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СЕДМИЧЕНЪ ВЕСТНИКЪ
за просввта, родолюбив и народни правди ни
Списва се отъ Б. Д. Генчевъ.
Год. абонаментъ 100 лева
Броя 2 л е в а
Обявлания 2*50 лева на. кв. см.
БрОЯ 2 л е в а

Съобщение на Коснулеко-стопанския отдйпъ при Външн. м-во.
Въ резултатъ на постжпкитв, ВЪНЪ ОТЪ това тамъ консуманаправени
по официаленъ редъ, тора не е свикналъ съ сладкия
рата не държи емп пка И
югославянскитв
п. власти еж вкусъ на българския гроздовъ
ако сега тия' народи тър се съгласили да ж.
прилагатъ ми сокъ и предпочита по-киселъ
пятъ това положение предъ нималната ж. п. тарифа при отъ областьта на Мозеръ и
Като се следяпгъ изявле I стопанското развитие се при- видъ на страшната криза, транзитирането н а отпадъци j Рейнъ.
нията на политическитщближаватъ
и обратното — то премахването на тая отъ слънчогледово семе, про- _ П р а в я т ъ с е о п и т и н а п о | с л е д ъ к ъ з а пласиране розово
водачи въ Европа и- Америка до толкова, до колкото кри последнята — а тя тргъбва изходящи отъ България.
—
Пазарътъ
на
яйцата
въ
ма сло въ Италия. Общо взето
напоследъкъ така много за зитгб се намаляватъ или из да се преодолте, иначе наИталия
напоследъкъ
отбелязва
1
т а м ъ пазаря още не естабиличестили, не може да це се чезватъ съдсемт, толкова -но стжпва края л:а европейска
подобрение. Цената на българ зиранъ, главно поради раз
състави на пръвъ погледь независими единъ о,пъ други та култура — тия народи ските яйца' съ тегло 53 — 54
стройството отъ случайни про
мнение, какво че въ цгълия ставатъ и стремежипт на гце потърсятъ наново своята грама е 170 — 180 лири за каса давачи.
Цените вариратъ около
културенъ сечътъ отдгълни политическия и стопански се бода и то, i както исто отъ 120 дузини, франко Посту- 4000—4500 лири за 1 кгр. Внос
mm държави иматъ най- животъ.
рията ни учщ чренъ нови съ мия. Повишението въ цената се ното мито е 73.40 книжни лири
дължи на засилени покупки за
противоречиви схващания за
Имайки това предъ видъ,[тресег1ия,изаф.ова тоя прин хладилниците и увеличения из- за кгр. плюсъ 15 на сто върху
стойностьта.
интгреситтъ си и за напра в старипт демократитешна шиш не държи емтпха
носъ на италиянски яйца надъ
льнието, което би тртбвало роди( каквито еж английски 1 На вечъки случай, подъ ели 58 грама за Германия. Юго — На борсата въ Марсилия
да иматъ птхниппь поли ятъ, американскиятъ, франгянието на едлжвестъта на славия напоследъкъ започва да цените на зърнените храни показватъ повишение по-големо
тики за ьъ бждаще. Съ това цузкиятъ и други безъ да се\схващанията, ни-' виждаме изпраща за Италия каси съ отъ обезценението на долара.
се добива впечатлението на отказватъ отъ досегаишата\какъ свпта ее- сгрупира на 1800 яйца. т. е. съ 360 броя Миналата седмица еж продаде
отъ обикновените каси,
единъ предстоящъ конфликтъ си изпитана п'арлоМ'Нптрна\две гол;{ми групи отъ дър повече
за да се пести отъ разноски ни 300 тона дунавски фасулъ
какъвто бпше онзи, който система, се борятъ съ кри 1жави.\ отъ]••'е.дча \'-трана..наза каси, транспортъ и вносно по 1675. — 37 фр. фр. 1 квин-

Демшротизъмъ н д
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Но ако се взремъ малко та и бързината на дейст I друга страна на ония съ ди
— Правятъ се проучвания на
пласиране на сгжетенъ гроз
по-дълбоко въ смъсъла и при вие, които липсватъ на парАктатурштъ
чинитт на всички тия про 'ламента (е наваксватъ сь\ И ако тая линия на свп> довъ сокъ въ чужбина. Въ Бел
гия се внася ^главно гроздовъ
тиворечия, ние гце се натък стопанските съв*гни, пълно \товчата политика неотдп, сокъ отъ Бургунтски произнемъ на основни идейнираз мощията дадени на отдгъл \ля напълно дъ^жавипт една ходъ по цена 16—18 белг. фр.,
бирания, подъ чиито знакъ нитчъ министри и т н Съ\отъ друга, то се дължи на франко склада и Люксембург
се развива политическия жи това i е ограничаватъ права изключиш елнъпт интереси ски произходъ по 7 — 8 белг.
фр. Въ Германия сгжетенъ гроз
~ които
""-• държави
°
вотъ на шдтлнипт държс- та на парламента, но това съ
нпкои
довъ сокъ неможе да се внесе
ви А конфликтгтъ произ е само временно и при това принадлежагци ьъмъ две раз поради голямото мито. Внос
тича отъ това, че интере парламентарния
прьщипъ лични групировки еж свър ното мито за гроздова шира е
120 респ. 180 марки на 100 кгр.
ситгъ на културнитт наро остава въ сила.
зани,
ди еж така преплетени, че
Други народи, съ по малка
вслъко едно разбиран" може дч политическа рртлогтъ. кои
разчигна на устъхъ, ако то то еж изцчъло подъ влияние
бжде възпршто отъ всички то на сегашната стопанска
в ъ Варна.
останали народи
А отъ криза, вмксто да уеднаквя
На 14 май 1933 год. въ гр, тавъ; 2. Подсилване на съюз
тамъ оная настойчивостъ ватъ стопанските съ поли Варна, се състоя журналисти ната каса; 3. Издигане въ ма
да се наложи вегъки народъ тическитт цели, <ъ кривни и ческа конференция на „Съюза териално, интелектуално и мо
на журналистите въ България". рално отношение на нашия
на другипт държави съ сво безкръвра революции, подчи
Тая конференция, на която провинциаленъ пенатъ и журитъ разбирания
ниха пелитическитп, на сто приежтетвуваха освенъ управи налистъ.
Отъ историята знаемъ, че пансккпт, като се мжчетъ телния и проверителния съвети
Знае се, че провинциалния
вегъка стопанска криза пред да увпковечач ъ това поло още и редовниттз- отчетени и печатъ, по-близъкъ до болките
членове на съюза, има на народа, се отличава доста
извиква едно налагане на и окение Това <ж дъроюавитгъ, идейни
ше съвещателенъ характеръ и отъ сензационно информацион
кономическитт цуьли на по въ основата на чието управ бтз насочена по-скоро къмъ мал ния пачатъ на столицата и ко
литическипт Съ други думи. j-ение Л1гнапринципана, сто ката, но важна цель: да под пиращите го провинциални еи п> правилно изразено, по папската диктатура Че за готви единъ добъръ и деенъ жедневници. Въ тая насока съ
литиката възприема, и то културния гражданинъ свобо конгресъ, който ще стане въ юз 'тъ, който обединява около
втората половина на мцъ ав- сто провинциални- и столични
само докато трае кризата, дата е]<дна необходимошъ и густъ т. г. пакъ въ Варна.
вестници, издавани при най-не
целипт на стопанството И че той м,оже да се лиши отъ Дневниятъ редъ бе размена благоприятни условия, е една
н-'я
само
временно
и
то,
са
до т >лков<з, до колкото тия
на мисли по три главни въпро организация заслужаваща въз
кризи еж силни', до толкова мо въ голчъма нужда, зато си: 1. Изменение въ духа на хищение и подкрепа. Варна по
и целипт на политиката и еа принципътъ на диктату- новото време на съюзния ус- срещна добре журналистите,

Журналистическа конференция
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храни ~сж били : жито 60~фрТГ
царевица бела 32—33, жълта
30 - 31, ечмикъ дунавски 35,
фий 50, просо 37. На 9 май еж
пристигнали отъ Бургасъ 41
харари пашкули.
— Въ министерството се на
мира списъкъ на Хамбургски
фирми и търговци, които се занимаватъ съ вносъ на лекови
ти билки.

Печатница „СвЪтлш" Варна
които беха поздравени сърдеч
но отъ лигата на курорта —
г-нъ Петръ Стояновъ, бившъ
кметъ и помощникъ кмета г.
Софроний Георгиевъ. Съюзна
та управа даде на гостите скроменъ обедъ въ „Гроздъ", где
то г. Софр. Георгиевъ пи на
здравица, изказа възхищенията
си отъ печата на провинциална
Българи .
Следъ това журналистите бе
ха разведени изъ парка на дво
реца въ Евксиноградъ, въ монастира „Св. Константинъ" и
другаде. Вечерьта приежтетвуваха въ общ. театъръ.
Подсилени духовно калените
въ несгоди и борба журналис
ти, се прибраха по своите гра
дове, готови съ още по-големъ
ентусиазъмъ да се борятъ за
просветата въ своите райони.

е

Омайна гледка. Кичести бртьгове. Мекъ климатъ. Изобилна лъковитость. Приказно красива
околность. Множество и най-разнообразни развлечения. Изобилна питателна храна, плодо
ве и десертни грозда. Удобни и ефтени хотели и квартири. Намалени цени по Б. Д. Ж.
Б ъ р з и отобусни съобщения и др.
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1-вп ШщтГебедже
Стъкларска Фабрика

Наричаха го така и съселя
Ужъ жетва, пъкъ на ГолицаТърси да закупи големи количества РЖЖЕНгА СЛАМгД ните му и всички, които го поз та кръчма!а не се изпразва отъ
наваха, защото Бай Трифонъ зарань, че до големитъ1 саати
и ВЪРБОВИ ПРЪЧКИ.
имаше за свое родно М-БСТО С. презъ нощьта ! . . .
Оферти до Дирекцията на фабриката.
Голица, Янхиалско.
Тъй царски б-вше се нареКой ли пъкъ отъ неговото дилъ Бай Трифонъ, пъкъ и какъ
ЛЕ
село кждето сега живееше — да не се нареди, като кайметае. Хасърджикъ, не б1зше Голи- та у Стрина Трифоновица, заченинъ или както се казва въ- тикани негде изъ хатлигв нЪВ ъ модното к р о я ч е с к о ателие
якъ, ама на . . . било на Баймаха свършване, а и Голицата
Въ английското списание „НаТрифона писано да носи цвлъ е веселякъ и добродушенъ сло- блюдатель" е билъ повдигнатъ
животъ името на рожденното женъ чилякъ 1
въпроса да се изследва кога е
си село, като за майтапъ, зерь
Ей тъй и на менъ по гЬхъ билъ направенъ първия паважъ.
99
Голичени еж биле прочути едно времена ми пжть падна да се Най-първо еж се спрели на го
ул. „Царь Симеонъ" (въ зданието на детската
време като свинари, пъкъ и отбия въ Хасърджикъ и то седината 1255; тъй като не е има
здравна станция)
малко нЪщо като артисти въ знае, че не ^можеше да не се ло документи съ по-стара да
занаятътъ да позадигнатъ я н-fe- видя съ Бай Трифона за малко. та, въ които да се говори за
се изработватъ прецизно и най-износно
кой шиле, а сегисъ-тогисъ и ц4
Ужъ, за малко, пъкъ то!., че нвкакъвъ паважъ. Единъ фиелегантни мжжки костюми
ла сюрия свини, пъкъ случвало какъ да се раздЪлишъ с ь та лологъ, обачеЛтвърди, че пасе е и цели чифтове коне.
Едно посещение уверява напълно клиента. ЯВЯ»»
къвъ човЪкъ като Голицата, важитв датиратъ много отъ поft да речешъ че Хасърджи- още "повече пъкъ и като има рано — още когато се е форчани не отбиратъ отъ този за- такава леденл бира вънея жега! миралъ английския езикъ, тъй
Можахъ да се откопча отъ като думата „паважъ" има ан
наяшецъ, ще си туришъ не малъкъ грЪшецъ на душицата 1.. тамъ чакъ на другия день за- глосаксонски произходъ и е
Е, тъй е . . . ама хорски уста не раньта.
минала въ английския езикъ
съ кжсо „а" въ" първата сричка.
еж като устата на чувалъ, че
ft колкото се отнася до това,
да вземешъ да ги вържешъ ! . . I Годините не мязътъ една на
за да даде в ъ з м о ж н о с т ь на С В О И Т Б
че нвма документи, въпроса се
га
Отъ кжде-накжд-fe да ознаме- |ДРУ
Следъ 3 — 4 години минахъ урежда съ едно сравнение.
нуватъ Бай Трифона съ името
многобройни пушачи ПОВТОРНО
на селото Голица — станало на пакъ презъ Хасърджикъ и раз
Понеже нъма документи отъ
на опитатъ щастието с и , пустна
рицателно на хора съ дълги бира се незабравихъ да се от 15-я въкъ, отнасяши се за пра
бия
въ
кръчмата
на
Бай
Три
ржце, когати той, нито имаше
не на дрехи, требва ли да предтакива табиети, нито б-вше свад- фона.
положимъ, че хората отъ това
Бъше пакъ зноенъ лътенъ време не еж се прали? Не! За
ливъ и буенъ човькъ, нито пъкъ
день.
и СЕРТ"Ь в ъ бтьли, сини и ж ъ л т и
да речешъ че е прость и кетапщото въ Шекспировата драма
Заварихъ го замисленъ и у- „Хенрихъ I V виждама Фалсъзинъ човекъ.
кутии с ъ голъмо количество ло
Напротивъ . . . Той бвше хри- нилъ въ едина жгълъ на заве стафъ да разговаря за ввро-|
тарийни билети о т ъ
дението.
Никаква
мжка
го
при
ятностьта хората отъ неговата!
симъ и трудолюбивъ чов-вчецъ,
тискаше.
.
.
трупа да еж крили прострени
четеше като попъ и знаеше бъл
В А Р Н Е Н С К А Т А ЛОТАРИЯ.
Посрещна ме засраменъи азъ т е да съхнатъ дрехи, минавай
гарската история по-хубаво и
разбрахъ
че
нЪкакво
примежки презъ села, кждето не ги
отъ даскалица Ирина.
Богъ бъше помогналъ на Бай дие ще е преминало презъ гла очакватъ.
Интересни сведения обаче еж
Трифона и той си бъ завъдилъ вата му.
Съ голема мжка можахъ да били открити въ кореспонден
и имотецъ и добитъчецъ, а пъкъ
б а б а м ъ и българска плодови- го накарамъ да ми открие при цията на нвкрй си Длуинъ
Джонъ Бъртъ. Той пише, че
тосъ, народилъ му се б-feine и ка- чината на тжгата си,
— На пе)Десеть години чо- никакви мърки не еж били взе
лабалъкъ челядъ — 8-9 дъщери
представителство и търговия
и най-накрай единъ сополивъ и въкъ съмъ, започна Голицата, ти да се павира Лондонъ и
съ разни
и
до
вчера
такова
чудо
не
ми
другите градове до 1302 г.
врЪкливъ юнакъ за изтърсакъ
бъше се случвало. . . Срамъ ме
Следъ това е билъ издзденъ
Като се върна отъ голямата е отъ хората. Вчера доде сжВ А Л С О В И БРАШНА, Т Р И Ц И
война, Бай-Трифонъ завари дъ дебния приставъ и ми оа.иса законъ, който предвиждалъ да
и ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
щерите си нанизани като Хад- тютюня. . . Накрай време ста- се изпъдятъ всички прасета
извънъ града й да се наематъ
жилъшки теспии една подиръ нахъ б а т а к ч и я . . .
на
едро, винаги на с к л а д ъ
друга, кажи-речи застигнали мо . Сълзи заслизаха по брадя работници, които да изчистятъ
Македонски домъ.
Телефонъ № 293.
ми, дето ще се рече, тамамъ да салите бузи на горкия Голица... и изхвърлятъ сметьта отпредъ
кжщитв
и
да
се
павиратъ
тро
въртятъ мотика и з ь нивята по
— Че какъ така стана бв тоарите. Това еж били първи
тютюня и мисирлика.
Бай Трифоне? . . . Доколкото те крачки н а обществената
Стрина Трифоница бъше кж- знамъ, тебе кефа ти бЪше доинициатива. Павирането, обаче,
щовница жена и благодарение боръ.
на малки части отъ площади и
на това й качество, сайванта и
— Абе добъръ и многъ догостната одая б-вха натъпкани бъръ бвше, ама нали ги знаешъ тротоари изъ разни други гра
Агенция на
съ нанизънъ тютюнъ и докато нашитъ- хора — дай бира, Го дове, плодъ на частна инициа
да алащиса наново съ мирния лица. . . Дай Голица.. . Пиши тива, датира отъ много по-ста
селски животъ Бай Трифонъ ги Голица... И... днесъ пиши... ри времена.
Голицата, додоха търговци и утре пиши.. . и отъ никого ни
БЪЛГЯРСКО ОБЩО ЗЯСТРДХОВ. ДРУЖЕСТВО
дигнаха тютюня като начетоха то петаче вересия не съмъ съ- Четете и разпростра
Бюро — гр. ВАРНА, ул. ц. Симеонъ 9.
една пристилка каймета дьо- бралъ.. . Свършиха се ГОТОВИ
нявайте вестникъ
кме на Стрина Трифонаца.
„Источна Мисъль"
ТЕ. . . Заборчляхъ осемь хиля
Осигуровки по клоновете: Животъ, Пожаръ, ТрансПозавъртя се Голицата изъ ди лева.. . Тютюня стана 2—3
портъ, Злополука и Гражд. отговорность.
село, поизлежава се нъкой и години стои иепродаденъ... и Трифона и той се поразведри
Съвети върху осигурит. дЪло на разположение.
друго време, пъкъ като н^вма ето ти тебе сега . . . да ми хло и просия:
какво да прави, взе че отвори па приставъ на вратата . . . да Почерпахме се и азъ си закръчма; на единия край на я-ми разплаква децата и да ста-минахъ.
сака си изкопа дълбока яма, вамъ за посмешище 1 . . .
На следната година, единъ день
ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ
напълни я съ ледъ и я зарина.
— Слушай Бай Трифоне. . . на пазаря вика единъ човвкъ
з а циментови издълия
Като мина Гергьовдень, че Ти си човъкъ съ толкова имотъ подиръ мене . . . обърнахъ се...
като взе оня ми ти Голица да и орталъка стока . . . какво си гледамъ Голицата ! . . .
— Добре доитълъ Бай Три
влече онази ми ти бира съ каси се опуйчилъ за нъкакви осемь
хиляди
лева
б
о
р
ч
ъ
.
.
.
Язъ
как
фоне,
какъ си ? . . .
По жетва, натиснала маранято ме гледашъ съмъ и така да
—
Отлично
. . Ела да се пота, спръло се сръдъ небето слънчерпимъ. . . Господъ здраве да
цето, че човъкъ, дето се дума, ти
ме пишешъ..
.
имамъ
петь
пжНЕДЮ В. ЛАЗОВЪ
повеча борчъ отъ тебе и ти дава за ГБХЪ думи дето ми
отъ жега солука неможе да си пакъ
" не бера
~ кахъръ. . . давамъ къза оназъ година. . . Окураул. Владиславъ до III пол. участъкъ
вземе, а Голицата курдисалъ
жихъ се и тазъ зима се наплаno-малко
и
все
единъ
день
ще
въ кръчмата си единъ апалюнъ,
Изработва прецизно и бързо всЪкакви циментови и
тихъ. . . Докарахъ ягнета за
че като го наблъсколъ катъ се наплатя. . . Ти като имашъ проданъ.. .
мозаични изделия като стткпала, бордюри, балустри,
ледъ, катъ бира и отгоре го осемь хиляди борчъ, тя е лесна
омивалници и други
Почерпахме се, а Бай Три
завилъ съ единъ козекъ, че занесъ малко . . . после пакъ
Цени най-износни.
като станала оназими ти бира... м а л к о . . . и тъй-тъй... добъръ фонъ не може да ми се отбла^ годари. . .
ледъ ! . . иди че не я пий сетне е Богъ.
Блага душа е Голицата
Харесаха ми тия думи на Бай
пустата му бира ! . .

Първиятъ паважъ
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ПАПИРОСИ III кач. ЯВЯШЪ
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Пиеса въ 5 действия отъ Фьорстеръ
съ специална музика, хоръ отъ студенти и нови декори
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Карнобатско Градско Общинско Управление

Съюзенъ вестникъ на вест
ниците — органъ на съюза на
Американски гешефтъ
журналистите въ България, под
Единъ Джонъ намерилъ на редакцията на Борисъ Сакъулицата едно пакетче, въ кое зовъ — бр. № 4. посветенъ на
то били зивити 10 пръстени съ гр. Шуменъ съдържа: Плиска
фалшиви диаманти. Той обявил — първата старобългарска сто
гр. Карнобатъ, 11 май 1933 год.
въ вестника че е намерилъ 10 лица — описание.
пръстени съ истински диаман
Мадарския конникъ — опи
ти, които е готовъ да предаде сание.
Карнобатското Градско Общинско Управление известява че
на стопанина, които ги е изгу- Преславъ — столица на Царь
билъ срещу следуемото се отъ Симеонъ.
закона възнаграждение. Подир
Шуменски Архнологически
една седмица сжщиятъ тоя музей.
Джонъ се явилъ при единъ
Шуменска Популярна Банка
фабрикантъ на пръстени и му
Тумбулъ Джамия.
казалъ:
Варненски общнн. теапгъръ и
— Азъ имамъ нужда отъ др. съ множество планове, кар
около 2000 пръстени съ фал ти и снимки.
шиви диаманти месечно. Какво в. Тракиецъ — седмичникъ за
ще искате за всЬки пръстенъ? културно-обществени и стопан
Единъ день единъ младъ ско-економически въпроси, из**
лизащъ въ гр. Ямболъ подъ ре
шофьоръ минавайки по улица дакцията на комитетъ.
та, въ която живеела негова в. Сливенска Поща — незата севда, решилъ да се отбие висимъ полуседмиченъ утрипри нея за една две минути. ненъ вестникъ, излизащъ въ
На улицата обаче било забра гр. Сливенъ подъ редакцията
нено спирането на автомобили на Пан. Чорбаджиевъ.
за по дълго време. Както обик в. „Зора" — Окржженъ седновено тия „една две минути" миченъ демократически вест
станали около единъ часъ и никъ излизащъ въ гр. Ст. За ЮНИИ т. г., а за продажба на разни колониални, манифак
когато шофьрътъ погледналъ гора подъ редакцията на Ив. турни, обущарски, вжжарски, грънчарски и други стоки отъ
презъ прозореца виделъ, че Стоенчевъ.
предъ автомобила му стои стра- в. Искърски фаръ — седми- 2 до 11 юний включит. Панаира з а д о б и т ъ к ъ щ е стане
жаръ, които видимо го очаква ченъ независимъ вестникъ за в ъ новостроенить модерни сгради и ограда, с н а б д е н ъ
за да прибере стоте лева гло просвЪта, култура и стопанство,
с ъ всички удобства и изобилна вода.
ба, Понеже немалъ намерение излизащъ въ гара Мездра подъ
да плаща глоба той взелъ те редакцията на Йорданъ КръсПродавачите на едъръ добитъкъ требва да бждатъ снабде
лефона и поискалъ отъ центра тевъ.
лата да го свържатъ съ учас- в. Родопско Ехо — седми- ни освенъ сь интизапски билети или свидетелства за собтака.
ченъ независимъ вестникъ из
— Ало| Автомобилъ нумеръ лизащъ въ гр. Станимака подъ ственость, но и свидетелство за здравословность. Интизап
едикойси е откраднатъ. Моля редакцията на В Дърваровъ.
ски билети съ дата по стари отъ една година, требва да
да се залови крадеца. Съобще
те ми, ако откриете нЪщо за
бждатъ заверени непременно отъ надлежното о б щ и н с к о
него по телефонъ нумеръ еди Редакцията има честь да
управление.
койси и той съобщилъ нумера съобщи на г. г. абонатите и
читателите
ни
че
админина телефона на неговата севда.
И той останалъ да чака зала- страторъ на вестника ни е Пътуването з а панаира по Б. Д. Ж. щ е б ъ д е по нама
вянето на .крадеца" при лю- ге- Г е Р ч ° Василевъ който и лените тарифи з а днитъ отъ 29 май до 11 юний включ.
бовнйцата.-Не* се минало ' н и |м и натоваренъ
да Събира хуза
половинъ часъ, когато му съабонаменти и обяв- Взети еж всички мерки за най-широки улеснения и удобства
общаватъ отъ участака:
I ления.
— Автомобила Ви се намира Молимъ лицата при които за посетителите на панаира и докарания добитъкъ, за да
на улица, предъ кжща нумеръ се яви отъ името на вестни
се подчертае големото му значение и полза отъ него.
едикойси (улицата и нумера на ка ни да му оказватъ до
кжщата въ която живеела не верието си.
Интереса отъ с ъ щ и я е прехвърлилъ границить на
говата приятелка и предъ коя Дъщерята на нашия добъръ
България и е отскочилъ в ъ съседнитъ страни.
то е стоялъ автомобила му) приятель и съгражданинъ г-нъ
крадецътъ обаче не сме хвана Леонъ Конфино — r-ца Мати
ли още но ние сме по .слвди- се е сгодила за г-нъ Нисимъ
гв му". Ако имате легитимация М. Бенбасатъ отъ София.
може да си вземете автомоби
Честито.
ла веднага.
На 28, 29 и 30 май т. г. въ
Тогава той излиза отъ кж
гр.
ПлБвенъ ще заседава XIV
щата явява се при стражара и
Кметъ: Б. Железовъ
следъ како си показва легити редовенъ конгресъ на Сжюза
на
занаятчийскит-fe
и
професио
мацията и похвалва полицията
Секретарь: Н. Войниковъ
качва се на автомобила си за- нални сдружения въ България.
и минава.
*
Единъ току що назначенъ
учитель въ едно село, наетаЕврейски погроми
17
Библиотека .Източна Мисъль'
нилъ се на квартира у кмета
20
Още първия день той, при от•оренъ прозорецъ изсвирилъ на
градътъ ще бжде унищоженъ, ако евреите откамо малко кръвь около нея, на калдаръма. . . И то
цигулка нъколко парчета отъ
жатъ да предадатъ терористите. Депутатите се на
ва б-fe всичко. . . Сжщинска малка птичка. , . Азъ
знаменити композитори. Въ тоскърбили, но нищо не могли да направятъ.
останахъ самъ, съвсемъ самъ въ живота. . . Азъ
ва време кметътъ работилъ
— Какво можеше да се наприви? Кажете го
останахъ самъ на земята ! . .
нъщо по двора. Даскалътъ, из
сподине. . .
Азъ
разбрахъ,
че
на
стареца
много
му
се
ис
лизайки, поискалъ да чуе, как
Двама депутати взели за заложници.
каше да заплаче. Но не можеше. Той си хапеше
во впечатление е направило
устните
и
като
че
ли
брадата
му
се
повдигаше
на
. *
неговото свирене на кмета:
горе, носътъ му се намръщи, но той не заплака.
— Азъ свирихъ на цигулка.
Старецътъ млъкна. Изглежда, че и той вече
Въ него завинаги бЪха пресъхнали сълзите. И той
Да не съмъ Ви обезпокоилъ
се бе*уморилъ да разказва за ТБЗИ ужаси. Той се
повтаряше, показвайки съ ржце:
НБЩО?
га почти шепнеше съ слабъ гласъ. Гласътъ му сЪ— Миниатурка. . . ето такава мъничка, мънич
- А съвсемъ не1 Азъ даже
кашъ идеше отъ далече. . . И той гледаше навека,
господине,
мъничка.
.
.
Същинска
малка
птич
не съмъ Ви чулъ. Кравата не
денъ
земята подъ краката си, или по-добре каза
ка. . . Ахъ 1
що се поразшава малко. Ами
но, нищо не гледаше.
Той се спре за малко и после клатейки глава
нали е добитъкъ, ще превикне
Азъ взехъ ржката му. Той не се помръднапродължи:
• . . Вие си свирете!
Стиснахъ
я. Тогава той си повдигна ОЧИТБ, поглед
— Защо отпжтувамъ сега ? Азъ самъ не зная»
на ме и на лицето му азъ забелязахъ една без
защо отивамъ тамъ. Ахъ, не знамъ 1
смислена усмивка, но ржката му остана въ моята.
И той добави:
Тя б-Ьше безсилна и студена, като ржката на мърза малцинствата
— Глупости I . . Глупости 1 . .
твецъ. Старецътъ издръпна ржката си, за да нари
Вчера заминака за Швейцария г.
сува върху земята съ своя изпоцапанъ и скжсанъ
Азъ гледахъ продължително този нещастникъ
г. Трифонъ Трифоноаъ, проф Вл.
чадъръ, планътъ на |кжщато, въ която се билъ
и чувствувахъ, че не съмъ въ състояние да отд-вля
Молловъ. д-ръ Нндр. Тошевъ и Ив
Пенаковъ, като делегати н« Бъл
скрилъ. Фасадата гледала къмъ улицата. По сре
погледа си отъ него. А още по-силно чувствувахъ,
горското дружество за Обществото
дата имало врата за къмъ двора: голема, масивна,
че не съмъ въ състояние да говоря. Бехъ изпълна на народит-Ь,
съ тежки брави и големи железни пирони. Дворътъ
ненъ съ ужасъ I.. Ужасътъ ме б-fe парализиралъ...
Въ Монтрьо ще се състои днесъ
билъ ограденъ отъ четирите страни съ градини.
среща между ромънскигъ и бъл
и после, защо бвше нужно да говоря ?
гарски делегати, които ще израОткждето и да се излезе, това би значило да се
Какво
бихъ
могълъ
да
кажа
азъ?
Всичко
ка
ботятъ единъ проектъ защита на
изложи човЪкъ на в^рна смърть.
зано би било смешно и студено като ледъ въ срав
малцинствата въ сьответнигв стра
Въ тази кжща живвли ОКОЛО четиридесеть бед
ни. Проектътъ ще бждатъ предстанение съ този ужасъ на човешко нещастие. Ставенъ за одобрение на Международ
ни хора, КОИТО съ трудъ си набавяли храна за презъ
риятъ евреинъ не чакаше отъ мене нито утеха, ни
ната конференция на национални I
тези дни. Една жена се опитала да отиде и да нато пъкъ състрадание. Той не чакаше нищо отъ мене.
Тв организации за Общ на народ.'
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яз едъръ и дребенъ добитъкъ ще се състои нз Z, 3 , 4 , 5 и 6

Експлоатацията на интизапа и сергийното право
ше стане отъ общината.

Срещата България и Роншя

Стр. 4

Брой 15.

Источна Мисъль

Изъ Широкия св1зтъ
Довътъ на акуди

Големия прол^тенъ панаиръ

желатина.
Отъ 90-тЪхъ кв. метра кожа,
е д н а нова промишленость. които могатъ да се получатъ
Както изглежда, сега е до- отъ единъ тонъ акула, се из
шелт^ редътъ на най-свирепия работва хубава кожа, употре
и най-неукротимия разбойникъ бявана въ луксозната промиш
на моретата — акулата. До се леность. Здравината на изве
га тази хищна риба е водила стни акулови кожи е 3 - 4 пжнеограничено разбойническо еж ти по-гол-вма отъ тая на обик
ществувание, описвано въ мно
гобройни морски разкази и ро новените животински кожи. Ри
беното брашно намира прило
мани.
жение като храна за добитъка
Но ето, че въ Австралия еж и средство за торене. И все
намислили да използуватъ като още не сме стигнали до края
предметъ на търговия тези гра на възможностите въ използу
мадни и многобройни риби. ването на веществата, които дове, никой не бива да стжпи
Чудно изглежда наистина, какъ предлага акулата. Съдържани вече въ тази най-малка отъ
може да бжде доходенъ подо- ето на панкреатичната жлеза всички държава, безъ особено
бенъ ловъ и търговия. Австра- се преработва въ разяждащо' разрешение. Презъ 1929 год.
лийскиятъ капитанъ Търнеръ, вещество (байцъ), употребява-' Мусолини й възвърна самостообаче, дава едно любопитно и но при обработването на кожи.' ятелностьта, която едновремешпоучително изложение по този Тази жлеза съдържа и инсули-: ната църковна държава бе загу
въпросъ. «
на, който сжщо така може да била въ 1870 год.
Една по-едра акула има черъ бжде отд-вленъ. Кожите отъ | Последната е представлявала
дробъ, често пжти по-големъ акулови стомаси даватъ следъ царство отъ Тирентско море до
отъ единъ метъръ. И този обработването имъ финна кожа Адреатическо съ повече отъ
дробъ съдържа значителни ко и дори гръбначниятъ стълбъ три милиона жители. Днешна
личества ценно масло. Това ма се преработва.
та ватиканска държава пъкъ
сло съставлява не по-малко отъ
При една систематична ло- брои само 1010 жители и не е
28 на сто отъ теглото на чер видба на акули ще възникне по-голема отъ половинъ квания дробъ. Отъ единъ тонъ голема полза и поради обстоя дратенъ километъръ. Но и днеш
(1000 кгр.) акула се получаватъ телството, че по този начинъ ната държава — градъ си има
ср-вдно 18 галони масло, т. е. би се допринесло за изтребва собствено правораздаване, свои
82 литра. А отъ единъ тонъ нето на единъ отъ най-опасни пощенски марки и автомобил
тигрова акула — дори 40 га т е разбойници на моретата и ни номера и сече собствени
лона, т. е. 182 литра масло. за запазването и умножаването пари. Вжтре въ пределите й
Тъва масло е извънредно цен на полезните за човека риби нема данъци и мита и бензино произведение. Вследствие при крайбрежията.
нътъ въ ватиканските гаражи
на това, че съдържа витамини
Споредъ досегашните опити струва много по-малко, откол
т е А и В то може да се мери ловътъ на акули не ще се съ кото извънъ ватиканскитв стени
напълно съ известното рибено стои въ харпуниране (ловене
Сега се строи собственъ елекмасло, получавано отъ черния чрезъ забиване на особено ко тропроизводенъ заводъ. Вати
дробъ на рибата треска (мору пие) или въ стреляне съ огне канската радиостанция, подана), особено когато се добива стрелно оржжие, а -- въ хва- рькъ на папата отъ Мосолини,
отъ съвършоно прасни дробове. щане съ вждица. Акулите се е една отъ най-модерните въ
Освенъ това то може да слу ловятъ — споредъ досегашни целия светъ. Тя притежава прежи за други медицински цели, т е опити — съ стръвь (при ка връзка за! радиотелевизия
при изработването на кожи, за мамка) закачена за една въди- (предаване на образи чрезъ ра
каляване на стоманата, за са чарска кука, дълга около 30 диото) съ некои големи сто
пунено и маргариново произ см. и прикрепена къмъ здрави лици. Тези днй пъкъ ще бжде
водство. Въ скотовъдството при железни вериги. Не е лесна открита въ Ватикана първата
бавянето на акулово чернодроб работа да се изднгнатъ нагоре предавателна станция за ултрано масло къмъ храната е дало съ помощьта на единъ кранъ кжеи вълни въ света; тя ще
необикновени резултати при тези грамадни ншвотни дълги служи за поддържане на съоб
отглеждането на млади животни. често пжти шесть метра и теж щения — посредствомъ радиоОсвенъ това отъ единъ тонъ ки неколко стотинъ килограма вълни дълги 57 см. — между
акула може да се получатъ 90 и да се умъртвятъ, докато се Ватикана и летната вила на
П. папата, намираща се на 33 клм.
кгр. сушено месо. Това е единъ метатъ като бесни.
| разтояние въ планините. Тези
твърде много търсенъ пред
' ултра-кжеи вълни могатъ да
метъ за търговия отъ туземци
т е въ Африка, Китай и Япония.
Двойни стени отделятъ Ва- бждат хванати само въ тази вила.
Сетне се получаватъ и 10 кгр. тиканската държава отъ Римъ.
Папа Пий XI, който не е
изсушени перки. Гръбначните Външната стена се пази отъ врагъ на съвременните придо
перки съставляватъ едно из швейцарска гвардия, а вжт- бивки на техниката, е билъ
вестно китайско изтънчено ла- решната — още по строго отъ увенчанъ на 12 февруарий 1922
комство. Отъ опашната перка ватиканската полиция. Откакъ год. за върховенъ глава на ка
се прави рибенъ туткалъ, а отъ музеите еж снабдени преди не толическата църква и е днесъ
носните върхове се получава колко месеца съ собствени вхо 76-годишенъ.
П.

В Ъ ГО*

ГОТБВЕНЪ

и други стоки. Ще се открие на 31 май и ще
продължи до 4 юний.

Въ свещенний градъ.

Т р уд о вогорскостопанетвоЛича

Обявление
№ 1809
Гара Доленъ-Чифликъ, 19 май 1933 год.
Съобщава се, че на 29 май 1933 тод., 8 часа
сутриньта въ тържната зала. на Варненското окръж
но данъчно управление и Долно-чифлишко селско об
щинско управление, ще се произведе спазаряване по
доброволно съгласие за доставката на разни хранител
ни продукти нуждни за храна на хората при стопан
ството а именно:
Приблизителна стойность

1) 20,000 кгр. агнешко месо готовъ видъ 360,000 лв.
2) 1,500 кгр. червенъ пиперъ „
„. 18,000 „
3) 10,000 кгр. сушени сливи
„
60,000 „
Всичко
438,000 „
Срока за доставка: Агнешко месо — следъ из
черпване доставката на говеждо месо, а за червения
пиперъ и сливите —.10 дни следъ дата на съобще
нието за утвърждението на спазарителния протоколъ.
Доставката за горните продукти е делима само
по видъ. Залогъ 5 на сто. Доставката, франко Доленъ
чифлИкъ. Стопанството си запазва право да увеличи
или намали горните продукти съ 25 на сто.
ПоемнитЬ условия и описанията могатъ да се видятъ всеки приежетвенъ день въ канцеларията до до
макинството — гара Доленъ Чифликъ, а въ деня на
спазаряванено отъ тържната зала за варненското ок
ръжно данъчно управление и Долно Чифлишкото сел
ско общинско управление.
Ако спазаряването не се произведе въ определе
ния день, ще продължи и на следния день до нами
ране износни цени.
Разноски за гербъ, публикации, анализи и др. съ
за сметка на доставчика.
Задължителни съ закона за Б. О. П., поемнитЬ
условия съ описанията и настъящето.
Отъ домакинството.

"БЩГОРОДВИ И Ш Щ Г
Библиотека .Източна Мисъль*

Еврейски погроми

лее вода отъ кладенеца, намиращъ се въ средата
на двора, но паднала, пронизана отъ куршумъ. Въ
съседните дворове сжщо не позволявали да се оти
ва до кладенците, които се пазели отъ погромщиците. Нещастниците изпитвали всички мжки на
жаждата. Те по-малко страдали отъ гладъ. Позво
лявали имъ да се хранятъ. На петия день се надевали да се въдвори вече спокойствие. Стрелбата въ
града затихнала.
— Пиеше ни се, господине! . . пиеше ни се.
пиеше ни се ! . . Те опиянеха отъ жажда, т е обе
зумяха отъ жажда — пиеше ни се ! . . пиеше ни eel..
Двама по-смели мжже се приближиха съ кофи къмъ
единия край на кладенеца. Ний всечки ги гледахме
съ възторгъ и надежда. Те окачиха кофите на ку
ката на скрипеца. Шумътъ отъ спускащите се на
долу вериги ни се струваше като музика. Ние чу
вахме какъ веригата се спущаше все по-низко и
по-низко въ кладенеца. . . Ахъ! Но тогава погромщиците, коита били въ засада, излезли отъ скри
тите си места. Те убили съ пушка единиятъ отъ
двамата, а другиятъ уплашенъ избегалъ, като- изпустналъ кофата и водата се разлела по двора. Те
познавали убития. Всички познавали този прекрасенъ младъ човекъ. Но, макаръ това да е ужасно,
всички въ този моментъ повече съжелявали за во
дата Привечерь кладенците били напълнени съ
каль, торъ и различни нечистотии. И трупътъ на
този нещастенъ, беденъ човекъ сжщо хвърлили въ
кладенеца. Тогава обсадените ги завладело безу
мие Те се събрали на двора и тамъ пренарали цЪ-

лата нощь. Охкали, молели се, псували, пригръща..
ли се. . .
— Азъ никога не бехъ виждалъ такова мжчително зрелище •- никога не бехъ виждалъ такъвъ ужасъ.
Забелезано ли било сутриньта техното приежтетвие ? Или погромщицитв тръгнали къмъ техъ?
Но те дочули конски тропотъ по улицата и следъ
малко силни удари, отъ които потреперала вратата
и не издържала дълго ударитв.Презъ съборената вра
та прескочилъ конь. Върху него седелъ погромщикъ,
който се спрелъ само на неколко метра отъ изпла
шените пленници и съ пистолетъ въ ржка извикалъ:
— Горе ржцеге 1 . .
Всички си вдигнали ржцетв, само малката Со
ня, която не можела да разбере, която не разбира
ла, която знаела само да се усмихва, гледала къмъ
погромщика съ нежна усмивка и съ отпуснати на
долу ржце. Нейниятъ дедо искалъ да й покаже,
какъ се прави това: „Ето тъй. . . Ето тъй! . ."
и старецътъ правелъ съ ржцегв си онова движе
ние, което игвло да я спаси. Но той не успелъ.
Погромщикътъ се прецелилъ въ детето и го убилъ'
безъ да обръща внимание на ужасний викъ, който
врокънтелъ въ двора.
Азъ още чувамъ, винаги чувамъ и не ще за
бравя никога тези думи на задъхващия се старецъ:
— Съ изстрелъ отъ своя пистолетъ, господи
не 1 . . Тя дори не извика.. . Тя само малко се по
мръдна и загреба съ малките си пръсчета песъка
на двора. . . Малко кръвь имаше около нея — са-
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въ човешкото сърдце.
Фигуративните израви, като
златно сърдце, железенъ юмрукъ и т. н. ни идватъ на ума,
като четемъ новите изследва
ния на химиците.
По спектроскопиченъ начинъ
се е установило приежтетвието
на различни метали въпепельта на изгорелото човешко тело. Така се е установило при
ежтетвието на медь, алуминий
и малко сребро въ човешкото
сърдце. Въ белите дробове е на
мерено медь, алиминий и сле
ди отъ редкия метал ь титанъ.
Въ черния дробъ е намерено
олово и сребро. Сребро, калай
и медь има въ далака Въ мо
зъка се намира калай. Сжщия
тоя металъ се намира въ щи
товидната жлеза.
Приежтетвието на тия метали
може да се установи само чрезъ
спектралния анализъ. Следова
телно - п о индиректенъ начинъ.
Въ по големо количество се
намира въ кръвьта железото.
К а л ц и я т ъ, се намира сж
що въ големо количество въ
( кокалите и въ други тъкани.
| Освенъ това се среща и манj гана. Даже, спдредъ последни| т е изследвания старостьта се
{състои въ това, че манганътъ
се измества отъ калция.

