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Цаиковъ и широкит,
София, 15 II. Вчера кж

сно вечерьта министъръ ·

fl р t А с е д а т е л я, r!нъ
Ал. Цанковъ, слtдъ като
nрfiдставителитt на со-

1
циалдемократическата па-
ртия r. r. Луячевъ и Ней-

ь
кевъ му врхчиха конгре-

с снага резолюция на пар.
t тията, е отговорияъ на-
1?кжсо по гледището на
$равителството относно? на wироки'ft
1 ециалисти. По въпроса
лРа првдложеиата отъ твх
нреконструкция въ каби-
fета, r. Цанковъ каваяъ,
А?е по тоя въпросъ ще от-
J'ОВори по сетнt Полити
яескитв наши и чужди
J'ИПЯоматически срtди о-
?акватъ съ нетърпение

1тоя важенъ отговоръ.

:накдоиапдъ аопеиъ
: София, 15 11. Анrпий-
?':кия президентъ, г. Мак-
8\оналдъ, който завчера
1роизнесе една впечатли-

!i.елна рвчь при подновя-
Н\ане заседанията на ка-
l?арата която живо се ко-
:r,ентира отъ английския
с?ечатъ, внезапно се раз-
1олtлъ сериозно, поради
оето е принуденъ да па-

:?и леглото.

1??омvиистит, иа ра-
:1 Do та
'Kl· София, 15 2. Днесъ Со-

и,? осъмна съ побtлtли
в?ъ 6юле гини улици, ; по-

.

,Jисани отъ комунистиче-
&ата партия, въ които,
-"!кто винаги, се порица-I политиката на днеш-
,iто правителсто, усмива
1UI амнистията и, накрай,

с
зоватъ хората на тру

?t_,ца се сплотятъ още по
l11.11но. Бюле rинитt еж
гьскани првзъ нощьга

iРВАИ което разпрос г-
, tнителитt не еж аало-
rJНИ Полицията ги търси,

Прtмахиати закони
София 15 11 Изпълни-

телииятъ комитетъ на Де-
мократическия Сrоворъ въ
вчерашното си заседание
се занима съ въпроса за
противоконституци о н ни·тt закони. Комитетът-ъ
натовари иародиит-в пре-
дставители r. г. проф Фа-
денхехтъ и Ц. Бръшля-
новъ да приготвят-ь зако-
нодателно првдложение
за првмахване противо
конституционитt наредби
на. закона за отчуждение
сгради и тtхнитt после-
дици. Изпълнителниятъ
комитетъ рааисквь и из-
мененията, които трвова
да се внесатъ въ закона
за трудовата лоземлена
собственость.

Жипищиитt комисии
закрити _

София, 15 11 Въ Мини-
стерството на вхгрешни.тt работи се готви р f5.
щение. .съ което най ско-
ро врвме ще бл.датъ З-3-
крити жилищнитt коми-
сии. Занапръдъ тtхната
функция ще бжде ИЗПЪЛ·
нявана отъ новъ, по другъ
отъ досегашния жили-
щенъ сждъ. ·

Метежиицит,
София, t5 2. Сърбия

продължава да лtе кро-
кодилски сълзи зс:1 наши-тt мятежници. Нейното
поведение дава поводъ на
комуниститв да си пока
зватъ рогата, като каз.
ватъ, че чужденцит-в по-
лагали повече грижи за
мятежницитt, отколкото
ние. Очаквагъ се нови
помощи отъ Сърбия, Да-
ли и това ще и помогне
на нашата съседка?

УТР13 ВЕЧЕРЬ въ Мол.
театръ Миленковъ и Ген
довъ даватъ «Соломъ 11

Гоморъ» 140 минути са ·

мо смtхъ.

БОР С R!
Официа11. куr,съ

за 16 Февруари

куп.I
/

пр. j
IШвейцария 23201 -123551 -

Ню-йоркъ 133 70 135 50
Лондонъ 574 - 582 50
Парижъ 586, - 602 50
Италия 576/ - 584 8:>
Цариградъ 70 20 711 25
Ромжния 67 - 69 20
Германия
Прага
Виена
Белгия
Буда-Пеща
Югославия
Гърция
Холандия
Канада
Швеция

3в·11 - 393 10
-1192 -198

502. - 5131 о

-, 46 - 61
161 so 1м1 50
2161 50 224 -

49921 - 50651 -
1291'

50 131 50
13494 -i35441 -

?роника
Научаваев ct, че въ ед-

на К.J1;ща : а У" »Ручока»
се по чвнзавэ ли цв"в леки
жени Нека администрв.
тивнитв власти провв-
рятъ това и взематъ ну-
жнигв 111·врки.

Генэпашия ремонтъ на
мотора на Модерния теа.
·1 ръ е на привършване
Въ скоро врвме ще поч-
не киното прожектиране-
го на интересни, изяшни
сезонни филми.

> 77 минути r-..отъ Аль6·
ша весела книжка се по-
лучи въ редакцията. Цt-
на 5 лв. Прtпоръчвоме я.
Искайте я отъ Ал Васи-
левъ, София, Кр э кра 20- ,.,\g 1 отъ библиотека
-флиргъ».

Поради нарастването на
града прtдоиде1-10 е и ут.
върдено от?арянетu на
още двt аптеки въ града
ни. Едната къмъ църква-
»св. Бо1· ..,рuд1ща», а дру-
гата до старигЬ казарми.

ЕАНО и двулеаовитt бан-
иноти. Управлението на
Б. Н. банка съобщава, че
едно и двулевовитв раз-
мtнни банкнота нtма да
се изваждатъ отъ упот-
рtбление заедно съ дру-
гитв банкноти.

•1зносъ на тютюни. Прtъ
ми1,алата се?мица д-во
»Никотеа« е натоварило
на 11araxo1ia »Спесеръ«
на Варненското приста-
нище една партида отъ
2 00 000 кл rp. 6ъ 11 rар:-ки
тютюни за Германия. Сж-
щияLъ параходъ .е зами-
налъ за Бурrазкб'го при-
станище, откждiпо е на-
товарилъ български тю-
тюни,

Незав?iсимо отъ рtше-
нието .на хаск. 1·радска
радик:элн,:1 организация
противъ сливането. еж-
що и младежката група
при сжщата о'рганизация
е рtшила съ абсолютно
болшенство противъ как-
вvта и дн било сли\:iане.

Г·ца Тянка Дъ11чева
)и(

Г•нъ 1',танасъ ?011евъ
ще се в-внчаятъ на 17 т. м., 1"! часа сутриньта въ
черквата св. .. F\ рахангелъ ". Поздравленията ще
се приематъ въ черквата. - Настоящето зам-вня

отд1;лни покани.

??-2
F\втомобилитt и
болшевизмътъ

-о-
«Тък1110 ьъ това вр·вме

автоl\10билътъ на готвач
ката спре предъ вратата
на кжщата».

Т,:зи фраза, взета слу-
чайно оть единъ амери·
к11нски ро111анъ, ще очу-
ди бълг?рскитt чита1ели
Колцина отъ тtхъ еж се
качвали на автомобили?
Даже и отъ насъ хасков-
цитt, ко11то всtки день
М()ЖСI\JЪ да се поздравимъ
че при НtВОЛНИТВ си сре-
щи съ дссеткитt автомо-
били. карани лудешки изъ
хасковскитв мучори, се
о т ъ р в а ваме само съ нt.
колкn петна каль по дре.
хитt. А въ Америка ав·
томо6илътъ е обикновено
нtщо, тъй както у насъ
бас,-уна и чадъра.

Тамъ има повече отъ
13 мищюна автомобили,
по единъ на по малко отъ
десетъ жители и броятъ
имъ расте съ rолtма бжр·
зина Почти всtко срtдно
семейство има свой авто-
мобилъ, а у боrатитt по
нtколко: · за мжжа, за же-
ната. за дъщерята, че да-
же и за бабата и за го-
твачката.

Това изобилие дава осо-
бенъ ритъмъ и отличи-
телность на американския
животъ и прtмахва раз-
ликата между граждани и
селяни: първитt всвки
день моrатъ да се разхо-

Хаск ово .

::::::::d)

ждатъ до село, в1 орит
ДО Грtiда.

Но какво общо има ВС\А
ЧКt, това съ бОЛШС'DИЗМа?
Ето 1<а1шо: Единъ аl\1ери-
юнк1-;и е1<оно,,1исть изтъ1<·
ва. че ако въ Съединени-тt Щати, тu се д ъ л ж и
главно на аnтомuбила. ко-
йто билъ най ефvкасното
средство за борба пра·
тивъ тая зараза. Всtк11
новъ автомоби.11ъ убива
по единъ болшевикъ. Бt-
днитt и въ Америка не
могатъ да си купятъ 1<ж-
щи или земя, за да ста·
натъ собственици. Обаче
колкото скромни и да о,
ПрИХС1ДИТ15 ИМЪ, тt вина-
ги 111оr,атъ съ малки еко-
номии и срtщу изплащэ-
не да си дрставятъ един.
малъкъ автс,мобилъ, кой-
то струва 01<оло 300 до-
лара и ето ги собствени-
ци. И то собственици на
това, което у нас'! се смt·
та за най сиrурrнъ б@-
леrъ на богатството. Та-
ка между разнитt класи
става едно изравняване.

Автомо6илътъ е прочие
най смъртоносното орж-
жие противъ болшевизма
и докато днесъ буржуаз-
ното общество на наро-
дитt се занимава съ на-
маление на въоржжения-
та, не е чудно ако бол-
шевишкото-третия инте ·

рнационалъ - 11редЛ.:)ЖИ
намаление или даже спи-
ране на производството
на автомобили.

Реквамаrа е душата ва rьвrовивrа



! вв?п течения вь Рапииалвата па?тия

' На въпроса, че множе-
ството партии еж един-
ственнчта причина, за да

: може Радославовъ првзъ
1 1915 год да въвлече Бъл-

rария въ свътовната вой-
1 на, антисливаритt 01 го-
\ вавятъ: Првзъ 1915 rод.

радикалната партия обе-
1 цини почти цtлата опо-
1 зиция около себе си про.

тивъ Радославова Обаче
продажностъта на нвкои
отъ шефоветt на опози
цията, като Александръ
Димитровци и пр. и коте-
рийнитt смtтки на дру·
ги осуетили образуване-
то на здрава ОПОЗИ!(И(,Н·
на сила. която да събори
Радославова. Това обсто-

1 ятелство идвало да дока-
\ же още веднажъ нейния
J резонъ детъръ
) Сливаритt вторn твър-

дятъ, че международното
положение на България
днеска е такова, че нала-
гало схшесгвуването на

? една здрава политическа
· групировка. каква го мо-
, же да бжде само Демо-
1 кратическия сговсръ и

който е повдиrналъ доб-
рото име на България

1 прЬдъ чуждия сввтъ,
Антисливаригв бързатъ

да добавятъ, че отъ де-
мократическия сговопъ не

1 може да се образува здра-
11 ва общественна сила, за-

щото членоветв, които
влиаатъ въ него еж съ' най-противорвчиви инте-
реси и мантилитега (раз-
биранията) на хората вли-

1 защи въ него еж кснсер-
' вативни, не отговарящи

на изискванията на 110·

вота врвме. А тоя със-
1 тавъ и тия схващания

воцятъ неминуемо къмъ
неговото рано разкапва.
не. А тогава? - Тогава
се откривали вратитв би-
ло На реаКЦИЯТа ОТЪ Д'ВС-
НО или на най крайнигв
.елементи отъ лвво.

Трето. Сливаритt каз.
?ватъ: Важни еж начала.
-та (принципитв), които
лягатъ въ основитв на
демократическия сговоръ.
Тия начала еж и самата
програма на радикалната
партия. Послвднигв зако-
нодателни стхпки свидъ-
телствуватъ, че той съ-
блюдава легналигв въ
основата му радикалски
принципи. Напр. зако-
нътъ противъ СКЖПОТИЯ-
та, общественнитt оси-
гуровки, борсата и пр.

Безспорно отговарятъ
антигливаритt, че всичко
не може да се отрицава
създадено отъ едно пра-
вителство. И дружбаши-
тв имаха свои добри за-
коноположения. Обаче из·
вtстни тtхни дtла ни
сочатъ тъкмо противно
то. Напр казватъ тt за-
кона за защита на дър-
? авата, търпянето още

на антиконституционния
законъ за самоличната
община, не въвежцането
пропорционалната изби-
рателна система, непръ-
махване закона за огра-
ничаване печата, закона
за разбойницитt и np.
Слъдоаателно изг.ъквало
ясно, че при положение
на сливане- радикалната
партия съ лругигв, зага-
дъчно можело да се гово·
ри къмъ аъзходъ, защото
се губило истинската но·
сителка на напръдничавитt и отговарящи на ши
рокитi народни слоеве
социални идеи.

Четвърто. Првдлагатъ
ни федерация на Пdртии-тt кавватъ сливаритt.
Федерация и коалиция еж
едно и схшо нвшо. Упот-
ръбяватъ думата федера ·

ЦИЯ, огъ 1,ОЯТО пролича-
вали гЬхни-гь (на анти-
rливаритt) сепаратични
тенденции и хвърлятъ съ
нея само прахъ въ очитt
на маситt

Отrоварятъ противни
цитt на сливането, че
сжществува извънредно
голвма разлика между
коалиция и федерация.
Вtрно е, че едната и дру-
гата форма иматъ цент-
рални управителни тtла.
Обаче. до като кэалиция-
та има за цtль постига-
нето само на извtстни
врtменни задачи, федера-
цията - на по-продъл-
жителни цвли и задачи-
При федерацията спойка·
та между партиитt е мно
го по-гонъма отколкото
при коалицията сепар а.
тичнитв тенденции при
първата много мхчно се
проявяватъ. А отъ тукъ
се вижда, че не гъ хвър-
лятъ прахъ въ очитt на
маситв, че не т·в били съ
сепаратични стрtмления,
а искренно протягатъ
братска ржка за сътруд-
ничеството на партиитt.
И ако творческия подемъ
при федерацията 6жде
прtкжснатъ по една или
друга причина България
пакъ ще има здрави по-
литически групировки на
които да се опре, а не
да се отварятъ вратитt
на крайнигв елементи.

Най-послв антисливари.
т·в каават ъ, че и демокра-
тическия сговоръ ще се
изхаби, както всвка ма-
шина. Осооенно като се
има прtдъ видъ, че всt-
ка партия дошла на власть
рано или късно излиза
изъ управлението лезор-
ганизирана или р ,зпокъ-
сана на други по малки
партийки. Кои еж тогава
здравитt обществени гру-
пировки на които да ее
опре България > - Въ
дtсно само националъ·
ли6ералитt, носители на
реакция и диктатура и

,,Родоn?кА ЗВ1>3дА"

ЗЛОБОПНЕВКF\
Наи п сл·Т, можсмъ съ

право да си отцхнемъ,
стига толкозъ терзания,
и душевни мжю1, Лику
вай гражданство, и за
тебе дойде редъ да се
посмвешъ тъй както по
добава да се смtешъ....
Зеръ стопанския съвътъ
здраво взе да пипа, съ
него шега не бива-какъ
тъй?

Днесъ месаритt ще за-
хапе, утрt хлебарь, дру-
r и день бакалинъ и гле-
дашъ - работата тръг-
на ла по медъ и масло, и
друго нищо 11е ни остава·
освtнъ да викнемъ за да
ни чуятъ и мрътвитв.
ф Долу скъпот,н1та край
на спекулвцэ-ята! »
Нали тъй?

Тя съ друго се не оп-
равя, освенъ съ »аршинъ«
отъ староврtменскитt, ..
И нека му мислятъ каса-
пигв, които ще прода-
ватъ на 110 високи цtни
отъ тия на стопанския
съввтъ а схщо и хле6а-
ритt. които продаватъ
800 гр. хлвсъ за б лв.,
словомъ шесть лв черния,
грижа ли ни е насъ, че
щвли да имъ конфиску-
ватъ артикулитt и да I и
разданатъ на бвднитt?
Не, да му мислятъ тия
които като чели още отъ
самото си рождение еж
си останали професиона-
лни "експлоататори«
надъ чуждата пара.

А че всички хора лъ-
жемъ, това никой не ус-
порва, обаче отъ лъжа
до лъжа има гол Ьма раз-
лика; има лъжа която се
д;зва даромъ - тя не е
тежка, но лъжа купена
съ пари о. павичъ Богъ!
свкашъ те е охапало
"бtсотина» ....

Та тъй, приятели, ако ,
не искате да ви привеж-
даме пословицчта. «Да би
мирно седяло, не би чудо
видяло•,··.. · карайте въ
рамкигв на закона по
малко скубете граждан-
ството.

Воражонъ

въ лtво - дружбаши и
комунисти - на стопан-
ска, економич еска и по-
литическа разруха.

Првоървани еж всвкак-
ви прtдположения още
отъ сега за вземане над-
мощие на сливарското
или антисливарското те-
чение въ радикалната
партия. Конгреса й, кой-
то се свиква на 24 т. м.
ще покаже дали партия-
та ще тръгне не по пжтя
показванъ и отъ слива-
ритв или по тоя на ан-
тисливарит-в.

м.

Ра&отнмчески - ЗИАар:>ки
съюзъ дава довечера въ
читалище „Заrя" веченин-
ки, съ участието 11а ар·
-гистигъ отъ градския
тевтръ.
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rпошвото ра}Оойвичеrко вапапевие J.
..;

Двама ранени, Пинхасъ убитъ ! Митю Га„невъ на.сцената
Вчера къмъ 8 ч вечер-

та въ Доракьойската об-
щина, кърджалийско, еж
се явили двама разбойни-
ци, които завързали прt-
стрtлка съ прtследвачи-
тt-жители на сжщото
с е л о, д в а м а отъ ко-
ито били тежко ранени.
Слtдъ това, сжщитt р<1-
збойници били забtлtза-
ни около с. Горски извор
кждtто наранили тежко
експерта на «Фумаро» г.
Пинхгсъ, който слtдъ 2

часово мжчение починал
По тоя случай, сжде?:нитt власти заминаха замtстопроизшествие.1.,,. даснематъ дознание.
Прtполага се, че

б й раз.о ницитt еж били Ми.тю Ганевъ и братъ муПолицията е била въ ди?
ритq. имъ и залавянето
се очаква всtки миrъ.

Подробности ще да.
демъ допълнително.

Вnаковет• ш •
Хасково тръгва 9·30, 17.

n11011аватъ
се двt ПЛ?-

30; Раковски тръгва 7, 14·10; Н
тачни ма-

Хасково пристига 9, 16·10 шини сис·Раковски пристига 11·30, 19·30. тема «Гросеръ?., размtр"-Конвенционалътъ за Пло- / /
D

дивъ-София пристига 2·30, 7 5о и 8 45, малко употрt.
тръгва 2·44; конвенционалътъ бявани, ВЪ добро СЪСТОЯ·
за Свиленградъ пристига на ние. За виждане и спаза.Раковски 0·11, тръгва 0·20. ряване при МАРКО дИ·См'Всенъ влакъ за Пло- МИТРСJВЪ :r...

вдивъ-София пристига 12.54, жел озарь, rp:
тръгва 13·44, за Свиленградъ Х.асково · .2 -2
пристига 13·43, 14·28. 11 I
Важвl

Търся съдружникъ или продавамъ печат-
11ица «Свtтлина» - Хасково. За спора3у-
мtние при стопанина на сжщата В. ВълковъW?iil?&f?Ф . 1

Дроrерията иа яико rииевъ - Хаrк&во ,- --
Срtщу Зем11едtлския синдикатъ получи прtдставн.
телството на ДИСТОЛА, Ц13РЪ ПРОТИВЪ КЕЛЕБЕКА

и е складиралъ голtмо количество.
4--1 о Стопани, провtрете добитъка си!§f!??-ф--
&·а жандарм. коииа rpyna · Хармаипии

ОБЯВТ;J?ММf
Но 18

Обявява се, чч на 22 февруарий 1'. г. отъ 9 до t1!д

часа црtди пладне въ Харманлийското и Хасковско(•
то финг.1нсови управления ще се произведе търга
съ тайна кон?<уренция за доставк_а на хранителни ·н'l

фуражни припаси нуждни за групата за врtме о1?1
1 април до 1 юли 19.24 год. а именно: е

. ?1
21000 клгр. брашно на nриблиз стойность 147000 л?
5000 » месо агнешко « « 100000 л,11
1500 » захарь « « 4.3000

.1111

1000 « фасулъ « 7000 Л1

2000 » оризъ « « ЗВ-000 л1

2000 » 6олrуръ « » 14000 ?
500 « сус. шарланъ « » 24000 лА

1000 » свиинска мась » ,, 50000 лкс
150 ». червенъ пиперъ « « 4.500 л1с·

1000 морска соль « « 3500 я в"
1000 » каменна соль « « 3500 л·1з1

100000 « овес или ечемик « « 380000 JJJЪ

25000 » слама « » 25000 JIOC,

Доставката ще се извърши съгласно поемни?J
Jусловия и описания на Министерствотv на война?1

въ срокъ 30 дни отъ деня на утвърждениет(I. MecqJф1
то ще се доставлява ежедневно споредъ разклатк1 о
на частьта. Прима1·ъ се оферти и за отдtлни aiik
тикули /а I

Залогъ 5 на сто. Поемнитt условия могатъ д.ва1

се видятъ всtки присжственъ день въ щаба на rр1одс
пата, а прtзъ деня на търга въ финансовитt Уttнч1
равления ни

гр. ХаDJ\1анли, 4: януари 1924 rод.
..J

О•

Отъ щаба на rpynar„


