
,,,,.. ,. Хасково, 14 февр•ари 192• roa.

8Е ииформациоиеиъ ежедиевиикъ В8

Годишеиъ 2GU

За 6 мtсеци 150
За З мtсеци 100

ОБЯВЛЕНИЯ:

на квая. сантимет. по
2 лева

Редакция и администра-
ция печатница

« CBtiTЛИНА» -Хасково

ЦtiHA 1 яевъ
[Редаиторъ ГОШЮ\ ДИМИТРОВЪ1-----------

Печатввца •С111:1·J1па• - Хасrоно.

послвденъ чясь
(СпециаJ1ни rе.1еграми на « РоАоnска ЗвtзАа »)

? nашичъ ПРОТИВЪ СА1100&1iСИВА СЕ

хърватит,
ъ София 1.2 If. Епна дне-

шна телеграма отъ Бвл-
rрадъ съобщава, какво
вчера Радичъ е напра-

?ач;гилъ nрf>дъ група жур-
КРналисти важни изявления.

Между другото, той ка-
t•,\?алъ, че Пашичъ, който
?fА

гжъ щвлъ да се отегли
?тъ_уnрав,{!_?нието, билъ

-fСлючилъ единъ таенъ
оговоръ съ Мусо нини
.ротивъ хърватигв. Тия

111С?аневри каточели ще уси-
'· '11тъ още повече борбата
iH.ptщy Пашича.

?:::tмvтовете ВЪ РУСИЯ
iCT

София, 12 II ть продъл.
·с:;1,саватъ тукъгамъ, слабо
_ ,ли no силно. Брожение-

о срвдъ войската на бо-
т8.шевикитt се усилватъ.
?н? онтрареволюцията пуска
it се no дълбоки корени.

с?Э&ОРИТ&
>Ку.

София, 12 11. Произвеж-
'а "нето на оёщинскитв из·
11t,1Р.И ще стане на 15 май

r. Въ министерството
ta ,t вътрешнигв работи се

0?авятъ нужднитt приго-
вления.

?13:fЗАКОИИО С'ЬЖИ·
, А -

(О)!О t?ЕВСТВО
клrХИереЯСТВОТО ВЪ РО•

сл i\?. /1ЙТ8 СИ
миюь архиерейското намt·

е Ачество е ?изпратено
U '• реждане до общината

издири всички ония,се же и жени, които жи-
11РLтъ въ незаконно съ-
кrтелство-конкобинатъ.са. щата е длъжна да про-

1. 'ш кой кого е приб.
р·Тiоr\ъ въ кхщи женатаf '
\ЗГJl?а или мжжъгъ жена.
1\РЛ Ние ще слвдиме и

изнесеме имената на
рвенитв, аащото.срамъ

? nae бжде за града ни ако
tв. wnи тц_киаа нелвпости.

Вчера къмъ единъ часа
на о6tдъ е била намвре-
на самооёвсена жителка-
та на с. Езерово, бори-
совградско, Кръстина Ди-
чева Бозукова. на 32 го-
дишна възрасть. Улики
отъ првствпление нtма-
ло. Трупътъ и е аапа-
зенъ и слвдствието про·
дължава.

стопанския съв,тъ иа
раlота

11ървиятъ актъ
м·вркитt които взима

общината по отношение
првхраната на населени·
ето, изглежда не еж 6езъ
реэулгатъ. Образувани·
ятъ стопански съвtтъ
при нея, слtдъ опрtдt-
ляне цtнитt, продължава
своята работа. Въ лv це·
то на првдседателя му,
n. кметъ г. Сотиръ Пас-
калевъ, дава своя плодъ.

Вчера при една реви-
зия, е констатирано, че
касаnинътъ Ахмедъ Куца
продавалъ на високи цt-
ни месото. Веднага му е
билъ състивенъ актъ и
всичкото месо конфиску-
вано. Гражданството да
слtди и съобщава.

Официад. курс-..
за 13 Фавруари

I
куп., 1 пр.,Швейцария 2344 _Г2367 -

Ню-йоркъ 1341 70 136 50
Лондонъ 577/ - 586; 50
Парижъ 603 - 621 5
Италия 586: - 5951 8:>
Цариградъ 70120 11/ 25
Ромжния 67 -

691
2

Германия - - - -
Прага 340 - 396 10
Виена -192 - 198
Белгия 544 -/ 555
Буда-Пеща - 42 - 61
Югославия 1591801 162 50
Гърция 226 50' 2341 -
Холандия 50.20 -'5091/ -
Канада 130 50' 132 50
Швеция 35271-135741-

Бtntжки
,,девети юии" и •••

шvмковъ !
Думата ни е за «ввст-

ника» а не «вtстничета»
«Девети юни» въ свръзка
съ г. Георги Шумковъ. Чи-
тателятъ, навtрно избър-
за и помисли, че искаме
да кажеме за датата 9
юни и за участието на г.
Шумкова въ нея. Боже у-
пази I Макаръ че заглави-
ето на ввстника му носи
заслужено или не, името и

Прtдъ насъ е бр. 19
отъ неволно спрвлия • Де-
вети юни». Какъвъ е той
и какво схдържа, намъ,не
важи. Но когато се опи-
татъ да ни хапятъ задку-
лисне, тръсва ли да мжл-
чиме?

Въ една бtл'hжка, г.
Шумковъ разправя:

«Cera, когато видвхме,
че за Хасково не е дош
ло още врвмето да се из-
дава ежедневникъ, глав-
ниятъ ни редакторъ се
оттегли отъ редактиране-
то на « Родопска Зввзда»
и започва изново сnнсва-
нето на «Девети юни» ко-
йто редовно ще изпраща.
ме на абонатитt.

Молимъ иввинение за
това, че направихме единъ
несnоJучливъ опитъ.

Редакцията».
Дали за Хасково е до-

шло врвмето за ежедне-
вникъ, това не е г. Шум-
ковъ, който може да кон-
статира. Факгътъ, че ти-
ражътъ на «Родопска ввв.
зда» ивденъ-вденъ расте
говори ясно за това А
колкото за «от1еrлянето»
на «главниятъ ни редак-
торъ» това анаятъ само
хората въ и около реда-
кцията. Защо ни првдиа-
виква да поместваме пис-
мата между него и г. Пи-
нхасъ, директоръ на «Ни-
котеа•?

« Молимъ извинение, ,че
направихме единъ неспо-
лучливъ опитъ-.

Наистина,несполучливъ
опитъ за . . . хора като

r. Шумкова. Дано « Деве
ти юни> излtзе сполуч-
ливъ!

Принудени сме да при-
ключимъ съ точка ( и :">

на «Злободневката» 8Ъ
схщия брой:

(. ,,Между австницитв
има такива, които се за-
нимаватъ и третиратъвъ.
проси, првдставляващи оё
щественъ интересъ и еж
си поставили за цtль да
изнасятъ социални недх-
аи, а има и такива, които
се 3анммава,..ъ съ wантажъ
и сензации и

5. Ввстницигв се под-
рааделятъ на проАажни и
на такива, които еж си
поставили за цtль прв-
слtдването и бичуването
на всички ония попълзно-
вения на разни срвди да
трупатъ състоя ни е за
смtтка на околнигв. » (к.н.)

Доволни ли сте, r. Шу-
мковъ? Молимъ, простете
за честьта, която Ви на-
правихме! Ако чепика про-
дължава да Ви стяга - еж.
6уйте ro веднага..

Дж. М.

Захар. фа6рики
не отст•nватъ

София, 12 II. Директо-
ритt на захарнит'h фа6·
рики въ България отго-
ворили, че не еж иъ сжс-
тояние да приематъ иска-
нията на финан. минис-
терство относно захарьта
Тия дни м вото наново ще
се занимае съ тоя въп-
росъ.

Б. Н. Банка к у п у в а
златни монети както слt-
два: наnолеонъ 506, лира
анrлийска 63U лира ту.
река 574, ?о.то марка rе-
рм. 619 20-то крона
австр. 523 Руска ру-
6ла t.i7 щатски доларъ 131
канадски доларъ 131 сре-
бъренъ левъ 8'50, елинъ
rрамъ чисто злато 85.40
единъ rрамъ чисто среб-
ро 2·03

Рекламата е дvшата
иа търrовията

&ро18

2(роник
Наwето правителство

направило п о с т ж n к
прtдъ 1ръцкото прави
телство за възстановяв·
не 6ълrарскитt консулст
ва въ Солунъ и Деде
Аrачъ

Тютюнътъ отъ с. Княз
Борисово, Харманлийсr<
е билъ заку пенъ от
фирмата «Никотеа», п
цtна между 5;') - 60 лв.
която е равна почти Ht
миналогодишната.

Общински театръ ще
прtдставм прtзъ тази
седмица, чевъртъкъ 8 ч.
вечерта » Глупакътъ», nе-
тъкъ 2 и 11оловина часа
дневно "Недомtр?1е», -
неделя дневно 2 и поло-
вина часа сл. пл хубава-
та комедия »Човtкъ на
живота», вечерно 8 часа
»Стария прокурор•. « Дне-
вни г? прtдставления съ
намалени цtни.

OJ{p. акц. началникъ, r. I'.
Д. Георrиевъ, вчера е за-
почналъ коренна ревизия
на тютюневия складъ нu
синдикатъ »Родопи«.

ИзбиратеАНИRТ"Ь СПИС'ЬКЬ
за 19.24 ro,3,. се състава
въ общинета. ГражАани,
които желаятъ да провt-
рятъ дали ги Иl\1а въ спи.

1съка, да отидатъ въ ста-
тистическото отд-вление.

ГраАСКиятъ хиrиенич-ес-
ки съвtтъ днесъ слtАъ
с6tдъ ще има заседание.

Безпла1 но се раздаватъ ·

днесъ дърва отъ одщина-
та на б·вднитt. Дървата
еж сечени отъ Едимерли-
йската гора, 11;ющ1..та на
на която е 2UU декара и
която се почиства, за да
се въао6нови.

Вче,а, по нареждане на
окр, управитель, еж били
прtдприети о6иСJ<и въ
селата Брtстово и Бодро-
во, хасковско, за търсене
разбойници. Днесъ таки-
ва обиски се правятъ въ
с. Стойкова. Резултатитi
още еж неизвtстни.

Скарлатината. Хасково 3
случая, Борисовrрадъ 1,
Дебъръ 1, Прtславъ 1,
дълбокъ Изворъ 4. Каме-
нецъ 7, Бродъ 2, Воденъ
5, Черноконево 9, Сира·
ково 2. Всичко 35 случая
скарлатина.

До6ре ще стори сан И·
тарната власть. ако no,
често прави ревизия из?.
кръчмитt и rостилницит·t.
за чистотата, защото по-
сл·вднитt еж досущъ за-
мърсени, особенно тия
изъ крайнитt квартали.

81t Стара Загора, вчер а
органитt на обществеf:i?Та
безопастнось еж залови-
ли 10 души комунисти,
които тайно еж събирали
суми за насърдчение и
подпомагане мятежницитt



СФ. 11. ,,Р ДОПСКА ЗВ1>3дд" &pol 28-
(f>, ктъ с, t; з п r r f ъ 1

ъ, че гь reJ оветъ на
ликя ната пар ия еж-

\ ствува криза. А тя во-
и CL оето начало с11·tдъ
еветг юнския прввратл ,

п1 ато се Л( вдигна въп
оса 3<1 сливането на пвр-
и: тt, ооразуввши ч• р·
ия олокъ» 11 близки не-

1у останали ПОЛ11'1 ичегки
ру11иро!З1<11 Отъ тия :-.10-

1е1т1, въ нс ·.н1111-; ред ;-,е

е очъртаха ясно ;1вt ТЕ:-

ения: за сливанетс и
гротивъ сливането- Дара-
?rл?.н=?ме по 1·11аЕ.<нит-Ъ до-
юди 11 11а с ·,н(1ТР 11 на
1ру1·0·1 о тече ние

Сливаригв каэватъ че
гнг жест вота политически
гарт: и у насъ с»: елна
>ТЪ най l'ЛЗi3HИ'Ii> 11r.11ч11·

ни за нещастия га, конто
сполетяха България и че
Радосла овъ ппваъ 1915
год. никога не бн могълъ
?1а вьнле с Б .лгария въ
свътовнати в1 ,i1нr1 ако не
изоби тствуваха вь бъ 1-
г арсколо пол ит ическо п n ·

;ле толкова 11ню1·0 партии
Антнсливаритъ веднага

въаразяватъ. Ако хвър
лимъ единъ бегълъ пог-
лсдъ rърху мииалага по-
лити•1еска история на Бъл-
гария, u . видимъ че слъдъ
освооожцечието и ·еж еж.
шествували с J\10 двt 110-
лит: чески групировки: ко-
нсерг атоои и „1116еrали.
Обаче, на иърховете на
тия 11н·Т1 политиче. ки нар-
тии еж стояли хора а111

ёпциозни, алчни за власть
и осгатст RR. слаб охарак-
терни, безволни отъ ед-
на страна 11 о I ъ лруга

ип Ж2пи [Ь ПИНIВВОИН

.1 I К Я .?. ькъ ДИРЛ '-
1\1 т ъ Ф i, ; и 11 а н ;? ъ
" й о J\ яневрираше yc11I,·
· н но r би,1? 1-1 ки ст ро: ъ 11 о-
слi), онател 1, f а прин ци 11;:1

«разц r?ляй 11 1:: чадъй». ус
n·l, да СЪЗ,1?.Де ОТЪ Т'l'\ХЪ
мис жество малки партии-
" 1. Цi л11тв на тия м-лки
П"РТИ11КИ C,"i, били изклю
чително да отхранватъ
иарги.зачи за C'\ti,тi<a на
ширгк 11t народни J\l?c 1

КО,1ТП и· ('ИВ' ли 110,:\ Г 111(

вани на в ласл ь 11(1 волята
на · бди кира чия Фер,1.и·
Н?IJДЪ слв аоват ние има-
111е прf;111, себе си коте-
рии. А ис П1НС((')Т() З:{аЧ{ -

ние. мист- ьта която се
13,1э1'ё. !31, една политичес
ка пар п?я? това е r. •fJ,Ф'
PHI t: 11 о.. ИТИ 11 !:С!,, те, СЪЗ
нани е на масил t, което
неминуемо РО/\И къмъ f:1(0-
номическо и стопанско
J ооруваче нарону. Зна ги
количеството на партии-
тt r е r1р·вди иароцу с ги
га да ирЬсл'Ьдватъ горна-
та цЬль Радикалната 11а-

р·1 ия не е била котерия,
борила се с сръшу кари-
еристи гЬ 11 котерийнигв
елементи било ·, укъ ипи

·

т(,111ъ, които и сега оп.е
схщ зствуватъ въ полити-
ческия животъ на България
и такива елеыенги им I и
въ новата политическа
формация Демокра гически
Сго: оръ. СЛ'ВДО13. тя 11Р.1а

право не само на схше
сгвувание, но и нейното
схшествув.гне е една дьр-
жовна и общс,_твс11на 11?-

обходимость.,
М.

На 1 i того ,·ютюнопр()- 11е11ь тt:жк,но финансово
ИЗВРД!ПСЛИТt U1Ъ Лuвеш. 6pei\1C л 1·нало върху й.
1<r1. Троянска, (вишовска, 2. Апе;1ир,1ме къмъ вси-
Пл·вв1.: 11ска и Севли?вск.1 чки TIO rюнопрvизводи ге-
01<ол?:,1 събрани rю п .,,а- Mf л? ни подкр·впяrъ, ;kn
?ra на Ловf шкия 1 IO гю·10- се сдружатъ часъ no-crco
производителснъ синди- ро око 10 кооперRц1111-,г в,
1<атъ нс1 11ублич110 събра- които единственно щt ма-
ние r„ъ с Дойренци - Л,. rать. да запазятъ интере-
всш1<0, слtдъ 1<ато разг.11-3- сит·в н111ъ.

нихмс мисли по flrlCTжп11 1. Бъшарсr?ата ЗеJ11л -

JJaтa криза ьъ тютюнс- д·Ълска Ьанка )(а отм·;,)1.1и

вия пазнръ и си уясних- наредбата си NO 22 i81)j?8
!\1С, •,е кризс1та е 11р·f диз· отъ 7 сеr1тсl'lшри 1 \Jl3 1'.

вика:ш не С<.11110 отъ при- съ коя l'U СЪВСБМЪ HLOLHO-
ЧИIIИ лежащи въ между- в,пел110 всява паника 111е-

народния пазаръ, а се съ- жду тютюно11р,;извод:i rс-
здава до rол:Ьма сте11ень литt и дава възмuж н, ?сть
изкуствено отъ з?интсре- на търrовцитt да заку-
совани спекуланти и екс- пятъ тютюнитt на многu
110ртиори на TIOTIU!IЪ, ЧН· ЮIЗКИ Ц'ВНИ, което се У1\О·
ято ал•1ность за 111'ч ·111би с rов врява отъ факта. че
с готова да жсртrзуJ<t ин- заинтересоuанигЬ в L-:т
терс>сит·в на тю·1 юновото ниц.1 хрониr<ир.:?ха пu 11 в-
производство и на дър- кол1-.u 11жт11 тази наре;\ба
жаво.та J,·вшихi\1е : и нар<.:кuха 11uc I ЖШ<с!Та

1. Настотн1:?.1е държа- на Ьанкато. мждра и y111e-

Bt1T ,t да поt111е износа на стна. Единъ нJрuдt:11ъ ин-
тютю11я чр'l3 п, коопсра- ститутъ какъв? u е Б. 3.
1\и1п·в, тtхн1п·в нентрали Б. създаденъ отъ спестя-
и други обществени ин- вансто на наро,\а, е длъ.
ститу ги, като на драго женъ да се 11ритечt нr1
сър;ще приеr.1е печалбата IIOi\IOЩь ·1 ъкмu въ такивс\
от?, износа, 1,оято опша upt;,,1e111 на за·1я1·а 1е r1а-
въ бездъннитt джrбове заря, а не, неволно !\10Же
на спекуланти и експор· 6и, ;\а налива ВО,\а въ во-
тиори, да 6жде по11/влена?га на с11скулан rитЪ

no износа на тютюна моклу II ас,? и 11 t"!, к•"t::'1 о
щ-: облс1 т-, 1\t> 1 0,1 J:,p.1;1 сте-

Намесата на no·
nицията

?( нитt въ Риди,м?лко
селце въ Сtверна Ам"'рИ-
ка, възнам11ряв.ятъ една
интересна р с ф о р 111 а въ
своя тоале·rъ

Тия жени, и3rлежда че
еж съ много напрtдни-
чавъ в1<усъ, защото т-в
б·tха първитв които въ-
ведохii въ А111ерика !\Юда-
та за носен? къ._и, под-
стригани коси. Днесъ тия
U\ЩИ жени се с 1·ре1\1ятъ
да прокаратъ още едно
по ин rересно 11ововъведе-
н11е. Касае СР за з,111,еня-
наве д?/\1Ск, J рокля съ
r,анталони и то не lldH-
1 алони дъл1·и, каквито но-
нятъ мжжетt, а къси, за
да r,1uжe дсi се вижда кра-
сивата формсi на крака и
не1'овата пластичнось при
движение.

За да се вземе това р·в-
шсние, ридиянкитt при-
6tгнал11 до референдумъ,
Раз611ра се, едно подав·
ляюще болшинство се е
и?к.:Jзало въ 11uлза на къ-
ситt панталони. 8ъ слу-
чая мжжетt не получили
правото да rласуватъ при
реф?рендума. Щомъ като
власти1t въ Риди узнали
за референ1(ума и слtдъ
като да111итt започнали
да пр,шятъ своитt раз-
ходi<И въ нови, t си пан-
талони, издапи ::.апов-вдь,
съ която зьбраняватъ но
сенсто на посп-вднит-в
110дъ страхъ на наказа-
ние. На ч?,я страна ще
бжде обаче окончателна-
та побtда баизкото 6ж-
даще ще покаже,

?Орана коопе1ации
Прtди н·tколко дни не-

изв-встни крадци разби-
ватъ ,дtсната ст-вна на
магазина на 1ютр<ьбител-
на коиперация въ с. Д.
Джбникъ пл·ввенско и за-
дигатъ 5-6 топа фабри-
ченъ шаекъ на разни
цв,Т:;тове. единь топъ че-
реuъ саrенъ, двt кутии
х 11 ва 1-1 1\tножес1 во други
б,ка ·?ски артикули 06ща-
та с гойнос1 i, на открад-
натото възлиза на около
30000 лв- Кооперац11ята
дава 1·n.л·в1110 възг1аграж-
дение на онзи, кой го по-
каже или открие крад·
цитt.

дооитъка в &ъпrария
Споре11ъ посл·f>дното

11р1::6ро?1вмн?. у 11Jсъ .1,\Ja.
411,G 12 коня, :l5 ,f.Ou 111у

лета, 1Gl,i0- маrарtта,
4-?\J.8% биволи 1,1'367 4u2
1'оведа, 9,!J\)5,V!IO о.зци,
1,638,\J\)3 кози и 1,117,717
евини. Всичкиятъ дuби-
тъкъ въ страна ra се о-
ц·вняв.• за около :l?1 r1111-

лиарда ;1в ИзчнслLно е
освtнъ тоuа. че годишно
отъ боквсти Бъларня
губи добитъкъ за u1<uлo
1 оо милиона лв,

SiBSHi?SШЛl&:t>Шli&SZ:tlllSIDIB?• Кои еж най • доб· ?ш ?
W рит Ii гуми и ry· ?• мени произве· ·?• дения? if§. ?. ?
в Гумени то?овв подметки, футбодим топки,

Ш п[lондери. В?ички номера на едро и дребно.

: 2-3 &ъчваровъ, сотировъ?с-ие.?ашашаша?ааsР••••шшш?

rtапки в?пн
- Н,1.чалника на rене·

ралн11я щабъ, фр?нцуския
rенералъ Мителхаузеръ,
ще вземе участие въ кон·
ференцията на Малкото
Съглашение въ Бtлградъ- Военнитt разходи на
Съединенитt Щати възли·
затъ на ,10 милиарда, отъ
ко11то t о милиарда ще се
покриятъ съ данъци.- Президента Колиджъ
е подписалъ J\1Нt'Жество
петиции за помилване на
арестувани"Гt еще герман-
ски военноплtници.- Анrлийскиятъ печатъ
се занимава живо съ но-
вината отъ Ващинrтонъ,
какво флотскr1я департа-
111ентъ възнам·врявалъ да
иска б·s милиарда за по·
стройка на орждс:йни ку-
поли на военнитt кораби.- Сто нови аероплани
ще летятъ надъ Прага.- Едно английско аеро-
плана отдtление е бом-
бардирало rp. Багдатъ l'дt-
то били влtзли арабски
възтаници.- Споредъ в «Хрватъ»
бtлгридското правителст-
во е обявило 11106илизация
въ Македония.- Въ гр. Омскъ, Съве-
тска Русия, населението
нападнало. м·tстнитt вла-
сти и избили 22 кому-
нисти.- Съобщаватъ отъ Мо-
сква, че революционния
сждъ въ rp. Чита е осж-
дилъ генералъ Пе11еляев1а
и iu отъ неrовитt при-
върженици на разстрел-
ване, а други 50 на строrъ
затворъ 15 год. въ окови

Вnаковет?
Хасково тръгва g·зо, 17.

30; Раковски тръгва 7, 14·10;
Хасково пристига 9, 16·10
Раковски пристига 11 ·ЗО, 19·30.

Конвенционалътъ за Пло-
дивъ-София пристига 2·зо,
тръгва 2·44; конвенционалътъ
за Сtзиленградъ пристига на
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

Смъсенъ влакъ за Пло·
вдивъ-София пристига 12.54,
тръгва 13·44, за Свиленградъ
пристига 13·43, 14·28.

ЗЛОБОПНЕВКА
flоши хора и езици
Има много хор<1, кrн1то

гледатъ само какъ rю-ле·
сно да вл·взатъ пuдъ ко-
жата на нtкоrо, за да
му разбъркатъ съвсtмъ
смtткитt. . . . Дума1 а ни
е за широки, или тtсни '
радикали, или демократи,
но, това е съвсt111ъ дру-
га работа Другъ бtше
въпроса, ако работата се
касаеше за нtкой Н<.;Въ
референдумъ. Т о r а в а
пазилъ Бмъ, спукана б·h·
we тя!

Това е съвсtмъ друга
работа, а пъкъ хорскитt
уста не еж. ·-1ували, та да
ги затвориш: дрънкать
ли, дрънкатъ и що било
И ЩО не било, НО Ще Ка·
жете какъ тъй? Ей така ,
на, че какво имъ влиза
тtхъ въ работа 1) че бъ-
лгарската сuциалъ·демок
ратическа партия порица-
вала Макдоналда за rдt·
то билъ r1ризналъ съвt·
ТИТ'В И, че смута ВЪЗВ1iС-
тявалъ образуванието на
41/2 интернационалъ, кой·
то подъ нейно ro настой·
ничество cia поставила за
цtль разгромяването на
Рускитt съвtти и, 2) че
българската социал - де·
мократическа партия щt-
ла да продължи да учас·
твува въ кабинета на
проф. Цанкев?;
по ВЪЗI\IОЖНОСТЬ това да
не се смtтало отъ нико-
го за властвуване, а чис-
то и просто з? опозиция
и 3) не ли му правятъ
смtтка тия хорица, че
закона за защита на д•·
ржавата е законъ вече и
че . . . кръшъ , . , мръшъ
да нtма защо? , . .

Кой какоото да ми ка·
же не може да ме разу·
буди, че 11и? хората за
всtко нtщо малко прибъ
рзваме т. е. «кроимъ и pt
жимъ 6езъ да мtримъ• .

?

Воражо?

четете Родоn. Зв\э

Кои еж най • доб·
рнтt. гуми и ry·
мени произве·

дения?
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? Внимание Техници и Шефьорн? Специаленъ магазинъ за моторни и афтомобилни
2.1 части и принадлежности, БЕНЗИНЪ ГРЕСЪ Mf\CЛf\
f: и др. афтомобилни и велосопедни ГУМИ, БF\НДР.ЖИ? всички размъри. Електрически материяли КРУШКИ,
2,1 Лf\МПИ, F\Бf\ЖYPt'f и пр.
з1 при Бжчваровъ Сотиров С·ие - Хасково.
81 Магазича до т. п. станция. з-З••••••иа?111?••?-??????


