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'iiпоспвяень чясъ
ст

(Специа11ни те•еrрами на «РОАОПСl\а ЗвtзАа>t)?-

l, ?ов1iРИЕ НА
дtAn. -Цанмовъ!
но

1
София 7 11.

ан(анто вчера съоб-
1??хме, кризата въ
iоnбинета Цанковъ
й-г бжде неизбежна
?стойчивостьта на
заг:

нетf)ОНИТ"Б социалис-
4 иютвърждава то„??w силно. По
iла{ случай днесъ въ
.р?111арата, по првд...

ак'\{ение на м...ръ)ОПt ·

ва вдседателя г, Ца„
би•въ, ще бжде rла-

съ шно довврие за
MON

адн?
· противъ това

1я гtвителство. Дне-
ото засед шие ще

?? едно отъ най·
?,ни·rъ. Послвдна- ·

ва э

'ва ръчь на г, с\1али-
1 9 .- .

11;,а, твърд-в скеп-
?тъна наточели уси-
стиn
нцио, още повече ну-
рис\та оть такова.гвв
съ ?о rласуваuе. ин ...

?тиr?сно ще бжде•ВИЛf

едевието на ши--
куитt социалисти

>адикалит'h отъ? страна и опо-
1 -?ията ... либерали,
i
101унисти и аемле-

1 : ци отъ друга ст-
' -1а. ?езуJатата ще

20_ощимъ.

\Дъроик съtiира
1, -
\

42
пареата.

:, 80 фия 7 11
11 50
;:

-?юз·1,тъ межцу Италия
•1 5ОЬр6ия става ВСе ПО-

?'fвъ. Една телеграма
ся, че Италия се ОТ·
и отъ получаване' ре-

парации отъ насъ като
дава правото на Сърбия
да ги получи Значи. Ьъл-
гария ще I лаща репара-
ционитt си задължения
вмъсто на Италия на Сж-
рбия. Tt се състоягъ по-
вече пъ окупациони раз-
ход.и. Въ Сърбия, по тоя
случай политически т t
крхгове еж много доволни
Блазе и на нашата сж-
сецка, че може да живве
съ подаяние.

Диктатурата ·nр,ма·
хиата

София 7 If. Поради го-
лвмата си умора напослв.
дъкъ, диктаторагъ на И-
спания, Ривера, щвлъ на-
скоро да се оттегли «тъ
управлението. Съ негово-
то оттеглюване, може би
диктаторството да се пр-
емахне.

&покъ иа Трvда
PaAtit<.a.cи, широки и зем11е-

Аt?ци
Софи, 7. 2.

з

Тiка вече се заruворва
за новъ труловъ блокъ.
Иници·нивата за това е
взета отъ нвкои радика-
ли отцвпници .

Огъ нвколко дни вече
ставатъ редовни срвши
между радикали и нtкои
широки · социалисти не-
примирими противници въ
сговора. Въ тия срtщи
щялъ да бжде поканенъ
и првдставитель на дра-
rиевиститt.

Франция ПРОТИВЪ Ро·
мжиия

Ромжкс1<:ото правителство въ
H8MИJIOCTb

Букурещъ, 7. 2,

Ромхнскиятъ печатъ
ежедневно публикува сьв
ления отъ Парижъ, кои-
то rоворятъ ясно за вра.
ждеоното настроение 1-1а

Франция, слtдъ ориенти·
ровката на Ромхния къмъ
Англия.
Всички политически крх-

гове тукъ еж силно раз-
тревожени отъ това об-
стоятелство. За всички
става ясно, че Ромхния
къмъ която Франция ;\О
вчера бt така ёлагсскло
на, ще вагуои твърде мно-
ru отъ новата си поли·
тика.

Въ връзка съ това сре-
щу ка6инета Братияно се
създава силно течение и
опозицията все повече и
повече печели позиции.

.да се внесатъ коректи-
ви въ тая нова политика
на Ромхния нвма изгле-
ди. Ще чакаме да видимъ
сега квкъ по чувствител
но ще се отрази на Ро-
мхния тая неприязънь на
Франция.

В. Черновеждовъ.

Суджуци отъ а,сии
волове

32 души зараз?ни егъ ёвсъ

Шуменъ, 7. 2.

Првди нвколко дни по-
6tс11яватъ двата вола на
селянина К. Вачевъ отъ
с. Драrоево, околията, ко-
ито той ваклалъ, напра-

.

вилъ суджуци и ги раз-
продялъ на селянитв.

·

Ветеринарния фелдшеръ
на првславската околия,
подушва, че воловетв ои-
6и бtсни, затова взема
мозъцитt имъ и rи из·
праща на изслtдване въ
бактериологическия инс-
титутъ. Тукъ се устано-
ви, че моаъцитв били за-
заразени отъ бtсъ. отъ
което слвдва че и месо-
то било ааразено. Инсти-
тута телеграфически на-
режда всички които еж
яли отъ суджуцитt да за-
минатъ ведна: а за Со-
фия на лtчение. Безъ да
rубятъ нил о минута вче-
ра отъ Драrоево замина-
ха 32 души между които
кмета и двама учители.

А. Б.

Четете в.
.,Родопска зв,зда''

стихиииия
·

nожаръ
[въ Pvce

10 мм,1иона загуба. Огнеу·
nорнитt каси изгорt,1и

Русе, 7 11
.

Въ недtля к,?мъ 10 ч.
вечерьта тукъ избухна
пожаръ въ центра на rpa·
да. който направи roлt.
ми опустошения. Огнена-
та стихия бушува цtла
нощь и б·Ъ бдагоприятст-
вува?а отъ силния севе-
розападенъ вtтъръ, кой-
то нtколко дни вече духа
Едва на сутриньта, слtдъ
голtми усилия отъ стра-
на на пожарната команда
части отъ гарнизона и
граждани стихията бt сло-
мена.

Жертви на страшния
пожаръ станаха зданието
на Герови, манифактурнитt ма!'азини въ партера
на зданието и конторитt
на втория етажъ.

Характерно е да се от-
белtжи. че въ търrовС1<и-тt кантори на втория е-
тажъ еж изгорtли и оr-
неупорнитt каси, които
заедно съ цtннос1 итt еж
станали жалка пелелъ

Общо загубитt еж надъ
1J) милиQ?а лева.

· ? ·
В. Чер.но'fiеждрвъ ·

Професоръ no Фиnо·,
софия ·· четиишки

воявода
Иово Разпоповичъ, 6ив-

шиятъ професоръ по фи-
лософия въ Ви.енския yнtt...

верситетъ, който недавыа
станалъ войвода на една
черногорска чета отъ nет-
десеть души, nр·Iщи нt.
колко дена бнлъ убитъ
въ едно ожесточено ера·
жение съ сръбската ной-
ска.

Прtди ш е с т ь мtсеца
Раэпоповичъ се скаралъ
съ единъ австрийски дър.м
жавенъ чиновникъ въ Ви-
ена и го убилъ въ раз-
дразнението си. Слtдъ
дълго криене и скитане
тоt:\ успtлъ да се добере
до Черна Гора, кж.дtто се
събралъ съ нел?rални чер·

?? ...???
Т-ца Летра Иб. J(онгалоба

и
.Т-нъ !)инkо .В. j)ор?6ъ

ще се венчаятъ на 10 r. м.
въ църквата са . .,Георги"

Хасково.

IН11'0рЦ11. НОДЛЩW 11?1РП1
занска 1З1•йна съ сръ61. кн-
т·в оласти 11 скоро ста-
•1:?лъ войвс.1,!с.1. 11 ... едн.J ru·
..::·tr.ia ЧL'Та

Р,!31;с•110внчъ дЬй.:тву-
[1алъ , 1,И /\{IUpt съ чета·
'1 а си и тъй м•н,го 6ез-
1;t",к<нр1·1. B'!i1, ·1 !1·1·ь. Ч? IOI·().
c;1,1!·!\1J'CK ·, о 1i ·, ·ви 1 eJ1crн,
( (>t'ЩrfJIO J t•O Хi1.IЯДН NIH:·
ра награда H<l ин?и. к1'Н-
то 1·0 залuви или vбие.

Веднъжъ той нап-адналъ
съ четата си еf\ИНЪ вое-
ненъ конвой, които па-
зелъ една правителствена
пратка отъ около? ми-
лиона динара за Черна-
Гора Шесть души отъ
конвоя били убити, чет-
ворица пленени и пари·тt задигна rи отъ четата.
Слtдъ нtколко врtме.
обаче, единъ отъ п:1ени·
цит\ успtлъ да избtrа и
съобщ?1лъ на властнтt за
скр11в-алището на четата.

Когато изпратената воА-
скг. стигнала въ посочена·
та мtстность. тя настиr-
нат1 car,10 Розпоповичъ
съ десеть души отъ чета-
та; останалитt четници
успtли Д;\ се пrtхвърлятъ
въ Албания съ задиrнати-тt суми. Послtдвалъ бой
който тр('ялъ три часа.
Разпоповичъ билъ убитъ
и повечето отъ четници-
т·в му плtнени.

Едно опровержение
Въ брой 22 отъ 7 т. м.

четохъ антрефиле озаrла·
вено »Внимание«, въ кС1·

е го се говори да се не
дава вtра на 11усканитt
слухове, отъ лица които
еж въ печатница »Чика-
го»,· че и друrигв печат-
ници· въ Хасково били въ
съдружие съ нея Дължа
да заявя1 че подобни слу.
хове не еж пускани uтъ
хората на печатн?ца
, Чикаго". Това антрефи-
ле е пдодъ на болната

-

фантазия на н·вкой пече-
тарь, който знае че нt·
ма да бжде приетъ въ
проектираното сдружение
което ще се реализира
въ близко врtме отъ пе-
чатари и книжари на ц-t-
лия 01<ржrъ. Граж&анитЬ
н? rp. Хасково достатъч-
но познава.ъ търrовски-
тt приоми на хората отъ
печатница »Чикаго с, за
да повtрватъ на пуснатия
пр'Ьднамеренъ слухъ, но
въ всtки случай, дължа
да подчертая, че такъв.
слухъ не е пусканъ. Тър-
говското сдружение, кое•
то се проектира нtма и
не ще има нужда отъ no•
добни нелоялни търговски
похвати. Неrовит\ <,QHO•
ватели еж и ще си ос,
танатъ почтенни въ СВО"
нт'Ь търrовски отношения.

К. Хр. Кума1а
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вмtсто кафеНа мtr.тотn 11а уво 11

нения 110 иодаване остав-
ка секретарь на окол У·
прэ злеиие ше 6?де наз-
наченъ лосегашниятъ при-
ставъ при схщото.

С1оnансииятъ съввтъ при
оощинага се з з нимьва съ
опрtдtляне качес1вото и
пъиага на раанит» вило-
ве брашна

д, есъ гутриньта r111,,10·

1Ц 11111, 1, l·.IM''I а. I! l''[>J[C!:'ла-
'! слъ на стопа.« к1,я съ-
1}·1,·1 ъ, r. Сстиръ ! [аска-
левъ направи рсвизиq на
1\131',!ЗИНаТ'Б, касапницитв
и др, за да провъри ;ia ·

ли се спазватъ наредби-
тt на стопанския съввтъ
Умолява се гражданство-
то да слвди за това и
донася на съввта за раз-
нитв нарушения.

Мнuго търговци изпол-
зватъ осщинскитв мвста
и улицигв за складирване
на своитв стоки. Това
прtчи извънредно много
на движението- Граждан-
ството справедливо се въ-
змущава. Общ и н ската
власть тряба да влезе въ
ролята си: да не позво-
лява използването п э та-
къвъ начинъ на улицигв
и плошадитв и да глобя·
ва нарушителитв.

Градскинт-ь тватръ ще
првдстави въ недtля дне-
вно 2 ч сл. пл. « Човъкъ
на живота» съ намалени
цtни, а вечерно за втори
пхть -Глупакътъ-

Кръчмитt въ Костенецъ
еж закрити съ референ-
думъ,

Въnрtки цtнитt на 'сто-
пвнскиятъ съв Ьтъ. нвкои
месари продължаватъ да
продаватъ на произволни
цtни

Б. Н. Банка к у п у в а
златни монети както слt-
два: наполеонъ 506, лира
английска 630 лира ту.
река 5 74, 20-то марка ге-
рм G 1!? 20-то крона
австр. 52'3 Руска ру-
бла 67 щатски доларъ 131
канадски доларъ 131 сре-
бъренъ левъ 8'50, епинъ
грамъ чисто злато ·85 40
единъ грамъ чисто среб-
ро 2·03

Завчера 01, Т. Пааард-
жикъ е станалъ единъ
нешастенъ случай, жерт-
BR на който с? станали
дв·Ь основни учителки и
четирима младежи.

В·1, дома на единъ ви-
ленъ тър говецъ о·rъ с110 ·

менатия гралъ дошли на
L изи га дв·в млали основ
ни учителки, придружени
о r ъ че гири ма млацежи.
Домакина1ъ въ това врt
ме отсхтстаувалъ отъ кх
ши, гдtто 1·0 е аамвст-
валъ неговия помалъкъ
оратъ, Сжщия цомакинъ
държалъ въ бжфета въ
една отъ сгаитв ивввст-
но количество тентура
» кангаридисъ», нуждна му
е за засиляне на единъ
жреоецъ, който отхран-
валъ въ кхщи-

Гоститt били приети
отъ брата на домакина.
Трвбваяо, както му е: ре-
да, да се почерпятъ съ
нtщо. Набързо младия
домакинъ направилъ ка-
фе и поднесълъ на гос-
тигв да пиятъ. При при-
готвянето на кафето, о-
баче, схщия въ бързина-
вмвсго кафе, поставилъ
въ джезвето нtколко лъ-
ж ички кантаридисъ, кей-
то се намиралъ въ ою-
фета аъ една кутия, по-
добна на тази, въ която
е съхранявало кафето.

Изпили кафето. слtдъ
изввстно врtме гоститв
почувствували болки въ
стомаха на общо нераз
положение. Схшото по-
чувствувалъ и млалия до·
макинъ, който тоже пилъ
кафе. Т11я оолки започна-
ли да се усилватъ и трв-
6вало да се потърси лt-
карск а помошъ. Впослвд-
ствие. били закарани въ
мtстната държавна бол-
ница, tдtто съ установи-
ло' че болнигв еж прие-
ли въ стомаха си голвма
доза »К?таридисъ(, която
е причинила у тяхъ от-
равяне.

У младите кризата ми-
нала много леко. двtтt
учителки обаче били по-

Прощапеиъ ко11цертъ nи,мо до редакцията
Концерта, «оиго r жа

Гофманъ даде на ::. i. т.
,·. въ салона на чи галише Въ срвдата на зимата,
«Заря- бt добрt посетенъ два дни првди колела, ко-
и гражданството, което гато всъки се готви да
п ъ л н е ш е с а л о н а, посрвщне праздницитt,
остана кряйно ловолно, азъ трвбваше да диря
защото този концертъ б'fi квартира, защото оста·
единственъ по рода си, нахъ на улицвта, Хазай-
както по изпълнение. та- ката ми Дорка В- Ламбре-
ка и по културна придо- вв. учителка, ми изхвър-
бивка за Х"1сковци. Гра- ли всичкатti покжщнина
11ътъ ни може съ право на сн·вrа Не стига това,
)\а се ropцi1e. че 1·-жа Гсф но тя изкъртва и всички
1\1анъ. ?д11а из•{'ВС 111а пt- прозорци на стаята, въ
вица. е на11равила честь която живtя съ сtмейсr-
да ни посtти. )!{алкото вото си, само и само да
бt едно, че много rраж ме накара да напуст. квар-
дани не бtха извtстни за тирата. Отъ тази по-rо-
този концсrтъ, защото лtма жеста.кость едвали
r жа Гофr.ншъ н,? бt ок нtкой е виждалъ или чу-
расила името си съ rром- ;?алъ и при това върше-
?<И реклами и трtбваше _но отъ жel:ia учителка -
гражданството да съже- възпитателка на бждаще-
лява много, че не е мо· то поколение.
жало да чуе нейнитt прt-
красни романси. За голt·
мо щастие, обаче, г-жа
Гофманъ остава още за
малко въ града ни и въ
ежбата вечерь въ 9 часа
въ caJioнa на Модерния
Театъръ тя дава своя
про ща л е н ъ концертъ
слtдъ който заминава за
стrанство. Изнасейки гор-
ното, ние сме увtрени.
че гражданството, което
цtни искуството, ще по
сети масово послtдния й
концерт., който ще бж-
д« както казахме и по-
горt една истинска кул·
турна при;\обивка за гра
да ни. 6. Н.

страдали значително и
продъл.мавали да се на-
М"!ратъ на лечение въ
болницата.

Вслtдствие приемането
на rолtмата доза катари-
дисъ, както ни сжобща-
ватъ отъ Паэарджикъ,
всички пострадали лица
щtли да останатъ за въ
6ждаще полово неспосо6-
ни.

l.'Gi-...-aJl,'G=i-.-Z?'JtG:.-.-?

rDАПИИ! 1н? ;??с:?аЕ
прн шкембеджийницата на
81'\КРИЛЪ ПОЛИТОВЪ С·ие
до сладкарница Палечевъ.
дi;то ще ви наrостятъ съ

ВКУСНА ШКЕМБЕ ЧОРБА I

-о-
Хазайскм Промзвоаи.

Н. Русевъ,

Вnаковет?
Хасково тръгва 9·30, 17.

30; Раков<:ки тръгва 7, 14'10;
Хасково пристига 9, 16·1()
Раковски пристига 11 ·30, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·зо,
тръгва 2·44; конвенционалътъ
за Свиленградъ пристига на
Раковс:ки 0·11, тръгsа 0·20.

Смi;сенъ влакъ за Пло·
вдиаъ-Софиst пристига 12.54,
тръrва 13·44, за Свиленrрадъ

БОРСА
Официа11. курс-..

за 8 февруари

\
куп.

I
пр.1

Шsейцария 2376 -24071-
Ню·йоркъ 136 70 1381 50
Лондонъ 587 - 595150
Парижъ 628 - 641 50
Италия 596 - 6071 85
Царнград11t 72 20 73 25
Ромжння 69 - 70 20
Германия - - - -
Прага 396 - 401 10
Виена - 192 - 198
Белгия 557 - 568 00
Буда-Пеща - 42 - 61
Юrос:лаsия 161 80 163 50
Гърция 233 50 242 -
Холандия rs120 - 5188 -
Канада 132 50 134 50
Швеция 13587 - 3635 -

които р е кп а.мира
тоя печали

-
...?

- Бtмрадскиятъ
чатъ съобщава, че срско италиянскиятъ дворъ ще бжде допълн
съ тайна военна -кон
ция,- В-ь Берлинъ е а
туванъ директора на
те фане» заедно съ
ги IS комунисти.- Германската фн

\
Волфъ, която била
писала доrоворъ съ осшевикитt да имъ отп
не 500 хиляди фунта с
рлинrи срtщу конце
въ Русия, е а.нулир
този доrоворъ.- По заключенията
експертната комисия
стабилизиране Герм
ката валута, необхо
е единъ заемъ о:rъ е4
милиардъ злат111t.,- Въ Амерю81с
натъ е внесенъ э
проектъ за ново с
щение на допускане
емиrранцията. Иска t
се намали числото на
миrрантитt, които щ
допущатъ въ терите
та на Съединенит\ ен

ти отъ Ь25000 на t 25 "фа
ляди души въ годн.нат -пр\1- Съеднненитt Щ оаъ

еж започнали :ликвнд ?а
нето на военитt зап
Вмtсто очакваннтЪ 3
лиарда дoлaQJi лик
цията дала всичко 1

лиардъ.- Полския сейр,? е нте1

елъ закuна за рабо 111нзн1

чески застраховки. 9ато- Ромънския na 1. i
ментъ е ратифицнР) нар
Лозанския договоръ, Jtмщс,
съ това се ис?а да з?u?
чне по скоро прият?0 н?

во съ Анrора. rJЩI- Въ Руръ е заnо?uсвъ
то масово емиrриранеt,щш
6езработнит-Ь въ IO?u.uo
Америка.

на- Споредъ едно к? ит?нике на ВЪНШНО1'0 Mlk??
стерство, Испания, :no?,
сала статута за 1 ан

?- Мексикански11т1. нете
ланикъ въ Вашнн а л 1сжобщава че ттр-вдсед нт1
ля Обре1·омъ наст1,n кнsпобtдоносно къмъ В ним,

круцъ .

Какво пава по кюшетата
Завчера единъ отъ ко-

леrитt разказваше за6а-
в1·и анекдоти изъ деятел-
носьта на жилищнитв ко-
мисии.- Tt сеятъ, но не· ме-
сятъ-казва той. Ако ли
nъкъ се случи да замесятъ
нещо, мъчатъ се да гора·
звалятъ.

Лично съ него се слу-
чило такова не?о: следъ
дълги разправии и тича-
не нагорt-надолу, най-по-
сле му се отдало да по-
лучи едно р-Ьшение Как-

во става обаче следъ. то-
ва? 01 ива си една вечерь
къмъ 8 ч. 1-4 заварва единъ
отъ членоветt на жили-
щната комисия, че убеж-
дава жена му да се отка-
жатъ отъ решението, по.
неже не било изгодно за
тtхъ.- Види се, пишманъ еж
станали че «бързо» раз-
решили въпроса .. А ц-Ь-
JIИ 6 мtсеца ти·1ахъ no
тази работа, дяволъ да
ги вземе\

ОчевиАНО-:- <<вс-Ьки за·

конъ струва толкова, ко-
лкото нtrовитt изпълни-
тели»

Тая мисълъ,-подхвър-
лена отъ г. Ляпчева въ
Народното събранне- ни
посочва пжтя да r10ди.
римъ причинитt за опла-
кванията, които се поде-
матъ тукъ тамъ изъ п ро-
винцията противъ «ре·
жима».

Какво става, наистина,
въ тая провинция, че да-
же инти 11еrентни хора, ко-
ито държатъ смtтка и за
врtмето и за условията,
често запитватъ?- ?е собственv е :раз-

ликата между вчера и
днесъ?

Разлика безспорно има
но като че ли на много
мtста тя не прtскача пра·
ra на rолtмитt капии. По-
кварата, насаждана отъ
дружбащината. трtбва да
е заседнала. здраво изъ
мноrе държавни канцела-
рии, за да може да се из-
корени съ окржжни и
строги заповtди. Въ с11у-
чая-спорtдъ насъ-е не-
обходимо да се засили ко-
нтрола на печата и об-
ществото, за да може да
се види и въ най-тъмнитt
кжтове на страната где
какво став?.

За.щото покраR нев
UaJ

т'Ъ и мързеливи дър
ни служители личи че IN!e1

« И много понтийски IЩХлати,
i II В

И много лукави И
н?

А за цельта трtбв ? Въсе п р-Ъмахнатъ чась ? ко
.

скоро всички стеснит
clii

е

м-Ърки противъ печа (Ъ?в?

на първо мtсто-то р,

представяне nнсме.нк ?нв

казателства на сл-Ьд 0

ната власть въ опр
л?нъ срокъ,

За едно демократ
ко управление тия м
еж не само врiдниj
r?озорнн.


