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,е
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н)стра ка6имет·
'} ма криаа
11ЯПЧеВЪ М·РЪ nptд-pt

седатепь7•
София, 6. 11.

ri Кабинетътъ на
9/л. Цанковъ, съста-
э,·?нъ слвдъ 9 юни,
,3)?;ш- првживвва
1га•лi;ма криза. Слвд
?.еrоричното зая-
1 о-tекие на широкитв
за

1гаJuиалисти, че ще
?леr1пуснатъ вяастьта,
?о лввигв течения
:а? бжпатъ засияе-
??, тая криза става
алr)..остра. УПОрИТО

ч? говори, че r. Jlя-
?евъ швлъ да бж-
::..? .

д? натоваренъ да
Аft»Стави новъ каби-
tуrтъ, щомъ тоя на
:в·цанковъ си пода-
1••осrавната. Нtма
о; бжде чудно, а1{0
и ?м·ократиче с к ат а·а

?мr.ртия вземе изцъ-
власгьта, Всрвд

!!!!!Овора несъrласи ...

,реР все повече се у ...

>р.mва. Конгресьтъ
1ки. радикаяитв като
;?f( ли ще донесе но-
е ? изненади. J-Je
1) hбва обаче да
::;рзаме. Врвмето
:,611боти за насъ,
<ОЛ

??1овь ка?иветь
о София, 6 11.
еш Н

1 „ епрвкъснатитв
а рби напослвдъкъ
1р? Гърция ни изп ...

рвчиха првдъ свър ...

шенъ факть: бивше-
rо прввитеясгво си
подаде оставката и
съ съставянето на
новия кабинегъ е
натоваренъ г. i{афам
дарисъ, Дано слвдъ
това сграститв се
уталожатъ.

Избвгалия недв-
вна о гъ Ст .... Загор-
сн?tя загворъ мя1·е ...

}Книнъ - орrаниза-
торъ на сеп гември-
йскитв събития въ
и около Ст-Загора
е аадовенъ на гра-
ницата, която, на-
върне, се е опиталъ
да првскочи,

Поаикаре
Макдонаnдъ ]ЗКIIИ деца

жипщитt на едно
София, 6 11. гървовеко ееле на раз-

Г. t гоанкаре те- съмване с.ж бИJIИ ужа-
леграфически е по- еени отъ една покърти·
канилъ новия мини- телна картяне: ервпъ
с гръ првдседагель патя очигв имъ трtба•
иа Англия г. hiакдо- до да глецать ваклвни-
налдъ, въ Парижъ, ·

тъ и обезобразени труп„
на важна политиче- чета на двъ цвчица, са„
ска срвща ?амина„ мовичнеетьта на които
ването на i\'\андона- не могла да се познае.
J1д1 ще с1·ане днесъ ..".-·?·--···д? .-?-
утрt. Всредъ Сrовора.,

ПоrреОението на
УИIIСОНЪ

М:1эдеж:,41 ъ vади1н1ли врегнвъ
CГC!JOi}a

София, Н. 1.
Как го е ИЗВ'ВСТНО !'О·

лtr;1a' час гь огъ радикалъ-
демократическата партия
начело съ Сг Костурковъ
е протиэъ сливането 11а
партия съ сговора, Това
течение, което е още ра-
но да се каже дали ще взе-
ме връхъ е взело обаче
господст вующе мвсто въ
младежката организация
на партията Въ послед-
но uptмe пnчти всички
млаьежки ор: анизации въ
страна, а, 1.. ъ свойствения
на м.гадежьта темпера-
ментъ С№- се иэкааали.рв-
шително противъ слива-
нето на партията имъ въ
сговора.

София . G II.

Лнесъ вь Ваши-
нгтонъ ще се извъ-
рши погребението
на Уилсона, То ще
бжде едво небивало
тържество, На него
ще присътствуватъ
првдставители на
всичкитв нации. Чу-
ждиятъ и американ-
ски псчатъ още не
еж првстанали да
се занимаватъ съ
ве.111-tчието на У ил-
со11а_

Четете в.
,,Родоntка зв,зда"

маиоловъ и томовъ
въ кабинета

София, 6. 1.
Нанослtдъкъ .цирку·

лиратъ упорито слухове,
особено въ земледелски-тt кр.,v.,,rове, какво осво-
бождаването на двамата
бивши министри отъ 3ем-
леделския ка6инетъ Ма-
ноловъ и Том,;въ било пра·
диктовано отъ новата
камби· ация на правител·
ството да вкара и земле·
;1елския съюзъ въ у11рав-
лението. Това било про-
диктовано ужъ отъ вис.
ши държавни интер?си.
Тая верси}! 11амери 11р0Во·
дникъ и въ • Н,1родна За-
щита«, ре;.(актиранъ отъ
Юр. fleкapenъ, който я
подложи на своеобразна
критика :1едвусмисленно
възтана, срещу реализа-
цията на подо6енъ единъ
Пр()еКТЪ.

За установяването ис-
тен?юстьта на тая версия
отнесохi\1е се до р.,v,.ководя-
щи фактори въ сговора,
ко11то oripoвepraxa кате-
1·оричн,, ТИ>J слухове и ги
кфалифицирова като а6-
солюпю тенденциозни

В. Черновеждовъ.

nяпчевъ МИИИСТРЪ·

nр,дседатеп ь.
София, 6. i. Надежда-

та на ширьката реконст-
рукция на кабинета въ
11tкои политически крж.-
гове, следъ 1юпълване ва.
кантния nортфейлъ на
правосж.дието Рашко Мад-
жаровъ се изпари съв·
семъ. За В(ички стана ве-
че ясно, че досегашния
съставъ на кабинета ще
остане недълго.

Това, обаче не пре-
чи на известни политиче·
ски среди да твърдятъ,
че при измtняване на по-
литическитt условия, ко-
ито биха наложили про·
мtна на кабинета послед·
ния щялъ да се състави
отъ лидера н демокра-ппt Андрей Ляпчевъ,
яр:ькъ привържевикъ на
сговора

Тия c:1yxot е C,'i°\ щJi\iC·
rч1лн 1·1·•1е 11,,,1xP,•i!t1 nъ
'I\ Ж6,1f1,1. 11 ,\1 pil I Y.i(•JI'?

сръ6с1<,1 в·l,с•·t·?н:и :Н, 11?

ДОШ/'1,В!<.t ! Ьl:IРГ,Я П, з:1 U.f·.·
ДR Ш !JИ l?·t:;p Р 51С <' f: 1, 1<«6И·
н? i ·t, .

катастрофата въ
Черно Море

щ?сл?в,;я екr.пажъ Бургаз-ъ ·

Фир?1.:? ! ;1 и??:.нъ Дж?-
J:(>·,unъ и С i,? r,т-1. Бур-
r·;1зъ r1pt·m 1-11,колко дни
1 З (', ЩJ :-!, Ц?.р 11·р,1!11>
11'!/1 r·rн;н 1 1·,·1 ,.одк·, н:·:-
'f L:..,;,рен? lЪ bЪl'ЛИllia µС,
Er1Hi'·,c · ьор\'НО лодката
пж1 ува.:1а б11аrпполучщ).
но тамо нататъ1<ъ се по·
явила силна морска бурс1.
Поради това ЛvJtката би-
ла принудена да прtстоиi дrН1 ;ю бръrа. сл·tдъ
коетu ,,акъ продъ;1жила
бурята, обаче отн<1во се
появила и лодката попа-
да въ яростнитt възбу-
дени вълни които въп-
рею,.? усилията на еки!lа-
жа я п. rлъшатъ ·

Екипажа no едно чу:.
дu се с11аси11ъ

Натоваренитв въгли-
ща костватъ 100 хиляди
лева, а с?мата лодка З 00
хиляди.

земп@д,пцит, и
Москва
София. 6 Н.

Болшев11шкия вtст-
ниикъ • Пр.:вда« отъ 1 ;)
януари помества една де-
кларяция

·

отъ ЗеJ\1лед'hл-
цитt rмиrранти подписа-
на отъ Ал. Обовъ и др.
въ която се за.явява, четt приематъ тезиситt на
червения земледtлски ин·
тернационалъ въ Москва
и подчертаватъ, че сжю-
за меж.r?у комунисти и
земледtлци билъ спnенъ
съ кръвьта на падналитfs
хиляди жертви прtэ·ь юни
и септември.

Радичъ ще свали
nаwичъ

Акцията с1, сръбск. радикгJJи
Букурещъ 6 Н

Тукъ упорито се го·
вари, че между Радичъ и
сръбскитt радикали е
постигнато споразумение
за · обща акция срtщу
кабинета Пашичъ, като
се издебне моментъ, ко.
rато Пашичъ и Нинчичъ
еж вънъ отъ предtлип
на Сърбия.

И1СS?rваме ка-
тастрофит•

София. 6 II.
Министерството на

железницитt е р·вшило
да се поставятъ до края
на мtс. r.1ай камбанни си-
гнали на всички ж. п.
станции. ка?<то е въ Гер-
мания и Австрия, за да
моrатъ по тоя начинъ да
се избtrватъ ж. n, ката-
строфи- Благодарение на
тия сигнализации на эа-
пад1а ж. п. катастроф11
почти не стааатъ-



.,РОДОПСКА 36-t..Здд• &ttol 13

lтентата п
КАЗИНОТО
Органътъ на партия-

та I [ародно Еди не гво- в.
«Народно Единство- за-
почва печатане разкрити-
ята nn атентата въ rра?-
ското казино Пградн 11н-

тереса, който тъ 11р ??д-
стапляаагъ. 11и? ше л1 р-
жимъ въ течение чигате-
J1ит·в си. Гук ч пр нлав ·1i1·1e

писмото на Вию-нти 110

редактора 1111 в ,В„л11»-
покойния Д-ръ I I I' 11а \11-

евъ:
За ГосnоАина РеАактора

на в. «Всмн,,. Тунъ
KAeMNIO Софня

за r. rеиадиевъ
Драги Никола,
Ц·Тн1ьта, коя го гони

слtдствието, е. като ме
компрометира, чрtаъ ме-
к, Аа може Аа смъкне теёе
втъ nоАитичесната сцена. Тt-
зи думи еж на сл·вдоват.
Митаковъ. Да оихъ мо-
гълъ да и а л t за пръдъ
правъ и честенъ сждъ,
ёихъ окачилъ на въжето
Митаковци-такива прt-
ствпяения вършатъ твзи
хора! Ако има честенъ
еввтъ, васт""пете се да
говоримъ и азъ. и жена
ми првдъ поемни лица и
честни. Съ измама еж на-
карали жена ми ва гово-
ри глупости, ужъ за да
некарагъ и менъ да гово-
ря, а тоя протоколъ-фал-
ш ивъ, го прилагатъ къмъ
дtлото, Какъ ме м ьчатъ
и иенъ да те клеветя нt-
какъ си аадоч. Ти знаешъ
че само добро мога да ка-
жа за тебе, защото лошо
не съмъ видtлъ и чулъ
да мислишъ и ще бждешъ
спокоенъ, но за менъ по-
(11Исли, за Бога, нед-вй
в-Ърва. че схмъ виновенъ
11 въ йота. Ако ме оста-
вятъ живъ да 6жда. ще
видишъ че съмъ правъ,
Авъ не се боя отъ смхрт
но ми е М)F.ч1ю. че и най
rол·Ъмитt ми а а с л у г и
спрямо отечеството ги взе-
матъ за лошо и какъ ги
не извъртатъ Много хо-
ра еж заставени да да-
ватъ показания, каквито
слвдсгвието иска, съ цtл
да намtри виновенъ, та
който и да е. Срамъ ги е,
види се, че не С"'- намt-
рили още виновнитt. За
Бога, за България I За не-
йната честь, заетхпеге се
поне прtдъ схда ла ..-з-
J1tземъ и да чуете исти-
ната. Да служа 18 години
на българската кауза. да
запазя живота на царя
тъкмо три пжти и да ме
оёвиняватъ въ измtна,
ахъ, мръсници, бива ли
.да се остави такава не-
правда? Властьтв се съю-
зи съ разни апаши и а
нархисти, за да се окле-
вети единъ ёъягаринъ ка-
квито не зная има ли 100
въ България. Ще докажа
това. Твой Викектм

ХРОНИНП
Линмита Gтанм,ака-Ха-

екове. Конференцията от ъ
яелегатигъ на заингере-
сунанит ?; общини телег-
рафич-ски ? помолила
првдсецателя на камарата
да се ускори постройка-
·1 а на тtс,ю-JJинейната
линия Станимака+-Хаско
130 ·

Неяегалнага литература.
/{ирекци» r а 11 а 110111 и Ii е
нарецила .ю всички теле-
графопошенски станции
въ цврствого да ивпъл-
няватъ най-строго закона
за защита на държавата
и пuстановленията му за
нелегалната литература,
списания и ввстници, 1<0·
ито тръсва да 6х,датъ
конфискувани-

Анес-.. утрt ще зами-
натъ въ чужбина прави·
телственитв делегати г.
г. Ляпчевъ и Буровъ.

За КюотеНАИ.Ъ е за-
миналъ Н. В. Соф. мит-
рополи гъ Стефанъ

Довечера градскиягъ
театръ nрtдставя за
първи п?тъ комедията
-Глупакътъ« отъ Л. Ору-
лда, въ 5 действия, съ у-
частието на всички арти-
сти.

Вчера въ София иэлв-
зе брой 1 на бюлетина
на общия помощенъ 1<0-
митетъ за пострадалитв.
съ свtдение за дейность-
та на комитета и дР· ин-
тересенъ материалъ око-
ло септемерийскитв съ-
бития.

ЗаповtАьта зR увол ·

нението на сегашния ди-
ректоръ на затвора, г, Т.
Йовковъ. е отмвнена.

Тютюновата фирма
-Табакусъ », проникната
отъ чувства на человt-
колюёие, е назначила на
работа само днесъ още
десеть души отъ бtжан-
цитt. До неделя. вврва се
че и останалата малка
чагть ще бжде назначена.

&оАеста скарлатина въ
Хасковски окрхгъ от 28
1. до ДО 3. 2. Т. г., Хвс-
кове оставатъ 3 случая,
Борисовrрадъ 1, Деёьръ
1, Каменецъ 4, Бродъ 4,
Воденъ 4, Черноконево 9,
Сиракова 3. Схрница 2
или всичко 31 случая «тъ
скарлатина.

АекАарацми за данъка
по общия доходъ за фи-
нансовата 1924·25 гол. еж
постжпили при тукашно-
то финансово управление
около 4861 въ опрвдвле-
ния срокъ отъ 1-31 м.
1\1 , а слtдъ този срокъ
още около стотина.

МАадежката радикална
група устройва на 9 cpt.
щу 10 т. м. въ салона на
читалище «Заря» литера-
турно музикална вечери-
нка.

в?ера за учашата се
младежъ отъ проrимнази-
и·тt н гимназията общин-
ския т?с1тръ ,?адс 1111е(ата
«Дохо,1н J м·встс • 11р11 6у·
квално 11рtпълненъ C;.JJJOH.
)КеJ1ателно е такива шн.·-

си да се ;1Rватъ ср·fнцу
празд11и?1ни дт1._r10 ,юня
тни причини за управата
н;? у?1илище1 о.

J1нсnеип1ра fl(' тру.tа.
счита за С13(!Й )\ЪЛI ъ оше
веднажъ да 11р·Ъдупр tци
ония заведенн51 и с11естг,
че тои НИКОl'О не t у1 .ЪJ1-

11омощават, ,J·11, сво? и-
ме да извърш, .1 ревизия
въ свръ?1ка :ъ нак )На ?:i
11окроаителство на тр уд,1.
На та?<.иаа самозr:;ани ин-
спектори нека се изис-
ква леrити111ираннто имъ,
а при отказъ на такова
да се прtд'3,ватъ на над-
лежнитt власти.

Сто1ичното градонача-
лство д11ри Невена Пет-
рова, по баща Лалова, ко-
ято сама се именува Дум-
базова, отъ с. Бакрачево,
Бtлослатинска околия По-
канва се тя сама да се я-
ви въ rрадоначалството
или тtзи, които я позна-
ватъ да съобщатъ адреса
и. Умоляватъ се всички
административно- 11олице.
йски органи. които изди·
рятъ това лице да 1·0 из-
пратятъ подъ стража ьъ
градоначалството

Бюрото за обществе-
на безопасностъ въ r ра-
да ни моли да се явятъ
жителит·в отъ rp Търно
во, живущи въ 1·р. Хас1<0-
во или Кжрджалий и .ца-
дътъ св·Iщения, дали н·Ъ-

кой тtхенъ близъкъ е
билъ въ опасность при
пн...туването си отъ Хас.
ково до гара Раковски.

Конrрес-ьтъ на ради-
калната партия ще се еж.
стои на ? i февруар11 RЪ

София. Тоя конгресъ ще
бжде единъ отъ първитt
и ожив?нитt по рода си,
тъй като на нег() ще се
третира участието на р1-
дикалитt въ Сговора. LЦе
държимъ читателнтъ си
въ течение.

8-ъ недt1я еж съста-
вени актове на бръснари-
тt В. Апостоловъ, Еминъ
Ахмедовъ и Неази Афу-
зовъ, за нарушение зако-
на за праздницитt З,111а·
прtдъ бръснарницитt ще
работятъ въ праздни•1енъ
день само до обtдъ.

Прсеитира се ново раз.
прtделение на окржзитt,
поради което е поискано
мнението на окр. упра-
вители. Този въпросъ ще
се рtши окончателно от1,
специсtлна за цtльта ко-
мисия. която ще се наз.
начи наскоро при м-вото
на вжтрешнит:Ь работи.

n?вrиевь и [ыи
- Г!рtrоворитt. за·

11очнати 11ъ Стара Загора
1\1ежду крилото на земле-
делския съюзъ и прtнесе-
ни въ 11ослtдствие въ
София не еж. дали ника1<·
ви резултати. Земледел-
ската парламентарна гру-
па е изда;1а О'<рн...жно до
друж6ит 1, с-ь което имъ
съоощава за причинитв
по които не t могло да
се постигне съглЕсиt съ
крилото на Драгиевъ и
И.16рi:1НОТО постоянно при·
с;,:_тствие отъ своя стра-
на, Такова окржжно е
из,цалъ и r. Драrиевъ до
дружбитt, съ което имъ
съобщава, че скъсва вече
съ полемикитt си отъ
София и ги подканя ла
го послtдватъ.

Понеже слtдстве·
нитt власти не еж се до-
брали до никакви улики
отъ вулгарен. характеръ
срtщу бившитt министри
Томовъ и Маноловъ, оча·
ква се тия дни 11ускането
имъ на свобода. Турла-
ковъ щялъ да бжде осво·
боденъ слtдъ прtдставя-
нето на извtстна гаран·
ция. като мtрка за неот·
клонение отъ сжцебното
дирене.

Ролята иа коопера·
ЦИЯТI

'Висотата и сложн оста
на економическия жнвотъ
на една страна е мерило
за нейнRта културность.
И колкuто една страна е
по-културна, колкото ней·
ния стопански жи·вотъ е
по-силенъ и разнообра·
зенъ, толкова повече от-
дtлната личность се чув·
ства въ зависимость отъ
обществото въ всичкитt
прояви на своя животъ.
Особено слtдъ пвслtдния
катаклизъмъ, който чо·
вtчеството r1 р t т ъ р n я
11рtзъ ужасната свtтов·
на война и чийто пагуби
и послtдици се чувстватъ
c?ra въ мнorft по rолtмъ
мащабъ отколкето nрtзъ
времето на ненно1'о тра·
ене, човtкъ се вижда въ
положението на робъ на
сложилитt се ненормални
стопански и обществени
отношения.

Прtзъ врtме на вой·
ната и сега въ тоя npt·
ходенъ периодъ, който
прtдшествува бждащето
добро врtме, въ борбата
за самосъхранение 11 по-
сносенъ животъ принци-
па за колективитстъ и
обществена солидарность
се налага все по-силно и
по-силно и човtчеството
започва да вижда въ не-
го единственния пжть
кжмъ спасение; - пжть.
кой го да го изведе отъ
тоя ла6иринтъ на мизеря,
въ който то сега безпо-
мощно се лута

и нсти н J(П,Т'!. за Cit,
съхр„нн?н 11е, п р1·н ?щ
всtки •ювекъ же,'1ам11
за по снr,сенъ и 1ю с
боденъ ,ю-?вотъ, навtдrJ
пионерtt n·ь стоr1анско1,
поле къмъ ПJkТЯ на tn
с11телнитt сте панск11
ношения. Това е пк..тя
стопанс1<ата сол11дарН{ с
и при rосподстыущия JI.Ht
начинъ Нf\ капиталист
но производство, коо
рацията изпъква на пр
планъ. ,

И сега вече пр11нц11
па: «единъ за всичю1
всички за е11инъ», пр111
ципъ върху който с"' CJI
жени основитt на кооп
ративнс1та система, и&J(.
за на пръвъ редъ и П(IR
ва все по-силно и по-с?f
но да вълнува еконоr("'
чески слабитt и т·в

п?наха да се загрижва r
ЩОТО съ общи усилия \
изградятъ своята сто па
ска независимость.

Кооператизма а
своето начало отъ пр
близо сто години. Бид II!ки отъ началото еднit 1111

лява идея, безъ ?сно оп
дtлени доктрини. так?
ванъ като бълнувания 51

утописти, безъ всtка\
Hiпрактична о 6 о с но в?

днесъ той е стопанf!I
система отъ най-голtе1
важность. която ще ?

qиiнесе неоц-нними зае
за стабилизиранета- ti
неусrановеното и те?
стопанско лодQже •
човtчеството. .

Дългъ се налага ,?ai

обществt)То и държавr?t11а,
да положатъ ма1<си1t1i
усилия, щото коопер?.
ята да заеме това пdШ
жение, на което би т" ti
вало Аа бжде, съ к?10'
ще й се даде възl\1ожщ[: 1

да изиграе грамадна 1'ij!Uil

ля въ стопанския ПОАi?1?
на България. t,1

Ас. Атана???СI
/AUO

Хасково)тръrва 9·30, .11

30; Раковсни тръгва 7, t
Хасково пристига 9, 1
Раковски пристига 11 ·зо, t Т1\

Конвенционалътъ за
HI:дивъ-София пристига '

тръгва 2·44; конвенциона
за Свиленградъ пристнг
Раковски 0·11, тръгва о· Oi

Смi.сенъ влакъ за
Raeвдивъ-София пристига 1 ,

тръгва 13·44, за Свиленr U

Официа11.
За 7 февруари

куп.I
I

n
Швейцария 23761 - 24
Ню-йоркъ 136 70 1

Лондонъ 58811 - 5
Парижъ 626. -
Италия 596 -
Цариградъ 72 20
Ромжния 69 -
Германия -/ -
Прага 397 -
Виена -1192,
Белгия 560, -/ 5
Буда-Пеща -1 42
Югославия 1621 eoj 1

Гърция 235j 501 2
Холандия 512бj -;51
Канада 132: 50i 1

Швеция 3576 - 3


