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Лоигпа! с!е 1а тигпараШе с!е Уагпа
Издава Варненската градска община
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Ябонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за 6 месеца —т 30 лв.

Огдапе оГНс1е1 с1е 1а т а И е Ле Уагпа.
Цена 1 левъ

- ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2"50лв. на кв.см.
търговски — по споразумение

Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

Селско-стопанския съборъ
като идея за сближението на селото съ града
Идеята за селско-стопанския и националенъ съборъ таза година придобива си-.
гурна организация.
Благодарение колективната отзивчивость на варненското гражданство, на
материалната
и
моралната
подкрепа на стопанските и родолюбиви
организации, на Варненската градска об
щина и на Варненската търговско инду
стриална камара,е осигурено вече напълно
разквартируването на съборяните, а за
приятното имъ пребиваване е изработена
специална програма, въ която се предвиждатъ редица забави отъ нацидналенъ характеръ. На много отъ участвующите въ
разнитгъ конкурси ще бждатъ раздадени
ценни подаръци.
Варненци, които еж най-непосредстве
но ангажирани въ- събора, не требва да
спратъ до тукъ. Тп>хната втора най-голема задача е, наредъ съ всички работници
въ съборното дп>ло, да одухотворятъ съдър
жанието на великата идея за сближение
то на селото съ града.
По начало тази идея има обществено
значение, защото въплощава принципа на
общественна солидарность, защото търси
да намери златната връзка между наймогжщата българска стопанска категория

— земеделска Българпя, съ всички стопан
ски категории въ града.
Селско-стопанския съборъ се явява ка
то най-добрия художникъ давайки светлия
образъ на едно национално творчество.
Трите образа на родното производство —
трудътъ, капиталътъ и умътъ—въ деня на
събора запеватъ песень, която отеква въ
въ сърдцата и душите на всеки българинъ
като надежда и упование за утрешния
денъ.
Родната песень ще прилива отъ слад
ките напеви на кавала, кръшни ржченици
и хора ще се виятъ изъ улиците на Варна,
нежните багри на народната носия из
тъкани и извезани отъ селската домаки
ня ще демонстриратъ по време на IV сел
ско стопански национиленъ съборъ въ Варна.
Кой българинъ не тържествува въ то
зи денъ? Кому лицето не засиява отърадость, предизвикана отъ национално
самочувствие? '
Нека великото съзнание, че пжтя на
братското сътрудничество ни очертава
най-близко благоденствующия брпгъ, да
бжде залога за още по ентусиазирано прове
ждане на идеята за сближението на се
лото съ града.
Варненски общински вестникъ
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И д а за .Царица и ши" \Ш гша
При всеобщъ интересъ и радость се състояха тържествата
Кои еж избра гь красавици?

Старите гърци достойно съхраняваха култа
къмъ красотата на човешкото ГБЛО. ТОЗИ култъ
даде пламъка за гениалното творчество на дре
вната гръцка скулптура и превърна перото на
гръцкигв писатели въ сладка и омайваща пъсень,
ггБсеньта за красивата Елена, за великата чевъшка борба да овладее красотата, къмъ която и
боговегв отъ Олимпъ не останаха безучастни.
Новото време, въпреки кратковремения темпъ
на модернизъмъ, не може да се отлжчи отъ класи
ческите стремежи. "Гв си оставатъ винаги нови,
защото горятъ въ безсмъртната клада на човъшката душа.
И въ колкото и малъкъ мащабъ да бжде

На самия бръгъ бъ поставенъ пбдиумъ и
естрада за журито, предназначена за манифеста
цията на кандидаткитъ.
Въ 4 часа заеха мъстата си журито въ съставъ: г-жа Леко Ивало, съпруга на финланд
ския легационенъ секретарь въ Цариградъ, г-жа
Беркенъ.съпруга на турския к-лъг-жаЩирбу, съпруга
на румжнекия консулъ, г-жа Дьо Легъ, съпруга на
французкия консулъ, г-жа Весничъ, артистка отъ
Б"Блградъ, г. Райко Ялексиевъ, редакторъ на в.
Щурецъ, г. Черкезовъ и г. Ялексиевъ, н-къ на
курортното отделение.
При голЪмъ възторгь отъ публиката въ 4'30
часа се започна

М ъ с т о т о г д е т о б ъ про» веденъ изборътъ
проявенъ този култъ къмъ красота, все пакъ за
ИЗБОРА НА Н А Й - Х У Б А В О Д Е Т Е
служава своето оправдание.
Участвуватъ 36 деца, всички до 5 год„ едно
• *#*
отъ друго по мили и красиви.
Този курортенъ сезонъ, на 7 августъ, въ Вар
Много отъ ГБХЪ проявяватъ вродена грация
на б-Ь устроено тържественото избиране на
и будятъ още по голъмо умиление.Премирани б"вха: Миче Войнова •— българка
„ВАРНЕНСКАТА ЦАРИЦА"
I награда, Хилда Ханониянъ — Н, Филипинка ПоОще по интересното е, обаче, че отъ локално
двалова — Ш, и следватъ като асистенти Зизи
забавление на плажа то се превърна въ всеобщъ
Сам. Папо и Ялисъ Ялбертъ Барухова.
възторгь. Затова сведочеше масовото стечение на
Премиранитъ деца бъха аплодирани много
летовници и граждани, числото на които надми
кратно подъ звуцигв на музиката на 8 полкъ.
наваше 25 хиляди.
Следъ този изборъ, пристжпи се къмъ
На плажа на централнитъ бани б-вха поста
вени столове и пейки, първигь редове отъ които
изборъ за най-хубавата пижама
се заеха огь елита на Л-БТОВНИЦИГБ, между които
Отъ кандидатките — 40 — не се явяватъ на
личаха видни чужденци.
подиума само няколко, които въ последния моментъ еж се отказали.
Тукъ беха съ семействата си н-кътъ на гар
За отбелязване е. че тази година кандидатки
низона г. генералъ Поповъ, кметътъ г. Мустаковъ,
тъ еж се постарали да се явятъ на състезанието
народ, представ. и преде на В. т. и. камара, г. Б.
съ много красиви и оргинални пижами, което за
Ябаджиевъ, нъкои отъ консулите въ града и мно
трудни въ първигЪ минути доста много журито.
го други видни варненски граждани.
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Премирани бъха: г-ца Надя д-ръ Симеонова
отъ Русе, г-жа Хана Гомщеровска — полякиня и
две трети премии на г-ца Маги Елиотъ — англи
чанка и Снежинка Николаева.
Следъ това състезание се пристжпи къмъ
изборъ на
НАЙ-ХУБАВЪ БАНСКИ К О С Т Ю М Ъ
Явяватъ се кандидатки съ много оригинални
костюми, нЪкои отъ които символизиратъ красиви
риби, а други , еж вложили финеса на банската
мода. Въ този изборъ участвуватъ почти сжщитъ
кандидатки.
Журито единодушно премира г-жа Катерина
Радуловичъ — югославянка, Маги Елиотъ —' англи
чанка и г-ца Надя Д-ръ Симеонова отъ Русе.
Настжпи избора за
Ц А Р И Ц А Т А НА П Л А Ж А 1 9 3 8 г.
Интересътъ въ всички се повиши, защото
тукъ се влагаха вкуса и разбиранията не само на
журито, но и на публиката, която предварително
б е си определила симпатиите къмъ тази или она
зи кандидатка.
Т"Ьзи симпатии често • се превръщаха въ глас
ни настоявания и провиквания, смущавайки жури
то, което се принуди да помоли по високогово
рителя публиката и я прикани къмъ спокойствие.
Този най-сериозенъ изборъ продължи повече
отъ половинъ часъ. Всъка кандидатка, уверена въ
своя • успЪхъ, нетърпеливо изчакваше думата на
журито.
Най-после следъ нетърпеливость и отъ стра
на публиката б е обявена за царица на плажа г-ца
Олга Чолаковичъ — югославянка и нейни асистентки г-ца Снежинка Николаева и г-ца Маги Елиотъ.
Избора се посрещна съ многократни аплоди
сменти. Тъ се превърнаха въ буря . когато избраничкит% се явиха повторно на подиума.
Запалени изборджии отъ плажа не се стърпяватъ и още когато избраничкитъ бъха на поди
ума подаваха имъ ржце за поздразъ. Фоторепор
тьорите непрестанно щракаха своитъ- апарати. Не
бъха малко и любителите, които искаха да
иматъ по една скжпа снимка.
Уморена отъ поздравления и очитъ на пу
бликата, която жадно иска да се увъри въ хубо
стите на избраната „Царица", ние успъвеме да се
доближимъ до „Царицата на плажа" г-ца Чола
ковичъ.
— Едно интервю, г-це, за вестника, който но
си името на града кждето Вашата , прелесть б е
оценена отъ всички.
„Царицата" ни отговаря на югославянски: —
Много сте ласкавъ и непринудено ме карате да
говоря. Преди да ме питате за друго, ще ви кажа,
че съмъ отъ Панчево, близо до Бълградъ, на 21
години студентка по философия.
— Надъвахте ли се да бждете избрана?
— Не ми е минавало презъ ума, че ще стана
варненска „Царица". Взехъ участие въ избора по
настояване на мои близки.
— Какви желания имате въ живота?
— Много деликатенъ въпросъ ми задавате.
Бихъ желала да остана добра и да запазя красо
тата си, която намъри обша похвала. Това не го
правя отъ женска суетность, но отъ едничкото
желание да бжде свъта по естетиченъ. Язъ оби
чамъ красотата въ живота, защото тя облагородя-.
ва човъка. Сега мога да се върна въ родината си
още по доволна, че станахъ „Царица" въ една
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братска страна и наредъ съ възхищението си отъ
красивия ви градъ и хубавата страна ще отнеса и
своята радость на избраница. Отъ днесъ азъ още
по вече обикнахъ България и Варна като Най-хубавъ морски курортъ.
Разговаряхме и съ асистенткитв на Царицата.
— Кажете г-ца Николаева нъщо"и за васъ.
— Родена съмъ въ София, дъщеря на полковникъ Николаевъ. Язъ съмъ едва 17 години и
ученичка въ немското у-ще. Минавамъ за осми
класъ. Съ голъмо стеснение, още по-вече като учетичка, се явихъ на избора безъ да очаквамъ тоя
усп-вхъ. Обичамъ много да танцувамъ и да спорнувамъ. Страстно обичамъ ездата. Веднъжъ си чупихъ главата по този спортъ и отъ тогава вече
язда контрабанда.
— Какво мислите да правите като свършите
училище?
— Имамъ желание да следвамъ медицина,
но още. по-хубаво ще бжде ако ми излъзе късме
та и се омжжа.
Разговаряме и съ втората асистентка г-ца
Маги Елиотъ.
— Отъ 16 юний съмъ на лътуване въ вашия
прекрасенъ градъ. Ние англичанитв. имаме много
морета, но въ вашето има много чаровность и
и красота, която ми допадна. Родена съмъ презъ
1921 год. Лътувамъ тукъ съ семейството си и за
щото ми хареса вашия градъ, вървамъ, че ще
остана до края на сезона. Язъ обичамъ много мо
рето и сега съмъ още по доволна, че ставамъ
асистентка на морската „Царица".
Следъ избора на „Царицата на плажа" лю
бопитството на народа взе още по голЬми разме
ри.. Ялеята въ морската градина отъ банигв бе.
буквално задръстена отъ народъ. Само съ голъМИГБ усилия на полицията б е запазена
една пжтечка презъ която се очакваха да минатъ избра
ничкитъ. Сжщия напливъ на народа б е и по бул.
„Сливница".
Въ тритв избора общо взеха участие след
ните състезателки:
Маги Елиотъ — англичанка, Олга Чолаковичъ
— югославянка, Въра Янкова — югославянка, Ста
нислава Богоевичъ — югославянка, Хенриете —
туркиня, Тина Чехова — чехкиня, Снежинка Нико
лаева — българка, Веска Тонова — българка, Едуарда Свободкинъ — полякиня, Сабина Дружинска
— полякиня, Надя Д-ръ Симеонова — българка,
Лиляна Трифонова — българка, Катерина Радуло
вичъ — югославянка, Мьрияна Ницова — българка,
Яделина Янкова — българка, Кристина Денска —
полякиня,' Гертанъ Щириле — югославянка, Виоле
та Донева — българка, Лебуша Повейсилова —
чехкиня, Хана Поледикова — чехкиня, Хилдегардъ
Сийнеръ — германка, Зинайда Богданова — ру
скиня, Каролина Куминъ — американка, Лиляна
Данова — българка, Пакстонъ Унгеръ — амери
канка, Марионъ Палменбергъ — американка, Елене Жансонъ — американка, Ялиса Пеннокъ—аме
риканка, Женевиева Максвелъ — американка, Гражина Гарватска — полякиня, Хана Гоншеровска —
полякиня, Халина Гелитска — полякиня, Цекели
Шари — унгаркй, Мила Гецъ — югославянка, Боя
на Шейтанова — българка, Янина Варнерова —
чехкиня.
Сжщата вечерь въ Морското казино въ честь
на красавиците бъ устроенъ грандиозенъ балъ съ
литературно-музикална програма, изпълнена отъ
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именити артисти чужденци и българи, летуващи
въ Варна.
Въ честь на избраничкигЬ сжшо така бъ даденъ чай на терасата на централните морски бани.
Презъ време на чая бЪха раздадени следните по
даръци, определяни отъ журито:
НАЙ-ХУБАВО ДЕТЕ.
I. № 14 МИЧЕ ВОЙНОВЯ. — Пъленъ комплектъ тоалетни принадлежности отъ заводи „Чиловъ."
II. № 15 ХИЛДЯ ХЯНОНЯНЪ. — Кутия бомбони „Бераха".
III. № 26 ФИЛИПИНКЯ ПОДВЯЛОВЯ. — Ку
тия Казино Десертъ „Пъевъ".
„ЦАРИЦА НА ПЛАЖА."
№ 2 ОЛГЯ ЧОЛЯКОВИЧЪ — Югославия. 1)
Една копринена рокля българска бродерия, 2) Ед
на пжтуване до Цариградъ и обратно, безъ храна
отъ Бълг. Пар. Д-во. 3) Пакетъ одеколонъ и др.
отъ парфюмерия „Регина". 4) Една копринена блу
за българска бродерия. 5) Една луксозна бомбониера „Пъевъ". 6) Една чанта българска броде
рия. 7) Пъленъ комплектъ тоалетни принадлеж
ности отъ зав. „Чиловъ".
ПЪРВЯ ПОДГЛЯСНИЧКЯ
№ 7 СНЪЖИНКЯ НИКОЛЯЕВЯ — София 1) Една копринена блуза българска бродерия. 2)
Половинъ дузина воалажени чорапи „Фа-ко". 3)
Единъ пакетъ тоалетни принадлежности отъ дрогер. „Надежда".
Шестдесеть

години

свободенъ
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ВТОРЯ ПОДГЛЯСНИЧКЯ
№ 1 МЯГИ ЕЛИОТЪ — Янглия. 1) Една коп
ринена блуза българска бродерия. 2) Половинъ
дузина воалажени чорапи „Фа-ко".
ПИЖАМИ
I. № 12 НЯДЯ ДР. СИМЕОНОВЯ. — Русе. —
1) Една копринена блуза българска бродерия. 2)
Пъленъ комплектъ тоалетни принадлежности отъ
зав. „Чиловъ".
II. № 35 ХЯНЯ ГОМШЕРОВСКЯ — Полша.
— 1) Една копринена блуза. българска бродерия.
2) Една чанта българска бродерия. 3) Кутия Казино-Десертъ „Пъевъ".
III. № 1 МЯГИ ЕЛИОТЪ — Янглия. - 1) Ед
на чанта българска бродерия.
IV № ' 7 СНЪЖИНКЯ НИКОЛЯЕВЯ. — Со
фия. — 1) Една чанта българска бродерия.
БАНСКИ К О С Т Ю М Ъ
I. № 14 КЯТЕРИНЯ РЯДУЛОВИЧЪ — Юго
славия. — 1) Една копринена блуза българска бро
дерия. 2) Пъленъ комплектъ тоалетни принадлеж
ности отъ зав. „Чиловъ"; 3) Една чанта българска
бродерия.
II. МЯГИ ЕЛИОТЪ — Янглия. — 1) Единъ пирографиринъ албумъ отъ магазинъ „Парасковъ".
2) Една луксозна бомбониера „Бераха".
III. № 12 НЯДЯ ДР..СИМЕОНОВЯ — Русе,—
1) Една чанта българска бродерия. 2) Кутия Казино-Десертъ „Пъевъ".

животъ

№
Варненскитъ гражданки и граждани на 9 августъ отпразднуваха шестдесеть годишнината отъ
освобождението на гр. Варна. По този случай въ
старата църква „Св. ЯрахангелъМихаилъ" бъотслу
женъ молебенъ и панихида. Присжтствуваха
началникътъ на гарнизона г. генералъ Поповъ, кме
тътъ г. Мустаковъ, контра-адмиралъ Вариклечковъ,
полицейския комендантъ г. Германовъ, пом. кме
тътъ г. Димитровъ, народ, представители г. г. Б.
Ябаджиевъ, В. Чобановъ, Хр. Мирски и Н. Стамболиевъ, членоветъ на д-во „Варненски коренякъ",
които също празднуваха патронния си праздникъ,
Свободните отъ нарядъ офицери, една рота вой
ници и множество граждани.
Преди църковната служба Варненския и прес
лавски митрополитъ г. г. Иосифъ произнесе крат
ко слово, въ което каза:
— Дне,шниятъ день — шестдесеть години отъ
освобождението на Варна е великъ за насъ, за
щото ако не беше той нъмаше да празднуваме и
други праздници.
Следъ това той отправи благодарность къмъ
Царя освободителя и р/ския народъ.
Отъ църквата всички поканени се отправиха за
ресторантъ „Ешмедеме", кждето д-во „Варненски
коренякъ" даде объдъ.
Пръвъ вдигна наздравица председательтъ на
д-во „Варненски коренякъ" г. Христо Мирски. Той
сжщо отправи благодарность къмъ Царя освобо

пищни 1 Ваш
дители, братския руски народъ и героите отъ
Шипка, които оставиха своитъ кости за свобода
та на България. На край г. Мирски завърши съ
следните думи:

На снимката еж: начал. на гарнизона г. ге
нералъ Поповъ, кметътъ г. Я. Мустаковъ»
Варн. и Пресп. Митрополитъ г. г. Иосифъ и
председ. на д-во „Варненски коренякъ"
г. Х р . Мирски
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Една отъ веригитгь

на нашата

скжпа родина

е вече разкжсана

и

I

Подписване солунското споразумение между
България и държавите членове на балканското споразумение
Следъ съобщението за подписването на Со
лунското споразумение между България и държа
вите членове на Балканското споразумение, варненскиятъ кметъ г. Янко Мустаковъ отправи къмъ
варненското гражданство следния апелъ:
Варненски
граждани,
Вчера въ Солунъ, кждето преди 20 години
б е сключено тежкото за българския народъ при
мирие, е подписана спогодба отъ г. м-ръ-председателя на България г. д-ръ Георги Кьосеивановъ и
г. м-ръ-председателя на Гърция г. Метаксасъ, като
мандатьоръ на всички държави, влизащи д ъ Бал
канското споразумение, по силата на която спо
годба съседите на нашата държава се съгласяватъ
да не се прилагатъ въ бждеще ограниченията на
Ньойския догозорч. относно свободата на Бълга
рия да се въоржжава и урежда военно като су
веренна държава.
По поводъ на този исторически за отечество
то на фактъ приканва се целокупното варненско

— Днесъ Варна се развива благодарение на
предприемчивиятъ духъ на българина. Той е единъ
отъ най-хубавигЪ въ България и най-хубавото лътовище на балканите. Чрезъ нея България се пред-,
ставя на чужденцигБ. Г-нъ Мирски завърши съ деВИЗИГБ: „Стремете се чрезъ общи усилия
да
издигнемъ Варна за величието
на Бълга
рия"
и „Силата се крие въ безпределната
обичь къмъ родния ни градъ".
Варненскиятъ кметъ г. Янко Мустаковъ под
несе поздравления отъ името на общинската уп
рава и варненскит-Б граждани. Между другото въ
речьта си той каза:
— Нашиятъ градъ е съ богато историческо
минало. Заселенъ на китния брътъ на Черно мо
ре, притежава хубости, които никой не може да
му ги отнеме. ТЬзи хубости еж едно ценно богат
ство, и подъ доброто ржководство на СВОИГБ бив• ши и настоящи управници тЪ се използуватъ за
да бжде днесъ нървостепененъ курортъ.
Ние знаемъ, че преди освобождението Варна
б е едно затънтено градче, но въ този кратъкъ периодъ отъ освобождението, Варна израстнасъ бър
зината на растежа на американските градове за
да представлява днесъ единъ модеренъ градъ.
На край г. Мустаковъ завърши съ думигв.
— Нека си дадемъ обетъ,.че ще работимъ
сплотено за славата на нашата родина подъ мждрото ржководство на нашия любимъ вождъ Царь
Борисъ III.
Да живъе Царь Борисъ III. Да жив-Ье Бълга
рия, да живее и благоденствува нашия любимъ
традъ Варна.
Следъ това поднесоха поздравления начални
ка на гарнизона г. генералъ Поповъ, генералъ о.з.
Габаревъ, председателката на добруджанската жен
ска организация г-жа Чобанова.
На всички поздравленйа отговори председательтъ на д-во „Варненски коренякъ" г. Мирски.

гражданство, всички родолюбиви, просветни, кул
турни, спортни и др. организации да взематъ уча
стие въ манифестацията, която се организира отъ
скжпата ни родна армия, днесъ 8 часа вечерьта.
Манифестацията тръгва въ този часъ отъ
Военния клубъ и ще завърши въ Приморската
градина.
Началото на манифестацията ще бжде опо
вестено съ 21 топовни истрели отъ миноносцитъ
предъ морските бани.
Приканватъ се варненските граждани да окичатъ домовегв и магазините си съ гордия националенъ трицвЪтъ.
Подъ мждрото ржководство на българ
ския държавенъ корабъ отъ любимия нашъ
Царь на българитЬ Н. В. Борисъ III вчера б-Ъ
разкжсана е д н а отъ веригигв на нашата скж
па Родина.
Да изразимъ нашата велика радость въ
този великъ за нашето Отечество день!
Да жив-Ье Н. В. Царя!
Да жив-ве България!
На апелътъ на г. кмета на 2 августъ родо
любивото варненско гражданство се стече масово,
за да вземе участие въ тържеството, и манифе
стацията на родната войска. Присжтствуваха и
официалнигЬ лица. Въ 19 и пол. часа б%ха даде
ни 21 топовни вистрела отъ нашитв миноноски)
които бъха хърлили котва предъ морската гради
на. Въ 20 часа пристигна началника на варнен
ския гарнизонъ г. генералъ Поповъ, придруженъ
отъ кмета г. Я. Мустаковъ. Г-нъ генералъ Поповъ
произнесе следната речь:
— Драги
варненски граждани,
офицери
и войници!
Днесъ сме събрани да
манифестираме
българския духъ, българското
поето-нство
и
българската
твърдость. Двайсеть години из
минаха отъ тгъзи дни, които България
б/ь
принудена да понася следъ Солунското
при
мирие. Настанаха дни тежки, но тп> не сло
миха българскидухъ.
Какво еж двадесеть години предъ
петстотинъ вгьковното робство, което не сло
ми български*
духъ.
Това, което виждате днесъ е само пър
вия етапъ. Ние нгьма да спремъ тукъ и съ
сжщия духъ ще постигнемъ
крайната
цель,
която е идеала на българския
народъ.
Нека
съ втьра въ българското правителство и подъ'
мждрото
ржководство
на върховния
ни
вождъ Н. В. Цари да вярваме
въ
преуспява
нето на Българи е.
Азъ ви приканвамъ
варненски
граждани
да извикаме трикратно ура за Н. В. Царя, а
следъ това да се наредите
следъ
родната
войска за да манифестираме
днешната ра
дость.
Последните думи на г. генералъ Поповъ 6Ъха изпратени съ гръмогласно ура отъ граждан
ството и войната. Следъ това се образува факелно
шествие, което завърши предъ морската градина.
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Поет [ ш и и ш съборъ п п. Ваша
Нека се приготвимъ да посрещнемъ нашитгь скжпи гости — братя
и сестри отъ шуменската область.
Нека стоплимъ ттьхнитть души и съ това подчертаемъ девиза на
многоуважаемия областенъ директоръ г. Борисъ Казанлиевъ — да
сближимъ селото съ града.
Ето сега сме предъ четвъртия селско-стопански съборъ, който тази
година се организирва отъ Варненската община съ голгьмотпо съдействие
на областния директоръ г. Казанлиевъ. Общината е организирала вече
всичкия свой разполагаемъ персоналъ и усилено подготвя тази годишния
съборъ, който отъ сега показва, че ще бжде още по-величественъ отъ
миналитгь.
Пакъ между насъ ще дойдатъ братя и сестри отъ шуменска область.
Ще напустнатъ тгь своитгь кжщурки, ще напустнатъ своитгь китни
поля и градини. Ще се премгьнятъ съ най-хубавитть си премтьни и весели
съ птьсни а музики, съ влакове, автомобили, каруци и пешъ ще дойдашъ
при насъ — въ Варна — „Царицата на Черно Море" за да вид»тъ нейнитть прелести, за да чуятъ шепота на морето, за да се нагледатъ. на
красивитгь лунни нощи.
Тть ще дойдатъ, нашитгь братя и сестри отъ Шуменска область.
Нека се приготвимъ да ги посрещнемъ и стоплимъ ттьхнитть сърдца и
души. Нека сближимъ селото съ града.

Желаниятъ контактъ за сближе
ние селото съ града
Величественото и з н а с я н е на с е л с к о 
стопанския с ъ б о р ъ
По време на тазгодишния селсгко-стопански
националенъ съборъ въ Варна, Варненската град
ска община ще произведе множество конкурси и
ще раздаде на отличилите се награди. За тази
цель е натоваренъ специаленъ комитетъ, който
вече е изработилъ следната програма, която ще
служи за ржководство за правилното и добро из
насяне на отдъла конкурси и награди.
По традиция на втория день на събора 29
августъ, следъ объдъ на плажа на централните
морски бани се урежда конкурсъ — състезание на
скжпата българска носия, на родната българска
пъсень, родната музика, кавалъ, гайда и пр., на
хоровегЬ предимно излжчени отъ селата на шу
менската область и ТЕЗИ отъ другитъ области, ржченици, хора и битови картини.
За да се изпълни това навреме, ще бжде построенъ специаленъ подиумъ съ достатъчна естра
да — откритъ театъръ, кждето десятки хиляди бъл
гарски моми и момци, народни музиканти, съ на
родния инструментъ ще демонстриратъ своето из
куство. Комитетътъ вече е опредълилъ следните
лица за жури, въ което влизатъ видни наши"по
знавачи на музиката: г. Първанъ Николовъ — поручикъ, капелмайсторъ на 8 пех, полкъ, г-нъ Ллександъръ Кръстевъ — учитель по музика, г-нъ Найденъ Найденовъ — учитель по музика, ' капелмайсторътъ на флотската музика на Н. В. Царя, г-ца
Пенкова, учителка по-музика въ Девическата гимнази, г-нъ Ивановъ диригентъ на музиката въ
Мжжката гимназия. Комитетътъ ще изработи програма-наредба за правилното провеждане на му
зикалния конкурсъ.
Комитетътъ е натоваренъ още да постави ви
сокоговорители, чрезъ които ще се предаватъ му
зиката и песните, за да могатъ да бждатъ слуша

ни отъ хилядите съборяни, летовници и варненци;
П р е м и р а н е н а националнитЪ носии
Съзнавайки, че най-ценната страна на селото
— стопанския съборъ, е демонстрирането на скж.пата българска носия, съ чиста българска битова
шивица, изработена отъ собствената груба ржка
на селската мома и за правилното приценяване
на това е назначена комисия въ следния съставъ:
г-жа Р. Димитрова — председателка на д-вото
„Любовъ къмъ Родината", г-ца Иванка Спасова —
учителка въ Девическата гимназия, г-ца Кирова —
учителка по ржкодъ\пие въ д-во „Майка", г-нъ
Илиевъ, художникъ, учитель въ Мжжката гимна
зия. и г-въ Бълчевъ, учитель въ Мжжката гимна
зия. Тази комисия има право отъ своя страна да
покани и други лица компетентни по национална
та носия, за да може безпогрешно да се преценяватъ и награждаватъ участвующитЬ въ конкурса.
Състезателитъ групово, както се явяватъ по
околии ще бждатъ възнаграждавани ВСЕКИ по
отделно независимо отъ първитъ премии. ВСИЧКИ
видове носии ще бждатъ фотографирани.
Новото, което е вмъкнато тази година е, че
ще бждатъ поканени членове на родолюбивите
организации и дружества, които ще иматъ специал
ната задача да влЪзатъ въ компания съ състеза
телитъ въ конкурса и следъ свършването му,- ги
разведатъ, кждето. ТЕ пожелаятъ, за да може да
се получи по този начинъ оня желанъ контактъ
и да иматъ приятели и приятелки въ града, а не
да се чувствувать чужди и самотни.
Тази идея на комитета е повече отъ похвал
на. За насъ е известно каква готовность проявявать
нашитъ селяни, когато нъкой гражданинъ е на
гости въ нЪкое село. Тъ ни приематъ въ най-интимнитъси седънка, на СВОИТЕ неделни хора, на
сватби и пр. Този е пжтя на сближението. Истин
ския живъ контактъ!

Увеселения и развлечения по време
на събора
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Наредъ съ всичко това назначена е една
комисия въ съставъ: г-нъ Ялекси Ялексиевъ — началникъ на курортното отделение, съ всички не
гови помощници, г-нъ Вълчо Тодоровъ, началника •
на Земеделско стопанското отделение, г-нъ Кирилъ Георгиевъ — склупторъ, и г-нъ д-ръ Недко
Недковъ, която ще се грижи за увеселенията и
развлеченията по време на събора.
Дошли скжпите съборяни отъ своите селищи <•
въ големия градъ, похвална е инициативата за
създаването на малко развлечения и удоволствия
на ГБХ"Ь. По този начинъ, ГБ иде иматъ още една
незабравима представа и споменъ огь Варна. И
когато Г Б се завърнатъ по своите домове, въ сладъкъ споменъ презъ зимните дълги нощи ще възпроизвеждатъ на ония, които не еж дошли красо
тата на тия феерични вечери, сиБта съ чаровната
хубость на хилядите ракета и фонтани, светлина
та, на които се кжпи
въ водите на дивното

Манифестация отъ миналогодишния
съборъ

Конкурси, награди, украса
и квартири по в р е м е на IV селско-стопански
иационаленъ съборъ
Единъ въпросъ, който тази година ще бжде •
много добре разрешенъ. Взето е грижата общите
помещения Да бждатъ почистени и дезинфекци
рани и послани съ зебло, за да се избегне събо
ряните да спять на слама. Варненското граждан
ство съзнавайки значението на селско-стопанския
иационаленъ съборъ тази година е много повече
отзивчиво съ квартирите и съ готовность желае
да посрещне своя братъ с е л я н и н ъ й г о приюти въ
своя домъ.
За разквартируването е изработенъ единъ
планъ по участъци и групите ще бждатъ бързо и
добре настанявани. За тази цель има вече излжчени надъ 200 души, членове на родолюбивите
организации, които отъ гара Варна ще взематъ
съборяните и ще ги отвеждатъ до определените
имъ квартири.
Отдълъ украса
За да се даде по-голема величественость и
и по-близко до името,
което носи
събо- |
ра, за пръвъ пжть Варна ще бжде украсена съ
житенъ тонъ. Специаленъ архитектъ е натоваренъ
да изработи естрадата въ форма на житна кула,
отъ която ще бждатъ приемани съборяните.
Отд-Ьлъ п р о п а г а н д а
Пропагандата се води усилено. Поканенъ е

-'-^-ь^

Стр. 7.

да приежтетвува Н. В. Царя и неговия* домъ. , По
канени еж сжщо господа м-рите и. старите гене
рали, които да видятъ бодростьта и стопанската
мощь на българския селянинъ.
Получаватъ се писма отъ всички краища на
България, които искатъ да участвуватъ въ състе
занието. Лично областния директоръ г. Казанлиевъ е поканилъ отъ всички области на царството
да изпратятъ по 50 моми и момци съ най-хубави
характерни национални носии на областьта си.
Уреждатъ се въ първия день на събора бор
би. Поканени еж добри борци да взематъ участие.
Ще взематъ участие и нашите първокласни борци.
Предвиждатъ се големи награди, които ще бж
датъ раздадени на борците. Най-големата нагргда
ще бжде коприненъ поясъ съ трибагреникъ съ
сърмени пискюли, който ще бжде даденъ на пър
вия борецъ непрофесионалистъ селски стопанинъ
отъ Шуменска область. Той ще го носи, като тро
фей до идния съборъ. Борбите будятъ големъ
интересъ и у чужденците гости на Варна, защото
носятъ иационаленъ характеръ.
Отд-Ьлъ конкурси и награди
И тази година българските носии ще бж
датъ показани на специални естради построени
край сините води на красивото Черно море. На
родната песенъ, музика, незаменимите наши хора
още веднъжъ ще бждатъ показани. За всички, ко
ито се явятъ тази година, ще бждатъ дадени по
даръци — спомени отъ Варна.
Уредена е томбола отъ 10,000 билети, съ
ценни предмети, която ще бжде теглена на 28
августъ
Охрана на съборянигЬ
Взети еж всички мерки за осигуряване реда
и спокойствието на съборяните. За лична карта
на всеки съборянинъ ще служи съборната му
карта.
Осемте отдела при централния комитетъ
на Общо-гражданския комитетъ, за да може да
се изнесе по величественно IV селско стопански
съборъ е извършилъ до сега следното:
Ф и н а н с о в ъ отд-Ьлъ
Централниятъ комитетъ е турилъ въ движе
ние всички родолюбиви организации въ града из
насяне на увеселения, балове, спектакли и мачове,
които въ по-големата си часть еж изнесени и
приходите добити отъ техъ отиватъ изключително
по уреждане на въпроса съ квартирите. Всички
тези увеселения, балове и спектакли беха много
добре посетени отъ варненското гражданство и
летовниците. Приходите отъ техъ еж много задо
волителни.

Прехраната на съборянит-Ь
Издействувана е вече за съборяните нуждната отстжпка отъ ^рестораторите, гостилниците,
питиепродавците, хотелиерите и превозните сред
ства. Отъ намалението ще се ползуватъ съборя
ните, които притежаватъ съборни карти.

Посетете IV селско-стопански
културенъ и иационаленъ съ*
боръ въ гр. Варна.
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„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Брой 13'

Арх. Инокенти

Една леща защо нашето море нога названието „Чер"
Чернр-море .е носило разни названия у раз
ни народи презъ вековете. Нъма да се спираме
върху тоя въпросъ, тъй като г. Сава Н. Ивановъ
е написалъ цъла една книга . по него. Тя носи
следното название: Ч е р н о море. О б щ е д о с т ж п н и
студии. Книга втора 1929 г.
Въ студии г. Сава Ивановъ, още въ самото
начало, за разните наименования на Черно, море
пише, че скитите, които били отъ иранско потек
ло, следъ като изтикали кимерийцитъ, които били
най-старитъ жители по бръговетъ на Черно море,
наричали го „Алшаена." Тая дума била старо-иранска, която преведена на български значи „Тъмноцвътно." Донегде си това наименование е сходно
съ сегашното „Черно", макаръ че понятието „тъмн о ц в ъ т н о " може да се приложи и къмъ други
цвътове въ широкъ смисълъ на думата.
Ето какво .гласи една легенда на коренни
жители на гр. Варна, слушали я отъ свои дъди И
прадъди, за наименованието на морето, което мие
бръговетъ на нашето отечество и носи сегашното
название „Черно."
Въ далечното минало, когато още е нямало
параходи, пжтуванйята по море се извършвали съ
гемии (платноходи), които плували продължително

време. Жителитъ на гр. Варна еж въртели търго
вия съ ония на бъломорскитъ острови. Последнинатоварвали своитъ стоки на платноходки и съ
десетки такива се отправяли за Варна, гдето раз
товарвали своята стока и товарили друга за островитъ. Но при пжтуванйята си моряците, на оти
ване и връщане, често бивали изненадвани отъ
големи морски бури въ открито море, безъ да
могатъ да намърятъ убежище за спасяване. Мно
го отъ тия платноходи ставали жертва на морска
та стихия. Както споменахме по-горе, тръгвали съ
десетки платноходи, а винаги се връщали по-мал
ко. Когато вече пристигвали въ своето селище,
близкитъ на моряцитъ излизали да ги посръщатъ.
Но за голъма тъхни изненада, мнозина отъ тъхъ
ги нъмало. Следъ като разпитвали пристигналитъ
моряци за еждбата на своитъ близки, узнавали
отъ завърналите се, че тъ еж станали жертва на
на морскитъ бури. Тогава настжпвала една трога
телна минута на голъма скръбь и плачъ. Семейст
вата, които еж изгубвали своитъ близки, украся
вали входнитъ си врати на улицата съ черни плат
на въ знакъ на трауръ. Това дало поводъ на жи
телитъ отъ бъломорскитъ острови да наименуватъ
морето „Черно."

Прогромо зо розвлшията презъ време но събора
Специаленъ комитетъ е изработилъ програ
мата за провеждане на украсата и всички забав
ления, които ще станатъ по време на селско-стопанския и националенъ съборъ.
Украса
Предъ входа на Морската градина, подъ сводъ
ще се наредятъ всички дружествени знамена на гр.
Варна (само български), за да се даде изразъ на
единство. Отъ дветъ страни на входа ще има жертвеници. На свода надъ знамената ще има надписъ „Всичко за България".
Прожектори и ракети предвождатъ откриването
на вечерьта и поддържатъ настроение презъ всич-,
кото време.
Високоговорители разгласяватъ седънкови на
родни пъсни. Щ е се създаде феерично осветление
на Морската градина. Ще се постави картата на
България съ очертание на поробенитъ краища,
откроени съ електрически лампички.
Театъръ на открито
Ще бждатъ изнесени на" открито редица хо
рови и музикални концерти отъ хоръ „Морски
звуци", дветъ военни музики, сценка „предъ теле
ните, мрежи, умирающъ български войникъ" съ
монологъ. Сценката ще завърши съ стихотворени
ето „Сине мой". Ржченици. „Оборище" придру
жена съ монологъ. Сценки — „Кубратъ и . неговитъ синове" и „Подъ игото".

Градината

за

народа

Уреждатъ се редица забавления за. народа.
Седънки на нъколко мъста пО добруджански, ма
кедонски, тракийски и котленски обичай, съ рж
ченици и хора. Селски добруджански, тракийски и
и македонски сватби въ движение. „Еньовски
огньове", съ гергьовски люлки. Възпроизвеждане
на вършитба съ дикани подъ светлинни ефекти.
Въ м о р е т о на кораби, лодки и салове
ще се възпроизведе десантъ въ
бр%га.

защита

на>

Балъ въ Морското казино
Ще бжде уреденъ единъ отъ най-хубавигв ба
лове презъ този л1зтенъ сезонъ. Предвиждатъ се
следнитъ забавления:
Сценка: „Тритъ робини: Добруджа, Тракия и
Македония" — българка декламира „Живъ е
българския Богъ". Балетъ. „Жетва въ Добруджа".
Ржченица и танци.

Посетете Варна, по време на IV сепско-стопански съборъ, за да видите мощьта
на българското село.

