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а- София 14 i Днешни-
и, кабинетъ като Lfe не ще
т-
е)

е за дълго. Говори се
а- -рито, какво м ръ прв-
?· дателя, г. Ал. Цанковъ
й· едствие у м о р а т а.
1],Ъ лъ да се оттегли на
IП•
'а- ивка. Дали оставката

· ще 6.жде приета и
ще го заА1'ВСТИ - е

Pi. росъ на бждащето.

?тJlll[oвъ - rи,rи·
i8i2 иовъ

!офия, 14. 2. Иалвали-
юб- отъ изпълнителния
гу· итетъ на Демократи-
е· lкия Сrоворъ, r. Ал.

IFИНО8Ъ, и противника
сливането - радика-

r. Ст. Костурковъ еж

" иаказали противъ за·' fюпроекта за отлагане
lo. tоритt.

?????.'?. !Ч?????р
ятъ съвtтъ е издалъ

?т?uение, съ което се за
111 U ватъ 65 фелдшерски

раэwирена
София. 14 2. Правител-

ството, въ желанието си
да задоволи широкигЬ
народни маси проектира
да разшири амнистията.
Въ едно отъ близкитt
заседания на камарата
тя ще се занимае съ то.
ва намtрение Този фактъ
всвва успокоение въ ду-
ховетв на всички Осоое-
нно доволна е опозици-
ята.

66 ДУШИ УВИТИ
София. 14 2. Движения-

та на сепаратиститt про-
дължаватъ ожесточено.
Вчеса въ едно 1·олtмо
сражение с». паднали и
отъ двtтt страни 66 ду-
ши убити.

nи&ЕРАЯИТ&
въ трvдовата
София, н :t. Широкитt

социалисти. чрвзъ Бозве-
лиевъ. ведно съ нацио-
налъ-либералитt, земле„
дtлцитt и комуниститt
ще образуватъ новъ, по
силенъ олокъ на труда.

!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!

(ПЪЦИ.

1Ъ, 1

ниет
ти

автомоDипит, и

IЬаитоиит,

зано би се натъкнилъ
върху твхъ, вследствие
на квето се явяватъ ре.гь
нежелателни инциденти.
Желателно е админисгра
тивнитt власти да проу-
чатъ основно горепомена-
тия правилникъ, за да
бжде прилаганъ и въ на-
шия rрадъ, тъй като по
настоящемъ автомобил-
ното движение въ него е
твърде много засилено
Като правимъ настояще?
та бtлежка по отноше-
ние на автомобилитt, не-
ка не забравяме и фай-
тонитв. За за6tлtзване
е, че нито ецинъ фай-
тонъ нощно врtме не се
движи съ фарове, и чуд-
но е, че досега никой
не се е ваинтересуваяъ.

квав
инкоЪ допълнение на вче-

са?ната хроника счита.
:изаuза нужно да обърне-
шъ вниманието на надле-
ни г?тt власти да съолю-

•
обр#iТЪ строго чл. чл. 15
но ,18 отъ правилника,
.а кzдвижението на товар·
ето гки и пхтнишки авго
потили въ царството, за
·pt11::e иасвгватъ нередов-
цъ .rитt и нещастията.
годtечето отъ автомоои-

ь iat нощемъ спиратъ
,ч:rе?разборно кждtто и да
1жэдо изъ улицитt и оезъ
? Dкаква контролна лам

при мрачна нощь, чо-
ъ или кола ;незабtля-

>раt

ЗЛОБОПНЕВКf\
Спомнихъ си неволно

за референдумъ, та ре-
кохъ да драсна нtколко
реда на тая тема, зеръ
за нея много се писа ...
и колко коси настръхва-
ха и настръхватъ още
при тази мисъль

Недавна четохъ. ??
·

е-
динъ столиченъ ввстникъ
за референдума, съ кой-
то всички кръчми въ Ко-
стенецъ били затворени ..... и помещенията имъ
обърнати въ ... боrуу-
rодни заведения, като
салонъ -за модерни тан·
ци, 6илярдъ и .. , комар-
джилъкъ, .. , а попа на
селото, който, както се
учимъ, 6илъ ГОЛ'ВМЪ, ТЪЙ
да се К3Же « ичкиджия-
ооявилъ стачка и три дни
наредъ не влвзалъ въ
цхркаата, а самъ клиса-
рътъ иввършвалъ тайнс-
твото «литургия» .....
види се съ това си отмъ-
шавалъ на женитt които
били причината да се за-
творятъ кръчмитt.

Е, артъкъ това е прt-
много: Бвдниятъ човвчецъ,
какво ималъ на старость
да .тегли I ... Но благо·
даримъ Богу, че тукъ
въ града ни още не е
хрумнало на умъ на же-
нитt подобна »глупостъ-
иначе бtхме загаснали .

зеръ не е лесна работа
току тъй да отворишъ
кръчма, да наемешъ -ор-
кестръ « и въ елинъ мигъ
-хопъ ... затваряне ...
Е, нали ще отиде по дя-
волитв всичко? не, и хи-
ляди пжти не, хубаво сме
си ние тук, не ни трвс-
ватъ никакви референду-
ми, докато си имаме ху·
бави • вальоци » за мачка-
не кальта като »Коматя- '
« Камъка» и «Токата»,
които, ако не глътнатъ
единъ день, ще ги хване
едрата » шарка- и ето ти
въ Хасково «епидемия»
отъ референдума още по
опасна.

Воражонъ

Четете Род. зв,зда

EiPol 30

БОРСА
Официа11. курсъ

за 15 Февруари

куп.
I

пр.1
Швейцария 2320 - 2065·
Ню-йоркъ 133 70 135/ 50
Лондонъ }574 - 582 5
Парижъ '593 - 614 5
Италия 578 -

5901 ?
Цвриградъ 70 20 71 25
Ронжния 67 - 69 20
ГерманиS11
Прага 38"/ -
Виена -192
Белгия 51S _ 532
Буда-Пеща -146 _ 61
Югославия 160 80 iб2
Гърция 22.5150 233 -
Холандия 4990 - 5093 -'
Канада 1l9 50 131 50
Швеция 35051-,3554

Г·ца Тянка дt.J1чева

Гьнъ
)и(

11,танасъ 1(011евъ
ще се ввнчаятъ на 17 т. м., 11 часа сутриньга въ
черквата св. ,,f\рахангелъ ". Поздравленията ще
се nриематъ въ черквата. - Настоящето 3амi;ня

отд-sлни покани.
1-2 Хаскоао.

Мавкн в\пн- Гръцкото правител-
ство смtтало въ скоро
врtме да уреди единъ по-
стояненъ ви(шъ съвtтъ ,
състоящъ се отъ 1'енера-
ли

u
и бригадни генерали,

които щtлъ да се зани-
мава съ важни въпроси,
засегащи прtдимно арми·
ята В1,, състава на този
съвtтъ ще влазя и н-къ
щаба гръцката армия.- По прtдложение на
гръцкия м-ръ на марина-
та, еди11ъ кралски указъ
опрtделя броя на офице.
ритt, които оставатъ на
дtйствителна служба по
ведомството на М вото на
Марината всичко 650 ду-
ши, отъ които на строе-
В(t служба 256 души, а за
в1.здухоплавателна служ-
ба 57 души.- Въ Смирнrt ще ста-
натъ проектиранитt тур.
ски маневри пр·взъ про-
лtтыа.- Слtдъ нtколко деня
пристига въ Ангара 1·ер-
манския делеrатъ Фройr-
танъ з2 да п?trоваря съ
Турция за сключването на
търговска и консулска
конвенция.- Министръ прtдсеАа-
теля Изметъ Паша, се
очаква въ Смирна за кон-
греса на rенералитt, кой-
то подъ nрtдседателство-
то на КеJ\1алъ Паша, ще
разисква върху разнитt
фази на послtдната тур-
ско гръцка война.- Агенция «Райтеръ)
извtстява, че правител-
ството разучва новитt
nрtдложения направени
отъ Франция относно
Пфалцъ, които свидtтел·
ствуватъ за нейното же-

лание да се уреди този
въпросъ. Новата фаз& на
франко-британскитi отно-
шения се счита като при-знак. на една нова сар-
дечна атмосфера, коятG
владtе между Парижъ и
Лондонъ.- Прtзъ месецъ май се
очаквалъ да пристигне аъ
Одринъ прtдседателя на
турската република Му-
стафа Кемалъ Паша. п0
случая се правели треска-
ви приготовления за по.
срtщането J\1y.

Вnаковет?
Хаскоао тр?.rва 9·30 17

30; Раковски тр?.rва 7, 1?·1о;
Хасково пристига 9, 15•10
Раковски пристига 11 ·зо, 19'3().

Конвенционал.т?. за Ппо-
диа-.-София пристига 2'3()
тръгва 2'44; нОН11енцион«л?.т?
за Свиленград?. nристиrа на
Раковски 0·11, тръгва ()·2().

Cмiiceнi. влак1о за Пnet·
вдиаъ-София пристига 12.54
тръгва 13·44, за Свиленrрц?
пристига 13'43, 14·28.

11=====-,-.:ш:=1118

D1онаватъ
се ABi пле-
тачни ма•
шини сис

тема «Гросеръ», размtр1t
7 /50 и 8/!5, малко улотр\.
бявани, въ добро състо,??
ние. За виждане и сnаза.
ряване при МАРКО ДИ·
МИТРUВЪ ж?лtзар?.., rp.
Хасково 1- 2• •

САМО ЗА Z ДЕВА
Въ хотелъ «Централ1.»

стая NO 1 о се продаватъ
разни галантерийни и ма.
нифактурни стоки при не··
бивала ефтиния.

Пос-втете и ще се уве-
рете! 1-1
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Вчера парламептврната
група на Демокр Сrоворъ
има заседание, въ което
се занима съ важни те-
кущи въпроси.

Английската камара е по-
дновила заседанията си
завчера. Откриването е
станало съ рвчь отъ но-
вия президентъ r. Макдо-
налдъ по външната и въ-
трешна политика, която
рвчь е направила голвмо
впечатление.

СжАебнк. При, отвени еж.
за връчване обвинителни
тt актове по дtлото на
комунистическия мягежъ
въ Плввенъ. Првдполага
се дtлото да бж.де насро-
чено за 10 мартъ или за
началото на априлъ.

Военния министръ е уве
домилъ управителния сж.-
ввтъ на на аап- подофи-
цери, че ще направи ну-
ждното за обезщетявани-
ята на офицеритt и по-
дофицеритt, уволнени no
намаление на армията и
за уравняване пенсиитв
на запасното воинство.

В'Ь София е .ооразуванъ
общъ СА\Юзъ на техницит\ въ България. За изра-
ботване на устава е из-
брана вече и комисия, ко-
ято е започнала вече сво-
ята работа. Организаци-
ята е строго неутрална.

Убийцитt на капитанъ
Бировъ не еж амнистира-
ни. Tt ще бн...датъ е,-,;дени
no чл. 328, !О, 89 и 2 отъ
Н. Законъ.

no въпрееа за тр. поз.
собственость прtдстояща
е ревизия по отношение
оцвнката, раздаването,
количеството и пр.

О&ръщаме внимание на
санитарната власть да си
направи малко трудъ и
надникне въ новия тра-
кийски кварталъ. Послtл
ния е ужасно замърсенъ.
По улицитt помия, умрt-
ли кучета, кокошки и пр.
които смърдятъ до нетър-
пимость. Нека се взематъ
наврвме мврки, за да не
се създава изворъ на про-
лtтни епидемии

Въ схёатв на 16 вечер-
та ёанковигв чиновници
устройватъ въ Военния
клу6ъ литературно музи·
капна танцувална вече-
ринка.

ДtАОВОАИТе11я при инспе-
кцията на труда Ат. Ов
чаровъ е уволненъ въ и1 ··

тереса на -службага.
Инспектора на труда сх-

общава, че канцеларията
му се помещава въ гор-
ния етажъ на окрвжното
управление.

&;:е. Трифун:ь Зарtзанъ
вчера тукъ бt отпразну-
ванъ много екцентрично.
Къмъ 5 ч. сл. пл. цtла де-
легация бt тръгнал? изъ
главната улица, весело ма-
нифестирайки. Всички бt-
ха накичени съ б:Ьли ле·
нти. Гражаансгвото ги

гледаше съ умиление. Да.
но тая година лозитt да-
дътъ по голвмъ плодъ за
да може идущата година
да бжде отпразнуванъ по
весело.

ИзJ1tз11а е заповtдьта за
назначението на начални-
ка бюро общ. оезопаст-
нос, ь Пею П. Трендафи·
ловъ.

Радикавснага оргвнива-
ция снощи има заседание
на което разгледа въпро-
са за сливането. Съ аб-
солютно оолшинс гво <,ЛИ·
ването се отхвърли. като
се прие федеративното у-
частие на партията въ
Демокр. Сговоръ. Делега-
ти на конгреса се избра-
ха r. r. С. Паскалевъ, Хр.
Маджаровъ и Хр. Барду
чковъ, които ще заминат
КЪМЪ 22 Т, М.

Кметътъ на rрадъ Пра
ra е поканилъ нашиятъ

. кметъ r. Гайяаровъ, да
присж.тствува на панора.
мата която ще се състои
отъ 16 до 23 мартъ т. r.

КолоезАачното д-во «Стре-
ла» на 13 т. м. е имало
общо годишно събрание
въ салона на сл. -Ягода-
съ дневенъ редъ:

1) Приемане нови чле-
нове.

2) Даване отчетъ на
старото нсстоятелсто.

3) Из6оръ на ново н-во
Слtдъ приемането на

новитв членове. старото
н-во даде отчетъ за дей-
йностьта си слt?ъ което
се избра ново такова.
За делеrатъ на конгреса
който ще се състои на
2 III. т. r. въ гр, Ловечъ
се избра почетния 11рtд·
седатель на д· вото г, М.
Кучуковъ

Вчера окр. управитель
е ревизирачъ хасковскитt
бани, дtто е констати.
ралъ голвма нечистота.
Обърналъ вниманието за
проучване всички мtрс1п-
риятия, които тръбва да
се направятъ за прtдс-
тоящия сезонъ. за да се
даде на посвтигелитв да
6ждатъ задоволени отъ
посещенията на тоя рt-
дъкъ курортъ.

Днесъ въ София излиза
брой първи на новия 1·0.
лtмъ ежедневникъ «Сво-
бодна рвчь», при участи-
ето н" всички видни пуб-
лицисти и писатели.

Б. Н. Банка к у п у в а
златни монети както слв-
два: наполеонъ 500. лира
английска 6 i5 лира ту.
река 567, 20-то марка ге-
рм 612 20-то крона
австр. 51 7 Руска р у·
6ла 65 щатски доларъ 129
канадски доларъ 129 сре-
ёъренъ левъ s·oo, единъ
rрамъ чист? злато 84: 40
единъ грамъ чисто срео-
ро 2·03

Въ европейския печатъ
се дигв голвмъ шумъ по
фалшификацията на ста-
ринни предмtти, което е
станало обширно и изно
сно производство. Фабри.
куването на фалшиви ста-
ри вещи датира още ОТ'ь
старо врtме. Въ сръдни- освобождаватъ за въ бж.-

тв ввкове когато тъй ви- деще отъ данъкъ върху
' . 06 и '{'с. чсо еж се цtнили све- щ я доходъ ова наре-

щенитt реликви, фабри- ждане на J\l?нистерството
кувани еж били не само е много справедливо, оса-
предмети за поклонение че смътаме, .че е иавър
но и свидетелства за ис: шена една голъма непра-
тинностьта имъ Въ това вда по отношение на пен-
отношение монастиритв и сионеригв, като не еж ос-
аоагствата си сжперни- вободени т·вхнитt пенсии
чали. Когато се появявала отъ този данъкъ Въ слу-
нtкждt нова реликва. ве- чая министерството би
днаrа на друго мtсто се трвбало да погледне ед-
явявалъ и двойника и

накво както на чиновни-
Истинсстьга на много цигв, така и на пенсио-

исторически прtдмети е неритв. Гvл"Б'ма час, ь отъ
подложена на голвмо еж- послtднитt, хора съ на-
мнение. прtднала възрасть или на.

Така напр. свещенната мален3_?аботоспособность
унгарска корона е съста- очаква' ъ едвали не само
вена очевидно отъ мате- на своята оскждна пе•·-
риали и части отъ визан- сийка. ето защо държа-
тийско произхождение. Въ

вата не трtба да имъ от-
всtкий случай удостовt- нима съ vедната си рж?<а
рението, издадено по тоя нито наи малка частица
случ?й отъ папа Сил- отъ това, което имъ да-
вестръ1 е фалшиво. ва съ другата си рн...ка.

Въ музея Борзиано, при Повдигайки този въп-
надлежащъ на римс1<ата росъ, ние се надtваме, че
пропаганда, има цtл? ко- финансовото министер-
лекция отъ старинни цър- ство ще изглади тази не-
ковни вещи. които всички справедливость по отно-
сн... били изработени въ ше.ние на пенсионеритt,
Ри111ъ отъ единъ майсторъ като нареди да се осво--
ювелиръ. бодятъ за вбждеще и пен-

Въ 1895 rод. rолtмъ сиитt отъ да11ъка върху
общия доходъ.шумъ се дигна по слу•1ай

открититt въ една стара
гробница златни и срt-
6ърни шевици съ симво. Очаква се днесъ да прис-

тигне пр?дседателn налически фигури въ стила D "

на фрескитt, катакомби- камарата, r. проф. Кулеа.
тt, кръстоветt и еписко- за да направи 11tколк,1

t политически събранияпскит митри. изъ селата.Учен и т t специалисти
признах<,, че гробницата
е истинска, отъ У или VI
векъ слtдъ Христа, а нt-
кои да»е твърдtха, че е
ОТ'ь врtl\1ето на апостоли
тt. Ватиканътъ купи ко- лиме всички да му се до·
лекцията за 80000 франка в'tряватъ напълно.
Часть о·tъ тия прецмети
попаднала у графъ
Строrановъ, който ги по-
длежилъ на химическа
анализа. Оказало се. че
l\1HOl'OB'?,1(0BI-IИT'Б реликви
били отъ най.новъ прои·
зходъ и получили стари-
ненъ видъ благодарение
майсторски окисления ме-
талъ, отъ който били на-
правени.

Фалшиви 1епиивн

Стъ ф.Jнда работн ичес·
ю1 осигуровки пр·взъ м,
януарий т. r. тукашната
инспекция на труда е из-
платила 5:И?5 лв. като
хонораръ на л вкаритt,
за медикаменти, взети
отъ аптеки и парични
помощи на болни работ·
ници.

Рекдамата е душата на
търговията

оиеnравдаиит, пеи-
сиоиери

Съглiiсно пр·вдписание
No I отъ :.! януари т. r·.

на финансовото министе-
рство, заплатитt на дър-
жавнитt чиновници, а еж.-
що и на служителитt въ
изборнитt учреждения, се

РЕД1\КЦИЯТ1\ съооща·
ва на учрежденията, r. r
търговцит Б и пр., че адми·
нистраторъ на в'Бстника ни
е r. ИЛИЯ В1\СИЛЕВЪ. Мо·

Въ отrоворъ на единъ на„
хаденъ квартирантъ
По r1оводъ писаното въ

брой :.!4 на вtстника ни
получихме слtдното :

'

«Макаръ, че менъ не
ми прави честь да се ра3
11равямъ съ единъ нера3.
бранъ ти11ъ, за освtдом.
ление обществото навамъ
слtдния отrоворъ. Ние с.
болната си майка бtхме
принудени да живtемъ въ
една тъмна, влажна, не-
хи1 иенична стая, при на-
ли•1нос гь.та на двt хуба-
ви. ТОПЛИ, южни стаи съ
ВСИЧКИТ'В си удобства, КО·
ито н?rова милость дър.
жеше само за 180 лв. мt-
сеченъ наемъ, но и тяхъ
дори не п11ащаше. Още
прtзъ м. авrустъ му ка-
захме Аа си търси к.жща,
защото тhзи стаи не ни
еж излишни и ни еж кр((й·
но необходими, и отъ то-
гава се ?,инаха цtли че-
тири мtсеци. е I1рtзъ то
ва вр вме какви неnриsп.
ности с? прtкараха само
тая учИ1·елка знае. Жили-
щна 1·а комисия рtши да
го в.-игне, заяви му да си
т?.рси и той самъ кжща,
но нахалника не намир?
we за нуж.l(но да напра-
ви това. защото такъв1t
келеп11ръ като у насъ Т6й
вече дори нtма да съну·
ви. продължаваше дti си
се нарежда все по-добр
и no-дo6pis, не искаше н
д.г -з-нае, че 6-e;Jtta-<ra,a,;.,?
хазайка се
тая стая. И най-послt ка-
то заяви, че н-вма намt-
рение да става, тогава
вече азъ трtбваше Аа пс.
стжпя така: извадихъ му
вtщитt на двора само
отъ едната стая, коятu
имаха за приемна, а въ
?руrата ги оставихъ до·
като си нам\рятъ кжща,
а нt съвсtмъ изхвърлен-.
на улицата, както той
заявява, макаръ и да за·
служаваше това. Зaв1tpl.l.l·
uамъ отговора си като
заявявамъ, че такъвъ на-
хаJ1никъ и не честнопла-
тецъ не вtрвамъ дори и

въ циrанитt да се срtща.
Д. Василеаа1\Ойто реКJiамира печери

шаашваашвшmавФmава
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