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Лойта! с!е 1а титараНт-е йе Уагпа
Издава Варненската градска община — Огдапе огг!с1е1 де 1а танче йе Уагпа.
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Цена 6 лева
Лбонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за б месеца — 30 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2*50 лв. на кв.см.
търговски — по споразумение
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Всичко за вестника
се изпраща чрезъ кметството
— Варна.

ншп й

•ъ гр. Варна на 27 и 28 августъ 1939 год

Варна се готви да посрещне своит% гости.
Триутфадната а р й а н а пл. „Независимость" презъ
кждето щ е п р е т и н а т ъ съборяните.
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лъ

къмъ варненското гражданство
Драги съгражданки и съграждани,,
Настжпватъ ДНИГБ на традиционния, ежегоденъ селско-стопански културенъ и националенъ съборъ, който ще се състои тази година
за пети пжть въ нашия хубавъ градъ на 27 и
28 т. м.
За пети пжть Варна се готви да изживъе
свой голъмъ праздникъ — свътълъ день на
единението между селото и града.
За пети пжть ще дойдатъ между насъ
скжпигв ни гости отъ всички окрайнини на
Шуменска область.
ПъстроцвътнитБ групи на нашитв братя
отъ плодороднит-Б полета на българското село
ще изпълнятъ нашия градъ.
Ще дойдатъ тв съ празднична премъна
весели лица, съ пъсеньта на майката земя.
Ще дойдатъ въ стройни редици хиляди )

хора, за да изковатъ стоманения чукъ на на
шето народно единство и националенъ възходъ.
Отворете сърдцата си, съграждани, прие
мете съ присжщата ваша гостоприемность и
братска любовь нашитв желани гости, съ
радость въ ТЕХНИТЕ души и направете преби
ванието имъ между насъ незабравимо и
възторжено!
Нека чрезъ неразривна искренна любовь
на брата отъ града къмъ брата отъ селото изградимъ мощната гранитна основа за благо
денствието на целокупния български народъ
и величието на България, подъ мждрото ржководство на Негово Величество Борисъ III —
Царьтъ на Българитв!
Инж. Я. Мустаковъ
Кметъ на гр. Варна

позивъ

Варненски гражданки и граждани.
За пети пжть Варна се готви да посрещне
нашите братя и сестри отъ бреговете на белия
Дунавъ, отъ величавото Лудогорие, отъ КИТНИТЕ
гори на Лонгоза и Камчията, отъ златнитв полета
на цълата Шуменска область.
Отново по улицитЬ на нашия градъ ще се
понесать стройните редици на българските синове
и дъщери, понесли въ гърдитъ си копнежите на
цълъ народъ, изнасящи на показъ предъ свои и
предъ чужди своя бить и своя духъ.
За пети пжть селско-стопанскиятъ културно
националенъ съборъ, станалъ вече неотменима
традиция и нужда, ще се изнесе въ града ни на
27 и 28 августъ.
Драги съгражданки и съграждани,
И тази година, както това правите вече чети
ри години по редъ, разтворете сърдцата си, за да
приемете съ радость и обичь нашитв сестри и
братя отъ селата!
И тази година стистнете братски попуканата
отъ трудъ ржка, за да подчертаете повече отъ ВСЕКИ
другъ пжть голЪмата взаимна любовь, която свър
зва българските чеда отъ града и селото.
Окичете домовете си съ националния ни трибагреникъ, окичете балконитв си съ флагове и ки
лими, направете всичко за да покажете, че ДНИТЕ
на събора еж тържественъ праздникъ за варненци
и за техния градъ.
Скжпи гости съборяни,
Дошли за неколко дни между насъ, следъ
вашия тежъкъ, но благодатенъ трудъ, за да отдадемъ задружно благодарность къмъ Всевишния и
да манифестираме голъмата си и всеотдайна лю
бовь къмъ Царь и Родина, варненци желаятъ Ва
шето пребивание тукъ да остави у Вась най-до

бри спомени и чувства.
Тъзи спомени и скжпи братски чувства отне
сете по Вашитв домове, сподълете ги съ Вашитв
близки и познати, за да изградимъ здравата и не
разривна връзка между българския градъ и бъл
гарското село въ името на нашата скжпа Родина и
идезлитв на българския народъ.
Сьборътъ ще се произведе по следната програма:
1) Пристигане на ГОСТИТЕ: на 25 и 26 августъ
съборяните пристигатъ съ специални влакове. Въ
стройни редици пристигащите минаватъ по ул.
„Цариградска", „Преславска" и пл. „Независимость"
кждето се посрвщатъ отъ официалнитъ власти,
начело съ г-на Областния директоръ.
. 2) Заря съ церемонии: на 26 ежбота, въ 18*30
часа, на площада предъ катедралната църква, ще
се състои заря съ церемонии, за почитане паметьта на падналитв за Родината.
3) Молебенъ и манифестация: на 27 недвля,
9 часа преди объдъ на сжщия площадъ, ще се
състои благодарственъ молебенъ, следъ който всич
ки съборяни, подъ строй, ще манифестиратъ пре
минавайки по ул. „Царь Борисъ" и „6-ти Септемврий".
Сжщия день следъ объдъ ще се състоятъ въ
колодрума големи национални борби.
4) На 28 августъ, „Св. Богородица", въ 16 ч.
започва манифестацията на българскитв народни
носии, която завършва при банитв съ конкурсъ на
българските носии, лъсни и музика. Конкурсътъ се
закрива съ голвма феерия въ морето.
5) На 29 августъ, ервда, започва разотиването
на съборяните, което продължава и на 30 августъ.
Инж. Я. Мустаковъ
кметъ на гр. Варна и Председатель
на общогр. м-Ьстенъ сьборенъ к-тетъ
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ПРОГРАМА
за У-ти областенъ селско-стопански
културенъ и националенъ съборъ отъ 25
ЗО августъ 1939 г. въ гр. Варна
2 5 и 2 6 августъ:

ТБ г. Шуменския Областенъ Директоръ Н. Шумеловъ. Лко присжтствуватъ и други г. г. Министри
редъть на ТЕХНИТЕ речи ще е следъ г. Министра
на Вътрешните работи и народното здраве.
Следъ това започва голъмата съборна мани
фестация на Шуменска область.
Официалните лица, на чело съ г. г. Мини
стрите, заематъ своевременно мъсто на специално
построената естрада на площада при бирария
л
и Кристалъ .
Манифестацията се води въ установения редъ
отъ г. Шуменски Областенъ Директоръ, кмета на
гр. Варна съ помощицитв си и местния съборенъ
комитетъ, които заставатъ сжщо при официалните
лица на естрадата и пропускатъ цълата манифе
стация, подредена въ установения вече редъ по
жребие, а именно: Разградска, Преславска, Вар
ненска,- Провадийска, Русенска, Новопазарска, Шу
менска, Поповска, Търговищенска, Кубратска, Омортагска, Исперихска, и Бъленска.
До естрадата застава и специалното жури,
което има за задача да установи на първо мъсто
на коя околия да се предаде съборното знаме до
идния съборъ и на второ место — на кои б об
щини да се дадатъ установените парични премии.
Манифестацията завършва при улиците: Миладинова, Македония и Царь Освободитель.
Сжщия день следъ объдъ ще се състоятъ
борби вь колодрума, при народни цени. Начало
на борбите 3 часа следъ обедъ.

Пристигане на съборяните, посрещане и на
станяването имъ въ квартирите, съгласно разпи
санието за специалните влакове и квартирния
планъ.
Посрещането на гарата става отъ членове на
мъстния съборенъ комитетъ, начало съ единъ пом.
Кметъ и Варненски околийски Управитель — комендантъ на събора.
Приветствуването на пристигащите съборяни
ще става на площадъ „Независимость" отъ Обла
стния Директоръ, Кмета на гр. Варна и членове
на мъстния съборенъ комитетъ. Отъ тукъ присти
гащите се оправятъ за опредъленитъ имъ квартири.
На 25 и 26 вечертьта комисия, начело съ пом.
Кмета К. Миневъ, Секретаря на областната дирек
ция г. Шипковъ и членове отъ съборния мъстенъ
комитетъ обхождатъ всички квартири, въ които
квартируватъ съборяни.
2 6 августъ — с ж б о т а :
На площада предъ катедралната църква ще*
се състои заря съ церемонии, произведена отъ
войсковите части на Варненския гарнизонъ.
Начало на зарята 7"ЗО часа вечерьта.
Всички съборяни присжтствуватъ, като заематъ определените имъ мъста по плана, изработенъ отъ военния комендантъ на града, а бойците
— съборяни на всека околия, отъ IV Преславска
девизия, се подреждатъ предъ местото на съответ
ната околия въ отдълни редици.
Зарята се произвежда по специална програ
ма и завършва съ факелно шедствие, начело на
което маршеруватъ ВОЙСКОВИТЕ части. Факелното
шедствие завършва на площада при ресторанть
Морско око, отъ кждето войсковите части се отправятъ за казармитъ. а съборяните си разотиватъ.
2 7 . августъ - н е д Ъ п я — I с ъ б о р е н ъ д е н ь :
Въ 7 часа започва пристигането и подрежда
нето, по специално изработенъ планъ отъ поли
цейското комендантство, на съборянскитв колони
на площада предъ Катедралната църква.
Благодарствениять молебенъ започва въ 9 ч.
Следъ молебена ще се освъти и кръсти съ
борното знаме. Кръстникъ на знамето е г. Министра на Вжтрешнитъ Работи и Народното здраве,
който го предава на г. Областния Директоръ, а
той отъ своя страна на първия знаменосецъ —
челната околия при манифестацията. .
Следъ словото, което ще произнесе Негово
Високо Преосвещенство Варненски и Преславски
Митрополитъ Йосифъ, съборътъ ще бжде откригь
отъ г. Министра на Вжтрешнитв работи и народ
ното здраве. Щ е поднесе приветствия кмета на
града г. Инж. Я. Мустаковъ, а ще приключи речи-

2 8 . августъ - п о н е д ь п . — II с ъ б о р е н ъ д е н ь
Времето предъ объдъ се остава на разположение на съборяните за разглеждане на забеле
жителностите на града и ОКОЛНОСТИТЕ му, както и
за разглеждане на изложбените палати.
Презъ дните 26, 27, 28 и 29 т. м. въ народ
ния театъръ ще се даватъ редовни представления,
срещу народни цени. Програмата за представлени
ята се обявява предъ театъра.
Следъ обедъ сжщия день, въ 3 часа, започва
манифестация на националните носии, въ която
участвувттъ съборяни отъ всички околии, но об
лъчени въ национални носии. Колоната потегля
отъ градската градина, начело съ емблемата и
съборното знаме и минава съ маршрутъ както
предущия день.
Тази манифестация се поздравява отъ офи
циалните лица на сжщото место предъ бирария
„Кристалъ".
Крайния пунктъ на манифестацията е цен
тралните морски бани, кждето въ 4 часа започва
конкурсътъ за най-добрата носия, най-добриятъ
гадуларь, кавалджия, гайдарь пъвецъ и пр.
Наградитъ ще се раздаватъ отъ специално
жури.

1
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гШШННЮЩТРУ МПШ№
съборъ въ Варна отъ 25 д о 30 МШ. 1939 г.
БОГОРОДИЧЕНЪ СЪБОРЪ
Има н^що величествено и мощно въ прид
вижването на грамадни маси люде, въ струпването
на големи множества въ едно населено место.
Впечатленията, които оставатъ у човъка еж
неизгладими и се налагатъ властно.
Оня, който е видълъ движущитв се пълчища
презъ време на войната, който е с р е щ а л ъ дви
жението на населението отъ едно селище въ друго
презъ време на върховните часове на изпитание,
който е приежтетвувалъ на набирането на десетки

Такъвъ пленъ върху себе си ще чувствува и
оня, който е виждалъ народните събори въ Варна,
който е стоялъ захластнатъ предъ шествието на
селско-стопанския съборъ въ Варна.
Тазигодишниятъ съборъ отново засегна чув
ствата на варненци, отново повдигна оня усътъ,
който всеки отд^ленъ човъкъ храни къмъ общото,
къмъ което принадлежи и отъ което изхожда.
За приготовленията на У-тия селско-стопански,
културенъ и националенъ съборъ говорихме въ

г. Никола Шумеловъ

г. о. з . генералъ Н е д е в ъ

г. и н ж . Я. Мустаковъ

Шуменски областенъ директоръ
уредникъ на събора

М-ръ на В. Н. Р. 3.
покровитель на събора

кметъ на гр. Варна
домакинъ на събора

хиляди и стотици хиляди люде презъ време на на
родни празненства въ голъмитв градове, той ще
остане завинаги плененъ отъ гледката, която представляватъ народните . празненства и народнитъ
събори.
Въ конкурсътъ взематъ участие само посоченитв отъ съответните околийски управители лица.
. Веднага следъ завършването на конкурса за
почва морската феерия.
Входътъ на района на банитв за наблюдаване конкурса и морската феерия е срещу 5 лева.,
като седналите на столовете въ централниъ плажъ
плащатъ допълнително по 10 лв.
2 9 и 3 0 августъ
Изпращане на съборяните по роднитв имъ
м^ста. Изпращането се извършва по сжщия редъ
на посрещането, като на гарата се раздаватъ на
съборяните възпоменателни картички, а на всъка
околия се подарява по единъ лавровъ възпоменателенъ вънецъ.

Отъ съборния комитетъ

миналия брой на общинския вестникъ и тамъ още
беха онагледени гол-вмитъ ЛИНИИ па и подробно
стите по провеждането на събора. Тези пригото
вления бъха масови, усилни, насочени да задоволятъ всичко онова, което е свързано съ събора.
Следъ свършване на приготовленията въ гра
да, както и въ цълата шуменска область настжпи
деньть за извършването на събора.
По една установена и подържана вече прак
тика, отъ всички гари на железопжтнитБ линии
въ шуменската область тръгнаха стеклитв се отъ
съответните околни селища, участниците въ събо
ра, събрани по селища,-по общини, начело сь кме
товете, секретарите и бирници. Гъмжаха малкитЬ
гари по тия линии, вевка съ знамена. Въ въздуха
се ноевше една друга България, която тръгва въ
шествие, въ кракъ.
На 25 августъ почнаха да излитатъ съборянСКИТБ влакове — този день пристигнаха въ Варна
6 особни съборянски влакове, а така сжщо и че
тири редовни съ съборяни. Първиятъ влакъ тръгна
отъ гара Хитрино въ 7 часа сутриньта и пристигна
въ Варна въ 12 и 20 ч. сл. пл. Той -пръвъ изсипа
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съборяни, той откри събора. Съ него пристигнаха
съборяни, селяни и селянки, отъ близките до Хит. рино селища отъ Шуменската околия.
Градътъ бе вече окиченъ. Варна бе въ сво
ята празднична премина.

Стр. 5

Украсени бЪха и входовете на морската гра
дина, пристана на морскитъ бани, цъ\пиятъ общин
ски домъ. Осемь колони бидоха издигнати на цър
ковния площадъ и вср-вдъ тюсъ единъ аналой.
Недалечъ отъ тъхъ, пакъ на сжщия площадъ

I

Съборниятъ комитетъ, на който се дължи бльчкавото
изнасяне на събора.
Предъ гарата бъха издигнати четири стълба
окрасени съ национални знамена съ надписъ:
„Добре дошли". Предъ общината, на площадъ
„Независимость" б-вха издигнати четири дебели
цилиндрични колони отъ.дърво, образуващи една
особна арка, триумфална арка, окичена съ зеле-

Съборния комитетъ очаква" приситигането на
влакове съ съборяни.
Нина, съ знамена, съ държавния гербъ, съ четири
едри, повече отъ естествена големина фигури на
български селянки и селяни въ народни носии,
окичени съ златно зръйни плодове на българската
земя, обиколени отъ златни снопове пшеница, взе
ти направо отъ НИВИТЕ на близки до Варна села.

на самия жгълъ на двора на митрополията сь ли
це къмъ паметника отъ 1885 г. биде издигнатъ малъкъ импровизиранъ дъсченъ театъръ на открито,
представляващъ старобългарска крепость съ кули
бойници и площадки.

Съборния комитетъ очаква преминаването на съборяните
Два големи позива, единътъ оповестяващъ
всецъ\по програмата на събора, другиятъ на три
цветна, напомняща народния трибагреникъ, хартия,
еж издадени отъ кмета на града Варна, къмъ всички
варненски гражданки и граждани, подканящи ги
да приематъ своитв братя и сестри, селяни и се
лянки, за да се види, че дните на събора еж тър-
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Посрещане на министъра на В. Р. Н. 3.
г. Недевъ

Брой 10, 11 и 12.

Комитета посреща м-ра на финансите
г. Д. Божиловъ
отъ близкигЬ до тия гари селища и община. Цълиятъ следъ об-вдъ пристигнаха тия влакове. Идва
ха стройни и гъсти редици съборяни съ знамена,
съ духови музики, минаваха подъ триумфалната арка

Варнен. Общ. служители посрещатъ гостите си
— колеги отъ Русенската община.
жественъ праздникъ за варненци и за тЬхния
градъ. Последниятъ позивъ е издаденъ отъ кмета
на града и като председатель на общогражданския
местенъ съборенъ комитетъ.
Започна да се разлива една вълна на въодушев
ление, на народно оживление изъ улицит4 на
Варна. Въ окщия день 'пристигнаха въ града вла
кове отъ Преславъ, Попово, Бела, В-втово, Търго
вище, Оборище, Ст. Орехово, носещи - съборяни

Изъ специалната украса на града изгледъ на
триумфалната арка
на площадъ мНезависимость" и биваха веднага наста
нявани въ определените имъ помещения — въ
училища и пруги здания.
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^^Задушевното посрещане отъ варненските общ.
3&;,,:служители на гостите отъ русенската община

Съборниять комитеть приветствува пристигащите съборяни
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Предъ триумфалната арка, на една малка
дървена естрада ги посрещаха прочувствено и ра
достно официалните лица: областниятъ директоръ
Н. Шумеловъ, кметьтъ на града инж. Янко Мустаковъ, пом. КметовегЬ Н. П. Димитровъ и Конст.
Маневъ,секретарьтъ на областьта Шипковъ, област
ниятъ полиц. Инспекторъ Керановъ, околийскиятъ
управитель Димитриевъ, и др.
Дойдоха шуменци, поповци, бъленци, русенци,
новопазарци, омортагци, исперихци, провадийци,
На 26 с. м. пристигнаха все следъ, объдъ но
ви 8 влака съ съборяни отъ гаригв Каспичанъ,
Разградъ, Ясеново, Разградъ, Провадия, Самуилъ,
Оборище, Доленъ Чифликъ.
. Всички съборяни дошли до 9 часа вечерьта
въ Варна се изчисляватъ на 40,000 души.
Едва пристигна и последниятъ влакъ съ приидващи съборяни отъ Доленъ Чифликъ и почна
зарята съ церемонии на площада „Митрополитъ
Симеонъ" предъ съборната църква. Зарята съ це
ремонии биде извършена отъ военните! части съ
участието на бивши бойци отъ служилитъ презъ
време на ВОЙНИГБ ВЪ полковете отъ областьта
и участието на
организации и близо петдесетхилядно гражданство.
Отъ юнашкия салонъ и часовниковата кула
бидоха дадени визстрели съ картечници и автома
тични пушки и ракети. Музиките свираха колъ
славенъ, хорътъ пъ чудесни песни, споменати би
доха имената на загиналитъ герои.
Презъ време на зарята съ» церемонии биде
представена на открития театъръ за който гово
рихме вече, пиеската „България презъ въковетъ"

Стр. 7.

(музикаленъ радио-монтажъ) съ автори Йорданъ
Стубель и П. Витановъ и музика отъ живущия въ
града ни композиторъ Хр. Ем. Маноловъ. (сф. 1939г.)
Пиеската представлява летописецъ който чете
отъ стари летописи за величието на България въ
миналото, извиква духовете на българскигк царе
Исперихъ, Крумъ, Омортагъ, Борисъ, Симеонъ, Калоянъ, които се явяватъ и заговорватъ съ кратки
възгласи за това което еж направили презъ време
на своето царуване. Презъ време на паузите меж
ду появите флотската музика изсвири старобъл
гарски победни химни, композирани за случая,
специално за пиесата.
На зарята говори Г-нъ началника на гарнизона
Георги Г. Попсвъ.
Следъ зарята съ церемонии се състоя мани
фестацията на всички войски и съборяни по око
лии съ факли и музики. Предъ локала „Кристалъ"
на малката площадка на ул. „6 Септемврий" и
„Царь Борисъ" отъ една естрада официалните
лица на чело съ г. м-рътъ на вжтрешнигЬ работи
Недевъ пропущаха въ церемоналенъ маршъ редицигв на съборяните подъ звуковетв на дветв
военни музики. Манифестацията завърши въ 11
часа вечерьта.
На 27 августъ, недвля съборътъ биде откритъ
официално, следъ църковна служба, съ молебенъ
на площада предъ съборната църква, отъ Н. В.
Преосвещенство г. г. Йосифъ, въ съслужие съ вси
чки варненски свещеници.
Първи говори Г-нъ Варненопреславския Ми
трополитъ, който произнесе следната речь:
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Многоуважаеми г. г. Министри,
Драгоценни Г-нъ Генерале,
Драги съборяни и честни синове на бълг.
народъ.
МОЛИТВИТЕ на Божията майка винаги да бждатъ съ Вашия, животъ и нейната майчинска за
крила да бжде надъ Васъ и надъ домочадията Ви,
за да може Божията благодать щедро да се раз
лива върху имота, труда и потьта Ви, за да бждатъ плодовете Ви изобилни и ДНИТЕ на живота
Ви радостни и щастливи.
Благословени и неуморни землеборци,
Всички ние сме наистина деца на земята, но
нека никога не забравяме, че сме синове на небето.
Божията земя и Неговото небе — това е на
чалото, съдържанието и краятъ на нашия животъ.
Безъ ГБХЪ ние сме немислими и животътъ ни е
безсмисленъ. Отъ техъ зависи радостни и светли
ли ще бждатъ ДНИТЕ ни, или скржбь и печаль ще
пълни и цари въ душитъ ни. Когато земята се
разсърди и небето се разгвнви, по-добре тогава
смърть за човъка, защото той е слабъ и немощенъ
да воюва съ техъ и да ги побеждава. А слабъ и
немощенъ е той да воюва, защото земята е подъ
Божиите нозе, а небето е престолътъ, върху кой
то стои всемогжщиятъцарь на царетъ и абсолю-

Молебенътъ
тенъ господарь на световните сждбини. Земята,
съ всичкитЬ балкани, гори и води; небето, съ всич
ки звезди, съ слънцето и луната — всички тв еж
дела на БОЖИИТЕ ржце, защото никой човъкъ и
никаква човъшка сила, па дори и цълиятъ свътъ,
сьбранъ вкупомъ, не ще моше да създаде друго
небе, сь друго слънце, друга земя, съ нови човъци по нея. Единствениятъ творецъ и създатель на
небето и земята е всесилния и всемогжщия Богъ,
който заради молитвата на великия пророкъ Илия
заключи небето и презъ ЦЕЛИ 3 години и 6 месе
ца не падна капка дъждъ. Той е, къмъ когото об
ръщаме последенъ погледъ тогава, когато сме на
болнично легло и ЛБкарьтъ е изгубилъ вече # всЕка
надежда. Той е, който въ мигъ може да ни създа
ва и въ мигъ може да ни погуби. Той е, отъ Ко
гото ще требва непрестанно да просимъ милость
и благодать.
Възлюблени братя българи и православ
ни християни,
Душата ми е радостна и сьрдцето ми ликува
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Официалните лица на молебена
днесъ, защото виждайки Ви събрани въ престол-ния градъ и предъ катедралната църква на Богоспасебната ми епархия въ многохилядни редици и
то,сь чиста въра, съ благочестие и преданность
къмъ родната ни света църква, убеденъ съмъ, че
моите и Вашитъ молитви ще бждатъ подети отъ
пресвета Богородица съ майчино ходотаиство предъ
престола на Господа и Спасителя нашего Исуса
Христа.
Ликува сърдцето ми днесъ, защото виждамъ
какъ нашитв благочестиви и православни христия
ни постжпватъ точно та«а, както е- Богу угодно, а.
постжпваме ли съгласно волята Божия, тогава и
земята ще бжде радостна, и небето ще е засм-вно,
тогава днитв ни ще бждатъ свътли и животътъ ни
охоленъ и щастливъ.
Драш...селяни..и-досгайни носители на свътлия
И непобедимъ български духъ, като благословявамъ
Васъ и плодовете Ви, смирено и горещо моля
Господа Бога той да устрои утрешния день така
че на единъ съборъ да имаме плодове и съборяни
и отъ другата наша свещенна земя, „кждето златно
жито зръе и вакло стадо блЕе", а това Господь ще
ни даде, ако чрезъ дъла докажемъ, че. сме единни
и сплотени около престола и скиптъра на оня,
който достойно носи короната на великитъ и слав
ни български царе.
Следъ това говори г-нъ Министъра на В. Н.
Р. 3 . който каза:
Драги съборяни,
За пети пжть въ петь години Вие напущате
Вашнтъ села и идвате въ Варна всички дружно,
въ празднични дрехи, носейки плодоветв отъ Ва
шия трудъ, за да пркажите Вашата стопанска
мощь, да се поучите и да преуспъете за следва
щата година още по-сигурно за добиване още по
вече плодове отъ нашата хубава земя.
За пети пжть Вие ще покажите чрезъ този
съборъ Вашата дисциплина въ общината, Вашата
дисциплина въ околията, Вашата дисциплина въ
цълата область, за да можемъ всички да разберемъ, че когато има единство въ желанията,, кога
то има единство въ действията, когато има един
ство въ творчеството, българинътъ може да на
прави чудеса.
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Драги съборяни,
Чрезъ дисциплината, която сами сте си нало
жили, чрезъ желанието да вървите кракъ въ кракъ
около табелите, които носите, около Кмета, който
Ви управлява, около общинската управа, която се
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на другите, за да може съ общи усилия, заедно
съ всички власти, обкржжили Негово Величество
Царя, да издигнемъ нашата страна на онова вели
чие, което въ душата си всички желаемъ да стане.
Нека всички тукъ събрани извикаме българ
ското победснссно „Ура" за здравето и величието
на Българския Царь и величието на България.
Трети взе думата шуменския областенъ директоръ г. Н. Шумеловъ:
Ваше Високо Преосвещенство,
Господа Министри,

Г-нъ Генералъ,
Драги колеги Областни Директори,
Господа Народни Представители,
Скжпи гости,
Скжпи войници,
Мои помощници,
Мили съборяни,
По традиция натоваренъ за уредникъ на съ
бора азъ се чувствувамъ възгордянъ въ този моментъ. Възгордянъ, че мега да поздравя всички съ
„Добре дошли".
Че мога да благодаря на г. Министра на В.
Р. Н. Здраве — нашия върховенъ началникъ за
топлите слова, които ни поднесе и отъ иметр на
Нашия Върховенъ Вождъ Негово Величество Царя
дошелъ да сгр%е нашитъ сърдца и души.
. Благодаря на Негово Високо Преосвещенство
за топлитъ слова, за тържествения молебенъ, за
молитвата къмъ Бога да освети Вашата поть и да

Министъра на вътр. работи н. з . г-нъ Недевъ открива
събора.
грижи за Васъ, Вие показвате, че българинътъ е
издигнатъ културно и че той, щомъ може да бжде
подреденъ така еднодушно въ селско-стопанския
трудъ и въ една такава демонстрация, каквато
Днесъ се готвите да направите, той още по-добре
ще се организира въ една мощна и силна войска,
която щ е пази една-хубава и. цветуща, страна, как
вато е нашата градина — България.
Драги съборяни,
Този духъ, който Вие 5 години разнасяте не
само въ Шуменската область, но по цела Бълга
рия, днесъ вече въ всички области се подема и въ
"нови области, въ нови градове събори като Ва
шия се организирватъ. Това показва, че по този^
пжть на творчество ние ще замрежимъ цъла Бъл
гария и ще осмислимъ съборите, които ставатъ
по монастири и села въ грандиозни размъри, които
ще покажатъ нашата мбщь.
Цъла, България се радва на Вашитв усилия,
но най-много се радва Негово Величество Царьтъ
и той ми заповъда да дойда тукъ при Васъ и оть
негово име, като обяая за отворенъ и откритъ
Вашия съборъ, да Ви пожелая здраве, сила, енер
гия и мощь да работите, като давате примъръ и

Областниятъ директотъ г. Н. Шумеловъ произнася
своята речь.
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дарува Господъ голъмъ имотъ и обиленъ сладъкъ
плодъ.
Възгордянъ съмъ да благодаря и на г. Министра и за неговите напжтствени слова, които отъ
свое име той ни поднесе да ни види горди и
сплотени въ утрешния день и още по-величествени.
Възгордянъ съмъ да благодаря и на г. Кмета
— домакинъ на този градъ, който даде скжпи жер
тви, за да можемъ да изградимъ събора.
Благодаря и на всички други, които спомог
наха делото ни да се овънчае съ успъхъ, на г.
- Министра на Железниците и неговия Главенъ Директоръ за превозните средства и за намалението,
съ които Вие се ползувахте, скжпи съборяни; на
военните власти, въ лицето на г. Генералъ Поповъ
който ни даде всички съдействия за тържественната снощна заря, която ни пренесе въ древни и но
ви времена, на величие и слава, които българския
народъ съ достойнство заслужава.
Благодаря на художниците, артистите и жур
налистите които спомогнаха съ своята способность
за художественото изнасяне на събора.
Благодаря на целокупния варненски съборянски комитетъ и на общинския съветъ, начело
съ неговия деенъ кметъ, на цълото варненско
гражданство, което даде големи жертви за събора.
' Благодаря и на васъ, мои помощници —
околийски управители, кметове, секретарь-бирници,
секретари и бирници за всички онЪзи жертви по
ложихте да изпълните възложената Ви задача. Не
се съмнявамъ, че тази задача Вие ще изпълните
достойно докрай, за да докажете, че сте управни
ци, обичани и достойни за народа.
Най-сетне благодаря и на Васъ, о скжпи съ
боряни, дошли въ хиляди редици отъ всички кра
ища на Шуменска область съ засмени лица да ма
нифестирате своята гордость, своето величие, своя
та привързаность къмъ родната земя, да манифе
стирате обичтьта си къмъ правителство, къмъ дър
жава, къмъ Н. В. Царя, който я възглавява и одухотворява.
Следъ неколко минути Вашиятъ маршъ ще
започне въ изпълнение на тази задача. Подгответе
се за нея, отворете широко гърди, дигнете смъло
глави, въ погледите Ваши отразете фаровегв, кои
то озаряватъ пжтя на нашите сегашни и бждни
поколения. Въ огнения планъ на очите си отразе
те огнения жаръ на българина къмъ висши чо
вешки добродетели, къмъ равенство, братство, сво
бода, миръ, любовь, култура и светлина.
Въ огнения жаръ на ОЧИГБ си отразете огне
ния жаръ на българина къмъ стопански проспиритетъ, стремежа му, като господарь на земята си,
да използува нейните красоти, да използува ней
ните жизнени сокове, нейните богатства, да я на
прави плодна градина, така, че докато никога се
даваше преднина на житото и царевицата, днесъ
предъ твхъ да вървятъ тютюня, сусанътъ и анасонътъ, сливата, прасковата и зарзалата; гроздето,
ягодата, пулпътъ; соята, рапицата, конопътъ; пиперътъ, доматитЬ, па ако щете и буренакътъ, който
расте по балкана -и горите, за който чужденцитв
злато даватъ, стига да има кой да го събира.
Въ ударите двойни на краката си отразявате
ударигв двойни на сърдцата си. Докажете, че въ
ТБХЪ се крие силата, енергията и мощьта на бъл
гарския духъ, духъ, който пречки и пред-вли не
признава, духъ, който по браннитъ поля и гордия
Ллбионъ замая, духъ, който границитв на Бълга
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рия очерта отъ Охридъ до Черно море и отъ Дунавъ до златните води на Егея.
Въ бурното „ура", което ще изтръгнете отъ
Вашитъ уста докажете, че сте готови за борба, за
саможертва за човъшкитъ идеали, за родната земя,
къмъ които бългърскиятъ народъ се стреми.
Докажете, че сте готови, сплотени здраво
всички около нашия любимъ Царь, съ сили, енер
гия и воля за България всичко да дадете, за нея
да мрете. Докажете и че сте готови поробени бра
тя отъ робство да отървете, за да престанатъ съл
зите и плачовете, за да престанатъ виковетъ на
избиванитъ безпричинно наши дейци, за да пре
станатъ да никнатъ гробоветв на знайни и незнай
ни борци.
Въ Вашето мощно „ура" отразете, че сте го
тови къмъ дългъ възвишенъ, светъ и най-свещенъ,
да следвате пжтя, начертанъ отъ бащитв ни.
Докажете, че образите и духовегв, които сно
щи призовавахме на велики цареч и на тъзи, КОИТО
паднаха въ кървавъ бой борци, че тъзи духове еж
и ВЪ Вашите гърди, че тк Ви зоватъ клетва да
дадете, че поробени братя утре отъ. робство ще
отървете.
Да извикаме всички: „Била е и ще пребжде
българската военна слава, била е и ще пребжде
българската държава!"
Съ тази клетва за цълия български народъ,
за родната земя, за Царския домъ, за Негово Ве
личество Царя, азъ Ви зова да извикате Вашето
мощно „ура".
Последенъ говори г. Кмета на Варна, инж.
Я. Мустаковъ който произнесе следнйгБ пламенни
приветствия:

Кмета на гр. Ваша г. Инж. Я. Мустаковъ приветствува
съберяните.
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Драги съборяни,
Щастливъ съмъ да Ви поздравя отъ името на
варненското гражданство, като гости на Варна по
случай петия селско-стопански, културенъ и националенъ съборъ, съ сърдечното наше „добре дошли".
Дните, презъ които ежегодно — ето вече 5
— години става съборътъ въ нашия градъ, еж гол-Ьмъ праздникъ за всички варненци.
Селско-стопанскиятъ съборъ на Шуменска
область е една ежегодна манифестация съ твърде
голямо значение не само за нашия край, но и за
ц-влата ни страна.
ВсЬка година на тоя декь Вие идвате при
насъ следъ коравъ, но благодатенъ трудъ изъ
плодородните полета на свещенната българска
земя. Вие идвате между СВОИГБ братя отъ града,
за да СПОД-БЛИТЪ- съ ТБХЪ радостьта

си за

велико

душието на майката земя, която ни е дарила своя
плодъ.
Презъ тия паметни съборни дни въ нашия
градъ се манифестиратъ чувства и родолюбив,
народно единение и безгранична обинъ. кгьмъ лю
бимия нашъ Царь и- ц-кпия царствующъ домъ.
Въ гърдитв на- братята отъ селото и града
бликватъ взаимни чувства на почить и безгранична
любовь, за да се роди отъ една мисъль, едно же
лание, една воля въ името на скжпата наша таткои нейните народни идеали.
Не случайно Варна е ' и з б р а н ъ за средище
на това тол-вмо народно дъло. Въ този кжть на
нашата земя за пръвъ пжть великия ханъ Исперихъ издигна българското знаме и възвести мощьта
на първото българско царство. Отъ тукъ за пръвъ
пжть мощното българско „ура" се понесе като
стихия изъ тучните полета на златна Добруджа,
изъ дебрите на Лудогорието, отекна то изъ усоитв
на гордия нашъ Балканъ и премина изъ равнитв
Тракийски поля, за да утвърди въ сърдцата на
Балкански полуостровъ българската държава.
Драги българки и българи,
Вие идвате между насъ съ скжпи чувства и
спомени за героичното и велико минало на бъл
гарската държава и българския народъ, за да спо
делите съ насъ и горчивината, която ВСБКИ българинъ таи въ своята душа отъ великата неправда
която 6-Б изкована за нашата страна. Нека днесъ
укрепиме, обаче,"" сърдцата си съ твърда в-вра, че
настжпили еж вече ДНИТЕ, когато веригитв на неправдитъ- се трошатъ една следъ друга, за да д о 
чакаме скоро великата радость да озари родните
стр-Ьхи, кждето неволята днесъ цари.
Величествениятъ селско-стопански, културенъ
и националенъ съборъ на Шуменска область из
пълва сърдцата на всички ни съ гордо българско
чувство, окриля въ гърдите ни надежди за по-чес
тити дни на българското племе и ни вдъхва готовность за вевка жертва предъ олтаря на родината.
Нестихващиятъ ентусиазъмъ по време на съ
бора укрепява волята на всички българи за добру
ването и величието на Царь, народъ и държава.
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преживяното презъ съборните дни въ нашия градъ
предайте тъзи чувства на Вашите съселяни и имъ
разкажете за всичко, което сте преживели и на
което сте били тукъ свидетели, като ги уверитв,
че и ТЕХНИТЕ братя отъ града, наедно съ ТБХЪ, се
вълнувать и работятъ неспирно за всестранния
напредъкъ на нашата скжпа родина.
Разкажете имъ, че ние сме обладани отъ
твърда в-вра и сввтла надежда, че идниятъ съ
боръ въ нашия градъ ще бжде още по-мнолюденъ
и още по-величественъ, защото въ редицитъ на
манифестиращите соборяни искаме да видимъ възрадванитв и весели лица на скжпитъ наши братя,
които днесъ зла еждба ги е отлжчила отъ насъ.
Въ дружна клетва за единение, единомислие
и сплотеность около живото знаме на всеплеменНИТБ български идеали — мждриятъ и любимъ
нашъ върхованъ вождъ Негово Величество Борисъ
Ш, Царьтъ на всикки българи, нека въ непристанна работа и братска любовь доживъемъ скоро
шните дни на свъгла радость за цълото българско
племе и достойния възходъ на скжпото наше
отечество.
Съ тия чувства и твърда в-вра, азъ Ви приветствувамъ още ведчажъ като скжпи гости на
Варна.
Да живее Н. В. Царьтъ на българите и цв'лиятъ Царствующъ домъ!
Да живее правителството на България, на
чело съ г. Министъръ Председателя!
Да живее и пребжде ц-БЛОкупниятъ българ
ски народъ!
Да живее обединена, мощна и благоденствующа България!
Следъ това започна шествието на съборяните
което трае изъ улицитв: съборния площадъ, ул.
Преславска, пл. Независимость, ул. Цпрь Борисъ,
6 Септемврий бул. Сливница, Морската градина,
отъ 10'30 пр. пл. до 1 и 10 сл. пл. Начело вървяха
официалните лица и гости, които се отбиха следъ
това на площадката предъ-, локала „Кристалъ*.
Следъ това шествието. Колоните на събора бъха
водени отъ шумен. обл. директоръ г. Н. Шумеловъ
и следъ него кметъть на гр. Варна, г н ъ инж. Я.
Мустаковъ, съ пом. кметовете г. Н. П. Димитровъ
и К. Миневъ и всички длъжностни лица и члено-

Скжпи съборяни,
Когато се завърнете по Вашитв домове отне
сете съ себе си тия скжпи чувства и спомени отъ

Естрадата отъ кждето официалните лица
ще наблюдавагь манифестацията
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Официалните лица се отправял, за естрадата на
площада предъ бирария „Кристалъ, където ще приематъ
дефилирането на съборяните.

вет-в на местния съборенъ комитедъ. Следъ това
музиката на флота.
'
Всека околия се водеше отъ съотлетния око
лийски управитель, съ плакати съ името на око
лията. Сжщо и съ такива за всъка община и мно
гобройни лозунги, ценни мисли и позиви, съ 18
духови музики големи и малки.
Първа мина разградска околия, следъ нея
варненска, провадийска, русенска новопазарска
шуменска, преславска, исперихска, най-после бъленска.
Зрелището е внушително ц-вла Варна се е

стекла да го види. По прозорците, балконитв, по
кривите еж се накачили гражданите на Варна за
да се насладятъ отъ редното удоволствие и да видятъ да преминава една седма часть отъ България
въ най-пъстри носии. Улиците еж препълнени съ
народъ.
Съборянитъ по общини маршируватъ — ста
ри жени удрятъ въ кракъ, правилно и равномерно,
наедно съ мжжете, които еж били войници. Деца
и малки момичета шествуватъ съ отмърена стжпка
подъ звуковете на музиките й отнасятъ видението
на единъ свътъ миналъ, величественъ и тържественъ предъ очитъ на смаянитъ зрители.
Това е единъ народъ, жилавъ,
ТЩ упоритъ, работливъ, миролюбивъ.производителенъ, който иде съ най-цен
ното си: носията, завещана отъ мина
лото, производството си, чрезъ което
отстоява своя поминъкъ и което е найголямата му гордость и най-гол"БМО
упование.
;
Съ почти всички околии вървять
камиони или кола натоварени съ про
изведения на българското народно
стопанство, характерни за дадени об
ласти или селище или пъкъ съ фигу
ри, рисунки, модели отъ постройки
които символизиратъ типични начини
на битъ и животъ на селянитв отъ шу
менската
административна
область
или историческо събитие, останка и
крепость-или М-БСТНОСТЬ.

Официалните лица поздравявал, манифестиращите
съборяни.

Така имахме цветна градина, ни
ва съ житни класове, плодна градина,
произведения на д-во „Пшеница" №14
отъ Новъ Градецъ съ статистически
диаграми за производството и добива,
символизация на Добруджа, съ карта
на Г1лиска съ български царе, стъкл
арската фабрика въ Бълево, млЪ-
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млЪкарско производство отъ с. Игнатево, варнен
ско — единъ голЪмъ мл"Ькарски гюмъ отъ картонъ, движанъ отъ ВЛ-БЗЪЛЪ подъ него чов-вкъ,
старобългарска крепость, кулла-тераса отъ картонъ
съ житни произведения, слънчогледи, плодове, кадуси съ грозде, пакъ кола съ житни произведения
съ разстителность, станъ за тъчене, рибарски лод
ки и винтери варненскиятъ планъ и др.
Гледката на носиигЪ е чудесна, омайна. НосиигЪ еж толкова пъстри, че окото се смайва, по-

Село Паламарци манифестира.

Начало на манифестацията

Стройните„Л)едйци на съборяните.

Моментъ отъ манифестация.

Манифестантите дарягь официалните лица.

Символъть на високия български духъ.

гледътъ опитъ отъ, багри се носи, се л%е и се чуди
где да се спре и да се напои съ китни български
блузи, кафтани, поли, елеци, салтамарки, потури,
калпаци, набродници, ржченици, забрадки, накити,
шевици, престилки, колани, пафти, хурки, станове
й пр. пр.
~ Минаха въ триумфално шествие: Осенецъ
(разградско) женитв съ бели блузи, пъстри съ
морави черти елеци, бели поли и черни пристилки.
Тая носия е изобщо характерна за женигЬ оть
тоя край — нареченъ търлашки. Сжщата носия

Сто. 14
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носятъ жените отъ Езерецъ, Садина, нъкои села
отъ кубратско. Особено пъстра е носията на женитЬ отъ с. Ушници. Носиите отъ с. Бълево, вар
ненско съ цели червени кафтани, а тия отъ Мо
мино съ черни китеници на ресни. Въ Доленъ
Чифликъ носятъ червени поли съ пъстри престилки.

Трудътъ на българския работникъ'отъ стъкларско
производство.

Село Изгревъ - варненско
Отъ с. Изгревъ, варненско • минава" сватба
съ китни пременени булка и 'младоженецъ.
Съ село Куманово минава символъ на водопровопа Батова. Варна е представена и съ пожар
ната команда.
'
Жените на с. Николаевка; варненско носятъ
червени поли, пъстри престилки, бъли блузи, пъст
ри елеци, бели забрадки.
Отъ с. Оборище е представена кола съ зелен
чуци, а отъ с. Пчелникъ, пчелинъ.
С. Преселци представя 16 млъкари, всеки каченъ на едно магаре по два млъкарски гюмове.
Женитъ еж съ бели блузи.
Отъ с. Рудникъ, варненско жените еж съ бели
поли съ черни надполи съ престилки, съ отвесни
черни линии.

Руското село край Варна,

Провадийска околия се води"6гь духова му
зика отъ провадийски ученици, облъчени въ селски
униформи: черни панталони, бели блузи съ шеви
ци, червени елеци, островърхи^черни калпаци. Музи
ката свири хуваво, чудесни български маршове и
народни песни.

^ о:»к лл.^3*^ лйка_::.йк ; Ь >

Моментъ отъ манифестацията

Млекарското производство
въ село Игнатево
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Чудно хубаво пъстро еж облечени женитЬ отъ
с. Вълчи-Долъ, провадийско, гдето преобладава
приетото съчетание между бъло, черно, червено,
червени кафтани. Отъ с. Ракла, сжщата провадийска
носия черни кафтани съ златни, сърмени шевици
и околници.
Най-пищна въ цветове по носиите е русен
ска околия. Селяните отъ русенска околия еж
обл-вчени въ умелото съчетание между 6-БЛО, чер
но и правени съ подчертано надмощие на черве
ното; което придава и голямата красота. Почти,
всички села отъ тая околия еж съ носии народни.
Докато у други околии се чувствува огражданяването въ носиите, русенска околия съ Н-БКОИ съсе
дни ней села отъ б-вленска, разградска и кубратска
околии е останала ценно хранилище на народни
носии главно женски и тя има първенството въ
това отношение въ цялата шуменска область.
Китна е носията на с. Щръклево, с. Басарбово
поразява съ бълото и черното, с. Тагале дава на
показъ черни кафтани у женить съ червени пре
стилки.
Не по-малко интересни еж МЖЖКИГБ носии
отъ Щръклево; черни панталони, съ дъна, червени
елеци, черни калпаци, бели блузи.
Село Червена вода у женитъ се виждатъ кадифяни елеци, червени престилки, черни кафтани
бЪли блузи и забрадки. Въ с. Ново-село: черни по
тури, бъ\пи блузи, пъстри елеци съ червенъ преобладающъ цвътъ, черни дебели калпаци.
Новопазарска околия преставя възпитаничКИГБ на девическото земеделско практическо учи
лище въ с. Никола Козлевъ, облечени въ конбинирана стализирана народна носии.
Село Тодоръ Икономовъ поднася на всегледане произведенията на мината „Каолинъ", нами
раща се въ неговото землище.
Градъ Шуменъ, начело на шуменска околия
предстивя нагледно съ картонени фигури' произ
водството на бирената фабрика на Шуменското
пивоварно д-во.

Селска с*дянка

Селото манифестира житното производство
Село Белокопитово показва селска кжща съ
дворъ, предъ нея селянки на б%лянка — всичко
това на една плоска каруца, съ зеленина.
Отъ' с. Дибичъ, петь момичета облечени и
покрити въ житни класове символизиратъ житното
производство на селото и на тоя край.
Отъ с. Кюлевча сжщо е изпратенъ показенъ
селски дворъ (върху кола) съ седянка отъ, живи
селски момичета.
Отъ с. Д-ръ Хр. Стамболски имаме: мандра,
ярмомелка, в-вялка, трошачка, селски хамбаръ.
Село Овчарово показва четири млади моми
чета облечени въ дрехи, Ц-БЛИ покрити съ липовъ
ЦВБТЪ.

Прочутата шуменска бира

Поповска околия въ носийно отношение се
приближава до разградската, но гражданската но
сия е доста застжпена. Въ с Онака МЖЖКИТБ И
женски носии еж много пъстри, комбинирани цвътове отъ разни носии, съ силенъ прим%съ отъ нововременно влияние. Срещу нея русенска околия
е богата целина. Но с. Водица внася разведрение
съ НОСИИТБ които еж такива у женитв, както тия
отъ с. Садина.
Кубратска околия съперничи сь русенска
околия по носии. По население тя е часть отъ ру
сенската, въ която влизаше до преди няколко го
дини. Начело е с. Каменово. Носията на женитв
оть това село е както у тия отъ с Садина, поповско.

Стр. 16
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Въ с. Глодново преобладава у женигв чер
вено и бЪло, у тия отъ е. Тетово червено, бъло и
черно, съ неколко цели червени кафтани съ из
вестно наподобение на македонска носия.
Село Юперъ е съ много пъстри носии. Же
нигЪ отъ с. Бръстовене носятъ черни кафтани, съ
черни (кадифени) нъкои сиви кадифени елеци, бъли блузи съ шевици, пъстри Престилки.
По скромни по багри втв женските носи еж
и селата отъ Омортагска и Исперихска околии.
Село Хърсово е представено съ своето под
офицерско дружество, съ духова музика начело.
ЖенитЬ отъ с. Китанчево еж съ пъстри носии,
комбинации на носии отъ русенско, шуменско,
изобщо преобладава полянскиятъ елементъ.
ЖенигЪ отъ с. Подойва носятъ бъли дрехи,
6"БЛИ фусти, наподобяващо донейде унгарска носия.
НОСИИГБ у женигв отъ селата на Бъчпенска
околия еж много прилични, на ония отъ русенска.
Това еж едни и сжщо етнографски покрайнини.
Интересно е с. Батишница, представляващо
камионъ съ обилни житни класове, сжщо и село

Цветя и грозде
Горна мънастирици. НОСИИТЕ у женигв отъ с. Ба
тишница еж много пъстри, така както и у тия отъ
с. Копривецъ.
Изобщо у женскигЬ носии отъ всички^краища
на областьтз преобладава пъстротата, яркигк цве
тове й еж далечь по хубость надъ МЖЖКИГБ носии.
У МЖЖКИГБ носии интересни изключения пра
ви селската униформа на духовата музика отъ гр.
ШуменъгбЪли навои съ черни гайтани, -сиви сал
тамарки съ червени гърбове, черни калпаци.
Основно облекло у женигв и у мжжегв е:
бъла блуза, било отдълна, било наедно съ политъ
(у женигв) и върху нея черно или червено елече,
въ най-честигБ случаи пъстъръ, понъкога кадифено,
така че ржкавигв отъ блузата контрастирагь силно
съ белотата си. Особено това е у село Паламарци
— бъли кафтани съ елеци, бъли вълнени чорапи
(у женигв). Сжщото е и въ русенска околия —
основна хармония между бЪла блуза, черни поли,
черно елече, червена или оранжева престилка..
МЖЖКИГБ панталони еж повече съ издути дъна
преходъ къмъ потури. Червенитъ елеци съ нашивки и зашивки. Калпацитъ винаги. черни, агнешки.
ЗабрадкигЪ винаги бЪли, ржченици по нъкога
цвътни, шевици около врата и по ржкавигв изо
билни, пъстроцветни, често околници съ шевици

Брой 10, 11 и 12

Моментъ отъ манифестацията
на долния край на женските поли. У торлацитвпъкъ най-приятна наслада дава бълиятъ елекъ с ъ
възморови черти (у женигв).
Шествието на съборянитъ трая близо три
часа. Източи се по главнитъ улици на града Вар
на единъ грамаденъ повой, който съчетаваше в ъ
себе си представително всичко онова което пред
ставлява и съдържа България, северо-източна. Бъл
гария. Затова и това шествие е всенародно, народносно. То онаглежда цълиягь битъ на тоя край —
олицетворенъ отъ 40,000 души селяни и селянки.
Цъли три часа се точиха ГЖСТИТБ колони и
стройн.итЬ редици, отъ .чадата на българската зе
мя, въ пъстроцвЪтни носии, съ музика и песни.
Първитъ ядра и дружини си разотидоха ве
че по квартирите, когатапсследнигБ отъ бъ\пенска
околия още бъха далечъ, още стояха строени н а .
съборния площадъ, готови за дефилиране.
Десятки духови селски и градски музики огла
сяваха непрекженато града съ свойтв фанфарни
мелодии съ сладкитЪ медни извиви триа на тжжНИТБ, но енергични и'ударни български маршове
— спомени отъ миналото, отъ ВОЙНИТЕ, хармонирани въ ново време..
й заедно съ шествието . се движеха и тежка
натоварените кола и камиони съ сочни и питателни. плодове на българската земя.
Офицциалнигв лица, м-ра на вжтрешнигв ра
боти поздравяваха непрестанно парадното шествие
винаги получаващи въ отговоръ буйното и мощна
българско ура^както отъ жените, така и отъ мъ
жете и децата.
Къмъ 2 часа сл. пладне градътъ утихна..
Прибраха се всички, стройнитъ редици се разси
паха за обедна почивка.
Следъ объдъ се състояха разни народни забав*
ления и игри и състезания, устроени да забавляватъ и даватъ зрелища на гоститъ съборяни.
Останаха въ ОЧИГБ и въ паметьта на зритълиТБ милосерднитъ сестри отъ е. Каменарци, голъмиятъ плакатъ на Преславъ: „Пеславъ е българскиятъ Иерусалимъ", селскитъ сватби и т. н. .
Подиръ обЪдъ се състояха на колодрума гоЛЪМИГБ борби при стечение на хиляденъ народъ и
съборяни съ участие на най-добритъ български
борци. Първата двойка на кечъ б ъ между Георги
Бълевъ и Караяневъ, която завършиха наравно.
Най-интересната двойка бЪше Хари Стоевъ и турския шаипионъ Каба Мустафа. Хари Сто-
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евъ победи въ 24-та минута, като издигна въ въз
духа и удари въ тепиха Кабака.
Освенъ тия двойки се бориха й 5 двойки на
турска борба. Три завършиха съ победа, две на
равно. Хиляденъ народъ направи бурни овации на
голъмия български и всесвътски борецъ Данъ Коловъ.
Въ това време, въ пристанището Българскиятъ народенъ морски сговоръ б е устроилъ за събо
ряните народни морски състезания по гребане и
плуване.
Състезаваха се съ гребни лодки-осморки яд
ра отъ морския спортенъ отрядъ,, флота-моряци и
пристанищна работилница. Първо навреме присти
гнаха отъ 2000 метра разстояние съ завои отредницитъ. Състезаваха се още юнаци и отредници,
съ победи за вторите и дамски' обслуги между
юнакини и отреднички съ победа за . последните.
ПлувнитЬ състезания бъха на горди гръбъ и
гърди, странично, междуситлове имаше и скокове.
Показа се плуване прдъ водата, съ дрехи спасява
не на давящи се, вадене падналъ, предметь отъ
дъното на морето и пр. Присътствува многоброй
на публика заедно съ много съборяни селяни и
сгелянки.

Стр. 17.
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Отъ конкурса..за най-хубавата
национална' носия.

На втория день, 28 августъ, св. Богородица,
предъ объдъ съборяните имаха време да си отпочинатъ добре, за да сетприготвять-инагиздять съ
тгьстритБ си премени за състезанието на носии, въ
морската градина.
Отъ 3 часа КОЛОНИТЕ СЪ облечено празднично седяни и селянки по околии и общини, съ

Интересна женска
национална носня.

Журито.
Плакати и знамена се отправиха пакъ по СЖЩИТБ
улици за "морската "градина^.-Участвуваха само
облечените въ селски носии селяни и селянки. Когато
стигнаха въ морската градина всички се събраха
въ банитв, на самия плажъ, въ първото женско
отделение.
Тука бъ най-интересниятъ моменть отъ ц%лия
сьборъ, най красивото и пищно зрелище, което
тоя сьборъ можеше да даде.
Всички носии, всички накити, всички премьни,
всички кафтани, блузи, елеци, престилки, накити,
събрани въ едно, на едно место, носени отъ три
хиляди съборяни — селянки и селяни. Това б е найвеликолепното видение, най-чудниятъ букеть на
•събора, неговото сърдце символъ.
М-ръ Недевъ остана удивенъ. Удивени бъха и

Множество съборяни се състезавал, за
най-хубавата национална носия

^
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Интересна мжжка носия
Оригинална
национална носия.
всички зрители "между които имаше и много чуж
денци, които бързаха да фотографиратъ преднитЬ
носии и премени, хубавите селски девойки и на
пети момци.
Това б%ше единъ кошеръ отъ което се роеха
живи човеци, хубави български чада въ найпъстрата премена, въ най-отбраното облекло, ка
квито човекъ м,оже да си представи. Единъ незабравимъ день, една незабравима гледка. Следъ то
ва по околии групите се изтегляха, отиваха въ
другитъ отделения отгдето се изкачваха на специ
алния мостикъ, предъ многобройно жури, което
требваше да премира и избере най-хубавата мжжка

и женска премъна, най-добрия кавалджия, най-до
брата певица на-народни песни.
Състезаваха се всички околии, но най-тре-'
петно и очаквателно се проявиха Провадийската
съ вълчи-долскитъ. носии, Новопазарската съ петьмогилскитъ отъ възморови блузи и тъмно кафеви
кафтани у женитъ, Кубратската съ тетовскитъ жен
ски нссии, между които два цъли червени кафтани
съ широки джобове, черешовскитъ — червени по
ли съ бели линии и червени елеци, а най-вече Ру
сенска съ блъстящо — яркитъ цвътове и торлашкитъ полски носии отъ разградско, поповско и
ку братскб!"
Цъли б часа трая конкурсътъ, ^съпровожданъ
отъ музика. Хиляденъ народъ се бъ струпалъ око-

Китна национална носия

Отк конкурса
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Гайдаръ свири предъ
журито.
-ло* баните и въ градината за .да наблюдава.
По състезанието за гайдари журото премира
следните отличили се на свирня гайдари: 1) П.
Стояновъ — с. Марчево, поповско, 2) Цв. Сжбевъ,
х. Лозенецъ, търговищенско, 3) Марко Цвътковъ,
чг^Николаевка, варненско.

Нонкурсъ за най-добрия
навалджия
По конкурса за кавалджии: 1) Недка Киро,
ва, с. Девня, провадийско, 2) Велико Котаровъ, с
Гагаля, русенско, 3) Маринъ Илчевъ, с. Красендояь,
новопазарско.
За гждулари: 1) Ятанась Стояновъ, с. Паламарци, поповско, 2) Цоню Тодоровъ, с. Каменаръ,

разградско, 3) Цаню Иовчевъ, с. Тръстеникъ, ру
сенско.
Конкурсъ за народни пЪсни
Въ продължение на едно часово състезание
се класираха певици: 1) Мярия Костадинова, с
Червена вода, русенско} 2) Йорданка Иванова, с
Макриополски, търговищенско, 3) Йорданка Или
ева, с Семерджиево, русенско. Певци: 1) Димитъръ Димитровъ, с. Доленъ Чифликъ, варненско,
2) Дони Радевъ, с. Езерецъ, разградско, 3) Йорданъ Колевъ, с. Владимировци, исперихско.
На получателите на премии бЪха раздадени
подаръци.
Съборенъ знаменосецъ и наградени
общини.
- Журито определи варненската околия за
знаменосецъ на съборното знаме до идущия сьборъ, сь първи асистентъ бъленска, втори асистенгь русенска околии.
*
Паричнитв награди бидоха спечелени отъ
сладните общини: 1. Новоселска, русенска — 6,000
лв; 2 Яспарухово, провадийско — 4,000 лв: 3 Яксаково, варненско 3,000 лв. 4. Бъло Копитово, шу
менско 2ООО лв. 5) Плиска, новопазарско 2000 лв.
б. Село Паламарци, поповско — 2000 лв.
Освенъ това минисгьръть на вжтрешнитЬ ра
боти г. Недевъ е подарилъ по 1000 лв. на следчигв
общини отличили се на съборянската манифеста
ция на 27 августь: 1) с. Колово, разградско, 2) гр.
Кубрать, 3) с. Лозница, търговищенско, 4) с Мо
рава, омортагско, 5) с. Хърсово, исперихско, б) с
Горно манастирци, беленско.
Вечерьта въ морското казино имаше народна
трапеза дадена на уредницитв и гостите, начело
сь м-ръ Недевъ, Н. В. П. Варненски и Преславски
митрополить Иосифъ, кмета на Варна инж. Янко
Мустаковъ, областния управитель г. Шумеловъ и др.
Размениха се речи и приветствия. Тамъ г-нъ
Мустаковъ, кметъть на гр. Варна произнесе след
ната речь:
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Уважаеми г. Министре,
Господа,
И тази гооина варненци еж щастливи да Ви
посрещнатъ като скжпи и желани гости. Приятенъ
дългъ изпълнявамъ като Ви приветствувамъ отъ
ГБХНО име още веднажъ и тукъ.на тази трапеза,
сь к добре дошли".
Уважаеми Господа,
Началото на селско-стопанския културенъ и
националенъ съборъ въ гр. Варна се положи презъ
1935 год. Тоя съборъ неизменно презъ изминалитБ
вече 5 години става въ гр. Варна на големия хри
стиянски праздникъ Св. Богородица.
Селско-стопанскИя съборъ въ Варна създава
условия за сближението и опознаването на жителите
отъ града и селото, въ противовестъ на всички изживяни нерадостни събития отъ близкото минало.
Съборътъ дава възможность да се покаже
характерното производство, както на земята, така
и на всевъзможните занятия и поминъкъ въ тринадесетЬхъ околии, всъка община по отдЪлно и ВСБко село на Шуменска область.
Сжщо така съборътъ улеснява да се покажатъ предъ очите на многохилядно множество от
делни даровония на селянки и селяни: певци, гай
дари, гадулари, кавалджии и пр.
Демонстрирането въ / стрини редици на бъл
гарската национална носия отъ всички покрайнини
на Шуменска область е сжщо така единъ сжщественъ белегъ на селско-стопанския съборъ и голъмъ приносъ къмъ запазването и тачението на
българската национална нРсия.
Селско-стопанскиятъ съборъ има голямо зна
чение, че презъ всичките негови дни се манифестиратъ скжпи български родолюбиви чувства и
всепреданна обичь къмъ Върховния ни народенъ
вождъ Н. В. Царя.
Най-подиръ съборътъ дава възможность на
селянитЬ отъ областьта да видятъ уредбата и жи
вота на големия градъ и неговите културни ин
ститути и да се насладятъ отъ чаровностьта на
варненския брътъ и морето.
Ежегодното организиране на събора почва
много отрано и то представлява една многостранна
дейность. Защото не е лесно да се .превозятъ и д а
се настанятъ десятки хиляди души въ два дни, да
се запази нуждната дисциплина, да се създадатъ
поне относителни удобства, да се създаде нуждната
хигиена, два дни да се манифестира отъ съборя
ните стройно и дисциплинарно и следъ това пакъ
така въ порядъкъ и спокойно да се отправятъ и
отзовъть за ТБХНИТБ места, ГОСТИТБ съборяни.
*Тръбва да констатирамъ съ радость, че и
презъ всички досегашни събори, въпръки струп
ването на толкова голъмо множество за едно
кратко време въ града, не еж отбелязани нито
единъ неприятенъ инцидентъ, нито единъ случай
на епидемични заболявания, нито какво да е не
щастие по влаковетЬ.
Далото на селско-стопанския съборъ на Шу
менска область, на което ние всички служимъ съ
преданность и ентусиазъмъ е единъ значителенъ
фактъ на новото време въ нашата страна.
И чрезъ ежегодно непосредствено организи
ране на тоя съборъ, ние общественнитъ служители
по села и градове на Шуменска область, сме гор
ди, че изграждаме все по-здраво устоитъ на дър
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жавата ни, отърсена завинаги отъ порочноститъ на
близкото минало. Чрезъ достойно управление и
самоотвержанно водачество на народа ни отъ не
говите интелегентни и съзнателни синове, ние градиме неизменно единение, високъ народностенъ
духъ и запалваме готовностьта за всека саможерт
ва единствено и само въ името на народните ни
идеали и добруването на цълокупния български
нарздъ.
Свидетели на тази годишния V селско-стопански съборъ въ Варна всички оставаме съ скжпи
спомени отъ него и съ пълно признание за него
вото голъмо значение не само за Шуменска об
ласть, но и за цълата ни страна.
Азъ се считамъ задълженъ да изкажа дъл
бока благодарность на всички малки и големи
радетели, които способствуваха доброто организи
ране и изнасяне на тази годишния селско-стопански съборъ.
Благодаря на българското правителство, на
чело съ г. Министъръ Председателя за всички уле
снения, които бъха дадени за успешното провеж
дане на събора въ гр. Варна.
Благодаря на г. г. Министрите на В. Р. Н.
Здраве и на Финансите, за гдето благоволиха да
удостоятъ съ приежтетвието си този голъмъ пра
здникъ на Шуменска область.
Благодаря на г. Шуменския Областенъ Директоръ, който вложи всички усилия за блъскавото
провеждане на това дъло. ._..__Благодаря на всички г. г. околийски управи
тели, кметове, бирници, секретари и секретарь-бирници въ Шуменска область, които вложиха всичка
та си енергия и работиха неуморно и съ най-голъмо усърдие за достойното представяне въ събора
на ТБХНИТБ ОКОЛИИ И общини.

Благодаря на всички членове на местния вар. ненски съборенъ комитеть, които не пожалиха
трудъ, жертвуваха личното си спокойствие, а по
нъкога И»личнитъ си интереси, -за да бждатъ п о 
лезни на това голъмо дело въ ТЕХНИЯ градъ и да
допринесатъ за неговото достойно изнасяне, както
и на всички служители на Варненската община за
извънредния тЬхенъ трудъ презъ многото предсъборни дни.
. • • . . .
Съ съзнанието, че чрезъ този ежегоденъ селско-сюпаниски съборъ ние^ малки и голъми негови
участници, дълбаемъ дълбоки бразди въ нивата на
българското единство и че семената, които сеемъ
за братска любовь, единомислие, единодушие, гор
ди родолюбиви чувства, бодъръ националенъ духъ
и безпределна любовь къмъ Царь и Родина, даватъ
обиленъ и цененъ плодъ, нека да удвоимъ презъ
иднитъ години нашитБ усилия за да пребжде селско-стопански културенъ и националенъ съборъ въ
- гр. Варна все по-многолюденъ, все погграндиозенъ
и все по-величественъ.
Неизменна да бжде върата ни, че презъ
идните години стройните съборянски редици щ е
бждатъ украсени и отъ ЖИВОПИСНИТЕ носии на нашитЬ скжпи братя, които зла еждба е отредила да
бждатъ днесъ отдълени отъ насъ!
Съ тия мисли и чувства азъ вдигамъ чашата
за здравето и благоденствието на нашия всеобщо
любимъ и мждъръ народенъ вождъ Н. В. Борисъ III
— Царя на българитъ и цълия Царствующъ домъГ
За единна, мощна и благоденствующа Бъл
гария! За великото и славно бждаще на цълокуп
ния български народъ!
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ОСВЕЩАВАНЕ НА СЪБОРНОТО ЗНАМЕ
^
Варненскиятъ и Преславски Митрополитъ г. г.
Иосифъ освети съборното знаме на Шуменската
область и го предаде на г. Министра на В. Р. Н.
Здраве като пожела това знаме да чертае светли
бжднини на свещената ни татковина.
Г-нъ Министрътъ на В. Р." Н. Здраве о. з.
Генералъ Недевъ отъ своя страна предаде зна
мето на г. Шуменския Областенъ Директоръ, произ
насяйки следното слово:
Господинъ Директоре,
Предавамъ знамето, току-що осветено, на
Шуменска область въ Ваши ржце, за да може ви
наги около него и около плодоветЬ на българския
трудъ, които то отразява въ СВОИТБ шарки, да се
обединятъ усилията на всички жители отъ всички
околии и общини на Шуменската область за да

може съ общи усилия да издигнатъ своето стопан
ско благополучие, да възвисятъ своята национална
култура и издигнатъ и възвисятъ СВОИТБ души, за
общото преуспъване на българскиятъ народъ, ве
личието на държавата и благоденствието на Царь
и родина. Пазете това знаме, тъй както се пази
светинята, за да може то да служи за целитв за
които е предназначено.
Областния Директоръ г. Н. Шумеловъ, взе
майки въ ржце знамето каза:
Господинъ Министре,
Отъ името на всички съборяни и отъ мое
име Ви благодаря за голъмата честь, която ни на
правихте да станете кръстникъ на нашето свеще
но знаме.
Мога да Ви уверя, че Вашитъ поржчки ще
станатъ действителность. Знамето е символъ и емб
лема на обществена солидарность за Шуменската
область. То ще-бжде такова, за да обединява жителитъ на цълата Шуменска область въ дисци-

г. м-ра на В. Р. Н. 3. предава знамето на г. областния
директоръ
За дълото на селско-стопанския, културенъ и
националенъ сьборъ въ гр. Варна и за здравето
на всички негови участници и организатори!
Ура!
Разотиване на съборяните, на
2 9 и 3 0 августъ
Разотиването стана по сжщия редъ изпълненъ
най-точно и акуратно. Съ музики и лъсни съборянскитъ дружини по околии и села се отправиха
за гарата и въ продължение на два дни се про
точиха съ специалните влакове за СВОИТБ селища.
Пъсни, доволства, радость по лицата на всички.
Влаковете отлитаха единъ следъ другъ пре
пълнени, съ музики, съ възгласи и оставяха очаро
ванието отъ едно велико, народно, незабравимо
дело.

г. Областния директоръ приема знамето
плина, моралъ и духъ, за да служатъ достойно на
своята родина.
Следъ това г. Областниятъ Директоръ предаде
знамето на първия знаменосецъ съ следнитЬ напжтственни думи:
Скжпи знаменосецо,
Предавайки знамето, азъ ти повелявамъ да
изпълнявашъ това, което нашиятъ уважаемъ Министъръ, неговиятъ кръстникъ, каза. То е свещенно,
— това тръбва да се помни — защото въ него е
отразенъ трудъть на селяка, потьта, съ която той
полива земята; въ него е отразенъ и нашиятъ народенъ скжпъ байрякъ, въ СВОИТБ три цвета: бе-
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Добринъ Василевъ

Селско - стопшиятъ съборъ въ Варна
Селско-стопанскиять съборъ въ Варйа, който
биде откритъ за пръвъ пжть на 27 августъ 1935 г.
продължава да се състои всЬка година въ сжщия
градъ по богородичните праздници и отъ две го
дини носи наименованието областенъ селско-стопански, културенъ и националенъ съборъ е, вече
една неотменима традиция за шуменската админи
стративна область и за градъ Варна и бележи
единъ щастливъ преходъ и посгигъ въ единението
между българското село и българския градъ.
На тоя съборъ участвуватъ съ СВОИТЕ кмето
ве на чело всички общини самостоятелни и състав
на, отъ 13-тъхъ околии на шуменската админи
стративна область и съ по 50—60 души отъ всека
община и всъко селище. По тоя начинъ цъла се-

г. Областния директоръ предава знамето на първия
знаменосецъ
лиять, който отразява стремежъть на българина
къмъ висши добродетели; зелениятъ — който озна
чава семейния ни кжть и роднитъ ниви и поляни,
а червениять означава готовностьта ни за тъзи
добродетели, за тази земя да пролъемъ кръвьта
си когато тръбва.
Поемайки знамето знаменосецътъ каза:
Господинъ Директоре,
Приемамъ знамето на Шуменската область,
като обещавамъ, че ще го : пазя съ честь и до
стойнство и слава за Шуменска область.
Следъ тая церемония по освещаването на
знамето, съборъть б е откритъ отъ г. Министра на
В. Р. Н. Здраве съ подходяща речь.
Следъ г. Министра на В. Р. Н. Здраве произ
несе речь кметътъ на града г. Инж. Я. Мустаковъ,
а отговори на преждеговорившитъ- Шуменскиятъ
Областенъ Директоръ г. Н. Шумеловъ.

веро-източна България, всички селища, колиби
селца, села, паланки и градове еж представени на
това ръдко за нашата действителность събиране
на голъми маси люде.
Всъка община иде съ избрани предмети, спо
соби уреди и прибори на производството, което
съставлява поминъка на жителитЬ й и така се да
ва ясна и точна представа на поминъка, на про
изводството, ведно съ добититъ плодове отъ раз
ните култури.
Съборътъ онаглежда ц-влата стопанска по
стройка, сжщность и битъ на близо една пета часть
отъ българската земя и въ нъколкото дни, които
населението на тая часть, събрано на едно мъсто,
представително, наблюдательть може да си състави
лесно и върно една.прдестава за бита, стопански
те стремежи и особености на населението. Запи
тани селяните, производственитБ слойеве и деяте
ли по онова, което съставлява непосредствено ТЕХ
НИЯ трудъ и ежедневно занятие, ТБ СЪ охота и
веднага запознаватъ интересуващия се.
Последниятъ сжщо така лесно може да си
състави мнение за нравитв и обичаите, възгледите
и представите за външния св-втъ у нашия селянинъ и селянка, стига само да умъе да пообщува
за малко време съ тъхъ и да използува твхната
откровеность.
Отъ ТБХЪ се излжчва образътъ на единъ
другъ свътъ, който въ неспокойното време, което
живвемъ сочи една установеность, на едно гол-вмо
спокойствие, за постоянно действуващи заложби,
на вЪченъ изборъ на народонаселени и народоностни сили.
Носиите които носятъ съ себе си и обличатъ
селянитв и селянките презъ време на събора,
пъстротата и сжщественитъ белези и накити на
тъхното облекло, отевнено съ особенноститБ на
производствения начинъ и на дадено населено
мъсто еж достойни за едно гол-вмо наблюдение и
сеизмографско изучване. Пъснитъ, хората и народ
ените игри П-БТИ и играни презъ връме на събора
по разни увеселения и случаи сжщо така изнасять
на показъ народната цтзлина, народния духъ, него
вите болки, копнежи и участие въ общия вървежъ
на народностьта.
Събраните всички, изнесени всички тия особенности, прояви и битови унаслоения, така сбито,
удърно и нагледно на едно мъсто, за няколко са
мо дни, въ сжщноотьта на свойтъ прояви наисти
на представлявать едно виждане, едно зрелище
р1здко по своята значителность, по своята големи
на и създаватъ отъ варненския богородиченъ съ
боръ едно народно събрание съ ширината и исто
рическото значение на голяма празднично съби
тие и национана манифестация за предъ ц-влата
страна и за предъ чужбина
Устроенъ съборътъ' съ всички възможни уле
снения, удобства, грижи и увеселения отъ страна
на града Варна, на Варненската община, която
иживява големи средства, време и трудъ по про
веждането на събора и настаняването на десятките
хиляди съборяни, той остава незаличими спомени,
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Ш О В Ш А Н Е Т О НА СЕЛСКО-СТОПДНСКИЯ СЪБОРЪ
Благодарение на своевременната печатарска
техника, на изобразителното изкуство, на фотогра
фията и цвътопечатането, селско-стопанскиятъ културенъ и националенъ съборъ въ Варна може да
бжде отразенъ и виденъ въ печатни произведения
въ грамадни размери и за всички идущи пооколъния.
За ВСЕКИ единъ съборъ, за всъка година еж
използвани печатни обяви, афиши и програми.
Особенно цененъ е цвътниятъ, литографиранъ
плакатъ — реклама за У-тия тазгодишенъ съборъ,
пдчатанъ въ 5000 екземпляра и разпостраненъ по
всички общини и селища въ областьта.
Изработени еж значки на събора отъ позла
тени тенекиени знаци, представляващи герба на
събора.
Тая значка е възпроизведена и на пощенска
картичка, цвътна и всъки заинтересуванъ може да
я има и да си я набави.
За 1У-я съборъ биде издаденъ цвътенъ каяендаръ — табло, съ портретите на царя, царското
семейство, министра на вжтрешнитъ работи, областаналъ е вече любимъ и съ нетърпение очакванъ
отъ всички — отъ гости и хазаи.
Оживлението презъ време на неговото нъколкодневно траене е най-сжществениятъ и радостенъ белегъ, на едно небивало досега народно
•събиране, единодушие и единение.
Въ това време Варна разтваря своите обятия
разгъва своето гостоприемство" до последно въз
можни размери, разкрива всички свои хубости и
привлекателности да да задоволи своите гости —
трудолюбивите чада на българската земя, както
изобщо тя умее да задоволи своите л%тни гости
— лътовници.
Украсена, празднична, потънала въ слънце,
свежа отъ незамънимото море, чиста както никой
другъ български градъ Варна звучи презъ събор-.
•НИГБ дни отъ песни, отъ една единна, обща голъ•ма пъсенъ — пъсеньта на народната радость.
ГОСТИТЕ съборяни иматъ много н^ща да вилятъ презъ време на събора. Тв виждатъ ръдко
народни всеопознаване единение и общуване, ръд
ко събиране на едно мъсто, въ единъ день толко
ва свои сънародници отъ разни краища на Бъл
гария.
Тъ чувать изявленията на видни представи
тели на българския народъ и усъщатъ да тупти
огромното сърдце на нашето време. Т Б се опознаватъ съ града съ гостолюбивитЕ варненци, съ ТБХната домашна и кжщна уредба, съ завоеванията
на съвременната техника и заимствуватъ образци
отъ кжщна практика*и общественъ редъ.
Това има голъмо значение. Тъ посещаватъ
откритата портова време варненска межеународна
мостренна изложба и виждатъ всичко що ражда
българската земя, що се крие и изкопава отъ ней
ните гърди и що се създава въ нейнитъ заводи и
научавать много приьоми -и трудово-производствени похвати и изкуства,
Тъ използуватъ ръдкия варненския морепъ-.
съкъ, варненскит-Б бани, море, слънце и иматъ
предъ себе си образа на единъ градъ, които презъ
лътото, по тия дни представлява най-добре Бъл
гария.

стния директоръ, варненския кметъ, всички око
лийски управители и кметове на градовете въ
областьта, както и съ множество снимки отъ съ
бора. Това табло краси почти всички учреждения
и частни домове.
За V съборъ е изработенъ и едно съборно
знаме отъ коприна, сърма, везба и шевици, което
ще се дава на първата отличила се околия. Тази
година (1939) е дадено на Варненска околия.
Изработена е и възпоменателна
картичка
представляваща въ миниатюръ плаката и разда
вана безплатно на всъки съборянинъ.
Безкрайна редица отъ снимки на всички мо
менти, участвуващи и пр. както на миналите съ
бори," така и на току що състоятия се У-и съборъ
има въ изобилие. Фотографиите еж направени въ
множество фотографически
атилиета и все
ки днесъ и когато и да е въ бждещето може да
си купи интерестни снимки.
Изработени еж и хубожествени адреси — по"
кани, разпращани до видни лица да взематъ учас
тие въ събора.
Тъ виждатъ празднична България и празднич
на Варна, чувствуватъ да бие въ ЖИЛИТЕ на тоя
хубавъ български градъ българската душа и се
радватъсъ нея. Чрезъ Варна българските селянки и
селяни българските гражданки и граждани се опознаватъ най-сърдечно и непосредствено, чрезъ уве
селенията и забавленията За народъ, които се даватъ по време на събора, приобщаватъ се въ едно
и образуватъ България, която тв еж и която чрезъ
тъхъ сочи своето единение, своя растежъ и своята
народна въра въ бждещето.
Варненскиятъ селско-стопански, културенъ и
националенъ съборъ е единственъ и редъкъ показъ на българите предъ всички тъй любимъ,
очакванъ съ нетърпение отъ мало и голъмо, отъ
всички отъ североизточна България, която и тая
година показа що е и що ще'бжде.
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Изъ украсата на града
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Брой 10, 11 и 12.

ПОЛУЧЕНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Шумеповъ — областенъ директоръ
Варна

г-нъ Шумеловъ областния директоръ
Варна

Възпрепятсвуванъ да присъствували»
лично на откриването на варненскиятъ
областенъ земеделско-стопански съборъ
поздравявамъ
ржководитепит-Ь на съ
бора по случай Откриването му и п о ж е 
лавамъ развитие и процъвтяване на областьта, а на жителить отъ варненска область — благополучие и напредъкъ.

Вамъ и съборяните отъ славната шумен
ска область благодаря отъ сърдце за любез
ната покана. Поздравлявамъ великиятъ традиционенъ съборъ и му пожелавамъ блъскавъ
успъхъ за доброто на отечеството

Министъръ-председатепь Г. Кьосеивановъ

Варна — Шумеловъ — обл. директоръ
Поздравявамъ сърдечно селско - стопан
ския културенъ
народенъ съборъ съ горещи
пожелания
да крепне хубавото
дп>ло на
шуменската
область, въ която
виждамъ
единъ починъ голпми народностни
резултати.

Варна — Шумеловъ
обл.
директоръ
Вамъ на всички организатори и всички
участвуващи въ събора изпращамъ сърдеченъ
поздравъ. Извинявамъ се поради неразположе
ние не мога да присжгпствамъ на събора за
да се поклоня лично предъ творцитгь на природниттъ блага въ областьта. Нека дгьлото
на селско-стопанския
съборъ преусппва
за
щастие на родина и народъ.
Георги Марко въ
подпредс. нар. събрание
Н. Шумеловъ — областенъ директоръ
Шуменъ
Изказвамъ най-сърдечна благодарность
вамъ и на жителите. отъ шуменска область
за любезната покана. Много съжалявамъ, че
поради важна държавна работа не ще мога
да присъствамъ на тазгодишния ви традиционенъ V обл. сел. стоп. култ. нац. съборъ. Като
ви поздравявамъ съ откриването на събора
пожелавамъ отъ все сърдце най бляскавото
му изнасяне за да може този последния до
вишата степень да постигне своето хубаво
предназначение.
М-ръ на желЪзн. пощите; и телег.
Вл. Аврамовъ
Обл. директоръ г. Шумеловъ — Варна
Служебно възпрепятствуванъ да присъствувамъ при откриването на селско-стопанския
съборъ сърдечно благодаря за поканата и го
рещо благопожелавамъ пъленъ успъхъ за на
родно полезното културно стопанско дъло.
Богь да благослови усилията и трудовете на
българския селянинъ и единението между
селото и града.
Митрополить Михаилъ

Плевенски обл. директоръ
Казанлиевъ

инж. Ив. Ивановъ — столич. кметъ
преде, на съюза на градов.
Варна ш у м е н с к и
областенъ директоръ
В ъ з п р е п я т с т в у в а н ъ л и ч н о д а ирисът»
с т в у в а м ъ п о 2 к е л а в а м ъ блЗзстящъ усгтЬхъ
на с ъ б о р а . Да йоивЬе с е л с к о - с т о п а н с к а Бъл»
гария.
председ. с ъ ю з а н а з а п а с , о ф и ц е р и
Сл. В а с и л е в ъ .
г. Шумеловъ — обл. директорВарна
Моля г-нъ Директоре да приобщите при*
ветитв на русенската общинска управа и на
русенци къмъ тържеството на днешния съборъ,
на който пожелаваме успъхъ въ връска съ
целитв и задачитв му. Дай Богь успЪхъ на
страната, на шуменска область, на Варна и на
варненци.
Кметъ инж. Старцевъ
г-нъ Никола Шумеловъ
шуменски областенъ директоръ
Варна
По случай петия обл.селско-стопански съборъ
поздравявамъ отъ името на бюрото на русенската
търговска индустриална камара и отъ мое име
Васъ и вашитъ сътрудници за усилията Ви чрезъ
събора да се демонстриратъ бл-Бскавитъ резултати
на благодатния и благословенъ трудъ на българ
ския земеделски стопанинъ, който трудъ чрезъ
организираната манифестация намира всеобща
признателность и уважение. Пожелавамъ пъленъ
успъхъ на събора.
Председ. Русен. Търг. Инд. Камара
Иосифъ Величковъ

