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Цена 1 яв.

вестникъ за култура и общественъ животът
Уредник-ь: К. Мироелавовъ
Редакция ••»- „Шуменека" 10

| Абон- ва 1 год. 60 лч.
ва г/а год 30 лв.

Ивляеа 3 пжти седмично
Обява по епоравуменнв.

Федерираните музикални сили отъ тритЬ музикални съюзи: Народенъ
Хиръ „МОРСКИ ЗВУЦИ" Професионалния Съюзъ и Музикалния Съюзъ
В АМА.

ПО ОБЩО ЖЕЛАНИЕ НА ПУБЛИКАТА
изнесения съ гол^мъ успйхъ

1-и ПОПУЛЯРЕНЪ

съ благотворителна цель
На 6 т. м. — НЕДФЛЯ Ю1^ ч. преди об^дъ
в

При намалени цени: 25, 15,10 лева

ъ

И. БСгсабозъ

зовъ
• &&ъстевъ.

Билети въ кафене „Лондонъ" и„АБЕНЦАЛЪ"

ОТЪ ФВДМГШШ ШЕТЪ.
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бранъ много умело- Въ поезията на Пею Яворовъ и Цанко Цейг.Овски живее душата на
це.лъ народт, неговате^копнежа ;и борби. Г нъ
Кръстевъ заслужава адмирации за този сзои
саолучливъ 1зборъ. Той обигати родната ни
вжална музика съ два бисера КОЙТО ьервамъ
достойно ще б<ьдатъ оценена отъ всички, и
то оеобеано днесъ когато ние повече огъ всекога се нуждаемъ отъ духа на нашите голе
ми нациоаални борци . . . .

I

I ВЙ Популяренъ концергъ.
-' Сл-Ьдъ музикалните тържества въ насъ Варни кат-j, че ли зажавя единъ по иапулси
вень духозенъ животт. Тукь покрай художе
ствените изложби, народни четения, редовни
спектакли огъ местния ни драмшмчески теа
тьръ се изае-и и еданъ популяренъ концертъ
отъ федерараните музикални сили въ града ни.

Концерта завърша подъ палката наг. Иванъ Стефановъ, който и този п<ьт подчерта
своите големи диригентски способности и уме
ние да съчетава разните гласови партии въ
едно хармоничо цело и убайва душата съ худо
жествено изпълнение. Г-нъ Стефановъ е единъ "големъ талантъ и ако за въ б&даще той
все така строго и системно следва своя пхть
— обещава да б&до единъ отъ най добри i t
наши хорови диригенти.

Варнеаци, както винаги сь радость се от
зоваха на този концертъ, който не излъга тех
ните очаквалия. Наистина имаше известни
дефекти, въ еинфоначнага частъ на концерта,
но ТОВА не заличи хубавите впечатления кои
то той остави въ душите ни.
Въ този концертъ още веднъжъ пролича
прогреса, вой го прави напоеледъкъ у насъ ро
дна! а вокална музика. Изаълнението което
дадоха диригентите Александъръ Кртсгевъ и
Ивапъ Стефановъ е отъ гол!ма степенъ задо
волвтелео. Туцъ е место да отбележимъ оба
че, че нря изитлнението на солата е нуждно
но'ro.itао пяяниеиио оть страна на акомпаниращая хоръ.
Изпълнените две песни отъ г. Ад Кръстевъ — „Да 6txa либе" и я Що ми не дохождашъ" продирижирани отъ самия авторъ
6txa великолепни.
Г-нъ Кръстевъ ни поднеси два бисера
откъснати отъ дълбочината на народната ду
ша, той ни даде онова* което може да се по
лучи само отъ една завършена клавирна
композиция . . . .
Публиката, 6t въ възторгъ. Тя съ трепетъ
на душа слушаше хармоничните звуци отро
нени подъ палката на даровития компонистъ.
Щщо радостно и същевременно тъжно се съ
буждаше въ душата и, като че ли възкресва
ха спомените за скртбното минало на роди
ната ВЙ, борбите за свободата, и освобожде
нието ни . . . .
•
Текстътъ на горните две

песни е под-
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Свършвайки нашигб бележки ние неможемъ да отминемъ мхлкомъ и личностьта на
единъ човекъ, който е доставилъ толкова ху
дожествени наслади на Варненци. Г-нъ Касабовъ е единъ големъ талант г. Той слиетава
въ себе си всички качества на едиаъ даровитъ диригентъ за сивфониченъ оркестьръ, а
най-главно душа —която той влага при все- ~~
ко изпълнененве. Да се говори и пише пове
че за него е излишно, както е излишно да се
твърди, че истинските хора на изкуството
късно се оценяватъ, а обакновенно следъ Ttхната смърть. Защо, това е така, ние ще има
ме случай да да се изкажемъ на друго место,
а сега завършимъ съ единъ апели
Варненци, посетете първия популяренъ v '
концертъ отъ федерираните музикални сили
въ града ни, който по общо желание на пу
бликата се повтаря, съ това достойно оце
ните и подкрепите хората на изкуството. . .
Д. Г. Лджемовъ — Зимановски.

Варна, печатница на Добри Тодоровъ

