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f. ви?А кия кабинетъ
,т?

??тина 28 2.
·

Ми, истръ
»р.n:к: дседателя подаде ос-
tъ а -?а,:а на кабинета. Но-
. '·

я такъвъ ще 6жде със-
.зщ?l»енъ отъ бившия мини-

1 81- Pr . t бf·a1. ръ н? В?!-fШНИТ ра е-
Русосъ Слtдъ съсга-и _81 вето му ще се издадевсе..?зъ за детрониранетоАа Q1i краляJм?к• .

П)к рция мобилизира
·?'Ъ к? вндонъ 28 2- Дипло-

с:?.е7rическия кореспондент
1 е.1.р «Дейли талеграфъ»
1 ptJrЬ Атина телеграфира)
а?т?м има' положителни свв-

Ае?н?ия, какво Гърция ще
1ти?,та?илизира нвкслко нови
;:обея1бtри, поради това, че
t. \ 1

Западна Тракия и Ма-
? нзr/'ония еж съсредогоче-
като 20000 македонски чет-
уrрамсJЦИ, 'които щtли да бж-

.

c1isief1t. подкрвпени отъ
?и n?fлrария,
,. 11111зrуряие на кама ..

рата
rl<tfJl<?кa. ?ЪJМОЖНОСТЬ, конто не__. е иэкАючение

f,t(?il София, i? а. Упорито
oт„Sil говори всрвдъ кржго-

1·тt на сговора, че ка-.•? ?рата -ще ?жде раз!'уре.
, JЗЪ случаи, Че ТЪИ Нf1.-
ченитв » центроовжни «га, ?и. привлекат:ь къмъанttебе си чувствително
[сло депутати и по то-

1.ци, n, начинъ засегнато nap
1-1и, ?ентарното болшинство
хъ · ·Jiовитt изёори при та-
flСООч ВЪЗМОЖНОСТЬ ще бж-

JТЪ произведени првзъ
,..цttt1t:eнi.тa. Въ тоя периодъ
м n?овора ще положи мак-
' об,мумъ усилия за реорга-
?сrаt?зиране на своитв сили

,?арламентариата
?:? рупа на радикали-
,.?н тв и сговора
АiЯ, София 28 2. Въ днеш-
"· с?ото засе;цание .на nap·

а?ентарната група на

(СпециаJ1ни те1еграми на «РОАОnсна Звtзq,г")

сговора ще бжде сложен
на разглеждане въпроса
за положението на ради-
ка.яигв народни првдста
вители. Отъ послълнигв
ще се иска да опрвде-
лятъ къмъ коя група при-
наллежатъ.

Съ тая мtрка се цtли
да се опрвдели точно ко·
лко нар. првдставители
за сговора, на които по-
слtдния може да разчита.
И положението на демо-кr:питt о ше we f ИЗЯС-
нено.
Радикалигв и пра·

вителството
София i? i. Слъцъ ре-

шението на радикали r·в
да се отделятъ отъ сго-
вора, осхждатъ създаде-
ното положение и начи-
на по кuйто партията
ще сътрудничи на пра-
вителството. Tt еж рt-
шили да даватъ съдейст-
вието си на правителст-
вото до тогава до кога-
то то управлява по плат-
формата. която е израбо-
тена съвмtстно съ тЬхъ.
Въ случай че правителс-
твото направи каквото и
да било промвни против-
ни на тtхнитt схващания
и духа на радикалската
програма тt немtдлено
ще се оттеглягъ въ опо-
зиция.

Костурновъ блами„
ранъ 01 радакалигв

София, 28 2. Секретар-
ството на висшия парти-
енъ сьввт Ь на радикал-
ната партия е отнето
отъ r. Костурковъ и е
дадено на r. Харизановъ
схшо така е взето ръ-
щение да се промени те-
нденцията на партийния
орrанъ въ смисъль да се
способствува за едно по·
степенно слив1не на
дикалната партия съ
вора, ако послtдния
пази единството си.

pa-
cro
за-

(тавимашкаrапоща
о6рана

Ззвчера пощата от ъ
Гiловдивъ за Станимака е
била канвоирана отъ два-
ма конни и единъ пеши
стражари отъ пловдив-
ското градоначалство.

На 2 - 3 километра до
Станимака стражаритt
напуснали пощата и се
върнали въ Пловдивъ. По-
щонаемателя пристигналъ
въ станцията въ 6 часа
и при прtдаване цtннитt
книжа, указало се че ли-
псватъ 50 хиляди лева
държавни oa.pf1

Взети еж всички мврк«
за откриване кражбата.

солижеиието Юrоспа
вия -- итапия

Букурещъ lB 11. Съоё-
шаватъ отъ Ьълградъ, че
игалиянския I енералъ Бо-
дреро, който првсивава.
ше въ с голицата на Юго-
славия заминалъ за Римъ
носящъ ПОДIIИСанъ отъ
краля договuръ за спого-
дбата съ Италия, дtто ще
стане размtната на рати.
фикациитt..

Генерс111ъ 1:>одреро слtдъ
ратифицирването щtлъ
да се върне въ 6tлrрадъ
като пжлномощенъ м ръ
на Италия. 11рис'ганищата
Барошъ и ДеJ1та на Фиу-
ме ще 6ждатъ пр вдадени
на сърбитt :t дни слtдъ

. ра?м°hнd ратификацииrt.

дерайпирапъ впакъ
Гор. Ор·вховица is 11.
Завчера вечерьта при

Трапезица (Търново) нt-
колко отъ послtднит-в ва ·

гони На товарния влакъ
Стара-Заrора-Горна-Ор·в
ховицс1 излtзоха отъ рел-ситt. !Jo една щастлива
случайность жертви н·Ьма.

Сутрения влакъ Русе -
Стара Загора поради то-
ва не продължи пжтя си,а се върна обратно Русе.Вмtсто него бt пуснатъ
друrъ влакъ съ товарни
вагони на КОЙТО Се нака-
чиха пн..тницитt.

АБСНдМЕНТЪ:
ГоJ\Ишенъ
За ii мtсеци
За :{ 111tсеци
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Съ съкрушено сърце и скржбь на душата съоб-щаваме на всички роднини и r1ознати. че 06ичн1-,я инезабравимъ баща, чичо и зетъ

Филипъ ·Пасковъ
на 63 годишна възраеть

сл-вдъ кратко болtдуване, вчера is eoi·o 9 часа пр·Ь-
ди обtдъ прiдаде Богу духъ, като ни ост;:. ви вtчнода скърбимъ за милата му и блага душа.В·вчна ти память милийl М11ръ на прахътъ тинезабравим? татко!

Оf lЕЧАЛЕНИ: Съпруга Мария, синъ Илия, снахаДимка, СЕМЕЙСТВА. Ф Паскови, Ат. I1асков11 I{.Каневи, Куматеви, Т, Илиеви и Урумо13и.•
ХРОННИд

Снощи 7 семейства отъ
Станиrщша - тракийски бt-
жанци - си заминаха за
роднитt 01·нища. Тия дни
щ-вли да заминаватъ иостаналитt такива. По·
лучени били 11исма отъ
завърнали се по-рано, че
rърцит·в за сега се пока?
зва11и много миролюбиви.

3абърна11-ь се е отъ Сви -

ленrрадъ окржжниятъ
управит.ель r. Кирпиковъ.

llptзъ изтеклата седми-
ка въ града не еж от6t.лtзани никакви произ-
wествия.

Сждийското и адвокат-
ско тtло въ rp. Хасково
устройва въ сжбота ве-
черь вечеринка t3Ъ салона
на веонния клубъ съ спе-
циална програма.

!jЪ неАелн вечерьта, чер-
ковния смtсенъ хоръ причерквата «св. Димитръ»,
дава концерrъ въ салона
на воения клубъ при най
разнообразна прurрама.

п,иието като п,ка·
РСТВО

Въ французкитt вtст-
ници срtщаме доклада на
професоръ Фросаръ ОТ'Ъ
[lарижката Сорбона прtд
единъ конrресъ на про·
фесори, учители и худож-,

ниц11, споредъ който док·
ладъ, чов tкъ трtбва J(a
п ве, за да бжде здравъ.
Всички 11рисътствующи
били единодушно съглас-
ни върху моралната и
умствена полза отъ во-
калната музика, но про-
фесорътъ отишълъ по
далечъ, като изтъкналъ
и нейното чисто физио-
логическо з н а ч е н и е .
Спорtдъ него, пението
има огромно хиrиеничес-
ко значение и измtнява
успtшно лtкаря. Той из-
тъква, че эа човtка е
необходимо да се надуваотъ врtме на врtм?, кол-
кото може по J(Ълбоко.
Днешната цивилизация,
улеснявайки човtшкия
животъ, прtмахва всtко
по-rолtмо напрtжение,
което би причинявало
провtтряване, а това се
отразявало пагубно. Пе-
нието е сигурно ср·вдство
за вжтрtшната вентила-
ция на нашитt органи.
Фросаръ вежда маса
примtри за чудотворното
въздtйствие на пението
върху wервит·в, хранос-
милането, кръвоо6раще-
ниено и дишането. Оня,
който при изпtване глас.
ната »01« съ срtдна висо-
чина, не може да издър·
жа непрtкъснато 15 се·
кун?и, трtбва да знае
че недl'СТатъчно диша и
е изложенъ на всt,<акви
ааболtвавия.
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Jвдъ кули(нт? нв диппомвциита
К о r ат о францускитt

войски нахлуха въ Рена-
ния, френското правител-
ство проrлуши света. че
прибеrва къмъ тая твър-
дt нежелатеяна мtрка
съ ецинственната цъль да
гарантира вземанията си
no репарационнитt за-
дължения на Германия.
Всички помислиха. па и
француэкитв отговорни
лица потвърдиха, че оку-
пацията на тая область е
врвменна мtрка чиято

.:L трайностъ ще се ограни-
чи ДО Н?Й rол·вма ВЪЗМОЖ·
ность. Изминаха отъ ТО·
гава три години Нито
единъ франuузки войникъ
не на11устна Ренания -
напротивъ нови дойдоха
и нови територии бидоха
окупирани. Свtта разбра,
че Франция влиза въ Гер
манския камениовхгленъ
басеинъ, за да не излt-
ве (')ТЪ тамъ.

Напразно Германия на-
стояваше и още настоява
да се фиксиратъ точно
задължения ra й, която е
готова да заплати. Фран-
ция систематически избtr-
ваше да стори това и про-
,1,ължава до днес. окупа-
цията на Руръ и Ренания.

Днесъ обаче се хвърля
пълна свtтлина върху тая
акция на. френското пра·
вителство и се изважца
на показъ едно задкули-
сно дtло на френско-аме
риканската дипломеция,
която сввга до сега не-
познаваше.

Пръдъ кореспондента
на Ню Иоркския ввс гникъ
-Ворлдъ», 6ившиятъ ан·
глийски прtзидентъ Ло-
й,1,ъ Жорджъ веклариралъ
че прtзъ м. априлъ 1919
rод .• когато той е отсн.т-
ствувалъ отъ Пар ижъ и
не е ималъ възможность
да взима участие въ ис-
торическитв засвдания на
триматс1 - той, Уйлсонъ
и Клемансо послtднитt

•двама възползвани отъ
сёстоятелството, че оста-
нали сами сключили единъ
таенъ договоръ, по сила-
та на който на Франция
се дава правото да оку-
пира германски терито-
рии не само като гаран-
пия за веманияга си. но
още и да се запази отъ
къмъ иаточнитв си гра-
ници. Лойдъ Джорджъ уз-

налъ това обстоятелство
прtди нвколко дена, кога-
то правителството на Ма-
кцоиалдъ 1·0 запитало, отъ
чиста кортуазия не би ли
ималъ нищо противъ пу·
6ликуванетс на докумен
титв относно тоя дего-
воръ

Тая декларация на Л.
Джоржъ внесе смутъ въ
правителственитt срtди
на Франция и с.жсЪднитв
американски държави. А
схшо не малко е изнена-
дано и обществото, което
почва да разбира фатал-
ната роль на Уилсона. ка-
кто въ връме на войната
схшо и по врвме пояпи-
сването на мирнитt лого-
воги и анексиранитв къми
твхъ отпосяъ тайни спо-
разумения, между победи-
гелитв.

Онзи вень, по случай
смъртьта на Уйясона се
каза, че бившия првлсе-
?атсль на Съеднненитt
Щати изплаши сввга съ
своитt оеэрезервни обе-
щания и прословути 14
точки Днесъ ние консга-
тирваме, че той е подпи-
сваяъ тайни съгвашения
въ позкрепа на францус
кия империаяивмъ, дори
без. знанието на третия
членъ отъ върховната ко-
мисия-Лойдъ Джоржъ и
че той е подготвявъ поч-
вата за оня политичес и
економ. хаосъ, въ който
се намира днесъ цtла Ев
ропа- Сега още по-добрt
можемъ да си обяснимъ,
ние « поёеденитв» защо
Уилсонъ се завърна отъ
Франция прtтрупанъ съ
скхпоцени подаръци, той
жена му и дъщеря му. И,
мнозина. които еж вврва
ли въ християнското бла-
гочестия на У й л с о н а,
днесъ ще прианаятъ, че
и той е билъ политичес-
ки фарисей. Вtрваме, че
съ истинска тъга ще пои-
знае това и гоявмия ав-
стрийски в-къ «Най фрай
Пресъ», който съжелява,
въ единъ отъ послtднитt
си броеве за ощетенитt
добри намерения на почи-
налия държавникъ.

Уилсонъ никога не е
ималъ други намврения
осввнъ да заблужнавя и
използува ПJбеденитt.

(Изъ Плев. Поща)

Вnаковетt. ·

Хасково тръгва 9·30, 17.
30; Раковски тръгва 7, 14'10;
Хасково пристига 9, 16·10
Раковски пристига 11 ·30, 19'30.

Конвенционалътъ за Ппо-
пивъ+-София пристига 2'30,
тръгва 2·44; конвенционалъгъ
за Свиленградъ пристига на
Раковсни 0·11, тръгва 0·20.
.. Смtсенъ влакъ за Пло-
вдивъ=-София пристига 12.54,
тръгва 1З·44, за Свиленградъ
пристига 13'43, 14'28.

Б. Н. Банка к у п у в а
златни монети както слt-
два: наполеонъ 4:70, лира
английска 51И 50 лира ту
река ;)3?. 20-то марка ге-
рм. 575 20 то крона
австр. 486 Руска ру-
6ла 6 'l щатски юларъ 121
канадски доларъ 121, сре-
бъренъ левъ S, 1 грамъ
чисто злато 79·33 1 грамъ
чисто сребро 1 !; 1.

?orвrиr, nро[еци
Собственъ кинема-
тоrрафъ и за[цит„

никъ
Спорвдъ елинъ статис-

тикъ, числото на просе-
цитt, прааноскитаюшитв
джепчии въ ц Бла Италия
възлизало на около 400,
ооо души. Правителство-
те на Мусолини. обаче,
вало заповtдь да се очи-
сти страната отъ този
пакостенъ елементъ. Взе-
титt отъ полицията мtр-
ки дали неuчакван11 и ку-
rиозни резултати. Уста-
но13ено било. че съ стоти-
ц.1 про(еци : 1 11разноски-
тающи, били притежате-
ли на 1·олtми бQl'aT,
ст1чi и проселн не ()ТЪ
нуж.в,а, а за г.рtкарване
врtмето и по нав11къ. Са-
мо въ града Катания въ
Сицилия били открити 20
души просеци- гс,лъми бо-
гаташи.

Единъ отъ тtхъ, на име
Фергато 70 rод. старецъ,
притежавалъ в1, една ба-
нка Н)ОО английски лири.

Прtди rри години той
ималъ въ сжщата банка
10000 л и р и стерлинги,
слtдъ това омн.жилъ АВе-
те си дъщери и имъ Аалъ
по 3000 лири зестра.

Другъ еАинъ поосекъ
Ta.1orepo Татуто, имад.ъ
въ Катаню, 15 кжщи ,,тъ
които една четириетажна.
To,i просякъ, кн.мъ 6 ча-
са слtдъ о6tдъ хвърлял.
дрипитt си и 06лtчен1.
елегантно отивал1а. въ со-
бствения си кинематоr-
рафъ.

Двамата просеци мили·
онери протестир.али про-
тивъ задържането имъ за.
щото имали разрешение
оrъ властитt Аа просятъ
Ферrато зая.ви_.ъ на поли-
цията че we си в 3 е м е
единъ · отъ най,виднитt
римски адвокати за за-
щитникъ.

Пр\rоворит, межд9
Аиrпия и РУСИЯ

Лv11донъ 28 II. Спорtдъ
нотата, съ кt?ято Англия
признава съветитt, слор-
нитt въпррси ??ежду двt.тt страни ще 6ждатъ сло-
жени на разглеждане в.
една конференция прtзъ
м. мартъ. Тя ще бжде от-
крита ПОАЪ пр вдседател-
ството на Макдоналдъ.
Раковски слtдъ като е
ималъ срtща съ прi.кта-
вители на външното ми-
нистерство е заминалъ на
докладъ въ Москва, отъ
кжАtто ще се в ъ р н е
слtдъ 3 седми1?и.

Който рекламира
\Jтои 11ечели

,

№анифактуренъ и fа11антериенъ f,taraaиiъ

,,Е n И Т Ъ11

иа reoprи Иваиовъ - Хасково
Въ магазина се намиратр разни манифактур-ии

галантерийни стоки съ НАМАЛЕНИ Ц13НИ.
Посtтете и се увtрете. ==-==

2·-3 Съ почитание: r. ИВАНОВЪ.-???--------?----?------?
?

Печаrвипа ,,св"Бтпинн11
НОВОПР-ЬМ-ЬСТЕНI\ТI\

до демокр. к.дубъ, срtщу мoшrpoAl(tN
се здание до общината

е снабдена съ най·модерии wриф..
/тове бъ11rарски, френски и· 111.м„L.0

ски букви. Г
ПРИЕМJ\ Д.f\ ПЕЧf\ТИ ВСИЧКИ ВИДОВi? НД<
l<НИЖI\, ВИЭ. К.f\РТИ, НЕКРОЛОЗИ• .1\ФИШJ4 И ПР. ко- - на най•изноенк цihси. - - - он,

t? Поdiтете за ,11,а с:е у?т?. ме1

======================-=====:ii:a:?-===r,1j.lli.l!щe

РеВИЗИI иа версаИJI· които с;е ?аммр,n, це}ТОI
косата. П а ц ? е н -:r ? , -1

с

СКИI доrоворъ (С?JJЯЧКа) - B'ipt#)1 •itiaт,
я сt.ка зарань л??1\t1' на

Лонденъ с А· Депутат11- нtк?мk0. ' «

тt отъ опозици,?та въ ка- Нцх11три11t /емарата на ?бщинитt от· Единъ се хвалил1. Л6'!

npasиxa запитване до Ма- к?ч••а, · а )
кд6нал;8'ъ, Дали лич?-rо- тои _::-Ga- GyJ(aJJ? б.,?ли

е
и кабинетътъ му се соли- нашие на·-tадн,Н1<1?t .ы? <"\ з
даризиратъ съ изявлени- нцията. П\

ята на министра на вън- - Оти бре. ж?лt-•? te с
шни (в работи - Хендtр· - Е, па оти. д?Ае ?нН:со1-1ъ, който заявилъ, '.le билеть за QТнва.А: .

Версаилския доrоворъ тр·в. връщане АО CoфJd?. Па.тт-
6ва въ скоро врtме да оти"'окъ у СQф.ия С'Ь- .flfleJпрtтърпи една р?изия. шината, ? зехъ ra с,е аз.?.
Министръ - прtдседателя нах1:» пеш.и. '·У18
отказалъ АЗ ОТГОВQрИ ПО f18С:иецt фиятоя въnрось. Кvлко ?аса fdfl тtпо?

11ИJIИОИИ '·отъ ве1ато баат1t, ?.. да СТИfАа .Ло?
? rpaAa - пита eAtu.t-_ :Q;еле

ТНИК'Ь Х0f1.)Суси.,sта. въ- С:. AD• кем«t ще ?ие·
6ват1, Тl)И 'tl.ileAt с? четм-р·
ти--са.ме А!а. < roI- Съ we?·rь зttачн ? n<
часъ, Т6Аава ,цай'rе Ifie ?

осем1. ?о.ни, за Аа м C'D ш
•? flУФда .-а. .XQA?. ги 1

-Gмtшка за ащасrм" 1та

На eA,иtt1t tенералъ 'ГD...8
бвало, sслt,цстеке на'" ;.u 1

жката. рана, Аа му о-тр
жап. кракътъ. В'iрин!tум
му ор.-инарец-ь. койте t
научилъ за теаа, мнеiУРе
се разтъжиJJч.. на·- Тwг.ва за да n, 1: м.

покшs1 rewepaJf1,n му pieca
к1tл1t: Успокой ?. юt;tак от-
сега щt 6,r.де „нм? r Б.}

добр·в аа 1'-еб? . • . защоти
то вмtсто ?еа ще Jt?1 м:
каш1а само е?им<е :6&ТУt.tци

С1ао6раэ1А1 нзъ

с . r бъ
л у r и .н ft1' •? i?lyaa

жа, в1t каuата .с11, ifltPrинето nаАна е.-на м.-tю"нер- Ти КЭВ8АН JIM 11? ес- Не ?Jър?щt1, "?r?. ?та з? .аа я хsан?- У'в=====-==-=:.о;=-===--.-......?. (

Чtтетr „Родопе11 Заt1Jt1ята
1Гtр'

Една Ню. йвркска 6.ан·
ка нео-rдавна бил 11 при-
нуден.а ,1,а изпрати лопо-
?И:Н'Ь ми11ион. АОлари съ
ае:ропканъ. въ единъ rрадъ
500 Английски мили АБ
лечъ отъ Ню, Йоркъ. Бан-
ката на тоя rр?дъ имала
барза нужда отъ тая су·
ма, за да посрtщне н\
кои неотложн,1 плащаниs?.
По тоя начинъ тя може-
ла да се пох!али, че по-
лучила пари1't отъ не-
бето.

смахъ
Плtинин-ъ

-- Елате. тичайтf, no
скоро, че заповихъ е,цинъ
пленникъl- Добре де, дов?дет&
ro тука.- Да но 'ТОЙ така
здраво се е заловилъ в1t
ме ..,ъ. че не мога да се
откача.

Бацили
Д о к т ор ъ т 'Ь - па.ца-

нето на косата е предиз-
викан, отъ едни 6ацилиJ


