Варна, 15 ю§шй 1933 год.
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СЕДМИЧЕНЪ ВЕСТНИКЪ
лросвЪта, родолюбив и народни прав дини

Списва се отъ Б. Д. Генчевъ.
Год. абонаментъ 100 лева
Б р о я 2 лева
Обявлания 2*50 лева на кв. «м.
Броя 2 лева

Мжжки полов, отъ боксъ 260 лв.
м
I»
лачени . 280 „
„
цЪли боксъ . . 280 „
Дамски разни цвЪтове и
модели отъ 260 лв.

J Бъдгарекийтъ памукъ
М/тзстниятъ памукъ не е тол
ЯНЖВЙ131
кова недоброкачественъ, както j
Свгътътъ преживява теж личните народи ще се ергъ се мисли отъ мнозина. Напроки дни. Днесъ една остра щатъ, размтнятъ мисли по тиаъ, по дължин^ 'на влакното
•••
той се равнява на източно-иншъпанска криза души не стопанските въпроси, ще дийския
и н-вкои американски
Надъ нашата тъй бедна ха тркбва да бъде преяърсамо побгъденитп народи, но държатъ речи, гце чертаятъ ранни и ср-Ьдно ранни сортове
политическа
и обществена натъ отъ всички— малки и
и побтдителитгъ.
добри переспеьтиви,' безъ да отъ вида „континенталенъ па
действителностъ
кипяща, голгъми общественици, поли
мукъ"
(упландъ).
I
'
Кризата, упадъка на cm- се постигатъ нпкакви реал
Че
мъттии^тъ
памукъ
е
доотъ
раздразнени
партизан
тици и държавници, които
товншо стопанство, застра- ни резултати, тъй нчобхоброкачественъ
и
отъ
него
моски
страсти
и
морална
раз
<-ъ повикани да градятъ но
шаватъ да, хвърлятъ наро дими за напредъка на чове гатъ да се приготвятъ прежди
руха
и
поквара
като
светло
вата история на Българския
дитгъ въ • една нова гибелна чеството.
до № 18 се вижда и отъ следнародъ
война, чиито последствия
Вългарскиятъ народъ има нит-fe изследвания'на влакното слънце се издига образгтъ на
г
Нека вкрата на този вдъхбиха били страшни, ужас всичкото добро желание .да му. Влакното на, мастния па- големиятъ българинъ, рев люционеръ и кннжовникъ Г новенъ за необикновенни дуъла
ни и съдбоносни.
бъде, както въ добри поли мукъ има:
xfpou, легне въ основитгъ на
Въ насъ стопанската кри тически отношения съ свои- Дължината варира отъ 14-30 а РАКОВОКЙ,
мм. или срЪдно Й1'5 мм. Въ
за се чувствува силно отъ те съседи, така също и въ „Устния памукъ преобладавате
Въ този колосъ отъ наше нашата бгъдна общественвсички съсловия: Тя души cmonaHCKli
[формигв, които иматъ ертздна то предо:вободително мина ность и ни инпулсирва да
еднакво, както чиновника,
Нека верваме, че тгезм} дължина на влакното отъ 18 ло е отразена цената тра побеждаваме втко обезвгъземл, производитель, така искрени негови желания ще-,'25 _мм,
. гика на племето' ни,- негови- ряване на времето си и вър
работника, еснафа, а най бъдатъ добре оценени въ св^-К.^ТТ.
m
героични борби за осво- виш добри, самоотвержени,
,.ice движи, отъ "Z?T™™L!??\
19—28 микрона,**
fsд
вече търговеца.
съ открити чела къмъ по
оожатие
м
товната стопанска конфе-\Ср^то
и-57 микрона. Тя с е \
волята му. за
Вългарскиятъ народъ, кой ренцията въ Лондонъ и най [приравнява съ дебелината на\добротворство и любовъ къмъ сетило бъдагце._,
:;
:
народъ:-въ нато търси изходъ отъ- теж после'за
«№ /7/> -on: 41
яи ж-«.й«..о*»*~бъл
vr* k източео-индййскйя. ЙУчукъ. ,";: tт-^Ъд&ЧгЩЯГурРсФ?'*^'-""^VL'<•". ' ^Ш^фШй^
"измъчениятъ
кото и , безиеходно положе гарски народъ
настъпятъ Здравината на^мЪстиото па-J Животътъ на Раковски е стоящипт трагични момен
муково влакно е.срЪдно 7 rpa-\nodeusbf
делото му саможгр- ти, които преживтва, се
ние, при което е поставено по добри дни,
ш. Тя варира отъ 2 - 1 8 грама \^щ пр^ь
мтщя
ш
р „ д и
да живгъе> не може да очак
нуждае отъ истински слу
Нека Лондонската конфе Идравината зависи отъ зр-вло-,
ва много отъ открилата се ренция бъде начало за единъ стьта на влакното. Колкото\ ната > творчеството му — жители, отъ беззавптни и
Щапоследъкъ въ Лондонъ евгъ новъ стопански оюивотъ за влакното е по-зр-вло, толкова дивтъ устркмъ къмъ високи (жертващи своитгь лични об
ковна' стопанска конферен всички народи и донесе край то е по-здраво и обратното.
>пп> върхове на 5нагоденстлаги, за доброто на народъ
Разте-ливостьта на влакното вието
ция. Този неговъ писимизъмъ на общата стопанска криза
и Държава общественици.
се движи отъ б—24 на сто. Разсъществува благодарение са- и миръ за всички народи.
Раковски обичаше своя на
Покл'нъ предъ духът* на
тегливостьта и здравината на
мо на туй, че всички до се
родт
Той
живя
и
умргъ
за
хероя
Покл нъ предъ него
влакното еж отъ важность за
гашни международни кон
Хранйтедиостьта
на
текстилната индустрия. Отъ н?го Служи на него—безза- вото свето дтло— дюло ореференцгш, свикващи се съ
гЬхъ зависи добиванието на вгътно, като истински герой сено съ кръвьта на плеадата
цюлъ да подобрятъ стопан
здрави и еластични материали. и синъ на своята родна земя български революционери и
Макаръ че t ибата е приятна,! Следователно, оправдано е
ското и икономическо поло
Днесъ примщ>ътъ на Ра борци за свободата и благо
жение на различнитп • дър лека и добра храна, тя, по своя засилването памукопроизводст- ковски— тези титанъ на на- денствието на българския
та хранителнесть далечъ оста вото иъ страната - обстоятел
жави, не еж дали никакви ва отъ сжщето количество ме ство, което ще даде възмож- шата предосвободителна епо- народъ!.
положителни резултати
со, което хората употрЪбяватъ. ность да се намали вносътъ на
нештеша
суровъ
памукъ
и
памучни
преж
Нтзмскиятъ
философъ
докторъ
ДОБРЕ НЯПРЯВЕНЯ СМЪТКД
Една стопанска евттовна
Ернстъ Брике е точно пресм-feT- ди и тъкани, който възлиза
конференция би била отъ налъ, че четири килограма ри средно годишно (кръгло) на еПредъ вратата на една бер
МАЙСТОРИ.
линска градинка е поставенъ
значение само тогава, кога ба по своята хранителкость от динъ милиардъ и 400 милиона
Единъ злободневенъ берлин надписъ съ следното съдър
то тя почива на искрена говаря на едно кило месо отъ лева, а отъ тая сума суровиятъ
жание :
ски
анекдотъ.
памукъ
съставя
9'9
на
сто,
домашнит-fe
млЪкопитающи.
Та
база, въ смисъль, че пред
„Забранено е воденешо ку
На
жгъла
на
Курфюрстендамъ
преждит-fe
53*55
на
сто
а
паставителитп, на разнитт ка че, споредъ това, свинското,
говеждото и телешкото месо мучнигв платове и изд-Ьлия — стои единъ елчзпъ, просекъ. На чета и тъпченето на тревата.
народи въ тази конференция', еж четири пжти по-хранителни 36*57 на сто.
Иарушнтелитя се глобяватъ
гърдигв му виси плакатъ:
слпдъ като се завърнатъ въ отъ рибата. При все това и
„Еврейски пари неприемамъ" съ половинъ марка",
Единъ чужденецъ обръща
Минава Кацъ, подава на сл"В
своитгь страни, не продъл- самъ д-ръ Брике препоржчва Еведяна Ходмъ въ Варна
вниманието
на пазача, че гло
пеца
10
марки
и
казва:
да
се
яде
риба
въ
седмицата
жаватъ да водятъ подмол
Отъ сноши е гостенка на гра — Ето ти десеть марки. Са бата е много нищожна и че не
ноне
веднажъ,
защото
това
е
на стопанска война за зав
да ни знаменитата кино-звезда мо че махни този плакатъ, — ще постигне цельта си . .
потребно и отъ гледището да
ладяване на пазари помеж бжде храната на човека раз Е в е л и н а Холмъ.
— Да, отговаря пазача, но
самъ съмъ евреинъ!
Тази вечерь при прожектир- азьСлЪпецътъ
ду си Иначе воъкакви кон нообразна.
взема банкнотата, ако увеличимъ размера на гло
ването на нейния филмъ
снема тъмните си очила и от бата, вече никой н%ма да води
ференции отъ тозиродъ, ще
ТРИМА КОИТО ИСКАТЪ говаря на чистъ еврейски жар- кучета и да тъпче тревата!..
Администрацията
моли
г.
си останатъ само едни, най
ДД ЖМВЬЙТЪ
гонъ:
обикновени ерчъщи, въ които абонатитЬ да изплащатъ кви
въ КИНО РАНКОВЪ
танциигв при предявяване
- Бв, ти ще ме учишъ, какъ Чзтетв в,;Неточна Мишь:
представителите
на раз- то имъ отъ инкасатора ни
презъ антрактиттв тя ще n-fee. се печелятъ пари ;

аковски и ние
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Омайна гледка. Кичести бртьгове. Мекъ климатъ. Изобилна л^ковитость. 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.
Бързи отобусни съобщения и др.

Стр.2

Брой 17 и 18

Источна Мисъль

ТЕРАСАТА на МОРСКИТЪ БАНИ
ш
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дава приказно к р а с и в ъ п е й з а ж ъ , приятно галеща прохлада, отмора и забрава!
Сервиратъ с е К А Ф Е , ЧАЙ, М/ТЬКО, С Л А Д О Л Е Д Ъ , студени безалкохолни напитки и
разнообразни закуски.
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Бончо Д. Генчевъ.

ние чрезъ труда си въ тия тър
говски кжщи и няколко вар
ненски фабрики ?
Яко допустнемъ, че само фаб
рика „Текстилъ". която е гор-Днесъ този градъ съ право щитЪ бежанци не се указа та- дость не само на Варна, но и ,
е една гордость за отечеството' къвъ.
на цвла Бьлгария, угаси свои
ни. Къмъ него, каго че л и ' Преди войните варненци бЪ- те кумини, то тутакси ще из-)
осемогъщия Творецъ е имат, ха се отдали натр-вскава твор- кочи на улицата една безработ-1
едно предразположение и го е ческа благоустройствена и кул- на тълпа отъ 1,600 души, които'
надарилъ съ всичко онова ко-, турно-просвЪтна дейность. За заедно съ членовет-в насемей-;
ето може да радва окото, да!почната б е една бърза ликви- ствата си, не ще се укажатъ поукрепва духа и да влива здраве.' дация съ старите криви улици малко отъ 10 хиляди гърла т. е.
лой 0. лгаринъ не се чув- и грохнали сгради. Въ единъ една шеста часть отъ ЦБЛОТО
ствува гордъ, когато застаналъ кжсъ периодъ отъ време се из варненско население 1
на кичестия морски бр-нгъ, от дигнаха хубави масивни Н-БКОЛft това не е чудно утре да
прави погледъ къмъ безбреж коетажни сгради и се порстр-вха ни сполети и ако недай Богъ'
ната вълнуваща се ширь на широки и прави улици и буле стане, не само че ще имаме тия S
българско!о море?
варди. Въ сжщото това време десеть хиляди гладни гърла, но
Кое родолюбиво сърце не града се водоснабди и канали ше пресекне и единъ изворъ'
затуптява предъ тая омайна зира, а не много следъ това, за редъ полезни общественни
величествена гледка ? .
Варна първа следъ София се мероприятия.
Кой страникъ не се захласва осветли съ електричество. Все
Та кжде „Текстилъ" отказа
отъ оная приказна китность на по това време се започнаха и своята подкрепа, колчемъ му се
морската градина?
строежитЪ на величествената потърси т я ?
Кой не се е възхищавалъ сграда на театра и на няколко
Ц-вло едно преградие „Сесъотъ дивните красоти на окол- големи училища.
Севмесъ", не дължи ли своя
НИТ-Б: Яладжа-монастиръ, ЕвкСледъ войните, варненци, ма- поминъкъ изключително само
синоградъ, Св. Константинъ, Га каръ и останали безъ поминъкъ на „Текстилъ"?
лата, Гюндюза, Пейнирджикъ, и съ оскждни ср-вдства, про
Селото Галата не се ли снаб
Джановаръ-тепе, Арапъ-чешма дължиха съ цената на мило и ди само чрезъ помощьта на
и още сума красиви кжтчета драго своето благоустройствено „Текстилъ" съ общинска сгра
край Варна?
Д-БЛО. Това д-вло продължава да и сега не строи ли доходно
ft кой ли не нарече заслуже и до днесъ и вече Варна започ общинско здание?
но самата светеща отъ чистота на да си извоюва имена гол^мъ
Не е ли едно отъ най-важни-.
и импонираща съ своя планъ и полезенъ европейски курортъ. гв доходни пера за общината:
и строежъ Варна - Царица на
Ала за това има още много и стопанствата й това отъ „Текс-1
Черно море?
|
жертви- да се' правятъ и дохо тилъ".
Лете тя е една мечта, тя е дите отъ курорта далечъ не
Едва ли е нуждно да избро- ;
единъ идейлъ, тя е вълшебна еж още въ състояние да оси- яваме още много облаги които'
ггвсень на песните* Тогава тя гурятъ единъ поминъкъ на гра дава това предприятие.
празднуда своя . праздникъ на да.
,Намъ се струва, че едно спи-,
младостьта и чара си.
, Н-вколко инициативи презъ роне на това"* и други като не-'
ft зиме? . .
разни времена отъ страна на го предприятия тукъ, ще се от
— Зиме тя е каточели събо- разни търговски и др. корпо- рази гибелно за града ни, но
рена отъ пеДиестала си Богиня, рации въ Варна, да извоюватъ едвали ще стресне стопанитв
изоставена и забравена.
що-годе облаги не, а само ед- имъ, защото г в сигурно вече
ТворцитБ на тази наша на- но справедливо внимание отъ не се нуждаятъ отъ средства
родна гордость, героите които-страна на народните управни- дори за до края на живота си
никакви жертви не спрвха и ци къмъ тоя нещастенъ градъ. и ако развиватъ своята инду
стрия, то това вършатъ по-скооще не ги спиратъ за-да съ- останаха безрезултатни.
творятъ тоя земенъ рай, бези-, Лътата идваха и си отиваха, ро отъ една амбиция за единъ
менигв граждани на тази на-" града ни всеко лето бЪ посе- народеяъ дългъ, отколкото са
ша морска царица, еж изоста- 4 щаванъ отъ министри и други мо за да печелятъ пари.
За процъфтяването на Варна
вени на собствената имъ еждба. видни политически и стопански
Обилно е надарилъ Всебла-!( величия, казваха ни се по н-в-. има още много да се работи и
гия отецъ Варна, но оскждни колко похвални думи, даваха 'иждивяватъ . ервдетва докато
еж грижите на рароднитъ ни*ни се по нЪкои обьщания и стигне до положение тя да се
управници за нея.
| следъ това, заедно съ зимния питае само отъ придобивките
На Варна се падна незавид- студъ, истиваха и топлите пс- си като курортъ и следовател
ната честь да води упорити и ' хвали и обещания на тия вели- но, ползата отъ такивато инду
непосилни вжтрешни борби за'чия, за да ни ги повторятъ пакъ стриални и др. предприятия е
обезателна,»следователно Вар
превъзмогването на нашето на-*на лето.
ционално съзнание.
| fl Вфна си има своите кре- на требва да прави всичко за
На нейните синове, нареде- щящи нужди за сжществуване. ТБХНОТО сжществувание и нани подъ разветигБ првпорци на \ Маса учреждения и институ- прецъкъ.
Тия предприятия еж еднич
славнитге 8 пехотенъ, 31-й Вар- ти, които въ миналото сжщененски и други още войскови ствуваха тукъ и които въ по- кото което ни е останало спа
чагти, България дължи голъма следствие се създадоха, б-вха сително ср-вдетво срещу чука
часть отъ бойната си слава по взети отъ Варна и преместени щата на градскитБ ни порти ми
бранни полета.
въ други вжтрешни градове, ft зерия и нашъ дългъ е, както т е
На Варна се падна горчивата тия учреждения и институти, ни се притичатъ на помощь,
участь да даде живи части отъ ! все пакъ допринасяха за сто- тъй сега и ние да имъ помогсвоя интерландъ и да изкупи панското ни оживление поне немъ.
Варна има свои избраници,
пригрешенията на лоши народ отчасти.
ни политици.
Валутни, кредитни и .редъ има и свои управници . . . . Т Б
Гъмжащата нввга отъ ожив други економически съображе всички тръбва да заработятъ
ление, стокообменъ, занаяти и ния прогониха множество тър здраво, за да не допуснатъ що
токущо зачеваща се родна ин говски, индустриални и креди то не само да бждатъ заставе
дустрия Варна, следъ загуб тни фирми и заведения отъ ни предприятия като „Текстилъ"
ването на своя интерландъ — Варна и хвърлиха не малко и др. да спиратъ, но да се съззлатната наша народна житни варненци на улицата, а както дадътъ и още други условия
ца Добруджа, затихна.
изглежда, това напущане на за поминъкъ на този китенъ но
Варна загуби своя пазаръ, а Варна отъ такива работодатели нещастенъ нашъ градъ.
жителите й — своя поминъкъ. не е още спряло и значи че и Не чрезъ тормозъ, а чрезъ
Останала само на няколко броя на1 безработнигв тукъ не създаване благоприятни усло
километра отъ границата ни съ е спрълъ своя прогресивенъ вия за търговия и индустрия,
Варна ще процъфти и като
Ромъния, Варна стана тешител- маршъ.
ка и приютяюща бедна майка
Валутните Особено ограниче курортъ и чакъ тогава варнен
на прокудени отъ родни огнища ния, напоследъкъ водятъ рабо- ци ще намерятъ своето благо
свои добруджански синове. Тя ТИТБ до тамъ, че не малко още денствие.
ft Варна е една голъма точ
отвори широко вратите си за търговски кжщи ще спустнатъ
ГБХЪ и въ едно кжсо време своигв рулетки н останалите ка отъ България!
тукъ изникна ГОЛ-БМЪ бежански още да пушатъ нъколко фаб
кварталъ.
рични кумини въ Варна да за-Изященъ и ефтинъ печатъ,
Замиращигв обаче търговия, гаснатъ, за да свиятъ въ техъ съ хубави букви и на разни
занаяти и индустрия, бвха от гн-взда прилепи, врани и куку
цветове работи
нели поминъка на големото мявки.
ПЕЧАТНИЦА „СВЪТЛИНЯ"
мнозинство варненски гражда
ft какво ще стане съ тия, ко
Варна, ул. Ц. Симеонъ 8
ни. а като така, и за приижда- ито добиватъ своето препита

Грижи за Варна

НЪМА КРИЗА 3 f t С О Л Ь ! |
Домакини!
Консумирайте

Търговци! I
Продавайте

чисто белата кристална

СОЛЬ

собственно производство на Районния Земледълски Коо"
перативенъ Синдикатъ „ОБЩЪ ПОДЕМЪ" — Провадия-

Сольта се добива чрезъ преварка, чиста
отъ вевкакви примЪси.
Продава се въ торби по 100 и 50 кгр. Псржчки се изпълняватъ веднага франко спирка Мирово.

Варшско Църковно Настоятелство присъбодиша църква

Обявление № 79
На 19 юний т. г. оть 15 до 17 часа въ Варнен
ското Данъчно управление ще се произведе търгъ, съ
тайно наддаване за отдаване подъ наемъ на църков
ното здание на ул. „Владиславъ" № 10 за кинотеатъръ за срокъ три (3) години. Първоначаленъ годишенъ наемъ 80,000 лева. Залогъ за правоучастие въ
търга 10 на сто върху тригодишния наемъ т. е. 24000
лева залогъ. Законътъ за Б. О. П. и правилника му
еж задължителни за конкурентите. Разноските за пуб
ликация, гербъ и др. еж за сметка на наемателя. Поемнитв условия могатъда се видятъ вслзки приежтет
венъ день въ канцеларията на настоятелството.
Отъ Настоятелството.

I Солудервентъ
Била Д а л н н к а "
близо д о банята. Далечъ отъ прахъ и комари

Голтзми с в Ъ т л и и х и г и е н и ч н и с т а и
Градинка с ъ пжтеки и големъ заграденъ д в о р ъ
у д о б е н ъ за игра на д е ц а .
Телефонъ, прислуга и други удобства. Цени конкурентни.

Дирекция за закупване и износъ на зърнени храни
,

— представителство Варна:

О б я в а № ,521
Дирекцията за закупване и износъ на зърнени храни,
Представителство Варна, съобщава на интересующитв се, че
на 17 юний т. г. 15 часа въ магазините на сжщото ще се
произведе търгъ за продажба на около 12 тона отвЪвки
(кисмикъ) отъ зимница.
За правоучастие въ търга се иска 10 на сто залогъ
върху първоначалната цена, която ще се определи при за
почването на търга.
Всички разноски по произвеждане на търга еж за смет
ка на купувача.
гр. Варна, 8 юлий 1933 год.
Отъ представителството.

е д е в и з ъ т ъ на фабричния складъ
за ВЪЛНЕНИ ПЛАТОВЕ на

ул. П р е с л а в с к а — В а р н а .
Варнен. Църков. Настоятел, при Събор. Църква

ОБЯВЛЕНИЕ № 83
На 22 юний 1933 год. отъ 3 - 5 часа следъ обЪдъ въ
Варненското Данъчно управление ще се произведе търгъ съ
явно наддаване, за отдаване подъ наемъ на бараката до кино
театъра на ул. Владиславъ № 10 за лимонадажийница за
срокъ една години.
Годишен наемъ 8000 лв. залогъ 10 на сто върху наема.
Поемните условия мзгатъ да се видятъ въ канцеларията на
д-вото вс-вки приежтетвенъ день. Разноските за публикация
гербъ и др. еж за емвтка на наемателя.
Закона за Б. О. П. е задължителенъ за конкурентите

Отъ Настоятелството

Брой 17 и 18

Източна Мисъль
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АРНА

Искате ли да пиете истинска натурална ледена Б О З А приготвена при образцова чистота, пийте отъ

1-аата модерна и дипломирана бозадшйща и сладкарница „ П Ч Е Л А "
и клона й на бул. „Фердинандъ" д о ресторантъ „Лилия"

Съобщение на Консулскс-стопанксия отд-Ьлъ при Външн. м-во
България.
J преговори за подновяване
Менсду Българската и Юго- нг» Допълнително търговско
славянската народни банки s споразумение съ Югославия
се постигна споразумение Но на база не 35 на сто, а 100
за откриване взаимно на На сто размЪна на стоки межбезлихвени сметки,
; д у д в е т е страни. Освенъ това
които ще се поддържатъ о т ъ ( т е искатъ намаление на ргоразни вноски на поданиците славянските ж. п. тарифи при
на двете държави, на легации- транзитъ на гръцки стоки.
rte и пр. Б. н. банка ще може| На едно съвятание между
да разполага съ внесените въ;министъръ-председателя и комЮгославянската народна банка |петентнитЪ министри, решено
такива суми за всякакви изпла- е шото
щания въ границите на Юго
сконтовия процентъ
славия и обратното. Съ тази
да се намали отъ 9 на 7 и пол.
мърка се цели да се улесни.
на сто. Всички банки, съ из
както девизното движение, тъй
ключение на малкит+i, които
и стокообм-внътъ между двете
нематъ клонове, ще плащатъ
страни.
за влоговете еднакви лихви
За да подпомогне износа на отъ 3- на сто. Лихвите на вло
нъкои български, предимно се говете по спестовни книжки
зонни произведения и за д а у - при сткщите банки ще се налесни вноса на некои иностра- малятъ съответно. Лихвите на
ни стоки,' отъ които нашиятъ па- влоговете въ пощенските спе
заръ чувствува по-голяма нужда стовни каси се намаляватъ отъ
Б. н. банка и з д а д е наредба 6 на 4 на сто, а тия въ Землецелската банка — на 3 а /, на
№ 22.
съ която прави възможенъ из сто. Съ отделенъ декретъ за
носа на: плодове (безъ оръхи), конната лихва ще се намали
зеленчуци, добитъкъ; месо и на 9 на сто.
сеинска мась, дървени и кгм.
Югославия.
вткглища, розово масло, пашку
Подписано е •
ли, тютюни стари реколти до
1930 г, вкл., вино, ракия, млечни споразумение м е ж д у Турция
произведения, коалинъ и.квари Югославия за обща
цовъ п-всъкъ, захарь дърва и
продажба на опиума.
дървенъ материалъ съ компен
сация 100 на 100, а по-конкрет Общото бюро за продаване,
ни разрешения отъ Банкота и ще почне да действува въ Цасрещу вносъ на допълнителни риградъ отъ 1. 1. 1934 г. Отъ
контингенти на следните арти новата реколта въ Югославия
кули: лекарства и медикаменти, се очавкатъ около 50,000 кгр.
петролъ и петролни деривати, опиумъ.
Привилегированото дружест
каменна соль, сурови и спома
гателни материяли за инду во за
стрията и занаятите, желъзо,
износъ на землео,елски
клинци, ламарини, бвло тенеке,
произведения
калай, олово, циикъ и бакъръ, отива къмъ ликвидация.
суровъ каучукъ,сода каустикъ,
Чехословакия.
с Ьрна и солна киселини, бси,
-»итопонъ и цинквайсъ. машин
Начиная отъ 26 май при вно
ни части, препарати срещу на са, на салами,
секоми и болести по рйстениякондензирано млеко и
та. Ще могатъ да се погасяконсервирани яйца.
ватъ и стари задължения.
требва да се искатъ предвари
Износътъ.на българското телно разрешения.
розово масло
Явстрия.
напоследъкъ чувствително се
Правителството уреди въврсзасилва, Презъ 1929 г. изнесли
сме 2664 кгр. за 265 милиона | са за създаване на
лева, презъ 1930 г. 1752 кгр. -специални организации
за 194 мил. лв., презъ 1031 г.
за и з н о с ъ
1352 кгр. за 85 мил. лв., презъ Организациите могатъ да огра1932 г. само 919 кгр. за 37 мил. ничаватъ своята работа самосъ
лв. Презъ първите 5 месеци н а ' н ^ к о л к о износни артикули и
1933 г. износътъ на розово мас- само спрямо определени страло се изчислява на 778 кгр. з а ' н и . Къмь в ека организация
30 мил. лв. срещу 217 кгр. за • принадлежатъ фирмите, анга9 мил. лв. износъ презъ сжщо-^жирани въ износа на съответ
то преме на' 1932 г
ните стоки.
Съ декретъ № 207 отъ 31-й
Турция.
май т. г.
Новиятъ законъ за измене
стойностьта на златната
ния на
крона,
митническата тарифа
при изчислението на митата за
влиза въ сила отъ 1 т. м. Ми всички артикули се увеличава
нистерството на митниците и начиная отъ 3 юний, отъ 1"80
монополите- премахва общин на 1"83 шилинга.
ското право - октроа, като го
Германия.
замени съ 10 на сто процентно
Съ влизене въ сила на нама
увеличение върху събираното
вносно мито. Постъпилите при лените ЕНОСНИ мита за ьйца,
ходи отъ тия 10 на сто ще се намали се дос-гашната голема
разпределятъ между общин
конкурентноспособность
ските упразления, сьобразно
на местното яйчарско
численностьта на населението
производство
на градовете.
спрямо чуждестранните яйца.
Гърция.
За подпомагане на германското
Солунските стопански срЬди земледелие и специално за по
поискаха отъ правителството да ощряване на птицевъдството,
се отпочнатъ по възможность германското правителство е из
по-скоро
действувало предъ управление:

то на германските железници,
щото отъ 1 юний г. г. яйца отъ
германски произходъ да се пре
возватъ по германскитЬ желез
ници съ 25 на сто намаление
на навлото. Отъ това намале
ние могатъ да се ползуватъ
само такива яйца отъ местенъ
произховъ,' които еж щзндардизирани.

Янглия.
Съ Югославия се постигна
съглашение, споредъ което Югославянската Народна банка
ще освободи
блокираните временно въ
Югославия кредити
в ъ динари,
j
на името на британски полан-'
ници и фирми, за купуване на j
стоки, ноито ще бждатъ внесе-.
ни отъ Югославия въ Янглия.

Рекламирайте чрезъ в-къ;
„ИСТОЧНЯ МИСЪЛЬ"!

Вщщиш Градско йбщ. Уярилеиив

бявление
№ 9747
Обявява се на интересующите се, че на 17 юний
т. г. отъ 9 часа въ Варненското Окржжно Данъчно
Управление ще се произведе спазаряване по добро
волно съгласие за доставката на 150 куб. м. кариеренъ чистъ песъкъ и 250 куб. м. кар. чистъ чакълъ.
Приблизителна стойность на предприятието е 45
хиляди лева.
За правоучастие залогъ 10 на сто отъ приблизи
телната стойность въ банково удостоверение и доку
менти съгласно закона за Б. О. П.
ПоемнигЬ условия се виждагь въ общината.
Всички разноски по публикация, гербъ и пр. еж
за сметка на доставчика.
гр. Варна, 7 юний 1933 год.
Отъ Общината.

Гебедже
|| Търси да закупи големи количества Р/глЖЕНЯ CJlRMfA
||
и ВЪРБОВИ ПРЪЧКИ.
|
О ф е р т и д о Д и р е к ц и я т а на ф а б р и к а т а .

Стр. 4
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Пивоварница

БРАТЯ ПРО

Телефони: 172,17-39. П Р И Д В О Р Н И Д О С Т А В Ч И Ц И

София

Ядресъ: БРЯТЯ ПРОШЕКОВИ, „Санъ Стефано22

Негово Величество ЦАРЬ БОРИСЪ III благоволи да назначи фирмата ни за ПРИДВОРНИ ДОСТАВЧИЦИ въ днитв,
когато предприятието ни завършва своето петдесетгодишно съществуване.
По този случай пуснахме въ продажба специално приготвено свЪтло

което по приятния си вкусъ, ароматъ, ппътность и цввтъ е недостигнато и непостижимо.
Продава се на едро въ всички градове и по-голЪми населени мЬста и се точи въ 750 питейни заведения въ Co-3
фия и въ всички първокласни локали в ъ цвла България, включително въ вагонъ-рестораитить и параходитЪ по
българ. Дунавски бръгъ на Международното дружество на спалнитв вагони и гояьмитв европейски експреси*

Търсете и пийте ГЛРИДРОРНО ДРОШЕ^О
Представителство за Варна и о к р л г а :
С О Д О Л И М О Н А Д О В А К О О П Е Р А Ц И Я „ С Ъ Е Д И Н Е Н И Е " Телефонъ 582.
Добрн Филовъ

Я правоверните пъкъ иска
За лйшенъ пжть да увери,
Властьта всесилна османлийска
Че знай комити да „ц-ври".
И самъ той гордъ, самоув-вренъ,
Грижливо всичко нагласилъ,
Почива София, тя цЪла
|Минаватъ бавно часовете,
Възседналъ си жребеца черенъ,
Заспала е ср^дъ ношни мракъ;|Мжчителните часове.
Сполетъ на ястребъ леко кри лъ,
Чаршията е ^опусткпа,
Отбягва, сЬкашъ, да настжпи Лети и той къмъ лобно место,
Немей валийскиятъ конакъ.
Фатални, но желани мигъ
Гдетъ ще угасне милъ животъ
Не спи единъ затворникъ само, Да тури край вечъ на свирепи За племе в'тоя св-втъ злочесто,
Когото утре чака смърть;
Терзания на мжченикъ.
За клетъ онепраданъ народъ.
*
Той с^клюмнала глава на рамо Смъртьта той с'нетърпенье чака,
* *
„Защо, защо не съмва йощъ!" Едвамъ е слънце озарило
Си спомнюва приветни кжтъ,
Гдетъ в'знамето на свободата „По-скоро булото на мрака
На изтокъ модри небосклонъ
„Вдигни предсмъртна тежка
Да отмъсти се е заклелъ
И предъ стърчащото бесило
На полумесеца с'звездата,
нощь 1 Стои валията на конь.
На знаме, зверь що е развелъ,
Ту гледа гордо на тълпата,
***
И неговата бащиния
На възхитения аскеръ';
Зората пламна на небото,
Държи подъ него с'векове
Пробужда се отъ сънь градътъ; Ту се заканва на раята
В'нечута, грозна тирания
И се люти, катъ нЬкой зверь.
Лъщи на'Витоша челото,
На правоверни зверове.
Белей отъ всЬкжде сн^гътъ. Тълпата слуша го с'смиренье,
Си спомнюва, какъ по селата Презнощни вихровъ бътъ утихна Наточели е в'храмъ дошла,
И градовете е легвлъ
Излелъ свой гн^въ, е укротенъ И чака, чака с'нетърпенье
Да пръсва с'св-Ьтлина мжглата И день приветенъ се усмихна „Злодей" в'„позорната кола".
Сзамахъ на подвига си СМ-БЛЪ — Подъ небосводъ вечъ изясненъ. Но, ето и тя се зададе. . .
Да буди у „раи" заспали
На кракъ е отъ зори йощь ранни Лети къмъ лобно место ТЯ. . .
Духъ борчески за свобода
Вечъ всичко живо -- ц-вли градъ : Пристигна... заповЪдь се даде
И предъ бесилката тя спря
И, силата си те съзнали,
Деца, мжже, слуги, стопани,
По
знакъ, се спущатъ заптиитБ,
Да смъкнатъ робската юзда.
Но не на работа вървятъ.
Си спомнюва в'свой пжть и злото Т Б бързатъ, нижатъсе
верига Изкарватъ Левски, почти трупъ,
Що е отъ братя той вид-влъ, .Да се нам-врять в'оня край,
Едвамъ що влачи букаигв.
Лишенията — туй, каквото
| Гдетъ вечъ, бесилка се издига, Предаватъ на палача грубъ,
Зверь Сжертвата си да играй. Извършили вечъ, по закона,
Той е изпиталъ, прежив-влъ,
И пламватъ муза мъсть гърдите, „Ше 6-БСЯТЪ утре башъ-комита За в'случая обрядностьта,
,На царщината турска врагь, Катъ му еж и традиционна
Но го неволята души;
Маслина пъхнали в'уста
„Раята който се опита
Да смъкне иска букаигЬ,
!
го веднага
„Да вдигне всичката на кракъ, На буре качватъ
Оковите си да строши
1
,
Окжсанитъ
заптии,
„За
туй
валията
и
иска
И хвръкне татъкъ, срвдъ
[ Палачътъ с'чего разполага,
балкана, „Да види вевки, да узнай,
„Животъ на извергъ с'злоба 1| Предъ жертвата с'вжже стои.
Катъ птичка, да се отзове;
низка Врата му с'примка той затисна
В'гърдите с'лава на вулкана
„Какъ стига до заслуженъ край.f и бурето вечъ отстрани
Борци наново,да зове.
г И Левски мъртавъ той увисна...
Така, запр-внъ в'железна клетка, Това желание валийско4
{И
свърши мрачните си дни.
Терзайсе разярени левъ,
Се разгласи отъ кехаи
Когато ягката решетка
На Ц-БЛО общество Софийско, ! В'тозъ мигъ се слънцето затули
Не можъ да счупи в'своя гн-Ьвъ. На правоверни и раи,
jJ Задъ облакъ и се помрачи ;
Терзай се Левски, н-вма мира, За туй днесъ и народъ — гъм Надъ трупъ да грей ли, то за
туй ли
И, като призракъ, ту снове
жило
Ще праща ласкави лжчи?
Насамъ-нататъкъ, ту пакъ спира, Отива с'собствени очи
Отъ тукъ натъй не би и грЪло.
Я вънка бурята реве,
Да види грозното бесило
Яко на страдната земя •
Приглася, котчели, на тая,
И Левски
трупъ какъ ще
Що в'негови гърди кънти,
стърчи. Сърдце за мъсть не би тупгвло,
Борци би нямала йощъ тя.
Когато пламналъ в'свойта стая Пашата с'зрелище потресно
, ... *... '
Той чака — време не лети.
Да ВСБЙ в'рабит-Б иска страхъ,
В'затвора глухъ срЪдъ зидовете Плода на техни трудъ по-лесно Загина Левски блегороденъ,
Умре страдалецътъ — герой
Безъ сънь еж нощи векове;
Да граби алчни падишахъ;

Трудово Горско Стопанство

Лича"

Обявление № Т. 3875
Обявява се, че на 1 Юлий 1933 год. въ тържната зала на Варненското и Бургаското Окржжно Данъчно управление и въ общинското управ
ление на с. Гьозикенъ Янхиялско, ще се произ
веде търгъ съ тайна кокуренция, з а п р о д а 
ж б а на находяидигь с е в ъ с к л а д а на
с т о п а н с т в о т о Гьозикенъ»,
матери
али.
а) Строителни материали около 26 куб. м.
на стойность 17.500 лв.
б) Минни подпори 2682 броя около 5628 лин.
метра 47.000 лв.
в) Дърва за огрЪвъ около 4000 куб. м. 640.000 лв.
г) Дървени вжглища окопо 26.000 кгр. 36.500 лв.
или на обща стойность отъ 741.000 лв. Групата е
двлима по видове, а дърветата еж дЪлими и на
партиди по 500 куб. метра едната.
Търга ще се произведе въ 9 часа Оферти
ще се приематъ до 11 часа, залогъ 5 на сто отъ
стойностьта на предприятието.
Закона за бюджета, отчетностьта и пред
приятията е задължителенъ. ПоемнитЪ условия
могатъ да се видятъ всЪки приежетвенъ день въ
стопанството и въ деня на търга вь тържната
зала. Гербъ, публикация и други еж за сметка
на купувача.
Гара Доленъ Чифликъ.
Отъ Канцеларията

Но неговия духъ свободенъ,
Той не умре — остана той
И изкопа оная яма,
Отъ всички експортни яйца
Гдетъ вечъ намери своя гробъ държави съ екстензивно птиДържавата на „Динъ-исляма"- — цевътево. процентно на насе
Палачъ на петвековни робъ.
лението, България стои на пър
Тозъ духъ на Левски, които даде во место по отношение износа
Живота си за свобода,
на яйца. Годишното производ
О, нека винаги да бжде
ство на яйца у насъ достига
Намъ ржководната звезда,
I около 660 милиона броя яйца,
Да бжде ангела-хранитель
отъ които изнасяме годишно
У насъ на нея завсегда
t 3 3 0 - 4 0 0 милиона, което прави
И срещу всеки угнетитель
150—60 процента отъ общото
Изъ собствената ни среда !
. производство. Въ страната се
консумиратъ между 250—330
ветеринаренъ фелдщеръ взема- j милиона бройя яйца, отъ които
„намалената
тарифа".
j
Я. БЯИЧЕВЪ — Варна,
на
човекъ се пада около 50
Единъ день въ стаята на учи-1 ше го на ржце, внасяше го в ъ .
теля влезе обичното черно кжд-' морето и го постазяше срещу яйца годишно.
[ раво,кученце на дамата, Не- вълните: Всичко туй се праве- П° големина нашите яйца от(Фейлетонъ).
ронъ. Учительтъ биде изнена ше систематично по рецептата, (стжпватъ на холандските, данЯ знаете ли вие, че действи-|заявлението на майката, че по- данъ отъ необикновенно въл- Сетне той изнасяше Нерона на [ските и белгийските, но иматъ
телно дамите еж жестокъ на- ради изменилото се икономи- неста козина на. животното и брега, дето слугинята го чака известни предимства предъ^те
родъ? И тая жестокость е не-'ческо положение на семеиство- попиталъ дамата за промената. ше съ чаршафъ. По тоя начинъ зи на югоизточните и източни
какъ странна и остарела. по то и поради големата парична
— Яхъ, да 1 На Нерона сега ние изцерихме нашия Неронъ.(Държави. Отъ тази груса наши
вкуса на добрите дами отъ) криза, могатъ да плащатъ само козината е съвсемъ друга. Сь Погледнете сега, каква чудна т е яйца отстжпватъ само на
XV111 векъ, проливащи горчиви по 20 лв. на цасъ. Съ разбито изразъ на пълно душевно спо вълнеста козина има т о й ! . .
италиянските, но иматъ извес
Учительтъ по „намалената та тни предимства предъ руските,
сълзи нздъ романите на френ сърдце и съкрушена душа учи койствие и доволство, дамата
ските сантименталности. Тая тельтъ се съгласи, макаръ да обясни, че презъ пролеть Не- рифа" погледна кучето, мжчи- полски, унгарски, югославски и
чърта е особенна запазена въ виждаше, че не е станала ни ронъ толкова много страдалъ, телно се усмихна и каза въ се ромънски яйца.
тия наши дами, които еж ста каква промена, защото преди че дори и козината му изпада бе си : „Вероятно намалените
нали богати и знатни предъ и три дни на сина си, за забав ла. Язъ бехъ просто отчаяна 1 10 лв. еж изразходвани за по
ление, му купила хиляденъ ин- Лекуваха го най-добрите вете добрение козината на кучето."
Печатница Светлина
следъ войната.
струментъ и разкошенъ вело ринарни лекари въ града, но
Каква жалка ирония! Грижа Варна, приема да печата
Единъ учитель, беденъ, съ сипедъ.
нищо не помогна. Най-сетне та за козината на едно куче е
големо семейство, даваше уро
бидоха му предписани морски поставена по-горе отъ възпита встжакви бланки, плика,
Когато
дамата
се
върна
отъ
ци на сина на богата дама по
бани. Ние почнахме да кжпимъ нието и образованието на един фактури, афиши и др.
30 лв. на часъ. Той биде твър баните на Карлсбадъ, уроците
на
сина
и
се
възобновиха
по
бедния Неронъ] Янгажираниятъ ствената собствена р о ж б а : . .
де неприятно изненаданъ отъ
на износни цени.

ОЧЕРКИ и НАБРОСКИ.

ВашигЬ ййца

Брой 17 и 18

Стр. 5

Источна Мисъль

есторантъ-п
Н а й - х у б а в и я р е с т о р а н т ъ на к у р о р т а Варна с е о т к р и на 3 ю н и й С л б о т а в е ч е р ь .
Винаги ЕВРОПЕЙСКА и ОРИЕНТАЛСКА КУХНИ, ПРЪСНИ ЗЛКУСКИ, точи се ПРОЧУТОТО ШУМЕНСКО ПИВО.
Натурални К а р а б у н а р с к и и Варненски вина. Цени д о с т л п н и .
Оркестъръ подъ диригеИството на Г. Новожиковъ.
К ъ м ъ р е с т о р а н т а и м а с п е ц и а л е н ъ с л а д к а р с к и отд1ьлъ>.
ЩЕ И М А Ш Ъ ТРАЙНИ И ЕЛЕГАНТНИ
ДРЕХИ С А М О АКО СИ В З Е М Е Ш Ъ
П Л А Т Ъ ОТ"Ь Ф А Б Р И Ч Н И Я С К Л А Д Ъ НА

Изселване на турцатЪ отъ Здободневии бележки
Нашата партийна Голгота!
Добруджа

н а ул. П р е с л а в с к а — В А Р Н А

АФОРИЗМИ.

Една жена, колкото повече
Въ неколко вече броя орга- бриланти притежава, толкова
.Календарулъ" (20. V.), като нътъ на местната демократи по-тъмно е нейното минало.
съобщава, че оть извесно вре ческа организация в. „Потикъ"
ме насамъ мюсюлманите о т ъ ' дава обширенъ списъкъ на ре
Славеите, когато престанатъ
Добруджа се изселватъ масово, i довните партийни членове, като
съжалява, за гдето това миролю обозначаза професията и дата да обичатъ, преставатъ и да
биво население напуща тая про та отъ когато всеки единъ е п е я т ъ . Съпрузите, напротивъ,
когато престанатъ да обичатъ
винция. Запитанъ за причини станалъ партиенъ членъ.
— начеватъ да крещатъ.
т е на изселването, силистрен
Въ последния брой 41 на в.
ския мюфтия з а я в и л ъ , че тур .Потикъ" е даденъ пакъ спи
— о —
ското малцинство, което съста съкъ на 704 партийни редовни
Когатл единъ мжжъ се влю
влява 68°/ 0 о т ъ ц я л о т о населе члена, който списъкъ започва би, той е дошелъ къмъ края
ние на Добруджа, е било вина съ чиновникъ (№ 594, макаръ на своя разумъ, а жената —
ги лоялно спрямо ромънската че е посоченъ „търговецъ") и к ъ м ъ началото на своята хитдържава. Следъ аграрната ре свършва пакъ съ чиновникъ рость.
Церберъ.
форма и проверката на собст- (№ 1298).
веностьта, турския селянинъ е
Две приятелки.
Отъ тия 704 редовни партий
останалъ съ твърде молко ра
ни членове, споредъ данните
— В е р к е , кажи ми: верна ли
ботна земя, която не му дава
въ надлежната графа, се виж • си на своя с ъ п р у г ъ !
възможность да посреща и най
да, че 70 и само седемдесеть
— Чуденъ въпросъ, безспор
насжщните си нужди. Къмъ
души еж станали членове на но : да 1
това т р е б в а да се прибавятъ
организацията отъ основаване
— Но, чини ми се, ти му изи п р е к о м е р н о високите данъ
то й (1899 г.) до 1922 год. или меняшъ.
ци, р а з н и т е ангарии и нехайноказано по-правилно еж стари
— Отде заключавашъ?
стьта на р а з н и т е ромънски пра
партийни привърженици. Оста
—Мзъ зная, че мжжъ ти по
вителства спрямо турското на
налите 634 души еж станали лучава малка заплата, а пъкъ
селение, въ разр-Ьзъ съ внима
партийни членове презъ след- ти носишъ скжпи дрехи и пръ
нието, което се одава на бъл
ните години:
стите ти еж окичени съ без
гарското малцинство, при все,
1923 1924 1925 1926 1927 ценни камъии.'
Церберъ.
че това последното се д ъ р ж и
1
8
12
6
4
неприязнено к ъ м ъ всичко кое
Гатанки.
то е ромънско. Всички тия фак 1928 1929
1930 1931 1932
1. Преди Женитба има две
ти еж отчаели добруджанските
420
128
5
19
31
турци, които се изселватъ въ
Явно е значи, че следъ идва работни ржце ; и единъ е з и к ъ ,
Турция, дето
правителството нето на власть на демократи а следъ женитбата - една ра
на Кемалъ паша имъ "прави го ческата партия има единъ не- ботна ржка и два езика. Кое е
леми улеснения Отъ друга ст бивалъ приливъ отъ 548 души т у й ?
рана, оть петь години насамъ само по тоя списъкъ или взето
2. Когато го гледа ч о в е к ъ ,
колонистите жив-Ьятъ въ кж- процентно. 78 на сто отъ обна текатъ му л и г и т е , а когато го
щ и г в на местните турци и родваните редовни партийни яде, скърцатъ му з ж б и т е Кое
,
правителството не мисли да членове въ бр. 41 на в-къ „По е туй ?
имъ построи жилища и да въз тикъ".
3. Живее като куче и умира
станови по този начинъ духов
Яко приемемъ че тоясписъкъ като човекъ и живее като чо
ното сближение между колони- олицетворява положението на векъ и умира като куче. Кое
сти и мюсюлмани, мюфтията партийната организация въ тоя е туй?
Церберъ.
добавилъ, че- до днесъ били моментъ, то ще следва, че отъ
съставени 92 списъка, съ по по-старите си партийни прия
сто турски семейства
всеки, тели, тази организация има ре
които семейства, желаятъ да се довни членове само 22 на сто.
изселятъ. Тия списъци еж пра
Администрацията ни моли
Но и тоза процентъ не е татени въ Янгора за одобрение.
ония г. г абонати на които

«wars.»

Въ.
tpf
ул.

м о д н о т о к р о я ч е с к о ателие
X

, М. ^К*Г

X

-а.

-Н.

Ъш^г

„Царь Симеонъ" (въ зданието на детската
. здравна станция)

се изработватъ прецизно и най-износно
елегантни мжжки костюми ;
Е д н о п о с е щ е н и е уверява напълно клиента.
-..«.ягш

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление № 9746
Обявява се на интересующите се, че на 17 юний
т. г. отъ 9 часа въ Варненското Окржжно Данъчно
Управление ще се произведе спазаряване по добровол
но съгласие за отдаване на закупувачъ отъ сключване
договора до 31 мартъ 1934 год.
1) Чистенето на ямите.
Първоначална цена 50000 лв. годишно. Залогъ 5
на сто.
2) Събиране вехти материали отъ сметищата.
Първоначалната цена 30000 лева годишно. Залогъ
10 на сто.
Предложенията требва да съдържатъ цената за
една година.
Залозите по отделно въ банкови удостоверения
и документи съгласно 3. Б. О. П.
Поемнигв условия се веждатъ въ общината.
Всички разноски по публикация, гербъ и пр. еж
за сметка на купувачите.
гр. Варна, 7 юний 1932 год.
Отъ Общината.
Варненска Мюсюлманска Въроизп. Община

ОБЯВЛЕНИЕ № 177

В ъ допълнение на обявлението № 137 о т ъ 10 май т. гпубликувано въ „Държавенъ вестникъ" брой 35 отъ 17 сжщия
м-цъ обявява се на интересующите се, че на 17 юний т. г.
отъ 107а до 12 часа преди пладне въ тържната зала на Вар
ненското дан. управление ще се произведатъ търгове с ъ явна
конкуренция за одаване подъ наемъ по за 2 год. с л е д н и т е
е ж изпратени квитанции по! вакжфски дюкяни, на които първоначалните цени на наемите
пощата, въ случай че кога ще сеопределятъ отъ тържната ксиисия, а именно:
1) Дюкянъ на улица „Дунавъ" № 1.
то имъ бждатъ предстевани I
2)
„
„ „Царь Симеонъ" № 2 3 .
отъ пощалйонитЬ квитанци
3)
№ 23.
ите не разполагатъ съ па
Затисвзнияа почзагъ о т ь 10 30 до 11 ч. пр. пладне.
З а л о г ъ 10 на сто о т ъ първоначалните цени за д в е т е
ри, д а съобщаватъ кога д а
имъ б ж д а т ъ представени години. Всички разноски за сметка на наемателите. Поемниповторно, но не да пишатъ т е условия видиими въ общината.
гр. Варна 13 юний 1933 год.

Чатете в. „Неточна М и ш ь "

къвъ, защою чъ него влизатъ

Добричскиятъ в. „Лежиона- и тия които еж се записали за
рулъ" (10.V) пише: Изселването демократи презъ 1928, 1929 и
на турците е предизвикано о т ъ 1930 год. тогава, когато се изсамите административни орга живеваше една надежда че упни. Сега поне, когато никой не? прав/ението иасговора епредъ
може вече да ги спре, би т р е б - j рухване и че всички шансове
вало да се взематъ мерки, и м о - ' за властьта еж на страната на
тите имъ да не попаднатъ въ демократи^.
ржцете на б ъ л г а р и т е . И д е й - ; Като спаднемъ и числото на
ствително, днесъ единствените редовните ч л е н о в е записани
купувачи на тия имоти еж б ъ л - , презъ тия три години, то про
гарите. Министерството на д ъ р  цента на старите партийни ре
жавните имоти е отпуснало з а ; довни членове остава съвърше
тая година една сума отъ 20 но незначителенъ т. е. едва до
милиона леи за постройка на стига 10",,.
жилища на колонистите. Съ
Това ще рече че днесъ Вар
тая сума биха могли да се от- ненската демократическа орга
купятъ десетина хиляди хекта низация е, по некакпа вжтрешра земя оть турците и около на организациоона причина, изо
хиляда кжщи. Факта, че турци ставена отъ своите стари пар
т е се задължаватъ да си оти- тийни привърженици и че тази
датъ и ще се дава възможость организация сега е въ пленъ
на българите да се засилятъ на пришелци и то такива, кои
въ Добруджа, като купуватъ то еж свикнали да нападатъ
турските имоти, е едно нород- всека властвудаща политическа
но злодеяние.
партия и да я напускатъ тутак-

„отказвамъ" и съ това д а ни
създаватъ излишни непри
ятности и разноски.

Отъ общината.

Трудова Горска Производителна Кооперация „Брьстъ"
с. €таро ОрЪхово Варненско

си щомъ тя загуби властьта, за
да се прехвърлятъ въ нова властвувьща такава. •
Тия пришелци не еж никакви
придобивки за демократическа
та организация,а напротивъ еж
сжщата оная тълпа, която ще
вика утре „Разпни го" и ще
крещи за Голгата надъ демо
крацията.

к » •rx."i Ж 1 ^ : А Г Ь Ш & ^

Б. Д.

Обява
Кооперацията обявява на интересуващите се, че прода
ва оть склада си с. Ст. Орвхово Д ж б О В Ъ СТрОИТеПвНЪ
м а т е р н а л ъ (бело меше) както следва:
4 метрови мертци по
400 лв. плътенъ куб. м.
Дълъгъ стороит. материалъ по 500 лв. пъленъ куб. м.

Сжщата располага и съ телеграфни епектрически стълбове.
е. Ст. Орехово 1 VI 1933 год.

Генчевъ.

Отъ Кооперацията
«шшшЕшзшгшвтйгзщшхка

се
Рекодаирааъ ресторантъ-кариацария и градина
ш

в с и ч к и при Ч И Ч О М И Т Ю на булевардъ
и*х*их&

Сливница

ш

Стр. б

Брой 17 и 18

Источна Мисъль

Б-Ьли и червени Варненски и Карловски В И Н А и Шуменско П И В О , всичко изстудено въ
фабриченъ лед-ъ. Винаги пръсни з а к у с к и на скарата. Прислуга бърза.
О б р а з ц о в а чистота.
Народни цени.

Ново за мравкитЬ
Че мравките, сжщо като хо
рата отглежда 1ъ „добитаци",е
общопознато, но че „кравитЬ*
на мравките — листните въш
ки, се пазятъ отъ специални
.говедари" това сега тепърва
е установено отъ Д-ръ Херманъ
Аидманъ отъ мюнхенскиятъ уни
верситетъ. Той е установилъ

Д . В . б р . 4 8 —3.V1.1933r.

. ЯМВ щ К щ Е! щ ЖгШШИЯ Ейщ:аш5гж1ИЯЕашй^ в я ю в а д ю в а ш в и г а ш и в т а . ^ ^

НАРЕДБА

№ 38120
Съгласно чл. 15 отъ Закона
за ограничение на престжпленията противъ личната и обще
основано 1910 година.
ствена безопастность разрешава
се носенето на огнестрелно оржжие на следните категории
че „стадата" отъ ЛИСТНИТЕ ВЪШ длъжностни лица:
1. На всички бирници и да
КИ се пазятъ не отъ кои да еж
мравки на даденъ мравунякъ, нъчни агенти при окржжнигЬ
но всеко „стадо" е повере и околийски данъчни управле
но на опредъленъ индивидъ ния.
2. На държавните и общин
„на които постоянното занятие
се състои въ пазенето на доски лесничеи.
3. На прокурорите, зам про
битъка". Съ други думи. всЪко стадо си има и свойя го- курорите и еждиитв-следователи.
ведаръ.
4. На надзирателите, канто
Д-ръ Аидменъ прибЪгналъ съ
нерите
и надзорниците по ве
установление на това до изпи
домството
на Б. Д. Железници,
тания методъ при изследване
Министерството
на земледьлина живота на насекомите —
ето
и
държавните
имоти, отде
отбелезване на насекомите съ
ление
за
горите
и лова и по
боя. Така той отбелезвалъ съ
ИЗВЪРШВА ПРЕВОДИ
Министерството
на
обществе
известна боя вевка мравка ко
до всички градове и потолеми села въ страната.
ято пазила „стадото" на нЪкой ните сгради, пжтищата и съ
листъ, като за контрола отбе общенията.
5. На еждиите при мирови
лязва съ сжщата боя и листа.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ
те,
окржжни и апелативни сжНа другия день сжщите ТБЗИ
дилища
и
върховния
касациоотбелезани мравки се явили за
безсрочни, срочни, детски и спестовни, при износна лихва, като на влогове
да изпълнятъ службата си. Все ненъ еждъ.
до 20,000 лева не се одържа данъкъ върху лихвите.
6. На бирниците и финансо
ка отъ ГБХЪ си отишла при
ви
агенти
при
общините,
които
«стадото" си като се устано
вява отъ еднаквостьта на боя събиратъ и носятъ у себе си
та съ които еж отбелезани обществени суми.
7. На общинските комисари
мравките и листата. Интерес
ИЗДАВА ГАРАНЦИОННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ното е, че rfc оставатъ при ста и агентите при комисарскигЬ
дата си и презъ най-топлите участъци.
за преаъ еждилищата, за чиновнически служби и пр.
8. На началниците на бюра и
слънчеви дни, макаръ че еж
принадлежали къмъ онзи видъ финансовите проверители при
мравки, които не обичали свът- окржжните управления по фи
лината. Вънъ отъ това презъ нансовия контролъна изборни то може да се държи за охра
на и безопастность въ общест
летните топли нощи т е оста те учреждения.
вените учреждения (банки, дру
9.
На
касиерите,
секретарьвали и презъ нощьта при „ста
касиерите и домакинъ-касиери- жества, кооперации, синдикати
дата" си.
т е при държавните и общин и пр.).
*,*
*
ски учреждения, които носятъ
София, 30. V. 1933 г.
Обявява се на интересующигв се, че на 17 юний
Че мравките могатъ да стра- съ себе си обществени суми. Директоръ на-полицията:
10. На началниците на сек
датъ и отъ душевни болести
т.
г.
отъ 9 часа въ Варненското Окржжно Данъчно
(п.) П. ТОДОРОВЪ
едвали некой би повЪрвалъ, ции, таксаторите, асистентите,
Управление ще се произведе спазаряване по добровол
ако това не е установено съ землемерите и стажантите, слу
I МИС ЛЕTЕ
но съгласие за доставка на 500 метра маркучи.
положителность отъ Д-ръ Ро- жащи като щатенъ персона пъ
бертъ Шегеръ. При наблюде при службата на бюрото за из
Девизната стойность на предприятието възлиза на
нията, които той правилъ вър мерване и уредба на горите и
50,000 лева.
ху единъ мравунякъ, той забе- постройка на горски пжтища
обезпечете имъ бждащето
лезалъ че една мравка се дър при Министерството на землеЗа правоучастие залогъ 10 на сто отъ девизната
чрезъ една застраховка
жала съвсемъ особено. Тя тиделието и държавните имоти.
цена въ банково удостоверение и документи съгласно
по ^животъ" при д во
чала непрекженато въ кржгъ
11. На инспекторите и пом.
и пречила на работата на дру инспекторите при Инспекциите
3. Б. О. П. •
гите. : Изобщо тя се държала на труда и финансовите инспек
Поемните условия се виждатъ въ общината.
като «луда". Тогава той я хва-тори при Министерството на
О б щ и н а т а проданалъ, умъртвилъ и й откженалъ финансиите,
Всички разноски по публикация, гербъ и пр. еж
главата, която изпратилъ въ
Предоставя се, за населените | в а ч р в З Ъ » Т " Ъ р Г Ъ Н а
e
за
сметка
на доставчика.
Цюрихъ на Д-ръ Брунъ. Този места вънъ отъ София, на P " } 1 Q . j - . . , . ^ т г к о r-»R
последниятъ направилъ една спективните градоначалници и'.*** г О Н И И Т . Г. О о О О гр. Варна, 7 юний 1933 год.
секция на главата подъ микро околийски началници да опре- ( Ц Д И Н С К И M"fe>CTa И З " Ь
Отъ общината.
скопа и установилъ че въ лъ-делятъ въ зависимость отъ ме
Ашкшкщццвкациня
разни части на
вата часть на мозъка на мрав стните условия, количеството
ката имало единъ отокъ.
на огнестрелното оржжие, кое-S
града.

кооперативно сдружение

Капиталъ къмъ 15. V. 1933.
лв. 23 000,000
Запас, фондъ несъбир. вземания ЛЕ, 8.200.000
Други фондове
лв. 3.050.000
Кредитъ на разполож, при Б. LL К. Б.
Собствени надвиж. имоти въ Варна

ОТПУСКА ЗАЕМИ
на членовете си—кооператори при най-износни условия.

ПРИЕМА ЕФЕКТИ ЗА ИНКПСО

Варненско Градско ОбЦ.Управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 9245

Д ЕЦ A T А
,0 Р Е Л V

Л*^*"**

11», «И Щ М . I ШД.М

Ргкдамирайте чрезъ в-къ „Неточна даиеъдь"

че ще служи за некаква дявол чудно да ги е прочелъ, непо- зеръ риба безъ чесънъ не върБ. Д . Генчевъ.
ска работа, а сметна, че Бай смея клетата да ги куса.
| ви и чевръсто нареди трапезата.
Слави ще се е угадилъ и е куКато изпражи рибите, Стри-j Наседаха край софрачи. . .
пулъ максусъ бвло брашно, съ на Петрана ги нареди грижли-; Бай Слави посегна и взе едкоето Стринка Петрана да оп- во въ една пръстена паница, на риба. . .
ражи скумриите и . . . безъ мно покри ги съ единъ саханъ и ги | Когато, обаче се опита да си
го да му мисли, взе че го при дигна на полицата, за да не ги (отхапе отъ нея, едва що си не
(Фейлетонъ).
Че кой дяволъ я караше кле-«донесе една.дизия пресна ри бра и като поразтреби и изме- надуши котката, приглътна си | строши всичките предни зжби...
те стаята, запретна се да пра-слюнките и зачака да се при-! Пражените скумрии беха се
тата Стринка Петрана да сине!ба —скумрии.
бератъ Бай Слави отъ община-1 вкаменили, защото бЬлото брашупражи рибата както що си праВечерьта, горката Стринка жи рибите.
Криво да стоиме, право да та и Даскалица Стела отъ учи-1 но въ което ги б е върдаляла
веше вече двадесеть години на- Петрана, изкорми рибите, изми
лище, че да обедватъ.
| Стрина Петрана, се указа, че
редъ, все увърдалени въ тех- ги и ги насоли, а на другия приказваме.ама стринка Петрана
Нещо ровеше изъ килера'било цинкваисъ зи новите беното си брашенце, ами отиде да день, като напъди малачето и като беше алащисала съ техси завира гагата гдето не й е нахрани кокошките, отиде# да ното есмеръ брашно млето на Стринка Петрана когато се ли обуща на Даскалица Стела!..
разтреби собата на Даскалица Бурнусузъ Исмаиловата воде хлопна вратнята. Идеха си Бай] Горката' Стринка Петрана!
работа 1
Стела и като всека жена, да ница, че това сега донесено Слави и Даскалицата.
| Б а й Слави й издъни два юмИмала глава да пати I
— Какво ще ни гощазашъ-рука между плешките и едва
Каква муха имъ беше бръм полюбопитствува какво си е до брашно въ книгата я просто
нала въ главите на Бай Славя несла даскалицата отъ Варна. ослепяваше съ своята белота и днесъ мари Петрано? Провик-|що не я остави на мЬсто, заВсичко на всичко, указа се, тя, като сметаше че рибите отъ на се Бай Слави още отъ двора... ради тазъ пуста даскаличина
— Стринкиния Петранинъ хубоче
си е взела една нутия бе товащестанать по-сладки, вар— Пържени риби Славе, се кундурена боя.
стникъ и на Даскалицата Стела
— техна квартиранка и . . . току лило, едно шишенце ливанто и даляше ги здравата въ белото отзова отъ килера горделиво) • Чумата, да я тръшне хеменъ
(тазъ Стела даскалицата!
си взеха главите и хайде на едни бели като снегъ кундури брашно и ги туряше въ врящо Стринка Петрана.
Въ
една
книга
свита
на
фуния,'то
въ
тиганя
слънчогледово
.
Бай
Слави
взе
единъ
тасъ|
шяюю.#!^!Шшлшж2йШ1®%№ш
Варна. . .
вода и отиде край градинката' Ч е т е т е и разпростра
Какви халви ядъха и какви имаше некакъвъ белъ прахъ,(масло.
трици бъркаха тамъ, Стринка който Стрина Петрана помисли! Теглеше й горката душицата да си мие ржцетв, а Даскалица |
нявайте
вестникъ
,,
..
Петрана незнаеше, пъкъ и нали че даскалицата ще да го е при- J да си схруска една опражена Стела си влезе въ стаята да се
брала
по
погрешка,
защото
нескумрийка
доргдето
еж
още
топ
поразхвърля.
!
„ИСТОЧНа МиСЪЛЬ"
си е простичка жена, не й бе
Стрина Петрана наскуба пре-!«""'" *"-~~-~~»«——-"--"-—
ше работа да се |бърка, ама можеше да допустне, че тоя j ли, но като знаеше какъвъ чер'като се върхнаха, Бай Слави прахъ ще да е нещо друго и кезинъ си е Бай Слави и не е сенъ
гнъ чесънъ отъ градинката,' И Ш Т Щ З „СбЪТЛШ ВЗрйЗ

flpamenrnt скумрии
на Стринка Петрана.

Брой 17 и 18

Источна Мисъль

ЧИЧО-'
има,

Стр. 7

ПОСЕТЕТЕ И СЕ УВЪРЕТЕ, ЧЕ

ЧИЧО!

както всЬки знай, З А К У С К И Т Ь НА СКАРА. Като опиташъ щ е признаешъ, че
HfeMa втори по в к у с ъ гостби. Такива приготвя само Ч И Ч О .

БИСЕРЪТЪ Н

3

А Р Н А , ТОВА Е

ЕНЪ КЖГЪ"

на самия морски брегъ, въ втората часть на морската градина, запазено отъ ветъръ и подъ прохладните сенки на
jj вековни кичести дървета. О т л и ч н а с к а р а . С т у д е н и н а п и т к и . Н и с к и ц е н и . С в и р и в о е н н а м у з и к а .

гднцинск! съветя

ва почва върху една затвър- не, студенъ поть, слабъ пулсъ, *'
д-вла основа и оградена отъ смърть. - Това еж най-сжще-1
подутина.
ствените признаци на дявола,*
Синята пъпка
Ето една страшна болесть,
б) Въ продължение на два- които всеки требва да разпокоято всъва страхъ и ужасъ у три деня, около така образу- знае още въ първата и втората
населението, особено у селско ваната черна раничка се появя- стадия на болестьта, когато пото, и то у СКОТОВЪДЦИТЕ.
ватъ въ кржгъ нови мехурчета, следната е излечима и да приНаричана ту лошата пришка, Раничката нараства и обхваща бегне веднага до най-бърза мету дявола, ту антраксъ, споредъ и мехурчетата, о б р а з у в а дицинска помощь, която благоместата, синята пришка или. новъ по-големъ кржгъ отъ ме- дарение на бързото развитие
по-добре лошата пжпка, инфек хурчета, отъ които, ако се сти- на модерната бактериология,
циозна (микробна) болесть, е скатъ, тече бистро-желтеникава, спасява> ежегодно хиляди чо,твърде разпространена у ЖИ много характерна течность.
вешки живота, които въ минаВОТНИТЕ, отъ които ежегодно
в) Въ тоя моментъ настжпва лото се даваха въ жертва на
взима много жертви и се пре третата смъртоносна, крайна невежеството и предразеждъдава на човека чрезъ непо стадия на пришката. Около- ците.
средствено допиране на послед връстната кожа се подува на- Б а И Ш Ш Т а КОКЙЗРВЙЦЙЙ
и
ния до кожата на умрялото дебелява и приема мъртвеш- *"*"" -<««»«•« »» ^ « у " ч » "
отъ тая болесть животно, до ки изгледъ. Най-характерно е, по съобщенията, авиацията
и туризма
вълната му и пр.
и за големо съжаление че всич
Днесъ въ 11 часа сутриньта,
Много по-р-вдко чов-вкътъ се ко това се развива безъ болки
заразява отъ ухапването отъ и съ слаба или късна темпе се открива въ София Балкан
ската конференция по ежобщемуха, останала въ контактъ съ ратура.
трупа на умрълото отъ антрак- _ Следъ неколко деня общото нията, авиациата и туризма.
са животно; или пъкъ отъ кон състояние на организма се Конференцията ще бжде откри
сумиране на заразено месо.
силно й бърже влошава. Явя- та съ речь отъ председателя
Обръщамъ особено внимание ватъ се: диария, повръщания, на Българската национална
на ме:оядцитЬ, че недостатъч студена поть, особено внуши група, г-нъ Янко Сакъзовъ,
но свареното-или опечено месо телно изражение на лицето, който ще приветствуве делега
трудно уловимъ пулсъ и най- тите. Следъ това Главниятъ
е особено, опасно..
Твърде често лошата пришка после смъртоносенъ ударъ. Въ директоръ на ; железниците г.
е професионална болесть: у тоя моментъ кръвьта е навод Л. БожкОвъ ще поздрави деле
всички професии, които иматъ нена отъ спорите на микроба гатите отъ страна на Б. Д. Ж.
Въ дневния редъ на комиси
пръкъ или косвенъ контактъ и е отровена.
съ умрялото отъ тая болесть
Безболезнено и неколко днев ите фигуриратъ въпроси от
животно. Спорите, за които ще но само развитие, червена безъ носно свързването на железоговоримъ по-нататъкъ, еж из мехурче, после съ мЬхурче ра- пжтната и шотейна мрежа на
вънредно много издръжливи на ничка; сърбежъ, пукване на ме-1България съ тая на останали-;
студъ, суша, влага, топлина и хурчето, почерняване на фона,]те балкански държави; изра-'
пр. прилепять влакната на ум увеличаване на раничката, за-|ботването на общи^ тарифи;
рялото животно и така се пре- граждането й сь кржгъ отъ 3 създаване улеснения въ транасятъ у човека, който се до нови мехурчета съ бистро-жел- фика, въ съобщенията и пр.;
косва до тия косми (овчари, ка та течность и надебеляване на създаване улеснения затуризсапи, кожухари, сламничари, фа кожата, която после добива ма; премахване на визи и пасбриканти на четки и пр.)
мъртвешки видь, бързо влоша- порти; създаване улеснения отПри тия случаи болестьта се ване на общото състояние: диа- носно девизните формалности;
предава на организма чрезъ рия, подуване корема, повръща- съзваване бюра за пропаганда.
малка раничка или одраскване
по кожата, чрезъ дихателния
или чрезъ храносмилателния
апаратъ.
У населението е известна са
28
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мо една, външната форма на
антракса, но наредъ сь нея,
съществува и една вжтрешна
сеха суджуци, твърди като дърво, и агнета, наплюрезултатъ отъ поглъщането или
ти отъ мухи; полиците и подътъ беха разкъртени
и торби съ разсипано брашно, стжпкано съ крака,
вдишването на спори на бо-'
се валяха по земята.
лестьта.
Външенъ а н т р а к с ъ или ло
Всичко наоколо беше тихо и страшно* става
шата пришка
ше отъ тази тишина . . . Струваше ми се, че всич
ко товае притихнало само за единъ мигъ и че ейЯвява се естествено предим
сега ще дотърчать хора, ще се понесатъ прокля
но върху откритите части на
тия, стонове, вопли и ще се пролее кръвь . . .
твлото: лицето, шията, ржцетв,
краката.
Вратичката, водеща отъ лавката въ стаята"
Могатъ да се набележатъ
дето живееше семейството на Естра, бвше затво
три степени на синята пришка.
рена. Язъ тихо почукахъ. Мълчание гробно, скръб
а) На местото на заразата се
но мълчание. Почукахъ повторно и казахъ името си.
появява изпърво едно червено
Въ стията се раздвижиха. Зачу се шумъ отъ
петно, прилично на ухапано
мънички
боси крачка и вратата предпазливо се
отъ бълха, придружено отъ
отвори.
слабъ сърбежъ. На мъттоте на
Удари ме веднага тежкия и задушенъ въздухъ.
това червено петно се появява
Въ това миниатюрно помещение се беха събрали
едно съвсемъ малко сиво-син
около' петдесеть души - мжже, жени и деца. Тукъ
каво мехурче, запълнено съ би
беше натрупано всичко онова, което бе спасено
стра течность.
отъ разорението. Я изподъ тази купчина отъ пар
Скоро вследствие на чесанецали поглеждаха изплашените детски лица . . . Но
то или спонтанно, мехурчето се
всички мълчаха и отъ това техно мълчание се усе
пуква и подъ него се открива
щаше тяжесть въ гърдите. Само сподавено страда
единъ червенъ фонъ, който зание и мжка се чувствуваше въ това мжлчание на
съхва и се наранява, добивай
присжтствуващитЬ.
ки постепенно жълтеникавъ, по
Язъ обхванахъ съ погледъ всички. Майката
сле тъмно желтъ и най-после
на Естра седеше на кревата и кърмеше едно пе
черъ цветъ (отдето името на
леначе,' а около нея се притискала другите деца,
пришката вжгленъ, както я наСамо Естра я немаше,
ричатъ французите). Всичко то-

ш

Варненска Мюсюлманска Вйроизп. Община

ОБЯВЛЕНИЕ № 176
Обявява се на интересующите се, че на 16-ий юний т. г.
отъ 10 и пол. до 12 часа преди пладне въ Варненското ДанУправление ще се произведатъ търгове по доброволно съг
ласие по за 2 год. начиная отъ деня на предаваането подъ
наемъ на долоозначените вакжвски дюкяни:
1) Дюкянъ на ул. «Царь Симеонъ" № 23.
2)
„Габрово" № 39.
я
3)
„ .
.
№ би
4)
„
„София,, № 9.
Залогъ 10 на сто първоначалните цени за двете години.
Всички разноски еж за сметка на наемателите.
Поемните условия видими въ общината.
гр. Варна, 12 юний 1933 год.

Отъ Общината
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Дюбйтедй на хубавото й приятното I

! Строго фамшр!зта Бнргрннрадт
1 прй Д-во : Г Р О З Д Ъ : ( Р кододрума)
§

Пустна за продань чистно натурални

I

пъозокачзстзенни напята и отлежала бира

f
I
I
Щ
§
"'

съ винаги ПРЕСНИ ЗАКУСКИ, които задоволяватъ и
най-изтънчения вкусъ. Прислуга бърза и винаги вежлива!
Въ бирарията ще прекарате времето УЮТНО, при свежъ
ароматенъ въздухъ, между боровите дръвчета; ще слушате отдалечъ шепота на морските вълни и звуците на
музиката и всичко това неволно Ви кара да се унесете
далечъ . . . въ ВЪЛШЕБНИ СТРЯНИ и забравяте све
товни грижи, а такава почивка е полезна за здравето Ви.
Едно посещение е достатъчно за да дирите постоянно
|
бирарията при Д-во „ГРОЗДЪ".
1-2

Въ Администрацията на в-къ
„ИЗТОЧНА МИСЪЛЬ"
ул. Царь Симеонъ No. 9 (бивша
Гургулята) се приематт=> реклами
и абонаменти з а вестника.

Еврейски погроми
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Много ли пари си спестила за войниците?
Естра подозрително погледна къмъ готвачка
та, приближи се до мене и ми пошепна на ухото:
— Шестдесеть и осемь копейки.
— Охо! . . днета си събрала . . .
— Я още два. месеца ми оставатъ да събирамъ. Дотогава азъ ще имамъ много, много.пари.
— И всичките ли ще имъ ги дадешъ?
— Да.
— Но защо ще имъ давашъ пари? Ти още
не ги позьгавашъ. Tfe еж съвсемъ чужди?
— Яхъ, не. И ТБХЪ сжщо ще ги биятъ . . .
японците. Tfe затова еж и толкова сърдити. Tfe искатъ да се повеселятъ, а на войната не могатъ да
бждатъ весели, и пари нематъ. У бедните нема па- ри, нема, а щомъ азъ имъ дамъ пари, ще имъ ста
на весело, т е нема да се сърдятъ и нема да ни
биятъ.
Очевидно беше, че у момичето се беше получилъ този вьзгледъ за събитията отъ постоянните
стълкновения съ запасните, които вече беха обяви
ли бунта. Не се минаваше день безъ тя да дойде
въ кухнята, винаги стараеща се да бжде полезна,
да помогне некому съ каквото и да било, да услу
жи. Тя имаше удивителна черта въ характера си;
винаги се стесняваше да приема отъ мене пари за
услугата си — цвла почервенее, засрами се и от
дръпне ржката си.
— Вземи, Естра, — казвамъ й азъ. — Ти ми
донесе целъ човалъ трески и азъ искамъ да ти
заплатя за това.

Стр. 8.
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Бр. 17 и 18.

Источна Мисъль
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ЕЛАТЕ ВСИЧКИ и Варненци и гости на Варна да видите, к а к в а
дивно хубава и приятно красива обстановка Ви е приготвилъ

*

БАИ ПЕНЮ ВЪ напълно преустроената си лЪтна градина и зименъ салонъ
ДИМИТРОВЪ
подъ звуцитЪ на отличзнъ струненъ оркестъръ и при

ени ниски цени
достжпни за вейка скромна кесия.

ЕЛАТЕ ЗА ДА
ПОЛЕЗНИ ш
Повръщане неправилно
събрани данъци
При'случай на плащане данъкъ, който е билъ предаденъ
по погрешка дъ повече, напр.,
предадено е на бирника 1500
лв. вместо 500 лв. както и при
плащане на данъкъ, погрешно
предаденъ на пругъ данъкоплатецъ тъ сжщото име, срокътъ
(двегодишенъ) за връщане над*
взетите неправилно суми тече
отъ датата* когато е открита
грЪшката, а не отъ датата, ко
гато е събрана сумата. (Изъ оккжжно № 7543 в ь Държ. в-къ
брой 20 отъ 28. IV. 1933 г.)
Обгербване нъ поемиитЬ
условия
Поемните условия по единъ
търгъ може да останатъ да
служатъ и вместо договоръ
положение, което се допуща
отъ чл. чл. 121 буква б, 166 и
169 на закона за Б. П. П.и чл.

ATE ВС

369 отъ правилника за прила-| Ревизиране на наложения по 14% за сума отъ 3001 до имъ се изплати сумата. Деклагането му. Въ този случай съ-1
д а н ъ к ъ занятие
5000 лева; 16% за сума отъ раци еж длъжни да подаватъ
гласно съ изричното предписа
Въ чл. 63 на закона за да 5001 до 10,000 лева; по 18°/. въ едномесеченъ срокъ и ония
ние на чл. 169 отъ споменатия нъка върху приходите (новъ за сума отъ 10,001 до 20,000 лица, които еж спечелъли отъ
законъ, поемнигв условия трЪ- отъ 16. 11. 1933 год.), се избро- лв.; 207» за сума отъ 20,001 до лотария предмети на стойность
ба да се обгербватъ и като до яватъ случайт-fei въ които мо 50,000 лв. и 25%, когато су повече отъ 1000 лв. Неподава?
говоръ съ 1 на сто върху стой- же да бжде ревизиранъ влез мата е повече отъ 50,000 лева. нето на еекларация въ този
ностьта на предприятието по лия въ законна сила . данъкъ. Печалба до 1000 лева не под срокъ е нарушение на закона
чл. чл. 49 т б отъ. закона за Ревизиите въ полза на данъ лежи на данъкъ. За определя и се наказва съ глоба 25 %
гербовия налогъ и то<, незави коплатеца се допускатъ, ако не на данъка заинтерисованите отъ размера не данъка. (Изъ
симо отъ обгербването имъ и еж поискани въ срокъ отъ три подаватъ писменни декларации окр. № 10032 отъ 27. I. 1931 г.
като поемни условия съ 7 или години отъ влизането на да до данъчния н-къ въ неопре- на отд. за првкиггз данъци).
10 леве по чл' 30 т. 3 отъ сж- нъка въ сила, а • ако данъкътъ дйленъ срокъ, но преди да
щйя законъ. Следуемигв се за е вече изплатенъ — ако не е
това обгербване марки се за- изтекълъ двегодишния срокъ
лепватъ на билото поле на лис за връщането му. Разпоредби
товете, на които еж написани те на този чл. 63 се прилагатъ
и поемните условия и се уни- отъ влизането въ сила на за
щожаватъ чрезъ полагане вър кона и по отношение на обла
Агенция на
"
ху марките печата на учрежде ганията за минали години. (Изъ
нието или чрезъ написване вър наредбата въ Държ. в къ бр. 3
ху имъ обяснителна бележка, отъ 4 IV. 1933 г.)
ВЪЛГДРСКО ОБЩО ЗАСТРАХОВ. ДРУЖЕСТВО
отъ която да се вижда, че ГБ
(поемнитъ услевия) служатъ и За печалбите отъ лотария
Б ю р о —- г р . ВАРНА, у л . Ц. Симеонъ 9 .
вместо договоръ и затова се
За печалби отъ лотария се
Осигуровки по клоновет%: Животъ, Пожаръ, Трансобгербватъ като такъвъ. Тази събира върху цълата сума 10%
портъ, Злополука и Гражд. отговориость.
бележка требва да носи датата данъкъ при печалба отъ 1С01
Съвети върху осигурит. дело на разположение.
и подписите- на длъжностното до 2000 лв.; по 12%< когато су- jj
ггтюяева/жшгшмжшлитшшв
лице, което я е написало.
маса е отъ 2001 до 3000 лв.;

Генчевъ III
„ОРЕЛЪ"

Гореща вълна въ Америка
100 смъртни случаи
Библиотека .Източна Мисъль*

Еврейски погроми

— А вие ме учите да чета и за това не ми
вземате пари, а учительтъ при когото ходилъ баща
ми; искалъ по четиридесеть рубли годишно, пъкъ
вие безплатно ме учите . . . И нейните прекрасни
очи съ благодарность ме гледаха. Това момиче бfa
me необикновено способно: за една седмица научи
всички букви и вече започна да срича. Между дру
гата работа, която беше най-разнообразна презъ
седмицата, тя сутринь продаваше кифли. Еврейката-продаваЧка на кифли й ги отстжпваше съ еднадве копейки по-евтино, и би требвали да видите
съ какъвъ възторгъ горЪха очите й вечерь, кога
то по обикновеному тя дохождаше тичешкомъ въ
кухнята и започваше да брой своята печалба, раз
пределяйки на пода купчини стотинки.
— Защо разпредЪляшъ парите си?
Естра се усмихна лукаво, сложи пръста си на
една отъ купчините и каза:
— Това е за топла рокля на мамичка — тя
има равматизъмъ; това за чорапи на татко. Кракътъ го боли. Той има на крака си рана ей такава,
— и тя посочи на чайната чинийка.
Следъ това започваха пресмятанията: Хайка,
Ривка, Барухъ, — на всички требва да се купи за
праздника по нещо топличко. За вевко отъ деца
та б е отделена купчинка пари.
— А за себе си какво ще купишъ? попитахъ азъ.
— Менъ нищо ми не требва, менъ ми е топло.
И наистина, гледайки я въ сияюшитЪ очи, азъ
вервахъ, че й е топло въ нейнигв дрипи, защото тя
бвше съгрета отъ гореща и самоотвержена любовь

Въ началото на ноемврий азъ требваше да
замина за Петербургъ. Следъ единъ месецъ се завърнахъ у дома.
Когато отидохъ привечеръ въ кухнята, стори
ми се, че нещо липсва тамъ, — жгълчето до печ
ката бъше празно.
— А кжде е Естра? попитахъ слугинята.
— Ето вече неделя става, какъ не е идвала,
отвърна горвачката: на пазаря тази неделя имало
страшенъ погромъ надъ евреите, казватъ.
На следния день азъ отидохъ на пазаря да
потърся Естра.
Боже мой, каква печална картина се откри
предъ мене!
Повечето отъ дървените дюкянчета на площа
да, дето се продаваше месо, хл-вбъ, овощия, бЪха
разрушени, дъските имъ се търкаляха въ безпорядъкъ на земята. А гЬзи отъ дървените барачки,
които б-fexa уцБл-Бли, стояха изкривени и полегна
ли, сжщо като ранени войници, мрачно гледащи
своите убити другари. Обгорели лавки съ изпотро
шени стъкла, изпочупени сандъчета, кутии и пар
чета отъ разбити еждове се търкаляха навсекжде.
И азъ си припомнихъ за току-що прочетеното
въ вестника и. за илюстрацията, която изобразява
ше разорението на едно китайско селище. -За до
пълнение на картината липсваха само човешки тру
пове.
Бараката, дето търгуваха родителите на Естра,
стоеше съ широко разтворена врата, За вътре се
виждаха следи отъ разрушение на стените не ви-
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Горещата вълна отъ Англия е ми
нала на Западъ, презъ Атландическия океанъ къмъ северна Нмерика.
Отъ Ню-Иоркь се съобщава за
небивали горещини изъ цълата те
ритория на Съединенитъ щати.
Въ самия Н Иоркъ температурата
преди два дни надминала рекорд
ната, отбелязана презъ 1877 год.
Съобщава се за повече отъ сто
смъртни случаи въ разнитъ части
на страната, дължими пръко или
косвено на горещината.
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