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.Ц. БОРИСЪ И
Посещението, което Техни
Виличества Царь Борисъ й Ца
рица Йоана направиха на сръб
ските владетели е огь гра
мадно значение за бждащигЬ
насоки на външната ни поли
тика.
Ц Следъ близо двадесетъгодишенъ антигонизъмъ, който
подържанъ отъ искуствени и
естествени причини, тровеше
Отношенията между двата бра
тски народа— българския и
сръбския —: антигонизъмъ нескриванъ отъ двет#* страни, Н.
Bj Царя съ своя смелъ жестъ
раздра завесите на умразата
и политическата злоба и откри
нова ера въ т т § т о истори
ческо развитие.
Нашия Царь се е отличавалъ
вдатги съ редъкъ тактъ и
дълбока мждрость;Следъ създадените оть отговорната ди
пломация «трънливи въпроси".
Н. В. Царь Борисъ схвана, че
е |до'шло време,: стоящите
надъ политиката да хвърлятъ
ржкавицата на разбирател
ството безъ да ангажирватъ
народите си политически.
Събитието интересува целия
български народъ.
"Сърдечния приемъ, които
сръбския народъ устрои на на
шите .владетели, показа.че той

ЪШМ

н%ма нищо общо съ полити
ката на сръбските управници,
които години подредъ подър
жаха. една несвойствена на сла
вяните умраза между двата
съседни народи. Чуха\ се гла
сове на протестъ, изказаха
се чувства на съмнения—пое
майки протегната отъ сърбите
ржка, не се ли отрича българ
ския народъ завинаги отъ на
ционалните си идеали. Бъл
гарския народъ никога нема
да престане да се интересува
отъ сждбата на своите под
тиснати братя.
Да видятъ тия. бедни заро
бени българи да изгрее зора
та на свободата —това е идея
близка до сърдцето на всЪкой
добъръ българинъ. Който познава£политическото възпитание
и гражданското - съзнание- на
нашия Царь, знае и в-врва, че
делото му свързано съ посе
щението му въ Б-влградъ е
дело преди всичко за бждвщата свобода на поробените
'българи, дело на човещината,
дело, което ратува за свобо
дата и братството между сла
вяните, следователно и за пре
махване на робството подъ
което пъшка частъ отъ бъл
гарския народъ.

А пе л i

Д. Михайловъ.

Rux aimables et nobles etrangers qui etaient botes a Varna pendant l'ete 1933, les varniotes
envoient Ieurs salutations sinceres et bons souhait a i'occasion de ia nouvelie ahuee 1934 et.
les invitent de revenir *avec Ieurs parents et amis pour passer la saison balneaire dans la reigne
•
',
de la Mer Noire.
Язъ много се радвамъ, че
Слава Богу Вий сте вече свободенъ народъ и сте способни
тяжесть въ България е още да изковете спасението си по
по-голЬма отколкото въ тия единъ щастливъ начинъ.
страни, които сме изброи Сърдеченъ приветъ на Бъл
на Черно
ли по-горе и които еж и най- гария и Царицата
, •. v море.
богатите, По-голема е тая тя
жесть въ България, защото
Вие можете да бждете блевъ България средния доходъ стящъ
за справедлие мизеренъ — на глава се па- вость ипримеръ
миръ
на
датъ едва 164 зл. лева, а съв- и съседни страни Балканските
тамъ
семъ не е все едно да се следватъ Вашитеи отъ
блаженни
взематъ 30% отъ единъ до стжпки. Малките народи еж
ходъ, възлизащъ на. 164 зл.лв. водили
света и пакъ могатъ
средно, и 30% отъ единъ до да направятъ,
flaw^jj^jab
ходъ много по-големъ, както е тоя размиренътова
векъ.
въ Франция (32%), който тамъ е
би ще си спомните,
средно по 5,000 фр. на глава. чеМоже
при•"
слизането
ни на при
Пишемъ на тая тема, защото
жена ми пригърна.
пъкъ се говори за увеличение станището
некоя отъ дамите,
на данъците у нась. Това уве и целуна
беха облечени съ хуба
личение не се предвижда съ които
фискални цели, но •това не вия си националенъ костюмъ.
Едничкото ни безпокойство
е важно: пакъ отъ сжщото ме
сто ще се вземе. Касае се за отъ радостното ни посещение
увеличението на данъците, кое а че беше много кратко.
Ний Ви обикнахме като на
то се предвижда подъ форма
родъ,
за Вашите Обичаи и раз
на връхнини,съ законопроекта
за уреждане на задълженията бирания, за Вашия приветливъ
за въ полза на амортизацион чистъ градъ.
Моите думи не еж въ съ
ната каса, която се урежда по,
стояние
да изразятъ нашите
него съ учредяването на фондъ.^
Въпроса съ уреждането, на искрени чувства къмъ Васъ и
задълженията е съвсемъ другъ страната Ви.
Ний Ви честитимъ на всич
въпросъ и не требва да се
ки
отъ Царь, Царица и до найтрупа'пакъ на данъкоплатеца,
защото ако държавата е вече усамотения селякъ, Коледата,
на общо основание ортакъ съ , като благопожелаввме Новата
него; като му остава само двете година да Ви донесе щастие и
трети отъ дохода, нема по-вече отъ всичко най-добро, като
какво да търси отъ него, да Богъ Ви благослови съ прего прави поржчитель и за ча успеване въ всичките Ви на
стни задължения. Крайно не чинания.
Ваши искрени и предани
справедливо е да се налага и
тая тяжесть пъкъ на данъко
Мистеръ Чарлсъ С. Пратъ и
платеца, защото нека се има
Мисъ Джени Пратъ.
предвидъ, двете трети отъ до
P.S.
хода, които държавата му оста
Уважаеми г. Кмете,
вя не еж чистъ доходъ, а бруВъ
случай,
че приложеното
тенъ такъвъ.
писмо се публикува въ некой
Варненски вестникъ на бъл
гарски или английски, бждете
тъй добри и ми изпратето неколко броя.
Сжщо моля изпратете и на
и.к-с а..
фирмата ^Джеимсъ' Борингъ
дългото ни пжтува#е беше Co 642-5к" Ню Йоркъ Съедине
ните Щати, въпреки, че това ми
само то.
писмо е съзършено незвв'исимо
Благодаримъ Ви сърдечно I
Като момче още въ Янглия, отъ техъ. Това писмо е лично
гдето съмъ роденъ, (жена ми до Васъ и Вашия заслужилъ
е американка отъ Южните народъ. Преди да Ви го изЩати) спомнямъ си тогава за пратимъ, ний никого не сме
безмилостното и жестоко клане питали.
Идеята е моя и на жена ми.
на Вашия добъръ народъ отъ
Поклонъ къмъ Васъ и на»
турците. Тогава благородния рода
Ви.
Гладстонъ и английския на
Мистеръ Чарлсъ С. Пратъ
родъ се възмутиха и разяриха
и Мисъ Джени Пратъ.
отъ това.

ЗА ДАДЪЧНАТА ТЯЖЕСТЬ
Данъчната тяжесть въ Бъл
гария е по-голяма отъ тая, въ
която и да било друга страна.
Това е видно отъ следното
сравнение:
Данъчнатач'тяжесть въ Фран
ция, споредъ в. „[-'Information"
отъ 26 октомври т. год. се из
разява въ процента 32 5% отъ
националния доходъ. Нацио
налния доходъ. е около 200
милиарда франка, а данъците
попгещатъ около 65 милиарда
отъ него.
Тяжестьта на Съединените
Щати пъкъ. япоредъ National
Industrial ^Conference Board, се
изразява въ процентъ 17.22%
отъ националния доходъ.
Сжщата тяжесть въ Англия,
споредъ в. .Statist" отъ 3 декемврий 1933 г. представлява
25.41о/0 отъ националния до
ходъ, който пъкъ възлиза на
3,500 милиона лири стерлинги.
Най-после тежестьта въ Гер
мания, споредъ сп. Wirtschaft
und Statistik отъ 1932 г. пред
ставлява 20,82% отъ национ.
доходъ, който пъкъ възлиза
на 57 милиарда марки и т."н.
Ние н-вма да преброяваме
повече, а ще се задоволимъ
само съ тия страни, които,
обаче еж и най-богатите. И
именно, съ най-богатите стра
ни ще сравнимъ * сега и Бъл
гария.
Въ България данъчната тя
жесть отнема 30% "отъ нацио
налния доходъ. Националния
доходъ е споредъ изчисления
отъ дирекцията на'държавните
дългове, лева' 970 милиона
златни, а въ сжщото това вре
ме данъците държавни и об
щински еж 320 мил., златни.
Но въ сжщность данъчната

къмъ Варнен. гражданство.
Световната мизерия се раз каква дреболия, нъщо, -което
лива] и бушува съ все по-мощ не би се забелязало, въ ехлуни по-застрашаващи вълни. На пената кжщурка на бедния,
шата хубава Варна, явно, е за- гдето мощно-властвуватъ Стуляна^по-страшно отъ тия въл дътъ, Глада и/ Мизерията би
ни на мизерията. Никой
не би могло да донесе радость и да
ни пбмогналъ, око н а с и п ° - покаже, че действително е празмогнемъ сами, а можемъ и дникъ, че се е родилъ Богодлъжни сме да сторимъ това. човЪкътъ, .че се е родило ми
Длъжни сме да потърсимъ нуж- лосърдието къмъ ближния. ,
Обществениятъ животъ е на
дающите се и да се отзовемъ
О време на техните страдания. изпитание. Картината е страш
Предколедните дни еж най- на. Злото е твърде голЪмо и
подходящи за изпитание и про требватъ свръхчов-Бшки уси
лия за да може то да се пре
ява на човешко милосърдие.
Общогражданския Комитетъ възмогне. Тази година наша
за Благотворителностьта, за да та благотворителность треб
задоволи най-крещящите нуж ва далече да надмине по
ди, да отрие н%колко горчиво резултатъ всички други го
ледени сълзи на многобройните дини.
А м'е Р
гладни,; голи и болни деца, же
Специални* комисии ще ви
ни и старци, има належаща обходятъ. Пригответе се да ги Ню-Йоркъ, 22 ноемврий 1933 г.
нужда отъ пари, дрехи и дру посрещнете съ пълно съзнание
ги продукти. Той настойчиво за изпълненъ човешки дългъ.
До Уважаемия кметъ
апелира къмъ васъ, бързо да
на красивата Варна.
Имената
на
всички
дарители
проверите кесиите и сърдцата
и
подарените
отъ
тъхь
суми
и
Ний^никога не ще забравимъ
си, да дадете всичко, отъ кое
то можете да се лишите. Това, вещи ще бждатъ публикувани. грандиозните ни Вамъ посещенияфпрезъ м. августъ'}т. год,
Оть Комитета.
което за мнозина е малко, ни
съ парах. „Президентъ Джонсонъ" както и Вашето сър
дечно и горещо посрещане. Те
I-ва Бълг, Фабрика за ме ще живеятъ вь паметьта ни до
Албартъ Кордова, Бехмоарамъ С>ие Гаронт», честитятъ талически копчета, честити края на живота ни.
на клиентите си новата година. на клиентитЪ си новата година. , Най-щастливото събитие на

Благодарствени писма отъ
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C r p . 2P. Стояновъ—митнич. чиновникъ.

Какъ да се намалятъ
митническите начети на търговците.
Общоизвестно е, какво го
лямо неудобство въ материално
отношение представляватъ мит
ническите начети за търгов
ците. Това еж суми, дълженето
и плащенето на които послед
ните научаватъ винаги следъ
обмитването на стоката, за коя
то се отнасятъ, дори често пжти и следъ нейната продажба.
Това положение на нещата
внася разстройство въ лшлкулацията цените на стоките,
понеже се пораждатъ непред
видени отъ по-рано разходи.
Освенъ това, ако митническия
начетъ бжде извънредно тежъкъ, не е изключено него
вото заплащане да се отрази
и върху капитала на предприя
тието, ако стоката.е вече про
дадена преди получаване съ
общение за направения начетъ.
Всички т%зи неудобства, раз
бира се, не може да ги желае
и самия фискъ. понеже послед
ния винаги понася загуби отъ
всЪко разстройство на търго
вията. Ето защо голяма полза
ще представляватъ всички це
лесъобразни и разумни м%рки
за намаляване, ако не и пре
махване на тия митнически на
чети.
Въ това отношение отделе
нието на митниците, особено
презъ времето на сегашния началникъ на сжщото, г. Иорданъ
Митковъ, посредствомъ орга
низираната при самото отде
ление контрола на митниче
ските декларации и квитанции,
е успЪло да съкрати почти до
единъ месецъ времето отъ мо
мента на обмитване стоката
до момента на съобщаване на
чета на митницата. По такъвъ
начинъ най-късно следъ мес е ц ъ л половина или два, тър
говеца ще знае, какви суми
дължи допълнително за мита
и други данъци и берии за вне
сената отъ чужбина стока.
Въпреки всичките свои пре
имущества, обаче, контролата
при отделението за митниците
има този недостатъкъ, че тя
не е въ положение да преду
преди грешките и, следова
телно, самите начети. Превантивниятъ контролъ означава

по възможность по-пълно пре
дотвратяване на грешките или
поне сигурность, че много мал
ко ще бждатъ случаите за
привличане подъ отговорность
за грешки следъ обмигване
стоката.
Съ огледъ на нашата митни
ческа практика и у насъ може
да се въведе предварителенъ
контролъ поне върху аритме
тическите действия на чинов
ниците, изчисляващи митата и
другите данъци и берии, кои
то се дължатъ за- внесената
стока, ft известно е, че наче
тите на аритметически греш
ки представляватъ половината,
ако не и повече, отъ общата
сума на начетите, правени отъ
контролното бюро при отделе
ние" На митниците. По този на
чинъ, безъ да се накърнятъ
правата на последното бюро,
има възможность търговците
да бждатъ освободени отъ по
ловината рискъ за заплащане
митническите начети, чрезъ въ
веждане при митниците кон
тролъ върху аритметическите
действия на чиновниците по
изчисляване митата и др.
Необходимостьта отъ този
предварителенъ контролъ е без
спорна. Въпросъ е, обаче, кой
ще упражнява този контролъ.
Този контролъ ще следва да
се извършва отъ контрольо
рите при митниците. Такива
контрольори при митницата въ
София има 3. въ Бургасъ — 2,
въ Русе — 2, Варна — 1, Пловдивъ — 1, Ломъ — 1, Софий
ската пощенска митница — 1.
Тамъ, дето нема контрольори,
тази проверка на аритметиче
ските операции ще се извърш
ва отъ управителя на митни
цата, който сжщевременно уп
ражнява и касиерски функции.
По този начинъ, съ една та
кава незначителна реформа,
некостваща нито персоналъ,
нито увеличение на разходи,
ще се снеме отъ плещите на
търговеца отговорностьта за
най-малко 50 на сто отъ мит
ническите начети, правени по
настоящемъ отъ контролното
бюро при отделението за мит
ниците.

Страхътъ отъ нова всеобща
война.
При всичко, че почти целия
политически животъ на наро
дите се изразява въ непре
късната проповедь на миръ и
агитация, насочена противъ
войната, като едно зло, макаръ
по-слабо или по-ясно, виждатъ
на световния кржгозоръ си
луета на още по-страшна всесветска .война. И колкото по
вече се говори противъ вой
ната, толкова повече требва
да разбираме, че всички пред
поставки за една нова война
еж на лице.
Въоржжаватъ се всички, надпреварватъ се, подозиратъ се,
залъгватъ се, докато некой
пусне първата искра.
Ония, които еж извършили
неправда, се страхуватъ отъ
възмездие; победените и оне
правданите търсятъ реваншъ,
защото и безъ това сжществуванието имъ е застрашено, ft
победителите винаги ще вложатъ неправда спрямо победе
ните и тая неправда винаги
носи въ себе си бацилътъ на
новата война.
Преди четиридесеть години
свърши нещастната за всички
народи обща война съ неизчи
слимите загуби на сили и сред
ства, която требваше да научи
хората да намерятъ най-правия

пжть къмъ единъ истински
траенъ миръ, които да бжде
нарушенъ само следъ много
години, при създаването нови
условия и възможности за
война, непредвидени до ликви
дирането на миналата такава.
Но въ уреждането на мирътъ
се сплетоха болни амбиции,
алчность, отмжщение и низки
чувства и подбуди, които на
правиха да бжде мирътъ едно
сигурно ново условие за нова
още по-тежка война.
Мирните договори така беха
стъкмени, че не се остави за
бравено и най-малкото условие
за създаване нова война; не
се изпуснаха и най-дребните
факти, които биха послужили
за една бждеща война.
На всека граница между
държавите се поставиха по
неколко бомби и достатъчно
е само единъ знакъ, . за да
пламне всичко.
Кой използува тая кървава
вакханалия? Кой извлича пе
чалби отъ нея? •
Вероятно е, че има некоя
тайнствена сила, която ще я
използува. Това еж крезовците
на оржжейните складове, това
е оная велика нация, която ве
ликолепно умее да се ползува
отъ слабостите на другите.

Парижките диктати беха не
виждани въ историята на на
родите; те еж върхътъ на не
правда, отмжщение, безчеловечие. Те еж творба на едно
затихващо човечество, лишено
отъ доблесть и разумъ. ТБ
беха най-висшето престжпление,
извършено спрямо ми
лионите загинали, които тър
сиха правдата, които търсиха
средниятъ пжть въ междуна
родните отношения.
Победителите насилствено
наложиха своите искания, а
победените ги приеха, като
немаха възможность да се
съпротивляватъ. Но победените
никога нема да се откажатъ
отъ своите права и нема да
изпуснатъ момента, когато ще
могатъ да се променятъ усло
вията въ гЬхна полза и да отвоюватъ правата си.
Победителите съзнаватъ вси
чко това и,веднага следъ под
писване мирнитЬ договори, за
почнаха усилено да създаватъ
всевъзможни мирни конферен
ции, които имаха за цель да
приспиватъ победените, докато
другите достатъчно се подготвятъ за вторъ решителенъ
ударъ, съ който да се признае
стореното за справедливо и се
забрави миналото.
Обаче, всички се убедиха, че
сторената неправда не се за
бравя; че заграбеното не се
прощава отъ пострадалия; че
възмездието рано или късно
ще дойде и че светътъ е ко
лело, та тия, които еж найгоре, дохождатъ най-отдолу и
обратно.
Още повече и самите побе
дители вече не еж напълно
здружни и искрени помежду
си. Техните интереси се отдалечаватъ и така се образуватъ
нови групировки, съ които се
застрашава съвсемъ да се из
губи връзката у победителите.
ft всичко това приближава
миража.на войната.
.'" Победителите искаха до смажатъ Германия и Русия. На
първата отнеха колониите,
чрезъ които тя живееше, а въ
втората внесоха комунизма съ
цель да разделятъ великата
славянска империя, но и въ
двата случая извършиха непо
правими грешки,
Около 700 германски острови
въ Тихия океанъ бвха дадени
на Япония. Последната, възлолзувана отъ хаосътъ въ
Европа, намери най-удобния
моментъ да прави своите мор
ски бази отЪ новопридобитигв
си острови въ Тихия океанъ,
направлявайки се къмъ Австра
лия, къмъ Филипинските остро
ви на Америка, къмъ богатите
острови на Франция, Холандия,
Белгия, Англия и пр.; къмъ бо
гатите южни части на Азия,
заграбени отъ Англия и Фран
ция.
Съзирайки тая опасность, ве
ликите победителки насочиха
Япония къмъ Маджурия, за да
предизвикатъ Русия, та по тоя
начинъ две ползи да извлекатъ:
да премахнатъ японската опас
ность, но|И болшевишка Ру
сия да ру^не.
Обаче, последната.отъ страхъ
отъ вжтрешни неуредици и
опасностьта на западните й
граници, не се хваща на вждицата. Япония пъкъ не смее да
си отвори новъ фронтъ въ своя
тилъ, когато очите й еж къмъ
океана, кждето разселва излишека отъ населението си.
Победителите, виждайки, че
само Русия е въ състояние да
парализира японските планове,
тичатъ ,да сключватъ пактове
съ нея, да й осигурятъ запад
ните граници; признаватъ съ
ветското управление, като Аме
рика сключва истински съюзъ
съ болшевиките.
Отъ друга страна Хитлерова
Германия съюзница ли е на
Япония или не, въ тая бърко
тия сериозно се готви да се
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справи съ своите победители.
При това положение какъ
да се не плаши Франция, която
е вземала германски колонии
и много милиарди? Тя*"се"сьюзява съ Полша и съ Русия;
организира средна и югоиз
точна Европа за отпоръ про
тивъ Германия, квто^съ*всички
средства се- стреми да пре
махне „малките" неуредици съ
Унгария и България, та и техъ
да привърже къмъ своята ко
лесница.
Какъ ще се уредятъ всички
тия висящи въпроси, за да се
избегне бждащия всеобщъ конфликтъ? Кой ще спре Япония?
Кой ще спасява колониите на
Англия, Франция и Америка?
Кой ще вади кестените отъ
огъня за тия победители? Ще
отиде ли Русия противъ Япо
ния? Ще отиде ли Полша и
Русия противъ Германия, за
да спасятъ Франция? Ще влез
не ли България въ малкото
съглашение, за да бжде заду
шена окбнчателно?
И колкото по еж усложнени
тия въпроси( колкото по-нераз
решими еж те, толкова по-голема е опасностьта отъ вой
ната.
Мирните договори до такава
степень еж обезверили наро
дите, че никоя държава нема
вера въ съседа си. Всички се
боятъ, всички rc-ворятъ за
миръ и всички се готвятъ за
вгйна. Тоя страхъ ускорява
войната; той ще я направи неизбежна.жестока, безмилостна,
опустошителна.
ft военната техника е отишла
до върхътъ на своето усъвър
шенствуване и застрашава да
унищожи целия материкъ.
Спасението е въ премахва
нето на мирните договори или,
по-право, гБхната основна ре
визия възъ основа на справедливостьта.
Не е ли време да се опомнятъ победителите? Не е ли
време да се турне кръстъ на
мирните диктати? Да се събере
нова мирна конференция, която
да даде всички свободи и пра
ва йа народите; да се пре
махне всекакво опекунство
надъ. други народи, като се
създадатъ свободи, - макаръ
само въ кржгътъ на 14-техъ
Уйлсонови точки.
Тогава еж мислими разните
пактове; тогава може да се
говори за обезоржжаване, за
европейски съединени щати и
обявяване войната вънъ отъ
законите.
Не постигне ли се това, из
требление и запустение ще по
стигне грешната планета.
Д. Петровъ.

РЕДАКЦИЯТА честта на
своитгь абонати, и читатели.
Новата 1934 година и имъ яо«
желава щастие въ живота а
устьхъ въ работата.
Тютюнева фабрика „Картелъ" — Варна, честити на
клиентите и пушачите новата
1934 година.
... Братя Теневи, Варна,- честитятъ на клиентигЬ си новата
година.
Парфюмерия Н. Божаиовъ
ул, „Драгоманъ"' № 8, честити
на клиентите си новата година
и имъ предлага финна парфю
мерия, тоалетни принадлежно
сти и санитарни материали,
Христо Карагьозовъ — санитаренъ магазинъ, честити съ
новата година клиентите си.*
Д. Атанасовъ — търговецъ
На соль, честити новата година
на клиентите си.
Христо Г. Деневъ — комимисиокеръ, честити на всички
новата година.
Яко И. Мизрахи и С-ие, честитятъ новата година на всички.
Дрехарница „Голото Дете"
честити на клиентите новата
година.
Христо Я. Сапуиджиевъ—
складъ за спиртни питиета че
стити новата година на всички.
Ованесъ Цуличянъ — златарь, честити новата година на
клиентите си.
Шапкарница ' „Славчо"; на
Славчо Венковъ, честити! на
всички новата, 1934 година.
Георги Н. Гайдовъ, Пивни-.
ца „Гайда", честити на клиен
тите си новата година и ги
кани на хубавите си чисти на
турални вина, които пусна .за
празднИците.
Сладкарница „МИЛКА"
на О. Меджидовъ, Мусаллата,
произвежда специални цари
градски бонбони съ 15 вида
аромати, бадеми, всички видове
сладка, мармалади, сиропи и др.
захарни произведения.
Цени производителни.

Хубави, солидни каруци
изработва й поправя

Стойчо Яневъ
ул.

„Добричъ* 147 — Варна

Единствено въ народната и най-економична
ГОСТИЛНИЦИ

"ЗА
Н А Р О Д А "
на Георги Захариевъ
Площадъ „Мусалла" (срещу „Зарокоста")
клиентите ще намерятъ чиста, изобилна и вкусна
храна, която ще задоволи и най-претенциозния
вкусъ. Всека^. сутринь екстра шкембе чорба и пача.
Цени народни.

Реномирана модерна валцова мелница
(Бивша Петко Лодозовъг"& Д-ръ Ранковъ)
сега на Бълг/Акц. Д-во^Дойче^Верке"—София.
Управитель Н. Табаковъ
Гара Доленъ Чифликъ
Произвежда доброкачествени небетчийски и
валцови брашна.
Снабдена съ чистачна машина за изчистване на
главнята. Прави?брашното бело и чието.

Bpoft "A.
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„ Е К ТЬ*

отъ регистрите на данъчното
управление за да се заведе
после въ регистрите на да
по стопанство, администра не дава още основание той да нъчния агешъ. Разбира се, да
ция и финанси.
бжде признатъ за търговецъ нъчния началникъ може и
въ
смисъль на чл. чл. 2 и 279 устно.да каже какво иска, мо
Млгькаритт-производители,
търговския законъ и чл. же и работата отдавна да се
които разнасятъ изъ грпда отъ
15
отъ
закона за данъка върху свърши следъ това, обаче, съ
млеко, не еж длъжни да пла- приходите.
Самото понятие на това се нарушава една вековна
щатъ сергийна такса, нито занаята, както
е определено традиция, традицията, всекой
такса като амбулантни прода въ чл. 10 оть тозакона
да да си има частна архива, ма
вачи, (Реш. № 116 отъ 28. Ш. нъка върху приходите, запред
каръ, че има обща такава. И
1931 год. на В. А. С).
полага не само изработването
Общинската такса • върху на произведението, но и не макаръ, че се касае за отно
фирмитт, ако е изчислена говата продажба и продажбата шения между чиновници на
върху данъка занятие (респек. не може да се счита за тър едно и сжщо учреждение все
патента) и данъка върху. дру говско занятие. (Реш. № 2733 кой си има своята архива и
жествата за тек. 1933/34 год. отъ 30. X. 1933 г. на В. А. С). всекой пише официално. И за
какво пи не. Връщатъ се натребва да се пресмята по
tAauiUHUmrb и двигателите на
272°/о вместо 5%- (Т. 45 отъ фабриките, мелниците и др. примеръ декларации—пише се
писмо: Връщамъ декларация и
нар. № 6033 отъ 1933 год.).
индустриални заведения, маПри изваряване' на вината каръ и да еж прикрепени къмъ пр. И, разбира се, писмо въ
на ракия или на виненъ де- сградата, се оценяватъ, но стой- два екземпляра: едното бело
стилатъ събира се върху ТБХЪ ностьта имъ не се взима предъ ва, другото за чернова.
общински налогъ, защото се видъ при изчисляването на да
И така е не само въ този
третиратъ вече като материалъ нъка, като се написватъ въ случай, така, е й съ много
за варене на ракия. (Окр, № декларацията на отделенъ редъ други случаи. Й така 'е не са
9882 отъ 13. V. 1932 год.)
съ бележка въ надлежната мо въ данъчните* управления,
Лицата, обложени съ па графа, че се освобождаватъ така е и съ всички други
тенти, за правоварене на фрук отъ данъкъ. (Чл. 28 отъ пра учреждения.
тови ракии или добиване на вилника за дан. сгради).
Въ едно учреждение, напр.,
тикива по студенъ начинъ,
болница да кажемъ, угояватъ
плащатъ общински налогъ въ
Ония± които не еж ликвиди прасе. Единъ день заколватъ
размеръ на 60°/0 върху акциз рали съ временна трудова пония патентъ. (Окр. № 4357 отъ винность за минали години
ТЕАТЪРЪ
25. VIII. 1932 г.)
включително 1931 г. могатъ да
Лицата, които ще искатъ сторятъ това сега, като до
разсрочки и отсрочки по из края на тек. 1933 год. внесатъ
пълнителни листове требва да 500 лева общо за см-втка на
99
подаватъ молбите си до учреж всички години. Ако не внесатъ
дението, въ чиято полза е при- тази сума до горния срокъ, ще
На 26 т. м. вечерьта, Вар
еждено вземането. (Окр. № 7543 се глобятъ съ 1500 лв. Тази ненския Общ. Театръ зарегиотъ 1933 год.)
глоба заменя всички глоби до стрира единъ големъ успехъ
г-. Продажбата на произведе 1931 год. включително. (На съ комедията на Ст. Костовъ
нията на единъ занаятчия отъ редба въ Д. В. бр. 18 отъ 26. „Вражелецъ". Редко българ-'
самия него само по себе си IV. 1933 год.).
ската сцена е приживевала та
кава високо художествено по
стижение. Целата група тласна
Винаги доброкачествени всички видове зеленчуци,
действието къмъ единъ много
вариви, местни и източни плодове, петмезъ отъ пло
редъкъ повишенъ ритъмъ. Отъ
начало ич до края заетата ' ли
дове и собствено произведство трушии, сжщо чисто
ния не образува—никаква
краве масло за чай и готвене при зеленчуковия и
чупка.
фруктовъ магазинъ на Д . В е л и к о в ъ , - Ш и п к а 18.
Всичко, което е написано до
сега въ нашата литература и
главно въ драмата ни не из
ИЗЪ, ПЕЧАТ А
хожда отъ едно дълбоко сраждане съ народа, а отъ умозри
телно «постигане" на неговата
душа. Ст. Костовъ се е доблиБългария е ужъ модерна когато данъчния началникъ жилъ до българина, твкъвъ, ка
страна. Модерна — да—ако се поиска да възложи на своите къвто го**е направило роб
касае напримЪръ да се обядва данъчни агенти никаква ра ството и петдесетгодишната
въ ПлЪвенъ, да се вечеря въ бота. СвЪта може да следи школа, презъ която демагози
Варна,. Едно време за това какво става съ Пор. Стретъ и и безкропулни учители го пре
разтояние еж били необходими Пор, Стретъ следи какво става караха. Страхливъ и раболе
три дни и три нощи. Но ужъ на земята, макаръ разтоянието, пен^ ако е слабъ и беззащимодерна,. защото ако хората което ги д вли да е най-малко тенъ. Стигащъ до най-високите
днесъ еж стигнали до тамъ, 17000 метра, а данъчния на сфери на грандоманията, ако е
че могатъ да обедватъ въ чалникъ, ако иска да възложи силенъ и властенъ. Хитъръ въ
Виена и да вечерятъ въ Лон- на своите агенти некоя работа простотиятв си ако е невежъ. И
донъ, въ канцеларско отноше по некакво заявление на мно- келепирджия, ако е просвение, напротивъ, ние сме оста гострадаленъ данъкоплатецъ, тенъ, к о й т о с м е т а , че
нали толкова назадъ, че всичко требва въ повечето случаи срещу неколкото хиляди, кои
у насъ що се отнася до служ макаръ, че данъчните агенти то е похарчилъ баща му за
бите, до администрациите и еж въ съседната стая, писмо неговото образование държа
прочее, функционира все още да имъ пише. И ще имъ пише вата и целия народъ еж длъж
съ бързината на волската кола писмо, т. е. надписъ, че имъ ни да служатъ нему вместо
отъ преди 50 години.
се възлага и пр., и, ако въ ве- той на тЬхъ.
Въ резултатното си дело
Нека се възхищаваме отъ кътъ на радиото само една
исполинския полътъ на Пор. секунда е достатъчна за да се като писатель и драматургъ,
Стрета въ стратосферата, но изминатъ хилядите километри Ст. Костовъ съ своята гогонека видимъ и какво става въ въ нашите данъчни управления левска наблюдателност създа
едно данъчно управление напр., това писмо още се извежда де цела галерия отъ истински

прасето. И какво мислите?
По случай това прасе, сега
требвало да се събере коми
сия, която да го оцени, за да
се минело на приходъ — зеръ
прасето е сжщо инвентаръ. А
комисията се състои отъ много
власти, има и финансови, и
общински, и медицински, и всекакви власти. И тогава всички
си оставатъ работата и цель
день се занимаватъ само съ
прасето: че го теглятъ, че го
мерятъ, че оценителенъ протоколъ съставляватъ, че по
книги го минаватъ, че го пишатъ, че го изписватъ, че въ
единъ екземпляръ, че въ два
екземпляра.
И ние смело можемъ да ка
жемъ, че хората може и да не
стигнатъ стратосферата, но ние
сигурно ще я стигнемъ, ако
натрупаме некой день кама
рата преписки и архиви, които
се сниматъ въ по няколко
екземпляра, за слава и честь
на нашата държава.
Просимъ извинение ако .сме
пресилили въ нещо.

Тъмна гора е днесъ душата
ми. Тъмна гора властно израс
ла на снежно възвишени вър
хове. Отъ дълги години очаквамъ слънцето да освети не
знайните пжтища на моя жи
вотъ, да разкрие ценностите,
които отъ векове стоятъ неразкрити. Ще минатъ много
дни, ще изгреятъ и загаснатъ
много слънца, а надъ моя гробъ
не ще се пролее ничия сълзи.
Снежни, преспи и забвение ще
легнатъ надъ спомена за менъ.
Защото азъ приличамъ на оня
пустинникъ, който следъ като
раздалъ всичката си любовь
на хората, .отделилъ се отъ
ТБХЪ, далечъ, неразбранъ, необикнатъ отъ никого.
Угасватъ лжчите на пър
вата радость и трепва сърдцето ми, опито отъ далечния
лжхъ \на неизказани ласки.
Надъ морето се понася прика-

зенъ полумракъ и синкавата
нощь заметната съ- звездна
мантия пристжпя тихо." А да
лечното слънце странно и загадачно ме мами въ своите
златни чертожи.
О, настжпваща нощь 1 Ти
криешъ въ себе си неизказани
легенди. Ти ме увлича шъ въ
незнайни страни на красотата.
Ела, дете! Презъ нощь
щетръгнемь ние къмъ стра
ната на слънцето и въ ранно
утро ще спремъ на другия
брегъ, тамъ, кждето всредъ
цветя се ражда радостьта а
скръбьта е само сЬнка отъ да
лечни незапомнени времена.
Ще паднемъ на колене предъ
слънцето и ще викнемъ, а
гласътъ ни ще иде отъ дълбо
чини, за които човекъ нема
представа:
Слънце! Ние идемъ отъ
страната на сълзите й страда

Стопанска и финансова хроника.

Пророкъ Исайя.

ВРЯЖЯЛЕЦЪ"

Чрезъ преписките къмъ стратосферата.

Д. Михайловъ.

Къмъ висинето.

Сложи хубавата си главичка
на моето рамо и слушай: —
Азъ ще галя тихо меките ти
коси и ще ти разкажа тжжната приказка на моя животъ.
Тя не прилича на ония при
казки, които ти си слушала
згушена въ топлите скутина
твоята майка презъ кжснигЬ
зимни нощи. на ранната си
младость. — Приказка за стръ
вна гибель и огнена рана-ще ти
разкажа азъ, а не за принцове,
принцеси и стъклени дворци.
Чистъ и ясенъ е твоя погледъ, а може би и душата ти
е бела лебедова, затова само
на тебъ ще разкажа азъ при
казката на моя животъ.
Притисни се по-близо до
мвнъ и слушай:

Бехъ малко палаво дете,
безъ мисъль, б е з ъ грижи.
Знаехъ да тичамъ само изъ
полето и да подлагамъ лицето
си на ослепителните слънчеви
лжчи безъ да питамъ за тех
ния произходъ и предназначе
ние. На душата ми биваше
леко, леко. Нещо чудно светлоле меркаше въ съзнанието ми
име изпълваше съ желания
за подвизи. Топли сълзи, ро
дени отъ умиление и възторгъ
обливаха страните ми... и не
чувствахъ, не знаехъ азъ то
гава за непроходимите бездни,
които требваше да преодолея
за да измина трънливия пжть
на живота извилъ черните си
очертания къмъ високата Гол
гота.

живи типове — нашенци, расли
и порасли на наша родна земя,
такива, каквито великата въ
своето снихождение българска
майка ги е родила.
Въ една отъ най-хубавите си
комедии — „Вражалецъ", Ст.
Костовъ съ ненадмината худо
жествена правда, въ редица
пълни съ комизъмъ и богати
съ реализъмъ сцени ни раз
казва какъ цело село въ ла
комията си за пари, начело съ
своя кметъ и хаджия и всич
ки селски първенци попада
въ мрежите на единъ фалшификаторъ на банкноти. — Ми
нава единъ день презъ селото
циганинъ-гадатель и предсказва
че кмета и хаджията ще станатъ богати и че злато ще по
тече въ селото. Гадателя-циганинъ не е никой другъ, освенъ преоблеченъ въ цигански
дрипи временно пребививащия
въ селото презъ курортния сезонъ мнимъ фотографъ-фалшификаторъ, квартируващъ у
кмета.
Случайно истинската профе
сия на „фотографа" се раз
крива отъ хаджията. Обвзети
отъ оная лудость, свойствена
малко или много на всекиго,
при мисъльта за бързо и лес
но обогатяване, кмета, хаджията
и секр.-бирника (нема българ
ско село, въ което кмета и
секр. бирника да не плюятъ
въ едно гърне); основаватъ
.кооперация". Почва се едно
лудо надпреварване да се внасятъ пари. Богатите и първи
хора на селото насила тикатъ

своите съ години събирани
банкноти въ ржцете на Милко
„фотографа" и всекой гледа
да даде повече, защото ще по
лучи петь за едно. Разбира се
всички знаятъ, че това дело,
тая „кооперация" не е чиста
работа. Но българина умее да
намери за себе си, ако не за
конно, то морално оправдание,
стига отъ това да има интересъ.
Събира Милко истинските
банкноти на селяните, взема
си куфарите и заминава за
Виена за хартия и материали
за фабрикацията.
Милко е и големъ донъжуанъ. Презъ своето преби
ваване: въ селото успева да за
върти главата на кметовата
щерка, па и на нейната дру
гарка.
Разкрива се целата работа.
Както е редно, идва полицията,
откарва „кооператорите" въ
общината и хубавата комедия.
превърнала се въ края на тра
гикомедия свършва.
Какво да се каже за иг
рата на артистите? Актьора
не обича да го поучаватъ осо
бено хора чужди на искуството
му. Трудно е да се каже кое
е по-хубаво отъ хубавото, ко
гато всичко е много хубаво.
Пжтя на актьора не е рационализиранъ. Сценичното искуство нема свой миналъ опитъ.
Бъчваровъ — душата ha „ко
операцията", беше неподражаемъ въ ролята на хаджията,
Ние не се наемаме да го кри
тикуваме. Неговото искуство
седи по-горе отъ нашата способность да го преценимъ.
Гандевъ създаде назабравимъ
образъ на живъ, симпатиченъ
истински селски чорбаджия.
Караламбовъ въ двойната
роля на циганина и ~„ фотогра
фа" разкри целото богатство
на своите способности.
Г-жа Станиславска даде вер
ния типъ на хитра, -енергичнаселянка — това, което надурски се казва ербапъ жена.
Идеалъ Петровъ u Богдановъ беха въ стихията си. Це
лия салонъ се заливаше съ
сърдеченъ смехъ отъ неприну
дената имъ игра.
Сийка Георгиева е млада ак
триса съ богата душа. Въ неколко сцени тя успе да нари
сува сложния образъ на едно
първо влюбено и после, неща
стно селско момиче.
Малката роля на Катя Кожухарова показа, че хубавото
се познава и отъ малкото. Тя
е дъровита и усърдна артистка.
Требва по-често да и се дава
възможность да проявява спо
собностите си.
. Както винаги. Бочаровъ и
Яневъ беха отлични. Особено
Бочаровъ — големъ майсторъ
на типични роли.
Публиката напустна театра
съ чуетво на благодарность
за насладата отъ хубавата игра
на своите любимци.
Д. М.

нията. Идемъ отъ страната на
вечните въздишки и плачове.
Тамъ хората еж бледни и носятъ печата на престжпление,
защото никога не еж изпи
тали истинска радость.
Слънце! Прибери ни въ
своите обятия. Позволи ни да
кжсаме радость отъ ТВОИТЕ
цветни градини и нека умремъ, изгарящи отъ твоята
светлина.
Ще чуе слънцето нашия зовь
и ние ще хвърлимъ въ него
вите пламтящи двери нашите
сърдца.
***
Тежко и съ грохотъ ще паднатъ стените на старовековния замькъ на скърбите. Въ
новия святъ на светлина и ща
стие радостно ще звънятъ кам
баните на новъ животъ, озеренъ съ ново щастие.
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(до Народната банка)
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разполага съ пъленъ , изборъ отъ финни кожу
харски стоки. Изработватъ Се по поржчка и се
намирптъ готови дамски кожени палта.
Работа гарантирана. Цени подъ конкуренцията.
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на ХР, С. ПОПОВЪ (Попето)
ул. „Владиславъ*,кани ГОСТИТЕ
си на пръхни пасти, торти, ба
клави, и комуто какпото ду.
шата желае.
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Израелъ Манташянъ
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ул. Драганъ Цвнковъ № 4
разполага съ ограничено количество белгийски
джамове и наскоро ще разполага съ гол-вмъ из
боръ отъ всъкакви размери и дебелини произве
дения на Мешолановата гебедженска фабрика,
която е строена по образеца на гебедженската
белгийска фабрика. Сжщо английски безири,"ла
кове и пр. Цени конкурентни.

НИКОЛА ВИДЕВЪ
ул. „Влагиславъ" 28, пристиг
наха Прочу! И rt Др-БНОВСКИ
луканки.
Разполага и съ други добро
качествени кололиални стоки.

Шг*

„ДОБРУЛ.'.

Гостилница

Ст. Д. Д и м ч е в ъ & С и е
ул. „Драгоманъ" № , 2 8 . /
Електрически, водопроводни и ловни* артикули, резервни части и принадлежности;^Специално отделение за инсталиране и поправка: динамо, алектромотори, електрич. апарати, магнети, акумулатори,
радиоапарати и всвкакви други машини. Работа
чиста и съвестна. Продажба на «всвкакви електрически материали и машинни части. Цени умерени.
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Магазинъ „ПЕРСИЯ"

срещу общината сервира всека
сутрини отлична Ш К Е М Б Е
ЧОРБА и ПАЧА.
Готви се чиста и вкусна храна.
Цени народни. ,

ул. „6 Септемврий" Из 2.
По случай праздниците намали ценит-fe. Гол-Ьмъ
изборъ на всЬкакви хавлии за лице, бански ха
лати, домашни платове, персийски килими и
всички видове басми, американи и хасета —
българска изработка. Поправка на стари килими.

Глади и пере мжжко й дамско

1ЖЖ&Н

ндй-пръцизно гладачница
и пералня

„В Е Н Е Ц И Я й
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на Димитъръ Парашкевовъ
(срещу малката градинка на мжЖката гимназия)
е единствена реномирана семейна пивница,
кждето презъ ВСБКО . време се сервиратъ най-раз
нообразни и винаги пресни пражени риби, всв
какви закуски на скара и аламинути, приготвени
отъ специаленъ майсторъ.
Точатъ се прочутитв натурални варненски
бели и червени вина. Идеална чистота. Вежлива
прислуга. Всички клиенти се задоволяватъ.
Пивницата пусна единственъ въ Варна натураленъ ПЕЛИНЪ.
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слави Дврпмовъ & Синъ
гара Доденъ-Чифликъ
Търговия на"едро?съ
Д Ъ Р В А ЗА Г О Р Е Н Е
Складъ на дребно ;
„Балканъ" на пристанището.

т

РУПЕНЪ С. КАСПАРОВЪ
специална бронзова работилница за
разни кранове, хавани, воденици
дръжки и други
ул. „Карлово" № 10 —• Варна.
Постоянно на складъ готова търговска стока.

„РИЛА"

крепъ сатенъ, крепъ папионъ, крепъ жор»
жетъ, крет/монголъ, крепъ де шинъ,
Суа Лаваблъ,
Ч

Нено х. Великовъ

«Кавала" 3
„Червенска" 2 \
Доброкачествени брашна,
зърнени храни, ярми, трици
Цени конкурентни.

и разни б%ли копринени платове за блузи суакрю
и шаитункъ за дамски костюми и памучни жоржети
които предлага на фабрични цени

MK4K4M£»@^MK«EC<BC<»a»a

ул. „Царь Симеонъ" 21
Телефонъ № 330. .

на НИКОЛА ГЕОРГИЕВЪ
пл. „Славейковъ" срещу пристанището
отлична, кухня, чисти натурални бЪли и червени-1
вина — собствено производство, прочута троянска
сливова и джиброви ракии.
'Ж Ц е н и о б щ о д о с т ж п н и.;; )Х

Водопроводни инсталации
бани, В
клозети, в строи
серпантини В
!
водопроводно Бюро
Тодоръ Ив. Тодоровъ

СЕРАФИМЪ ИВАНОВЪ

99

„Ив. Вазовъ" 18 — Варна
Изработва здрава солидна "б* ла
строителна работа врати, про
зорци, портали и пр.
::: Условия износни. :-:

ул. дЦарь Борисъ"-18 ;— Варна.
Съобщава на Многобройните си клиентки, че му
пристигнаха разни видове КОПРИНЕНИ ПЛАТОВЕ

Първъкачествени трансмисионни' каиши, мар
кучи, галванизирани И"черни водопроводни тржби
и фитинги, вани, клозети, омивалници, > европейски
и мЪстни емайлирани печки и готварски машини,
разни видове канелкн и кранове, електрически ма
териали, динама, електромотори, шперцплати, ме
стни и иностранни фурнири, гвоздеи, подковни
клинци, черна и галванизирана ламарина, болтове,
мелнични бронзови сита, модерни полюлеи, дребна
железария, подкови, електрически крушки и др.
Предприема всвкакъвъ видъ електрически и
водопроводни инсталации.

РЕСТОРАНТЪ и ПИВНИЦА

йгопъ Торасъ Иолянъ

МЕСРОПЪ х. ТАКОРОВЪ

ш

ул. „Царь Симеонъ" 26 '
Изработва отъ сухъ материалъ всекаквй мо>
дели за отливка на всЪкакви машинни части
по чертежъ и образецъ. Сжщо всвкавй калъпи за
дамски и мжжки шапки. Поправя всички видове
музикални инструмейти. Работа акуратна.
Цени най-износни.

II р/Ь ж д и

Представителя на русенската фабрика за
копринени платове
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НИКОЛА СТАНКОВЪ

и анилинови БОИ високо ка
чество, низки цени
прн ВАСИЛЪ КАЗАКОВЪ
ул. „Владиславъ" 76

ул. „Владиславъ" № 64.

В А^ "

Единствената специална работилница на

Ш. КОЕНЪ
„л.„Шейново" 3, Варна

ИВАНЪ Д ДИМОВЪ

ш

йтамъ Сих. Ившмовъ
„Владиславъ" 45
По случай сезона гол-вмъ из
боръ мжжки и детски ГОТОВИ
ДРЕХИ на низки цени.

Ник Черневъ крумовскн
ул. «Добричъ" 145
Изработва здрави КАРУЦИ и
поправя такива.
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Подаръци за праздницитЬ

„С-0-Ф-И-Я"

!Й2

Елегантни, здриви и солидни дамски,
мъжки и детски ОБУЩА, ТОПЛЕЙКИ, ДО
МАШНИ ПАНТОФИ при новооткритото
модно обущарско ателие на

i
1

ул. „Владкславъ" № 37Постояненъ складъ на мЬстлй и европейски пре
жди, бои — анилинови химически. Химическо;
боядисване, на прежди, платове, шаеци й др. ."•..'
Скенджа за заглаждане на платове, шаеци и
др. Работа чиста. Цени най-износни.

се премести отъ Нови-Пазаръ
на ул. ;„Добричъ" № 6, Варна
и предлага на старите си и
нови клиенти колониалъ, манифактура; бои, трикотажъ и
др. стоки на конкурентни цени.

Механическо ателие

%

КОСТА ТОМОВЪ

„ОДРИНЪ"

"V"

Добре уведения бояджийски и стъкларски *
магазинъ на

т

Мзвестния въ ц-Ьлия ДелиОрманъ могазинъ

*ул. „Яспарухъ" № 5.
"на Ж и в к о О . Б у з а т о в ъ , , :
купува съ право на откупване разни домашни ве
щи, скжпоцешюсти и др. Продава оказионни вещи.
Купува скжпоц. камани,, злато и др. за своя омътка.
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gjj
Зй

„РОЗА"

„ДРЪНОВО"
а

„СТАРИЙ ЛОМБАРДЪ"

£

Известната сладкарница

На колониалния Магазинъ

Оказионна търговска къща

je

Брой 4

Пръсни, доброкачествени
ЗЕЛЕНЧУЦИ и ФРУТКИ
въ зеленчуковия магазинъ на

Христо Арбовъ
ул. „Ник. Николаевичъ" 20

ш

.А. с в ш ш ц к и

*•

ул. „Ст. Стам§оловъ" 19 (бивша Саидова)
Модерна химическа бояджийница. Химическо боя
дисване на всвкакви прежди, платове и др. Изб-влаане на памукъ. Химическо чистене дамски и
мжжки дрехи. Работа бърза, чиста и прецизна.
Цени най-умерени.

штшшштшшштшшшшш
Общоизвестната пивница и карнацария

„КОМЕРСИАЛЪ"
__ подъ хотелъ „Комерсиалъ"
пусна за"Гсезона най-хубавите/^си^чисти бели и
червени Осмарски вина. Единствено въ „Комерсиалъ се сервиратъ 'отлични домашни наденички
. издр. закуски. Всеко време*скара съ!екстра^труший.
Цени народни.

Брой ! 5.

.Е К V

Стопанска
и финансова хроника.
ЛИКВИДИРАНЕ
НЯ
НЕДОБОРИТЪ
Реформа по събирането
Споредъ сведения отъ Ми
нистерството на финансит-fc недоборит% отъ пр^ки данъци
къмъ 1 януарий 1933 г., при
ведени въ известность, възлизатъ но 3 милиарда и 50 мил.
лева.- Требва да се има предъ
видъ, че Т Б еж били много по
вече, но е започната една уси
лена дейность за тяхната лик
видация и отъ 1 януарий до
сега е ликвидирана още една
часть отъ тъхъ. За отбелязва
не е, че въ горната цифра на
недоборигБ 1 смилиардъ лева
произлизатъ само отъ поземеленъ данъкъ. Последния е въ
най-голъмъ недоборъ.
М-вото на финансите проек
тира да прокара отъ 1 априлъ"
идната година една реформа
по събирането на данъците,
състояща се въ освобождава
нето на бирницитЬ>отъ канце
ларска работа и въ превръща
нето имъ въ бирници-сьбирачи. За да се освободятъ бир
ниците отъ канцеларската ра
бота, бирническите партидни
книги, които еж сега къмъ участаците, ще се сьбератъ въ
данъчнитв управления и тамъ
ще се върши всичката канце
ларска работа по ТБХЪ. Това
ново положение сжществува.
вече въ около 15 дан. управ-'
ления, кждето бъ прокарано за
опитъ и сега отъ 1 априлъ ще
се прокара навевкжде, понеже
по преценка на м-вото, резул
татите отъ опита еж добри.
Освобождаване отъ поземленъ данъкъ. — Съгласно
чл. 57 отъ закона за бюджет*

на държавата за 1932/33 фин.
год. предвиди се облекчение
за нЪкои собственици на земи
като при известни условия f t
се освобождаватъ отъ позем
ления данъкъ по отношение
размъра му, предвиденъ въ
полза на държавата. Това ос
вобождаване важи и за теку
щата 1933/34 год. Сега финан.
министерство е разяснило* до
данъчните началници, че за да
има освобождаване отъ данъкъ
и за текущата 1933/34 год. за
случаите, когато има извър
шено прехвърляне на имоти,
вследствие на което има промънаЦвъ количеството на декаритъ, то тр-вбва следъ пре
минаването на земитЬ отъ
единъ собственикъ върху другь,
станало преди 1. IV. 1933 год.,
да се гледа става ли числото
на декаригБ за съответните
култури по-гол-вмо или стига
размъра на декарите, до които
се предвижда освобождаване
отъ данъкъ. Яко следъ промя
ната на собственостьта числото
на декарите остава до този
размъръ, освобождение отъ
данъкъ се преви, а, ако то
надвиши предвиденитБ размъри, извършва се облагане. При
това гледа се с ь извършва
нето на прехвърлянето отделно
какво става положението пакъ
ОТДЕЛНО СЬ декарите на про
давача и какво става положе
нието пакъ отдЬлно с ь дека
рите на купувача. За промени
в ъ , ; собственостьта,
станали
следъ 31. Ш.т. г. сега кБма да
се извършватъ никакви измънения на данъка. Установения
поземленъ данъкъ за 1933/34
год. ще се събира при извърш
ване на; промяната.

Стр. 5.

Реномираната дрехарница
Ш&жШлчю Г а й д а р о в ъ
ул, „Владиславъ" № 43 — тел. 426
По случай сезона приготви най-различни

дамски, м2Бжки и детски
дрехи

Модно
крояческо
ателие
ЖЕЛЮ БАНКОВЪ
ул. „Владиславъ" 64

Изработка изящна и солидна.

Приемать се и поръчки.
Голвмъ изборъ отъ местни чисто вълнени платове
— модерни десени.

Изработва елегантно со
лидно облекло.
Съ изящната изработка за
доволява всички клиенти.

Цени конкурентни.

Цъни общодостжпни.

М е со продав н и ц а та

Янако Трщпфиловъ

на С т а н ч о Я н а к и е в ъ

ул. „Миладинова" 120
жгьла „Пиротъ"

ул. „Добричъ" 65

Пусна за мераклии най-'
хубавигЬ си б-вли и чер
вени вина — собствено
производство.

Доставя на клиентите си екстра

овеешко, говеждо
т е л е ш к о , ежетнеге© и
anaeinEso м е с о .
Цени народни,

подъ.пазарните

Шише 2 лева.
ВСБКО време отлични
закуски на скара»

Елегантни дамски и млшки
костюми, манта и балтони

„НЕ МЕ ЗЯБРДВЯИ*^
колониаленъ магазинъ на

по най-последни журнали изработва
реномираното ателие

ПАНДЙОТЪ Г.КОЛЯРОВЪ

99

Модъ де Пари

«

на- Acfesra» МерДякан©»'!»
ул. „ДрагоманъТ № 24.

ул. .Никола Даскаловъ" 43
Варна
Всвкакви колониални добро
качествени стоки, т ю т ю н ъ ,
з ъ р н е н и храни и собствено
производство на екстра
Д Р.М Я Ш Н И Т Р У Ш И И
Цени конкурентни.

«W'\4
Ерой^:
_

.Е К Ъм

Стр. 6.

МЕБЕЛЕНЪ СКЛАДЪ
АсЬнь В л а е к ъ

улица «Владиславъ" № 9 — Варна
Собствено производство и ПОСТОЯНЕНЪ СКЛЯДЪ
на всвкаквй финиши солидни МЕБЕЛИ.
Приемай поржчкй
*** Цени конкурентни.

МтьКАРНИЦА

:-: „ИДЕЯЛЪ" ~
ул. „Св. Никола" № 21
(срещу църквата „Св. Никола")

За финни художествено изработени
и солидни

Дим. Ф. Николовъ
цели гарнитури, спал ни,' столови, ? кабинети
при най-реномираното МЕБЕЛНО -'АТЕЛИЕ
на С .

М « S ' 3 «а Д У ф О В
ул. „Одесусъ" 19/— Варна

Димо М. Ексеровъ
„Царь.Борисъ- б

Цени к о н к у р е н т н и .

дамски палта
ГблЪмъ изборъ на

кожени

палта

и поправки на такив?.

Иванъ Стайчевъ
ул. ,27 Юлий IS
Клиентите ще наигврятъ винаги натурално

пресно и кисело краве и бивовско млеко.
ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ.

ТЬ

Магазинъ

и

„Сйржмскн штъ

За сезона "разполага ' с ъ голЪмъ изборъ прежд,и, мани^Фактура/ 1трйкотаж*ь и др. (
Цени народни.

Всичкивидоведьброкачествени I
; :колониални«стоки «агазинъ

^Неза^исшость"
Ваенлъ Савовъ
ул: „Сй. "Климентъ" 14

Всекаква стъклария, кух•••• ненски прйнадлежноски,
бакжрени' изделия, порцеланъ, дребна железария;* \
габровски стоки -— 'всички
видове на низки цени ^ [
въ Магазинъ
•

„Български
Манчестеръ*
/на КИРО ГЕОРГИЕВЪ

ул. Санъ Стефано 3^
Т е л е ф о н ъ 311
Собствено производство и търговия съ всички ви
дове доброкачествени зеленчуци, варива, кон
серви и прочута по своето високо качество на
родна Т Г р уш и я на едро и дребно.

Цени к о н к у р е н т н и .

„софийскя Шйстаръ"
марка .ЖИРАФЪТ
подъ ржководството на софий
ски майсторъ.: Изработва всв
каквй видове четки, конкури
ращи съ хубава изработка и
достжпни цени
Адресът Давидъ Бичачо
ул. Владислввъ 49—-Фарнй

Георги Д. Поповъ
"„Шкайлеръ" б
Изработва печки, готварски
••_ машини и др. тенек. работа.
Художествени и финни
изработва
АТАНЯСЪ, ГЕОРГИЕВЪ
ул. „Шкайлеръ, 22 •/.'.'

Чисти натурални
•'••' анхиалски вина
и други отлични напитки -

при Ардаша
'^kpakpa* 27 —Варна
' ВсБкога чудесна скара

Цени н а р о д н и .

'? .ГМ J*V П т ^ *

'' Военна шапкарница''...'

„ Владиславъ" 14

. . . . t ' v — . >.

Четкарска Работилаица

Б Р . СТ. П Е Т К О В И

ул! *„х. Димитръ" 1
Продава доброкачествено, от
лежало СЪНО, ФИЙ, всвкакъвъ
фуражъ, брашна, зърнени храни
Цени винаги коркурентни.
Тенекеджийска работилница

Разполага съ всички видове !
луксозни КОЖИ европейски
и местни; за'.:. гарнитури на

на Т р и ф о н ъ Симеоиов-ь

Тодоръ Из. Взптацжлеаъ
ул. „Бозвели" 4

Доставя на клиентите си винаги чисто кисело
и пресно млеко и чисто краве масло —
собствено производство.

IB 1ь м л * f e к с а р н и ц * *

Здрави БРАДВИ, МОТИКИ,
TECЛЙ и • др. изработ

Зеленчуковъ Магазинъ * .''"

Аргиръ Михаиловъ
ул. „Мйладйнова" 89
Винаги доброкачествени пресни
зеленчуци и туршии. \ •-'.•

,Г. М. Д о л а п ч и е в ъ .
В л а д и с л а в ъ 70—Варна
* 'Изработва всички видове
военни, ученически и всички
'" 'форменни ф у р а ж к и ,
д е т с к и калпачета, "баретки

Най-модерни десени
Цени най-умерени.

