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Всичко, що се
отнася до вестника
да се изпращс! до
кметството — Влриа.

Зд годена . . ?)5 л'-,
За 6 месеци . 30 лв.

Справки
при пок'; ..мета
г. П. Нейковъ.

>• 0 тленни:
Официални по 2 лв.
,на квадр. сант.;
търговски
по споразумение.

митлия
Градск§л театърь. сиВъ брой
да ,

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА; ГРАДСКА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ

Б р о я 1 пепъш

ПЕТЪКЪ.

Св. Грвиавъ
главенъ секретарь на Вери. Търг. Камара

дохме снимката на общинския
театъръ съ довършения вестибюлъ и съ готовото фоайе.
Отъ нгъколко мес( ци, п ю
щада Веза9исимо<:тъ доби лрцгъ
образг, Зиналият мъртвешки
очи на преждевременната раз
валина изчезнаха. Близо поло
вит милионъ се изразходва за
У насъ, "където влоговото
това частично довършване. Но
дело
не е достатъчно развито,
фасадата на театъра пр\>юблагодарение на слабата ни
вори, живия упрек* млъкнч. и сравнително икономическа кул
доброта, старо граждантно тура, банките биха могли да
на Варни разбра • Об щит кин направйтъ още много за да
внушатъ доверие на свобод
'•тштръ-щч се'-доищъди.
ните капитани и да убеду.тъ
•::'••-/.На''24 декември ще се пробьлггреките спестители въ го
изведе търгътъ за покриване лемите преимущества на вло
на сградата. 'Въ ранна про
говите спестявания. Е що ра
тпЬъ покриването ще започне. зумно съотношение между фи
Пужннгть гум/4 еж на лице. нансовите източници на бан
ките и техния пласиментъ, или
Въ началото на .иътото, те
съ други думи единъ добъръ
атърътг ще блде покршпъ А. ликвидитетъ на банкета ще.
вътрешната работа ще за отстрани всички възможности
почне веднага слсдъ покрива за сътресения и всеко чувство
нето му: разширение на сце- на съмнение въ сигурностьта
на влоноенитевъ банката спе
ната„ломситп>, централното стявания.
отопление и пр.
Държавата отъ своя страна
' •• Сериозни постхпки съ пред- би требвало да се намеси
чрезъ подходящъ контролъ
' влрителни сондажи, ех пред
върху депозитните банки за да
^приети и за мебелировката бъде вложителя по добре гана залата и за обзавеждане
рантиранъ и по този начинъ
то на театъра. Дадено е отъ да се направи по силенъ по
компетентно мгьсто увпрение, тока между спестения капи
че щомъ таскоро се започне талъ и народното стопанство.
Банките въ Варна би треб
работата по покриването на вало да напрегнать повече
сградата, стровителния ко- своята кредитна дейность и
:митетъ на новия Софийски да влезатъ въ по-широкъ конНай, театърь ще реши и тактъ съ търговията и промишленостьта на града. ВарМинистеретвото на Народ
ненскиятъ търговецъ все още
: кама Простта ще удобри е запазилъ високия моралъ на
решението, цшлата .гарниту нашата пияца.
ра, кресла на стария теаАзъ не веднажъ съмъ чу; търъ, ведно съ декоритгь и валъ ласкавите отзиви на въндруш реквизити останали из- щни търговци, които с ъ въ
връзки съ варненската пияца,
'••• вънъ употребление, да се да* за добрите - качества на издиг
датъ ха Варненския общин натия нашъ варненски търго
вецъ и индустриалецъ. Азъ
ски театъръ.
лично познавамъ, а вероятно
За бюджетитгъ 1927/28 и и читателя е наблюдавалъ слу
варненския
1| 1д28/29 години, общината чаи, при които
търговецъ
се
окончателно
раз'[предвижда поне два милиона.
сипва, но не позволява да б ъ 
Фондгть за дтзьрпжднне те де обявенъ въ несъстоятелатъра — ведно съ сумата ность. Нашата пияца подържа
325,000 лв. събрана преди традициите на златното време
четири години — Дкеа над преди войните и съ това дава
най-големи гаранции на кре
минава милионъ. Следъ напра дитния капиталъ. ТЬзи добри
вените за фоайето и вести и ценни качества на търговска
бюла разходи — около поло- Варна, могатъ да бждатъ от
вит милионъ — днесъ има на крити лесно отъ всеки, който
лице въ 34млйдп>лекита банка живее по-близо до търговския
животъ на града и който покржио 500,000 лева, Като се дълбоко проникне въ неговия
емгъта, че презъ зимнитгь ме моралъ. Шаблоните на повърх
ностната информация, езика на
сеци приходитгь отъ кино
мотографи, театри и вече сухите цифри не винаги с ъ
ринки възлизатъ на 60000 до достатъчни за да се характе
ризира стопанската мощь на
70000 лева месечно, може едно предприятие. Личностьта
да се твърди, че къмъ края на предприемача, който е най~ на мътния сезонъ 1928 год. големия факторъ въ стопанска
та дейность на предприятието,
събраната на лице сума да
требва да съставлява обектъ
лече ще надмине милионъ. По на най-внимателно
изучване
този «ачмнг, за доизгражда
отъ кредитора и неговите лич
нето на театъра, общината ни качества да бъдатъ трети
ще разполЦга презъ 1928 го рани равноправно съ всички
дина съ около три милиона имуществени ценности на пред
приятието.
лева, отъ к\ито единъ мили
Рискътъ е опасность отъ
онъ за покрива и два милио
бъдащи
загуби. Колкото пона за влтрршнитп, приспослабо и едностранчиво се по
собления на )театра.
знава едно предприятие, тол

ОБЩИНА

ЧуждитЬ кореспонденти
въ Е$арна.

и техното значение за стопанското
развитие на Варна.
кова и рисковете на конто то
и
е изложено изглг-ждатъ По го
леми. Малките трудности, кои
то може да срещче едно пред
приятие въ свои 1 е пла-ежк,
особено при бързо променливи
те днесъ условия на паричнияи кредитен/ь паззрь, не требва
винаги да се квалифициоагь
като опасна негова неплатежо1,
способности. Банковийтъ кре
дитъ не требва 'да бъде нетърпеливъ, суровъ и страшеиъ
за сния които се ползватъ отъ
него.
Банковата • >• информационна
служба може да бъде доста
тъчно усъвършенствана за да
даде точни указания на банка
та за рисковате на пласимента.
Вь Варна има още много
скрита стопанска мощь и тя
• може да изиграе голема роля
ако банките й.дадатъ възможность да се прояви. А това ще
стане, когато банките се запознаятъ по-отблйзосъ дело
вите стопански среди и когато
банковия кредитъ проникне
по-дълбоко въ .стопанската
дейность на Варна.
По-точните и по-обширни
проучвания на всеко предприя
тие въ Варна • ще убедятъ на
шите банкери, че стопанска
Варна представлява отличенъ
обектъ за кредитна дейность.
Поносимиятъ и своевременно
отпуснатия кредитъ ще даде
възможность на добрия вар
ненски търговецъ да развърне
апарата на рационалната тър
говия и да повиши до голема
степень своята конкуренто-способность, а съ това да.привлече една голема часть отъ своя
та стара клиентела. Изисква
се само повече трудъ и повече
желание отъ банките. Ако
банкерътъ отъ най-малкото
затруднение на предприятието
взема поводъ за 1 да създаде
кампания срещу него, да спре
кредита и да компрометира
неговата кредитоспособность,
естествено е, че предприятието
ще се разстрои и инициативата
на неговите ръководители ще
б ъ д е сломена. Службата на
търговеца и службата на бан
кера отъ гледна точка на об
ществения и стопанския интересъ с ъ органически свързани,
Банкерътъ въ по-близко и до
верчиво общение съ нашите
стопански среди ще разбере
важната задача, която банката
има да разрешава и големото
й значение за нашия стопански
животъ и специално за сто
панското закрепване на Варна.
Стремежътъ да се получатъ
за малко време големи печалби
не винаги представлява найбезопасна и рационална сто
панска дейность и не винаги
дава очакваните резултати.
Кредитния капиталъ не требва
да бездейства, тогава, когато
за неговия пласиментъ има
много благопиятни условия.
Банкерите въ Варна с ъ въ
състояние да помогнатъ по
най ефикасенъ начинъ на Вар-

Напоследъкъ въ чуждия печатъ се появиха статии и ко
респонденции съ извънредно ласкаво съдържание за Варна,
като летовище. Горната снимка представлява група чужде
странни журналисти, . които по покана на постоянното при
съствие на общината посетиха това лето нашия градъ.
Снимката е направена въ курорта „Св. Константинъ".

Общ. Майчинъ домъ.
Уредбата — Колко родилки СА прегледани амбулаторно и
колко еж останали на лечение въ Майчинъ дали*. -- Малко
статистика — Една необходимость за бедните родилки.
Общинскиятъ Майчинъ домъ
е много малко познатъ. на варненци. Той'не се чува никакъ
по вестниците. За него хва
лебствия не сме срещали ни
къде до сега. Но той е варегистрирадъ такава крупии резул
тати, и е пренесълъ такава
грамадна нолва за стотици бед
ни варненски гражданки, че
ние се чувстваме безсилни да
ивнесемъ всичко онова, което
констатирахме преди неколко
дни, при едно посещение, въ
него.
Една макка подуерутина при
стройка въ болницата Параш
кева Николау, преди една годи
на, днесъ е, превърната въ ед
на добре уредена болница, въ
която ежедневно 30 - 40 беднн
родилки намиратъ съвършеено
бевплатиа медицинска и акушарска помощь.
Обгдинекиятъ Майчннъ домъ
е откритъ презъ януарий т. г.
Ето неколко статистически данни, които илюстрират*
най добг г
ре Деиностьта на този скроменъ
институтъ, Отъ начало като
„Специална лечебница ва гинекологически болни, тамъ се да
ваше само съвети на бременните.
Впоследствие е било поставе
но едьо легло и тежко болните,
на, като напуснатъ обикнове
ните шаблони на банковата
служба и се проникнатъ подълбоко , отъ съзнанието, че
те изпълняватъ много важна
обществена служба,
И когато пъкъ къмъ общи
т е усилия на държавата и
частната и обществени иницициативи се присъедини и цен
ното сътрудничество на наши
те банки, градъ Варна ще
може до голема степень да
възстанови своите стопански
сили и да заеме въ българската стопанска култура отново местото, което е успевалъ
да запази въ течение на много
векове.

а по-късно нуждите см наложили
леглата да се увелнчатъ ка 10.
Въ 269 дни, отъ открнванего
му до 22 нсемврий, ьь амбулато
рията на Майчинъ домъ сд пре
гледани 10229 боли-).
Най голъкото число прегледани
въ де.!Ь е 103, а ньй-гшиотв —
12. Средно, дневно СА прегледа
ни 38 беднн родилки.
Останали ек на лечение въ
родилния доиь 260 родилки. Въ
Майчинъ доиъ еж родени 136
деца отъ които 60 патологкчдсни
(4,°/о) и 75 нормална (56"/о),
Ивършени еж 143 операциЕ*.
Лекуваните родилки по на
родност ь се ра.ифудояять както
следва: българка — 94,. арменки — 16, гъркйни — 8, туркини — 7, евреина — 5, русвяни
— 4, германки 1 и чехкимк 1.
По участоци: I участ. — 5,
II учс. — 12, III уч. — 10,
IV уч. — 31, Еодъръбаба 6, Петревата махала 1, Циганската
*ах™а 3> У У4' ~016'7/
Г'
7, Сесъ-Севмесъ — 3, Добрудж.
кварталъ и Кокарджата — 9.
Отъ горното разпределение се
вижда, че пациенткипт на Май
чинъ домъ еж предимно отъ крайнитп квартали. Требва също
така да се забележи, че ва пре
глеждане и приемане на леку
ване се приематъ само онези
родилки, които притежаватъ
свидетелство ва бедность отъ
общината.
Персонала на Майчинъ домъ
се състои отъ единъ лекчръ —
Д ръ Смоленски, една акушер
ка, 1 слугиня — болног-ледччка
и една слугиня готвачка и пе
рачка.
Д ръ Смоленски. е същевремено и домакинъ и книговодитель и пр. За всичката тави работа той получава месечно 1500
лева.
Приходите си общинския Май
чинъ домъ черпи отъ волни
пожертвувания. Огъ родилките
не се ввема нищо. Средно месечно се събиратъ около 4 —
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Стр. 2

Контролата

Д-ръ П. Д. Скорчевъ

акцинацията

противъ едрата
*.. Една отъ най-страшните епи
демии на средните векове е
била едрата шарка. Въ тия вре
мена отъ нея е заболявалъ все
ки безъ изключение.
А тъй, като прекарването на
бодеотьта прави благополучно
оздравелия невъвприемливъ ва
повторно заболяване и почти
всеки въврастенъ е бивалъ по
ради това имунеиъ, едрата шар
ка е върлувала главно между
децата и съ право е била на
речена „чума по децата".
Вариолата е донесена въ Ев
ропа отъ кръстоносците, но
най силно разпространение тя
добива превъ 17 — 18 ст, когато
стана бичъ иароденъ Страшни
епидемии ивбухватъ навредъ и
покосяватъ . съ нечуванъ бесъ
децата по цЪлл Европа. Само
въ Германия съ 24 мил. тога
вашно население ежегодно с ъ
умирили по 67000 деца отъ ед
ра шарка.
Населението на Европа е стоя
ло ужасено и безпомощно предъ
тави стихийна беда.
Но въ края на 18 ст. въ 1798
г. навредъ по свита се равнася
спасителната песть ва открива
нето на сигурно предпазно
средство противъ страшната напасть.
Младиятъ английски ле«арь
Дженъръ чулъ отъ една селян
ка да казва: „азъ не мога да ва
болея отъ вариола, защото ве
че съмъ прекарала кравешката
шарка*.
Това заявление на селянката
е направило сидно впечатление
на Джепъра и едва следъ дъл
ги опити той успева да хвърли
светлина по тоаи въпросъ. Из
първо той пресажда кравешка
шарка1) върху хора които е ъ
боледували отъ нея и констатирва, че т е вече не се подаватъ
на виравяване.
И едва на 14 май 1796 г, Дже
нъръ пресажда на ръката на ед
но здраво 8 год. момче Джемсъ
Фонсъ лимфа взета отъ една
1) 1а!*, „УагЬ1а уассша* значи кра
вешки шарка отъ Уасса, крава — за
това: какцива.

5000 лв. волни пожертвувания
отъ които се изплащатъ ваплатите на персонала. Освенъ това
въ касата на" Майчинъ домъ се
внасягъ отъ общината ва всека
освободила се отъ бременность
въ него по, 350 лева.
На родилките, оставащи на
лечение, което продължава облк
новено отъ 8 до 10 дни се да
ва безплатна храна. Всички
съестни продукти, които се ивпращатъ ва анодивъ отъ хими
ческата лабаратория и само те
зи които следъ аналива се кон
статира тъ, че съ доброкачестве
ни се даватъ на Майчинъ домъ.
06шинскит4 зеленчукови ма
газини отъ своя страна отпущатъ редовно зеленчуци и овощия.
Постоянното присътсавие на
общината схващайки гол4мата
полза отъ Майчиния домъ ре
ши да приспособи ю ж н о т о
крило на Пожарната команда
за нуждите на единъ добре
уреденъ Майчинъ домъ въ Вар
на- Вероятно превъ пролетьта
сроителната работа ще бъде
нривършена и най късно до
м цъ мий, Майчиниятъ домъ ще
бъде преместенъ въ собствено
то си здание.

върху съестмите продукти
20% отъ млекото фалши
фицирано,

Лоолатротзво.
Нещо за новоначинзющите лозари.

I I РАЗНИ АДРЕСИ

Лозарската криза, която още
напълно не е ивживяна наложи Ревизията въ комисарствого
на лозарите нови задачи ва раз
по прехраната.
шарка (Уаг!о1а)й
Общинската химическа лаба решение. Отъ правилното имъ
Въ вчерашния брой на „Вар
разрешение ще зависи, за въ
пъпка по ръката на една забо ратория отъ 1 януари до 30
бъдише,
по-малката
или
но
гоненска, поща* се появи едно
ляла отъ кравешка шарка мле- септември т. г. е направила
всичко 772 проби отъ които: лемета доходнооть отъ лозар- съобщение, споредъ което, о
карка.
Това е първата вакцинация 551 еж изпратени отъ санитар ствуването.
нгьколко дни „финансовъ ин
Преди всичко наложително е
ните власти въ града; 93 —
съ човешка димФа1
спенторъ' изпратеньотъ ми
Презъ 1798 г. Дженъръ опо отъ градските ветеринарни вла избегването на каквито и да нистерството правелъ ревизи
вестява своето откритие.И отъ сти; 59 отъ отделенията при било грешки, тъй много и вретогава предпазното вакцинира- общината и 69 отъ частни домъдопущани до сега. Тия гре на Комисарството по прехра
шки идватъ преди всичко отъ . ната.
не поема победоносното си ше лица.
1. Не добрия ивборъ на мес
ствие изъ целъ светъ.
Ревултата отъ пробите е :
Това & общение е плодъ н
тото
и почвата ва ноно лове(
За. получаване на лимфата 269 нормални и 156 ненормал
2
погрешна
информация.
(вакцинв, детритъ ) сега изпол ни СФалшиФИцирани). Отъ така Необходимо е да се избиратъ
места
съ
по-високо
разположе
зуваме '/« до 2 годишни говеда получения ревултатъ се внжда,
Вгпросгтъ съ ревизията на
или телета не по млади отъ 14 че 20°/о отъ направените проби ние и съ почва не много суха комисарството стои така;
и бедна (сдаба), съ цель да се
дни. Коремътъ имъ се обръсва еъ ненормални.;
Още презъ м цъ май по ис
получава
по-доброкачествена и
и почиства и следъ това св
Отъ изпратените проби мле
правятъ многобройни нареаи по ко (93) — 45 с ъ Фалшифици ивобилна реколта,
кането на пост. приелтетвие
кожата на целия коремъ съ рани, което се дължи на сла
2. Требва да се васаждатъ на общината, общинския съножче намокрено ей вариолна бия контролъ върху него. Не подходящи подложки Лозарска
лимФа. За 4—6 дни ге образу- требва да се вабравя, че дали та наука още не е достигнала ветъ съ протоколъ № 14/238
ватъ гнойни пъпки, чието съ едно мл4ко е Фалшифицирано до тамъ, че да проивведе уни назначи една анкетна комисия
държимо се ивтъргва съ остра или не, може да се установи версална (ва всички почви една отъ общински съветници, ко
лъжичка и се равтрива въ 80'7о само чревъ химическа аиалива. и съща) подложка. Определе ято да провери делата на ко
глицеринъ. После се разлш.а Контролата, която се извършва нието на подходящата подлож мисарството.
въ малки стъкълца. Това е само
чревъ млекомери, е , ка не може и не бива да става
Какво е констатирала ан
вакцината съ която иресаждаме. незадоволителна и не представ отъ случайни хора, биле т е да
Тя не трае повече отъ три ме лява почти никаква гаранция же и пипиниеристи, често много кетната комисия — това ще
сеци и требва да се държи на ва качеството на млекото. Следъ рекламирани. Това е работа на ни покажатъ близкитгь дн
тъмно и хладно место.
млекото най много проби с ъ компетентните органи при Зем
Ла всеки случай, ние сме
Въ тази вакцина се намира навършени върху брашната, леделеката Катедра, който без
варазатв — вирусътъ на едрата които въ най тежкия периодъ платно иавършватъ п я работа длъжни да изтвкнемъ, че реви
шарка, която, минала презъ ор ва продоволствие — май и юни и даватъ нужните съвети.
зията не е предизвикана отъ
се ФалшиФицираха съ царевичганизма на телето омадомоща
3. Местото ва лове требва нгькакво м ство, а се поиск
ва се и става неопасна ва чо брашно. Следъ т4хъ идватъ добре да се регодва на 60 см.
века, но все пакъ е въ състоя растителните масла. Когато дълбочина. Почвата грижливо отъ самото постоянно приние да направи вакцинирания вноса на маслините отъ Гър да се изчисти отъ тросъка и сътствие на общината.
невъвприемливъ ва варавяване ция бе ватрудненъ — бе каела ивреванит4 корени на дърветата,
съ същинска вариола ва 7 - 8 доста големи размери.
4. Да се васаждатъ такива
години.
5. Ловите ва засаждане да
Извършени с ъ също така сортове грозде, които се търПри редовните полугодишни доста проби, на червенъ пиперъ, сятъ на паваря било за табла бъдатъ строго подбрани — 1 во
вакцинации се пресаждатъ всич лимонада, а също и на тестени или за вино. Сорта димятъ е класни. Направената въ случая
ки новородени, които с ъ на
произведения, като макарони, особено подходящъ ва варнен економия отъ 1—2 дева на лова
вършили 3 месеци.
козунаци и др. много, отъ кои ските почви, особено ва варо само на първо време е такава.
Деца страдащи отъ тежки то съ боядисвани с ъ растител витите такива. И той минава Слабата лова, това добре отъ
остри, хронически ваболябания, на боя, ва да имъ се придаде. и като десертенъ и като виненъ. всекиго да се равбере, е такава,
обширни еквеми и др. под. не желания цветъ,
Много сортове гровда да не се която превъ целия си животъ
, требва да се вакциниратъ, ос
застъпватъ — 2 — 3 с ъ доста ще дава слаби и незадоволи
венъ ако лекарьтъ намери, че
тъчни. При това всекий сортъ телна реколта.
то е необходимо.
да се засади. Отъ де
И най после, требва да се до
Строежите въ Варна. отделно
Децата които ще се вакцини
сертните васлужаватъ най го
бави, че е необходимо васадениратъ требва да съ ивкъпани и
Въпреки годемата парични и лемо внимание самъ аФувъ али т е лози грижливо да се отглежда бъдатъ облечени съ чисти стопанска крива, превъ послед и хамбурски . мискетъ. Съ тия датъ и редовно да се води борба
ризки съ широки ръкави. Вак
ните 7—8 месеца отъ текуща последни 2 сорта и съ димята съ болестите и неприятелите
цинираните могатъ ежедневно та година въ Варна с ъ извър може да се ивлеае на който и
имъ. Но, ва това вторий пъть.
да се къпятъ, но требва да се шени маса строежи и продължа- да е пазаръ.
Л. Н. А.
пави пъпкит4 да не се търкатъ. ватъ да се иавършватъ такива.
Въ първите 3 дни следъ вакОтъ 1 мартъ до м-цъ ноември
цинирането раничките биватъ т. г. архитектурното отделение
" НАЙ РАФИНИРАНОТО иобезмисилно вачервени, на четвъртия при общината е ивдадо 1040
рисеео СЛЪНЧОГЛЕДОВО маело
день се явяватъ пъпчици съ позволителни билета на частни
»
зачервена окодность, на петия лица, отъ които 235 ва строене
заместя напълно дървеното матло и понеже нема ЕИдень т е се превръщатъ въ би
на нови постройки1 и 805 ва
какъвъ дъхъ, а има чуаесеиъ в к у с ^ т ж и освенъ за
стри мехурчета а отъ 8 до 11 равни ремонти и малки по
день пъпката става гнойна и стройки, като стаи, кухни, пе
прости госби и за ПРАЖЕНЕ ПРАЖОЛИ, кюф
следъ това васъхва и пада.
тета, баклави и всичка тестени точени, а и на кан
рални, навеси и др.
Диесъ вакцинация и ревакциЗа същото време съ средст
дило гори отлично. Продава се въ всички бакалници
нация (следъ 8 год.) с ъ задъл вата на общината с ъ навърше
въ ЛУКСОЗНИ ЗЕЛЕНИ кутии п о 1, 5 " 6 5 0 и
жителни за всекиго въ всички ни следните строителни работи;
културни страни.
17 кгр. ао цена 52 лв. кгр., а наливн., по 46 лв. литара.
1) Ивравненъ е брега и на
Чрезъ това поглавно и все права подпорна стена на алеята
ДОМАКИНИ, ГОСТИЛНИЧАРИ и СЛАДКАРИ
мирно вакциниране се постигна приморските бани.
първия бленъ на модерната
2) Боядисани с ъ всички вра
предиазна медицина : вече може ти, проворци и бани въ новите
да се каже, че вариолата е на морски бани.
|
ви*сто дхрвено, краве, свинско или кокосово масмо.
пълно прогонена отъ култур
3) Ремонтирани с ъ старите
ните страни и скоро тя ще 6ъ 'морски бани.
де напълно изкоренена отъ ли
4) Направа на площадка, трам
цето на вемята.
пини-на моста въ морск. бани
Но това дело требва още да и намазване кея до същите,
се продължи и при настоящата
5) Ремонтиране и препокриваесенна вакцинация всеки съ не на летния общ. театъръ.
|
Генерално представителство за Варненски и
готовность требва да подлага
6) Основно ремонтиране на |
Шуменски окржзи
децата си на тази малка но спа скотобойната. '
сителна операцийка,
7) Ремонтиране на рибните
хали.
2) Отъ ;ат. с.е-1п1из, раз-трить,
8) Ремонтъ и 6 ядисване на ,
т. п. станция.
10) Ремонтирането на общин
9) Ремонтиране на оградите
ското управление и поставяне и постройките въ българските
Варна ул. „Княжеска" № 25. .
моваични вътрешни стълби.
и арменски гробища; ремонти
11) Започнатъ е строежа на ране вяла "Съединение"; боя
Искайте оферти съ специално нови и най износни
модерна постройка ва нуждите дисване бюФета въ Пейнерд
цени и условия.
на пожарната команда и др.
жикъ.

ОЛИО

ШРЕШАТЕ само

Четете Варнен. общин. вестникъ

КИНО „ПАЛАСЪ"
Д и е с ъ трогателенъ епизодъ изъ
последната световна войаа, високо
художественото творение

„ОЛИО"

'Между живота и смъртьта, между
щастието и прооастьта на

дневни 37г часа
Вечерни 8 и 10 ч. веч.
Салона добре отопленъ.
ЕПИЕ.1

итало-австр»йския фронтъ
презъ 1915 година. )•
Герои: '
/

И

Врой 148

Стр. 8

Варненски общински вестникъ

УШНОТО 1110 ВЪ ВАРНА Р м м мои I ХРОНИКА^ , ^ ц * у ,
Р0ДИХеЛСК2-у*1ИТеЛСКИ НОМИТеТЗ — безплатни у ч е -

К м е т а н а ф . Лонден-ь

впески трапезарии — опитно първоначално учи
лище и педагогически музеи.
Въ връзка оъ заседаваща
та по настоящвмъ конфзрев
ция на окр ,> чил. инспектори
подъ председателството на г.
м-ра на Просветата г. Най
деиовъ, Варненския окр. учи
лищейъ инопекторъ г. Чакжровъ е цзготвилъ едно йод
робно и изчерпателно ивложе
нае ва учебното дело бъч
окржга.
Въ изложението специално
за учебното дело въ Варна
ое казва:
По инициативата на ин
спекцията при воачки първо
начални училища и прогимт
навий въ Варна ое основлха
родвтоюкоучателски комите
ти, които продължаватъ да
същеотвуватъ.
Като първа конкретна ва
дача ое поогави на основни
те родителски к ти да намерятъ средства, ва да организиратъ бввпаатни сутрешни
закуски на бедните деца И
те я разрешиха бързо и спо
лучливо, При 11 училища въ
.( града св уредиха и ое даватъ
,§ такива вакуски на 310 деца.
Въ Сесъ Севмеоъ оъ уре
дени беаилатнп обеди на 200
деца отъ лигата на червения
кръотъ.
.
Въ Варна общогражданския
к тъ, презъ годината дава
безплатни обеди на 120 бед
\[ ни деца въ продължение ва
' целгата учебна година"*'
Съ съдействието на учили
щното настоятелство въ Вар
на, първоначалното училище
„Св. Климетъ* е превърна
то въ опитно иървоначално
училище. На учителите въ
опитното училище се поставя
гадачата, да приложатъ на
практика нови учебни възпи
тателни методи, прилагани въ
най добре уредените вападво
европейски училища, безъ да
се опелонятъ отъ програмата
ва нар. училища Учителите
презъ целия день — и въ
част» и въ междучасие {— ож
неотл&чно между учениците
си, дружатъ оъ техъ, участ
, вуватъ въ игрите и разход
ените.
Вратите на всички отделе
ния въ опитното училище ож
отворени презъ цЬлата година
ва посещенията на родители
те и учители.

Жици и електрически

Той се избира ва една годи
Шнург
на. При стъпването му въ длъКрушки
жность, той дава банкетъ въ
Абажури
официалното си помещение. На
(^Инспекцията и училищното банкета се поканвать предста
Полилей
н-во наоърдчени отъ успеха вители на всички главни части
Фасон ки
на това училище, иматъ на на управлението, на черквата
Ключове
мерение да уредятъ и една и пр.
Вергманови
трхби
Банкетния салоиъ събира 885
опитна прогимназия,
Трансформатори
места.
Ири първъначалното у ще
На кмета се отпущатъ ва го
Гърмоотводи
„Св Методи"- е уреденъ общъ дината 10,000- английски дири
Елементи
педагогически музей ва пгр ва равходиае си. Половината
Батерии
отъ разходваната сума остава ва
воначалните училища.
Фенерчета
електрически [
кмета и по 2б°/о ва двамата му
Тнмъ нгмаратъ место раз помощници.
Равхода на помо
нагЬ изработки въ градските щниците достига на всеки от
училища по родиноаиавие, дедно до 5000 лири.
при магазинъ
Банкета за който. е думата
отечество знание, история
струва обикновенно 25,000 ли
и др
или 1,680,000 лева.
Бозплатнипт ученически ри Встъпването
|
Телефонъ № 845.
на поста се осве
Отъ 17 до 24 т. м, въ Варна
трапезарии тргьбва да бждатьщава съ най тържественъ паподкрепени отъ гражданство радъ и процесия въ Лондонъ. съ зарегистрирани 18 раждания
които 8 отъ мъжки полъ
то. Обществената и частна Въ "всеки такъвъ случай пара- - отъ
Печатница
и
10
отъ женски; 22 умирания
Добри Тодоровъ
благотворителноетъ тргьбва дътъ
да представлява историческо отъ които 6 жени и 16 мъже
събитие, спомени отъ стария
се притече на помощь за да Лондонъ
иди търговски иконо и женидби — 17.
се подпомогне и облети жимически подемъ.
вота и съществуването на Тови денъ се нарича „празд- .шшашшаЕяшкяшшш ОШЗ———Ш>1!2—ШШШШ2Ш—Ш3«
стотица бедни деца, за чиято ника на лондончани-"

сядба не еж виновни тгь.
„Интимно т ъ р ж е с т в о "
Варненци, които винаги ся.
биле отзивчиви къмъ всички ' Кметът!, на една паланка въ
департаментъ Жюра
хумани и благотворителни на «•реиекия
ивпратилъ на сенатора отъ ок
чинания, тргьбва да изпълнятъръга следната покана:
достойно своя дългъ п по от „Общинския съветъ реши да
ношение на беднитгь дечица.органивира едно интимно тър

КУРОРТНА ВАРНА
Назначена е оъ заповедь на
г. кмета една комисия въ съставъ: цредетавитедь на М-то
на благоустройството, Варнен
ския окр. инясенеръ, н ка на
техническата служба при общи
мата инясенеръ Кърджиевъ,
общ. архитектъ г. Ж Богдановъ
и представитель на местния
клонъ на инженерно-архитектурното д-во, която да опреде
ли специалните условия, на
които да отговаря проекта ва
уличната регулация на куротното предградие — Варна—-ло
вята—покрай довята въ съсед
ство съ шосето Варна - Евксиноградъ. «
Същата иомисия ще опреде
ли и вида на подобренията, кои
то ще се постигнатъ ва тия
местности съ урегулирането на
съществующите и нови прека
раните улици, площади, пъте
ки и пр. която ще улесни
твърде много общината при
благоустройството на предгра
дието.
Преди неколко дни пристиг
на въ Града ни ииженеръ Б.
Женати отъ Шкодовите ваводи
Чсхославия, изпратенъ да пре
гледа терена отпуснатъ отъ
окр. пост. комисия въ курорта
Св. Константинъ, аа постройка
на чехека детска колония.

Петко Р, Славейковъ.
, (Род. 1827, умр. 1895).
.Варненската община възнамерява да преи.
менува една отъ улицитЪ на града на името ни
големия български поетъ, пнеатель и обще
ственик* — Петко Р. Славейковъ.
Петко Рачевъ Славейковъ, ос- гърка НеоФитъ, поради която
новательтъ на новобългарската поедедняятъ го ватваря, а отпоеаия, се родилъ въ Търново, сетне и ивгонва отъ Търново.
Той е самоукъ пнеатель, изле- Славейковъ се условилъ аа учи^ аълъ И8ъ самата ср4да на на- тель въ село Килифарево, ала
аа. род»: учидъ часословъ, псалтиръ, враждебниятъ митрополитъ и
светче и други черковни книги оттукъ го ивпъжда, следъ 'което
в ъ Търновското кедийеко учи- той обхожда току речи всички
лищв; що-годе но наредено учи- по големи села въ търновския
дище пооещавадъ ва малко вре- окръгъ и учитедствува въ все
ме въ Свищовъ. Презъ 1843 ко по месецъ иди два, докато
година той става учитель въ го равбере владиката и даде ваТърново (въ долня махала), и поведь ва изпъждането му. Тааодъ влияние на раздвижените ка Славейковъ билъ прияуденъ
но него врече духове отъ Нео- да напусне мисъльта ва учител
ките Боавели, ивиадидъ песень ствуване ; ала това алобно преяа търновския митрополитъ, следване затвърдило ненавис-
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Общинсниятъ съветъ ще се
свика превъ идущата седмица,
ва да се занимае съ некои те
кущи спешни въпроси.
Въ града върлува въ слаба
Форма скарлатина и ангина.
Общинските санитарни власти
взематъ енергични мерки за
ограничението на болестите.
Презъ ивтеклата учебна годи
на съ ивравходвани ва издръж
ката на основните училища въ
окръга 33,829,729 лв. отъ кои
то 16,454,724 лв. съ дадени ва
учителски ваплати, а 17,175,105
лв. ва други училищни нужди.
ОбЩйНСКйЯТЪ театъръ даде
две представления — въ среда
и четвъртъкъ въ градъ Шуменъ при извънредно големъ
морал енъ и материаленъ успехъ. Снощи театъра се за
върна.

жество по случай откриването
на новите гробища.
Ние ще бъдемъ твърде ра
достни, ако благоволите да присътствате не банкета, който ще
се даде по тови олучай следъ
черковната служба.
Сенаторътъ отговорилъ съ
следната телеграма: .
„За съжаление лишенъ съмъ
отъ въвможностьта да присътствувамъ на Вашето' семейно
търясество, понеже ще участвуврмъ въ интерпарламентарна
та конференция. Моите най
добри благопожедания. Веселете
се съ здраве" \
Градската бибдиотека отъ
една седмица се подрежда въ
новото си помещение — надъ
книжарница Димитрбвъ. "
•
Мебелировката на Фсаието на
театъра, въ което ще се поме
щава читалнята на библиотека
та е също привършена. Найкъсно до една седмица читал
нята ще бъде открита.
Подаването на декларации ва
бедностъ пподъджава.
Въ среда г. Женати придруженъ отъ председателя на окр
пост. комисия г. Милчо Бояджиевъ, чехекия консулъ въ
Варна г. Шкорпилъ и архитектъ
Дабко Дабковъ, посети Св. Кон
стантинъ. Той е останалъ въвхитенъ отъ хубавото месторав
положение на местото и ивоб
що отъ самия курортъ Св.
Константинъ.
тьта му къмъ гръцките влади
ци въ България, а скитането
^му по равни села го ваповнало
отбдизу съ простонародния жи
вота и евикъ и поражда у него
мисъль, да ваписва народни по
словици и други умотворения.
Превъ 1846 г Славейковъ става
учитель въ Севлиево, а но пое
ле въ Ловечъ, дето захваща да
съчинява училищни и любовни
песни, сатири (Владишко огледа
ло) и поеми (Крумиада, Самуилъ),
които ивпратилъ да се печататъ
въ Букурещъ, ала тамъ т е пропадатъ. Следъ това учителствувалъ въ Плевенъ и Врацп, и то
ва твърде късо време, понеже
тукъ пъкъ го преследвалъ врачанскиятъ гръцки владика. Спо
койствие Славейковъ намерилъ
едва въ 1849 г., когато се настанилъ ва учитель въ Тревна,
дето ое задържа и доста дълго

хубави и еертши

КШШТ1Н ЙИ/ДОй

I НИЩ
Йа домашно употребление
Побързайте да си набавите при извънредно низки
цени отъ склада ми п р и г а р а т а
I :Еге»/ч.:.. 7 8 0
л в .
X I ^«.ла^с. 7 3 0
лзз.
Направо отъ вагоните, каквито имаме два п й и
седмично 20 лв. на тонъ по ефтино.
Кантора телеф № 182.

5!»

Складъ телеф. № 162.

ПЕТЕЛЪ и

аи^нкяетапя

отъ фабрика Б р . Ш и ш к о в и по качество и ароматъ
превгзходствуватъ всички други.
Въ истинностьта пушача самъ ще се увери.

АЛИО-КОНЦЕРТ
в е й к и д е н ь о т ъ 5 ч. сп. п л
само въ сладкарница

Печатница Добри Тодоровъ
приема да печата всекакви печатни
произведения на износни цени.
Работа акуратна и бърза.
време — цели десеть години.
Тукъ ивработва Басненика си,
Смеската китка и първата си
Песнопойка, които превъ 1852 г.
напечати въ Букурещъ. Следъ
напущане на Тревна, Славей
ковъ учителствувалъ въ Тър
ново и Ееки-Джумая; въ пос
ледния градъ вахваналъ да спи
сва презъ 1863 год. сатиристическия вестникъ Гайда, печатанъ въ Цариградъ, съ който
по предимство е усмивалъ гръ
команията на некои българи,
модите и безнравегвенностьта
на гръцките владици. Въ пър
вата годишнина на Гайда Сла
вейковъ напечати, между друго,
и една доста духовита ва вре
мето си своя комедия — Шалакова. Следъ вратковгиггнв^о учи-

да ввеме участие въ редактира
не българския преводъ на биб
лията. Въ Цариградъ той при
стигна тъкмо въ това време,
когато двиясението по черков
ния въпросъ се усилвало, та се
явявало нужда отъ единъ посериозенъ вестникъ, който да
дава правилна посока на борба
та и твърдо да отстоява ввконните права и искания па бъл
гарите. Такъвъ вестникъ и Сла
вейковъ обнова прнзъ 1866 г.:
той е вестникъ Македония, чревъ
който се води'най упорната бор
ба ва българската духовна не
зависимост ь и най я«но и твърдо
се изтъкна справедливоетьта на
българските искания и бевосновноотьта на гръцките проти
водействия. Съ този вестяикъ
Славейковъ принесе твърде готелствуване
п2е^^}^З^Л2^а^З!5
В ^н^^_де^Iвд^т^^^татель]публи- лема ваолуга на народа си : съ
циотъ ваминава ва Цариградъ, него именно се смаза отчаяното

Вавненски общински тузстикъ

Стр. 4

Жеатръ и искустЬо.

Морала на Г. Дулска
'отъ Г. Заиолска.
Една пнего, въ к^ято има до
бъръ яп-чшбълъ. Още съ пър
'кпт-Ь ги думи, вктьо]»ите угпЪ
нятъ д-> приковат* вниманието
ни и накарат* да вабравимъ
интимния си мир* и потънем*
въ вихъра на рушение н* едно
демораливирвно семейство, което
съ бърни кркчки нагавоа въ
блатото иа порочиоетьта, б«въ
признаци ан спасение.
Пиесата е ограино-преплита
не на смешното и трагичното,
конто —- ввети заедно — дават*
погрееающа картина, Секашъ
пред* насъ еж въвправени два
та обрава иа живота и — имащи
силата на тадисманъ — при
вееко действие на сцената —
кърху тйхъ ое рисуват* отвра
тителните гримаси на едно сме
пшо и трагично, които изтръг
ват* от* еьрдцето само страхъ,
н е д о в е р и е , предпавливость.
Подъ добитото впечатление отъ
т-еви два обрива, често се пита
ме —- съ поглед* обърнат* къмъ
самите насъ — ва нашите де
яния: превъ тоаи пъть ли во
дят* т * ? —-Превъ пътя на
порпчносгьта въжинотаУ И не
•носредственно следъ тови вънром.. иде ньй тревожния: на
къде? Желаем* минаг.1 Щлстие.
Ще го намерим*' ли по пътя,
по който сме тръгнали? Еетестпенно — не. Тръгнали еме
къмъ нищожеството, като сме
угасили въ нает. и последната.
искра на човечноеть -- етиката.
Семейство 6<-8* морал* Или
съ моралъ, който, ако се съпо
стави съ известните на насъ
понятия ва тора, то остава пакъ
бевъ моралъ. Вьрху неговите
раввалини живият* живите —
трупове на е*времения семеен*
Фалш*. Всеки 6дуя{дае въ особеипа — своя — мъгла, едни
примирени вече, други търсещи
ивходъ ивъ нея, но не намира
щи, ващото на техния хоривонтъ не прибегва светлина на
спаеителенъ Фаръ, а се очерта
ват* мълчаливо скалите, о кои
то непременно ще се сблъскат*.
Това е неминуемъ край. Другъ
н-Ьма. '
Ем. Яворова е самоуверена въ
ролята на г-жя Дулска. Траги
ческата бевиътица, въ която се
лута Дулска въ края на второЧто и началото на третото дей
ствия, е особенно силно и беаъ
I превветость предадена, Интерес/ ни и издържани съ сцените
> между нея и мъя«а й. И. Пет
ров* въ ролята па последния
дава единъ хубавъ обравъ. Съ
големо умение той е миналъ
отъ Ф^ннсе (Арлевиянката) на
Дулски, И — което е похвално
— въ тая нова роля — е неувнаиаем*.
Завършен* худож.:ственио е
обрава на Збишко. Съ дълбочи
ната на дрнматичееките преживегания, Хр. Диневъ още единъ
пъть подчерта, че той е вначителна сила — наредъ съ други

, .

т е гол е») и - нъ общинския
театър* Диалога въ второ дей
ствие ме.кду него и пробуждащето се ,м<адо момиче Меле
(Р. Петрова) е покъртителен*.
Петрова илага много чувство
въ своят» игра.
Обрисувана отъ А. Янева г жа
Юлесиевг.чъ е жива въ съзна
нието на врителя- Нейната ло
гика е твърде уйедителна. По
стижението —- външно и вът
решно — е добро. Да се •• пре
мине отъ Милкана („Майстори")
на тави роля е трудно : доста
тъчно доказателство че прите
жава големи артистични спо
собности.
Г. Темелкова (Хесе) е на вър.
ха на творческите си постиже
ния. Това, което ни се н» ха
ресваше въ „Шоколатиерката"
— малко неи^креность — на
пълно е изключено въ ролята
на Хесе Контраста между нея
и Петрова — М-ле е п ь и н ъ
За Хапва, прислужи!'ц та въ
къщата на Дулсла, тъй жесто
ко измамена отъ Филистера
Збишко, требва да се кажат*
само добри думи. Като дебютанка, 0. Москова придава на Х*н
ка едно особенно обаяние. Иг
рата й е естествена и-сръчна.
Пожелаваме й успех*
В. Пуховска й въ дьетЪ си
роли (Наемателка и Т«драхов.)
е все същата : невам^ нима, ще
кажемъ, вящото е единствена,
която може да '.изнесе подобни
роли.
Пиесата на Г. Заполека е нов*
уепехъ ва общ театъръ.
Вйсиль Каратеодорьвъ '

на Атякасъ Ивановъ
ул. -„Цнрь Борис* .V? 6
до КЬФ не „Лочдонъ"
Единствения-в* България елек
трически апрратъ К е а Н б Н с
М а у е Г ва едри вълни ва 6 ме
сеца, съ конкурентни цени. Наймодерно постр1.гв*не, Фризиране, Електрическо дълготрайно
водни ондулации еъ снециаленъ
(6 месечно) къдрене на
N '
препаратъ, мвиикюръ, електри
дамски и мъжки коеи.
чески масажи, ивмиване на коси
съ специаленъ препаратъ който омекчава косата и пр
Електрическо дълготрайно
Ивработватъ се всекакъвъ вид* изкуствени коси и перуки.
(6 месечно) къдрене на дамски .
Изящно и хигиенично бръснене и стрижене напълн
и мъжки коси.
вадоволяващъ вкуса на клиента.
Парфюмерия и пудри на конкурентни цени — 20°/о намаление.
Пристигна препарата.ЬОВЕЛЬ Н Е М Е ва боядисване на коси - най-равлични цветове.

юеваш

шшвя

Всичк1.

Нйй-рвисммршшт*
лерманичси тио->, удобни за
въглища «дърва, пкономис
1<ати горивото я-.нагодвн»
ьа.обратно горе<в, подушащи пйстоя^нй ие»«перату.(а

I св убедиха
||ш безусловно 1^
че ние пролаваме шйевтино'й хубаво и че
не желасмъ г. г. клиен
тите ни да ( сг.чн; Т1
неприятно и.ннеиадяни
сде.п никуиката.
Нае сь. удоволствие «-е
обаждаме ва Ш~'б4*
шомъ ни повакате

На НаЙ-ИЗНОе;НИ -пени ••(•(» ИЗ

рабогвягь вт,

Работилница „СТРУГЪ"
на В. Енгкба^овъ,
ул. Мнрия Луиза № 20
Винаги ще намерите еа
складъ вь работилницата и
при гланния пордсиавитель
зI Ва>на

Килмтчн Андрей

Серафимъ Ивановъ
Хранителни произве
РЮДЕТИНЪ
за пазарните цени презъ дения отъ животни
и риби
изтеката седмица
1) Месо говеждо
24
лв.
Колониални"стоки

2)
телешко
28,
„
в
3)
овнешко
24 • п
н
1) Захярь ситна
26
лв.
4)
„ свинско
35
»
2)
„ на квадрати 27 50 „
Ь) Свинска масъ
47
„
3) Кафе типово
98
„
6) Краве масло
85
„
4)
„ Лаве
112
„
7) Кашк. балкански 76
»
5) Оривъ пловдив. 21
„
8)
„, полски
63
„
6)
» италиан. 21
»
9) Сирене въ салам. 34
„
7) Пиперъ черъ
140
„
.10) Млеко пресно
12
»
8)
,
червенъ 24
„
11)
„
кисело
16
я
9) Чай I
150
12) Яяца
3—3 40 „
10)
„ екстра
235
„
13) Риба скум. парче 6—8 „
11) Маслини специал. 39
„
14)
, кеФалъ
45
и
12 > „ дуб. екстра 43
и
15)
кая
20
н
13) Масло митилин. 85
„
16)
саФритъ
30-40 „
я
14) и слънчоглед, 31
„
17)
„
бела
35
.
16) Лимон, кислота 145
„
18)
„
хамс.
пресна
—
„
16) Бахяръ
125
„
19) , „
„ солена 20
^
17) Канела
88
„
18) Сапунъ мятил. 49
„
20)
" палам. парче 20—30 „
19)
, марсилски
каса 25 кгр. . 800
„
Зеленчуци и плодове
20) я мест. типъ 560
„
21) Соль ромънска
4 20 „
1) Бобъ (Фасулъ)7 8 0 - 8 ' 2 0 „
22) Соль мляна
4
„
2) Дом. червени
4
„
23) Макарони
1550 „
3) картофи
•
3—4
„
24) Флде
15-50 „
25) Лчблеби местни 15
„
4) Лукъ
У
5

съпротивление на гръцката па Следъ туй става учитель въ
триаршия, та въ 1870 година Одринъ, а сетне (1876.) въ Ст.се реши бългтрекия черковенъ Загора, въ к<>йто градъ се вавпъпросъ съ нечестния султан. вема да.разработва събираните
ски Фермапъ. Превъ това време отъ дълги години свои мате
Славейковъ издаде, въ основа риали : работелъ геограФически
ната своя собствена печатница речникъ на Балканския полуеа в, Македония, и целъ редъ островъ, българска история, бъл
поетични, учебни и педагогични гарски речникъ; групиралъ сво
кипгн. Големия авторитетъ, о- ите пословици и равните хи
баче, нредъ българския народъ поетични произведения. Освобо
на бублициета писатель и твър- дителната война вавари Славей
диятъ и непоколебимъ неговъ кова въ Стара Загора ; ала съ
характеръ стресва турското пра ивгарянето на града отъ Сюлей
вителство, та превъ 1872 г. то манъ паша, ивгорели и всички
спира н. Македония и хвърля материали на нашия поет/ь пи
смелия му редакторъ въ ватвора. сатель
После освобождението си. Сла
Славейковъ е ввелъ деятелно
вейковъ редактира списанието участие въ Учредителното бъл
Читалище III година, въ което гарско народно събрание по ив
си.шаняе съ поместени пай-ху- работването на основния ваконь
бавнте негови поетични произ на страната. Превъ това време
ведения („Не пей ми се", „Же- той ивдава въ Търново сатири
стокостьга ми се сломи" и т. н.), чески и юмориотиченъ вестиикъ

Остенъ, а сетне политически
вестникъ Цгьлокупна България.
Последния вестникъ отъ Тър
ново Славейковъ пренесе въ
СОФИЯ, дето и самъ се установи
и посвети по предимство на по
литическата деиность: стана мииистръ на просвещението, а
отпосле и на вътрешните ра
боти. Превъ 1882 г. бе учитель
въ пловдивската мъжка гимна
вия и напечати некои свои про
ивведения въ ивдаваното въ
Пловдивъ превъ това време спи
сание Наука, между които е и ху
бавата стихотворна негова траге
дия Старозагорчанката (Наука
II год. кн. VII), ала, ва голяма
жнлъ, недовършена — харак
терна отлика на голЬма часть
отъ Славейковите произведения.
Все въ тоя градъ и превъ това
време той бе единъ отъ редак
торите на вестникъ Независи

•ул. Преславска.

. _*!Й ^Вд-пУ в " " | а "
Ичвестява на многобройните ся клищти, ч-з при
стигнах.! вече немчка м а н и ф а к т у р н и артикули
з а зимния с е з о н ъ изненада отъ всевъзможни
платове за жекети, рокли, костюми и др.
Платове отъ*35 до 2000 лева мегъра.
Специаленъ отделъ готови манта и жакети
Пристигнаха мушами линолеумъ за подъ.
Съ почитание: М^ГАЗИНЪ „ВИОЛЕТЪ"

Важно за мелничари и експортьори!
Ш нови и употребявани, за
Щ брашна, зърнени храни
и др. ще намерите при
Оите Ючормавски •—

% Даиашбъ

Печатница Добри Тодоровъ — Варна.
мость, а сетне такъвъ и на из
давания въ СОФИЯ в. Търновска
конституция: Къмъ края на жи
вота си маститиятъ български
деецъ ивпитва твърде тежки
страдании: десниятъ му кракъ
и десната му ръка б4ха съв>
семъ парализирани отъ апоплексични удари, та му бе отнета
въвможн.стьта да пише, а това
съставяло най-тежката мъка ва
него. Посредъ такива страдания,
той се помина на 1 юлий 1895
год.

въ 'СОФИЯ.

Славейковъ е васл^жилъ твър
де много на народа си и като
учитель и като публицистъ въ
равно вргме; ала бевсмъртна
особено е заслугата му като
. деецъ по черковния въпросъ и
като поетъ. Поетични произве
дения той захваща да. пиши въ
онова време, когато славенобългарскиатъ езикъ имаше над

мощие надъ чистия народенъ
говоръ, и макаръ въ първото
му печатно произведение (Басненика) да се срещатъ доста
неправилност въ евикъ ритъмъ •
и рима, ала поетъпенно съ по
нататъшните си произведения
Славейковъ обработва техниката
на стиха си, евикътъ му става
необикновено лекъ, ясенъ и правиленъ, а съ това той и найречевито;доказа иа оноритите
наши славено-български кни
жовници предимството на народония говоръ предъ славено*
българския, —- и поеледниягь
въ скоро време влеве въ всеоб
ща употреба Поетичната дарба
на Славейкова най много се еабелевва въ еретическите му
песни. — Той е основатель на
българската х у д о ж е с т в е н а
поевия.

Ив.. Церов*,

