо-

конференция за миръ, която ще уреди
другояче Средно-източна Европа Внуше-

зултата отъ това се умножава

изостаналъ

като жертва на Пазарджикъ. Пазврцжикци
иматъ железница отъ турско време, сами

гайки неимоверни усилия за култур-

си

Ив.

такива н-бща. когато се касае да се
защити или обори нуждата отъ железни

между другото пише и следното:

Какъ пенсията да

на

Батаклиевъ, че Пещера билъ малъкъ
градъ и не заслужавалъ да има железни
ца, която не щела да се рентира, а щ^ло
да бжде луксъ. Срамота е да се пищать

литЬ въ този затънтенъ край, поланопросвЬтното издйгане

изтъкватъ

нелепости като ония съ статията

по'ъ заглавие; .Електрическата централа

Отъ с. Карлуково пишатъ: На 8
Януари т. г. учителит-Ь и ученицит^ въ

ше

на Пазарджикъ" и „Пазарджикъ и жед-Ьзо-

него още 3 линии, а за Пещера немало
нужда. Пещерци добре си сж направили
сметката и знаятъ що искать. Пазарджикъ

бота за постройка на училище, италище, община и уреждаче благо

селото ни дадоха много

отъ даденото мЬсто на статит% „Бждащето

чимъ и противъ свързването

Сольта като цЬрь.
голЬма необ
на тЬлото.

Може да се употрЬбява още и при

слЬднитЬ случаи:
' 1) Противъ косопадане, като отъ
врЬме на врЬме се мие косата съ
солена вода.

2) Противъ възпаление и умора
на очитЬ, като се измиватъ съ разтворъ вода и малко соль.

3) БолкитЬ на гърлото намаляватъ, когато се изплаква съ вода.

4) ЗжбитЬ се изчистватъ като
отъ връме на

врЬме се изтриватъ

съ соль стрита на прахъ.

5) ЛЬкува се стомаха отъ болки

и се освЬжава, ако се пие сутринь
и вечерь чаша вода съ разтворена
вь нея едва лжжичка соль.

Пещера съ

София — Печатница „ Добруджа".

