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ние на вед
нажъ сме из
тъквали, не, за
да може управата на града
да твори .и да прокара всич
ки ония мероприятия, които,
беепорно, тя смгьта, че еж
отъ интересъ за града,, треб
ва да бжде подкрепена отъ
гражданството.
Днесъ съ радость можемъ
да констатираме, че варнен
ското гражданство,
пропито
отъ съзнанието, че изпъ гнява
единъ свой граждански дългг, и
у$)ьргно вг добритп намгьрения
на лицата, които е поставило
да рмководятъ дгьлата на^гра}да, съдействува напълно на
управата на града почти въ
всички нейни малки и големи
дгьла„ Ние бихме изредили ре
дица факти вг подкрепа натази концентрация.
Местото, обаче, не ни позволява да
изброяваме всички мгьроприя
тия, които еж изградени сг
взаимни усилия
на управа и
гражданство, затова ние ще
се спрем* само на единъ случай,
което е мчого характерно въ
това отношение.

ВАРНА. МОРСКО ЖГОВЩЕ
НОВИЯ ПРОСПЕКТЪ

Вь в „Знаме" брой 113 отъ т е иматъ вече въ Варна свой
20 май т. г. е поместена подъ санаториумъ. пайсиони, ресто./.рното заглавие една статия ранти и прииждатъ съ стоти
съ много правдиво съдържа ци съ. удобния,
създаденъ
ние за нашето летовище... Съ главно за тЪхъ бъозъ Русе —
съжаление тръбва да конста Варненски влакъ. Освенъ чехи
тираме, че софийския печатъ,, и ромъни, посещаватъ Взрна
изобщо, много слабо е запо- още маджари, австрийци, гер
знатъ съ онова,което представ манци, дори англичани.
лява Варна като морско лътоТия чужденци летовници внавище. Може би и на това се С ятъ ежегодно въ Варна, следължи обстоятелството, че до дователно въ България, десетсега много малкс, за да не ка
ки милиони чужда валута, важжемъ никакъ, е писано отъ но явление, което заслужава
страна на софийския печатъ за вече големо внимание на дърВарча. Варненци четоха съ удо ж а в а т а .
вопетвие хубавата статия въ
В а р н е н с к и т е бани
в. „Знаме"; отъ техно име ние
Те еж единствени по модер
стискаме искрено ръката на
автора на статията, особено за ното си устройство на изтокъ.
хубавия апелъ, който отправя Дори и на западъ малко моокъмъ сния, отъ които зависи ски летовища притежаватъ ба
до големя степень издигането ни съ такива удобства. Ц?нна Варна до степеньта на го тралните бани с ъ довършени
лемо евоопейско морско лЪ- и открити презъ 1926 год.; две
товище. По долу препечатваме Г °Д И ™ следъ това се построи
ха и северните, които с ъ по
статията дословно:
типа
на най новите подобни
„Токущо получихме въ ре
дакцията тазгодишния рекла- бани въ Германия. По този намечъ лроспектъ на Варна: ед чинъ целия плау<ъ подъ цен
но разкошно издание съ изящ- тралната часть\ на морската
нг корица и съ множество фо- градлна еоблагороденъ и притографически снимки и много? _способенъ за ,^своите цели.
цчътни репродукции издание, Всички чужденци съ очарова
ни отъ всички тия пригпособПреди две години се повдиг което прави честь на тия, кои ленея и откритр признаватъ
то еж го замислили и уредили.
на въпроса за прокарване една Възпроизведените акварели еж всички преимущества на Взрна
«лея по брега на морето отъ дело на младия дярозить ху- като морско летовище.
Д ъ р ж а в а т а и Варна
Шокопа до вилата на Стан- дожникъ Петъръ Дачавъ, кой
Изглежда, за жалость, че
чевъ. Този алея, кояще ще да то даде миналата зима на сто
личани една интересна излож държавата не е еще съзнала
де вгзможность на варненци
ба, а самите проспекти съ ху народополезната работа, която
и юститп) на града Д* се дожествено: изработени въ Дър се върши отъ Варненската об
наслаждаватъ отъ хубости* жавната печатница, подъ ве щина съ толкова големи жерт
тп> на нашето
крайбрежие, щото ржковопетво на директо ви. Въ друга страна самата
държавна власть би застанала
което се открива на
ши ра й, г. Ал. Македонски.
начело
на пропагандата, к^ято
роко съ овоитгь прелести, и
Р е к л а м н а т а д е й и о с т ь на
има за цель да съживи единъ
Варненската о б щ и н а .
да се любуватъ на морския
западналъ градъ, като го на
Трета
година е вече, откакъ прави пръоъ морски летовипросторъ, е сама по себе си
едно.грамадно дп>ло. По една Варненската община поляга щенъ центъръ на Изтокъ. Въ
похвални усилия да пропагзн
или друга причина това ме- дира въ чужбина красотите на България държавата нищо не
е сторила въ тая насока; нароприятие до сега не е реа Варненския- брегъ и лечеб- противъ.съ нищожната отстъп
лизирано, но то не бе изо ностьта на черноморския кли« ка по железниците — 25°/о —
ставено : правиха се проучва матъ.
съ досадните и унизителни по
Тези усилия дадоха големи лицейски формалности, на кои
кия, тргьбваше общината да
резултати: презъ 1927 г. Вар
се справи съ собствениците на на бе посетена близо отъ 50 то чужденците летовници треб
ва на в:ека цена да се подч!-1лозята по крайбрежието, имо хипяди летовници, отъ които няватъ, и съ други шикани,
та ма които подлежеше на 3000 чужденци; презъ 1928. г. постявятъ се сериозни спънки
отчуждаване и пр, Новото общия брой на летовниците е на едно дело, което, повтаря
пост. приежетвие още съ пое • билъ по малъкъ, нзверно по ме, е отъ грамадно значение
ради големата стопанска кри
мането управлението на об за; въ замена, числото на чуж за самата държава. Освенъ това
зълъ духъ
щината обежди въпроса а ре- денците се удвои, и Варна ве
ш
некакъвъ,
вдъхновенъ отъ заи прокарването на побргъж- че доби изгледъ на международно
летовище.
Между
гостивисть
или
кей знае отъкакри
ната алея да се ^започне още
те чуждеицч на първо МБСТО други свойствени на племето
сеш. Отъ неколко дни се ра идеха ромънитЬ. Десетки аз- ни чувства, се стреми неуморботи усигено и разчита се томебили минаваха ежедневно но, упорито да компрометира
до къмъ средата на м ю.тй, границата и буренясалою Доб- спечеленото вече на източъ гоалеята да бжде окончателно ришко шосе се съживи отново лемо име на Варна. Скъпо
въ полза на тежко пострада- било, неудооно било, на панззавършена
лат« отъ войната Варна. На иръ приличало и сума други
Лобргъжната алея е една второ место идеха чехите, кои- измислици по адресъ на единъ
Шпма придобивка на нашето то вече край Черно мора се градъ, които отчаяно се бори
чупетвуватъ като у дома си. противъ собствената си неволя.
Мтовище. Гражданството се
чун-.оур
^
^ з а д д П р О В а л я т ъ е л н о вепритече на помощь на общи т.
==.—-•— -- ч е о с н о в а н о и цветуще дело,
ната, и благодаренгм, може
Подчертаваме още веднажг: зложелатели говйрятъ за гоби, само на това, това дею само по пжтя на взаимното
лемите преимущества на ГьоЩе бжде реализирано.
Има сътрудничество между управа
зекенъ, за удобствата на Ме,
. л„ п„ семврия, за красотите на Со
Щоителни случаи, които гоР
оригиналностьта
ворятъ за високо гражданско и гражданство моштъ да се ^ Р ^ ^ ^
Дхтополъ.
т
съзнание у тия
собственици творятъ полезни и разумни
дгьла, като това за побргьжДлъжни ске тукъ да апелиЦа 4озл.
ната адея.
раме предъ българското об-

КОВУШШ

благоустройствени работи,

пред СТОЯ Т-Ь да се извършатъ. Послед
ното заседание на техническия съветът

КОИТО

Не 13 май техническия съветъ при общинатв, подъ ппедсрдателствсто на кмета г. Ник.
Поповт, като равгледя прото
кола отъ миналото васедание,
взе следните решения: .
, 1. Архитектури".
1) Да се Фиксиратъ местата
на проектираните два общест
вени нуждника (градината и
рибните хяли) и се внесе въп
роса ва одобрение отъ съвета.
2) Да се приготвятъ въ най
скоро време поемните условия
ва направата на три обществени
нуледници въ ивбите на общин
ските хали.
3) Да се ппше на църковното
н-во на църквата „Успение Пр,
Богородица", до края на м-цъ
мвй съ длъжни да съборятъ по
мещението на снещолипницата,
вя дя не се спира направата на
улицата.
4) Да се приготви сметка на
недовършените работи въ кввиното въ морската градина,
които требпа да се довършат*.
.Искането на наемателите на кавиното вя нови поправящ,въ и
около казиното не се уввжаватъ,
също така и иск» нето имъ да
да ее инсталира кино въ сало
на се оставя тоже бевъ по
следствие.
2 По к а н а л и з а ц и я т а .
1) Да се довърши канализа
цията на ул Лова река.
2) Да се започне канализация
та на ул. Царь Борисъ до Саидова, както и всички канални
работи въ и.. около морската
градина.
3) Да се ивготви лроектт» ва
канвливирането на булев. Фердинандъ.
4) Следъ свървването на ка
нализацията по горните улици
да вапочне канализирането на
бул. Фердинандъ и ул. Шейно
во, като ва последнята още отъ
сега се поръч&тъ нуждните
тръби.
б) Да се постявятъ улични
отоци по всички улици, които
ще се шосиратъ, като най на. предъ това се ивиърши въ ули
ците около курортната часть.
3. По п ж т и щ а т а
1) Да се достави единъ шаналъ (16000 броя) блокчета ва
павиране на равни улици.
2) Да се иввършатъ землени
т е работи и поставятъ бордю
ри по напречните улици на ул.
щество, което знае Васна и
не може лесно да се заблуди,
да подкрепи съ вниманието си
първото ни морско летовище,
бисера на Черно море, и да
не дава ухо на слухове, които
иматъ източника си въ завистьта.
Усилията, които презъ по
следните петь години даде
Варненската община, жертвите,
които самото варненско граж
данство понася, за да спаси
града си отъ окончателна гибель, заслужаватъ насърдчениетона всички добри българи.
Българи, любители на море
то или нуждаещи се отъ мор
ско лечение, всички въ Варна
презъ петото!

Гургулятя (Попово, Плевенъ и
Вяс. Левски).
3) Да се вапочнагь ивкопите
и полагане бордюрите по тл.
ул Радина, бул Сливница, 27 й
юли, Царь Борисъ, ва които да
ее достави гебедженски чвкъд-ь.
4) Да се 8»почнатъ вемленитЬ работи и настилката на ул.
Нишъ (вяпадна).
б) Да се направи основно ивкърпване на ул Цярибродска и
Одесусъ.
6) Да се шосира улицата меж
ду квяртвлй 127 и 128
7) Да се достявятъ 20 ката
работни дрехи ва кантонерите
и работниците по китона.
8) Да се вапочне направата
на алеята по брега на морето
въ курортната чясть на гряда
отъ .канала при Шокара до ба
тареята, която работа да се на
върши и еъ надничари.
По случай юбилейните тър
жества меяеду Н. В. Царя и кме
та на града г. Н. Поповъ съ
равменени следните телеграми:
г. Поповъ — градски кметъ
Варна.
Вамъ и на Варненските грая«дани благодаря сърдечно вялгобевните привети и родолюбиви
чувства и благопожеляния, ко
ито ми ивкаввате по случай
юбилейните празненства.
Царя.
II, а р ь т ъ
СОФИЯ.

Варненци честитятъ на Вяше
Величество имения день й пет
десеть годишнината отъ осво
бождението н» България и му
пожелаватъ дъ*годенотвие и
щастливо царуване.
Ктетъ: Н. Поповъ.
Екскурзията д о Чехия на
Морския Сговоръ — Русенски
клонъ, ще се състои въ крвя
на месецъ гоний по програма,
ияработена отъ ческите ОФИциални власти. Ще трае всичко
18 дни ваедно съ пътя до тямъ
и обратно. Въ сумата 7500 лв.
се включва пътя до тамъ и об
ратно, пътя по железници и
трамвай въ Чехия, такси вя равглеждане забележителности, хо
тели и храна въ Чехия, пътя
до Виена и хотели тамъ, ивваж
дане паспорти, виви Формално
сти и пр. Ще се посетятъ: Бра
тислава, Бърно, Витковице, про
чутите пещери Мацаха, Пряга,
Пилвенъ, Фабриките Шкода,
Виена.
Записванията до 2Б май т. г.
Ще се приематъ всичко 60 ду
ши. Записвания и подробности
при Мичманъ Панчевъ — Фло
та — Русе Тръгване отъ Русе,
Свищовъ, Сомовитъ, Л"мъ, Видинъ.

ГРАДСКОТО КАЗИНО
въ Морската градина
се откри и е най-хубавото
м е с т о з а почивка и отмора
при м о р е т о .
СВИРИ ОТЛИЧЕНЪ СТРУНЕНЪ ОРКЕСТЪРЪ.

Варненски общински вествйвъ
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Ф, Каницъ
КОНСТ. ФОТИНОВЪ
съ списанието „Любословиь",
пробииятъ брой на което изОтъ фр:нския преводъ: Б. Поповъ
левълъ въ 1842 г. Превъ 1816
г. въ гр. Лейпциг* (Германия)
(Продължение отъ брой 203.
(По случай 5 0 годишнината отъ освобождението на Българя) поч-ш да ивлива първия българ
Един-ь новъ миръ въавхрна сж.\6ата на Айгосъ, на Пров».
ски вестникъ, ивдаванъ отъ
дия и на Търново. Тя ивоит»
Превъ 1893 г Бъллярия пада
ЮРИЙ ИВАНОВИЧЪ
БогорОВЪ, подъ име: „Бъл на гръцката империя града 9ар
единъ иъчъ отъ надежда превъ
ВЕНЕЛИНЪ
гарски народен* иввестникъ", ня, койго стана ва дълго времз време на победоносния походг
подъ турското иго. Цеди 500
а сетне —„Български орел*" — седалище на архиепископия. Но на Янъ; Хунияди превъ Балкан»
години българският* народъ е
(1802-1839)
I въ 1370 год градътъ падна въ
требвало да понася робските
Въяторжннъ словисть, свър си. „Мироарение" (1850), ивливериги. Но превъ втората поло- шил* въ Русия. Главно съчи- ва въ Виена подъ редакцията р ! ц е т е н Г бълТарекия "княвъ (1443), но тови ивмаменъ « .
лина на XVIII в. започнали
да нение: » Древние и нинешние на Ив 4 ДобровСКИ. — Вест Добротичъ, който рааароетр* рвжъ ивчевна следъ страшнат,
.
никъ .Българска
дневница" своето морско могъщ ство до битка при Варна (1444), кАдеТ0
пламват*_веепо_гол*ми искрици 6 о л г а р в « ^ ъ в о е т о докова, че (1857), излива въ нови Садъ брегоьете на Авия и изпрати поражението на буйния Влада.
отъ тлеещите огньове на бъл
българите с ъ славяни, а не подъ редакцията на Р а к о в с к и . 'военни кораби дори иредъ Тра славъ, царь на Унгария и Под.
гврщината.
пезундъ, ва да взщищава тамъ шя, подготви падането на ВИ.
татари.
1858 — „Български книжни правата на своя зетъ Михаилъ вантия.
Започва въвродяването на
ЙОАКИМЪ
X.
КЪРЧОВСКИ
ци", ивлива въ Цариградъ подъ
българския народъ. Факторите,
Споредъ Б^юаенъ де Ла М«р
(\ »820)
редакцията на комитетъ:. Д . Палеологъ противъ Андроника, тиниеръ,
благодарение на които вапочна
Варна е била пй
законния
наслндникъ
на
пре,подемътъ духовен* и културен*
свирепо опустошена отъ кае».
Последовательна СоФрония. Мутевъ, Д-ръ Богоровъ, Г.,: стола. Въпреки смелостьта, по
с ъ : дубровнигаките търговци, Килиен* учитель, Автор* на КръСтевичъ, Т. Бурмовъ и др.
ците въ 1610, че турците ре.
които вяедно съ стоките си, ненолко духовни книги. Ано1863 г. стария Славейковъ казана отъ Инанко, синъ и при
шили да подновятъ разрушени
равнагяха йвъ българската вемя столъ.
редактира сатиричен* лист* емникъ на Добротйча, въпреки т е стени. Тя става тогава вайуспеха на неговите първи
новите европейски социални
„Гайда".
силната турска крепость на Ец.
КИРИЛЪ 1№ЙЧИ1ЮВИЧЪ
идеи; австро турските и руско1866 г.—„Гай^а" става „Ма битки съ турците, Варна тр*б
ксинския понтъ и напразно въ
ваше да последва въ 1391 год.
турските вгйни, които будеха
кедония".
( | 1845)
1773 и 1810 руските генерали
надежда, че може да настъпи
Други ивдания на периодич
Стернбергъи Каминеки се опит
Ученик*
и
посдедователь
на
САВА ДОБРОПЛОДНИИ
освобождение ва народе, ако
ния печатъ: „България" на
ваха да я преввематъ. ЗавладяКърчовски.
Турция бж.де победена; Френ
Драгвнъ Цанков*. „Турция" на ,
Учитель и първи ратникъ д а о и >
^ в ъ 1 8 2 8 , т я коет
ската революция, която съ свои
И Геновичъ и Т. Икономовъ, въ географното българско д*ло.
П Е Т Ъ Р Ъ БЕРОНЪ
да Северния царь
е л и т а на
т е идея окава въвродително
„Дунавска вора" на Добри Бой
ДОБРИ ВОЙНИКО ВЪ
неговите
воини.
(1795-1871) .
влияние върху п/Ъла Европа.
нйковъ, „Свобода" и „НевавиСъщо учитель, драмятически
Градътъ е построен ъ върху
Роденъ въ Котелъ. Има не симость" на Петко Каравеловъ,
Отъ друга страна, има и ре
една
слабо възвишена терас»,
авторъ
и
актьоръ.
Той
оснооценими
васлуги
съ
сноя
пр*ьъ
„Дума на българските емигркндица чисто вътрешни, българ
която на едно разтояние отъ
буквар*
—
„Рибния
буквар*"'
валъ
първия
пътуващъ
театъръ.
ти"
на
Ботйовъ,
.йвдаванъ
въ
оки Фактори, които способст
два или три километра е оби.
ВАСИЛЪ ДРУМЕВЪ
вуваха аа възраждането. Това Подготвилъ косвено почна ва Браила, и др.
откриването
на
Габровското
Роденъ
въ
Шуменъ
прйзъ
колена отъ височини, покрити
Както моясе лесно да се обя
съ : сямобитностьта на народа
1838 г. Авторъ на драмата съ лозя и овощни градини. То
сни, значението ни първия пе
въ неговите недра, съ своите училище.
„Инанко", сравнително добре ва обстоятелство облекчи много
риодиченъ печатч, е било ог
обичаи, съ своите нрави, евикъ,
:
ВАСИЛЪ
ЕВСТАТИЕВИЧЪ
поената
на няшия народъ. Ав отбраната въ 1828 г., въ една 0СТ1
ромно.
песни и пр.; монастирите, где
АПРИЛОВЪ
торъ
на
повестьта - Нещастна епоха, когато оръдията съ глад
то непрекъснато е тлеелъ огъКОНСТАНТИНЪ ФОТИНОВЪ ФЕМИЛИЯ,* също добрея известна. ка цевь не стреляха далеко,
ньтъ на българщината; килии
(1789-1847)
(род. 1800)
ФорткФИкадиите ее простирай
ните училища съ техните
Роденъ въ Габрово, Големъ "' Пръвъ български журналист* •• Учитель и политически деецъ. тогава на едно разстояние отъ
Р. И. БЛЪСКОВЪ
челници—монасите; гръцките родолюбец*, основатедь на учи
три километра и половина, уучилища въ попоглешно вррме, лището въ родния си градъ • и учитель.
Роденъ въ Шуменъ. Авторъ
крепеният* поясъ се състоеше
където, еж се учили и възпи Авторъ на неколко съчинения: .
на повестьта „Изгубена станка". отъ единъ земенъ насипъ съ ш
БРАТЯ МИЛАДИНОБИ
тавали българи и пр.
Известни македонски дейци
„Денница новобългарскаго об
Д ЧИНТУЛОВЪ
десеть бастиона; отворътъ н» 61.
Всички тия Фактори раздви разоващи", „Български книж превъ епохата на националните
Роденъ въ Сливенъ на 1822 крепост ьта беше защищаван» •I
жиха българския народъ, ивве- ници" и др.
борби Забележителни главно г. Учитель и единъ отъ пър
само отъ една стена въ ФОрим. №
доха го постепенно отъ летарсъ своите сборници еъ народни вите поети.
на една стръмна вътрешна ай/НЕОФЙТЪ РИЛСКИ
гическото му състояние, скоро
съ народни пеенй и умотво
дария отъ скали, мити отъ мо №
1
ов намесиха външни Фактори,
РАЙКО ЖИНЗИФОВЪ
(р. 1793)
рения.
у
рето.
ТВ
и най-посде, съ помощьта на
Роденъ въ Велесъ на 1839 г,
1
Роденъ
'
въ
Банско**'
Един*
ВИ
Външни
непрекъснати
съо
П
Р.
СЛАЙЕЙКОВЪ
Русия, България доби свободата
Писвлъ е множество стихотво ръжения липсваха; обаче 8»
отъ първите учители на Бъл
Първият* представитель на рения по разни случаи.
си превъ 1877 г.
гария. Авторъ на некои отъ на . новата българска поевия.
щитниците беха построили отъ
ЛЮБЕНЪ КАРАВЕЛОВЪ
първите 1 български учебници. Роденъ въ Тревна на 1827 г.
западна страна три табии, отъ ДВ
ОТЕЦЪ ПАИСИЙ
' (1837 1879)
северъ единъ редутъ еъ лоцеучитель, журналисть, поетъ и
Роденъ около 1722 г. въ СаИВАНЪ БОГОРОВЪ
Роденъ въ. Копривщица. Го менти, отъ югъ, предъ камен
писатель Най добри стихотво
моковско Най ценната му ва: (1818-1892)
рения : „Не пей ми се" и „Же- лемъ български родолюбецъ, ния мость върху устието на
слуга: написал* в .История
Единъ отъ първите българ стокостьта ми се сломи". Най- единъ отъ вдъхновителите иа Девненското езеро, едно иредславянобългарска". Особено сиски
вестникари, авторъ на мно добрия му шосъ: „Иввора на българската революционна еми- мостово укрепление. Подържа
ленъ—а и ценен* е неговиятъ
го съчинения — „Първичка Белоногата" и „Бойка ьойво- гряция въ Румъния, поетъ и ни отъ огъня на военните па
въвгляс*:
раходи, русите биха могли да
българска граматика", „Слов- да*. Но най-големото значение писатель.
— „О, неразумни юроде, по
дебаркиратъ Неточно отъ. това
ница ва• ивучапане 'народния на П. Славейковъ се състои въ
ХРИСТО БОТЙОВЪ
ряди что се срямишъ да се на- евикъ* и др. Авторъ на бъл- въвеждането на литературния
предмостово укрепление и да
'
(1847-1876)
ричашъ болгаринъ и не , че гаро Френски и Френско българ български евикъ, който той
иревзгма-1Ъ отъ тамъ града съ
Роденъ
въ
К<ло*еръ.
Найтеш* на свой явикъ и не ду- •! ски речници. Редактор* на ' майсторски обработва.
прйстъпъ; но щомъ гарнивоголемия поетъ отъ революцион
м а т * ; или не ся имали бол- „Български орел* "'(1846), „Ц^нътъ ее усили еъ 15000 души,
ната епоха, дълямщъ името си дошли по море, единъ подобенъ
РАКОВСКИ
гяри царство и господарство"? риградски вестник*"
(1848),
(1821-1867) •
на около 20 стихотворения. опитъ стана невъвможенъ. Ата
„Български книжници" и ... др.
Роденъ въ Котель. По добра Големъ родолюбецъ и големъ вата прочие започна отъ се
СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
характеристика отъ тая ни Ва- революционеръ, и требва да са веръ; южната страна на свой
НЕОФИТЪ БОЗВЕЛИ
Първият* ученик* и после
зонъ ва иего не.ма: „Мвчгатель знае отъ ВСЕКИ 6*лгаринъ.
редъ беше здраво окупирана;
довятель на Паисия. Роденъ е
? , . ' (^ 1848)
бевуменъ, обравъ невъвмпженъ,
ИВАНЪ ВАЗОВЪ
мостове, хвърлени вадъ Про
въ Котелъ ня 1739 год. Него
Роденъ въ, Котелъ. Най отяв- па тъмна ьпоха синъ добъръ
Той е най-големия нацио- вадийската река, между двет*
вият* живот* е преплетенъ оъ
Девненски веера, осигуриха оъ
много страдания. Билъ е учн ления ратникъ ва църковна не- тревсжен-ь", „тукъ мъдрецъ наленъ поетъ отъ следоевобож
тель, проповедник*, духовникъ. вавпсимость. Авторъ ла неколко аайшсленъ, тамъ луда глава, дението; не е надмииагь и до общението на двете армии. ГарНяписалъ е своята биография, учебници. Н«й иввестно съчине м аченъ увникъ нъ Сгамбулъ, днесъ. Оня българииъ, койго иизонътъ беше малко по малко,
1енералъ въ Балкан», поетъ и не, познаиа живота и творчество
ценна съ това, чя хвърля много ние ; „Мати .Болга) 1я".
следъ смели излази, еведенъ Д»
Развой на -периодичния пвчатъ. раабойникъ подъ съща премени то на Вавова, живее години 6000 бойци; североизточни»
светлина ва епохата на т*м
ното минало.
и пр."
Основатель се. счита
навадъ отъ своя народъ.
Фронтъ на креностьта беше

^гьго5ши> на адсвшоимз - 9арна.

ГОЛЪМИ БЪЛГАРИ

отъ по близкото минало до днесъ.

мпшнтшв.

Боронъ Де Казанхуръ

Отъ френски Б. Поповъ.

Кримската експедиция
Укрепленията на Шумснъ. — Добриять пиань. - Състоя
ние и духь на.армияга. — Болници-гробници. — Обсадата
на Силистра — Нови подкрепления.
(Продължение отъ брой 203)
XX. Тамъ св откри друга оовенъ, че е доста големъ,
картина, картина величествена но всичко тамъ е добре преи огромна, която порази жи- сметнато; значителните оъово маршала.
ръжения оъ заградени оъ
„Навоекъдв, кааваше той, една годеиа артилерия вь
откривате следата на едно твърде
добро оъотоянно и
интелигентно
военно
око; • добре оболужванн (двеста п
съоръженията, редутите съ иетдеоеть оръдия вь баогиодобре разположени; разпреде
ннте и външишЪ редути)
леннето на войските, които Този лигоръ оъ 45000 души
задъ палатките живеятъ па добра армии, командвана отъ
бойна нога, го гони га атака, едиаъ регаителенъ
чопекъ
е нвправепо отлично. Съ една като Оаеръ пиша, може ?&
речь ТОЗИ укрепенъ лагеръ св държи дълго време срещу
нема никакъвъ недоотатъкъ една оидна армия."

Такива беха първите впе
чатления, които получи ' маршалъ Сенъ Арно и, които се
оаоделяха и отъ неговиять
колега Лордь Рагланъ. Това
ваочатление беше дсбро, то
уснокояваше при оъщеотву
ващате обстоятелства, защою
неприятеля хлоиаше иа вра- ^
тпте иа Силистра, защото
Шуменъ можеше да се обър
не иа бойно поле
Главната цель иа маршала
бЬше да изпита сериозно тур
ските нойоки, ба да знае въ
военните
дейотвця,
които
щеха да се зааочнагъ, оь
каква реална оила те можоха
да тегнатъ върху везните и
докожо требваше . чоаекъ да
верва, да се страхува и упо
вава въ техъ. Омеръ паша
иикакъ не бързаше да цоказ-

ва войските ой, защото ги
обичаше съ едно безгранично
доверие,
.
Тукъ цитираме текстуално
мнението на маршала:
„Войските, на които найгрижливо нацрцвихъ нрегледъ,
съ лошо въоръжени, лошо
обаечони, лошо обути, но
техниять аноаблъ е воененъ;
те маневрирдтъ добре, спокойпо. Кавалернйзкиге коне съ
новечето
дробни,
нематъ
видъ, но съ добри и много
иадьр;кливи. Артилерията о
отлична, упряасиге с01идни,
оръдията въ добро състояние;
арталериогите
мааевриратъ
тъй добро като нашше. Ать
бЬхъ ивненщцнъ, при опагитЬ, направени предъ менъ,
отъ точноотьта на стрелбата.
резюме, въ Шуменъ
я Въ

има 45000 душа, които №
ее биятъ наввекхде, а окръ
жена между френци и ай'
гличани, ща ое възвися\ъ Д<>
храбри и отлични войници/
XXI Най слабата страна в*
тази а^.мия беха болниците и,
където болните и райенвт*
умираха безъ иомощь, з,(!
гледани, почти забравени, ка
то да беха вечв умрЬлв,
безъ лекари и безъ медика'
менти.
Докдадътъ на адютанта в»
маршала върху това оъотоя
ние на нещата беше напълно
неренъ, и последниягь може
ше да св увери чрозъ соб
ствени гЬ си очи. Жеотоко
зрелище бЬше аа олушашъ
оть веачки страни загзушените плачове, ирекъонатигЬ
отъ болка стеиания, разбър
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Р ВЪЗПОМИНАНИЕ
(Длеко

Константиновъ)

Въ момспгь, когато чествунашите
вамв иравникътъ на
будители, нека ие забравамъ
своята -почить
в отдадемъ
къиъ ония, които работиха за
пробуждането на националтото чувство и закрепване
дохътъ у българина. Шеада
скромни служители беха се
отдали да служатъ верно на
и вслушвайки се въ
неговия зовъ, споделяха т е
веговата учаоть
Така отминаваха т е , оста
задъ себе си, кой полеко, кой по вече, реални
доказателства за овоею пре
бпвание тукъ.
Иримерътъ, който дадоха т е
нивга не ще изчезне отъ ми
смьта ни, аащото те ни нау«яха да обичаме отечеството
си повече отъ всичко, да се
жертвуваме ва него и да се
'.
.
"•
•
раврушенъ оъ мини. ОмеръВрионъ-паша, който беше само
на една миля отъ крепостьта,
остана бевдеенъ преаъ делото
време. Ве4ка надежда бвше ие
^губена и на 14 октомври ЮсуФъ
*п«ша се предаде, следъ една ге
роична тримесечна съпротива.
Императоръ Николай беше присАствалъ на обсадата ' върху
*лотата. Грядътъ, особено хри
стиянскиятъ к в а р т а л ъ вадъ
•роата на атаката, беше обърнатъ въ купища раввалини.
Варненското пристанище дава
невадоволителенъ нодслонъ про
тивъ северните и североивточ
ни ветрове, които с ъ тъй ужа
сни въ Черно море; но съсед
ните вяливи при носовете Га
дата и Суганлъкъ повволяватъ
и ва най големите параходи да
хвърлятъ котва.
Преди повече отъ тридес ть
години, при обиколката на сул
танъ Абдулъ Меджидъ иаъ провивциите, беше се решило да
Ой
лпмг.гип
са
<звппиАтиПРТ1,тй
се помогне
ва Лбевопастностьта
на Варненското пристанище,
като се пренесе скелята въ об
ширното и дълбоко Девненско
еаеро. Но инженерите, натова
рени да ивработятъ проектите,
миедеха преди всичко ва своите
лични интереси, и ва прокопававетона единъ каналъ, дълъгъ
най-много две мили, представи
и една смзтка, чиято значи
телна цифра беше отпратила
въ . . , турските календи реа
лиаацията на това полевно пред
приягие. Ако проектътъ беше
осдщественъ, Варна щ*ше дя
стане едно отъ най с.игурнитъ
пристанища на Черно море.
»
(Следва).

волушваме въ зовътъ на брата
робъ.
Едниъ ивмежду многото бе
Алеко Константиновъ, който
ие можа да изживее годините
на своята младоетъ. Огъ то
гава се изминаха 32 год.
Времето е метнало своя не
прозраченъ плвщъ. обвило е
оъ него толкова много години
и сега въ часове на възио-,
минанне за нещо далечно —
повдигнешъ края на тоя плащъ,
предъ тебъ се изпречватъ
цела верига отъ спомени. Б е
хубавъ и свежъ майски день;
епънцето бЬше започнало да
губи своя блеоъкъ, скриващо
се задъ дааечния балкааъ, възвестяввйки близката нощь.
Това 6Ь на 24 (11) V 1897
год Свечсряваше се. Ивморе
ни отъ дългия пъть, двамата
близки приятели Алеко Константпновъ и Михаидъ Такевъ, връщайки се отъ Псщора, решявнтъ да си поотпочвнатъ въ близкото село
Радилово.
Тукъ презъ време па пре
биванието си съ водили найлюбезенъ рвзговоръ съ жите
лите отъ селото. Давали пмъ
редица упжтвании по разни
въпроси и ги поучавали на

каните купища отъ ироотрени
*ора, оъ желги лица и из
пити бузи, чиито животъ. по«уугаопалъ отъ болеотьта и
раните, наглежда да е станалъ товаръ за живите. При
ономена ва нашите болници,
гьи грижливо управлявани, и
чоотоянното прекомерно по
Пбчителетво, което, пълно съ
грижи, бди надъ възглайието
в
а болните и ранените, тази.
вачуонатооть изглеждаше ст
ранна и каточели и з р а з ъ
н
а друга цивилизация Защо
то въ армията довЬрието и
ом4лоотьта на войника, които
ирдържагь неговата морална
енергия противъ изпитанията,
мъките,., лишенията
това
в
миоъльта. че воекога, на
в
о4ко мЬото ва него ще б ъ Датъ \положеяи грижите, кои

то изцеляватъ телото и угешавать и укреняаатъ душата.
Главнокомандующилтъ
Омеръ
паша
посрещна съ
скръбь тази визита.
„Липсватънп много работи",
казваше той съ тонъ, пъленъ
съ горчевина.
Маршальтъ св спрЬ предъ
групите, разпита ги оъ интореоь, раздаде малко пари и
си п а е з е оъ свито сърце.

Д0б.)О,
би

Отъ всичко това одва ли
презъ
минало
в ^ Й О му

ума, че тъкмо измежду тия
хора ще се намерятъ зло
дей, които да пооогнагь вър
ху живота иа тоя некнненъ
българинъ
Следъ малка. междинна по
чивка 1е потеглятъ. за дома.
На небето звездите сратреитьть, и между
межлпв0
ата
**

бацно

п и
*

като нощенъ пизачь, обу.ож
дащъ своята чудна градина
- - природата,
Щурците започватъ да се
появяветъ и за мигъ гласо
вете имъ изпълватъ нощьта
Тамъ негде дадечъ св чува
още кучешки лай, който все
повече се губи при отдалеча
ването на файтона.
Прохладеиъ ветрецъ леко
Ц О Д у Х В а < балканътъ ней Своя.^ „ 0 И 8 и Ь т а г г Ь с е н ь
Не

много

лото край

А » " 4 * 0Т'Ь оепътя чакатъ т е ,

Той пиоа веднага на миниотра на войната (19 май
1 8 5 ) ) , за да поиска да се
изпратятъ въ туроките бол
ници п&веогно число френски
зекнро, които даорганизирагь
медицинската служба, която
имъ липсваше напълно
XXII. Вечерьта моршалътъ
беще въ палатката си, когато,

като хищници овоята плячка.
Алеко презъ всичкото вре
ме бодърствува. Той съзер
цава звездите и въвхитенъ
отъ чудно хубаввта нощь,
обзетъ отъ нЬкакво странно
мистично чувство, разправя на
своите оъпътници нещо за
звездите.
Тъкмо въ този моментъ се
разнася гръмъ и ва мигъ
само Алеко е безжизненъ
трупъ.
Куршума пронизва оърдцето му, което мигновено опира
да тупти.
Всотьта ва неговата смърть
се разнРоя кдто мълния оъ
светкавична бързина навредъ.
Убийството, както се узна
ва по късно, е нагласено отъ
политически неприятели на
ва Такевъ. Куршума по по
грешка въ мрачината улучва
Алеко.
Тамъ, гдето Алеко падна
Такевъ му издигна паметникъ
оъ следния надписъ: Пътниче
предай на следзющето поколе
ние, че тукъ падна убитъ отъ
наемни убийци поета — пиоатель Алеко Конотантиновъ.
Така вавърши живота на
този надежденъ българинъ,
твърде младъ за да отлети въ
вечноотьт!.
Днесъ Алеко е цененъ у
наоъ не само като писатель,
който завеща пеппи трудово
за нашата литература, не оамо
като преводачъ на чужди пи
сатели, каквито с ъ : Пушкинъ,
Лермонтсвъ, Нек^асовъ, Молйеръ, Копе и др , но и като
нооитель на една възвишена
идея туризма
Неговата душа бе преиз
пълнена съ обичь къмъ бъл
гарската природа Той оби
чаше своята родина повьчо
отъ всичко земно.
Той я преброди на длъжъ и
на ширъ. За него не остана
место, где кракътъ му да из
бе отъпилъ. И като скроменъ
Божи олужитель, той проповедваше воредъ народа >а
братски чувства и лгобовь
къмъ родината. Той беше оча
рсванъ отъ хубостите на бъл
гарската природа и бЬ въ.хитенъ отъ вечната музика на
дивния балканъ, где пекога
за първи пъть се подпали
кократа оа нашето освобож
дение и пробуди национално
то ни съзнание
Синьото небе, утренннте

Стр. 8

Л. К. Бочсвъ

Общините и чл. 136 ал. II отъ закона за бюджета,
отчетностьта и предприятията.
търговецъ винаги ще пвемв
подъ "нимание риска, на който
се иа»ага еъ необходимото ча
кане отъ проиввеждане на тър
га до приемането и заплащане
то на доставката, както и всич
ки Фискални тяжести, които
обременявагь всеки тьргъ, и
ще отегчи чувствително пред
ложението си. Нуждно е, следо
вателно, при съществуването
на впконна въаможность общи
ните да напрапятъ необходимо
то ва привнаване правото имъ
на действие по тови нячинъ
Верно е, че въ 3. Б. О П.
не се говори нищо ва техъ и
не е кявано, кой би могьлъ да
имъ даде такова раврешеиие, но
отъ това да се съди, че това
пикой не може да стори, е по
грешно. Впрочемъ, не е не ненуждно такова специално укавяние. Както ва държавните,
така и ва общинските учреж
дения Министерския съветъ е,
бевспорно, единствено властеиъ
и компетентенъ органъ да се
произнесе съществуват* ли на
паваря условията «а приложе
ние на чл. 163 ал. II. Това е
много естествено. И щомъ по
3. Б. О. П Министерския съветъ
радости, носещи надежда за можо да даде рвврешение на
утрешния день, късните ва- държавните учреждения да
действуватъ по тови начинъ,
левп на" слънцето пръскащо то това още повече може да.
овоите лъчи оъ характерния направи ва общините, ващото
имъ пурпуренъ блеоъкъ, воич- тентенцяята на тови ваконъ не
ко това душата на Алеко е общините да се поставятъ въ
положение
е чувствувала и мълчаливо по-ограничително
отъ държавните учреждения, а
адмирирала Алеко не се задо напротивъ, като автономни, да
волява оъ личната паолада, бъдатъ поставени въ либерални
която той изпитва при бро условия, което се подчертава
денето на девствената приро по единъ категориченъ начинъ
отъ чл. 198, който предоставя
да Той гори осъ желание да гол4ма свобода н признава па
изведе всички отъ задиме общинския съветъ широки пра
ните и прашни канцеларии и ва — равни на тия на Министра на Финансите и на Ми
кафенета тамъ горе, где воич
ко е свежо п гдето човекъ нистерския съветъ по отноше
ние начините ва навършване
св чувствува отърсенъ поне предприятиятв бевъ, обаче, да
за моменти отъ грижите и включна въ тяя тегна компе
тенция и привнаване съществу
еднообразното ни денЯ.
Така ТОЙ пека да открие ването на условия вя действу
прелестите на родината на ване по чл 163 ал. II и даване
съответно раврешеиие. Това
всички нейни синове, непоз
може дя прави само Министер
наващи я до момента.
ския съветъ по докладъ на миI о негова инициатива се нистерътъ на Финансиите. кой
сложиха основите на първото то по силятя на своето служеб»
но положение единствено може
Българско Туристическо Д во, да внае, еъщеотвуватъ ли тия
което се разраства до мощна условия и ва кои проивводотва.
и крепка оргвнняация Б Т. Д
При това положение е ясно,
Непооредотвено следъ ней
че общините могатъ да приното учредяване се яви и ор
бегватъ до чл. 163 ал, Ц, но
ганизацията 10 Т. С , която само съ раврешеиие на мини
днесь днесъ обединява повече стерския съветъ по докладъ на
отъ 15,000 въодушевени бъл министра на Финансите или тоя
на вътрешните работи и на
гарски младежи, организира
родното вдраве, следъ като пър
ни въ 85 клонг, пръснати изъ вия е далъ съгласието си. Отъ
разните краища на отечест това общините ще спечелягь,
вото ни
и вакона нима да се наруши.

Единъ въпросъ, конто е спра
педливо и належащо да бъде
повдигнятъ отъ общините, е
тоя ва прибегванвто ва некои
общински доставки до чл. 163
ал. II отъ 3. Б. 0 П, Аргументи
ва такава една тева могатъ дя
се намерятъ въ самото поло
жение на общините вядлъжени да извършатъ своите
предприятия, съдлясно предпи
санията на 3. Б. О. П Между
тия предписания е и това на
чл. 163 ал. П, и не ма никакви
основания то дя св игнорира.
Чл. чл 67 и 195 вядлъжаватъ
общините да рввършватъ пред
приятията си по правилата,
предвидени въ същия ваконъ,
а това е достатъчно, ва да мо
гатъ наравно съ държавните
учреждения при известни обек
тивни условия да прибегватъ
до всички предвидени въ него
опростени начини, целящи уд. б
ства ва учрежденията и вчиаа
ване интересите на касата.
А начина на чл. 163 ал. II е
твърде опростенъ и пригоденъ,
особено ва борсови артикули,
чиято цена варира, и добрия

Лордъ Рагланъ, ооведоиенъ
къмъ деветь часа, сераоке- два месеца русите подъ сте
рътъ, Омеръ паша и Измаилъ ните на Цчриградъ. Омеръ за това ново уоложнение,
паша влЬзоха пенадейно сь паша, по опокоенъ, отговаря сподели напълно мнението на
ше, че каквито и да бъдатъ маршала за важноотьта и
разотроенъ видъ.
Единъ куриеръ имъ бЬша военпигЬ събития, неприяте- ефикаоностьта на подкрепле
донеоълъ бързи
съобщения льтъ ще бжде забавенъ поне нията, които требваше да
пристигнатъ па този пунктъ,
отъ Силистра, отъ събота, 20 шесть месеца.
п
обеща отъ овоя страна да
Безъ
да
се
споделятъ
мрач
май, два часа следъ обедъ
хвърли
всичките си резерви.
ните
страхове
на
сераскера,
„Русите, на брой 70000
Още
щомъ
се оъобщи това
нито
доверието
на
Омеръ
па
души, оъ греднриели ожесто
решение
ни
турските генера
чена атака на крепостьта; ша въ неговше войски, но
ли,
т"Ьхпото
униние
се про
бомбардировката
продължава можеше да ое крие, че това
мени
въ
радооть,
която
гЬ
день и нощь непрекъснато; положение на нещата беше
не
ое
мъчеха
да
окриятъ,
една чаоть отъ стената огъ въ висша отепень тежко.
ТрЬбваше да се поотави и която се изписваше на
къмъ Дунава е разрушена.
техвите лица съ една чудна
един преграда па пороя.
Обсадата е неминуема."
(Следва.)
Не беше доотатъчно въ бързина.
Това споредъ техь значе
ше изгубването на Оялиогра. Варна да бъдатъ изпрате
Сораокерътъ оообепо покри ни една френока и една ан
глийска дивизии оамо, но
ваше бждащето съ няй-мра
колкото
бе възможно по скоро,
чеяъ вунлъ; той виждаше
всичките
разполагаеми сили
града
завладяпъ,
Шуменъ
на
двете
армии.
превзегь и въ но-малко отъ

Четете
••Ваненски общин
ски ввстникъ.'
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Стр. 4

списъкъ
на общинските съветници при Варненската
община отъ 1878 г. до днесъ.
(Продължение отъ брой 200)
16 а п р и л ъ 1901 г о д .
Председ, Кметъ. Руси Матеевъ
Пом. К м е т а :
1) Тодоръ Жинковъ
2) Ваеилъ Загоровъ
3) Георги Ноенъ
Членове:
1) Киро Кировъ
2) Никола Боевъ
3) И в а н * Стоянов*
4) Тодоръ Пенчевъ
б) Н. Пяраековъ
6) Д. Тракооглу
7) А. Дервишовъ
8) Мадатия Сюкявовъ
9) Ив, Паскалев*
10) Джендо Георгиевъ
11) Хаджи Рухи Ешр*.ФОвъ
12) Юмеръ Е Ф . Мурвдовъ
22 с е п т е м в р и й 1901 г
Предо. Кметъ: Руси Матеевъ
Пом. Кмета:
1) В. Загоровъ
2) Снаоъ Щ и в а р о в ъ
Членове:
1) Кр. Мирски
2) Джендо Георгиевъ
8) Ан. Стойковъ
4) Янко Славчевъ
Ъ) П. Б а к ъ р д ж ' е в ъ
6) Юмеръ Ефенди Мурвдовъ
7) В Каракашевъ
8) Никола Боевъ
""*
9) Т . Пенчевъ
10) Н. Парасвовъ "
11) Д р ъ Басанович*
12) Ст. х. Пейчовъ
13) Никола Житаровъ

16 септемврий 1902 год.
Преде Кметъ;
Пан. А. Кърджиевъ
Пом. кмета:
1) Тодоръ Р а е в ъ
2) 3 . ЗаФировъ
Членове:
1) Ст. Бабаджовъ
2) Д. Хчнджиевъ
3) Ив. Дчямовъ
4) Георги Антоновъ
5) Ив. Вичевъ
6) А. Фока
7) Д. Перелинговъ
8) X. х. Томасовъ
9) Юрд. х. ГаФвровъ
10) X. Йалбвнтоглу
11) И. Хасановъ
12) Т . Чирпанлиевъ
13) Ст. Юшенлийсви.
22 а в г у с т ъ 1903 г о д .
Преде Кметъ:
Н. Перелинговъ
Пом. Кмета:
1) Тодоръ Раевъ
2) 3 . ЗаФировъ
Членове:
1) Г. Антоновъ
Д р у г * единъ въпросъ, който
може да бъде повдигнатъ в ъ
свръзка съ първия и еднакво
ввженъ, е закупуването на съ
щ и т е борсови артикули направо
о т ъ борсата, където има такава.
Това ни се струва с ъ щ о не про
тиворечи на духа и смисъла на
3 . В. О П , т ъ й като съще
ствените елементи ва редовноотьта при всеки начинъ ва иввършване обществени предпри
я т и я — иубличностьта и кон
курса, с ъ на лице, ващото по
купко продажбите в ъ борсите
ставатъ в ъ в * основа на единъ
редъ, който напълно еъответ
ствува на тоя, предвиден* въ
3 . Б. О. П. — чревъ публично
малонаддвване, съ Официално
обявенъ, о т ъ сиидиктн на борсата ревултатъ.
Ако общините имаха такова
раврешеиие, то т е биха спести
лн много трудъ, време и сред
ства на своите каси и, най гланно, биха вядоволянали своенре
менно с в о т е нужди. Това ивискватъ т е х н и т е интереси, К ъ м ъ
това ни насочва д у х ъ т * и сми
съла на закона ва Б. 0 . П.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Д- Ханджиевъ
А. Фока
От,. Бабаджовъ
X Томясовъ
П. А Кърджиевъ
И. Хасановъ
Ив . Дамяновъ
Т. Чирпанлиевъ
Ст. Юшенлийски
Ив . Вичевъ
X Налбантовъ
ю. Гафаровъ

8 мартъ 1904 год.
Преде. Кметъ:
Д ръ А. Пюокюлиевъ
Пом Кмета:
1) Джендо Георгиевъ
2) НикиФоръ Гиневъ
Членове:
1) Ах. Е Ф Ш а к и р о в ь
2) Османъ Демировъ
3) I . Бекиръ
4) Р . Паничерски
б) Д. Хаджйолу
6) Н. Боевъ
7) Ст. Пиронковъ
8) Т. Петровъ
9) А. Илиевъ
10) Д р ъ Бакърджиевъ
11) X. Нялбантоглу
12) Юр Мирославовъ
13) И. Ницовъ
14) Г. Чолаковъ
15) Никола Пяраековъ
16) А. Авивовъ
17) Т Пенчевъ

З&шь на шниниь
Ч о в е ш к и я т ъ дух*, понесен*
в ъ лудъ 6 * г ъ подиръ външния
б л е с ъ к ъ на цивилизацията, мал
ко спира внимание на онова,
което е най-едрият* диамант*
в ъ огърлицата на живота —
неговати същность и открове
ние. Въ широкия п ъ т ь той бев
целно пропилява много ценно
сти, покрива много идеи съ
облаци прахъ и погубва много
велики сърдца.
Историята потвърдява ТОР».
Ако проследимъ геневиса на
литературата и ивкуството, ще
видимъ, че човечеството на
истина малко е рявбирало свои
т е гении. Б л е с т я щ * п р и м е р ъ
е ж и в о т а т ъ т ъ и творчеството
на дарпвития аиглийекй писатель Оскаръ Уайлдъ, който
умира нерввбранъ и обруганъ
о т ъ невежеството на съвремен
н и ц и т е си. Не по-радостна е и
еждбата на Достоевски, Бодлеръ,
Едгардъ По, Бетховенъ, Ри
х а р д * Вагнеръ и още плеяда
мъже.

Т и я вдъхновени хора с ъ н е 
що като ивкупителна жертва
ва престъпленията и страдания
та на човечеството. .
Т е като че ли се раждатъ
да ппмогнатъ на човека, отру
п я в ъ отъ обикновените грижи
ва съществуване, да дадатъ ивравъ на великия нравственъ
ваконъ, който лежи в ъ основа
та на козмическатя хармония.
Бевъ помощьта на тия жреци
на Аполон» и Венера живот 1 *.тъ
ни би вяприличалъ нч градина
17 септемврий 1905 год.
бевъ цветя, на гора бевъ птич
Преде. Кметъ: Кр. Мирски
ки. на небе бевъ ввевди
Ж и в о т ъ т * бгвъ тия велики
Пом. Кмета;
човешки сърдца е т е л о бевъ
1) ЗйФиръ ЗаФировъ
душа.
2) Георги Антоновъ
В * г е н и и т е човечеството по
Членове:
стига онова, което е смътно
1) Я( Найденовъ
бленувано, к^ето всеки народъ
2) Д. Перелинговъ
в ъ течение на в е к о в е т е внася
3) Кръстю Трошевъ
в ъ общочовешката съкровищ
4) Д. Ралчевъ
ница на духа . . .
5) П. Петровичъ
Г е н и и т е принадлежат* на
6) С. Камбосевъ
целото човечество; т е с ъ об
7) Д-ръ П. Ранковъ
щочовешки, а народите ва т 4 х ъ
8) В Пововъ
с ъ равноправни поданничи на
9) П. А. Кърджиевъ
вемното кълбо.
Ю) Д-ръ В. Парасковъ
Мигътъ, въ който се р*жда
11) Т р . Никовъ
гениятъ, е оня върховен* м и г *
12) П. Вергиевъ
отъ живота, въ който ввевдята
13) Сг. Бабаджовъ
на вечностьта целува всички
14) Н. Енпевъ
ч о в е ш к и души. За тово лични
15) Ж Ив. Ж е к о в ъ
т е домогввния на гения ставатъ
16) Г. Петровъ
и
домогвания на народъ, на
17) Ст. х. Пейчевъ
човечество, на време . . .
Т ъ й е сгъстена реалностьта
16 о к т о м в р и й 1906 г о д .
на
ц е л а т а вечность, в ъ която
Преде. Кметъ:
е споенъ въ едно неделимо
Д-ръ А. Пюскюллневъ
органическо цело ж и в о т ъ т ъ на
Пом. Кметъ:
ц е л а т а вселена. Поетът*, му1) Юрданъ Божиловъ
викантътъ, худояшикътъ вечно
2) Ст. Ганевъ
рисуватъ тави вселена; т е чевЧленове:
натъ по нея, вливвтъ кръпьта
1) Георги Паничерски
на своите велики <'*рдця, ва да
2) Ст. Пиронконъ ч
"Й придадат* по лъчева рна свет
3) Д. Ханджиевъ
лина, по мощенъ б л е с ъ к ъ . . .
4) Хасанъ бей Ш Беевъ
В ъ тови стремеж* на гиган
5) Додоръ Пенчевъ
т и т е на човешката мисъль .е
6) М. Белчев*
затворено великото
човешко
7) Ст. Ивановъ
страдание; великиятъ човешки
8) К, Меравчиевъ
с т р е м е ж * все к ъ м * по-горе и
9,) Аб. Дервишовъ
но горе ; и ватова страданията
Ю) Д ръ Н. Б а к ъ р г ж и а в ъ
и болките на народите еж,
11) Гани Чолаковъ
страдания и болки на гения.
12) Тони Петровъ
Вслушвайте се всеки м и г *
13) Никола Боевъ
в ъ пееньта на вселената, и вие
14) Ст. Георгиевъ
ще доловите тази дивна СИМФО
16) АриФъ Ибишовъ
НИЯ на болката.
16) Гено Братоевъ
Оглеждайте се всеки мигъ
около себе си, и вие п;е сре
18 ю л и й 1908 г о д .
щате по едно-живо ц в е т е на
Преде Кметъ; Добри Фяловъ
м е к а т а , в ъ чийто погледъ и
Пом. Кмета:
усмивка цъвти мировкта скръбь.
1) Филипъ Христовъ
Тогава вие ще равберете, че
2) Минко Юрдановъ
п ъ т ь т ъ на гениите е пжть к ъ м ъ
3) Дя«о Беделевъ о т ъ 1 3 1 . 9С9. ввевдите, к ъ м ъ съвършенство,
Членове:
к ъ м ъ Бога, и ще го въвлюбите.
1) Д р ъ В, Карамнхаиловъ
Д. Г. Аджемовъ.
2) Н. К л н е п ъ
3) Н. Ин. Житаровъ
11) РаФаил* Георгиевъ
4) Ив. 11 Грековъ
12) Дяко Беделевъ
б) Коста Евстатиевъ
13) Никола Киряковъ
6) Калю С. Каливъ
14) Хаимъ Криснинъ
7) Д ръ В. Кувеловъ
16) Саркизъ Хаджолянъ
8) Кр. Трошепъ
16) Хамди Сюлюманоиъ
9) П е т ъ р ъ Вергиевъ
17) Мемдухъ Бей Али Бей
10) Андонъ Илиевъ
18) Абдулъ Керимовъ Алиевъ

Позарст^
ПроФ. Н

Неделчев*.

Филизеие ма десертните лозя,
Десертните лови, при каква
то и ревидба да се водятъ,
требва грижливо да се ФИЛИ8ятъ, вя да дават* доброкачест
вено грозде. Филияенето, както
се внае, се състои въ премах
ване на часть о т ъ покаралите
отъ главината Филиви, аа да се
дяде въвможноеть на останалите
да се х р а н я т * по добре, а така
сж,що гроздовете да се раввиватъ по-добре,
Напролеть, освенъ оставени
т е плодни пъики, покарватъ
И други, непредвидени, о т * спя
щ и т е очи, равположени при
основата на п р ъ ч к и т е , или о т ъ
самия кютюкъ. Т е в и ФИЛИВИ
с ъ обикновено бевплодни и т е
в ъ скоро време ставатъ по сил
ни отъ плодните, като израз
ходват* толема часть о т ъ хра
нителните сокове. О т ъ , друг»
страна т е п р е ч а т * на разви
тието на ресите, на Онрашването, на вреенето и пр , понеже
васенчвятъ и вадушватъ плод
н и т е леторасти.
Н а п р о л е т ь , при първото поя
вяване на маната, обикновено
се заразяват* най-напредъ из
л е з л и т е направо о т ъ к ю п о к а
ФИЛИВИ, ватова Филивенето се
препоръчва и ва нредпавване на
лоаята о т ъ мана.
Фялизените лови развиватъ
по-силни п р ъ ч к и , гровдето имъ
узрева по добре и добива;по
приятенъ ц в е т ъ . Понеже ФИЛИ-!
венето е в ъ прекв връзка съ
резидбата на врело, то може
да ек смета и като предвари
телна ревидба, която има ва
цель да освободи главината о т ъ
всички иелишни прльчки. Филизите, премахнати напролеть,
не оставачъ р а н и , а премахнати
при резидбата, като п р ъ ч к и ,
остаеятъ рани, които, както е
известно, причиняват* отслаб
ване на главината.
Затова п ъ к ъ Филивенето т р е б

ва да се иввършва вниматела
и о т * ч о в е в ъ , който
о т ъ реване, ва да улесни
щата работа на ревача.
Филивенето се иввършва
гава, когито ресата се покаж
и може лесно да се отличатг
ПЛОДНИТе ФИЛИ8И

ОТЪ

бевпло»

н и т е , Премахването става лес
но, като н е п о т р е б н и т е ФИДЙВВ
се събарятъ с ъ пръсти. Цр»
Филивенето требва да се ц„е,
м а х н а т * бевплодните Филиви
като се о с т а в я т * само т48й'
които ще б ъ д а т * нужни ц'
Оформяване на рамена, чепов»
и пр. По причина на тазгодвщ,
ното ивмръвванв
Филивенето
ще требва да става внимателно
защото сигурно ще има ц ^
чепове. а даже рамена йвмрг8.
нали. Въ т а к ъ в * случай »и.
лизи, м а к а р * бевплодни, ра,.
вити о т ъ спящи очи, ще требва
да се о с т а в я т * , ва да

се ОФОП.

мява измръзналата главина, '
Ако о т ъ едно око ивлавяп
два Филива, единия ще се пре.
махне, макаръ да бъде плодещ,
Ф я л и з е н и т е лови по лесно се
запазват* о т ъ маната, защоц,
нр!1 пръскането ргвтвора лмао
прониква въ вътрешностьта щ
главината и може да васегве
всички реси. Освенъ това, г *
ципата се проветрява добре и
перноспората и др. болести ве
намира гъ благоириятни уедо.
вия за раввитието си.
О т ъ много важно вначениее
Филивенето на десертните сор
тове, които обикновено ивресяватъ. като чвушв, Фочата и др,
Флливенето, което става преда
цъвтенето, равредява , ле-горЬ
т й т е и дава ьъвможность ш
чуждия пр*шецъ да проникне
до расите и да ги оплоди. Бев1
ч у ж д ъ прашецъ т е в и сортов!
не даватъ добре вавървали гровдове. Но ва опрашването им
ще п и ш е м * - в ъ идущия брои.
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За да се обезаеча събирането отъ сезонните, гоен
на града лъговнитъ такси, предназначени за благоустроя ма
ване и разхубавяване на морското ни лътовише,
№

Р
1. Во*ки варненски гражшнинъ, въ чий го хотедь, •I

кьошкъ, аиарчпмон^ или стая леи веягь .летовници, е,

длъжепъ, въ 2 4 часа о т ь пристигането на гостите, да сюбщи за тона на бюрото-за летовници пр»
«а
Градската община.
Лътовяикъ е всеки г о с т г , който пребивава ирея
л4тнит4 месеци (отъ 15 м й до 15 септемврий) въ Вар
на, безразлично дали плаща или не наемъ.
2. Всежи-наемодатель, х о т е л и е р ъ или собстве
ник*. на к ь о ш к ъ или к ж щ а въ града се снабдява
оть Бюрото за летовници съ л е т о в е н ъ бюлетинъ, -ко1то веднага С1едъ пристигане го на гостите попълва и
предава на Бюрото, ведно съ навложнат* такси.
6. Подаването на бюлетини, гзплащаве на таксит*
и снабдяването съ лЪтонни карти става при Вюрот»1 «к
за лътпшици, което се поч4щава въ Приморската градияа.
Нарушжеличе ра тая з»пов4дь ще се глобявитт
съгласно чл. '<2 отъ .«тона за градските общини до 500
лева и ще се държатъ отговорни за неизплатените л*
товни такси.
Гражданите века иматъ предъ видъ, че своевремев-1
ното събиране на ЛЬТОВНЙ!* такси о оть голт.мъ ивте1
ресъ за подобрение на летовището пи.
На настоящата ми заповедь да се даД')
нан-широкд гласность
Изпълнението й се възлага на Бюрото
за летовници.
К м е т ъ : Н . ПОПОВЪ
Печат чп
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