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Началото на величествената манифестация на всички участву
ващи съборяни следъ тържествения благодарственъ
молебенъ на 28 августъ 1937 година.
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инж. Я. М. Мустаковъ
кметъ на гр. Парна

Шгсдевъ всеввроденъ съборъ въ гр. Вирна
Едно ново и забележително явление на нашия общественъ животъ презъ последните три години, безспорно
е и ежегодно вече устройваниятъ въ нашия градъ селско
стопански и културенъ, националенъ съборъ.
Идеята на това народностно проявление, зародила
се въ сърдието на единъ забележителенъ български сннъ,
получила своето осмисляване въ неговия умъ, се наложи
вече "като една" жива необходииость на новото време.
Избликътъ на буйни чувства, изразътъ на нескривани братски симпатии, които се манифестиратъ презъ
паметните дни на събора между братята българи отъ се-.
лото и града, еж едно силно подчертано указание, че

дали благодатенъ резултатъ.
Всички малки и големи радетели и организатори
на събора требва да изпитатъ чувство на пълно довол
ство, че техната беззаветна работа даде неоценимъ приносъ"къмъ ДЕЛОТО на българското единение и единомис
лие — залогь за всестраненъ народенъ напредъкъ.
Възторжениятъ покровитель на -селско-стопанския
съборъ т - г. Щинистра на В. Р^.Н. Здраве — единъ
отъ забележителните строители на нова България — е
здравата и силна опора на инициативата за провежда
нето на този съборъ.
Тазигодишниятъ трети по редъ съборъ. се превърна

Негово Величество Царь Борисъ III
88 адмиралска униформа

Нейно Величество Царица Йоана
въ национална носия

между другото и този съборъ срина изъ основи изкуст
вените прегради, които съ такова остървение се градЬха
толкова време между родни братя.
Като презъ разрушенъ бентъ нахлу буенъ потокъ
на радость и възторгь, за да залее нашия градъ и пи
лата страна едно желание, една мисъль, едно чувство —
България начело съ нейния мждъръ и любимъ вождъ
надъ всичко!
Днесъ вдъхновенниять апостолъ на селско-стопанския съборъ — Шуменски Обл. Директоръ г. Борисъ Казанлиевъ—може съ задоволство и гордость да погледне
на това ДБДО, Тъй както бащата поглежда съ- радость,
любовь н задоволство своята свидна рожба.
Създательтъ на това голЪмо народно дело може
спокойно да каже, че големите му усилия, неизчерпаемата
му енергия и твърдата воля да реализира мисъльта, заро
дила се у него въ моментъ на вдъхновено прозрение, ех

отъ областен ь на всенароденъ такъвъ по- изричното на
реждане на г. Министра- на вътрешните работи и Народ
ното Здраве.
Утвърдяването на ежегодния всенароденъ селско
стопански и културенъ съборъ въ съзнанието на всички
българи е една неоценима придобивка и сигурна гаран
ция за благоденствието и възвеличаването на народъ и
държава.
Нека всички участници, организатори и покровители
на Варненския селско-стопански и културенъ, всенароденъ
съборъ, изпитвайки истинска радость отъ досега сторе
ното, си дадатъ дума за все по-грандиозното и по-величественно ежегодно организиране и провеждане на събора
за слава и величие на България и нейния върховенъ вождъ
Н. В. Царьть на българите Борисъ III.
Съ това тЬ ще заслужатъ благодарностьта на всички
българи и грядущите български поколения.
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Речь на ш п на гр. Варна

с л е д ъ молебена на събора
Драги гости на Варна,
Варенскитв граждани Ви приветствуватъ
по случай Вашето масово посещение на ТЕХ
НИЯ градъ съ нашенското, българското „Доб
ре дошли".
Отъ нвколко дни варненци съ възторгъ
посрещаха Вашитв стройни редици. Твхнитв
сърдца се изпълваха съ любовь къмъ Васъ—
брата отъ българското село — и тв чрезъ
менъ Ви засвидетелствуватъ още веднажъ
своята братска обичь.
Вие идвате тукъ между насъ следъ непосиленъ трудъ и следъ благодатьта, съ коя
то българската земя възнагради Вашия коравъ, но честенъ трудъ.
Ние видвхме да ни донесете за показъ
много отъ плодоветв на нашата земя.
Ние видвхме въ Вашитв редици надписи
и лозунги за голвмо българско родолюбив,
за обичь къмъ всеобщо любимия нашъ Царь
и цвлия Царствующъ домъ. Това родолюбив
и тази обичь къмъ нашия върховенъ вождъ,
която еднакво бушува въ сърдцата и на жи
телите огь гр. Варна, днесъ се слиЕа въ
единъ неудържимъ възторгъ, който е гаран
ция и потикъ за непрестанна и самоотверже
на работа на всички българи отъ градове и
села за непрестанния възходъ на нашата скж
па родина.
Днитв, презъ които отъ три години насамъ се свиква селско-стопанския културенъ
националенъ съборъ въ нашия градъ е една
голвма честь за варненци И Т Б С Ж благодар
ни за Вашето посещение ПО този случай ед
накво Вамъ и на всички инициатори на този
съборъ.
Варненци желаятъ Вашето пребивание
между твхъ да остави у васъ най-добри спо
мени и чувствата, които днесъ вълнуватъ
както твхъ, така и Васъ, да бждатъ трайната
и неразривна връска между българския градъ
и българското село.
Когато се завърнете по Вашитв села, от
насяйки, съ себе си Вашитв добри спомени и
чувства, предайте ги на Вашитв съселяни и
имъ разкажете, че тЪхнитв братя отъ града
еднакво съ твхъ се вълнуватъ и раоотятъ
неспирно за напредъка на нашето скжпо отеЧ6СТВО

й з ъ пожелавамъ всвка следующа годи
на все по-внушително и многобройно да ни
гостувате и всвка година отъ това общо съ
жителство да се получава все
"О-аобъръу^
пвхъ за двлото на нашата скжпа родина,
подъ мждрото ржковрдство на нашия любимъ Върховенъ Вождъ, Негово Величество
Борисъ III., Царя на българитв.
Д а ж и в * е Негово Величество Царя и
цвлия Царстующъ домъ!
Д а ж и в * е България!
Д а ж и в е е и п р е б ж д е цъпокупниятъ
Български н а р о д ъ ! Ура!
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Взръна в ъ морскитъ простори
съ въра в ъ свойта бжднина,
вихренъ устремъ не затвори
в ъ мракъ предъ вражата злина;
и съ полета на орлигв
мощно своя пжть поде,
безъ да* трепне предъ бедигв
и на зло се отдаде . . .
Варна, дивна хубавица,
радва се на морски бръгь
и, усмихната царица,
гордо въе роденъ стягъ;
и ме гали чутна хубость,
спомня славнитв дъди,
що за пъсень и за радость
тукъ сломиха рой беди.
Отлетяватъ в1зковегБ
и разкриватъ въ моя гледъ
на Милетъ старъ синоветъ
съ взсръ и устремъ смълъ напредъ,
докатъ стигнатъ тамь, кждето
дивний Хемусъ станъ развилъ,
поздравъ праща на морето
и съ полето се сродиль.
Вихрено предъ менъ изреждатъ
вЪковегЬ гной и хладъ,
и предъ взора се повеждать
богатири славни в ъ рать,
на чело имъ вождъть властенъ,
гордъ и славенъ господарь,
мждъръ въ миръ, а въ боя мощенъ
и любимъ на всички царь.
Но вследи го сгань вб-Ьсена,
друговърци — страшенъ врагъ,
та страната, ужасена,
потопиха въ кръвь и мракъ . . .
Огънь, с-Ьчь и гнетъ не спр-Ьха
наследения полетъ,
и надеждитъ горъха
съ въра в ъ устрема напредъ . . .
Гр-вйна слънце и разпръсна
мракъ и робство безъ ответъ,
за животъ новъ пакъ възкръсна
Варна съ мждъръ свять заветъ.
И морето, и простора
ней изпращатъ свътлина.
Вижда съ в ъ р а л я в ъ лазура
свойта свътла бжднина.
Гледай! — Дивна хубавица
кипри се на морски брътъ,
въ погледъ —царствена зорница,
славна съ родния ни стягъ.
Взръна въ морскигв простори,
чака съ трепетъ годеникъ
дверъ в ъ лазура да отвори
съ радость жива — огненъ ликъ.
Да отбули той воала
на съмнения — мъгли,
и да литнатъ въ изпревара
съсъ полета на орли.
Гордо да сломятъ бедитв,
да царуватъ надъ море —
по завета на д ъ д и т * —
съ власть надъ златното поле,,
гдето Хемусъ се сродява
съ златокласа равнина
и морето поздравява —
чаръ в ъ лазурна ширина.
Варна — чутна хубавица,
взира се в ъ лазуренъ ширъ,
в ъ погледъ — радостна царица
и орелъ — в ъ полетъ безспиръ!

Ем.

Мутафовь
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Селско-стопавскиятъ и културенъ, националеяъ съборъ
въ гр. Варна на 28 и 29 августъ 1937 година
За трети пжть Варна радостно раз но отъ нежната ржка и трептящото
твори своиттъ обятия, за да посрещне сър сърдце на българката изъ дебрите на гор
дечно и съ обичь братята българи отъ се дия Балканъ и горските български усои,
кждето бе откърмена и израстна вели
лата на ШулШнската область, както и
пъстроцветните представителни групи
чавата помисълъ на страшната и неравна
на много села отъ всички останали об
борба за народни правдини и независиласти на натата страна.
мостъ.
За трети пжть се манифестираха по
За трети пжть дойдоха те, потом
единъ очебиенъ и милъ начинъ якитгь връз ците на едно славно, но съ векове терза
ки между селото и града. Тия връзки и
но племе, да манифестиратъ предъ света,
взаимни чувства, които зложелатели въ
че техното желание за напредъкъ и поблизкото минало искаха да разкжсатъ и щастливъ животъ бушува въ техните
покрусятъ за общо и безкрайно зло.
гърди, че техниятъ духъ, високъ и мощенъ,
За трети пжть се изложи на показъ прави стройните имъ и юначни редици да
всяватъ страхъ и трепетъ у всеки, зложепредъ наши и чужди въ най-оживения вар
латель.
ненски лгътовищенъ сезонъ, стопанската
мощь на българското село — неговия поЗа трети пжть Царицата на Черно
минъкъ и продукта на българската земя
море приюти въ своите чертози многохи
и труъд, а сжщо така п неговата воля за лядните си желани гости и ги приветстпостояненъ и непрестаненъ напредъкъ за
вува искренно и сърдечно съ българското
общото благоденствие- на родината.
.Добре дошли!". И тукъ предъ лицето
За трети пжть по асфалтираните . на необятната морска ширъ . и обладани
улици на слънчева Варна делфилираха въ
отъ верата въ светли бждни дни варненстройни редици красивиттъ и пъстроцвет ци и скжпите и желани техни гости за
ни национални носии, създадени самобит
лишенъ пжть почертаха единодушието,

Гара Варна, кждето всЬко денонощие презъ днитЬ на събора пристигаха
и заминаваха общо по 34 влака
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Япелъ отъ кмета на гр. Варна
въ днитЪ предшествуващи събора

СкжпитЬ гости на ^арна
Тгь идатъ вече!
. Пристигатъ пъстроцвтьтнитгь групи на нашитть братя отъ плодоносните
полета
на българското китно село!
Тгь идатъ съ благата весть за плодородието на свещенната българска земя, тгь ни
носятъ за показъ плодътъ на_ тгьхния благодатенъ трудъ и милостьта на майката земя!
Съ изпълнена отъ радость и нездържанъ възторгъ души и косящи въ сърдцата си сво
ята любовь къмъ своитгь братя отъ града, скмпитть ни гости ся вече между насъ.
Отворетгь сърдцата си, мои съгражданки и съграждани, приемете съ присмщата Ва
ша гостопраемность и братска любовь нашитть желани гости, създайте радость въ
ттъхнитть души и направете пребиваването имъ между насъ незабравимо и възторжено!
Нека чрезъ неразривната
искренна любовь на брата отъ града къмъ брата отъ
селото изградимъ мощната гранитна основа за благоденствието на целокупния
българ
ски народъ и за величието на България подъ мждрото ръководство ка N.. В. Борисъ III*
— Царя на българитп!

Презъ лотото на 1935 г. се тури началото на
уреждане
селски събори въ гр. Варна. Въ
1936 г. тази идея се разшири повече и презъ 1937
год. се разви въ устройването на ГОЛ-БМЪ селско
стопански националенъ и културенъ съборъ.

г. Борисъ Казанлиевъ
Шуменски обл. директоръ
инициаторъ и организаторъ на събора

Идеята за ТБЗИ събори станала, вече традиция,
е дадена и реализирана отъ неуморимия и енергиченъ областенъ директоръ г-нъ Борисъ Казанлиевъ. Тази година въпреки неблагоприятното
предубеждение у мнозина, съборътъ бъше изнесенъ

г. Ив. Красновски
М-ръ на В. Р. Н. 3 .
покровитель на събора

единомислието
и сплотеностьта
на оългарския народъ около трона на своя лю
би мъ и мждъръ господарь — Негово
Вели-.
чество Царь' Борисъ III, неизмгъннста
си
воля за напредъка и благоденствието
на
цгълокупния български народъ и
величието
•на мощна и единна
България/

г. инж. Я. Мустаковъ
кметъ на гр. Варна
домакинъ на събора

бляскаво и по единъ безподобенъ начинъ още
веднажъ се манифестираха ТЪСНИТБ- връзки между
селото и града.
Участието на официалната власть въ лицето
на г-на Министра на В. Р. Н. 3. г-нъ Иванъ Крас
новски, който взе събора подъ свое покровител
ство и областния директоръ на Шуменската область въ състава на която е гр. Варна, г-нъ Бо
рисъ Казанлиевъ, който организира и ржководи
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събора, както и участието на останалйтъ видни
гости: Министра на Земледълието г-нъ Б. Банковъ, Директора на желъзницитъ г-нъ Колчевъ,
секретаря на съюза на изборните служители г н ъ
Ангелъ Сивиновъ и още много други, предаде
особенъ характеръ на тържеството и извика живи
чувства на адмирации, и възторгъ, реаленъ изразъ
на които б-вха спонтано изразените овации и не
принудена народна радость.
Определените дати на събора бъха 28 и 29

Брой и з в ъ н р е д е н ъ

настроение изживяваха твзи дни.
Варненската община направи всичко възмо
жно за доброто посрещане, разквартируване и
пребивание на съборяните въ Варна.
При тази обстановка, всички вече съ нетър
пение очакваха откриването на събора, което се
извърши на 28. VIII. т. г., 9 часа на големия площадъ предъ катедралата. На издигнатата специ
ално естрада окичена съ народни знамена и зе
ленина се отслужи молгбгнъ, следъ който Мини-

Молебенътъ на площада предъ катедралата. На снимката е ж
Г. г. М-рътъ В. Р. Н. 3., Шум. обл. директоръ, кмета на града и др:.
августь 1937 год. Прииждането обаче на съборя
ните започна още на 26 сжщия месецъ. И на 27
вече въ Варна се почувствува едно голъмо, нео
бикновено оживление. Улиците се препълниха съ
хора въ празднични разноцвътни и красиви на
родни носии. Далечъ отекваха веселите разговори

стра на В. Р. Н. 3. г. Ив. Красновски откри събо
ра съ възторжена речь, съ която поздрави събо
ряните отъ името на Негово Величество' Царя и
правителството и пожела догодина този съборъ
да се обърне на общонационаленъ, въ който да
участвува цъла селска България. Речьта на г. Ми-

Другъ моментъ отъ молебена

40 хиляди съборяни почитать паметьта на загиналитЪ герои — светци. На снимката личатъ
г. М-ръ Красновски, г. кмета Мустаковъ и д р .

между стари познати случайно срещнали се изъ
красивитъ булеварди на Черноморската хубавица.
Пискливитъ звукове на гайдите, смъсени съ миньорнитв тонове на гадулкитъ и мелодиитв на
медения кавалъ оглушаваха голъмия градъ и му
предаваха истински праздниченъ видъ.. Десяткитв
народни музики устройваха на вевки площадъ и
кржетопжть свободни концерти слушани съ въз
торгъ отъ стотици и хиляди хора. Личеше, че вси
чки празднуватъ: варненци и гости съ повишено

нистра заглъхна средъ бурнитъ одобрения и мощ
ното българско ура на хилядния народъ и неговитв думи отекнаха въ всички околни улици и •'
предавани отъ високоговорители и Радио-Варна
се разнасяха далечъ въ простора по цълия градъ
и ц.ълата страна.
Следъ това взе думата Министра на Земле
дълието г. Б. Банковъ, който подчерта голямото-

Брой извънреденъ
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стопанско и културно значение на събора, чрезъ
манифестаицята на селското производство носено
отъ съборяните, като характеренъ тъхенъ поминъкъ.
На естрадата се появи мощната фигура на
Шуменския областенъ директоръ г. Б. Казанлиевъ, обичанъ безгранично отъ съборянитъ и насе
лението изобщо на областьта. Неговото появява-
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за всъко селище, се проточи по хубавите варнен
ски улици: „Царь Борисъ*, „6 Септемврий", бул.
„Сливница", за да свърши далечъ нъкжде по евксиноградското шосе. Четиридесеть хиляденъ на
родъ часове по редъ, въ кракъ и безупръченъ
строй отъ мжже, жени, деца и старци, премина
предъ официалните власти, заели мъсто на специ
ално построената естрада на площада предъ би-

М-ръ г. Йв. Красновски открива събора
не предизвика нестихващи акламации. Съ силенъ
гласъ, който излиза отъ дълбочината на неговата
народнйческа душа, той изрече пламени и искре
ни слова. Целия съборъ почувствува-тръпки отъ
ентусиазъмъ и въра въ преуспяването на Бълга
рия. Неговата речь бъше само патриотизъмъ и
родолюбие. Той вдъхна по-силна въра и-нова'любовь къмъ селския благословенъ трудъ.
Следъ т^зи интусиазирани думи на естрадата
се появи стройната фигура на кмета на гр. Варна
г. инженеръ Янко Мустаковъ, който поднесе сър
дечните поздрави на Варненското гражданство и
приветствува съ „Добре дошли" съборяните. Въ
тембъра на неговия гласъ личеше една сгряваща
искреность и дълбочина.
Той каза много топли думи. Това бъха при
ветствията на домакина, който задушевно и съ
радость посреща своите желани 'гости.

Шуменския областенъ директоръ г. Борисъ
Казанлиевъ произнася своята пламена речь

.1с^1^Ш^^

М-рътъ на земледЪлието г. Банковъ говори
предъ съборяните за стопанското и културно
значение на събора
Речьта му беше изслушана съ дълбоко, вни
мание и изпратена съ френтични ржкоплъскания
и г р ъ м к о „ у р а " . *) Речьта предаваме въ настоящия брои.

Отъ тукъ цълата многохилядна маса народъ,
въ стройни редове съ стотици знамена, плакарди
и лозунги, начело съ характерното производство

Кмета на Варна г. инж. Мустаковъ привет
ствува сьборянитБ
рария „Кристалъ", къмъ кждето веднага следъ мо
лебена се отправиха вкупомъ г-да Министритъ,
духовенството, военнитъ и административни власти.
Начело на манифестацията е Областния ди
ректоръ г. Казанлиевъ, следванъ отъ Кмета на
Варна-съдвама^общинскИ- съветници, областния
полицейски инспекторъ "и др. Манифестацията е
величественна, невиждана. Гледката е неописуема.
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Стройни редици и групи се нижатъ като на филмъ.
Мощното българско „ура" непрекжснато ехти. Ма
нифестантите еж разпределени по околии и об
щини, предвождани отъ СЗОИТБ околийски упра
вители и кметове.

Брой извънреденъ

Задава се челната група, която носи въ гра
мадни размери изразно нарисувани портретите
на Техни Величества Царя и Царицата. Между
плакатигв на манифестяцията многобройнигв ли
кове на РБХНИ Величества въ различни големини

I
Официалните лица се отправятъ за естрадата на площада
предъ бирария „Крисгалъ", кждето ще приематъ дефилиранетона съборянитв
На първа линия еж г. г. пом. кметоветв на Варна Н. Димитровъ, инж. П.
Куртевъ, и Ж. Борлаковъ

-М-ритв г. Красновски и г. Банковъ се отпра
вятъ за±естрадата предъ „Кристалъ"

Официалнитв лица очакватъ. манифестацията

^ Господа Министрите поздравляватъ мани
фестиращите съборяни

Официалнитв лица наблюдавать
манифестацията

Брой извънреденъ
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и украси се носеха високо надъ движещите се
народни маси. Съ особенна радость, нескривана
любовь и силни овации народа посреща, както
тЪхъ така и ликоветв на малката княгиня Мария
Луиза, въ чийто прегръдки е нарисувано ней-

Девойка отъ народа дари официалните лица

Манифестацията начело съ г. г. обл. дирек
торъ, кмета, общ. съветници и др.
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и неописуемъ. Буря отъ ржкоплъхкане и ура се
сливатъ въ страшенъ ревъ на нЪкакво хилядоглаво чудовище. Въ този низъ отъ" исторически спо
мени не еж забравени и дати и ликове на велики
българи, нито е оставено на заденъ планъ „Чере-

11ШаШ1Ш^^ШйШм1
Свещената българска земя

Въплощението на българскиятъ духъ. за
свобода
,<»ЦйгТ* " Т ^ м г --•

-а
51 ШШ \
1

Група съ ликовете на ТЪхни Величества,
акламирани бурно отъ народа
ното братче — Българскиятъ престолонаследникъ
Князъ Симеонъ Търновски., Следва група съ кар
тата, на България. Следъ нея друга — съ бюста
на славния български царь Симеонъ, . поставенъ
на специално направена колесница теглена^ отъ
шесть хубави коня и експортирана отъ войници
и боляри,пеша и на коне, въ тогавашни форми
и носии, съ шлемове на глави и мечове въ ржце.
Гледката е величественна. Възторга е нестихващъ

Бюста на великия български царь Симеонъ
предизвиква възсторгъ въ всички
шевото топче", което теглено отъ юноши спретнато
облечени въ хубавитЬ си национални носии, доведе
ентусиазъма до най-голвмия му връхъ. Множество
коли впрегнати въ по два или четири коня, оседлани отъ левенти, носятъ на красиво наредени
платформи благодатнитЬ произведения на българ'
ската земя — плодъ на свешенния селски трудъ.
• Снопи отъ златни <ж«тни класове, подноси съ вку
сно грозде и др. плодове се носятъ въ редицитв
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на манифестацията оть напети младежи и селски
девойки. Други групи създаватъ весело настрое
ние съ своитЬ хора и ржченици, които изпълняватъ движейки се въ колоната на манифестацията.
Всичко е интересно, всичко е хубаво, невиждано.
Късно следъ обЪдъ завърши тази голяма й
невиждана манифестация.

ВЕСТНИКЪ"

Брой и з в ъ н р е д е н ъ

ц^лия пазаренъ площадъ и всички странични ули
ци. Оть тукъ стройните хилядни редици въ отличенъ редъ тръгватъ и предъ подиума на площада
до бирария' „Кристалъ" се представятъ на офици
алните власти, като по цълия пжть, въпрьки по
лицейските кордони, народътъ който не взема
участие въ строя, се тълпи и напъва, по тротоа-

Символътъ на българското, единство и мощь

За Славната и героична българска конница
селото отглежда коне

Жителите на с. Приселци, начело съ своя
енергиченъ кметъ г. Геновъдемонстриратъ въ
стройни редици поминъка си — млъкарство
Втория день на събора започна пакъ съ ма
нифестация много по-многолюдна и импозантна
оть първата. Тя е центъра на целия съборъ. Въ
нея всЬко селище ще покаже въ колкото се мо
же по-добъръ видъ СВОИТЕ характерни особености,'
както въ носията, така и въ поминъка. Сборния
пунктъ е големия площадъ около катедралата,

м а Г а 1 а О Т Ъ м о Р е т о с ж неизчерпаеми.
И риболовъть създава единъ д о б ъ р ъ
поминъкъ за населението
рите и напречните улици, площадите, балконитЬ
и прозорците ка КЖЩИТБ, ОТЬ кждето ще мине
манифестацията. Чужденците, и т е въ захласъ
гледатъ пъстрата хубава българска народна носия.
Манифестацията .продължи и този день късно
следъ обедъ, но сега всеки бърза да си отпочине,
както може, защото въ 16 часа започватъ кон-

Брой извънреденъ

„ВЯРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"
Други моменти отъ манифестацията
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Брой извънредень

курсигЬ: за най-хубавата женска народна носия, найхубавата мжжка и пр. и едновременно съ това и за
най-добрия гайдаръ, кавалджия и пр. Интересътъ е

Официалните лица наблюдаватъ
маршировката на девойкитв

Две отъ хубавитв женски български
носии
много голЪмъ и затова и безъ почивка, много не
търпеливи варненци, гости и съборяни, непосред
ствено следъ манифестацията напълниха вече при
морската градина и заеха най-хубавит-в стратеги.

Интересна национална женска
носия

Други интересни национални
носии

Група, участвуваща въ конкурса

Селото демонстрира национална
носия
чески мЪста, отъ кждето се вижда най-добре са
мата естрада, на която ще ставатъ парадигв. Плажътъ между баните сжщо е почернялъ отъ народъ.
Времето за започване наближава и журито заема
своето место.

Красиви женски носии

Брой извънреденъ
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Интересна група отъ конкурса за найдобрата национална носия
Отъ конкурса за най-добрия гайдаръ
Изреждатъ се на естрадата моми и момци
групово и по-отдълно по села, околии и области.
Всички еж отъ хубави по-хубави. Журито употре
бява усилия, за да бжде справедливо въ преценкатата си и следъ. съвещание обявява резултата.
Българската народна музика, изпълнявана съ на.

Група сьборянки
Интересна група

Типиченъ гайдаръ езири на подиума
предъ журито и публиката
родни инструменти отъ народни музиканти е сжщо на показъ, предъ всички приежтетвующи. РадиоВарна далечъ разнася мелодичните звуци на тъхнитЬ инструменти. И народни пъвци пъха хубави
народни песни. Това бъше истински народенъ концертъ на открито предъ десятки хиляди слуша
тели. Единъ небивалъ праздникъ на истинската
народна музика.
Следъ като й този конкурсь приключи, за
почна така да се каже неофициалната часть-веселбитЬ, игритъ и забавитъ изъ.всички улици и пло
щади презъ цълата нощь. Всички локали обслуж-

Кръшни хора изъ варненскитв улици
ваха съ старание тази голяма маса огь народъ
презъ всичкото време — денонощно и безъ умо
ра. Въобще, цъла Варна употръби усилия да бж
де достатъчно гостоприемна.
Добритъ впечатления, които остави Ш-тия
селско-стопански националенъ съборъ ни даватъ
предостатъчно основание да предвидимъ. че този
съборъ идущата година ще се преобърне въ общъ
националенъ съборъ, за което ще има да благодаримъ пакъ на неуморимия Шуменски областенъ
директоръ г. Б. Казанлиевъ.
Прочие нека чакаме съ надежда и въра този
съборъ презъ 1938 година,
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ВШШЙШъ

Брой извънреденъ.

юродгнъ театъръ презъ събора

Известно е вече, че отъ нъколко години гр.
Варна има театрална сграда, втора въ България
— следъ София, по големина и удобства за пуб
лика и артисти. Грамадно здание,, коствуващо де
сятки милиони лв. на Варненската градска об
щина, се издига, величественно въ центъра на
града всръдъ най-хубавия площадъ "„Независимость". И затова, не би било простимо, ако въ
такова голямо народно тържество, каквото пред
ставлява събора не се дадъше врзможность на
ГОСТИГБ да се запознаятъ по-отблизо, както съ те-

хищение на зрителитъ, еж достатъчно указание в ъ
това направление. Това чувство на искрено задо
волство намъри м^сто и въ провинциалната пресаЧетохме съ възхищение и, радость писаното по
тази дейность на Варненския народенъ театъръ,.
много спаведливо оценена отъ провинциалните
радетели на-изкуството. Смелата, искрена и без
пристрастна преценка, импулсира къмъ творчество
и възходъ скромнитъ театрални труженици на
варненската сцена и имъ дзвз куражъ за по-голъми жертви пог пжтя на изкуството, на каквито

•

Външенъ изгледъ на Варненскиятъ народенъ театъръ
атралната сграда — последна дума на строителната
техника, така и съ театралното изкуство, което въ
Варна, особенно въ последните години, е на една
завидна висота.
Варненскиятъ народенъ театъръ, подъ ди
ректорското на младия й талантлилъ режисьоръ
г. Юр. Черкезовъ, представи презъ дните на съ
бора пиесигЪ: „Царь .Мурадъ", „Женска управия",
«Чародейка" и .Върху плаващия ледъ", при из
вънредно ниски народни цени и съ това допри
несе за по-доброто изнасяне на събора, като за
пълни една голъма културна нужда, на съборя
ните.
За самитЬ пиеси и за вдъхновенната, прав
дива и съ дълбоко разбиране игра на артиститъ
не му е местото тукъ да се спираме, обаче ма
совото посещение на спектаклитъ и голъмото въз

впрочемъ, ГБ еж отдавна привикнали и уверени
сме, че идната година съборянитъ ще иматъ възможность да се любуватъ съ още по голъмо завотолство на театъра, като справедливо и много
заслужено една отъ главнитъ точки на съборната
програма бждатъ и неговитъ представления, които
ще въодушевятъ и обнадеждатъ българина за
работа съ по-голъмъ интусиазъмъ за величието
на България.
А на Варненския народенъ театъръ, во главе
съ енергичния му директоръ и цълия артистиченъ
и технически съставъ, пожелаваме да жъне сцениченъ успъхъ, следъ успъхъ и да играе роля
все така на културенъ фаръ издигнатъ високо
надъ града и осветляващъ еднакво силно, както
центъра така и периферията му.
Б.

Въбезгщед&яната ойтчъ къ§*1ъ навдшятъ
Царь н Роа&ша е за^югътъ за
СИЛАТА НА НАРОДА Е ВЪ НЕГОВАТА СПЛОТЕНОСТЬ, ЕДИНОДУШИЕ И ЕДИНОМИСЛИЕ
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МорскитЬ топли И студени бани въ гр. Вар
на еж известни не само въ България, но и далечъ задъ нейните граници. Затова лътно време
градътъ гъмжи отъ гости — наши и чужденци—
летовници.
Въпреки тази голЪма гвхна известность,
удобствата, които представляватъ и лечебностьта,
която иматъ, мнозина жители, даже на близкитЬ
наши селища, обаче по едни или други причини
•еж н-Ьмали възможность да ги използуватъ, нито
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Интересна гледка представлява презъ събора
бързото и масово стичане на съборяните къмъ
слънчевия плажъ и хладната освежителна морска
вода, за да направятъ и за здраве и за удовол
ствие поне 2—3 бани.
Чувствувайки тази гол-вма твхна необходимость и това спонтанно проявено желание, вар
ненската общинна управа, даде и ще дава въ неограниченъ размеръ възможность хубавигЬ мо
дерни морски бани да бждатъ използувани кол-
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Стълбището на централнитЬ морски бани в ъ Варна
кото се може по-добре и отъ по-голЬмъ брой
да се насладятъ на благотворното влияние' на мо
съборяни, при крайно низки «съборни" такси.
рето, въздуха и слънцето, които така щедро вар
Въпреки, че напливътъ на банитв тази година
ненското лътовище имъ предлага при. много из
б%ше неимоверно голЪмъ, това не попречи, по
носни условия.
„ -,
ради добрия редъ тамъ, всъки съ задоволство да
Съборътъ е превъзходенъ случаи всъкида се
вземе своята баня. Така безспорно ще бжде и въ
бждаще, макаръ числото на кжпящитЬ се чувстви
запознае отъ близо съ пътния животъ въ Варна и
телно да се увеличава всека година.
да използува поне за малко онова, за което чуж
На съборяните Варна се отплаща, между
пенцитъ чехи поляци, нъмци и др. идватъ отъ
другото и съ хубавитЬ си морски бани. И ние
хилади клм; далечъ и правятъ големи пжтни разноски.
-

бчьлгарски морски градъ
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година на година всичко ще се нарежда все подобре; за общо удоволствие на домакини и гости.
Сь тази надежда Варна очаква още по-импозантенъ и многолюденъ съборъ презъ 1938 година.

сме уверени, че всички отъ ТБХЪ КОИТО можаха
да изпитатъ удоволствието на морската баня: вод
на, пясъчна и слънчева, непременно ще иматъ
силно желание и въ бждеще при пръвъ удобенъ

Морския плажъ презъ
случай да я повторятъ и потретятъ.
Прочие, Варна широко отваря обятията си
за своите съборяни — гости и е готова да имъ
даде всичко необходимо за приятно и памятно
изживяване дните на събора. Надяваме се, че отъ

лЪтовищния сезонъ
РЕДАКЦИЯТА се извинява за закъснението,
съ което се' издава настоящиятъ специаленъ брой
на .вестника..
Събирането на снимките и приготвянето на
клишетата забави/своевременното подреждане на
материала за него. ;
Молимъ сжшо извинение за пропуска, че
подъ всички клишета не може да бжде поставено
разяснение за селото на дефилиращите отделни гру
пи, точни сведения за участвуващите й премира
ните въ конкурсите и пр. Тази празнота се.дъл
жи на обстоятелството, че снимките- отъ различ
ните моменти на събора се събраха отъ много
места и не беше възможно къмъ тЬхъ да се получатъ необходимите данни, за които споменава
ме по-горе.
. За идния специаленъ съборянски брой : на
.Варненския общински вестникъ, ., редакцията чер
пейки поука отъ тазигодишнйя съборъ, ще на1 прави необходимото и тази празднота да бжде
отстранена.

Еъ морето

ЛЕТЕЦЪ — издание на Дирекцията на въздухс плава нето, единственото наше списание за
въздухоплаване и противовъздушна и противогазова защита, открива подписка за абонати
на шестата си годишнина, която почва отъ
1-и октомврий т. г.
'
Абонамента за 10 големи книжки по 2 коли
съ художествени корици и ценни приложения е
40 лева, изпратени по .пощенска чекова. сметка
1454 до Дирекцията на въздухоплапането, улица
Московска № 13, Администрация на „ПЕТЕЦЪ".
ВСЪКИ БЪЛГАРИНЪ ТРЪБВА ДА ПО
ЛУЧАВА „ЛЕТЕЦЪ"!

Съ общи усилия да издигнемъ
Варна з_ величието на България

