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па Наблиою&затъ
се е т литгь
СВ. Хри сто ви
праздници> Презъ тп>зи велики Тежки дни прзживъва бълдни сърдцата на всички чо- гарскиятъ народъ. Тоя голъмъ
огъци се, изтлватъ съ багритп, факгъ никой не ще отрече.
Всички производствени сло^
на една небесна, музика,, съ еве изнемогватъ,. Душътъ се
копнежитгь на една небесна въ една економичеекз, стопан
благость и смирение.
ска и финансова кр-за.
Причината за тся язенъ екоВсички ние въ тгъзи дни
комически
упадъкъ на страна
сме весели, радостни.
та ни, не може да се търси
Забравямя житейските си другаде, осьт>къ въ общия сто
залисии, неогодцтгь си, зло пански упадънъ на ц%лия
СВоТЪ.
бата си. . .
Днесъ изнемогватъ и побе
Духъта на Спаситля про
дители и победени.
стира чиститп, си ржцепадъ
ГЪбгдените плащатъ съ екодушитгь ни и ние изпитваме номическо и духовно робство:
неземна радость, словото па контрибуции, ргпарации, а по
бедителите .ггБкузатъ своите
възвишения,
тежки рани, нанесени върху
Въ тгьзм дни чувствувайки техния стопански животъ, стъ
тгзи радость, ние трпгьва да голъмата вейка.
почувствуваме и дгьлото му, , Едно съвършзнно премахТргьбва да разберемъ, че за в8ня на кризата при днешното
световно положение е невъз
да бждемъ истински христия можно.
ни, не е обходимо само да
Демагстство би било причи
вгьрвамс, но и да изтлнимъ и ната за бедственото стопанско
своя християнски дългъ.
положение на страната ни да
се преписва на известни ертзди
/Каъг%
, Освенъ предъ прага на евгьт- и съ това да се прави политика.
По този начинъ се обазвъ
литгь праздници,.-ние сме и рява духътъ на народа.
.предъ, прага на зимата..,._..-.
. .Единствения _, ркзуменъ изЗемята ще се покрие съ ходъ отъ това положение е
бгьлитгь си пелени, шезатан- всъкой да се проникне отъ
съзнанието за голямата исто
цуватъ смьжинкитп, ще за рическа отговорность на даде
свири впшра своята ледена ния мементъ.
пгьсенъ.
Требва.да се спре създава
Десетки семейства ся безъ нето на разни картели, съ яв
дърви, други десетки безъ ната тенденция зв покачване
цените на продуктите отъ
хлгьбъ, безъ радость.
първа необходимоель.
: Презъ праздницитгь добре
би било, вместо да изпестримъ своята трапеза сг разни
охолшва, да помогнемъ на
Единъ апелъ къмъ граж
тия несрети наши братя . .
данството.
Да изтриемъ сълзитп, на
Братството ва издържане
децата, да стоплимг тгьхнибезплатни ученически трапе
тгь помръзнали ржчички, да
зарии свиква на 7 декемврай
ги нахранимъ сг своето мило
т. г. 10 часа преди обйдъ въ
сърдие.
училището „Са. Каиментъ".
Това е дългъ на вепки ис
Общо събрание съ диевекъ
тински християнинъ, на веп
редъ:
ки човгьт, който има сърдце,
1. Отчетъ иа Управителния
което чувешва и което страда,
Съветъ.
Нека бждемъ по щедри, не
2. Докладъ на Пров. Съ
ка не забравимг, че когато
ветъ.
стоптмъ едно бедняшко сърд
'6. Избиране на нови съ
це, . едни бедняшки ржце, равети. ;
достьта е хиляди пжти по4. Осигуряване и открива
голгьма отъ колкото тази,
не на Трапезариите.
когато видима предъ себе си
Фянаисвравего па Трапе
наредени празднична трапеза.
заринте, е много лошо. Ог'••• Христосъ се роди на земя
Ерввапото имъ егава въпроеъ
та не да устройва пиршест
па Общо събрание,' което ще
ва но да лтуза болни души,
требва да поеочм нови пжда даде примпръ на човжа
тища ва събиране на сред
по милосърдие « дълг» къмъ
ства.
онеправданппт, беднитгь
Частн&те дарения, пожерт
Дано бждемъ чути. .
вувания, както и помощите огъ
учреждения и съюш по раз
Варненски общ. вестншъ, ни причини диеоъ не се даза да даде възможпошъ на ватъ, а на тЬ\% ипй вече се
гражданитгъ да следятъ дей- крепеше топа д'Ьло.
Дала ще се продължи оба
ностьта на общ. егветъ, за
напредъ, въ специална рубрика че, то, или ще стане жортня
ще дава редовно всички ония на царувщиге днесъ безгри
решения на общ. съсетъ, които жие к апатля къмъ сбщеятеж отъ общественъ интересь. венвгЬ начинания, ваваои кол

уждво е съзнание

БешетМ учили. щшщ.

Бълггрсииятъ консуматоръ
днесъ не може да плаща двой
ни и тройни цепи.
Огъ друга страна тртзбза.да
се насърдчи местното произ
водство, въ такава смисъль,
щото да може да конкурира
Европейските стоки,-и по такъвъ начинъ да подбие гЬхните цени.
Сжщо така требва да се
направи и извЬстно облегчеиие на нашето землед^лско
стопанство.
Българското село изнемогва,
то продава произведените про
дукти на безценица.
Нз добро е положението и
на българския интелигентъ и
физическия работникъ.
Днесъ с-стици души еж
предъ прага на мизерията.
Необходими еж бързи мърки.
Т-Б тръбаз да бждатъ при
ложени нъ въ форма на дреб
навз паргнзанство, а въ ду
хътъ на искрркгтч, жегание.
Престжплг."и.' е то да се
вземе като нозъ, за да се
кпейматъ известни среди.
Съ дребнаво партизаьство,
кризата вт. насъ не ще може
да бжце премзхната никега.
Това ще ста^е съ искреното
.желание ма" "вЯзйи" добгръ и
честенъ българинъ, който ми
л^е за народъ и родина и ис
ка' нейното културно и ексно
мическо преуспяване.
Това еж най сжществонитъ
задачи на времето и в^рвз^е,
че те добре ще бждатъ пре
ценени.
Нуждно е съзнание.
кото ,отъ членовете на Брат
ството, толкова и отъ цялото
гражданство, особено отъ не
гевятй върхове. Какво ще
реша общото събрание не
може да се каже, но резул
татите отъ това решение ще
се ночувствуватъ презъ лю
тата зима, когато ненохраненяте й заболели ученици ста
натъ много. Вайка помощ ь
тогава ще бжде само празно
убпокоение.
Нека да не допущаме да
се дойде до тамъ.
Ччепове на Братството,
предетавг8тези на учреждения
Е Благохворителпп съюзи, учптели. свещеници, граждани и
гражданки, къмъ васъ еж
обърнати погледате па много
бедни деца. Вие сте пмъ по
магали и пакъ вве що помог
нете,
Е/гате па събранието п кой
както може да помогнемъ л
тази година за изхранването
на най бедните ученици.
Упвав. Съветъ
Въ ойщки5та усилено со
нронеряватъ отъ специални
чиновници пзбпрителнихе спасаци. Не гласувалите гражда
ни на У яоемврий т. г. ще
бждзтъ глобени съгласно за
кона.

Уместно предупреждение
Данъци, таиси берни, всички плащания само
срещу законнигв документи.
Събирането на дапъци, так
си и барий е средство 8а
съществуването на общината,
окржга и държавата. Бззъ
редовното имъ и правилно
събиране ее спъватъ и ватрудняватъ о б щ е с т в е н и т е
функцпи. Затова плащането
имъ е задължително за всички.
Но както е дългъ ва всич
ки жители да плащатъ нало
жените имъ законоустановени
данъци, въ дадения случай и
исканитЬ имъ такси и берии,
сжщо така имъ е дългъ, ко
гато плащатъ, да изиокватъ
установените документи и
квитанции.
При държавенъ бирникъ
ли плащате, при общински ли,
при касперъ въ други никои
учреждепияли, щомъ това
плащане е за дапъци, такси
и берии, не забравяйте, не
пропущайте, не се стеснявай
те да искате нинаги устано
вените кватаиции и данъчни
книжки.
Плащате ли нйнаде при
отчетппкъ и немогатъ въ мо
мента да Вп дадатъ квитанции,
откажете изилащането и го
направете тогава, когато могатъ да Ви дадатъ такава.
Злоупотребления * отаватъ и
при редовно издадени доку
менти, но тогава винаги се
откриватъ, и платените срещу
редовни документи суми се
признаватъ, ако и злоупотре
бени, а дадените безъ доку
менти (квитанпип) — не ое
признаватъ. Съ това Вие що
сте полезпа на себе ой, на
държавата, на обществото и
на самите отчетници
Не Ви ли е ясно за какво
плащате, или платеното не е
ясно и разбрано Ви се вижда
записано по данъчната книж
ка или квитанцията, не се
стеснявайте ди поискате още
въ момента отъ самия оъбирачъ осветление, пли отъ доверекъ човЪкъ запознатъ съ
материята. Откаже ли Ви се
осветление и пояснение отъ
самия оъбирачъ, не се примпрявайте, а се обърнете
къмъ началството му, но не
влизайте много въ иренекании
съ отчетниците, защото те
въ повечето случаи не разполагатъ оъ много време за
обяскеипя.
Въобщо винаги нлвщайте
срещу установените докумен
ти, кято знаете, че този, кой
то лошо плаща, плаща два
пжти. Никога да не давате
пари на рака за данъци, так

си и берии, защото отв . има
ли доверие, и да оставяте
после да ги уреждате, ако и
на приятели и добре познати
чиновници. Не забравяйте, че
хората, оъ течение на време
то, много пжти ое меиятъ.
Голема чаоть отъ влоупотребителитв еж биле доста време <,
редовни и еж минавали като '
честни чиновници.
Пазете себе ой, пазете дър- •
жавата и учреждението, па- '
•вете и-отчетника.. Безъ съдей
ствието на .обществото^ кон- ;
тролнптъ органи ох въ невъзможностъ да .се справятъ ;
съ разните видове злоупот
ребления, научили ли ете ааи
чули за такива съобщете ги :
на по висшата влаоть, ако не '
знаете къмъ кой контроленъ
органъ да се обърнете.
Често пати обществото са
мо дава условия да има ко
рупция и падение, безъ та
кива условия и оъ оъдейотвието на обществото, коруп
цията и падението, ако таки
ва има, скоро ое и8корвнаватъ — инача гЬ ех ва на
родите хроническа болеоть.

Изъ техническата дирек
ция при общината
Техничеоката дирекция при
общината е извършили след
ните работи за времето отъ
1. VII до 1. XI. т. г.
1. Направа укрЬпителенъ
прагъ на дерето до морската
градина.
2. Направа специално съе
динение ва помпената отан- А
ция оъ колектора оиот. С.
3. Поставяне на центрофугалната автоматична помпа
за изомукване мръсните води
отъ отходните меота на мор.
бани и отвеждането имъ въ
канала система С.
4. Направа канализация ш
ул. ул. Шейново, Чирпанъ I
Ив. Вазовъ.
5. Направа канализация ш
ул. Доспатъ.
I
6. Даване линии а прие
мане на 21 частни кавали
зации.
7. Направа надлежни про
фили на ул. Витрасова и у»
Чкрнвнъ.
8. Почистване на 564 край
уличии утъци.
9. Поставяне на 26 ПОР
равни капаци.
10. Почистване рпголит
на 28 улици.
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Общинския

сьветъ

Разми питания е>з отговори

г. Аврамъ Гачевъ изправи ре,ть питания на
които отговори г. кмета.
3 Декемврий 1930 г.
Заседанието со откри въ
47а часа оледъ обйдъ отъ
кмета г. П. Бяповъ. Приоътотвуватъ почти воички общипски оъветници. Прочетоха
ое протокола отъ миналото аа
оедапие,
Авр.
Гачевг; Варненския
общ, веотникъ, требва да
публикува отчетите на общ.
съветъ. Варнонокото граждани
етво требва да анае какво ое
говори въ еъвета и какви ре
шения ое В8ематъ въ него. .
Моля пост. приежтотвие да си
всеме бележка и да наредя
ва въ бддаще Общ> веотникъ
да дава редовно отчетите на
общ оъветъ
Хр, Мирски:
Финансовото
положение на общината е
лошо,. ЗаплатнгЬ на чиповнпцнгЬ аа м. авгусгъ още не
ож изплатени Правя питане:
I акви мерки омета пост. приежтотвие да вземе 8а да въвотанови финансовото положевие на общината.
Сжщая оъветникъ прави
второ питане: : Въ миналото
заседание съветника Авр. Гачевъ подхвърли, че измежду
общ. съветници имало едно
лице, което срещу вааеотпо
възнаграждение правелъ услу
ги на гражданагв. За чеотьта
на общ. оъветъ, моля да се
разследва случая
Авр. Гаеевъ права второ
питане, защо не ое иаплащатъ
редовно надницитъ ва надничаритъ въ общината. Спетемата на авансовите разписки
требва да ое изостави. К а к ш
мерки ваема пост. приожтотвие 8а да се изплатятъ надниците на ония надничари,
които отъ неколко месеца не
о д получавали нвщп.
В ъ връзка съ поставения
отъ г. Мирски въпросъ за
уличаването на единъ общ.
оъветникъ. г Гнпевъ иека' да
се назначи анкета,
предъ
която той ще разправи тона,
което знае
г, Гачевъ направи и друго
питане. Той иротеслира про
тивъ нанесения побой н»дъ

ЛЕГЕНДА ЗА МОРЯКА.
Въ едно ма ко селца, боя
Бо-тихо.' Б*>' лунна ношь.
зливо згушенз всръдъ непро
ЛжчшЪ се пльзгвха г-зльо«ио
ходнитъ дебри на гордия Б ш
по огледалната повърхмопьканъ, ( се бе редило хубаво
{\ ТЙМЬ нейде лодкзръ-ъ ри
дете. '
тмкчно спуска весла, и ладиГодини наредъ детето чува
я а плавно се носи.
ше »хайд)ш«л пвен*-," зд спдв
— . Велико ле пи'; 1
ни подвиз 1, изъ чисто Аелячий
Т. й жа^но са вглеждаше
се б е родила легенцена за Б.)- въ него.
гучолов/Ька на Бьлг реки го
Чзрътъ на'тая д^в-щ ношь
племе.
крей
морския бръть го опи
Дълго се вслушзгше то въ
песните, които и день и нсшь яни. Сърцето му лудз играеше.
Еюградъчъ. - Вгпи^естагиъ
огласяха Б:л.чаиа,
Тия лъчем огкърмиха у него И Г С Р Д Ъ .
В.фгш Крайморска градина.
I! величието на една ид--и. която
го създвдр да бжчеипребжце. Предь нея морето рз:*тила св-„я;а цзг/гна шярь, а чкйки
По-кжС| о той преброди Ро
плззчо извивагъ бЬло снежни
дината с>.
тбпа и лЬтягь . . .
Удаде му се да види дивно
Варна. — Вгеоласша и гор
красиви и см йни ьжгож; да
да цариц* на мооския бр^гъ.
се вслуша въ рсмангичний ше
— 11риветъ Цзрице 1 . . .
погь на горските ЛИСГЙ И на
3 леко шумя.длГо п:точ&(с.
Жащдага да стане вслииъ,
— Българио, дивишъ ме ти! днесъ стана плжть отъ него
вата плжть,
Стигна до морския брътъ.
И той реши да приеме верно
Предъ погледа му се разти- поданичество на морското Ц ф стяо.
|Цтошг безбрежна шарь.
Той прле за Япма матеръ
^
Море!

.

и, освенъ топа, този въпрооъ не е оть компетентнооть
на единъ общински оъветъ.
По въпроса ва общ. служи
тели г. кмета каза, че вапда-.
тптъ ва авгуотъ еж неплатени.
Сега се иаплащатъ заплатите
за м. оептемврий.
Системата съ авансови разипокй е пъ интерееъ- на са- -•
мите чиновници.
Относително уличения общ.
оъветникъ, г. Бяновъ каза,
че пост. приоатевие нема
нищо противъ ва назначавано
то на една анкетна комисия.
г. Кмета предложи и съве
та избра за членове на тази
комисия следните общ. съвет
ници: г. г. В. Ганчевъ, Ан.
Янковъ п кмета г. П. Бяновъ.
Следъ това се докладваха
неколко тържни препиоки.

работническия общ оъветникъ
при столичната община г, Ао.
Вояджиевъ. по, време ра едно
зноедание на столичния общ.
оъветъ и иска Варненския
общ. съвет да направи протестъ по този случай.
г. Гачевъ предложи да се
накажатъ ония общ. служащи,
които по време на окр. избори на 9 ноемврий еж агитирали въ полза на управляю
щата партия
Накрая г. Гачевъ предложи
общ. оъветъ да века отъ ка
марата и м вото на вжтрешнит е работи премахването на
закона за взщита на държа
вата.
%. Ж, Желябовг пата пост.
приежтотвие, имали поотжпили
Въ излЪзлиое до сега бро
заявления въ общината отъ гаури по иоторията на Варна
кандидати за общ. лесничей и допуотнати, оъ грешки въ
ако има такива, защо не еж нумерацията "ймъ. Тукъ из
докладвани въ съвета. Едно правяме тия грешки, като
лице ми съобщи, че е подвлъ посочваме какъ върви нумеваевление, обаче последното и рацилта на отделните загла
до днесъ не било докладвано. вия въ брошурите.
I — Алекоаидръ Рачннски.
Ц, Ханджиевъ, пом кметъ:
II — Сава Георгиевичъ.
Въпросното лице подаде ваявIII —Никола Ив. Бацаровъ
лена е ; много отдавна. ЗаявлеIV
— Архимандритъ Финието му не се доклава залатетъ.
щрто скоро оледъ подаването
V — Архимандритъ Пана заявлението, сжщото лице
няретъ.
..';."•
било назначено за държавенъ
VI
—
Св.
ап. Амплпй
лесничей
VII
—
Хадии
Иванъ Въл
Кмета г. П. Бянов7,, отго
!>
ковъ.
варяйки на пйтанията на общ
VIII — Гоеподинъ х. Иваоъветникъ Авр. Гачевъ по
•..'..
въпроса ва окр. избори, каза новъ.
XI — Ангелъ Георгиевъ.
че, общ съветъ не може да
влиза иъ преценка на въпро- • ; X —, Мюлязимъ. Халилъ
си, които л>е еж отъ негова Ефенди Афизъ Мехмедовъ.
XI — Иоакимъ, варненски
компетенпюсть.
Въпреки, това обаче, г кмета митрополите. '
X I I — Никод.1 Г. Даспредложи на гласуване пред
;
ложепвето на г. Гачевъ 8а каловъ.
XIII — Янаки (Иванъ,)
прелеоть против ь вакона за
Жековъ.
ващита на държавата
XIV — Андрей ПападопуЗа предюжеппето из г Га
лоеъ Вретооъ (Левкодореца).
чевъ гласуваха само съпетни
XV —• Св. ап. Кари.
цатг. отъ трудовия блокъ.
XVI — Св.. езмжч. ДороОтхвърлено бъ и предложе
тей,
епио. Сироки
нието на г. Гачевъ, обш
XVII
— Георги Живковъ.
оъветъ да п;отеотира протинъ
XVIII
— Стефанъ Б. Денавесения побой надъ столвчребвевъ.
шш общ съветявкъ Ас. Во' XIX — Кои с а биде ко
яджи>.въ,
понеже
Варн( : н.
общ е; ветъ но ннае случаятъ ренните жители на гр. Варна

М. Георшаь

1
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на своето величиа необятните
водни, простори..
Той стана морякъ.
Ето морето— тихо и спо
койно.
Подъ приспивенъ шептгъ
то плиска води.. Тъ галятъ
бр^-гл.
Ето кораба. Той цепи води
те. И отминава десетки, сто
тици, хиляди мили.
г\ на кораба, гордо изправенъ съ погледъ жадно устременъ въ далечината, стои ка
питанътъ.
— Дзрзай — Капитане ! . . .
Първи въображения. Не еж
ли т е валиколепни ? . ,
Ето кбраба. Всредъ море.
Далечъ отъ роденъ край, отъ
родни брегове.
Ледовита нощь и вЪтърътъ
свирепо беенува.
Вълните съ всичка ярость
се разбиватъ въ ! кораба. Же
лязната гръдъ оказза достейни съпротиза.
Ето капитана. Въ неговия
взоръ е създаденъ човека —
непсколебимъ, гордъи ве/.икъ.
Устата изричатъ:

СВЕДЕНИЕ '
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I На разни адреси

|

за рабатата въ вегв^инар

ОТД. ОТЪ 1 ДО 31 0К!ЙВМ. Т. Г.
. Издидени еж 233 пжтни
листа за разна сурови живо
лински произведения и ожео
тни продусти отъ животински
произходъ и равни животни
за вжтрошностьта на Царството
Риба разни 16290 к г р ,
месни консерви 510 кгр.,сванока маоъ 320 кгр , кашкавалъ
160 кгр., сирене 1090 кгр.,
лой 3810 кгр , черва 580 кгр.,
вино 160 кгр., кожи разни
32420 к г р , волове 13 г глави,
соини 9 глави, птици разна
43 глави.
Ировйренъ е градеаия пазаръ и вяезлия въ него добитъкъ на брой 1235 глави.
Издадени за правособотвенооть 19 тамъзлжчни свиде
телства.
Проверени са всички оамнитедни кучета оа брой 13 и
1 конъ отъ които 2 бесни
кучета които се унищожиха,
отросени с а 187 кучета и 6
котки празноекитающи, изпра
тени еж 3-ма чоловека на
антребично лекуване.
Сжотавени еж 2 акта ва
разни рарушения. Проверено
е около 15000 литри млеко.
Лекувани еж 8 заболели
общиноки добитжка. Прове
рени еж и прегледвани всич
ки работалничи и магазини
аа преработване и продажба
та на ежестни продукти отъ
животински проивходо и град
ския паваръ на такива.
Проверени ож внееенитЬ
въ града ежестни продукти:
сирене 26018 кгр., кашкавалъ
>— 11688 кгр:, топено: и не-:
топенъ маело 837 кгр , шке
мбета и крака 1078 кгр., : мес
ни •консерви 637 кгр., преояа
рибп 170 кгр., солена риба
50 кгр , въона 20 кгр., пти
ци 9778 броя, отвара 210
кгр., кпймввъ 97 кгр., свин
ска масъ 161 кгр,

Откриваме горната рубрика,
не ва да водкмъ бееогледна по ^ *
лемика съ всички ония, които
не споделятъ нашето становище
по иввестенъ общественъ въпроеъ, — ва политически и дру' ги не може до става, — ващото
весгяикътъ е ОФициало издание
и то не меже и не бива да се
аапимава съ такива въпроси —
а за да отхвърляме ония атаки
и обвинения, отъ кждето и да
идатъ тй, целящи едно погреш
но осветление на въпросите за
сягащи дейностьта ва общин
ската управа.
Защото, съ болка на сърдцв
требва да привнаемъ, че кри
тиката, днесъ, е станала не
средство за премахване недъзите
въ нашия общественъ ясивотъ,
такава, каквато, споредъ нашит>Ь рввбирания тр^вва да бжде,
а средство чрезъ което найлесно може да се постигнатъ
парткйни, и,, въ повечето слу
чаи, лични цели. :
Варненски общ. вестникъ въ
това отношнние, е стоялъ на
оная вавидна висота на която
требва да стои вс%ки веотникъ,
който се е нагърбилъ съ теж
ката и отговорна вадача да слу
жи честно и безпристрастно на
народа.
. ,
Ние сме биле й ще бждемъ
коректни въ отношенията си
сцргЬмо всички; бихме искали
сжщото и отъ ония, които ще
критикуватъ делата на Варнен
ската община.
, .
Тия предупреждения биха биле
излишни, ако на общИнит-Ь у
насъ се гледаше не като на
йнститутъ, който е съвдаденъ
да твори блага и поминъкъ ва
българските граждани. Фкктъ
е, — това тр4бва съ прискжр
бие да констатиране, — въ Бъл
гария се е съвдале едно погрешно
убеждение, ча общинигЪ служатъ ивключително на ,разни,
*партии и групи — днесь на ед
ни — утре на други.
Именно поради това погрешно,
подчертаваме, убеждение, деятелностьта на общинската упра
ва е подложена винаги на найжестока и неоправдана, отъ
обществена гледна точка, кри
тика.
Прочее, нека бльдемъ справеуливи и да уважаваме бъл
X X — Посрещането на гарския общественъ служитель,
ващото, той васлужава това
първия български князъАлек- уважение. ,
сандтръ Ватембергъ
XXI Велико Храетовъ
XXII — Царокпятъ типъ
нр монетите на гр. Варна въ
ебаркикъ* на Варненския музей,
ХХГД — Дим, Станченъ.

Четете „Евдшош
общинска итшь"

Злокобность и безчовечие
сразиха презъ тая зимна нощь
усмивката на капитана.
Другъ корабъ се б е сблъсВтори въобрижения още по калъ съ неговия.
И студъ и мразъ и злове
приятни и още по ласкателни.
Н^ли пдтя на бурята е пжтя щия шумъ на водите скова
усилията на всички моряци,
на живота ? ! . . .
А те биха могли! . . . РЪ
Не се мина много той обик биха могли I . . .
на морето както никой другъ.
Единъ само капитанъ остана
То стана кръвь отъ неговата на борда.
кръвь.
— Ти корабе, дето и да си
Еднажъ го попитаха:
знай че азъ съмъ съ тебъ 1
— Били плувалъ при кора
Н корабътъ бжрже потжбокрушение, когато бреговите ваше.
еж. хиляди мили далечъ ?
Секунда по кжено и . . .
— Да! Иначе, азъ не бихъ
Дза вистрела създадоха без
се наречилъ морякъ.
смъртието на човека, дестоСждбата на моряка е ежд- енъ за почить!
'
бата на човека.
Както красотата на живота
Морето е тихо. Лунна нощь,
е въ неговата буря, а достой Лжчигв се ппъзкатъ по огле
нството и величието на човека далната повърхности
е въ борбата, така и морето . • Л тгмь нейде лодкарътъ
крия своя жестокость и буря. ритмично спус«а весл&та, и ла
Величието на моряка е въ бо дията плавно се носи.
рбата съ тъхъ.
Лодкаръ- До лодкер: ри
барка седи.
Чрезъ своето усърдие моряНа тая девойка презъ съл
кътъ стона капитаяъ.
зи разказва Легандата за мо?
Пргзъ една ледовята декем- ряка и сочи презъ непроглед
вриГ.сна нощь, корабътъ це ната нещь къмъ незнайния
гребъ на безсмъртните. —
пеше ведите на морето.

— Лудувай, бЪснуаай! Не
обуздалата ярость ще найди
въ нашите мишци отяоръ 1 . .

Варненски общяпокп веетнпкъ
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Както предшедствуващитъгодини, така и тази година
^лгарския печатъ се изказа
^ много ласкаво за нашето лЪ•10вище. Не само българския,
но и чуждитв вестници, посве
тиха възторжени статии за
Варна.
Подъ. горното заглавие въ
големия български ежедневникъ „Миръ" Н-БКОЙ си г. Б у
рЯ1ГЬ пише:
Да, Варна — 1930 год. За
щото миналогодишната Варна
бЪше друга, Варна отъ 1928
година съвсемъ. друга, а догопишната.р. кой знае каква ще
бжде.. .
Вс%ка година Варна се про
меня. Онуй' което Господь е
направил* съ собствените си
ржце, разбира се, стои непро
менено, — и толкозъ по-добрг.
Кой е по-добриятъ зидарь отъ
него?
Зеленото, потопеното въ зе>
лено, крайбрежие, залиаътъ
притиснатъ въ прегръдките на
земята заливъ; постоянната
прохлада по целото крайбре
жие; вечерните игри на морето
— ту затихващо, ту кокетира
що съ снагата си; лунните за
ливания — Варна на природата
винаги е една и сжща.
| Но хувава природа безъ накитъ, постааенъ отъ човешка
ржка, е като хубава мома безъ
образование. Природата сама
ни дава звуци — но що еж г&
безъ даровития компонистъ?
Тя ни дава и багри — но мал
цина ги. виждатъ безъ пзмзщь
та на художника.
Разбира се, може да се отидеи до крайность. Една хуба
ва,' но много натруфена мома...
Това нема да стане съ Варна.
Нямаме преди всичко, много
пари — за щастие. Ето единъ
случай --'(още единъ спучай),
който липсата на пари е ща
стие. Представете си много
парични грижи надъ Варна:
ролетки, вс-Ькакви „домове",
американизация въобще ..
А сега, какаато е, и каквато
може още да стане Варна —
ще си остане кжсъ прелестна
природа съ скромгнъ накитъ
отъ човешка ржка.
Накитите еж известни:
Модерните бани, шикозното
крайморско казино, почианигв
здания край бръта, няколкото
широки булеварди, терасите
надъ морето, нрвиятъ пжть по
крайбрежието, грижите на
общината за поддържане доб
ри пжтища... Въ проектъ: постилане на шосето до монастира „Св. Константинъ" съ тъй
наречения „китояъ" и др.
такива.

Вь таковт, въ благоустрой
ствено отношение, сиречъ, —
Варна се променя вс вка година.
И вь друго едно отношение
много важно, отъ гол%мз зна
чение,
По качеството на така назо
ваните „курортисти,"
Всека година, отъ 1927 год.,
мисля, насамъ, числото на чужДвнцитЪ расте. Расте и числото
иа народностите, които посеШаватъ Взряа.
По-рано само чехи, по-сетне
и
поляци, а сега гъмжи, —
'Риятно. гьмжи — отъ много
РОЙНИ чеххи, поляци, унгарци,
й
Ь|ци, ромъни и... цариграж
Дани.
Има и доста представители
"а други,народности — дори
Сърби, но такива числа обикно
вено въ статистиката минаватъ
в1
> «разни."
Н» могз, обаче, да устоя на
изкушението да не отделя отъ
•Разните* (французи, амери
канци — да, американци, бел
1ГИЙЦИ и др.) — не мога де не
30тделя една двойка отъ Куба,
нЬко/щ-на финландци, единь

негъръ, една испанка и... си
гурно съмъ пропусчалъ да
видя и нЪкои други такива
рЪдки гости на България.
Всички тия не еж дошли,
разбира се, направо отъ Куба
и отъ
валенция. Повечето живъятъ, студенствупдтъ и пр. въ
Виена, Букурещъ, Будапеща—
и отъ тамъ именно ни идатъ
на гости.
Споменавамъ ги, не защото
мисля, че за България е вър
ховна честь да бжде посетена'
отъ такива интересни гости, а
защото искамъ да оправдая
казаното по горе, че Варна
всека година става друга. Тази
година, безспорно, тя е найинтересна. ЦЬла ПЕНЪ Европр..
Въ града и на плажа ся го
вори на веЬкакви езици. Гагаузите вече почзатъ да си чупятъ езика и изглежда, че по
скоро щ<5'нчучатъ'. чехеки, от
колкото добре български'.
Кекзи ли""не язици се 'гозорятъ на плажа! На смесения,
разбира се И какви ли не
хора са срЪщатъ тамъ. Едно
кръстосване» на народности и
вери, на обичаи и култура.
Ргдомъ,съ единъ "виденъ"американецъ, дошълъ отъ Цари-'
градъ, се търказя виенски студентъ, а около тЪхъ мургавата
и безъ виолетови лжчи кубанка, нашите българи съ кубански, яз р йски, американски и
още какви ли не лица, русата
финландка, черноокиятъ цариградпия и пр. и пр.
И нито заукъ на , политика
Най-много се чува фразата:
„Яхъ, Варна какъ ще те на
пусне!?"
Кжде еж наш 1гв компанисти?
Ето единъ прекрзеенъ мативъ.
Най радостенъ фзктъ, че
Варна е харасена, много ха
ресана и отъ* неколко-десетки
цариградски семейства Хзрате отъ Босфора, ПринцовитЬ
острови, Златния рогь и Слад
ките води харесватъ Варнз.
Това е много, премного. Зна
чи, Варна е наистина хубава.
, . *
Да говоря за околностите,
значи да стана пжтеводитель.
При това сухъ пжтеводитель,
читанка проспектъ. Въ всеки
случай, ако успеете да напра
вите тъй, че да ви омръзне
грвдътъ — ако успеете — все
ки мигь можите да се качите
на лодка, на автомобилъ, на
кола, най-сетне на собствени
т е си крака да потеглите за
Галата, Карантината, Гюндюзъ
чешме, Яладжа монастиръ, Св.
Константинъ, Пейнирджикъ 1и
много д р у и — за да разноо
бразите битието си и да се
върнете къмъ града съ още
по-добри чувства.
,
Градътъ може да ви прого
ни, най-много, съ своитЬ ор
кестри и гргмфони, съ 'гол-внааа си пъстрота, съ праздничностьта си — ако тово изо
бщо може да прогонва. Но не
и съ скопотията си. Не

ГОВО

РЯ за чужденцигЪ За тЪхъ
Взрна е спестовна каса. Ефтино е и за българите. Семо
едно има: И леть пари да стру
ва, когато ги немашъ тия петь
пари, скжпо е. А мнозина, по
вечето българи ги н^матъ.
Криза. Не криза, а катастофа.
Ето защо и числото на Бъл
гарските летовници е малко.
Редко ср'Бщамъ познатъ. Со
фиянци нвмаЕдна е утехата: Всичко е
преходно. Може и по лошо да
стане, може и по добро. (Намъ
се иска второто, разбира се)
Та -~ асичко е преходно. Са
мо Варна ще бжде аинаги сжщата прелетна хубавица.
Ш р Я Печатница Д Тодоровъ р Щ Я

дълго.
Храната служи за нуждите
на Таяото:
1. Дава топлина. Псчти всич
ки храни еж изтечникъ ьа топ
лина, благодарение на която
ГБЛОТО рвззива сила и е топло.
На първо место въ тева от
ношение стоятъ тлъстините,
включително маслото, каймакътъ на млекото и животин
ските мазнини (лой, сланина
и пр.). На второ мвсто идатъ
различнигв видове захарь и ни
шестените храни, каквито еж
картофите, оризътъ и хлеба.
Храни, които дгватъ малко енергия, еж зеленчуците и пло
довегв. Т е еж обаче важни по
други съображения. Храните
се различаватъ твърде много
по отношение на енергията,
която раззиватъ. Напримеръ,
10 грама масло развиватъ мно
го повече енергия, отколкото
четпъртъ килогрвмъ пжпеши.
Х)рата на тежъкъ физически
трудъ нзискватъ повече хранч,
която е източникъ на енергия.
Умствените работници иматъ
нужла отъ по-малко храна.
2. Гради нова тъканъ. Кпеткит4з, стъ които е направено
телото, се постоянно хабятъ,
поради което требво да бждатъ наново изграждани. Мле
кото, яйцата, сиренето и ме
сото градятъ мускулите и ксСТИГБ. Тлъстинигв и ззхз рьта
не градятъ ни мускули ни кости.
3. Помага на тплото. Млеко
то и неговите продукти, дома
тите, лимоните, протокалите и
зеленчуците пемагатъ на телото да се брани отъ болести.
Тк съдържатъ витамини. Спанакътъ и н-вк:и други зелен
чуци съдържатъ много желязо.
4. Държи въ редъ стомаха и
червата. Озощията, зеленчуци
те и триците и^митатъ червата.
Поз^чето хора изяждатъ мно
го храна. Въпреки това те гладуватъ, защото не даватъ на
т4лото окова, отъ което то се
действително нуждае.
Хваната трЪбва да бжде до
бре балансирана, както парич
но така и здравословно, чрезъ
спазване на следните две пра
вила:
1. Най-малко толкова пари
требва да се даватъ за мл^ко
(и неговите продукти), колкото
за месо, яйца и риба.
2. Най малко толкова пари
требва да се даватъ за свощия и зеленчуци, колкото за
месо, яйца и риба.
Гответе зеленчуците въ по
възможность по-малко вода, за
да не изцеждате ценните ми
нерални соли. Измивайте вни
мателно всички зеленчуци и
плодове преди да ги употре
бявате за ядене сурови. Суро
вите храни, каквито еж пло
довете и зеленчуците, еж мно
го полезни за здравето. Треб
ва да ядете сурова, пресна хра
на всеки день.
Имайте на трапезата си все
ки день отъ храните изброени
по-долу. Те еж наредени така,
че най евтините еж най горе.
Повечето хора ядатъ много
месо. Чов-вкъ не ще има нуж
да отъ него, ако си доставя
достатъчно храни, които да
ватъ градиЕенъ материялъ и
достатъчно железо, каквито еж
зеленчуците, млвкото, желтъцигв на яйцата и орехите. Опасно е да се изхвърли месо
то, ако не се замени съ други
храни, които съдържатъ много
желтззо. Безъ достатъчно желЪзо и слънчева светлина човекъ става бледъ.
Главните грешки въ храната
на културния човекъ е ж : пре
много градивни храни, (особе
но месо), премного захарь» съв
семъ малко обемна храна, съв
семъ малко храна, коя-.о урегулирза червата и съдържа
витамини, бълъ хлЪбъ, вмъсто
триченъ. Млечната ззхарь.Ек-Ьсто обикновената е отлично

Търговия стопанство^ и индустрия

1 И УЛЕСНЕНИЕ ЗА НАШИ*, ТЪРГОВСКИ;Сдружението на Ню ЙоркокпгЬ търговоци, изпращай
ки на Варнен Търг. Камари
годпшнпка оп за 1930 год.
мола сжщога да даде пцонооть па следното:
Ню Иорскотото
търговско
сдружение е една отъ най
важните търговски органпвацпн отъ общъ характеръ въ
Съед. Щати. Между другото
една отъ най-главните него
ви работи се еъотоп въ връв
кигЬ, които одруженпето по
държа между чуждигв и аме
рикански фпрмп и готовноотьта му да посредничи при
създаването на вова връзки,
при сключване договори ва
представителство, при покуп
но-продажби и пр. Отъ дру
га страна сведенията, отна
сящи се до
американоки
кжщи, които оащото одружение дава както а адресппгЬ
лноги на американски фпрми
отъ най различно браншове,
с а редактирани съ огледъ да
поолужатъ на заинтересовани
те'най добре въ даденъ олучай
Като съобщава на Кама
рата своето желание да съ
действува по воЬкакъвъ на-

АМЕРИКА, V

чипъ ва уотаповяване а раз
витие на вдравп търговски
връзки между България и
Съед. Щати одружопието мо
ли, щого всички евентуални' '•
запитваипя отъ' страна на
българоки фпрма да оъдър- !
жатъ безъ друго подробни
сведения ьърху вптурита на
сделките, КОИТО, що

се

тре-

тпратъ, точно описание на,1
стоките, епстсма п срокъ на
предаване, предлаганите ' ус
ловия на илащонр н ир.
ВСИЧКО това требва' да бжде "
придруясено отъ единъ лиоть
на фирмите, които биха мог-"
ли да дадътъ референции а
то за предпочитане американ-,
скп такива. На всички за
писвания одруженпето отго

варя б е з п л а т н о .
На българските фирми, ко
ито се пнтореоуватъ отъ уо-,
тановявансто па по иптозивни връзка съ Съед.-Щати,
Камарата препоржчва да се
отнеоъгь
до
сдружението,
чийто адрооъ е:
ТЬе Мегепап15 Ай5ос1а110п
оГ Не\у-Уогс, \УООЬУОГЛ1 ВЦ-^
Мпщ. 2 3 3 ВгоаоЧад» — К е т '
Уогк. (V. 5. А.)

Варненско Градско Общинско Управление
В Ю Д Е Т И Н Ъ
за придошлите храни отъ коля въ Варнен. общ. житна бороа
Отъ 24 до 30 X I 1930 год.
<ч

а,
о
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Видъ на храните

Жито
Колооъ
Ряжъ
Мамули
Ечмикъ
Овесъ
Просо
Бобъ
Леща
ФИЙ

Олънчогледъ
Нахутъ

средство да се намала гниене
то на храната въ червата. Гор
чица, пиперъ и други пюти
храни дразнатъ и би тръквало
да се употрвбяватъ въ съвър
шено малко количество. Сжщото нЪщо се отнася и до
сольта.
Ето списъка на НБКОИ храни.

1. Храни, които градятъ и
предпазватъ — пресно млеко,
мжтеница, кисело млЪко.
2. Храни, които градятъ —
сирене, яйца, оръхи, месо, риба.
3. Храни, които градятъ и сж
източникъ на енергия — овесъ,
пшеница, царевица, сризъ.
4. Храни, които сж източникъ
на енергия — захарь, масло.
5. Растителни храни, които
сж източникъ на енергия —
бобъ, грахъ, картофи, морко
ви! цвекло и други зеленчуци.
6. Храни, които предпазватъ
и урегулирватъ червата — кро
мид!, спгнзкъ, зеле, салата и
други зеленчуци.
Плсдни храни, които зспазватъ и урегулирватъ — сливи,
ябълки, порто;сали, други пледове.

Средната Ю0-хъ , Чиолото
цена на
хектолит. килогр. на колярнтЬ
лепа
лева
164

223

18'1
•

140
150
118
76
200
410
200
210
224
480

.

197
205
190
170
280
540
285
262
500
700

'••

'

•

149'

236
22
5
••••1

31
1
8
7

''

2

1

Техническата дирекция
при общината е извършила
слоднитъ работи по водо
провода за времето отъ •
1. VII. до 1. XI. т. г.
1. Поиравени градоки чеш
ми 96 броя.
2. Поправени водомера
177 броя.
3.
Поправени градинска
нпдранки 15 броя.
4. Поправела сппратеапп
кранове 56 броя.
5. Поправени пожарни кра
нове 62 броя.
6.
Поставени
водомера
144 броя.
7.
Извадени
водомори

145 броя.
8.
Отчетена
водомера
810 броя.
. -л
9. Скицирано на водопро
водна инсталации 3 1 .
•«>
10. Приемане за нови во
допроводни ияоталацнп 35.
Каптардно водигв въ дпрето по продължение ул.
Сандова.
, ,:.•

себе си, дущата «0, трагпкатв ся.
Добъръ е въ общи черти
и аисамбловия еъетавъ на ар,тпетпте.
При това ек положение той
обещава много. Необходимо е,
да се избЪгне шаблона и
вънгяяигВ ефекти отъ страна
на иЬкси актьори, ва да се
поотигнатъ още по-гол-Ьми ус
пехи.
Режиеъора въ ржководенето
на постановките е добъръ.
Той постига правдиво разре
шение на сценичните проблеми
Задоволителни еж й деко
рите при всека нова поста
новка.
Общо взето, още малко
усилия отъ страна на режисьоръ и артисти, и нашиятъ
театъръ ще бжде единъ ис
тински храмъ на иокуството,
кждето художествено пресъз-...
дадена дейотвителноотьта ще
отразява живота въ много
;
ликия образъ. '
При това нека и варненци
нроявятъ по-шгвма любовь
к ъ м ъ театъра, по голймо
оъчувогвие къмъ служителите
на иокуството, които превър
наха малката „ Зала Съедине
ние" въ единъ иотнеки храмъ.

Варнен. Град. Общ. Управление
№ 22894
гр. В*дрв^, 20 ноемврой 1930 год.
Обявява се на штересующнт-в се, че
Варненското Градско Общинско Управления
ще произвдее конкурсъ за изработката н;
художествееъ ..плакатъ 50/70 см. курорть
Варна' 1931 год. Картината тр-Ьбва да давг
представа за живота на варпен. плажъ, вато се изразятъ най-живо действителни,
бр-вгъ на Варна, банит-Ь, плажа н морето
Ва конкурса еж определени две премии
първата 5000 лв. и втората 3000 лв. Вън^
отъ тв-хъ ще се '.откупятъ и две картинни
по 1000 лв.
«
Срока за предоставяне на работитЪ (
20 Декемврнй т, г. 4 часа ел. об. Последна
т-в требва да бждатъ адресирани до г. Кме
та на гр. Варна.
Подробни сведения могатъ да се полу
чатъ отъ Варненската градска община, ху
дожествеоата академия —; София.
ОТЪ ОБЩИНАТА

Статистическото отделение
при общината приготовлява
списъка на подлежащите на
времена трудова повиность за
1931 год.
Взркенсййпть общ. театръ
отъ една седмаца е въ оби
колка изъ провинцията.
Шосето Варна—Евкоино •
градъ отъ два месеца усилено
се кптонира. Работата е почти
е на привършване. Министер
ството на фпнансиитЬ е от
пуснало 150,000 лева за по
правката и интонирането на
това гпооо.
Назначена е отъ кмета
споцпаша комисия отъ общ.
съветници, която да прегледа
и удобри рекламното табло за
летовището ни. Обяванъ е
конкурсъ пзъ между българ
ските художници които требва
да бжде приключонъ на 20
т м.
Проопектите по паетоящемъ
се печататъ въ Държавната
печатница въ София. Про
спекта ще бжде напечатанъ
на 9 езика.

№ 69
Варна, 29. IX 1930 год.
Понеже е констатирано, че на пазаря се донасят'
и излагатъ за вродааъ разни съестни продукти въ мадк
нечисти и ржждиви тенекиени овдове, което указва зло
вредно влияние върху здравето на консуматора, ва осне
ванйб чл. 79 буква „а" отъ закона за Народнот
Здраве.
ЗАПОВЪДВАМЪ
За въ бж.даще да не се донасятъ и излаплъ з
проданъ съестни продукти и поставени въ нечисти ил
раждиви тенекиени еждове.
На нарушителите ще се съставятъ актове за гясбл
ване, а продуктите, ковфиекуватъ.
Изпълнението ьа тази заповедь възлагамъ на град
СКИТЕ санитарни органи
Отъ Общината

За извършената работа въ Санитарното отделение и клоновет
отъ 10 до 16 XI 1930 год.
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ОБЯВЛЕНИЕ

к. дрг

Редакцията сш „Вар-ненскяятъ о й ^ и с - г с к и
веетгнжгь" ее присъеди
нява к ъ м ъ е к р ъ б ь т а на
неговити близки.

Варненско Градско Общинско Управление

к. ста

Починалъ е варненс
к и я г р а ж д а н н н ъ Кихаилъ Геергмевъ в ъ раз
ц в е т а на своята мяадоеть — 24 г о д и ш е н ъ .
П о к о й и н я т ъ 6Ь е&зшъ
отъ редовните сътруд
ници на „ В а р н е н с к а об*
щ и к ш и в е « т и и к ъ " и, за
к р а т к о време, чиновн и к ъ в ъ общината.
Мнкаипъ
Геюргиавъ
п о р а д и бяагнятъ си кар а и т е р ъ и д о б р и обнос
ки, се полагаше съ еммп а т к и т ъ па в с и ч к и , к о и 
т о г о етозкаваха.

едни

талантлпнъ артпотъ може да
Задачитъ на съвреме- влЪе животъ на цЬльта драма
Усп^хътъ на една драматиния театъръ.
ческа творба е тодкова по
(Нови переспективи).
правдивъ и по убодителепъ,
Съвременни театъръ пре- колкоао общата игра на ак
тьорите е по-завършена
жпвева т^жки дни.
Въ това се състои дълбо
Днеоъ много театри въ Е в
кия
и пленявзщъ чаръ на
ропа ее закриха, а други ож
сценичното
иокуотво.
въ йадвечерието да ее закриятъ.
Този явенъ упадъкъ на
Новото поколение актьори
днешния театъръ не ее отри
трйвва
при всека нова роля
ча дорн, отъ най знаменитите
да
внася
новъ колоритъ, новъ
аа времето ни режисьори:
изразъ,.лова
линия на: своя
Райнхардъ, Станиодавски,
глаоъ.
Майерхолдъ.
Въ съвременната сцена ни
Новото време веаоъмнепо
ма
мйсто за шаблонъ. Наисти
изисква единъ новъ театъръ.
на,
много мъчно се постига
То налага, днешната драма
една
нова тонална конструк
да възпроизвежда въ худо
ция
на
фразата въ воъкв но
жествена светлина конфликти
ва
роля,
но тъкмо тя налага
те на живота, колективната
новость
и
разнообразие на
воля, колективната еъвеоть, ко
лективната ождба, дазечъ отъ сценичното преображение.
Голема родь за усвеха на
присдщата на древните идеи
единъ
образъ въ дадена пие
аа предопределението.
са
е
промяната
на костюма,
Днеоъ зрителя изисква отъ
промевата
на
грима,
промя
драмата, да поставя драмати
ната
на
темпа
и
данията
па
чеокйя вонфдиктъ въ самата
движенията
и
на
мимиката.
човешка душа, и не той да
Схваналъ тия проблеми на
бжде декоръ въ художестве
Театъра,
съвременния артиотъ
ните построения.
става
жрецъ,
а не бездушенъ
Това, обаче, не означава,
механизъмъ.
чакащъ
животъ
че театъра трйбва да ратува
отъ
автора
и
режиоьора.
на онова дивно, стихийно
. технизиране, приожщо на вре
мето ни.
Тавгодишнвятъ театраленъ
Драмата, въобще оценично- оезонъ у нась биде откритъ
тъ иакуотво, като най-оъкро- оъ драмата „Люги клетви"
венъ изразъ на човешката отъ Ст. Савовъ.
душа. е нищо повече отъ
Хубава иди лоша тя е по
ехо на живота.
ука за нашите драмописци.
Т*я нъма хоризонтъ, нъма
Сцената най добре показва
оииуръ, тя е лаборатория на недостатъците на една драма
духа, кждето живота се пре тична творба.
*
създава въ най разнообразенъ
Тя има свои закони, свои
икъ.
принципи.
*
Драмата, ва да 'оправдае
истинското
си предназначение,
Въ съвременния театъръ
требва
да
бжде огледало на
значението на режисьора е
живота,
магически
фокусъ, въ
много пнгЬмо.
която
да
се
отразяватъ
воач
До като по рано въ епоха
ки
п^обяени
свързани
съ
д< йта на театралната рутина, ре
ствителпостьта,
духътъ
и
гЬяг
жиоьорътъ бе само техничес
ки оъветникъ, помощникъ на иенията на оаояга епоха
актьора, въ чисто сцениднаПисателя е борецъ, неговитЬ
та работа, днеоъ той държа идеи т^евза да му бжщтъ
въряцегЬ ой, като жрвцъ всич подсказана огъ народа, пре
ки нишки на драматичеокйя сътворени въ е ш висша по
ашвотъ, всичките му в&треш етическа действителноогь Т9Й
ни вибрации и въшлив форма. требва да синтезира проти
Режиоьора на новото време воречията на своето вромо,
е оънетъдкователь, той е ду въжделенията на своя народъ
шата на театъра. Той е кой й устремите на своята епоха.
ТО превръща сцената въ жи
Осжществшпь таза своя ми
вотъ, фикцинта въ реалность. сия, писателя е изпъанилъ
идеята въ форма, облича въ апостолското са предназнача
плъть, бе;;плътни1Ъ драмнти ние къмъ култура и чове
чеоки образи,
чество.
Не малко е 8н..чениото и
*
на актьора въ съвременния
Две години наредъ нашиятъ
театъръ.
общаноки тватърь работи не
Той е основата аа театрал уморно, вървейки по стжакп
ното иокуошо.
те на Мелпомона
Той е невидимия образъ
Онова, коего на пръвь погна живота, въплотенъ въ ледъ прави впечатление, е
драма.
нейния добре подбранъ и ху-, Той е Фокуза, койго облича додгеотвенъ репертуаръ
въ животъ мъртангв образи
Истината ни зядължаведч
на даденото драматичеоко пропривиаемъ,
че има и иувес!.'ввведение.
ни пиеси, които оъ нищо не
' *
оправдаватъ своето поставяне.
Въ днешния оьвременеиъ Добре би бяло те да бждатъ
театъръ, апсамбдовня прин- ивхвърлени. Такива еж безципъ лъжа въ ооаовата ца съдържателните фарсове, кои
то идатъ да убиятъ въ зрп
сценична!и пробаомангака.
Безъ него не е възможенъ теля добрите впечатления.
никакъвъ театъръ, безъ него
За съвременния български
ее разпада сампя театрадепъ интелигентъ, сцената не се
явява меото за развлечение.
принципъ.
Той търси да намери тамъ
Предраеждакъ е, че единъ

превр ЪЗКИ

Д. Т. Аджемовъ
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