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кметъ на гр. Варна
честити Възкресение Христово на всички варненцй.

ВАРНЕНСКИ Н А Р О Д Е Н Ъ Т Е А Т Ъ Р Ъ
честити на многобройните си посетители В. Христово

ТЮТЮНЕВА Ф.КА МОМИЧЕ «АВГЕРИНИДИ
честити на многобройните си пушачи Възкр. Христово

ТЮТЮНЕВА Ф . К А К А Р Т Е Л Ъ - Б а р н . Ь л о н Ь
честити на многобройните си пушачи Възкр. Христово

БРАТЯ МАЛИНОВИ-месари
Честйтятъ Въз. Христово на многобройната си клиентела!.

Бдадимиръ
Д в у с е д м и ч н и К ъ з а изЕсусхво, л и т е р а т у р а и о б щ е с т в е н и в ъ п р о с и

КирадЯсиевъ—месарь

(халите В. Поповъ)
честити Възкресение Христово на своите клиенти

Братя Василеви—Колбасари
Гл.. р е д а к т о р ъ : ДИМ. ТАЛЕБЪ

РедаЬторъ: ГЕОРГИ ДИМИТРОБЪ

Христосъ Възкресе!
Стремежътъ на човЪка да се освободи отъ
всичко земно, да се отърси отъ грубото, отъ ма
териалното, е копнежъть на духа му да литне
къмъ висинитЬ на вЪчното блаженство, къмъ иде
алното, къмъ красотата на живота, придаватъ на
човЪка чувства на гордостъ, на непреломима воля,
на силна вЪра въ бждащитЪ дни на живота му.
Въ името на този копнежъ и на тази силна
вЬра Исусъ Христосъ умрЬ преди две хилядилЬтия,
за да възкръсне и заживЪе за винаги въ душитЬ на
своитЬ хиляди поклонници.
Трънливиятъ пжть на неговия животъ, по
който той безропотно премина съ тежкия кръстъ
къмъ Голгота, мъченическата му смърть и негова
та невинна кръвь очертаха пжтя на човЪчеството
по който трЬбва да върви за да достигне до вратйтЪ на земния рай.
Неговата силна вЪра въ правдата възкръсна съ
неговата смърть за да озари душата на човечес
твото съ още по-голЪма сила.
Христосъ Възкресе!

Таатърътъ и духа на

време

Мисли в ъ р х у въпроса за р е п е р т у а р а . Днесъ се игра»
я т ъ повече комедии, о т к о л к о т о трагедии.* В ъ з к р е с я 
в а н е т о на к л а с и ц и з м а . Западна Европа подъ о б а я 
н и е т о на н о в о т о време.
Театърътъ е като едно неж
но цвете. Ако тоя, който го
ржководи, само въ единъ моМ.ентъ се разколебае въ пжтя,
Който е избралъ, требва да
йнае, че това носи разруха за
[театъра.
! Ние варненцй, като че ли
имаме една особена характерна
нерта. Може би е добра или
юша, стига да не стигаме до
{райности.
Тя е, че никога не можемъ
la дадемъ преценка за хуба
вото което го имаме въ Варна
•I да' му се радваме. Радватъ
иу се ония, които идатъ отъ
фуги градове.
I He може да се скрие факта
|е Варненскиятъ театъръ даде
Възможность на много даро8ити наши писатели да пока|катъ, че и българскиятъ на
родъ може да излжчи нещо
Въ областьта на драмата и
|омедията. Тукъ за пръвъ пжть
|е прояви Казанджиевъ съ
|Царь Мурадъ Мари думаше"
неговата пиеса триумфално
етствува сетне изъ' Бългаия\
Да ви говоря ли за нашия
"етски театъръ? Децата зна.гь да ценятъ какво Н-БЩО е
[гьзторгъ, защото преднамъ£еностьта въ тъхъ не е още
заговорила. Тамъ ние създава
ме ценности; тамъ ние ги учимъ, че требва да обичатъ
своята родина, повече отъ всич
ко; тамъ ние ги учимъ на моралъ, на уважение къмъ ближ
ния.

Е

. Нашиятъ народъ е малъкъ,
но единъ културенъ народъ,
защото, както казва Геза Фехеръ, българския народъ не е
дошелъ отъ степите на Русия,
като дива орда, а като единъ
народъ, който има единъ кул
туренъ уровенъ. Следователно
този малъкъ народъ заслужа
ва да има свой театъръ, да има единъ храмъ, кждето да
изгражда национални културни
ценности.
Относно репертуара, длъженъ съмъ да кажа, че много
пиеси най напредъ се играятъ въ Варна и тогава въ Со
фия. Правдиви еж" думите на
една известна талантлива рус
ка* критичка, която
казва:
Въ три града на Европа се иг
рае въ едно и сжщо време
съ еднакъвъ репертуаръ. Това
еж: Парижъ, Виена и Варна.
За да може да се говори за
театъра, необходимо е да се
познава театралното дъ\ло. Го
вори се, че намал%ло посеще
нието. Та нима само въ Вар
ненския театъръ е така. Тоза
е повсеместно явление.
Едни го отдаватъ на общия
икономически упадъкъ, други
на оная нервна психика, ко
ято напоследъчъ преживъва
човечеството, трети на кината
четвърти на последиците отъ
войната
и че човечество
то иска да се повесели и да
гледа по леки работи, а не
да се занимава съ сериозни
Следва на стр. 8-а
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честйтятъ Възкр. Христово на многобройните си клиенти.

Е д н а с р е щ а СЪ п и с а т е л я С т и л и я н ъ Ч и д и й г и р о в Ъ

ЪКЪ ЛИ Е СЪВРЕМЕННИЯ ТЕАТЪРЪ?

Задачите на театъра въ миналото. Влиза ли той въ остро п р о т и в о р е ч и е с ь
днешния театъръ на усъвършенствуваната техниЬа. Требва л и да се счита,
ч е т о й е з а г у б и л ъ д н е с ъ с в о е т о в л и я н и е в ъ р х у ш и р о Ь и т * н а р о д н и срЖди ?
Б ъ л г а р с к и я т ъ т е а т ъ р ъ п о н и щ о н е о т с т ж п в а н а т о з и о т ъ чуЯ£Диг* с т р а н и .
Т е а т ъ р ъ т ъ е таКъвъ, ЕеаКвато е п у б л и к а т а , Ь о я т о г о п о с е щ а в а .
отношения той ,ще
Преди НЪКОЛКО дни преби зритель. Въ театъра той тръб некои
вава въ града ни известния ва да бжде по неволя и дей требва да задоволява интере
сите на публиката и едно да
нашъ писатель, Стилиянъ Чи- ствуващо лице.
лингировъ, единъ отъ плеадаУпадъкъ въ театъра нъма, запази себе си и друго, посте
та български писатели, които това е само привидно. Когато пенно да я приобщи - къмъ
отбелязаха най-дълбоки браз говоримъ за упадъкъ въ теа най-висши й най изискани ин
*. . •
ди въ българската културна търа, ние еждимъ само отъ тереси на духа.
Тъкмо-това последно обсто
нива.
интересите на публиката, но
Една среща съ Ст. Чилинги- не и отъ постиженията на те ятелство не вземаме предвидъ
ни даде възможкость да го атралните дейци. Интересите и като не го предвиждаме, ние,
помолимъ да отговори на нъ- на мнозинството никога не любителите на. театъра, невол
кои въпроси отъ живъ инте- определятъ сжщината на ху- но ставама и негови врагове,
ресъ за нашите читатели, г. Ст. дож:ственото г остижение, дори като почваме да изискваме отъ
Чилингировъ бъ много любе- и въ литературата. Иначе треб неговите жреци работи, които
зенъ и съ пълна готовность ва да сметаме, че и най вели те не биха могли, тъкмо по
сподели , съ насъ своите бога ките произведения, който най- тия.съображения да дадатъ.
ти разбирания за театъра въ много се четатъ отъ народа,
Театърътъ е такъвъ, 'каква
обще.
' : X •
като напримеръ сензационните то е публиката, която го посе
»••.. Преди освобождението^—за- : •романи,- иматъ" художествено щава.. Да винимъ него ^а из
вестни недостатъци, безъ да
почна г. Чилингировъ, нашиятъ значение.
театъръ преследваше чисто па
Все пакъ нашиятъ театъръ, вземаме предвидъ публиката
триотични и възпитателни за общо
взето, по нищо не ще рече, да бждемъ неспра
дачи. Роденъ отъ училището и отстжпва на театъра въ много ведливи,
създаденъ отъ учители, той чужди страни, особенно въ
Ето защо азъ" бихъ казалъ:
требваше да помогне на да балканските.
Напоследъкъ да благодаримъ на; нашите
лото за народното ни осъзна. имахъ възможность да приежт- театрали за- туй, което ни* даване.
ствувамъ на неколко пред- . ватъ. Нашата благодарность.
Ето защо, артистите, изклю ставления въ една балканска по-скоро ще спомогне за тех
чително любители на култур страна и требва да призная, ния успехъ отъ колкото Наше
ните прояви, съзнаваха ясно че играта, която видехъ тамъ, то недоволство. '
'. ' '
своя общественъ дългъ, гледа далечъ Не може да се сравни
2а всеки случай, какво сме
ха да направятъ театъра едно съ играта на нашите артисти. ние, иде да свидетелствува об
пригодно орждие за повдигане
Толкова последната е по-ес стоятелството, че България има
на българския национзленъ тествена и по-художествена, относително взето, повече- те
духь
пъкъ и публиката у насъ пре атри, отколкото всека друга
Днесъ вече театърътъ прес вишава по интересъ и по раз страна. Театралното дело ниледва съвсемъ други задачи биране, публиката на- тамош кжде не е така обичано и.не
Отъ него искаме да ни даде ната страна, че азъ не помня ма толкова любители, колкото
художествено пресъздаване на да съмъ виделъ толкова пра- у насъ. Тукъ идемъ "да свърживота, за да проникнемъ по- зенъ театъръ, ако и .дз ' е на Жемъ сегашното състояние съ
добре въ неговата сжщина.
една трета по-малъкъ отъ миналото.-Той, каквито и висо
Това още не значи, обаче, Софийския.
ки з?дачи да преследва, пакъ
че той се поставя въ остро
Когато говоримъ обаче, за си остава една школа, каква
противоречие съ театъра въ достойнствата и недостатъците то е билъ преди - освобожде
миналото.
на нашия театъръ, не бива да нието.
Изменени еж само услови забравяме никога, че театърътъ
Нема село у насъ, което да
ята за живота и като тъй, еж е не само художествено, но и нема любителски театрални
се променили средствата за търговско предприятие и въ групи.
въздействие върху него,защото
театърътъ днесъ нема такова
големо въздействие върху пуб
ликата, както въ миналото.
Язъ мисля, че въпросътъ би
требвало да.се постави по-инакъ. Не театъра е изгубилъ
своето влияние върху широ
ките народни среди, а именно
отъ Васари ЯношЪ
последните еж изгубили интеКомедията „Бракъ" отъ?Ва*
Като
една
отъ
най-добрите
ресъ къмъ театъра, поради
. това, че новото време,—време постановки на Варн. народенъ сари Яношъ, по своята сжщто на техниката, създава по- театъръ, безпорно се сочи ко ность е пиеса, въ която еж до
други интереси на тия среди. медията „Бракъ" отъ Васари ловени нерва и пулса на на
Днесъ се предпочита не ху Яношъ, която не напраздно шето • време, или по-специално
въпроси,
дожественото, психично .инте може да бжде наречена „ве- казано, парливите
ресното, а технически постиг нецъ на тазигодишния репер- свързани съ проблема на днеш
ния бракъ. Лвторътъ се изтък
натото, и отъ тамъ предпочи тоаръ" на театъра ни.
ва като единъ големъ позНатанията на киното, наприм-връ,
Пиесата е поставена отъ дикоето се явява като най-гоЛЪмъ ректоръ-режисора г. Йор. Чер- вачъ на живота, съ целото не
гово злободневие, и на съвресъперникъ на театъра.
кезовъ и много ясно говори за мената сценична техника. Ето
Въ киното зрительтъ се явя неговите несъмнени качества защо неговите пиеси еж тъй
ва винаги пълновластенъ гос- ' на режисьоръ, който е далъ много търсени отъ публиката,
подарь на себе си, или съ дру верно разрешение на своята а още повече отъ режисьора!
ги думи, той си остава винаги режисьорска задача.
Следва на 7 стр. '
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Античния и християнския свътъ

ХРОНИКА

Д в а п р о т и в о п о л о ж н и м и р а . К у л т а н а вре»
мето и Култа на вечното и човечното

Р е д а к ц и я т а на в. Театраленъ прегледъ" честити на
читателиттз си Свътлиттз Хрис
тови праздници и имъ поже
лава най-приятно прекарване.

Предъ насъ е разнообрази
ето на втзковеттз. Изреждатъ
се културите на жълтата и
черната раси, въ чийто рели
гии господствува жестокостьта
и измжчването. Първиттз източ
ни люде, па даже често и се
га, 6txa съ мрачни души. Кул
турата започва своя ходъ къмъ
просветление. Суровостьта на
Изтока замира и въ Атина
прозвучава единъ тържественъ
химнъ на светлината и жизне
ната радость. Химни на Яполона и Дионисия!
Янтичниятъ човтзкъ е упоенъ отъ чара на човтзка, оба
че на земния. Творението на
Бога—човтзкътъ е тукъ култъ.
Небето е с м ъ к н а т о н а зе<
мята
Н%ма единъ Богъ—има мно
го бог°ве, живущи тъй както
ние на земя.
Старите елини бтзха упоени.
отъ красотата на тази земя и
затова се създадоха толкова
велики скулптури, пътни на
земния чаръ. Класическиятъ
оптически свтзтъ даде най-ху
бави наслади на окото. Мряморътъ тукъ така птзеше, че
Микелъ Анжело бтз просто уп.оенъ отъ изкуството на кла
сическа Атика (Гърция). Култътъ къмъ земята стана рели
гия.
Тая религия тръгна по
своя ходъ на горе.
. Опиянение, отъ
ч а р а н а п р и в и д н а т а зем»
н а Красота
Свтзтътъ не е преживтзлъ
по- голтзмъ химнъ на земния
чаръ. Този химнъ, обаче се
изроди въ такъвъ развратъ,
че самата Римска империя се
се разклати отъ култа, който
дойде отъ старата Атика. Раз
валина, развалина бтз тогава
свтзтътъ. И едно чудо се явя
ва. Явява се най-великиятъ
измежду най-великиттз. Явява
се Богътъ—човтзкъ—Христосъ.
Божество, сл-Ьзло тукъ, на тъй
гртзшната земя. Провидението
изпраща въ тоя моментъ това
Велико знамение—Христосъ.
Идва Христосъ, за да раз
граничи р-^зко стария, гнилия
св-Ьтъ отъ новия. Култътъ къмъ
земята замр-fe.

Р о д и с е н е б е т о в ъ чов*ш<
Ката д у ш а . Р о д и с е чов*<
к ъ т ъ в ъ човФЬа
Роди се новиятъ свътъ отъ
развалините на .стария. Но въ
този новъ човтзкъ заживтз и'
едно щастие и една голтзма
мжка—заживъ- великото раз
двоение, което започна да разкжсва душиттзна новиттз хора
—християни. Единъ смутъ нестжпи въ душиттз на новото
поколение. Този смутъ доведе
ТЕХНИТЕ души до
БелиЬото трагично
Това велико трагично забушува по цтзлата сртздно-гвррпейска
литература, филосо
фия и изкуство. Христосъ бтз
фундаментътъ на цтзлата духоЕна втктрешность на европей
ския духъ. Сръ\цновтзковието—
какви ужасни времена—борби
до най-голтзма жестокость: Религиозенъ фанатизъмъ.
Христосъ 6 * раапънатъ
въ душиттз на самиттз христи
яни. Християнството изби въ
нечувани религиозни страсти.
И ако Христосъ би видтзлъ това
самъ би се отказалъ отъ ве
ликото си учение, собствено
отъ неразбирането на
велиКото м у у ч е н и е
Тая трагедия се привърши. Но
ГОЛТЗМИГБ духове, повлияни отъ
магиката на Христовото уче
ние, създадоха велики творе
ния—апотеози на християнска
та апология. Ние не бихме
имали
е д и н ъ МиЬелъ А н * е д о ,
е д и н ъ Б а х ъ , е д и н ъ Бетхо*
венъ, единъ Х е н д е л ъ
и много други Еепикани
изкуството, ако не бтзше
Христосъ

въ

който положи ОСНОВИТЕ на еЕропейсчия духъ.
Античниятъ и християнскиятъ
свтзп.—два мира, които еж
диаметрално противоположни
единъ на други. Единиятъ—
култъ на времето, а другиятъ
култъ на втзчното и човтзчното.
Хр.

Пан.

Поради технически
причини е допусната печатна
гр-вшка на стр. 4, редъ 5 отдоиу на горе на статията „Музйкалниттз Тържества въ Вар
на" напечатано „Инициативата
за това тртзбва да поеме дру
жествата", да се чете „Инициа
тивата тртзбва да поеме дър
жавата"'
Вари. Нар. Теахаьръ
следъ блтзскавия успЬхъ съ
комедията „Бракъ" усилено
подготвя ориенталската пиеса
„Сараите на принцъ Селимъ".
Презъ
страстната
седмица и великденскиттз праз
дници Варн.Народенъ театъръ
изнесе съ усптзхъ библейската
пиеса въ 5 картини отъ Б.
Борозановъ „За 30 сребър
ника", изъ страданията и въз
кресението на Христа.
Бръснаро-фризьорски салонъ
„Народеиъ теахьръ"
Честити възкресение Христово
на многобройниттЗ си клиентиБртсчер.-фриз. салонъ С о н я
ул. Драгоманъ честити на поч. си клиенти В. Хр.
А . С. В и н и и Г х и
химическа работилница за чи
стене дрехи честити В. Хр.
на- поч. си клиенти
Агенц. У ч и т е л . & а с а
честити В. Хр. на почитаемиттз
си членове и бждащй такива
Дамски фрйзьрски салонъ
Й о а н а
на В. Карамфиловъ честити
В. Хр. на почит.''си клиенти

Художествено фото
Т о р К о м ъ БоядзЯсиянъ
ул. Царь Борисъ честити В. Хр.
на поч. си клиенти

••••••••••••

ДРЕХАРНИЦА

Дамския

салонъ

ДАНЧО
р . „В септемврий" № I на М. ВАИСЪ

ул. „ЦЛРЬ БОРИСЪ" 9
С ъ о б щ а в а , че се ЗАВЪРНА
о т ъ Виена, Берлинъ и др.
европейски градове, о т ъ
к ж д е т о донесе М О Д Е ЛИ,
споредъ
които
клиента
с л е д ъ като ги ХАРЕСА мо
ж е да си направи
ПОРЪЧКАТА.

Ьи предлага най-изшосно
мж^ККи, д а м с К и и дет*
CRH д р е х и — последни модели.
П р и е м а т ъ се и по п о р ж ч к а

•

Д И М О ИОВКОВОЬ
галантериенъ

магазинъ честити светлите
клиентиттз си.
.

Авшоб. кооп. ,|ревозь"-Варна
честити на клиентиттз си В. Хр.

Содо-лимонад. нооп. Съединение
честити на клиентитз си В. Хр,

„Вулканъ" А. Д.—Варна

••Ф-

праздници , на

ЮрданЬ Бъчваров*
Владиславъ 25
честити В. Хр. на своиттз клиен.
Новата баня
на ул. Царь Симеонъ
честити на почит, си клиенти
Възкр. Христово

Трифонъ Кръстевъ - месарь

производство на печки и гот
варски машини типъ Перникъ
честити на своиттз клиенти
Възкресение Христово

честити В. Хр. на своите клиен.

Магазинъ „Екертъ"

честити В. Хр. на клиентиттз си

Представ. на П-вевъ—-София
честити на клиентиттз
си Великдена.

Василъ Милановъ-мес.-нолбасарь

Худож. фото „Рембрандъ"
до сладкарница Савоя

Атанасъ Рупчевъ-агата-месарь

честити на угажаемиттз си
клиентки и клиенти В. Хр.

Христо Николовъ-колбасарь

честити Възкресение Христово
на уважаемиттз си клиенти.

честити на многобройнигв ей
клиенти Възкресение Христово

Магазинъ lorn Ив. Узуновъ

Парашкева Георгиевъ & С-ие

ул. Царь Борисъ б
складъ на вълнени платове
честити на клиентиттз си В. Хр.

Магазинъ
прочутъ съ своята идеална чи
стота честити Възкр. Христово
на клиентиттз си.
Худ.

фото СвВглина
ул. Царь Борисъ
честити В. Хр. на клиетигтз си
М. К а з а Ь о в ъ и
Хр.
Теохаровь
тенекеджийска работилница
честити В. Хр. на поч. клиенти
Н. Б о я д з К и е в Ъ
представитель на ф-ка Балък
чиевъ —София честити В. Хр
на поч. си клиенти

Бр. А . и Я . К и р я к о в и
придворни доставчици на сар. дели и зеленчукови консерви
честитятъ на почитаемите си
Кебапчийница Б а й Х р и с т о
клиенти В. Хр.
честити В. Хр. на клиентите си
Шапкарски салонъ В и е н а
честити В. Хр. на клиентиттз си

Брой. 2

W*

преглед*'

СироЬчийницага
до кино Паласъ на Г. П. Бошковъ честити на noL'. си кли
енти Възкр. Христово.
Колонйаленъ магазинъ на едро
Михаидъ Дймитровъ
честити Възкресение Христово
на почитаемиттз си клиенти.
Бръснаро-фризьорски салонъ
„Марселъ"
ул. б септемврий честити В.
Хр. на поч. си. клиенти
Бакалска кооперация .
„Спасение"
честити В. Хр. на своигЬ коо
ператори и клиенти .
Лозаро-винарска кооперация
Димятъ
честити на своите кооператори
и клиенти В. Хр.
АршаЕсъ ЗаГсеянъ
кроячъ, ул. Арх. Филаретъ 3
честити на поч. си клиенти
Възкр. Христово

•••••

ке:арь (халите Нишка)"
честити на клиентите си В. Xpj

Диштъръ Мнтевъ-месарь
(халиттз Нишка)
честити Възкресение Хрисово
на своите клиенти.

Стоянъ Ниноловъ-месврь
(халит-fe Нишка)
честити Възкр. Христово на
многобройните си клиенти;

М и ш Шишглзнозъ - мвсарь
(пазарниттз хали)
поздравлява клиентите, си съ
Възкресение Христово

Шевни Мешедовъ-месарь
(пазарниттз хали)
честити на клиентелата си Be.ликденскиттз праздници.

Никола Касабовъ-колбасарь
честити Възкр. Христово На
клиентиттз си

Никола Стояновъ-колбасарь
честити на многобройната ctj
клиентела светлиттз Хр. празд.

Оетъръ Трайшъ-мееарь
(Ранковиттз хали) /:
честити на клиентите си ве!
ликденските праздници

Ниша Христовъ-месарь
(Ранковите хали)
честити на клиентиттз
си Възкр. Хр.

Стефанъ Георгиевъ-месарь
(Ранковиттз хали)
честити Възкресение Христов
на почитаемите си клиенти

Главната агенция
на групата народни осигурИ
телни д-ва „Балканъ" •'.' 1
Владимиръ Ст. Явашчиевъ|
честити на . клиентиттз си оттв
цтзла България Вел. праздни;

•••'•<

•

Най<чудноватото, което до сега е Биждано в ъ е д ^ н ъ циркъ,. д р е с и р а н и
шимпанзета, маймуни^чов^ци, ездачи, гимнастици,
магеенитди, Ь о н т о р е п о н и с т и и пр,
П Р О Г Р А М А Н Е В И Ж Д А Н А Д О СЕГА Б Ъ Б А Р Н А 1
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Врой 2

„Театралсн^ь прегледъ*

Едно мнение за

МУЗИКАЛНИТЪ ТЪРЖЕСТВА В Ъ В А РИ А
Поуки отъ гршкитъ въ миналото. Накъ тръбва да бжде разрешенъ въпроса
съ тяхното уреждане.
Вече няколко; годи ни, подъ гла достойно да бжде предста- . провали на т а з и с ц е н а ,
редъ музикалните тържества вена на тези тържества. :
в ъ: т а з и
театрална
въ Варна завършватъ съ неНо ГБЗИ' тържества , могатъ зала, като въ техъ се изгубва
значителенъ ма/ериаленъ " и да придобиятъ и междунаро- половината отъ, силата).на му
мораленъ усп-вхъ. Това е денъ характеръ, /
зикалните ефекти, А единъ
тъй за всички, които не жела-..' На техъ могатъ да бждатъ. соловъ. концегзтъ на виолиг
ятъ да се правятъ на слепи" й поканени й съседните.страни, нйетъ—виртуОзъ съ пиано е
глухи. Къмъ ТБХЪ сжществува
едно лето—Белградъ,' друго— вече съвсемъ невъзможенъ.
обществено: безразличие и : 6- Букурещъ,трето
Ятина и пос Ето защо, Варна ще тюже да
чевиднб е, че по начина,' по тепенно да се разшири
идеята оежществи идеята за музикал
който тия тържества бЪха про за музикални тържества,
въ ни тържества по единъ достовеждани, не могатъ повече да които могатъ да взематъ уча
енъ начинъ, само когато се
ставатъ;
сдобие съ концертна; зала,
стие
и
музикалните
организа
Повдигаме угукъ; този <въп-. ции не само у народите около съобразно законите на акусросъ, не за да търсимъ морал
но и по-далечъ отъ насъ. тиката, разбира се.
ната отговорность у морално насъ,
Би
могло
(начинъ да
Такава музикална зала може
задължените да отговарятъ за . се уредятъпопотози
едйнъ
вокаленъ
да
. се у построи ' некжде край
това фактори., Това е преди- и симфониченъ концертъ отъ
всичко въпросъ за : разреше-; страна на България и отъ чуж морето. Самата зала може да
бжде изградена въ горната си
ние отъ музикалната критика
или всичко 4, а най- часть отъ железо и стъкло, да
у насъ, която въ случая мълчи бина,
много шесть концерта за се бжде снабдена съ широка ни
И действително, музикалните зона.
Разбира се, всичко това ша, за босовите инструменти
тържества . минаватъ безд» да, иска организация,
иска трудъ. и слета съ нея не висока ест
бждатъ* преценени, като "резуд-Г.
мислимъ, че това не е не рада за останалите. Само та->
татъ отъ едногодишна дей-; Ние
за една Варна, у- ка България, респ.' Варна ще
ность на^музикалните сили въ ^ възможно
правницигЬ на която винаги може да привлече за тържес
страната.
'
проявявали трескава дей- твата и музикалните сили на
Знайно е, че музикалните еж
ность и грижи да. се издигне чужди страни, които биха се
тържества s i Варна се устрой- града
като културенъ курортъ. отзовали, верваме на едно ме
ватъ, за да представимъ предъ
Но да се^даватъ симфонич ждународно музикално състе
публиката отъ цялата страна
и. главно преДъ ' чужденците, ни концерти въ театрална . за зание;
Тази жертва—да си има спе
музикалния животъ въ Бълга ла, въ залата на Варненски
рия и музикалната техника у народенъ театъръ, е истински циална музикална зала—Варна
насъ съ произведения ' отъ абсурдъ. Аку.стиката му е до требва да направи за свое до
чужди и наши автори. Какво бра, но тя е само за ( ,говоръ бро.
значение има да бждемъ пред и най-много за. вокални, кон
Владимиръ Миневъ.
ставени добре това ВСЕКИ мо церти. Единъ струненъ орке
стъръ
винаги
м
о
ж
е
д
а
с
е
же да разбере/ Та Т-Б.еж пре
ди всичко проява на-гдуховната ни култура! Но, разбира се,
това не става и никога не мо
АКТЬОРЪТЪ Е Ш Е Т А 1 БЩАЩАТА ЖИВА ФИГУРА
же да.;стане <по начина, по
който, досега ,се е разсжжда- ^Актьорътъ трЬбва ла. придобие всичкиi/хараЬтер»
;
вало.
' н и черти-; на - д а д е н и я / о б р а з ъ : KaR-ъ:* 'ГрЪОрбГ- дагожг
:
Поуките -отъ ; досегашните
•де j поставено творческото развитие на
музикални ^тържества, еж • *на
всЬки артистъ..
лице: ' дЪлото на българския
Драматическиятъ характеръ, действа върху насъ—зрители
музикантъ (и авторъ и изпълнитель) не може., да предста както ни се -дава той, не те хипнотично. .
Владее ги всички тия спо
вено задоволително напр. само отъ сцената, а отъ,. книжовна:
съ единъ симфониченъ съставъ та драма, се състои само,' отъ собности актьорътъ—той само
колкото и.-добъръда.бждетой,' своите найсжществени черти., тогава е сцениченъ художникъ
За да се постигне необхо не ги ли владее, липсватъ ли
макаръ и да е първостепененъ
оркестъръ. у, насъ, защото той димата, пълна съ непосред- му те—той требва да бжде
не представлява, въ никой слу ственъ живоп, пластична фигу възпитанъ, развитъ до техъ,
чай .музикалните-сил^- на це- ра, която отъ сцената влияе ако има, разбира се, необхо
латас,страна.} Необходимо е, върху насъ въ залата съ та димите зачатъци за подобни
значи, да \се_,t' създаде. здрава кава заразителна мощь, че ние способности.
А това развитие, това въз
музикална организация или требва да живеемъ, да префилхармония, която да пред живеваме съ нея—тия сжще- питание се получава не тол
ставлява музикалните сили на ствени черти требва да бждатъ кова отъ театралното учили
страната...Идеята, подета^преди схванати отъ възпроизвежда ще, колкото отъ самия театъръ,
години въ Варна, 'беше оеж- щия художникъ—отъ актьора при които е ангажиранъ ак
ществена напоследъкъ въ Со и те, които не ~сж нищо друго тьорътъ. За да се постигне то
ва, между другите условия, не
фия. Не важи где ще бжде cpt- освенъ
дищетр. на филхармонията.—.. СКЕЛЕТА НА БЪДДЩАТА обходимо е, щото въ театрал
ния репертоаръ да влизатъ са
въ столицата или въ провин
ЖИВА ФИГУРА,
мо пиеси (драми и комедии)
цията. Яко бжде въ Варна, тя
ще има това преимущество, че требва" да бждатъ' попълнени, съ драматически характери,
тукъ по-лесно би организира требва да получаватъ муску които, като обусловятъ разви
ла музикалните тържества.
ли, кръвь, нерви ,и най-вече тието на драматическото дей
ствие, допускатъ схващане, анНеотдавна се направи опитъ ;- душа.
гажиратъ най-дълбоко и найСамо
следъ
едно
истинско,
да се съединятъ двегв военни
музики въ Варна, Като кадъръ въ смисъла на драматическия естествено душевниятъ животъ
къмъ които се прибавяваха авторъ схващане на харак на актьора и налагатъ за едно
останалите музикални сили въ тера въ неговите най -сжще- истинско възпроизвеждане на
града, но оказа се, че това е ствени черти, актьорътъ ще бж даденъ драматически харак
невъзможно, защото тия сили де въ състояние да се сраст- теръ, не само използуване
колкото и добри, еж недоста не съ техъ, временно, но ор всички душевни сили на ак
тъчни, за да може чрезъ ТБХЪ ганически и да подчини на тьора, но и извиране и култи-"
да се проведатъ тържествата. техъ своя душевенъ животъ виране нови сили въ неговия
Затова и този опитъ пропад въ отношение чувства, мисъль душевенъ животъ.
на. Оставяме на страна интри и воля.
А такива характери, при чи
гите, които съпжтетвуваха този
ето
възпроизвеждане на сце
Съ други думи схващането
опитъ и които го осуетиха и възпроизвеждането на единъ ната актьорътъ не само ще из
напълно.
драматически, даденъ черно на ползува готови, нему по при
За' да се разреши' пробле- бело характеръ, не се състои рода вродени душевни сили,
мата за симфоничния съставъ, въ нищо друго, освенъ въ въз но и ще се обогатява съ нови,
можемъ да се " възползуваме приемане дадена ядка на ед каквито се даватъ отъ драми
отъ практиката на* нъкои чуж на индивидуалность и възсъз и комедии, които притежаватъ
ди страни: да се образува сим даване отъ тая ядка цЬла ин не само дълбоко съдържание,
фониченъ оркестъръ съ музи дивидуалность.
а и нему съответствена, завър
кални сили отъ.. цвлата страна.
шена художествена форма;'преИнициативата за това требва
За да бжде това възможно, ди всичко въ отношение на
да поеме дружествата, респек отъ актьора се изисква не са драматически характери, които
тивно Министерството на Про мо верно схващане, а и една отъ една страна, като съ своя
светата въ съгласие съ Мини многостранчивость, една под- та собствена еждба, обусловятъ
стерството на войната. Само вижность и гъвкавость на ду- развитието на драматическото
тогава малка България би мо шевния му животъ, който да действие, отъ самото негово

ЦирКъ Роял/ь и Добркгч№
Честити Възкресение Христово на варненци и имъ'
поднася най-грандиозната, невиждана въ Варна\,.
програма за праздницигв.

Моисъ Ефраимовь
парижки кроячъ ул. Драгоман
№ 5 честити-на клиентите си
светлите Христови праздници.

Декоративно тапицер, ателие

Ю д и я н * ВозницЕси

(надъ кино Ранковъ) честити^
Възкресение Христово на мно
гобройните си клиенти. ;;

ЯнЬо Г. П а р и з е р ъ

галантериенъ магазинъ „Бъл
гария" честити на клиентите
си Великдена.

Хотелъ . Д у с а д д а "
честити Възкресение Христово
На уважаемите си клиенти.

Сладкарница и бозаджийница

„ Н е з а в и с . МаЕседсшив"
(срещу областния еждъ) :,
честити Възкресение Христово

К а ф е „Лусадда." чести
ти светлите Христови празд
ници на многобр;' си клиенти.

Дрехарница ..София" на
М. Вайсъ честити на много-.
бройните си клиенти В. Хр. •

Месарскиятъ магазинъ

„Братя Малинови''

многобройни клиен
П и в н и ц а „Малага" на нати своите
честити Възкр. Христово..
Лазаръ Стояновъ поднася найхубавите български вина на
Химическо ателие
своите клиенти и имъ чести
„Диамантъ"
ти светлите.Хр. праздници- ;
на В. Б.Бъчваровъ честити И*
Обущарски магазинъ
своите клиенти Възк. Хр.
„Орелъ"
М
агазинъ Теменуга
Василъ Ташевъ, ул.. Ц. Борисъ
на
Ст. Даскаловъ честити на
16 честити на своите клиенти клиентите
си Възкр. Христово
Възкресение Христово

Д и м о БъчваровЪ

С л а д к а р и . Париа&Ъ

честити на клиентите си В. Хр.

честити на клиентелата си
: великд. праздници

ОЧИЛА!

ОЧИЛА!

ЯСЕНЪ ПОГЛЕДЪ И ВИНАГИ ЗАПАЗЕНИ ОЧЙ:
ЩЕ ИМАТЕ СЪ ОЧИЛА „ Ц А Й С Ъ "

купени съ гаранция отъ ОПТИЧЕСКИЯ МАГАЗИНЪ

Албертъ Мосачо
у д . „Царь Б о р и с ъ "
ИЗПЪЛНЯВАТЪ СЕ ВСЬКАКВЙ РЕЦЕПТИ НА!
Г-ДА ЛЪКАРИ ОКУЛИСТИ.
ЦЕНИ ДОСТЪПНИ.

••

——

'

^++

земдедВдсЬй,
индустриални
и занаятчийски
Мотори: — петролни, нафтови и дизелъ по 2
до 30 к. е. и 40 до 1000 к. с.
Мотори: — специално за лоДЕси' и темии
Е л е к т р о м о т о р и 0"25, 0*33, 1/2, 1 до 2Q н! с.
и отъ 25 до 200 к. е.
Всички ч а с т и за в ъ р т а ч к и и'Трактори,
жетварки, парни машини и мотори
Ц е н т р о ф у г и за млеко „Листеръ" и др.

МАШИНИ

при М. С. ГРАДИНАРОВЪ — Варна
у л . „Царь Симеонъ" № 23
Т е л е Ф о н ъ , 21-^*18

начало до неговия край—ката
строфата, развръзката.
Не е достатъчно актьорътъ
верно да"'схване,известенъ ха
рактеръ, да преживее действи
телно и естествено чувства и
настроения. Той требва да вла
дее и всички природни каче
ства и технически средства,
ловкости, чрезъ които той да
прояви преживевания душе
венъ животъ, което требва на
ложително да се възприеме и
едновременно да се живее и
преживева отъ зрителите въ
театралната зала.
X.

ТЛПИЦИЕРЪ ДЕКОРАТОРЪ

Ю. I
Ул, ЩипЬа Л5 11
(до кино Ранковъ)

ИЗРАБОТВА вешкъвъ видъ
МЕКА М Е Ш Ъ
ЗАБЕЛЕЖКА: приемаЦ
поправки.
Посещението не задължава
къмъ покупки.-

Схр. «г.

Б р о й .2

/Театрален* преглед*"

ВарненсКа Поп. БанКа

Импресионизма въ живопистьта

Честити Възкресение Христово на членовете си
Радио .Филипс*"
Район. земл. кооп. синдикатъ
представителство
Общъ Подем*
Станко Калчевъ честити на
честити Великдена на коопе
варненци Възкр.1 Христово.
раторите и клиентите си.

И м п р е с и о н и з м а Като мировъзрение. Необузданата ф а н т а з и я
У р о м а н т и ц и т е и реаЕсцията н а и м п р е с и о н и с т и т е
срещу Класицизма и романтизма.
Обикновенно е прието да
се счита като главна особеность на импресиома, пос
тавянето боите на седемьте
цвета на джгата въ малки ма
зилки. Но такова разбиране на
това течение е крайно едност
Р?нчива •
Импресионизмътъ възникна
въ Франция, като отражение въ
изкуството, на подема, който
настжпи въ 60-те години на
XIX в. въ обществено-икономическия животъ на Европа и
частно въ Франция, откждето
се разпространи въ другите
страни, отваряйки навсЬкжде
пжть на френското влияние.
Затова когато го характеризираме, ' ние преди всичко
требва да имаме предвидъ
неговите пионери французи:
Клодъ Моне, Е. Мане, А. Ренуаръ и Дега." Изучавайки тех
ните произведения, не можемъ
да не дойдемъ до заключени
ето, че импресионизма е едно
целостно мировъзрение. Тоя
вгзгледъ се подържа и отъ
историците и отъ художестве
ните критици на импресиониз
ма, като Камилъ Моклеръ и
Полъ Синякъ.
Импресионисти—индивидуалисти-натуралисти.
—i Твхното творчество се явява реакция противъ класи
цизма и романтизма. Въ мина-

лото, то генетически е свързано
съ творчеството на Рубенса,
Рембранда, Ф. Халса, Веласке
ца, Рюиедаля, на английските
пейсажисти, Е. Делакруа и япоНеца Хокусанъ.
Tfe еж развили и оформили
тенденциите, намиращи се въ
зародишъ у предшествениците
имъ.
Природата за импресионистите се явява като регулаторъ
на творчеството имъ, за да ги
предпазва отъ необузданата
фантазия на романтиците Но
това не значи че техните произведения еж фотографически
снимки — те (произведенията
имъ) еж отражение на окржжаващата среда презъ призмата на тБхната индивидуалность, съдържаща въ себе си
всички културни завоевания на
своето време.
Импресионистите както е
известно, използуваха открити
ето на Хелмхолць и Шеврелъ
въ гвхната метода, вероятно
независимо отъ твхното съз
нание, се отрази духа на фи
лософията на лЪвите, хегелианци.
Tt изображяватъ предмети
те и явленията въ техното раз
витие на даденъ определенъ
моментъ и въ дадена конкретна обстановка. Импресионистичното изкуство съдържа е-

лементи и на анализа и на М а г а з и н ъ Ч е р н о М о р е
синтеза. Въ природата по ТБХ- представителство на трикотожно мнение ни единъ цвътъ не на ф-ка „Царь Борисъ" на Бр.
сжществуЕа самъ по себе си. Георгиеви А. Д.—Габрово, че
Единствения изючникъ на цве стити на клиентите си Велик
та се явява слънцето, дневната
денските праздници.
и нощната светлина.
^„ И 1 „,„„и чформата
,,„к,.„.„ „,„
.. w r - „- Г е о р г и Щ . Г е о р г и е в *
Цвътьтъ
еж неразд елни. И отъ това положение
радио „Льове" и „Блаупунктъ"
произтича маниера да серичестити на клиентите си
сува съ разделени тонове и
Възкрес. Христово.
д а с е съпоставятъ багрите въ
малки мазилки. Ма сторски
Дамски салонъ де боте
разположените
разноцветни
„Ида"
петна предизвикватъ въ окото
честити на клиентките си
на зрителя впечатление за ЦВ-Бсветлите праздици.
товете, очертанията и перспективата.
С л а д к а р н и ц а „Савоя"
Вътоя смисълъсинтетизма на честити великденските празд
импресионизма се изрази въ
ници на посетителите.
подготовката на сливане из
куствата по пжтя на техното
М а г а з и н ъ „Карлово"
всестранно развитие. Течение
честити на клиентелата си
то въ тоя смисълъ е сжщо
Въз. Христово.
тъй прогресивно, както и въ
всички свои завоевания.
Магазинъ „Габрово"
Безъ съмнение главното за честити светлите праздици на
клиентите си.
воевание на импресионизма
това е неговиятъ богатъ „езикъ на цветовете". Но дос Ш а п К а р с Е с и М а г а з и н ъ
татъчно е да се погледне, ма„Елит*"
ч
макаръ
само на произведени честити великд. на клиент, си.
1
ята на французите: К. Моне,
Е. Make, Лиеаро, Ренуара, Де
Модно крояческо ателие
га, Тулузъ, Лотрека, за да се
„Венеция" № ' 1
убедимъ въ богатството на
на ул. Драгоманъ 3
техното вътрешно съдържание.
честити Възкр. Христово на
многобройните си клиенти.
Модно крояческо ателие
„Габровчето"
на ИвиПродаНовъ честити
Възкр. Хр. на своите клиенти.

Хитлеръ художникъ

КОЛОНА НА ЧИТАТЕЛЯ

За чувството на публиката нъмъ театъра

Единъ аптекаръ отъ Мюнхенъ притежава петь акваре
ла,- подписани/V Хитлеръ. Те
датиратъ отъ '1912 год. и предАко въобще изкуството театъра-своя театъръ. ставляватъ изгледи отъ Мюнхен.
служи на живота, а не на ВсЪкога условията еж
Аптекарьтъ се е срещалъ съ
себе си, за театъра се подчинявали и преобразя Хитлера,
когато той е билъ на
откриватъ едва ли не вали всичко. Въ дни на у- 23 години и е търсилъ работа.
най-широки възможности. падъкъ тЬ еж слагали Той му поржчалъ единъ акваТой намира своето мЪсто, своя отпечатъкъ, болез релъ, изобразяващъ църквата
утвърдява се като нуж нено чувстванъ отъ из „Св. Иванъ" и билъ толкова
че поржчалъ още
да, живЪе при непреста- куството, отъ тамъ и доволенъ,
четири.
ненъ възходъ u вгражда отъ театъра, който наЦелото творчество на Хит
въ културния капнталъ ръдко е излизалъ отъ
леръ
изразено въ 80 аква
все по нови и по-голЪмп релситЬ но своя пжть, за рели, еголяма
часть, отъ които
ценности. Невидима въ да тръгне ъъ безпжтица- се намиратъ въ кафявата кжсвоята сжщность, но та на ефтнното изкуство. ща въ Мюнхенъ и не еж из
трайна, е връъката на Сцената на тоя театъръ лагани въ никакви изложби.

тоя театъръ съ публика
та. Въ своята пъстрота,
въ своитЪ добри и лоши
отпечатъци отъ живота,
въ самата себеси, тя чувщва театъра, тя търси

щедро е пръскала суета,
сладникаво безмислие наОтзивчива и възторже
гиздена съ илюстрации и на публика театъра не
ефекти, На публиката се бива да търси, той трЪбе падалъ жребие на изку ва да я създаде.
плениетоСт. Дичевъ.

Хората еж лоши...
Познавате ли кака Марийка?
Чудо мома е. Малко старичка
е, но кжщната си работа гле
да момичето.^. Пъкъ да ушие,
да скрои, да оплете нещо,
прилика си нема. Кога се об
лече да иде на черква, или на
попрелки, като надене оня ми
ти сукманъ, като забради оная
мити забрадка, да й се ненагледашъ. И все пакъ й остава
време да споходи комшийките
си и да се сприкаже съ некоя
и друга.
; Кога седне на стана да тжче нещо, ваталите подъ кра
ката и плющатъ, а сувалкатл
като че ли пее на субатъ.
,-' Стане ли свадба въ село, тя
ще бжде на първо Mfecro. Не,
че дружките й се женятъ. Ней
ните дружки отдавна се изпомжжиха.' Миналата година се
омжжи бабината Минкина Ке-

рачка. Но тя беше три месе
ца по-голема отъ кака Мари
йка. И тя какъвто взема! Господъ да й е на помощь. Грозенъ, та въ очи да го не погледнешъ. Кака Марийка още
на годежа каза, че подиръ три
месеца следъ свадбата ще се
парясатъ. Така и , стана Оня
грозникъ взелъ да задиря
кака Марийка. „Женено мага
ре прилича ли му". Но кака
Марийка е честно момиче, още
сжщия день каза на Керачка
и свършено. Натириха го изъ
кжщи като псе.
, Хемъ преведенъ зетъ, хемъ
иска много да знае".
Баба Минка е прибрала зеть
работа да й върши, ниви да
оре, добитъкъ да гледа. Той
още следъ медения месецъ
взелъ да имъ командува изъ
кжщи.

— Азъ съмъ мжжъ тука,—
думалъ,—какво сте се разпус
нали и одумвате целата ма
хала. Тозъ такъвъ билъ, оня
такъвъ. Вие васъ си' гледайте,
хората не ви требватъ. Какво
току ми се доклясва кака Ма
рийка всеки день. Азъ клюкарки въ кжщата си не ща.
— Така ли? Чакай ти азъ
ще ти докарамъ цакатата. Въ
кжщата си не щешъ одумници. Че чия кжща е? Отъ ба
ща си ли я донесе?
И баба Минка му докара единъ денъ цаката. Ама кака
Марийка ако не беше, нищо
не можеха му направи.
— Лоши хора мари-и-и! Из
гониха човечеца за едната хубость Той имъ беше десната
ржка; огради имъ двора, препокри кжщата, разор1 фадината, обърна я на рай. Измаза
шгБвната, отвънъ и вжтре.
Пъкъ некой пжть, кога баба
Минка и Керачка се заседяваха въ некоя комшийка, хлеба
ще меси, чорбица ще имъ на

Декоративенъ магазинъ
„ХудойЕсниБс**
„Царь Борисъ" 22
честити В. Хр. на клиентите си.
Кожухарски магазинъ
„Е£ссеров*„
честити на уважаемите си
клиентки и клиенти В. Хр.
Братя Миневи
обущарски магазинъ честити
на клиентите си свет., праздн
Гостилница „НОВА СОФИЯ"
на Димитъръ Буйновъ честити
Въз. Хр. на своите клиенти.
Пивница и карнац. ,.СВЛТО"
на Димитъръ Паращкевовъ
честити на многобройните си
клиенти Възкресение Христово
Лотарийно бюро на
Преслав Преславски
1 пожелава по случай В. Хр. да
се спечели отъ варненци мил.
печалба отъ II делъ на Б.Д.Л,
Магазинъ за кожени изделия
мал. б р а т * ЖелЗ&з&ова»
ул. Ц. Симеонъ
честити на клиентите ей В. Хр.
Шапкарски магазинъ
,.Ч е х и а." : ;
честити на клиентите си В. Хр.
Аперат, и делик. магазинъ на
Лазар* Кирчев* '
честити Възкресение Христово
на своите клиенти.

К а ф е ' : „ Л о н д о н * " и"
Кафе „СпленДихъ"
на Георги Владимировъ чести
ти, В. Хр. на многобройните
си клиенти.

Фабрика за спирт, питиета.на
А. Г. Цукато 4Д. Дкемолинъ
честити Възкр. Христово на
многобройните си клиенти и
пожелаватъ весело прекарване
на праздниците.

П и в н и ц а „НаслуКа"
на ул. Драгоманъ на Юрданъ
Караманлиевъ честити - светли
те Хр. празд. на клиентите си!

Книжарница
„Образование"
поздравлява клиентите си съ
Възкресение!Христово

Гостилница „София"
на Георги Гилевъ честити Въз.
Христово на своите клиенти.

Пивница и карнацария
Евксиноград*
на ул. 6 септемврий до аптека
Русевъ честити Възкр. Христо
во на своите клиенти.

Рестор. „Кристал*"
честити Възкресение Христово
на почитаемите си клиенти.
Фризьорски и бръсн. салонъ
„Севиля"
на At. Йвановъ честити на
клиентките и клиентите си
- Възкресение Христово

прави и току ще повика на
комшията предъ вратника:
—„Керачк', бабо, ха елате, че
софрата е сложена"! Но то
на лоши хора може ли да се
направи! Май не го харесва
ли, защото му викали изъ се
лото „Мандалото Пенчо" и
защото когато си отивалъ въ
кжщи вечерь минавалъ край
какини Марийкини.
— Ами че отъ где ще мине?
Край Пръдлековата кукумявка
ли да обикаля1 Или отъ долу
край джастнатия Мунчо. И
тазъ хувава! Минава си чове
ко по правия пжть. Ами Ке
рачка какво току чести у попъ
Тодорови, край оня пурдот/.нъ
стария ергенъ, плашигаргата
Делчо! . . а, ами какви еж тия
седенки всека вечерь у голъ
Лалю. Отивали при майка му,
уреднз жена била, поука щела да добие Кьрачка. Знамъ
ги азъ тия. На мене да ги не
разправятъ. Колко ги е виде
ла таквизъ кака имъ Марийка
катотехъ, Ехъ, некой пжть чо

Ржкоделенъ магазинъ
„Мосачо*,
честити велик, на клиентите си.
Д. К а л о я н о в *
моденъ обущарски магазинъ
честити В. Хр. на своите клиен,
века се отбие, поприказваме
си за минали години, почерпя
го съ чаша ракия или пъкъ
кафенце, позабави се малко.
Да ва не ще да го лапна. Пощу
рели беха. Лоши хора, стрино
Пенчовице-е-^, лоши хора. Hfeкой день ще му кажа: — Бре
Мандало, варди си булчето,
брей, че лоши хора има, отъ
ржцете ти ще го взематъ, Или
Мандало накарай тая дръгла
да ти се засмее на среща бре.
Ще се изядатъ отъ ядъ майка
и дъщеря*
Пъкъ момчето е добро, до
бро, отъ добро по-добрр. Но
тия красти разбиратъ ли отъ
добрина. Оная стара дръгла
кога-кога е свъртела мжжъ въ
кжщата си. Петь мжжа е про
менила.
Кака Марийка едничка бе
ше въ селото. Годежъ ли се
зададе, тя тамъ нарежда,—учи
годеницата какъ да се посре
щне годеника, какъ да му се
усмихне при среща, какъ да
му завърти' акъла. Свадба ли

Брой 2

„Театраленъ

преглед*"

Стр. Д _

Приморска Поп, Б а н к а

КРИТИЧНАТА ВЪЗРАСТЬ НА ЮНОШИТЪ

Честити Възкресение Христово на членовете си.

ПЕРИОДЪ НА БУйНИ ПОРИВИ И КИПЯЩИ СТРАСТИ
Най.бурниятъ физиологичесЬи процесъ при оформянето на
д и ч а о и ь г а , Като и н д и в и д ъ , - п е р и о д а н а половото узрФване.
Х а р а к т е р н и белези н а неговото и з ж и в я в а н е . Ролята и
д ь л г ь х ь н а родителит-Ь п р и т а з и възрасть.
Несъмнено е за всички, че
при оформявавнето на отдел
ната личность, като индивидъ
и членъ на обществото, най-гол%мъ д-влъ се пада на периода
на полово озряване.
Този процесъ, макаръ и не
напълно и обстойно разясненъ
отъ науката, създава голtми
грижи на ржководните лица
при обучението и възпитанието
на юношите, а не по малко
грижи и на самите родители.
Особенно силно се отразява
това развитие вср-вдъ момичета
та между 15—17 годишна възрасть т. е. отъ V—VII кл. на
гимназията.
Те почватъ да чувстватъ ед
на тъмна и странна сила, коя
то ги обладава, която внася
топли пориви въ сърдцата имъ
и ги понася къмъ мира на
чувствата и блаженствата. Tfc
искатъ да иматъ обожатели и
почватъ да мечтаятъ за сим
патии и приятели, за „щастие
мое", „за любовь моя" и не
P'fevjKO пжти това имъ чувство
намира изразъ въ разни купплети и стихове:
А тъй вървехме весели за
смени. Стигнахме общо жела
ния край. Тамъ подъ сънчица
на брези зелени, устни си
сл-вхме за първи пжть.
Друга ученичка пише:
Люби ме шепне
Казвамъ ти и на тебъ,
Защото който не люби
Е ТБЛО безъ душа.
Сжщата по нататъкъ добавя:
„Знаещ>, че "азъ те' любя' съ
всичкия жарь на младото си и
туптящо сърдце и споменътъ
за тебъ ще сияе въ моето де
тинство, като лжчезарна зв-взда", а една седмокласничка
казва „да любишъ, да чувствашъ, че си любима е най го
лямата радость въ живота".
Ясно е впрочемъ, че настжпи
ли този периодъ, девицата като
че ли не е на себе си. Тя жи
вее само за него. Въображе
нието и започва да рисува
фантастични картини и навс-feйжде бълнува само за ГБХЪ.
Тя бързо напуска учебната
стая или бащината стреха, за
да се срещне съ него, да се
разходятъ далече отъ шумния пжть—тамъ дето ручеятъ ти
хо шумоли и в%търътъ подигва падналите листа, а не рЪдко пжти СЖЩИГБ отиватъ въ
непрестжпни балкански места

има, тя башъ, на първо место
отъ поканените. И требваше
на всички. Всичко знаеше, отъ
всичко и идеше отъ ржки.
Еле кога пристанеше н-вкоя
мома на ергенъ.
— Боже-е-е, Кара Пенчовата
Милка пристанала на фудулъ
Марковия нескопосникъ.
Други пжть:
— Майчице-е-е, голъ Ставрювата Смарайда избътала подиръ махленски Гочо. Язъкъ
за момчето.
Разбира се кака Марийка
това случайно научаваше отъ
съседите Зеръ мнозина я спохождаха, а и тя честичко хо
деше изъ махалата по работа.
Че какво отъ това? Разправятъ
хората. Устата имъ не еж тор
би да ги вържешъ. Пусти клюкарки. И все пакъ кака Ма
рийка лоша. Лоши хора!
Обвиняваха я че разнасяла
клюки изъ селото. Боже упази!
Тя само разправяше видено и
чуто. Измислювала. Какъ щ-feло!

и рамо до рамо се преспиватъ
заедно въ втЧчностьта.
Не по малко особени еж и
момчетата отъ тази възрасть.
Буенъ потикъ отъ сили ги об-'
ладава, дързость и невъздър-

не бждатъ демонична жертва
на този жестокъ физиологиченъ процесъ къмъ зръ\пость.
СЖЩИГБ требва настойчиво
да подчертаватъ, чг сжществуващиятъ вср-вдъ
младежьта
жаность еж характерни ТЕХНИ възгледъ къмъ удоволствия на
черти.
тая почва противоречи На са
По улицата ще ритатъ ка мото предназначение на този
мъчета, въ градината ще обър- процесъ и води къмъ несъм
натъ пейката и ще се качатъ нено понижаване на творчес
върху нея; ще оставятъ муста- ките способности и жизненоLH, запалятъ цигара и накри- стьта въ живота.
вятъ шапка съ малка козирка
Въ това отнощение особено
и лъскава каишка; не р-вдко внимателни требва да бждатъ
пжти въ ГБХЪ чувството и гле майките които понЪкога сами
дището имъ къмъ живота се подтикватъ дъщерите и сино
променя. Отъ моралните ста- вете си въ зоната на удовол
ватъ склонни къмъ лекия жи- ствията, подъ булото на туй,
вотъ. Вино и жени, жени и ки че младостьта е единъ пжть
но става ТБХНИЯ идеалъ.
на ,тоя свътъ.
Отъ правените анкети е до
Така подготвена вече мла
казано, че този гериодъ е под- дежьта отъ родителите сжща
съзнателенъ животъ, животъ та ще получи съответните до
свързанъ съ приключения и а- пълнения и пояснения въ учи
вантюри, животъ на пориви и лището, което ще избистри
страсти.
СМЖТНИТБ имъ лъжливи пред
Никой отъ родителите не стави'за живота и Г Б достой
знае дали детето му н-вма да но ще се наредятъ въ дългата
бжде сполегвно отъ H-БКОЯ не му върволица отъ живи сжщеобмислена постжпка. Ето защо ства.
дългъ се налага на всеки ро' Да не мисли противното, и
дитель ( да подготвя децата си да се смета че училището, е
къмъ този процес t, който ще стража, значи да се греши, а
остави дълбоки следи въ тех който нехае и не взема съот
ните души.
ветните мЯрки ще знае, ч е е СЖЩИГБ не бива само да об- динъ день ще носи прокляти
виняватъ децата си и да ча- ето на своите деца, но ще бж
катъ всичко отъ учителите а де вече късно защото: човЪкъ
да взематъ широки и разумни се учи докато е младъ и жемерки, за да могатъ да минатъ л%зото се кове докато е го
учещите тази възрасть колко-' рещо.
то се може, по-безболезнено и
A i D П'аН£еЙов:ег

Магазинъ
„Родна Индустрия"
на Н. Лзфчиевъ честити
В. Хр. на СВОИТЕ клиенти.

Район. кооп. винар, синдикатъ
С у н г у р л а р . мисКетоь
ул. Шипка надъ Кино Ранковъ
честити на многобройната си
клиентела Възкрес. Христово.
Кафе Преславъ
честити Възкресение Христово
на своите клиенти.
Модер. бозадж. и сладкарница
Медена п ч е л а
честити на своята клиентела
Възкр. Христ.
Кафе НюШорЬъ
на Кръстю Нановъ честити
СВ-БТЛИГБ Христови праздницн.
Пивница КостурсЬо езеро
Н. Хр.. Ишковъ честити на СВО

ИТЕ

клиенти Възкр.

Христово.

Кръстю Тачевъ брашнарь
честити Възкр. Христово на
всички свои клиенти
Пивница Широ&ъ Ж и в о т ъ
Руско Рлевъ честити на много
бройната си клиентела В. Хр.

М а т е й Н е д Ь о в ъ & С«ие
честити на клиентите си отъ
цвла България Вел. праздници.
Шивашка кооперация
Морс&и и з г р ^ в ъ
складъ на вълнени платове
честити В. Хр. на клиентите си
Стъкларски магазинъ
ГебедЯсе
честити Възкр. Хр. на почита
емите си клиенти.
Музикал. магазинъ
А л б е р т ъ Я, М о с а ч о
честити на клиентите си ве
ликденските праздници

Глорив Паласъ
честити на варненската публика
Възкресение Христово и й
поднася най-хубавата велик
денска изненада.

на СВОИТЕ клиенти

— Не съмъ азъ;—се оправ
даваше кака Марийка, но не
й верваха. Лоши хора!.
—Господъ да ги убие ония,
ония красти. Чума чернз да
ги изтръшка. Като рекли кака
Марийка ни развали живота,
кака Марийка ни развали рахатлъка, та пощурели беха.
Мари булка Добрювице-е-е, те
не го пуснаха на кладенеца
зз водица мари! Не бивало
каже. Мандалото не . бивало
да ходи за вода. Мария ще го
задиря. Изгорела съмъ за техното Мандало. Стига да искамъ
Ще го дръпна, та въ чудо ще
се видятъ. Не искамъ. Сметатъ
ме кой знае за каква. Дзъ не
съмъ отъ тия, за които ме мислятъ. Те себе си да гледатъ
Зная ги азъ. Дъртата кога хо-,
деше нощно време по харма
ните съ ергените, него не
казватъ. Мари, булка Добрювице е-е, не зная ли азъ колко
пжти Чалъка отъ Сараджа е
идвалъ само зарадъ дъртата.
Увардалятъ се въ сламата и

току вижъ, изтърсила се Минка на седенката само слама и
подиръ нея кльосъ кльосъ Ча
лъка. Цела седенка ще имъ
се изсмее. Л тя ни лукъ яла,
ни на лукъ мирисала. А мал
ката Керачка булка Добрювице, срамъ ме е да кажа колко
пжти я заприщвалъ Азапларски Митю между кръстците.
И така беше. Какви не ги,
знаеше тя..
Некой пжть ще излезе изъ
кжщи, ще иде у сватя Митков т
ца, отъ тамъ при буля Велчовица, ще си побъбри съ мо
мичетата и ще се от."ие при
баба Райчовица. Ще си поприказватъ за това, онова и
ще си иде. И сетне кой кривъ?
—Кака Мар,йка. Тръгнала некоя клюка изъ село, броди
изъ кжща въ кжща, връцка
отъ махала въ махала и все
пакъ кака Марийка лоша. Тя
била разправяла.
— Не съмъ азъ мари сватя-я-я,
не съмъ азъ. Оная дърта бран
тия все съ менъ си мие очите.

Но някой пжть, като я срещна
по пануда или на вода, миг
лите ще й изчовъркамъ. Да
знае кога е имала съ кака си
Марийка работа.
— Тая година по жетва
Станчов^та усойница кога при
станала, кой дрънка най на
предъ изь селото, азъ ли? Та
дава не самъ думкала тъпанъ!
Казахъ само на булка Лалювица минавайки край Стоянк-ни питатъ ме—кжде бързашъ како Марийке?—Бързамъ
да кажа на Станю, че момата
му престанала на голъ Димо.
И туй то.Та азъ крива ли съмъ?
Миналото лето оная дърта
дръгла Джангалозка беше ме
наковладила, че съмъ приду
мала попова Койка да прист:не на Баръмовата хаймана
Хичъ дума за думане ли бе
ше? Баръма минава край на ъ
и ми вика:
— Марийке кажи на Койка
че я чакаме снаха да ни стане
Кажи й, че ще рахатув-. На
нива нема да я пращамъ. Са

отъ т%хъ,

Пивница Чучулига
на Коста Щеревъ честити .
Възкр. Христ. на клиентите си.

Кафе БадЬанъ
честити Възкресение Христово

човЪкъ забелязва неимоверни
трудове и напъвания да вър-

собено при Н-БКОИ

Г е о р г и А, БошнаЕсовЪ
честити Възкр. Христово на
клиентите си

Пивница и хотелъ
Островъ
честитятъ В- Хр. на клиен. си.

вятъ напредъ въ своето закъснъло развитие, да дадатъ съ
вевка нова пиеса нещо пове
че отъ онова що ТБ СЖ вече
дали и що въ сжщность само
съ собствени сили не се пос
тига.
Тия усилия на самоуцигв из
пъкнаха особено следъ като
се явиха за ГБХНИ колеги въз
питаници на специални теа
трални училища. Отъ своя
страна тия възпитаници при
СВОИТЕ първи дебюти излизатъ на сцената не безъ спо
собности, не безъ увЪреность
въ собствени сили.
Обаче скоро rfc лишени отъ
сигурна, подръжка за да про-

Не само ония отъ нашите
актьори, които еж самоуци и
като такива изнесоха на соб
ствени плещи нашиятъ театъръ " до онова състояние,'
въ което той сега се намира,
но и сл двалитв и свършили
театрално училище (въ чуж
бина р азбира се) би требвало
постоянно да се подхвърлятъ
въ и отъ самия театъръ на по
нататъшно обрзование въ те
атрално изкуство. R това най
малко се е правило и се пра
ви у насъ.
При самоуцигв актьори, о-

Бълг. коооп. застрахов. д-во;
Учителска Ьаса
честити Въз. Христово на
своите членове.

Кафе Астория
честити СВ-БТЛИГБ Христови
праздници на всички клиенти.

дължатъ и при самия театъръ
своето добито въ училище въз
питание; изоставени сами ;на
себе си, не правятъ никакъвъ
напредъкъгтювтарягь и гдето
требва и гдето не трЯбва,. за
учени сценични приеми; дви
женията имъ се вдървяватъ,
гласътъ имъ става еднообразенъ и неизразителенъ; ТБ замръзватъ на едно место, ПОпадать въ маниерность, дока
то единъ день се. приравнятъ
сами съ самоуцигв до такава
степенъ, че и при ГБХЪ соб
ствените сили сж вече съвър
шено недостатъчни, за да се
издигнатъ до оная висота, ко
ято ГБ н-вкога сж см-втали за
лесно постижима.
Обаче онова, което бие най
силно въ очи при играта на
едните и другите актьори, е
липса на какво и да е дълбо
ко, въ смисъла на драматнческия авторъ схващане на драматическия характеръ, на ро
лята, съ която актьоръръ е
натоваренъ.

За самоутдитЗ* аКхьори

К о л б а с н и ц а БеЬоноь
честити на многобройната • СИ
клиентела светлите Хр. празд.

Стефанъ Димитровъ
хлебарь, честити на клиентите;
си Възкр. Хр.
"Ресторант* Преслав!,
честити Възкресение Христовчз
на почитаемите си клиенти.
ЕлеНтр, бюро Едисонъ
Толевъ & Бачовски честити
велик, празд. на клиентите ;си.
Парфюмерия „ М и м о з а "
ул. Царь Борисъ № 14 > чести
ти В. Хр. на клиентите си/
Шивашло а т е л и е . Т о н и
ул. Шейново честити .Възкр.
Христово на клиентите си.

С и м е о н ъ Ив. Я н е в ъ
търговецъ ул. Охридъ№",2
честити на клиентелата, си ве
ликденските праздници.
Панайот Панайотови
търговецъ честити на клиецТИГБ си Възкресение Христово

мо въ кжщи ще стои,'на-ста
рата ще помага и кжщата ще
си гледа, Казахъ. Момичето се
зарадва, че на богатско место
ще иде. Пъкъ и момчето доб
ро.
Що отъ това. Пакъ азъ ло
ша. Мари булка Лалювице,
що съмъ азъ крива, та Баръмовия хлапгкъ изкомандарилъ
поповата щерка, мари? Не
съмъ азъ мари булка Лалюви
це, не съмъ азъ, Младите сж
се искали и туй то.
Такава беше кака Марийка.
Спретната, скопосна, еша й
немаше. Д;но й е кусура, че
въ лошо време беше се роди
ла,
Но и тя не беше отъ ония,
които се кахъреха отъ щелонещело. На юмрукъ съ юмрукъ, на ритника съ ритникъ.
Ходеше си изъ село, спохождаше омжжените си дружки и
никому омала не ставаше.
^ Добра си беше кака Мари
йка. — Хората лоши.
ЧерЬас]Ьи

Стр.
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„Театраленъ прегледа"

На литературна тежа

Бележи ли нашата
художествена литература застой?
В ъ б ъ л г а р с к а т а л и т е р а т у р н а градина н е зрЗзягъ
в е ч е м н о г о с о ч н н и о б и л н и п л о д о в е . ТрЪбва л и
Да се.-. в и н я т ъ б ъ л г а р с к и т е п и с а т е л и ?
Б а р н а и м а надегЬдни сили.
Къмъ 1928—1932 г. българ
ската художествена литература
набеляза количествено единъ
голЪмъ възходъ — никога не
еж били издавани и пускани
на пазаря толкова много сти
хотворни сбирки, сборници раз
кази, романи, детска литерату
ра, дори пиеси, както презъ
онова време. '
Отъ къмъ 1933—1934 т., оба
че, книжовното . производство'
започна да "намалява и про
дължава все повече и повече
да намалява. Не само количе
ствено нашата художествена
литература бележи застой. Ка
чествено тя сжщо значително
остава назадъ. Нвкаква бл%динасе появява по плодовете
на тая литература и въ бъл
гарската литературна градина
не зреятъ много сочни и обил
ни плодове. Чувствува се една
вялость, ако не и пустота въ
съдържанието.
Следъ изчезването на W RHтонъ ^Страшимировъ и Йорданъ Иовковъ отъ литературнато арена, прозея една голЪма празнина. Николай Райновъ отдавна не пише чиста
художествена литература, а и
най-крупниятъ за сега живъ
писатель £Константинъ Петкановъ, сочи на едно еднообразие.
-Разбира се малко може да
се вини писательтъ изобщо за
иавестни незначителни творе
ни^ "Играятъ роля и много обективни й субективни факто
ри за цъвтежа на една лите
ратура. ,
Въ известно отношение след
Вазова и . Пенчо Славейковъ
Нашата литература не е дала
големи имена. Нашиятъ писа
тель никога не е бйлъ голяма
обществена величина и обществениятъ ни животъ най-слабо
се е влиялъ отъ авторитета,
йндивидуалностьта и творения
та на нашите писатели.
* Въ случая българските пи
сатели нЪматъ вина. Най-мно
го пжти не ги чувствуватъ свои.
Винаги предпочитаме чуждото
Изобразената въ нашата худо
жествена литература действи
телность ни се струва безцве
тна и скучна.
Трагедията на нашия писа
тель е, че е много малко четенъ, защото у насъ четците,
плаейментътъ на книгите е
много нищоженъ- Освенъ това
въ грамадната си часть наши
те писатели еж чиновници. Чиновничеството отнема много

време и много жизнени сили и
ги прави въ повечето случаи
безплодни; най-малко липсата
на време ги принуждава да
пишатъ на бързо, небрежно,
недоизгладено.
Но ний имаме гол-Ьми даро
вания: Стилиянъ Чилингировъ,
Ел. Баграня, Мирославъ Миневь,
Георги
Караславовъ,
Иванъ Василевъ и много дру
ги. Може би при по-благопри
ятни условия rfe и всички дру
ги да могатъ да дадатъ много
повече, отколкото еж дали, или
ний мислимъ, че могатъ да
създадатъ.
•"• •
Въ други градове се групиратъ значителни писателски
кржгове. Като изключимъ Со
фия, надеждни сближавания на
писатели има на първо мЪсто,
въ Стара Загора, Пловдивъ,
Плъчзенъ, Русе.
Въ нашия градъ това. не е
. така. Опитътъ да се създаде
една група излезе несполучливъ, следъ враждебното по
срещане на групата отъ писа
тели отъ съюза на писателите
въ провинцията и още повече
следъ преднамереното имъ по
рицаване въ пресата.
Но въ нашия градъ има на
деждни сили, като Цв-втанъ Нягуловъ, Стефанъ Ив. Стояновъ,.
Веселина Геновска—Герчева,
Стефанъ Савовъ и други, доб
ри литератори, като Ем. Мутафовъ и др. и едно-обещаваща
име, много младиятъ още поетъ Коста Гиндевъ. Работятъ
сжщо и нЪкои други трудолю
биви труженици на книжовна
та нива. Те.би могли да бждатъ повече насърдчени.
Има и други, като Д. Васи
левъ и др. които заглъхнаха и
които неблагоприятните усло
вия потулиха съвсемъ.
Не къмъ последните, а къмъ
младите требва да еж обър
нати нашите погледи, къмъ
ония които идатъ.
Може би некога у насъ ще
настанатъ- по-добри условия.и
ще се даде по-голема възможность на нашите писатели да
работятъ и намерятъ пласиментъ. Успехите по пласимента на книгите, които набелязватъ Ив. Бунарджиевъ, Ив. П.
Камчийски и др., а така сжщо
" и некои официално подкрепе
ни писатели, които владеятъ
литературния пазарь, сочатъ на
благоприятни възможности.

д-

ЦирКовото изКусхво
вчера и днесъ.
ПървигЬ наченки на цирковигЬ иг
ри се таятъ дълбоко въ СБНКИГБ на
античния свътъ; който • издигна въ
култъ красотата, силата и формит*
на ТБЛОТО.

Зрелищата,' които еж били доста
вяни въ древния ;Римъ, криятъ по
новит-в форми на цирковигЬ игри,
обаче: началото на цирковото изку
ство не .може да се опред-вли съ
положителность. Като истина може
да се приеме мисъльта че, естествениятъ" инстинктъ у чов-вка е уснователь на това' изкуство и краятъ
му ще означава загасването на това
желание и на този възторгъ отъ хубостьта и рилата,! а въ този случай
!
човъкьтъ яе ще бжде чов-вкъ.
;*Въ историята на българския цирКъ
за начало трЪбва да се вземе 1888г.
м, юний, когато въ София е гостувалъ цирковиявъ театъръ на „япон
ския акробатъ ;,Камчикъ". Когато
|ой ликвидйралъ съ предприятието
|И, дъсчениятъ материалъ на цир

ковата постройка, която била изгра
дена въ градската градина, е билъ
купенъ огъ основателигв на театъръ
„Основа", въ който еж били дадени
първигв представления.
Било е. време, когато, на цирково^
то съсловие, — на артиститъ, да се
гледало като на люде у които липссвалъ вевкакъвъ моралъ, възпитание
ичесть, понеже тъхниятъ животъ се
заключавалъ въ скитничество, бу*
ренъ животъ и непорядъчность.
Въ сжщность това убеждение на
публиката е било на погр-вшенъ
пжть, защото тя е смъсвала. поня
тията цирковъ артистьсъ така нареченитъ „гьозбояджии" подъ .името
на които еж се нареждали обикновенно: мошенници, скитници, изобщо
хора отъ тинята на живота.
Днесъ името на цирка и артисти
те му стои на една завидна височи
на на организация, братство и тру
долюбие, въ чиито ертзди гвлесНото
възпитание е издигнато до култъ.

Мълъкь »
По ш я на единението

Брой 2

Б о р и с ъ Кошасевъ
търговско-представителска кантора на прочутите пишущи
машини „Ядлеръ", моторетки, велосипеди и др.
честити Възкресение Христово на своите клиенти.
Книжарница
Стефанъ Василевъ
честити Възкресение Христово

Стъкларски магазинъ
Чупи Купи
честити на клиентите, прияте
лите и познатите си Великдена

Години на редъ македонска
та емиграция въ България водЬше отчаяна борба за жела
ателие
ната -свобода на
своето Химическо-бояджийско
„Прогресъ"
Реномиранъ локалъ
отечество:
на Яни Г- Василевъ честити
ЖорсКо оКо
Борбата бЪше свЬта.
на многобройните си клиенти честити на хилядите си посети
Щлъ свЪтъ говореше за нея,
Възк. Христово
тели Великденските праздници
за пословичния героизъмъ у
македонеца:
Парфюмерия
Ваеш Хр. Поповъ I Синъ
Но за зла участъ на злочес
„ Ч е р н а т а RoxEta'
честити Възкр. Христово на
тата ни татковина, тя бЪ сви
честити на своите клиенти
всичките си клиенти.
детелка на една разруха, подъ
Възкр. Христово
чиито безмилостни удари видЬ какъ всичко градено въ проВоенна шапкарница
. дължение на десетки години
България
рухна въ единъ замахъ.
на Райко Петровъ честити
Свещената борба се изроди
Възк. Христово
въ братоубийствена,
която
погълна въ своето безумие нап К и р о Я н е в ъ — с а р а ф и н ъ
евиднитЬ си чеда.
честити Възкресение Христово Първокачественъ материалъ •—
всекакъвъ видъ шапки :
България стана кървава ана всички варненци.
рена и зрелище.
Тази кървава сцена би
МлЗВКарница „ В о л г а "
де прекратена
благодарение честити на многобройната си
разумната намЪса на новата клиентела Възкрес. Христово.
българска власть, която на
кара да отрезнЪятъ разгоре Магазинъ за шоколади и бон
щените духове.
бони . Б л о Ь Ъ " на Яврамъ
Ето вече 4 години наредъ Гомбергъ честити на много
изминаха отъ това скржбно бройната си клиентела В. Хр.
минало, което остави незаличими петна върху историята
Крояческо ателие
на македонския народъ, свър
„Лозана"
зана съ нейните борби за сво на Трандафилъ Памуковъ че- при шапкарница „ШВДРЦЪ
бодата н.
стити на своите клиенти В. Хр.
ул. 6 Септемврий № 7 до
Днесъ' Македонската
еми
лот к ж щ а ЩаСТИе
Магазинъ Арарадъ
'
грация е удадена всефло на
една културно-стопанска деи- честити Възкресение Христово
на клиентите си.
ность, чиито благотворно дей
ствие -дава възможность на
македонците да се отърсятъ
отъ загубитЪ причинени въ
За празднипихФ!
ВааКио?!
миналото да събератъ нови
живителни, духовни сили и
А
ДомаКини обърнете внимание?!
локажЩЪ,М Щ1>хния:-духъ не
е угасналъ.
Македонската емиграция въ
ф
площ. до Д-ръ ШИШКОВЪ, срещу клиниката на:
Варна носи примЪрътъ, както
Т
Д-ръ МИЛЕВЪ, ще намерите н а й . Ф и н н о
винаги на единение и обща поJ
К а ч е с т в о л и с т а з а б а К л а в и , щрудели
чить предъ заветите, завеща
•
и др.
ни намъ отъ безсмърЩнитЪ
героична Македония.
J
Посетете за да се ув-Ьрите
.Днесъ въ този върховенъ моJ
Съ почить: З л а т и Д а н а и д о в ъ
ментъ, когато се изисква по
вече отъ всЬкога единна воля
и сплотеностъ, варненската емиграцня требва да изостави
своите лични интереси и бла
МжаККи
гополучия, а да си подаде
КроячесКи
братски рлка и съ общи уси
салонъ
лия да, даде своя дЬлъ за де
съобщава
на клиентите си, че напусна ателие
лото.
„Ядамъ" и откри ново срещу представ. БалъкчиДим.
Талевъ
евъ до магазинъ Художникъ, жгъла Царь Борисъ.
Разполага съ най-новите английски и френски
журнали за сезона
Михаилъ Първановъ
Пазарь София
честити Възкресение Христово
на клиентите си.

Нанолшъ изборъ!?
най-износни цени?!

• •••

• •••
•

ВЪ РАБОТИЛНИЦАТА ЗАТОЧЕНИ ЛИСТА

•
•
•
•
•

ИВАНЪ И. НОЛЕВЪ

Бюро Ехо
честити на клиентите си
Възкрес. Христово.
Магазинъ за платове
..БердинЪ'1
честити на многобройните си
клиенти Възкр. Христово.
Бръснаро-фризьорския салонъ
„Добруджа"
;на Дим. Хр. Марковъ (срещу
аптека Русевъ) честити В. Хр.

За цирковиятъ артистъ е писано
и казано на много мъста. Едва ли
сжществува по чуденъ, по многостраненъ животъ и по горчива тжга
отъ тази на цирковия артисть. За
това той е любима тема за писате
лите и за когото е казвано:
„Цирковиятъ артисть не : търси
никога милость и съболезнование.
Прекарва животъ.пъленъ съ лише
ния, умира трагично на манежа съ
смачканъ черепъ, предъ хилядна
публика. Но това не стръска неговит-в колеги: т£ Ьродължаватъ да
ни показватъ, какво може да пости
гне човъщкото .ттзло следъ дългого
дишна работа върху него.
Това е цирковиятъ артистъ!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Васидль Н и к о л о в ъ
сЖдъраКатель на

бирария

„АКАЦИИТЕ
на евксиноградското шосе, и пивница С у н г у »
л а р е на ул. Владиславъ. Продава винаги н а й *

доброКачественни напитКи и
заКусКи

ЕДИНСТВЕНАТА ВЪ ВАРНА
на ул. Мария Луиза N2 18
П р о и з в е ж д а м л е ч н и п р о д у к т и , ви»
н а г и пр-Всни м а с л а з а ч а й , т о п е н о
масло, ЬаймаЬъ за еладКари и
Е К С Т Р А КИСЕЛО МЛЗВКО

•
•

Схр. У
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който намира въ техъ богатъ
материалъ за свободно сценич
но изнасяне. Освенъ това реп
ликата е твърде жива, лека,
гъвкава, близка на сценичния
езикъ, за да не се чувств}ва
никаква суха книжовность.
,'; Въ пиесата се, осмиватъ и
безпощадно бичуватъ днешни
те неджзи на обществото, вжтрешната пустота на семейните
връзки, .пропити съ неискрени
фалшиви отношения при брач
ния животъ. За по-в-врно из
тъкване и уб?ждаване на ха
рактерното, основното въ пие
сата, еж съпоставени три основ
ни елемента на обществото,
тъй майсторски , съчетани, че
техните, действия и мисъльдаватъ възможность да се изтъкнатъ ..техните особености и да
се даде правилна преценка за
общия духъ, и замисъль на
пиесата.
. Лекарьгъ Ференцъ Надьи
погълнатъ всекидневно, изця
ло въ своята , работа, поради
което не може да отдели поголЪма часть отъ времето си
и да ю посвети на своята же-,
на. Съпругата се чувствува са
мотна и за дз убие своята ску
ка, си намира . общество отъ
приятели, всредъ които търси
развлечение. Нижатъ се сцени,
въ които светостьта на брач
ния съюзъ подронва своите
устои, за да се спре до край
ния пред-влъ на съпруже
ската изневяра. Като последи
ца, се явяв! и. разкжеването на
брачните;. вериги. Въ последниятъ, моментъ бива постиг
нато щастливо споразумение,
съ което се изглажда семей
ния конфликтъ.
; Въ лицето на Никола Икономовъ, героятъ на пиесата^-Ференцъ тфадьи намира "" своя
веренъ и убедителенъ възсъздатель. Требва да се подчертае
чет. Икономовъ, въ ролята си
достигна до най-висохата—кулминационата точка на своето
творческо превъплотяване.
Следъ ролятана Жанъ Рено
въ „Сждебна грешка", която
още се помни, отъ варненци,
р-вдко той е подчертавалъ тъй
мощно своята артистическа
индивидуалность, въ игра гра
ничеща напълно съ създадени
те,-академично, образи на го
лемите майстори на. сцената,
—образъ тъй сложенъ откъмъ
психическо съдържание.
Създадениятъ отъ него об
разъ накара зрителя силно да
се вживЪе въ героя, оставяйки
въ впечатленията му най-до
бри спомени. Неговата убедителность и реалистична, илюстрирана игра ни очуди съ
своята динамика, темпераментъ
и обрисува като артистъ отъ
европейска величина.
Райна Петрова и този пжть
попадна напълно въ свояi a
роля на „съпругата". Съ пора
зителна, художествена, правди
ва сценична убедителность,
тя можа да поднесе образа въ
всичките му ОКГБНКИ, да раз
крие психиката на суетната,
диряща забави и удоволствие,
модерна жена. Ролята е разно
образена съ много сложни ду
шевни преживевания, които
6txa така умело предадени, че
зрителя беше отъ началото
до края на пиесата подъ обая
нието на нейната непринудена
игра, съ която наистина се обо
гатява нейната галерия отъ
образи, съ още единъ такъвъ
великолепно даденъ.
Ив. Кумановъ, както винаги,
И този пжть завладъ- сърдцата
на публиката. Той не веднажъ
едоказалъ, че е артисть съ
естествени дарби и който ви
наги използува умението си да
ра^зообрази. ролята си, да се

вдълбае въ нея и да дадеправдивъ и комиченъ типъ. Неговиятъ „Херманъ"—типъ на еснафъ, за благото на своето се
мейно спокойствие съзнателно
става „рогоносецъ", обаче дъл
боко въ смисъла на това без
различие се крие другия об
разъ на Херманъ, който пъкъ
си дава пълна смътка за всич
ки последици, предварително
предвидени. По този начинъ
той разчита, че съпружеския
животъ ще бжде винаги изгладенъ и спокоенъ.
Петъръ Кючуковъ, макаръ
че и този пжть застжпи роля
отъ по-малка величина, изтък
на своето ценно артистично
дарование и съ своята искрена
и естествена игра спомогна за
правилното разрешение при
развръзката на комедията. Из
общо П. Кючуковъ е артистъ,
който умее да създава типо
ве, възприемани винаги съ чув
ство на разнообразие отъ пуб
ликата. Образътъ на стария
Варка биде представенъ съ
много животъ, старческа наивность и верно чувство.
Цено Кандовъ въ всЬка но
ва роля закржгля своята арти
стическа индивидуалность, да
вайки винаги оригинални и
интересни типове. Сценичниятъ
образъ на композитора Махай
подхожда на неговите схва
щания за единъ членъ отъ об
ществото, който е получилъ
мълчаливото позволение да си
доставя удоволствия при об
щуване съ жени, както и кждето намери.
Жени Кючукова, въ ролята
на Клари прояви голЪмо ста
рание да се справи съ ролята,
си и можа да я овладее и из
несе съ нужния темпераментъ
й nO-etpHo чувство.
ВЪрна по гримъ и, тонъ г-жа
Веса Куманова и този пжть
даде пластична; и верна игра
въ ролята на Маргитъ. За ней
ните творчески възможности
не требва да се спори. Тя ви
наги успешно работи съ ВСБки даденъ сцениченъ образъ
и съ право може да се отбе
лежи, че е една отъ най-жиз
нените актриси въ варненския
съставъ. Тя съ право е стана
ла любимка.на публиката.
Ролята на r-жа Махошъ бе
отлично застжпена отъ г-жа
Елена Хранова. Макаръ и ро
ля, която понякога носи нео
чаквани изненади, Хранова и
този образъ сполучи да го раз
гъне, да го възприеме въ не
говата ЦБЛОСТЬ. Забележителенъ е нейниятъ маниеръ, на
гримъ и облекло, въ чийто
духъ тя дава единъ осмисленъ
и подчертанъ комиченъ типъ,
Съ радость можемъ да отбележимъ издържаната игра
на Дим. Стратевъ, който ни
изненада съ своя естественъ и
драматиченъ диалогъ. Стратевъ
е артистъ къмъ който требва
да се обърне повечко внима
ние при разпределението на
ролите. Създадениятъ отъ него
„Белла"е единъ активъ за него.
Всички останали роли б-fexa
правдиво и художествено въз
създадени. К. Хаджиминевъ —
(Лакошъ) подчерта съ веренъ
изразъ и разбиране зададения
му образъ. Преславъ Петровъ
даде типичния образъ на съвремененъ младежъ, залутанъ
изъ обърканите пжтеки на
живота. Яворска въ ролята на
грижината старуша—съпруга
на съседа Варка; К. Кожухарова (г-жа Херманъ) очерта
жената претоварена съ броя
на годините си, подъ чийто
бреме се мжчи да се чувству
ва още млада; Л. Копчелиева
изтъкна живия образъ на ко
кетна, която е загубила всеко

-месарь

(Ранковите хали)
честити Възкресение Христово
на своите клиенти

Акц. Д-во „Искъръ"

(Ранковите' хали)
честити светлите Христови
праздници на всички клиенти.

Станчо Янакиевъ-месарь
честити Въз: Христово на
своите членове.

Киро Вълковъ-мбсаръ
(халите В. Поповъ)
честити Велик, на клиентите си.

Стоннъ Гюровъ-месарь
(халите Владиславъ) .
честити на клиентите си
Възкрес. Христово.

Иванъ Видовъ-месарь

(халите Владиславъ)
честити на клиентите си
светлите праздици.

(халите Владиславъ)
честити великденските празд
ници на клиентите си.

„Театрален^
прегледъ"
д а в а мФсто с а м о н а
обективна критика

Назаръ Бедрозовъ—месарь
честитити Възкр. Христово на своите клиенти и познати

Хасанъ Бекировъ/месврь

В.Г.
тапициеръ-декораторъ
честити Великдена на. клиен.

честитятъ В- Хр. на клиен. си.

В.

Книжарница „Велчевъ"

производство на печки и гот
варски машини типъ Перникъ
честити на клиентелата си
Въз.
Христово.

честити на хилядите си посети
тели Великденските праздници

Злати Данаиловъ

Кафе Алказаръ
честити Възкр. Христово на
многобройните си клиенти.

работил.» з а точени листа
честити Възкр. Христово на
всичките си клиенти.

Бръснаро-фриз- салонъ „Фея"

Модно дамс. крояческо ателие

ДАНЧО

до общината ,
честити Великд. на клиент, си.

честити Възкресение Христово
на клиентите си.

Модно шиваш. ателие Венеция

Борисъ Минчевъ-черварь

ул. Охридъ № 2 на Г. Даиловъ
честити Възкресение Христово
на почитаемите си клиенти.

честити на своите клиен. В. Хр.

Василъ Николовъ

Бръснара-Фриз. салонъ Далила
ул. Царь Борисъ
честити на многобройната си
клиентела Възкрес. Христово.

съдържателъ на пивница
„Сунгуларе" и „Акациите"
честити на клиентите, прияте
лите и познатите си Великдена

1-ва дип. бозаджийница .Пчела"
на Ст. Алексиевъ
честити Възкресение Христово
на своите клиенти.

Иванъ И. Колевъ-кроячъ

срещу представ. Балъкчиевъ
до магазйнъ „Художникъ"
честити на своята клиентела ,
Възкр. Христ.

Милко С. Градинаровъ

представителство на земледелски и индустриални машини
честити на многобройната си
клиентела Възкрес. Христово.,

Обущарница „Ореолъ"
ул. Царь Борисъ
честити Възк. Христово

Критикътъ требва да бжде
веренъ служитель на театрал
Шивач, ателие „Шикъ Ларизнонъ"
ното дело, за да бжде истин
ул. Царь Борисъ
ски приятель на артиста. Кри
честити
Възкресение Христово
тикътъ требва.да се издигне
честити Възкр. Христово на
на
всички варненци.
надъ личните си отношения
всички свои клиенти
съ артиста и режисьора, ,да.да.
бждеобектйве"нъ критикъ, кой
Никола Ив. Станевъ
1-ва варн. раб. за рмкавици Лъвъ
то не може да' открие пжтя
до Ранковите хали
магазйнъ
„ЕЛ-ВО-КгГ
на собственото си усъвършен
честити на своите клиенти
честити
на
клиентите
си
В.
Хр.
ствуване, не може да бжде
Възкр. Христово
критикъ съ способности на безВелосипедно
ателие
пристрастенъ ценитель на твор
чеството на артиста и режи
Кино Ранковъ
„Царя на педалитъ"
сьора.
честити Втзкр Хр. на почита- честити Възкресение Христово
на многобройните си клиенти
еммтй с i клиенти.
НАИ-ДОБРОКАЧЕСТВЕНА и СИЛНО
АРОМАТИЧНА

МОЛНО КРСЯЧЕСКО Ш И Е

^ВЕНЕЦИЯ"

ванилия

у л . Драгоман*" 5

ИВ.

съ ЗАХАРЬ ще НА-1
МЪРИТЕ въ МА
ГАЗИНА

Г. ПЕТКОВЪ

ИЗРАБОТВА- НЯЙ-ЕЛЕ-

. глнтни
БАЛТОИИи
КОСТЮМИ

?>

ПОСЛЕДНИ МОДЕЛИ
красиво чувство и представа
за живота.
Съ чувство на радость треб
ва да се отбележи участието
на младата надежна сила Ник,
Назъровъ, въ чиято фигура
срещаме, младежъ съ заложби
и данни на артисть.
Редко почти целия съставъ
се е представялъ така вели
колепно предъ публиката, как
то въ „Бракъ";
За големия сцениченъ успехъ големъ делъ се пада и
на сценичната техника и пр.
Пиесата „Бракъ" се посрещ
на съ гол-Ъмо внимание отъ
публиката, която удостои съ
заслужено одобрение велико
лепната игра на артистите.

„Панагюрище" № 1.

КОТКАС(

ПЪРВА ВАРНЕНСКА ШАПКАРНИЦД

.БЪЛГАРИЯ"
на Р а й к о Петровъ
ул.

„Царь

Симеонъ"

до

хотелъ „Новъ Преславъ"
По случай настжпващите
Великденски праздници
въ шапкарница

„БЪЛГАРИЯ"
ще н а м е р и т е
най«го.лЛ=1мъ из»
боръ отъ
детски и мжйсЬи шапки, каскети и
ученически фуразкки.
изработка солидна и прецизна
СПЕГДИАЛЕНЪ ВОЕНЕНЪ ОТДЗВЛЪ
Посещението въ шапкарницата не
з а д ъ л б а в а къмъ покупка.

Печатница k Пъндъклийски
ул.

ЧЕРНАТА

Цени достжпни за всички

••=

=••

Стр.

a

Деатраденъ

прегдедь"

Брой 2

Знаменити композитори

КАТРААШЬ

(й&ивотъ и т в о р ч е с т в о )
Редакция и администрация ул. „Панагюрище" № 3 .
Годишенъ абонаментъ 60 лв.
Реклами по споразумение.

Ц а р ь т ъ н а пЗ^вцитЗ*

ФЕОДОРЪ ШАЛНПИНЪ ПОЧИНА
в ъ ПариЯс-ъ. П.ж.тьть Ь Ъ м ъ С в е т о в н а т а с л а в а
н а е д и н ъ в е л и 1 с ъ п ^ в е ц ь и а р т и с т ь . Крах»
Ь и с в е д е н и я з а з&ивота м у .
ЯадиотолНИ;, донесе отъ , Па
рижъ тъжната новина за кончината на великия пtвeцъ и лириченъ трагикъ Ф;. Шаляпинъ.
Съ ^мъртьта ' на- Феодоръ
Шаляпинъ' оперната сцена из
губи- единъ отъ 'най-великите
артисти.
Живота на, този гениалень
гтБвецъ и артистъ, който' хип
нотизираше публиката съ своя
мощенъ гласъ и могъща фи
гура; представлява нанизъ отъ
години' на ' нерадость, борба
за4 насущний и години на сла
ва и величие.
Щедро надаренъ отъ при
родата, съ ." изключителни за
ложба на артисть и п^вецъ,
той можа Да се издигне до
върхрвеуе на човешката слава.
Феодоръ Ивановичъ Шаля
пинъ е роденъ въ Казанъ на
•SS.7-3 година. Синъ на бедни
родители,, той още отъ ран
ните си детски години се е ,
впусналЪ.въ най тежки.и ми
зерни занятия. Днесъ: чиракъ,,
следъ известно време, носачъ,
ло-дкаръ, после кожухарь, чистачъ и dp. пр.
^'
Неговиятъ
великолепенъ
басъ е привл-вкалъ всеобщо
внимание още когато е билъ
На 17 години. Първото му из
лизане на' сцената е станало
въ 1890 год.

Въ 1902 год. той гостувалъ
въ Скала ди Милано, въ ролятана Мефистофелъ, после въ
Парижъ, Монте Карло, Буеносъ-Айресъ, Ню-Йоркъ ),908)
Лондонъ (191Ъ) и въ Русиздо
1921 г., въ която година напустна окончателно съветска
Русия.
Славата на Шаляпинъ за
почна следъ ролята му на воданичаря въ операта „Русал
ка", отъ Даргамижли, за да се
възвеличи въ Иванъ Грозни,
отъ операта ..Некавитянката
отъ Римски Корсаковъ и блес
не съ цЬлия си чаръ въ „Борисъ Годуновъ"—ролята Царь
Борисъ, кждето неговиятъ талантъ на п^вецъ и лиричень
трагикъ достигна епогея на не
говия творчески гений съ ед
на несравнена сила и мощь.
Той издаде и своятъ животоописъ подъ заглави2 „Страни
ци изъ моя животъ"!
Шаляпинъ бе големъ приятель на България. Презъ 1935
година той гостува на Софий
ската народна опера, -кждето
n t и за въ полза на столични
т е бедни деца, като съ тоя си
благороденъ жесть той стопли
и нахрани много., български
младежи.
; "{.ц •
Шаляпинъ почина олизо на
70 год. възрасть. Неговиятъ
.гласъ, артистически дарования
Той участвувалъ въ хоровете • и физически сили можаха да
на,една руска второстепенна запазятъ своята свежесть и до
трупа, сетне въ Петроградъ— последните дни на неговия
ЙЪ летния театъръ на Аквари житейски пжть.,
ума и въ театъръ „Пановски"
Съ смъртьта на Шаляпинъ
^Ангажиранъ въ Марийнския света изгуби не само единъ
т;еатъръ, после въ император знаменитъ артисть и ггввецъ,
ската опера въ Москва, той но и една' благородна' отзивчи
Скоро станалъ кумиръ на пуб ва душа* единъ великъ прим-Ьръ на чов-Ьчность.
ликата.

Тватърътъ и духа на

Най-видниятъ представитель
Това разбира се окуражило
на италиянската музика до Верди, следъ което той се от
наши дни. се счита Джузепе дава .напълно на оперната
Верди.
композиция. Следъ успеха и
Верди се е. родилъ въ една на явилите се непосредствено
година съ Вагнера и само ня следъ това опери: „Единъ день
колко месеца по късно оть царуване" и „Новохудоносоръ
него, или по точно на 10. X. (1842 г.) Верди гарантиралъ
1813 год.
не само материялното си сжБаща му. билъ простъ кръч- ществувание, но добилъ име
марь и бакалинъ на дребно на най-добрия съвремененъ ивъ малкото селце Ронколе, талиянски оперенъ композиблизо до незначителния , гра- торъ.
децъ Буссето, въ бившето
Въ последствие живота на
Пармско херцогство.
Верди представлява
редица
Още като дете, Верди по- триумфални успехи, следващи
чувствувалъ страстно влечение непосредствено единъ следъ
къмъ музиката и . идвалъ до другъ.
възторгъ отъ звуковете на ор
Той бива причисленъ къмъ
гана. въ бедната селска църква, композиторите, на които спогдето между другото, участву- редъ йталиянския обичай презъ
..валъ въ църковния хоръ.
времето на карнавала, е било
Едва'на осемъ години Вер поржчано да напишатъ тъй
ди започналъ да взема уроци наречената „Обичайна карна
по музика при стагия орга- вална опера".
нистъ/на тамошната църкв».
• По този случай Верди на
Баща му, съзнавайки н.еоб- писва въ 1843 г. оперета „J.
ходимостьта да даде на мом Loinbardi a'la Crociata", което
чето мак*ръ и най-еламентар- имала н ^ rio-малъкъ успехъ
но образование, настанилъ го отъ тази на опер;та „Новохуза тая цель при единъ свой доносаръ".
приятель въ Буссето, което оОтъ следващите по кжсно
баче не бъркало ^ а малкия оп ри, написани до 1850 год.
Верди да изпъ нява длъж- най забележителна е операта
ностьта църковенъ о ганисть „Хернани" композирана върху
въ Ро коле. •
едноименната драма на В.
Неговиятъ талантъ е привл-fe- Хюго (1844 г.)
кълъ върху си вниманието на
Славата на Верди се усилва
търговеца Баргези, който го е
изпратилъ на свои разноски да още повече,следъ като издава
трите опери: „Риголето (1851)
учи музика въ Милано.
Но тукъ той е билъ изклю- върху т.-кстъ отъ драмата на
ченъ отъ консерваторията, ка В. Хюго „,l:e roi s'anuse (на
писана за 40 дни) ^Трубадуръ"
то неспособенъ.ученикъ.
Следъ таз-i първа несполука. (1855) върху тексть отъ дра
младиятъ "Верди,\ безъ да се мата на седемнадесеть годиш
отчайва отива при компози ния испанецъ Quttiereza ,.Тритора Винченцо Лавиньо, който бадурътъ" и „Травията" (1853г.)
върху текстъ отъ драмата на
го приема въ своята школа.
Ял. Дюма—синъ „Дамата съ
.' Отначало Верди опитвалъ камйлиите".
способностите си върху ком
Въ тези три опери пролича
позиции съ по-малки форми
и следъ като с ; усъвършен- ва за първи пжть силно индиствувалъ въ техъ създава пър видуалностьта на Верди, които
вата си опера, „Oberto'Vonte di до тогава е билъ подъ влия
• R. Bonifacio" (1839 г.)която би нието на Росини. Тука вече се
забелязва
на места новото
ла давана съ големъ успехъ.

време

Продължение отъ 1 страница

Проблеми, които го измжчватъ
въ театъра.
Има ли по-мжченъ въпросъ
Отъ тоя за репертуара? Едно
време ние имахме търпение
да< гледаме Шекспирови пиеси.
Днесъ ние не_можемъ да гле
даме тия пиеси, защото няма
ме нерви да дочакаме, тъй ка
то ни липсва вжтрешна
сила
да мислимъ и разсжждаваме.
; Големите писатели—драма
турзи, който искатъ да^ върнатъ
народа въ театъра пишатъ ко
медии и разрешаватъ големи
социални . проблеми въ една
комична форма.
•» Днесъ вече н^Ьма драми, н%ма трагедии. Днесъ навредъ
се играятъ комедии. Днесъ въ
ЦБЛЪ св^тъ се играятъ унгар
ски пиеси, тъй като унгар
ските драматурзи напипаха пул
са; на- днешното време, —кжса
пиеса, комична форма, големи
социални проблеми се разре
шаватъ.
Това което се харесва при
едни, отъ други не се пред-

почита. Днесъ въ Съветска
Русия има възкресяване на
класицизма, а въ западна Ев
ропа никой ' не иска да гледа
класически пиеси.
Това е големъ въпросъ,—
неразрешена проблема.
Верноfe,че требва да намеримъ репертуаръ,
които
да допада до душата народа
и постепенно да го привлечемъ, да го възпитаваме и като
му създадемъ театрална кул
тура, тогава можемъ да поднесемъ и по сериозни пиеси.
Но за това се изисква време,
това е дълъгъ процесъ.
Азъ се чудя даже на нашия
младъ народъ, който едва пре*
ди 60 години се освободи и
има едни отъ най добрите те
атри на Балканския полуостровъ.
Това показва, че има кул
турни заложби
въ нашия
народъ.
ИнЯс. П. К у р т е в ъ
пом. кметъ

влияние отъ страна на Ваймарската школа (Листъ)
Следната опера е „Балъ съ
маски" (1859), въ която той
дава да се почувствува сил ия му усетъ за драматичното
вЪ'оперната композиция. Съ
нея Верди внася новъ елементъ
въ италиянската опера. !
Въ по-ранните опери •: на
Верди (съ изключение на
Травията") този драматиченъ
елементъ липсува.
Оперите
„Балъ съ маски" и „Донъ
Карлосъ" (1867) принадлежатъ
къмъ преходния периодъ на
неговото творчество, което бива подхвърлено на пълна и
съзнателна метаморфоза.
Тази метаморфоза се състои
въ следното: отхвърляне на
досегашните италиянски тра
диции въ оперната композиция*и възприемане, ! макаръ и
не напълно, Вагнеровите прин
ципи 'на музикална драма.
На 58 год. възрасть Верди
написва по поржчка на египет
ския вице-краль, по случай от
криването на италиянската опера въ Ка"ро, операта „Аида"
(1871), въ която разкрива близостьта си съ Моцартъ Берлиозъ и Вагнеръ.
Операта „Лида" има това големо значение, че силно въз
действувала върху творчество
то на съвременните нему ита
лиянски композиции, което оз
начава • единъ големъ напредъкъ на оперното творчество
въ Италия.
Следъ 16 години пауза, Вер
ди, вече 74 годишенъ старецъ
е написалъ една действително
музикална драма „Отело" а въ
1893 год. комичната музикал
на драма „Фалстафъ" съ на
пълно свободна форма, подоб
но тази у Вагнерз.
Освенъ тези две опери, къмъ
края на живота си (1893); той
написва.„Reruem" въ память
на починалия поетъ Алек. Мнацони. Верди починалъ на 27.1.
1901 год. въ Милано.
X.

БарненсЬи Народенъ Теахъръ
Сезонъ 1937/38

. Днренторь-режнсьоръ: HOP. ЧЕРИЕЗОВЬ

'•'••.';.•• ПОНЕД^ВЛНИКЪ 2 5 а п р и л ъ — втория день на Великдень
У т р о 10'ЗО ч . с у т р и н ь г а
Ц е н и от*. 5—15 л в .

нмка
библейска пиеса въ 5 картини отъ Б. Борозановъ

Изъ страданията и възЬресението на Христа
Д н е в н о 3'30 ч. сл.. о б . — п р и ц е н и п о п . о т ъ 5—20 л в .

Т е б е ши ре ни я кр ж г ъ
китайска приказка въ 4 действия отъ Клабундъ.
Поставилъ директоръ-режисьора: ИОР. ЧЕРКЕЗОВЪ
Музика: Панчо Владигеровъ
Дирижира маестро Г. Поповъ
В е ч е р н о 8'30 ч а с а

Комедия въ 3 действия отъ Васари Яношъ
Големъ джазовъ оркестъръ—диригентъ: Д. Младеновъ

Д е н и обиБсновени.

