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·----w------- се започне систематична конФеренцията на акцмзн. рия прокуроръ», Пиесата,

)НО На 4 т. м., КЪМЪ ИТАЛИЯ - издръж- работа за насочване оё- начаАницн
като драматично произве-

?абб! првзъ нощыа е
ката на марината за 923 щественитt сили и срвд- дение е безъ всвкаква

1а
, -924 г. сключва съ 780 ства къмъ борба съ со- Окржжниятъ акциз. драмитична завръзка и

п?ЛЪ убитъ жите- 465,015 т. е. срtщу 1922 циалнитt болести, една началникъ, г, Гено Д. Ге- концепсия, приплетена съ

А r: тъ на с. Иордано- -23 г. съ едно увеличе- отъ която е сифилиса. оргиевъ, който снощи се неосоёенна непринудена

ят,, харманлийско,
ние отъ 159,891,915 лири. Слвдъ като изложи на завърна отъ София, бi, интрижка. Съ неяне се пос-

BIL.
кратко историята на си. така лю6езенъ да ни ос- тигна осоёенъ мораленъ

\И. етръ Ивановъ, Въ сuоредъ сведенията филиса, начина на раз- ветли по работата на кон- ревулгатъ. Едно лекомис-

К.ЩОТО врвме е би- на ежедневния печатъ пространението му и не- ференцията. Макаръ и въ .лено убийство, каквото и

-1 тежко ранена И
Английското воено м-во говото рушително влия- к?атцt, ние прtдаваме каквито се разглеждатъ

ь
искало да изхвърли ах- ние върху потомството Р щението на тая конфе- твърдв често отъ окр.

ена му. Убийство„ водената пушка система г. Бурилковъ даде нtкол: ренция. схдъ Играта на артисти-

• е ИЗВ'LрШено въ »Левисъ- и да въведе но- ко бtгли данни аа разп- Конференцията се от- тt, обаче, я направи тър-

ен?кщата имъ когато ва автоматическа пушка ространението на тая 60- кри на 27 м. м. отъ г, пима и донtкжд·в инте-

> t. система »Бровнингъ«, съ лесть въ чужбина и у
министра на финансиитt ресна. Всвки по отдвлно

:ло??. с11али. Причини- тази пушка се даватъ насъ. Съвсемъ неочаква- съ кратки бtлtжки по аргистъ игра до6р·в. Гжа

;стр не еж извъсгви, 4() изстрела въ 21 ;2 секу- но ние виждаме, че си- финансовото положение Ласпалева най-доорв. на.

од.о9 првдполага се нди. филисътъ е твърде раз- на България, какво прtд. строениете, впечатлението

1ов? ..1..
' - Дели Меилъ схсо- пространона билесть у

стои да вършатъ въооше отъ пиесата С"'- сжщитh

rt това е ДьЛО на щава съ дата 3 11 1 !:123 г. насъ и че той има грама. финансовитt органи и пр такива, каквито можешъ

ни IЧНа МЪС rь. Уби... Убийството на Англ. дно влияние не само вър- като подчерта, че коруп. да имашъ отъ едно раз.

М\ЪТЪ е заловенъ. посланникъ въ Авгани- ху стопанството, но вьр- цията, която досега е ви- гледано огъ с"'-да крими-

? ? станъ предизвикало кон- ху количеството на насе- лнеяла между финансови- нално д·Ъло. Тия дни тру-

Ю
ди се СЛ'ьдствие, фликтъ между двъге дър лението. тв власти е почти npt. пата усилено приготоввя-

?и ? интереса на кое- жави, както отъ день на Сифилисътъ днесъ е махната. На конференци· ва комедията -Глупакътъ»

?и1' подробности ще день взема по сериозни напълно изявчима бол·h· ята еж присхтствували отъ Л. Фулда. режисира-

rво1демъ ДОП .... JIНИТе•
размtри. Английски аеро- стъ и затова може да се 1? окр. акц. началници. на и поставена отъ г-нъ

.ы
в плани еж прtдприели ед- првмахне. стига да се у-

9 ревизори и много вис. Петко Атанасовъ - ар-

миJIО, на наказателна експеди- р_еди правилна борба. ши чиновници. Министра тистъ отъ Народния те-

ция противъ племето на Скавчикътъ посочи, как· изтъкналъ owe, че е на· атръ. Артистигв, ка?по и

Битанитt, които стре· во се прави въ това от„ лежащо да се nрtмахне гражданството въ лицето
лятъ върху опълч?нитt ношение въ Швеция, Да- плащането патенти отъ на r. Атанасова внждатъ
изъ засада. И Русия еж· ния, Англия и Америка н комисионеритt на тютю- ед1tнъ ,цобъръ режисьоръ
що съсредоточава войски като прtдложи редица нитt, като за това пате· и ор1'анизаторъ въ театр.
на авганистанската rpa- м·врки противъ проститу- нтитt на фирмитt. за ко. д·вло. Въ пиесит·h режи-
ница, Кунфискувано било цията, 1 ротивъ сводниче· ито комисионеритt заку. сиран.-. и поставени отъ
много t?ржжие закупено ството, противъ прtна- пуватъ тютюнъ. се уве· .него, и играни отъ арти·
отъ Французитt за ав- сянето на заразата, той личатъ пропорционално ститt виждаме способно-
гонистанъ свикани били осо6ено наблегна 1-!а три съ закупеното количест. стнтt на режисьора.
веднага 16000 души отъ главни средства противъ 80 тютюнъ. Рtши се да Хасковци тая 1'одина

всички родове войски. сифилиса: 1) 11ланомtрна се прtмахне облагането 'Се радватъ на една сми-
и усилена пропаганда no съ а6онаментъ MctCJJOAaй- елена ю·ра от артнститt.
всички начини (кни1·и, бро. нит-в прtдмети, като се Ако тt не се nоrрижатъ
шури, плакати, музеи. замtни съ плащане па. щото на тtхъ (артистнтt)
кинеJ\1атографи и пр.) в-ь

тенти. Подчерта се недо- да не лнпсватъ ус.J.1овията
ц·влата страна; 2) Издир- стиrътъ на nерсоналъ, и срtдствата - думата
ване усърдно и тактичн(') като се поиска веднага !tИ е за сцен_ичнитt усло.
на болнитt; 3) Безплатно увеличена1ето му. По от- вия и срtдства - за дру-
достжпно и рационално ношен__ие контрабандата, rия сеэонъ •.. отложат'Ь
д·вкуване на всички бол. накраи се взело единоду- поnочения - нито единъ
ни от сифилисъ. Науката шно рtшение да се наз. артистъ н-Ьма да иматъ
днесъ дава възможност?. начи единъ приставъ н 6 Cera когато на6лижав?
да се изкорени сифилиса; души стражари конто да гласуването на бюджета,
остава на обществото да слtдятъ изключите л н ? моrатъ да направятъ мно-
пристжпи къмъ работа. контрабандата въ norpa· ro работи. Стига тая фа-

ничнитt пунктове, коят& мазна до не1 ърпение об--
вълрtки всичко, продъл. становка! ооже упази!
жава да се шири. Какъ rинатъ актr.орскн

сили! Дайте имъ срtдства
и условия н отъ тtхъ ду-
шитt имъ искайте - ще
ВИ ГИ ДЗ,l(ЪТЪ.
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?а 1ИВШЪ МИНИ СТЪРЪ

nодъ сждъта?

, Земледълската
0 п\рламентарна гру•
?и 1 е взела рtшение
се t внесе пръд.'lоже„
жьtе въ скупщината

д
.

са i даване подъ дъ„
iт"ЪКавенъ сждъ бив-
R сия министръ наpt·
)л?авосждието Л.

арковичъ за ц'hло
11111'.дъ злоу11отр'hбле„
1тfя.

9·

1 7,

9,
·ЗО Белгия
ь з:

ига Гснералъ Бурже е по.
иоЪ главното 1<омандува-
1стс на окуппац. войски въ
а йнската обл1сть

за
·

ига Белrийската телегр.
1леенция сжобщава за ед·
...J значително намаление
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Сказката на г. Бурилковъ

Завчера въ дома на из·
куствата и печата въ Со-
фия Д-ръ Т. Бурилковъ
говори върху сифилиса
и борбата противъ него.
Уредбата :на държавата
и неотложнитt полити-
чески задачи еж поглъ-
щали почти всички инте-
лиr·ентни сили и затова
социалнитt проблеми у
насъ еж слабо застжпе.
ни. Между тия проблеми
първо !\1·всто заема rри-

Познатата преса на·
чело съ литературниst
«Развигоръ» на проф,
Ал Балабановъ е за по
широка а!\111истия .

Четете в.
,,Родопска зв,зм"

Официс111. куr,съ
За 6 ф·?руа?и
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Сщн?н: 1а10 у11рqэ ?с,ш1е

Хасиовв ще npu;p13;:i на
16 л. m wa,i1 п н1-нийr;:.?1тt
с;, 1:сщР, на гъргъ еъ явна

·.1101.н-щннц я, 1:онате Сл, даб-
Jtt ?1п:ени „ се 1!ёit11оi1ратъ

въ нn11юшна та ·,1J N:tслюто
. ономt?iсио уrшав?енне .дtто
всънн M(1)ff,1 µ,а Г • ВИДИ

всвки rlJ)нt;· .тствечъ день ,,
чгс. Нч иr·nяsосЧ:4тt 1.-tм:1 да

.ге з·,с,.uа1ъ до1\у·1·?1н11 за
n> :tв?1}1?"сrи·а въ , ъ. r„1.

Окр. управите 111, отъ
снощи насамъ е прину-
лснъ да пази леглото.

Общ. театрь на I 1 т.
м. пръдприема 15 дневно
турне изъ Бургазъ, Ан-
хиало, Нова Загора. Ям-
болъ и др.

Въ Софr.я на 4: т. м.
·е отслужена панихида по
случай з мtсеци отъ
смхртьта на д-ръ Нико-
ла Генадиевъ,

Братя В.паАиrер{:ви при-
стигатъ на ti т. м. въ
града ни, за да дадатъ
единъ концертъ съ бла-
готворителна ц·вль - въ
полза. на пострадалитв
отъ Вратна. М то на вж-
трецл-игв рабо ги нареж-
да да 1.J\. ь се дава пълно
·съдействие. Концертът-ь
ше Ct' състои въ чигали-

-ше - Заря»
Огъ даны;а върху ре-

кламата Софийското гра-
дско финансово управле-
ние с с,у,.6рало. прЬэь м·t-
ссць лекември 1\1. 1·. 1·1ю-

би. възлизащи на ·140,,
J\1 или она лева

Едно отворено писмо
се получи д1 есъ въ ре-
дакцията ни, отъ 5 1 !JU
'I', П(.\)([Н1Сано ГfНIЖАс!.Н?1нъ.
Умолява се лицэго да се
яви въ редакциал а, ако
желае на цадемъ м·всто
на 3;· пптването му.

Нс.1 1 т. м. окрхжния
упра'в1?тель r Кирпиковъ
ё обиколилъ Харманлий,
Т. Сейменъ и некои окол-
ни erла, )·Iпо. ведно съ
'првцставитевитв 11а nap-

&_- . - ; - . --- -?
•

I
.. • .

тията, Р. устройвалъ съ?-
ряния, ни които еж ci? раз
1·леж?,11111 зло60;1нtвннт-t
иолитич- ски 1\101\1еНТИ.

Търсенагъ огъ поли-
цияг» липа Францъ Фpи-
ili)11x·1, Рих геоъ, Пстръ Ба
н'1-с .въ, Зайць и Пегръ
! ганайотонъ. за които пи-
сьхме недавни. еж эало
вени. норнли което дире-
нето чмъ се прБустано-
вяв«.

fЗниrмнне. ПуспатитЬ
глухи.е отъ л111\<1. които
С н; В 'h 1 ! t_ Ч а·Т!-1 И I ( iiТ ;1 • Ч j, !

КАГ()», 'I(• 11 :1rsтитt пr.·.
чатници въ Хасково били
въ съдружието съ горна-
та, нека не се лава н11-
какво доперие за тези
подли агитации.
··-· ....""?'·"·--.-, .......- ....---.,..ц,---..-

Въ цtла Гърция
бушува сурова зима Въ

. -Солунъ двы1а чиновиици.
единъ · стражаръ и 156
цивилни липа, намиращи
се иа палатки умрtли 01 ъ
студъ- Тия дни г. r. f lа-
шичъ и Нинчичъ ще 6ж-
ла гъ приети на ауленция
отъ Папата и кардинала
Гаспари- Спорвдъ Агенция
Райтеръ, английскиятъ
м-ръ првдседатель г. Мак-
доналъ получилъ нЬко.еко
запвашителни писма. [ го-
лицияга взела мврки.

.. -- Анмийскитв рабо-
тнически министри еж си
иопали оставкигв като
членове на иапълнитеи-
ния комитетъ на Втт рия
Амстсрдамски i1 11 т е р н <1.-

ционалъ.- А1-11·орското мини-
стерство за възтаноuява
не нr1 страната е изпра-
тило една комисия въ
Франция. за да 'наеме отъ
тамъ работници специа-
листи.- С порtдъ елно ро-
мънско съобщение. Унгq-
рия ще за1ючне да пл:?ща
рс11ар,щиовия си .дълrъ на
··Ромъния отъ 1 юли 19 :t6 r,

е - А А41"11"

- О·1 ъ JI 01щn;?:т, те-
лс1·рафира г 1, н" t ! ;еf1Фрай
I lp?ce, ·:? с 11<1 ,·рупа кон-
с1..:рва IИl.JHH )(Cll1 Гt1Т11 ВЪЗ·
н;;1м·Ьрявали вс;\нш·а с,1Ъдъ
откривюн..: 11 1 1r·-1'1·1po:1 а да
вн?съ 1·ъ· 11рТ:Щн,:жс:ние за
1·лttсу·,-1н:::: н.:д1.,L-;·i,рие на
ка61ше г,:? Ма сдона.11дъ 110-
Нt...Же ГОЙ н·1>i\1? 6!1)1 ШИН •

ство въ каl\1арата и по
нежс не1оrнп·Т; социалис-
тически те рии не отrо-
варятъ на убtжденията
на МНОЗИI!( гвото отъ 1·ра
ж:1анитt- C·1.u6·?_.a· ,.тъ о rъ
J1,.:11юн ь: /\\исъ Ьо11дфилдъ
с назначе11а за държа-
венъ подсекрен рь нс:1 ми
нистерството нr1 труда.

Досеrа1•1 а 51 френски
ПЪЛНОl\1UЩенъ 1\1ИНИСТ!)Ъ
1·. Жоржъ Пик(.• е отка-
залъ 11а 1Jриемt 11р·?дло-
жt:ния му пость въ Копе-
нхаrенъ.

Увеличенъ е кредита
за подпамаrане на бtжа·
нцитt.

Кримииопноседмица
Дир11тъ се ющата. 1)

Тодоръ Петровъ, :lб r. отъ
Търново, 61-шшъ банковъ
чиновникъ въ Lофия, 06-
виненъ въ фалшификация,
:t) f 1етко Дра1·оевъ, отъ с.
Джурило, 1 о г. изб·вrалъ
на 27 ноември м r. отъ
родителитв си, ?) Боrданъ
Йончевъ 18 r. и Златко
Йонt1tвъ в r. нс:1,1устнали
родителитЬ си. J) Гриrоръ
Милчиновъ 3 6 r. отъ Сли-
в1:нъ, 011с:1сенъ разбойникъ
ИЗВЪ!iШИЛЪ н·Ъколко убий-
стrа и грабtжн. 5) Кuлю
Радневъ lvlъ1·ловъ is 1·од.
отъ с, Миневци габровско
ti) Грини Драгuзевъ ;]U г.
отъ Бtла. 7) Илия flет-
ровъ, пр·вкоръ Фdнтома,
Н r. отъ с. Одърне-, пле-
венско, избt1·алъ отъ по-
лицай по видинската ли-
ния, като го наранилъ въ
крака,

Избtга.11•; арестанти: 1)
Иванъ (Конелъ) }l(ечсвъ
Гилевъ. отъ с. Бейтулъ,
тулча11ско, :n г обвинява
се въ убийство. :l) Диl\1и-
тръ Т. Васш1евъ ·is r. отъ

- :· ( _..?.__ ---.-·- :±:а:: ??--#--
,:'•

.. ,.j; .. . ..\

„ ФЕЙЛЕТОНЪ. .

р. ·Е ·.н n-· f\ ·. 1'\ 11
. Какво нtщо е pt>?лa-
1\1.:1:ra? Е·встнИ[\\IIТ'б · оби-
кновено . отrоварятъ,. че
.рек.11амата е душата на
търr-ов11ята и канят.ъ тър.
L'овцитh да дадатъ обяв-
ленията си. Държавата о-
баче зн<1е дру1'0 едно пр2-
в11110 110 .13Ъll!)OCa: ,« кпйто
рекламира. печели». И по-
tн:же нtма прав11ло безъ
изключение, то по изклю-
!-lение държа6ата печели,
когато друrитв рекламн-
ратъ, - като събира отъ

тtхъ д?нъкъ върху рек-
ламата. Нито едно обяв-
ление не може да се поя.
ви. изъ· .улицитв или и?ъ
.вtстницитt. безъ, да Ge
плати тоя данъкъ. Който
,м11сли обt1че, че наши't·в
?иновници нехайствуватъ
при събиранетu на д.анъ-
цитt, жесто1<0 се мами.
Достатъчно е дti му при-
веда тая история, ·която
ми разказа цриятеда"ми- Баща Mti, - раз-
правя той - 6tше единъ

отъ ос11о?зателитt на 11ру-
Жt?ствu «Ба;i•<а•·ъ:, . Зато-
вз rJТъ д?сс гина l'ОJ\И.НИ
вече въ коридора на _дру-
жеството е окачена една
мраморна дъска, на коя то
?ж изрtзс?ни И!\1ената на
.членuветt. ооюватели -
··между тЬхъ и името на
'моя баща, койru, както
знаешъ, отдавна е 110-
койникъ.

Пр·tдстави с11 1\Юето,
очудване) когато н„вкакъвъ
'финансовъ ЧИНОВНИl<Ъ. СЪ-
rледалъ Иl\1ето на баща
м11 на тая дъска1 ми съоб-
щи, че съставя на баща
ми, или по право на ме-
не, като на нс1·овъ нас-

с. Кnтуница и Георrи Ce-
1\IKO,J ь :1 i, 1· отъ с. Кисе
лер.1, к?1рловс1<0, избtrа-
гали на 17 януарий отъ
ПЛОIЗ)(ИВСКИЯ затворъ. 4)
Вао1J1ъ Кръстевъ З:1 rод.
отъ струмишко. f>) Влади-
м11ръ Друмевъ, 1 !) r. отъ
Добрулжа. 6) Шабатъ А-
лиевъ :го 1·. отъ с Ход-
же1н:во. ст?нимашко, и
Иванъ Георгиепъ 18 r отъ
солунско, •?збt1·али отъ
зат1юра на станимnшкото
око •1ийс1<0 управление.
Лю6енъ Атанасовъ Вата-
шки 50 r. отъ с. Друrанъ
радомирско Jtимитръ Ге-
оргиевъ л·вярски 23 r. отъ
с. Периволъ кюстендилс-
ко, избtrали отъ кюстен-
диж:кия окржж. затворъ.
Миленъ Радевъ Милошевъ
32 r. отъ София, из6еrалъ
о гъ софийския затворъ.
Е111ануилъ Шаломъ 40 ".
отъ Цариrрадъ касораз-
бивачъ. Елия Морицъ Со-
мартъ или Ели Санто от
Александрия, :касоразби-
вачъ Петръ Костовъ По-
rашникъ, 26 r. отъ Со-
фия. крадецъ и моше1111къ

Дже11чии · Величко Дру--
1\Jсвъ и,·натовъ за r. отъ
Русе, опасеыъ джепчия,
краде по железноп„у'\,тната ,

ш1ния Русе-Г.. Орtховица·
Мездра. Христо Николовъ
Цаковъ, Мановъ, Бакалов
прfжоръ Шишко Черния,
3? rод от1:, Дрtново) опа-
севъ джепчия, работи за-
едно съ в?личко Друмевъ
1·лавно 110 ж п. линия Ру-
се-Г .. Орtхоаица и Мездра
Ломъ. Методи Найденовъ,
пр·Тжоръ Тотката, 23 r.
отъ София, опасенъ ;1же-
11чия, осъжданъ многокра-
тно. Който знае нещо за
твзt1 лица да съо6щ11 на
обществен. Оезоп?стность
въ София.

Изъ свtта
Най-гопtмия театръ въ свtта

Отъ миналата година
въ Ню-Иоркъ е за:ючната
постройката на едннъ т?-
атръ. който ще бжде е
динственъ въ ц·влия св·втъ
и по rолtмина и по ус-
тройство.

л·вдникъ, актъ за нq,ру-
шение на закона за да-
нъка върху реклама.та, за-
щото не била платена въ
финансовото управление
таксата за тая дъска.

Това разправя моя
приятель, който 6tше,
разбира се, възмутенъ.
Азъ обаче се възхитихь,
че имаме такива ревност-
ни чиновници, които съ-
бир?тъ данъци и отъ жи-
витt и отъ умрtлитt. И
понеже тоя финансовъ чи-
новникъ) може 6и не е
напълно освtдоменъ. ис-
камъ да му прtпоржчамъ
слtднитt реклами, за ко-
ито още не е събранъ да-

До се1·а за н,,й 1·0

театръ въ свi)тr1 (з
души] се Сl\1fпаше f
Шаушпилхаусъ 111,

JIИIП,) flOCTp(1eн·1, ()'J ъ
нхарJ\а пр·Ьзъ вр l,i\1<:

войната. Този, Кl>ЙТ
строи се1'а въ Ню И
о6ачr, 06а•-1е 1\tинава
ка 1·рани1щ на въобр
нието въ тая о6лао

Тоя театръ ще
?. 7 етажи и се строи
едно мtсто отъ 137 ,квадратни стжпки.

Въ подземията на
атра ще минаватъ м1
жество подземни жел·
ници съ собствени

на,?Iатра станции. nu?

Прtдвидени еж 6
сансьори. всtки единъ
мtсто за 70 души. лrn·

Въ зрителната залау\11
ИftHt 10,000 удобни и ?фортни мtста за сед-?ИJ

Въ театъра ще 1

още ресторанъ, 6и6! 1111тека пощенска станц М1

дори стаи за пренущ KPIне на зрителитt, КО\
не желаятъ да си oти,fi f•1
нъ кжщи сл·вдъ прtщ,1??влението. ??\?

?ня,Вnаковетt. iие·
Хасковоjтръгва 9·30,181(0

30; Ра?<овски тръгва 7, 1(,1,Хасково пристига 9, 1iuiDDРаковски пристига 11 ·ЗО, 1
1Конвенционалътъ за

дивъ-София пристига а Wтръгва 2"44; конвенциона
за Свиленградъ ff1И' р№
Раковски 0·11, тръгва О·

НЗСм'hсенъ влакъ за
вдивъ-София пристига 1
тръгва 13'44, за Свиленг

за
Танцуваденъ курсъ 1открива въ салщщ на вое

клубъ За ГОСТИТ'Б на. СЪ ан1
нието имащи покани.

Желающитi; да се о
сатъ ДО подп. Несторовъ ж;
записване. Ще свири в.ое
оркестръ. Прtподава
церъ два пжти седмичн
месечно 150 лв.

нъка, при това креш
реклами, които обрж
внимание на всич1<и:
метницитt н? Царь О
бодитель (тоя човtкъ
рекламиралъ даже на
мtста въ София) и
Левски. д ако рtвност
ятъ финансовъ чиновн
се разходи до 1·роби1U
n!}tдставямъ си колко
тове има да състави
колко прихоли ще с1.6
за тая сиромашка държ

Остава cal\10 ед
въпросъ за разрешав
не подлежи ли и той
мия на данъкъ
мата, която му
тия бtлtжки?


