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ПРИВЕТСТВЕНА РЕМЬ НА КИЕТА г-нъ П. ВЯНОВЪ
произнесена на 9 того въ морското училище по случай 50 год. юбилей на училището

• Щастливз се считалгз че като кметз на града Варна и цато гражданинз лгога да
взема участие вз днешното тзржественно — чествуване петдесеть годишния юбилей на
МорСкото Машинно училище.
Озсновано вз 1881 г. вз гр. Русе гдето просъществува деветнадесеть години, това
училище—рожба на флота на Негово Величество Царя ни отз тридесеть и една година
има своето седалище, крепне и се развива вз градзтз ни. Неювитгь вззпитаници, ето
вече тридесеть и една година подз редз сз своитгь спретнати моряшки унифорлш, сз
своите стройни редици^ и^рружни песни, сз трудзтз и дисциплината си следз заввршване пзлния му курсз сЪ го достойно представкявали и издигнали предз всички наши
граждани и изз целата страна.
Варна и Морското Машинно уцилище сок: вече исторически свзрзани и неразделни.
Преживяло вз градзтз ни. славните етапи на развитие презз време на това му петде
сеть годишно съществуване—признаването му вз 1904 година за средно учебно заведе
ние, а презз последните години рсзвиването му като Морско училище сз технически и
мореходни отдели то.е дало до сега на бзлгарското мореплаване индустрия и техника
1000 души добре подготвени и дисциплинирани специалисти Само вз нашата община
сок: на местожителство 180—200 души отз тгьхз заети сз трудзтз си като лшшинни
и навигационни офицери вз морската полицейска служба и като вззпитатели и препо
даватели вз морската учебна часть, а с&що и като механици вз аеростанция Пейнирджикз като механици и капитани вз параходите на Б. Т. Параходно Д-во и При
станищното управление, вз индустрията вз градската ни електрическа централа и др.
обществени и частни предриятия и служби.
Требва да се каже при това че нашиятз градз е седалище и на единз отз най
дейните клонове на дружеството на българските техници а сокщо и на редакцията на
известното изз специалистите среди сп. »Техникз«—научно популярно списание, сокщо
на дружеството на бзлгарските техници, вз които почти всички членове сок: вззпитанпци на това училище.
При тия врззки на общината ни сз училището и вззпитаниците му, сзздавани
още отз времето на ученичеството имз и продзлжавани презз свободния илгз граж
дански животз, ние не можемз да не чувствали радостьта имз вз днешния голелгз
дпнь на бзлгарската техническа проязи, трудолюбие, граждански добродетели и дисцип
лина—день на техническия напредзкз и материалната култура на Бзлгария.
Тая ил1енно е причината по която азз отз името на варненските граждани и отз
мое име казвамз на всички добре дошли и се присзединявалгз отз сзрдце кзлгз поже
ланията на всичи, които искатз да видятз и по нататашното развитие на това училище.
Дано даде Богз по скоро по добри дни за родината ни за да илгалге яззлюжность
скоро да видимз Морското Машинно училище развито до висотата на пбрвата българ
ска политехника и дано нашия градз скоро бокде щастливз да е седалище на тая политехника.
Да живеятз всички вззпитаници на училището и всички дейци за неговото развитие
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огь-.Проф. д-ръ П. Ив Стояновъ
отъ Медицинския факултетъ

Вервамъ, ченам-Ьрихъ най-подходящото
прилагателно за хубавата ни Варна. Познавамъ я отъ детинство, изучвахъ я като студентъ и като лЪкарь, живйхъ въ нея 14 го
дини непрекъснато, украсихъ я преди 25
години съ две малки бисерчета: морския
санаториумъ и аквариума, предвид-бхъ й
блестящо бждеще като курортенъ градъ и,
колкото повече време минава, все повече и
повече се захласвамъ въ нейните прелести
и хубости!
Летосъ бехъвъЛидо-Венеция, въ Вегскзиг-Мег, въ прочутия всесветски морски курортъ 05г.епсю и се убедихъ, че Варна ги
бие всички по природни хубости, по своето
чудно местоположение, безподобенъ плажъ,
дивенъ климатъ и очарователно сафиросмарагдово море. Възхитенъ пишехъ отъ
всеки отъ тия курорти на варненския кметъ,
че Варна ги надминава всички.
Това не е захласъ на безумно влюбенъ
младежъ — това не би приличало на моитЬ
шесть десетки години—а е силлогизъмъ логиченъ отъ подробното изучване на природнигЬ съкровища на нашата красавица
Варна.
Вземете местоположението й—кацнала
подъ полите на франгенскигб и галатенскигБ баири, сгушена въ тихия Варненски
заливъ между морето и девненските езера.
измита отъ канализираната Девненска река,
тя срамежливо се крие въ морето отъ зе
ленина на своите градини и разкошната
морска градина, прогбга се лениво подъ
лжчите на южното слънце, което я грее
кажи-речи целата година и редко зимор
ничаво потреперва, когато, много редко, я
духатъ силните, но бележити варненски
ветрове.
По климатъ, съ своята очарователна
есень, мека зима, хубаво лето и сносна
пролеть, Варна съ право може да се нарече черноморска Ривиера или българска
Ница.
Морето, това очарователно и понекога
страшно Черно-гаоре, е безподобно и ако
Венера действително се е родила отъ мо
рето, сигурно се е родила въ Варненския
заливъ дотолкава е хубаво тукъ морето
тъмно синьо-зеленикаво: ту .топазъ, ту сафиръ, ту изумрудъ; ту гладко като огле-

дало, ту набръчкано като сърдитъ Нептунъ,
ту развълнувано съ пенещи се грамадни
вълни, съскащи и страшни като ламя!
Какво възхитително южно небе, ц"Ьло
море отъ разновидни синини, като че голи
миятъ живописецъ на творението върху
една грамадна палитра си е игралъ и слгВсилъ синьото съ разни бои, за да даде раз-,
ни оттенъци на лазурните небесни синини.
Слънцето, южното слънце, тукъ пече, жули,
грее и стопля море и суша и бронзира те
лата на хората, които лежатъ на песъка и
се кжпятъ на морето. Като статуи отъ
бронзъ, патинирани въ всичките нюанси на
бронза, лежатъ или се движатъ по плажа
голите тела фавните-мжже и наядите-жени.
Цела година грее това хубаво варненско
слънце, много редко затъмнявано отъ об
лаци или мъгли. По светливость, по трайность на слънцето, Варна смело конкурира
съ Ривиерата.
Слънчеви бани, морски.бани посетительтъ може да прави отъ май до ноемврий
даже, дотолкова и морето и плажътъ еж
топли и хубави. Морето, огрено цела про
леть и лето отъ слънцето, изпуща, облжчва
своята топлина презъ зимата и прави вар
ненския климатъ повече отъ умеренъ, почти
ривиерски. Съ нашата група отъ морелюбци, помня, кжпали сме се единъ мжть на
Никулдень, 6 декемврий, при+ 6° С на мо
рето и пакъ бехме подъ ободряващо южно
слънце.
Плажътъ, песъчниятъ брегъ на Варна
е прочутъ по своя дребенъ като брашно,
съ златисти и сребристи като дребни три
ци люспи песъкъ, чистъ, а не смесенъ съ
каль както въ Озг-епсю и други прочути
европейски курорти. Доста е широкъ при
баните, по-широкъ къмъ канала, стеснява
се при Галата и при лозята на Евксиноградъ, за да се разшири и протегне отъ
Свети Константинъ на десетки километри
при Узунъ-кумъ къмъ незабравимия едно
време нашъ Балчикъ.
Немаме приливъ и отливъ като край
други морета и океани, като въ Вегск или
051епс1е; но това е предимство, по моему,
тъй като при отливъ не требва съ кило
метри да тичашъ подиръ морето и да ти
влачатъ съ конь кабината за събличане обличане и не требва да бегашъ като лудъ,
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тоненъ отъ вълните на морето, когато се
връща въ приливъ и рискува да издави не
малко хора всека година, въпреки сигнал
ните камбани и свирки.
Да говоримъ ли за модерните построе
ни бани подъ самата морска градина, съ
техните уютни кабини, съ своята инстала
ция на горещи морски бани, съ своите малки басейни съ хладка морска:вода, дето въ
всбко време и най-изнеженъ човЗжъ може
да се кжпе въ морска вода?
МодернигЬ бани, построени отначало
съ кабини за 500 диши, достроени за още
500 души, а прибиращи по неволя и често
по об^дъ при часовете за кжпане по дваматрима въ кабина, се оказаха недостатъчни
за наплива отъ посетители. И какъ да ги
помЪстишъ всичките, когато въ Варна лъте
освенъ насъ, българите, се стичатъ ромжн
ци, поляци, турци и особено чехи и немци?
Какъ да не имъ харесва на тЬхъ— позна
вачи на хубостите — възхитителната Вар
на съ тия всички природни чарове и съ
такъвъ ефтинъ животъ като нашия? Кжде
еж сънували тези съседи и чужди народ
ности такъвъ икономиченъ земенъ рай?!
Варна има вече хубави, даже модерни
хотели, добре мобилирани стаи съ всички
удобства на единъ скроменъ, но модеренъ
градъ, и даже скжпотията, отъ която некои
едно време еж ге оплаквали, не сжществува, освенъ въ басни. Въ Варна отъ найбедння до най-богатия може да се настани
споредъ кесията си. Има скромни локанти
съ по 5 лева порцията, а има и скжпи ре
сторанти съ до 20—30 лева порцията, въ
морската градина, напримЪръ. Чехите си
устроиха свои гостилници и даже свои квартйри-палатки." Варна и като туристическо
огнище е възхитителна. Близо до нея туристътъ следъ баните може, много скоро,
пешъ да прави излети. А какви хубави мЪста за излети има тя!
Девненското езеро, което ни напомня
Женевското, само че не толкова населено
наоколо, е прекрасно место за воденъ
спортъ и воденъ туризъмъ. Хидропланната
станция се намира на брега му въ хубава
та гориста мйстность Пейнирджикъ. Гюндюзъ чешме е въ насрещния гористъ баиръ.
На срещния брътъ на залива се намира про
чутото место за разходки на варненци
«Карантината" съ своя хубавъ изворъ, кой
то даваше вода на параходите, които ако
стираха въ Варна. Село Галата, на билото
на сжщия брътъ, е курортно седалище на
няколко ученически колонии и почивни стан
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ции. Отъ тамъ простори къмъ морето, чу
десна гледка къмъ Варна и залива.
Девненските езера съ своите прочути
извори, които ужъ се съобщавали чрезъ
добруджанските подземия съ Дунава.
Ами прочутите песъци на „Дикилиташъ" съ неговите изправени каменни ко
лони, които наподобяватъ развалини на ста
ринни храмове? Те еж световна редкость
и учени и туристи нарочно еж идвали да
видятъ това чудо, което сжществувало само
въ Мексико. Те еж на единъ хвърлей отъ
станцията Гебедже.
Ами Аладжа манастиръ на 12 киломе
тра на северъ отъ града съ своите килии
и капище, дълбано въ скалата, съ своята
двучучурна чешма, съ своята вековна липова гора? Ами Узунъ-кумъ въ подножието
на манастира, съ своя безкраенъ песъченъ
плажъ? Ами манастира Св. Константинъ съ
своя отделенъ плажъ и баня? Ами морския
детски санаториумъ, за скрофулозни деца,
болни отъ хирургическа туберкулоза, основанъ отъ д-ръ Русевъ и отъ менъ презъ
1905 г. съ своите 250 болни деца, съ свои
павилиони въ старо-български стилъ и своя
разкошенъ паркъ и богатъ плажъ?
Ами Евксиноградъ съ неговия разко
шенъ' дворецъ, построенъ още отъ първия
български князъ АлексанДъръ?
Ами височините на баира на селото
Франга съ своята стара крепость, вероятно
останала отъ старите френци (Франга иде
отъ техното име), изостанали тукъ презъ
кръстоносните походи?
Ами прочутите варненски лозя, натру
пани съ лози и плодни дървета, застроени
съ скромни кьошкове или разкошни мо
дерни вили?
Въ града хубавъ и богагь археологи
чески и морски музей, творба на археоло
гическото дружество и неговите създатели
братя Шкорпилъ.
Ами модерното пристанище на Варна
съ неговите кейове и магазин, които преди
откжеването на нашата Добруджа гъмжеха
отъ каруци, хамали, параходи и гемии? При
станище,. очакващо търпеливо по-хубави
бжднини.
Ами старата чаршия и старите „мазиили .магазини" на търговците ангросисти,
сега преместили се въ Бургасъ или София
или въ Солунъ? Ами старата гръцка махала
съ нейните стари стилни кжщи, която ло
патата и трънокопътъ на модерния архитектъ постепенно руши и загрозява съ
своите модерни безстилни кжщи? Ами аква-
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риума, който е основанъ преди 23 години и
който едва това л1зто ще бжде откритъ за
естествениците, които ще работятъ въ него,
и за публиката, която ще може въ специ
алните грамадни стъклени акварии да види
на живо морските животни и риби на Чер
ното и даже на Билото море?
Ами старит^Ь оригинални гръцки и бъл
гарски черкви въ старите махали, почти
всички подземни, съ техните стари икони,
стари сгради и надгробни паметници?
Историкътъ, естественнкътъ, учениятъ,
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образованиятъ и неукиятъ щ е намерятъ|
отъ какво да се възхищаватъ въ и край
Варна. Туристътъ ще се нагледа на при
родни хубости и прелести. Здравиятъ ще
намери тукъ наслади, уморениятъ -почивка
и бодрость, болниятъ ще намери излечение
и здраве Българинътъ се радва и гордее,
че този неземенъ кжтъ, така богато надаренъ отъ природата, се намира въ нашата
България, толкова обеднела икономически
сега и ще намери утеха въ нещастията и бод
рость и нови надежди за по-светли бжднини.

НАРОДНО ЗДРАВЕ

Всички лекари единодушно приематъ мне
нието, че едно огъ най-сигурннте средства за
лекуването на много хронически болести това е
подходящия климатъ, водата и слънцето съ тех
ните най-разнообразни технически приложения.
Съ други думи, климато-светлол-вчението е една
естествена метода за лекуване на разновидни,
особено детски, дълготрайни заболявания, която
метода взема все по широко мЪсто въ науката
за лекуване. За насъ е важно както лечебното
действие на подходящия климатъ или слънце така
сжщо и онова крайно профилактично действие
коего идва по най-естественъ начинъ да стиму
лира силите на човешкия организъмъ и го на
прави по този начинъ по-малко податливъ на
възможните заболявания. Старите римляни позна
ваха много добре отличното лечебно действие на
водата и ето защо при всеки минераленъ изворъ
те построяваха бани нагодени специално за леку
ването на ревматизма, подаграта и други хрони
чески болести. Въ по-ново време - пъкъ учените
изучаватъ лечебното действие на слънчевите яжчи и всички твърдятъ, че те наистина еж спо
собни да лекуватъ.
Така, бавно се дойде до убеждението, че
климата, водата и слънчевите лжчи могатъ да
бждатъ източници на добро и благоприятно здра.
ве за човешкия организъмъ. Но не само леку
ватъ. Т-в укрепватъ по такъвъ начинъ организма
че той запазва дълго време своето функционално
равновесие което се изразява въшно съ пъргавината въ движенията, съ свежия изгледъ на лицето и онази бодрость духа които еж тъй характерни за здравия човекъ.
Не е ли по-добре да се предпазимъ отъ
болестьта, отколкото да се лекуваме когато тя се
е появила съ всичката своя неумолимость? Е до
бре, безъ брой много лекарства изживеха своята
епоха: много специалитети и треви останаха за

бравени въ арсенала на фармацията. Днесъ кога- [
то радикалното действие на много лекарства се
оспорва, не бива да се забравя, че въ историята
на медицината Не се помни авторъ който да се е
осмелилъ да оспори лечебното и предпазно
действие на водата, слънчевите лжчи и на добриятъ, подходящъ климатъ въобще.
Тъкмо това, именно, е било твърде добре
схванато отъ францускии лекарь ОгаисЬе!. Идея
та за изпращане на децата презъ Л-БТНИТ-Ь месеци
край морето или на планината е днесъ вече не
гово дело (Ь'оеиге с!е СлгаисЬел;) и благодаре
ние на това благородно начинание хиляди француски деца еж предпазени и осигурени противъ
туберкулозната напасть. У насъ, това разбиране е
легнало пълно въ основата на така наречените

морски лгьтни колонии'за децата.
Цельта е ясна и научно обоснована: чрезъ |
въздуха и слънцето да се засили човешкия орга
низъмъ и постигне онова физиологическо състоя
ние при което той да може да се съпротивлява ;
и бори* успешно противъ болеститъ. Чрезъ въз- •
Духа, слънцето и водата къмъ повдигане на от- ,
бранителната мощь на детския организъмъ, къмъ |
създаване на онова имунитетно състояние което е !
идеята на съвременната медицина!
На всички е известно, че слънчевигЬ лжчи ;
съ своите ултра-виолетови радиации действуват* :
твърде благотворно върху човешкия организъмъ. _
1ова действие може да се изрази по най-различни
начини. Тъ засилватъ обмЪната на веществата въ
кръвьта; ускоряватъ периферната кръвна цирку
лация; подбутватъ бжбречната деятелность перспирзцията и транспирацията на кожата и по този
начинъ косвено сспособствуватъ за изхвърлянето
вънъ отъ организма на всички токсични, вредни
вещества на кръвьта.
Увеличението на броя на червенитъ кръвни
телца, на хемоглобина на кръвьта та дори и на
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-белите кръвни тЪлца въ организма се оказа напоследъкъ въ известна зависимость отъ слънчевит-Ь лжчи; макаръ и непреко, засилването на
апетита и увеличението на теглото зависи. отъ
топлините, св-втлините и химическите лжчи на
слънчевия спектъръ. А успокоителното, и следъ
това, тоничното действие върху нервната система
причинено отъ краткото влиинне на слънчевия
лжчъ е вече отдавна известно. Взети вкупомъ,—

въ строго определено количество. Сжщото е и
при слънцелечението: допуска се количествено
толкова слънчеви лжчи колкото е необходамо за
организма—съ други думи, и тукъ е нуждна из
вестна дозировка на слънчевите лжчи. Колко вре
ме да се остане на слънце илм въ водата—тукъ
не сжществуватъ никакви закони. Всичко зависи
отъ индивиоуалните особености на организма и
неговите начини на реагиране. Анемичните и
хлбнцето, водата и подходящият^ климате: нервно-възбудителни деца реагирагъ въ първите
днн на светолечението съ главоболие или без
дейегвуватъ така върху отправленията на всич
съние, което бърже изчезва следъ нЪколко дни.
ките органи на човешкото тело, че при правилна
Повечето деца, обаче, понасятъ отлично действието
дозировка, повдигатъ неминуемо общото благо
на водата и слънцето и за това за т%хъ не е
състояние на единъ отпадналъ,' изтощенъ или бо
необходимъ специаненъ лекарски надзоръ. Ако
ленъ организъмъ.
некога се появятъ странични разсгройства, това
При днешните социални условия почти всич
се дължи сигурно на погрешното прилагане об
ки деца се намиратъ въ здравно отношение въ
щите правила на светло или водолечението.
онова състояние което е близко до болеслъта
Анемията, скрофулозата и лимфатизма еж главните
Що се отнася до лекуването на слънце, въ
болести на детската възрасть А те еж много
този смисълъ интересна е методата на КоЬег.
често и предшевегвеници на детската туберкулоза.
Казахме погоре, н%ма закони, обаче, ще прибаНедостатъчната храна, липсата на въздухъ и
вимъ, има общи приьоми.
слънце—ето класическите и тежки условия които
И така споредъ Ролие въ първиягь день
създаватъ кашите слаби и хилави деца. Те се
отъ
светлолечението
се правятъ три сеанса по
нуждаятъ отъ подкрепа! А истинска здравна под
5
минити
всекой,
при
което се излагат-ъ само
крепа детето ще намери когато замени недоста
ржцетЪ
и
краката.
На
следниягъ
день излагането
тъчната светлина съ обилно слънце, нечистиятъ
грае
10
минути
при
което
се
осв-втлявагь
часть
въздухъ сь свЪжиятъ лъхъ на морското крабреотъ. бедрата и гръдния кошъ>.на. 3 я день — 15
жие и напустне поне нЪколко седмици лошите
минути и т. н. до като се стигне въ края на \ 5 я
хигиенични условия на нашите градове. Така че
да се загрява целата повърхность на гвнашиягъ апелъ е: презз лттото всички деца день
лото въ продължение на чась или часъ и поло
.на морето!
вина всЪки день.
Накрай, нека ни бжде позволенъ следния
Д-ръ Ж. К.
сьветъ. Всъчо лекарство се приема отъ болния

ДРЕВНА И НОВЯ БЪЛГАРИЯ
в ъ г е о г р а ф с к о , исторично, археологическо, статистично и търговско о т н о ш е н и е
отъ Андреасъ Пападопуло Вретосъ,
Бившъ гръцки консулъ въ Варна и Венеция, кавалеръ на много
ордени, членъ на съюза на ученигв въ Лтина, членъ кореспондентъ
на главнигв италянски академии, т е н ъ на III и IV научни конгреси,
състояли се въ Флоренция и Падуа въ 18*1 и 1842 год. Билъ е въ
Варна 27 месеца. Открилъ мъхгото на Томисъ (Кюстенджа). Освенъ
общигв глави книгата разглежда отд-влно градовегв Кюстенджа, Манкалия, Каварна, Балчикъ, Варна, Бургасъ, Месемврия, Янхиало и Созополъ. Написана е на октомврий—ноемврий 1855 год., а издадена въ
Петербургъ въ 1856 год.
Превелъ Б. П-въ.

Варна
Споредъ Страбонъ, следъ малкия градъ Круни,
'По-късно Дионисополисъ, идва градътъ Одесосъ,
милетска колония.
Стефанъ Византийски1) се много лъже като
*) Ое игЬ!Ьи5 е1 рорйНз (За градовегв и народигЬ) на
Думата Одесусъ.

казва, че Одесосъ се намиралъ до р-вката Сал«идесосъ, понеже тази река, наречена днесъ Мизия,

тече почти до КианскитЪ острови, които еж въ
устието на Босфора Сжщиягъ авторъ прибавя,
че Аполодоръ сметалъ Одесосъ за голема пла
нина. Вероятно Аполодоръ е предпглагглъ, че
този градъ е въ полите на Хемусъ, която наис
тина е голяма планина.
Географъгъ Птоломей (кн 111, гл. X) пише
Одусусъ, вместо Одесосъ, но тази грешка требва
да се отдаде на незнанаето на н%кой преписвачъ-
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Тази именно грешка заблуди н*кои писатели да
считатъ, че градътъ е билъ нареченъ Одисусь
отъ самите милетяни въ честъ на Одисея. Сж що
и други писатели, между които винантийскиятъ
л-втописецъ Тесфанъ, еж му давали името Одисополинъ. Авторъ на тази голема грешка, както
добре я беше забелезалъ Лука Холстениусъ въ
една отъ своите записки върху произведенията
на Стефанъ Византийски, е латинскиятъ преводачъ на „Църковната история" на Никифоръ
Калистъ, който превелъ твърде несполучливо ду
мата Одесусъ съ думата Одисополинъ2).
') Гледай текста: Одесосъ, градъ край Понта. У Ни
кифоръ Калистъ, книга 26. История черковна, глава 38,
кждето латинскиятъ преводачъ много неправилно е пре
велъ .Улисополись', (забележки и поправки въ съчинението
на Стефанъ Византийски: .Народности".

Освенъ това въ всички нейни монети, отъ
времето на независимостьта и до покоряването й,
иавсекжде въ надписите се чете: Одиситонъ, Одиситонъ, Одисситонъ, Одисситонъ, които не се
различаватъ едно отъ друго, освенъ въ писането
на етническото название3)
3
) Мионе (МюппеО. Описание на античнигв медали,
томъ !, стр. 395—396 с.

Презъ време на независимостьта на елин
ските колонии по Евксинския Понтъ, Одесусъ е
билъ главниятъ градъ между четирите федерирани градове: Томисъ, Калатисъ, Месемврия и
Аполония,—споредъ свидетелството на археолога
Бламанбергиусъ, цитирано отъ твърде учения антикваръ Августъ Бойкъ.4)
*) .Македонски и тракийски надписи". Частъ X. Оде
сусъ, Надписъ № 2650 с.

Сжщиятъ писатель ни казва, че Одесусъ е
билъ единъ отъ тези градове, които еж прите
жавали златната корона на Теоклисъ Сатиръ 5 ).
5

) Вбе1к. Сарматски" надписи. Частъ XI, вижъ № 2659.

Относно Одесусъ презъ време на римското
владичество историята мълчи. Името й за пръвъ
пжть фигурира въ 514 год. следъ Христа, по
случай пленяването на генералъ Виталиянъ, възстаналъ противъ императоръ Анастасий. „Вита
лиянъ, пишагъ византийците Кедриносъ и Теофаносъ, битъ въ много битки отъ Кирилъ, полководецъ на императоръ Анастасий, се оттеглилъ
къмъ Хемусъ"4
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за владетель на Одесусъ". Така отъ този исто
рически текегь ние знаемъ, че до началото" на
VI векъ Одесусъ още е сжществувалъ. Но ние
не знаемъ кога този градъ е приелъ името Варна.
Най-старата версия, която сжществува за.
това име, е текста на летописеца Теофанъ, въ
който се казва, че българите еж завладели Варна.
следъ победата си надъ армията на императоръ.
Константинъ Погонатъ въ 579 год. 6 )
6

) Вижъ първата часть на това съчинение, стр. 19.

Но споредъ смисъла на Теофановите думи7)'
') Вижъ въ „Бележки къмъ бележки" —гръцките и.
латински текстове.
•

„дойдоха (българите) до казгната (река) Варна
близо до Одеса"—требва да се верва, че Варна
е била близо до Улисополинъ, както я наричасжщия писатель, говорейки за действията на ге
нералъ Виталиянъ.
Ние сжщо мислимъ, че Теофанъ не се е изразилъ правилно, или че неговиятъ преписвачъима грешка като е предалъ: „Българите дойдо
ха до (рЪката) наречена Варна, близо до Одисо
полинъ. Че Варна, за която говори Теофанъ по
случай нашествието на българите въ долна Ми
зия, бе име на рЪка, а не на градъ ни показва
ясно смисъла на целата глава върху този предметъ на сжщия летописецъ, както и^ съответния.
пасажъ на Кедринъ (книга I, стр. 440). Въ еди
надесетата година (отъ царуването на Констан
тинъ Погонатъ) българскиятъ народъ следъ като
преминалъ Дунава и се отделилъ отъ другите
племена отъ неговата раса, се разположилъ въ
горите и планините до Варна8).
8
) Нея година българскиятъ народъ премина Дунава;
и се разд-вли на племена, които се разположиха на лагеръ
въ планинигв и долинигЬ при Варно.

. Нашето мнение се подкрепя отъ свидетелствуванията въ съчинението на Константинъ Багренородни, което той иаписалъ за възпитание на
своя синъ и наследникъ на трона на ромеигЬг
подъ надсловъ: „ Ь е асюшгзггапс!. 1трег.", дето
Варна е отбелязана като река.

|

Кирилъ помислилъ тогава, че войната е свър
шена и, за да си почине отъ тия походи, оттег
лилъ се въ Одесусъ и се отдалъ на разни безчинства.

Ето пасажа отъ книгата на учения импера
торъ, толкозъ повече забележителенъ, че въ не
го за пръвъ пжть се говори за русите, на които
той е посветилъ целата глава девета, за да ни
каже, по какъвъ начинъ те еж доплавали и стиг
нали до Цариградъ съ своите ладии.9)

|.
I
^1
^
4
1

Виталиянъ, като се научилъ за това, настж
пилъ къмъ Одесусъ. Като подкупилъ вратарите,
Виталиянъ влезълъ презъ нощьта въ града съ
единъ отрядъ войници, изненадалъ Кирила, спящъ
съ две леки жени и го убилъ. При тази' новина
гарнизона се предалъ и Виталиянъ билъ признатъ

При това рекага Варна е ясно отбелезана въгеографската карта на френския географъ ДелИлъ, обнародвана отъ Бандури, за да служи за;

.' • •1

') И отъ Селина, безъ да се страхувагь отъ никого,
харесали българската земя дошли де дунавското устие,
следъ дунавското устие превзеха Конопа и отъ Конопа въКонстанция до рЪка Варна и отъ Варна стигнали до рЪка
Дизина (Диксина).
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^гореказаното съчинение на Константинъ Багренородни10).
10
) „Описание на Източната Империя и на около нея
разположенигЬ страни (области), подчинени на Константинъ
Багрянородни и на неговигЪ предшественици. Лп1. Си1.
Ое11'Л51е, къмъ новото издание на книгата на Константинъ
Багрянородни за управлението на държавата, което (изда
ние) послужило за научни работи на Янселмъ Бандуръ,
томъ 2, !пгоПо.

Но този пасажъ, неправилнЛ разбранъ, накаралъ географа Маннертъ да поверва (а по не
гово влияние и историка Хамеръ, както и учения
немски географъ М. Форбигеръ), че Варна е ста
рата Констанция.
Като оставимъ на страна двамата географи
Манертъ и Форбигеръ, които смесватъ стария Томи
съ новия Темишваръ10а).
10
а) Вижъ стр. 17 и 18 отъ нашето съчинение: Възпо
минание за откриването на Томи и за намЪренитв въ Вар
на написани на два езика. Нтина, 1853 1п—8.

Наистина странно е, че единъ съвестенъ авторъ, какъвто е Хамеръ, който за да напише
своята „История на Отоманската Империя" треб
ваше да изучи всички византийски летописци, да
не забележи, че Констанция нема нищо общо съ
Варна, освенъ че и едната и другата СА били за
владени отъ свирепия български Царь Калоянъ,
който започналъ война, за да отмъсти на импера
тора Алексий Комненъ11).
") Вижъ стр. 78 и 79 отъ това съчинение.

Описанието, което ни дава византиеца Никитасъ е тъй ясно, че най-малкото внимание е
достатъчно, за да убедишъ читателя, че Констан
ция и Варна еж. два съвсемъ различни града.
Ето какво точно казва Никитасъ (кн. III стр.
343) говорейки за царуването на Императоръ
Алексей Комненъ12).
12

) 14!се1аз Ясот!паН Споша1ае Н|$1ог|а дг. 1а1. Рег!5Пк
1647 1п-Го1.

.Около това време Ивана (Калоянъ) направи
една обиколка изъ Мизия съ една твърде голема
армия, целата облечена въ медни доспехи, и като
завлдъ Констанция безъ бой, укрепи я срещу
всички възможности; като свърши укрепяването,
замина отъ тамъ и се разположи до Варна; и
обсади тоя градъ решително на шестия день отъ
•страстната Христова неделя. Понеже обсадените,
които въ подавляващето си мнозинство бЪха хора
мжжесгвени, както и латинския гарнизонъ, а то
дълго време преди кръсгонощите да беха завла
дели Цариградския тронъ, гръцките императори
имаха наети латински войски, съставени главно
отъ англичани и германци, които т% пращаха въ
различните гарнизони на империята.
(Следва)

Стр.
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Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ № 14711
гр. Варна 7 августъ 1931 г.
Въ допълнение на обялление
№ 14087 отъ 28 VII 1931 г., пуб
ликувано въ Държ. вестникъ бр102 отъ 5 VIII с. г., обявява се на
интересуюшитъ; се, че на 7 септеиври т. г. до 10 ч. въ пом-Ьщението на Варненското окр. данъч
но управление ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за
доставката на 3500 куб. м. кариеренъ чакълъ.
За правоучастие залогъ 10 на
сто въ банково удостоверение и
документи съгласно 3. Б. О. П.
Всички разноски по публикацйя, "гербъ," данъци ~й~пр. еж за
смътка на доставчика.
ПоемнигБ условия се виждатъ
въ общината.
Отъ общината
Предъ видъ на това, че всеки варненски
гражданинъ пжтноповиничарь е длъженъ съгл.
чл. 128 правилника за прилагане закона за пжтищата да заявятъ въ двумесеченъ срокъ въ об
щината стая № 12 кой какъ ще обработи своята
пжтна повиность дали чрезъ предприемачъ или
лично като за цельта подадатъ обгербвани заяв
леное до господина Кмета и спомене въ него
чрезъ кой предприемачъ ще отбие своята повннность за 1932 година за отметане въ тегобзрския списъкъ за сжщата година.

Варна
Печатница „Войниковъ*

Телефонъ 502.

Рекламирайте въ
Варненски

Общински

вестникъ

Брой 254

Варненски общински вестннкъ

Стр. 8

СВЕДЕНИЕ
за дейностьта на Варненската Градска Химическа Лаборатория
за времето отъ 1.1У — 30.VI 1931 г.

5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

Млеко пресно
Млеко кисело
Млеко майчино
Сирене и млечни продукти
Масла животински
Масла растителни
Брашно, грисъ
Хлебъ, тестени произведения
Вино
Ракия, конякъ
Оцетъ
. Захарь, захарни изделия
Медъ пчеленъ
Лимонади, сиропи
Мармелади
Халва
Боза
Червенъ пиперъ
Горчица
Винена киселина
Кафе
Консерви, туршии
Козметици
Глинени сждове
Химикалии, препарати
Безиръ
^
Бои минерални
Метални издЬлия, сплави
Минерални масла
Кюспе
Вода за технически це^и
Урина и клинич. изследвания
Всичко
Отъ 1.1—31.III т. г.
Всичко отъ 1.1—30.IV
гр. Варна, 3 юлий 1931 год.

75
9
1
6
П
48
2
9
24
17
25
О 00 О

1
2
3
4

Наименование на пробата

Брой на
пробите

№

8
15
4
19
2

1

2

10
6
1
9
2
2
6
1
16
9
1
28

5

5
СО

о

ч
О

со Ч
<у о
СО

61
— ! - 4
— | —
1
5
8
1
47 —
2 —
9 —
24 —
15 —
24' —10 —
8 —
10 —
6 —
14 '
.
4
16
2
2
9
6
1
.
9
1
—
—
—
1
—
—
—
(
—
—
10 —

396
246

238
9Г

642

329

72.'
64 1
126

е

О.
О
X

3

и
са

о . гт

в*

2

СО

о

СО

3*

СО

<и т
Ш

X

36
39, —
14
81 —
5 —. —
—
—
1 —
1
—
—
4
2; —
•—
9 ' 21 —
2
-—
2' —
1
46
2
—
—
8
1
—
—
22
2 —
1
—
17
2
—
18
7 —
1
—- —
9 \ 1: —
8
_
4
6
1.
—
2
8
—
13
2
_
1
•

—
—
—
—
— .
—
-—
—
2
6
—
16
—
1
—
44
63
.07

:

18
1 —
—
1|
1 —
. 2 — __
1
10' — ^ _ „
—
4'
2
_
—
— 1
1' _
—
8
1 | _
.1
11-1
—
—
4'
2
_

»1

•

'-

— |
1
16 —•

9

•

—

—
18 —

—

42 277;!
38 174
80

—
.50
400
100
—
—
200
100
—
,
200
100

'

<

з

—

Събрани
такси

Резултатъ:

Изпратени отъ:

•

_

9
1 —
— ! 28
81;
39
120

1

450
_
___
50
—
—
—
100
_

_
1800
1250

38
33

4800
4500

71
•1

9300

Началникъ на Лабораторията: НИК. ПЕТРОВЪ-

