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Всичко, що се отнася до
вестника, да се изпраща до

П. А. Попова

До м. февруари 1926 год. варненската разлтрз на едно солидно предприятие, което
градска общинска аптека е просъществу
иде вз помощь на прокарваната общинска
вала като амбулаторна и се е помещавала
политика —безплатно лпкуване на бедно
вз централното здание на общината. Bs нея болни граждани и общински чиновници.^
се изготвяха лткарства салю за бедноболни
При все че, нуждитп на града лгногограждани и чиновници и ежегодно до тогава кратно да cot се увеличили, тгй като числото
отв общинската каса е иждивявано по 375000 на бедноболнитт граждани ежегодно расте,
лв. за издрзжка на аптеката и набавяне поради криза, безработица, прииждане бе
лткарства.
жанци и др. зле развиващи се условия на
Като частна концесионна аптека почва града, обаче общинската аптека устоява ре
да работи отз 1926 г. вз зданието на Жгзла довно на тия нужди до сега, като получава
наулицитгь » Владиславам и »Сзборна«, дето отз общинската каса ежегодно и то нере
довно, субсидия вз размтърз на 150,000 лв.
е и сега.
Прзвз управитель аптекарь на така обо Срещу разходвани надз 200,000 лв. ежегодно
собената аптека е билз Стефанз Димитрове, за бедноболни и разликата я понася аптечсега собственикз на аптека вз гр. Провадия, , ната гСаса, лшкарз, че тази разлика отз де
следз него е пост&пилз за управитель апте сятки хиляди лева ежегодно расте, както ка
карь варненския житель Петровз, сега соб захме, поради обедняване населението на
ственика на аптека вз гр. Хасково и следз града.
Презз изтеклата отчетна 1932/933 год.,
него презз м. августа 1929 г. идва за упра
с&
изпзлнени
отз р&чна продажба 22,222
витель г. Константинз Кузмовз който упра
влява аптеката до 15 декември 1932 г. сега рецепти, вззлизащи на стойность 878,506 лв.
е вз гр. Бургасз собственикз на аптека; следз Презз предидущата 1931J932 г. col изпзл
неговото заминаване общинския сгветз наз нени 19393 рецепти на стойность 942,595 лв,
начи за управитель-аптекарь сегашния такзвз или за 1932/933 г. имаме изпзлнени 2829
рецепти вз no-вече отз предидущата година,
г. Димитзрз Дтлрвз.
Още отз самото си сзздаване като ча 4 а по стойность илгаме 64089 лв. по-малко,
стна концесионна, аптеката е обособена като за аптечната каса. Тази голтъма разлика, за
полуавтономно общинско предприятие, а отз последната отчетна година се дзлжи отчасти
лг. май т. г. аптеката се обособи като само на обстоятелството, че ценитгь на голтл1з
стойно общинско стопанство и разростна до брой медикаменти бгъха намалени по на-
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Образуванз е фондз общинска аптека
реждане отз Главната Дирекция на Народн.
езгласно
чл. 23 отз правилника за аптеката
здраве, а отз своя страна и аптекарската
отз
50°/
отз-чистата печалба получена es
0
кооперация вз София, която е почти един
края
на
ветка.година.
Кзмз тоя фондз до
ствения и главенз дрставчикз на медика
сега
е
сбрано
599,510
ле.
отз които внесени
менти за аптекйтт у насв; сЖщо намали
вз
Варнен.
попул.
банка
213884
ле. и раз
цената на мною медикаменти и аптекарски
пособия и отз трета страна имало е доста ликата остава да се довнесе ото дзлжимата
сума отз общината, фонда ще послужи за
вени голтми количества отз нткои медика
изграждане
собствено здание. За заплати на
менти, отз страна на бившитт управители
персонала
аптеката
е похарчила 239,541 ле. за
аптеката, при високи за днесз цени и днесз
т.
г.,
за
тази
година
касата на аптеката е
се продаватз едва ли не на загуба.
понесла загуби отз отпуснати лткарства на
Презз изтеклата отчет, година аптекатабедно-болни вз размтрз на 59,439 ле. а е
е извзршила 833 галенически препарати. Само реализирала чиста печалба, за очетната
на бедно-болни cot изпзлнени 1647 рецепти на година 73,423 ле. 50у0 отз която вз раз
стойность 197,733 ле. Направена е про мтрз на 36,711 ле. отива кзмз фонда »Обцентна отстъпка и на бедно-болни отз 11 щинска Аптека«. ha аптекарската коопе
и Ш категория на сума 11,706 ле или об рация аптеката дзлжи сумата 160,000 ле.,',
а има да получава отз саниторното отде
що за бедно-болни е разходвано 209,439 ле.,
ление
на общината сумата 93879 ле, отз
презз прежната 1931/932 t. coL изпзлнени
Майчинз
домз 37,354 ле. и отз домакин
за бедно-болни — 11818 рецепти, на обща
ството—сумата
715 ле. или общо 131,966 л.
стойность 212,650 ле., отз което се вижда,
че за 1931J932 юд. с$с изпзлнени 4658 ре
цепти вз повече отз прежната година, на
Отз всичко изложено, ясно е че е крайно
стойность 3211 ле. вз по-малко, което се врелге, щрто общинската аптека да може
дзлжи на изброеннтт no-горе причини.
да се стабилизира
финансово,
за да е вз езетояние и за напредз все тзй
Презз изтеклата отчетна година упра- редовно да управлява своята служба и
вителниятз аптеченз комитетз е ималз 6
и оправдай предназначението, си — като дозаседания, а контролната комисия е имала ставчикз на медикаменти на бедно-болниш
10 заседания, за които има редовно сзста- варненски граждани и на общинскитт амбу
вени протоколи.
латории, а това ще стане като се издзлжи
Персонала на аптеката се сзстои отз общината кзмз аптеката, за да се вззетауправитель-аптекарь, фармацевтз-магистзрз, новятз сумитт кзмз фонда общинска апте
три помощнике аптекарки иединз лаборантз- ка и да се издзлжи аптеката кзмз апте
карската кооперация инзкз кредита й ще
прислужникб
б&де спртнз. За да се замислятз и нови
За наемз на аптечното помещение апте задачи—за разширение дейностьта й, което
ще б&де само отз полза за общината.
ката плаща 48,000 ле. годишно.
Налага се ва близко б&деще да се постави
кзмз 1.1 V т. г. аптеката има мобили на разрешение взпроезтз за постройка на
на стойность 189107 ле. и медикаменти и собствено здание на аптеката, тзй като
фонда е нарастналз вече на сумата 600000
превзрзочни и др. материали за 272463 ле.
дебиторнитт смттки вззлизатв на обща су ле. Ето защо аптеката тртбва да прибере
ма 361,370 ле. Кзмз тази цифра тргьбва всичко дзлжимо кзмз фонда.
да прибавимб и безлихвеният смттки сзСз постройка на собствено здание, апте
стоящи се отз: депозити при Варнен. община
и задзлжения на сеещата срещу отпуснати ката ще се освободи отз ежегодния разходз
медикаменти на бедно-болни граждани отз за наемз, което е една голтма загуба.
1929 до 1933 г. вз размтрз на 594,269 л.,
а с$сщо тзй и открадната, чрезз взгломз,
презз миналата зима отз аптечната каса
у -•=—— •
- . =^-=^g
сума 8836 ле.
Капиталзтз на аптеката кзмз 31.III т.
1. вззлиза на сума 1,009,454 ле.
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Стр. 3

-красШшр българско летовище
-\

Въ брой 149 (г.ХХШ) отъ 2 юлий т. г. на големия
унгарски ежедневникъ .Magyar Hlrlap" журналиста
Тиборъ Яибрушъ помества една много хубава ста
тия за Варна, подъ горното заглавие която пре
даваме въ преводъ.

Варна, юний
Въ момента, когато отъ палубата на
парахода ни, съзрЪхме красивата панорама
на варненския заливъ, стори ни се, че се
е случило никакво недоразумение. Вслед
ствие на никакво магьосничество се отзо
вахме* не въ едно „балканско* (долу подъ
.балканъ"—«балкански работи" унгарците
разбирать въобще диви, некултурни страни
и обичаи и пр. и. пр.) пристанище, а н-6кжде по средиземноморските пристанища
на Франция или по белгийските брегове на
Источно море. Гора отъ мачти на търговските
кораби, кипящия приетанищенъ животъ,
виящите се змиеобразно пжтища по хъл
мовете, обграждащи Варна, модерните зда
ния застроени всредъ китни градинки, мор
ските бани, разпространени на длъжъ по
цЪлия плажъ, най-после блесъка на местата
за развлечение — всичко това е въ пъленъ
контрасъ съ нашата представа за „Балкана".
Чудно хубавата природа и западноевропей
ската култура на Варна ся двойна изне
нада за пжтуващия, който вместо .Балканъ"
намира нефалшифиииранъ европейски жи
вотъ.
Душата на българския народъ бихме я
опознали, може би, по добре въ вжтрешностьта на страната и столицата София,
вероятно, то би ни открила съвокупностьта
на българската сила, обаче склонность
къмъ културата, способностьта за възприе
мане на западната култура се проявява,
безспорно, най-ясно въ Варна. При това до
преди 10 години Варна като курортъ, беше
още много назадъ.
Обаче днесъ, когато краката ни стжпватъ на суха земя, приятните впечатления
добити на парахода се усилватъ. Ни следа
отъ димъ и нечистотии. Не се срещатъ
дори добре познатите ни отъ турските и
руски пристанища моряшки свърталища.
Автомобила ни се движи по безупречни,
китонирани улици отъ двете страни на кои
то се издигатъ модерни 4—5 етажни зда
ния. Въ сърдцето на града художественото
здание на Градския театъръ и току що за
вършения палатъ на Стоковата борса, ни

показватъ, че града се намира въ постоянно развитие, въ противовесъ на тежката
следвоенна криза и безпаричие, която за
сегна може би най-чувствително България.
При това България още преди европейската
война води неколко тежки войни, които за
вършиха сжщо тъй трагично. И големия
замахъ сега съ който се възстановява'тъ
разрушенията отъ войните ни говори за
несъкрушимата жизнена сила на българ
ското племе.
Морските бани на Варна
Обаче истинска изненада ни готвятъ
морските бани на Варна съ своите наймодерни инсталации и приспособления. Хи
ляди кжпещи се на плажа и въ морето се
радватъ на благодатьта на слънцето и мор
ската вода. Отъ просторната тераса на ка
зиното на баните се открива чудна гледка
къмъ безкрайната морска ширъ и къмъ
кичестия залесенъ, усеянъ съ кокетни ви
ли морски брегъ.
Плажа и алеите за разходка въ мор
ската градина гъмжатъ отъ посетители.
Числото на летуващите въ Варна надми
нава цифрата 40 хиляди ежегодно, докато
Варна има 80 хил. жители. Курортния жи
вотъ на Варна е много оживенъ и се за
силва все повече отъ година на година.
Варненци милеятъ много за разхубавява
нето на града си и издигането му на ни
вото на първокласните европ. курорти.
Курортна, нова Варна полека, лека за
мества старата ориенталска Варна. Отъ
години на години изникватъ широки буле
варди, засенчени съ липови дървета, отъ
двете страни на които 5 — б етажни лук
созни хотели предлагать на гостите удоб
ствата си. Наредъ съ шумния западноевро
пейски животъ на курортна Варна се гуши
турския кварталъ, който съ своя своеобразенъ ориенталски животъ е въ пълна
противовесъ на горния.
Туристически изненади.
За повдигането на Варна допринасятъ
много и красивите и околности. Жадните
за красиви и интересни местности туристи
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не напраздно идвзтъ тукъ. Очакватъ ги
много изненади.
Североисточно отъ Варна,, въ гънките
на издигащата се недалечъ отъ морето
хълмове верига се намира чудния Аладжамонастиръ — който по своето местополо
жение едвали не е уникумъ въ Европа. До
самия монастиръ се намира входа на една
отъ най-големите старохристиянски катакомби. Вжтре, виящитё се като лабиринти
подземни коридори водятъ къмъ малки ке
лий, които еж толкова големи, *' колкото е
необходимо да се събере въ тЪхъ единъ
човекъ, или пъкъ се разширочаватъ въ
пространни зали. Тукъ еж живели и еж
държали своите божествени служби гоне
ните отъ езичници и турци Християни. Тукъ
еж били погребвани и мъртавцитЪ имъ. Катакомбите еж пълни съ свидетелства отъ
този нЪкогашенъ животъ.
Остатъците отъ стари гробници, кръ
стове отъ камъкъ, издълбаните въ стената
риби — тайния знакъ на дребните христия
ни, както и остатъците отъ олтари и ико
ни, ни говорятъ, че тукъ некога е имало
интензивенъ религиозенъ животъ. Измежду
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запазените отъ тогава работи най-ценни еж
безпорно двете икони на Св. Богородица,
чиито оживотворени хармонични краски
свидетелствуватъ не само за развитъ художественъ усетъ, но и за една такава тех
ника, която и до день.днешенъ остава не
обяснима.
Въ отстоящия на 4 часа съ влага отъ
Варна градъ Шуменъ се намира, една отъ
най красивите, напълно запазена, джамия
въ България. По височините около града се
намиратъ остатъци отъ стари дворци, отъ
които най цененъ е Мадарския съ своя
прочутъ барелйевъ—Мадарскиятъ конникъ.
Освенъ това на любителите на тежката
туристика се откриватъ огромни перспек
тиви по скалистите провадиски плата.
Живота въ Варна, въ сравнение съ
другите .европейски страни е невероятно
ефтинъ. А ако не може да се намери съвършенно префиненъ хотелски комфортъ,
въ замена на това дошлия за почивка чужденецъ, бива задоволяванъ отъ безупреч
ната чистота и непосредствените сърдечни
обноски на варненци.
Отъ унгарски: И. П. Ивановъ

Хр. Н. Райчановъ.

Ворпштъ общински жтмь домъ"

Безмълвно евкашъ отъ известно време
сжществува Варненския общински „Майчинъ
домъ" —, който отъ 20 априлъ тая година
се помещава на ул. „Гургулятъ". Далечъ
отъ мисъльта да хвърлимъ упрекъ къмъ ли
ца и институти, съ настоящата си статия ще
разгледаме дейностьта на ония, които носятъ
големата отговорность за редътъ, развитието
и живота въ тоя институтъ, въ тоя Родиленъ Домъ, едничъкъ въ ц-влия ни окржгъ...
Ще се постараемъ да бждемъ обективни. На
пръвъ погледъ — обикновено гражданството
е свикнало да гледа съ недоверие къмъ тоя
институтъ и съ предубеждение, което е
пустнало корени въ народното разбиране за
болничното лекуване, изразено въ народната
поговорка: „Да не дава Богъ и на душма
ните да постжпятъ въ болницата на лече
ние...!" Ето това предубеждение требва да
се разсЪе и премахне въ народното схващане,
за да можемъ по-ясно да погледнемъ на
всички наши родилки и болнични домове,
кждето човекъ отива да придобие здраве и

мощь, да се запази и предпази отъ опасни
инфекции, простудявания — носящи смърть
и непоправими последствия следъ раждания
и пр.
Двадесеть и петь легла въ Варн. общин
ски майчинъ домъ еж недостатъчни за единъ
градъ съ толкова грамадно население, окржженъ центъръ и околия,' която гледа съ
отворени очи къмъ тоя Домъ! Недостатъчно
еж само за голямата маса отъ гражданството,.
което има нужда отъ медицинска подкрепа,
а камо ли за околията и другите градове»..
Вземете цифрите които не говорятъ, а крещатъ: 40 средно раждания, редовни безъ
никакви усложнения и съ големи удобства;
1500—2000 амбулаторни прегледи или сред
но дневно по 30—40 души чакатъ за прегледъ въ малките салони на тоя Домъ — и
намиратъ облекчения и подкрепа; вземете и
срЪдно повече отъ 15—20 операции месечно
извънъ ражданията, и всичко това при единъ
персоналъ: отъ единъ лекарь, две акушерки,
две прислужници, едва готвачка, една пе-
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рачка, единъ домакинъ...1 Не е л и това под
виге за тоя персоналъ? .
Ржководството е поверено въ ржцете
на г. Д-ръ Подбалкански, чов-Ькъ сь голъма
амбиция да даде и' направи H-БЩО за тоя
домъ, съ гол-вма в-fepa въ неговото дело, съ
познания и грижи за своите пациенти. Той
е проявилъ гол-вма дейность презъ течение
на една година отъ .неговото постжпване...
Той е виновника за преместването на Май
чинъ домъ отъ оная мизерна обстановка, въ
която бе поставенъ до вчера, въпреки упо
ритите и непрекжснати настоявания на него
вите предшественици. Подпомогнатъ той отъ
две акушерки, сржчни и подготвени за та
кава работа, и които правятъ честь на тоя
Домъ, — подържа идеална чистота. Прислу
гата е денонощно на кракъ.
Имахъ случая да наблюдавамъ тоя Домъ
презъ течение на повече отъ седмица и вЪрвамъ, че ВСБКЙ единъ отъ обществениците
на нашия градъ, ако благоволи да направи
едно посещение тамъ .'.— ще се, трогне отъ
тая упоритость, постоянство и майчински
грижи полагани отъ тоя малъкъ персоналъ
поставенъ тамъ съ нищожни и никакви за
плати, въ сравнение съ онова, което ГБ би
ха го заслужили и можеше да имъ се даде,
ако общинската каса бъше пълна I Тоя пер
соналъ съ своята добросъвестность, идеална
чистота, акуратность, грижи къмъ болните
и родилките — буди удивление и възторгъ,
вдъхва вера и почить, защото нъкакъ въз
действува съ своите благи обноски и уте
шителни думи къмъ масата пациенти, като
сь това имъ се спомага за по-скорошното
оздравяване. Въ полето на медицината не могатъ да се правятъ експерименти. Една фал
шива стжпка, • една грешка, една прашинка
или пипване съ нечисти ржце — и болника
или родилката може да полети въ бездната
на забвението.
ft тамъ — въ Варненския майчинъ домъ
— тъй се гледа, такива грижи се полагать,
такава идеална чистота се подържа, че може
да задоволи и най-взискателния педантъ —
тамъ се твори!... Творческия замахъ на управитель-л-Бкара и въ най-тежките моменти за
родилка или подложена на операция жена,
неговото спокойствие и тактъ, неговата вЪра
и в^рна преценка за положението на болника
неговите бащински грижи къмъ всички въ
тоя Домъ пациенти, еж достатъчна гаранция
за една успешна операция, за едно успешно
' завършено лекуване на нуждающата се. Това
което заслужава похвала — требва да стане
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обществено достояние, за да може да про
никне и въ най-затънтената колиба, обитатателите на които иматъ най-голема нужда
отъ Домъ!... Значението и смисъла на тоя
Домъ още повече пораства предъ нашите
очи, като се има предъ видъ, че пациентките
еж отъ ония, които иматъ най-голема нужда
отъ медицинска подкрепа и отъ акушерки
то въ моменти, когато живота е изправенъ
предъ неизвестности и пропасть ! . . .
Отъ административна и хигиенична глед
на точка зрение — Варнен. Общин. майчинъ
Домъ е поставенъ вънъ отъ всека критика.
Това помещение, въ което е днесъ, за ид
ната година едва ли ще бжде достатъчно.
Защото вземете — ражданията, числото на
операциите за пластика, други редъ операции
вънъ отъ ражданията, амбулаторните—има
щи една тендеция да бждатъ увлечени с ь
единъ чувствителенъ процентъ, промивки
прегледи и др.—които въ днешния моментъ
надминаватъ ония отъ миналата година въ
двоенъ размеръ, — целата тая работа ще
наложи една промена както въ увеличението
на персонала, така и въ числото на леглата
и стаите и пр. Ако миналата година е при
ключено съ единъ приходъ отъ 100 хиляди
и нещо, тая година ще надхвърли и 200
хиляди лева — Разхода въ сжщите размери.
ft това е едно указание, че тоя Домъ ще се
издържа самъ — безъ да има големата подръжка на общината. Нуждна е само поголема инициатива въ отговорните фактори
за засилването на тоя Домъ! . . . Но общи
ната е задлъжена съ големи разходи за из
дръжката на бедните, които получаватъ без
платно медикаменти, прегледи, лекуване. . .
Тия суми — вложени въ тоя Домъ ще дадатъ блескави резултати. Нека се помисли
и нареди — щото Санитарното отделение
при общината и Майчинъ Домъ—да бждатъ
въ съседство ако не могатъ да бждатъ едно
и сжщо помещение.. .
Ето защо, ако Варненската Община има
да извърши едно велико дело за големите
народни маси и съ това да запуши устата
на ония, които се тупатъ по гърдите и плачатъ за еждбата на широките народни маси,
— требва да обърне по големо внимание
на тоя домъ и го засили1. . Защото въ него
виждатъ светлината и първите лжчи на
слънцето на живота децата на нашия източенъ народъ. . . Тамъ майката дошла въ тоя
домъ застанала на прага на живота и близко
до смъртьта, съ черно, тъмно предъ очите
й бждаще пълно съ неизвестности, плачи и
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се моли съ кървави сълзи, безпомощна, —
вие я виждате да си отива усмихната, въ
сияние отъ радость и озарена отъ ТОПЛИТЕ
слънчеви лжчи на нейното слънце — хуба
вото и миличко бебче, което внася въ нейния
домъ освежителна струя и пробужда новъ
животъ! • . ft едничкия виноваикъ за запаз
ваме на плода, за лекото раждане, запаз
ване майката отъ инфекция, простуда, запаз
ване въ първит-в дни на бебчето, привиква
нето му къмъ единъ режимъ, напълно съгласенъ съ изискванията, хигиената и меди
цината, както и за майката — взимането на
своевременни м-врки за премахването на всич
ки ония опасности за живота и това на де
тето, — свързани непосредствено съ ражда
нето, ние ще ги нам^римъ само въ тоя домъ,
при удобства, каквито н-вма да ги нам-вримъ
у насъ.
Но азъ мисля, че въ помощь необходи
мо е — да се притекать на общината и други
въ града ни организации и институти, които
могатъ и еж въ положение да дадать една
ценна подкрепа въ това отношение.
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Детето — това е основния стълбъ на
родъ, неизчерпаемия източникъ На
сили за народъ и държава] . . . Детето въ
Н-БЖНИТБ си ржчички носи знамената на
нашето бждаще, на бждащето на днешното
човечество. То е утрешното слънце1.. fl за
неговото запазване — ние требва да отдЪлимъ най-много отъ нашигЬ грижи и ср-вдства. Н.ИЙ не можемъ да се оправдаваме че
н-вма,— защото всички работимъ и се грижимъ само за ТБХЪ. . Има специаленъ комитеть за закрила на детето. Ето единъ слу
чай, едно М-БСТО, кждето тоя комитеть да
вложи и то много оправдано поне една часть
отъ събиранитъ ежегодно суми по случай
Дена на. детето! . . На второ мъсто идатъ
Родителско учителскитъ комитети и редъ
още други организации родолюбиви, благо
творителни, културно-просвЪтни, пъкъ даже
и стопански такива. . . Нека по ВИДНИТЕ НИ
овщественици, обърнатъ внимание на тоя
Домъ, за да може той да закрепне и се
развие тъй,, че тамъ да намиратъ подкрепа
майкитБ на ония, които еж . основата на
нашия народъ и държава! . .
- •- \ .
ЧОВ-БШКИЯ

Ытт роягиш в около Верив
презъ 15 и 19 викове1)
Въ кампанията презъ 1828 г. руситв вла
детели ва Добруджа, поддържайки и пренасяйки
съ флотата' си своята сухоземна войска построиха
лагеръ предъ Варна, подъ командата на Князъ
Менинковъ, който бъше раненъ и замЪстенъ отъ
генералъ Воронцовъ. Императоръ Николай 1, съ
цель да ускори работите, пристигна тукъ на 21
юлий и недоволенъ отъ невъзможностьта на своигв
генерали да завладЬятъ една мъстность, която
храбро се защищаваше, натликенъ отъ лошия изходъ остави своята войска да продължи обсадата
и се отегли въ Одеса. Въ края на м, августъ
неговиятъ адюинтъ бъше настаненъ въ единъ
малъкъ боенъ корабъ, който влизаше въ състава
на флотата, която кръстосваше предъ града.
Филипъ Македонский е казалъ, че една кре
пость не е вепревземаема, когато едно животно,
натоварено съ злато, може да влъзе въ нея. Русия
е знаела да използува тоя принципъ да изкушава
алчностьта, да купува предателството, което дава
живота на войницигв въ ржката на тия, противъ
които Г Б тръбва да воюватъ и да отваря на
1) Материали за историята на гр. Варна.

неприятелите крепостьта, която се натоварили да
защищаватъ. Двама човеци ржковод-Ьха защита
на Варна. Юсуфъ паша, който б-вше комендантъ
и великиятъ адмиралъ Кипитанъ паша изпратен*
отъ Султана, който се доверяваше на неговата
храбрость и честность. За нещастие адмирали
не б-Ьше самъ. Следъ едно нападение презъ което
нЪкои руски войници успеха да проникнатъ Д0
цельта, Юсуфъ предложи цена, вследствие ва
което запов-вда на свситЪ войски да сложат*
оржжието безъ никакви условия.
Юсуфъ се прехвърли наедно съ своите вой
ски на руското кале; адмиралътъ се заключи в*
града съ известно число войници останали върне
и решени да следватъ еждбата иа своя началник*»
заплаши да предаде всичко на огънь и така получи | Ц § ' Ц Щ Ц е д и а почтена капитулация.

Императоре Николай 1 влтъзе вз Варна ни
77 ОКТОМврий- Преди да напусне Варна, Ииператорътъ отправи следното писмо къмъ Княза
Воронцовъ: „Следъ като отдвдохъ единъ достоен*
даръ на признателность къмъ Бога, който проте"
жира добрата клауза и който прелави оржжият*
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яа Русия съ новъ триумфъ, искамъ да отдамъ
почить въ паметь на моя блестящъ предшестве
ник*, който загуби победата и живота си, но не
и честьта, подъ стените на тая сжщата Варна,
която Ние завладяхме. Тука е замнналъ, като се
€ сражавалъ, подъ знамето на Христа, неустрашимиятъ синъ на Ягелона, Владиславъ Царь на
Полша. Местото где почивать неговите останки
е неизвестно; но въ столицата на Полша Азъ из,камъ да прославя неговата паметь по единъ подобаващъ начинъ. По тоя случай опредълямъ 12
турски орждия между тия, които пленихме въ
Варна. Изпращамъ ги въ Варшава и натоварвамъ
Васъ да ги откарате незабавно тамъ. Тия орждия
ще бждатъ поставени, споредъ запов-Ьдьта на Не
гово Императорско Величество на местото, което
той счита най-подходяще въ честь на героя, който
не съществува вече и въ честь на храбрата вой
ска, която отмжсти за неговата смърть".
(под,) Николай.
Събитието за което намеква Императоръ Ни
колай заслужава да' бжде разказано. Владиславъ
Ш б-вше царь на Полша. Минаваше 1443 год.
Турците беха завладели една гол-Ьма часть отъ
Гръцката Империя и на източните царе оставаше
само Цариградъ и некой околии владения. Влаш
ко и Молдова беха заплашени. Владиславъ б-вше
техния владетель и имаше интересъ да ги защи
щава. Освенъ това той бъше жененъ за дъще
рята на Елисавета Унгарска Кралица и беше стаиалъ по тоя начииъ царь и на тая страна. Въ
това време турскиятъ Султанъ Мурадъ II пред
лагаше съюзъ съ Владислала; но папата се надъваше да съедини гръцката Църква съ римската
въ случай че му се отдаде да поведе християн
ските владетели въ помощь на Императоръ Палеолога. Царьтъ на Полша се остави да бжде
убеденъ отъ пратеника на Папата, а не толкова
поради своята собствена амбиция, и се повдигна
протнвъ турците начело на поляцигЪ и унгарци
те, последните отъ които бъха командовани отъ
Янъ Гуяияди, палатинецъ отъ Трансиллания.
Съединената армия премина Дунава близо до
Семедрия. Гунняди нахлува въ Сърбия, премина
Балканите задъ които настигна Владислава. Следъ
«дно сражение за което полската история отдава
Цълата честь на полско-унгарската войска, тая се
върна къмъ Офенъ, откждето бъше тръгнала и
•Мурадъ заставенъ да се върне въ Азия за да
усмири единъ разбунтувалъ се васалъ, изпрати
.предложение за миръ; б-вше сключилъ договоръ
въ Сегединъ на 12 юлий 1444 г. и ратифициралъ на 15 с. м. Влашко бъше присъединено
*ъмъ Унгария; Сърбия и Херцеговина бъха въз
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върнати на техния старъ князъ Брайковичъ. Ос
венъ това Мурадъ плати 70 хил. дукати за осво
бождаването на своя зегь Махмудъ Тухелеби, плененъ при Кренобица.
Владиславъ беше убеденъ огь Гунняди и
Бранковичъ, доста доволенъ отъ условията да
сключи миръ поради отказа на другите владете
ли на Европа да се присъединятъ къмъ тъхъ н
да предприемагь единъ новъ кръстоносенъ походъ
противъ турците и, главно огь опасностите на
които бъше изложена Полша заплашвана отъ татаригь и която призоваваше царя да се притече
въ помощь на своето отечество.
Тоя миръ славенъ и изпълненъ, бъше съще
временно съ преимущества сключенъ. Договоръть
бъше написанъ на полски и на турски и утвърденъ съ клетва на 4 авгусгъ.
Владиславъ се закл-Ь въ Евангелието, а Му
радъ въ Корана. А Сулганътъ убеденъ, че дого
воръть ще бжде изпълненъ и че мирътъ, подгвърденъ съ клетва не ще бжде нарушенъ, се оттегли
въ Азия.
Едва бъха минали десеть дни, когато Вла
диславъ се остави да бжде убеденъ за започване
отново на войната и даде една нова клетва, въ
ржцетъ на Кардинала Цезарини, въ името на
която, католическата въра е по света, за да може
да наруши договоръть, осветенъ на клетва върху
Евангелието, и тогава обсади Оршава на 1 сеп
тември. Гуниядъ не така лесно се преклони, но
на края отстжпи, когато му се обеща титлата
царь и за владение България, следъ като тази
провинция бжде завладяна; той поиска само, що-,
то нарушението на договора да бжде отложено
до момента, когато турцигв ще върнатъ крепос
тите въ Сърбия, това, което г* действително,
като върни крепители на договора, законно на
правиха. Мжчно беше да се покаже нъщо помалко честно отъ това, което извършиха унгар
ците и поляците. Едва крепостите беха преда
дени на унгарците и една нова армия премина
ваше Дунава, слизаше въ долината на реката и
заемаше България, . имайки начело Гуниадъ съ 3
хилядна унгарска кавалерия и влашките войски
водени отъ Дракулъ, княза на Влашко, следвани
отъ Владиславъ, царь на Полша и Унгария, кой
то командваше своите войски и единъ отрядъ
кръстоносци. Тия последните, въоржжени въ име
то на Христа, плячкосваха и паляха турските джаиии и българските църкви.
Една турска флота отъ 28 кораба, опреде
лена да действува по Дунава, беше изгорена;
много укрепени градове беха завладени съ атаки
или пъкъ сами се предаваха. Варна падна и Вла-
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диславъ, въ честь на това тържество бъше нареченъ Варненчик8.
Тукъ се прекратиха подвизите на Полския
царь и Трансилвански вождъ; Мурадъ, като се
научилъ за това предателство, напуща Азия съ
4 0 хиляди души, преминава Босфора върху
генуезки кораби, плащайки единъ дукатъ за всвки
чов-Ькъ (12 франка), избътва полската флота,
която кръстосва в ъ Дарданелигв за да му зат
вори пжтя, слиза въ Европа, преминава балканигв
при усиленъ ходъ и простира своигв лагери на
по-малко отъ една лега далечина отъ тия на Вла
дислава. Предъ своето поле заповядва да се из
копае единъ трапъ, на едната страна на който
забива единъ прътъ, на върха на който закачва
нарушения договоръ отъ Царя и отъ трансилванеца. Последенъ позивъ на справедливость въ мо
мента, въ който идваше оржжието да отсжжда.
На , 11 ноемврий 1444 година двегв войски стояха
една срещу друга и започнаха едно сражение
между най-ужаснитъ. Въ сръдата на смъсвцата
Влавиславъ се спусна отъ страната гдето бъше
Мурадъ, еничернгв разкъсватъ веригит-Ь и ги
насичатъ. Минута следъ това главата на Владис
лава б-вше забучена на върха на единъ колъ,
както бъше закаченъ по-рано нарушения договоръ.
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Следъ това наступи едно ужасно клане, к№
трая два дни. Гуниятъ се отегли при ускорен,
ходъ заедно съ влашкитъ войски, които му б^|
останали напускайки унгарцигв. Гол-вма плячц'
падна въ рхцегЪ на турците, между която tj
нам-Ьриха и архивата на Короната държани on
Владислава при неговигв пжтувания, и които ц
се нам-вриха никога вече. Главата на Владислав)
б"вше изпратена.въ Бруса, тогавашна столица щ
Отоманската Империя.
Н-вколко години следъ това Цариградъ падjja подъ властьта на Мохамеда II и Гръцката Иа
перия не сжществуваше повече. Владиславъ 6imi
едва на 21 година. Неговото гвло никога HI
бЪше намерено. За дълго време въ Полша Е
вързаха на ёдинъ такъвъ неочакванъ край и за
това последва едно междуцарствие отъ три годии
Такъвъ б-вше ч"овъкътъ, на когото Импера
торътъ Николай искаше да почте паметьта, Ы
напредъ на самото мЪсто, гдето б-вше падналъ;
нарушаване на своята клетва и, после, въ стол!
цата на тая Полша, която неговигв (на Никола
планове б-Ьха разчленили и народностьта на коя;
тръбваше само четири години по-късно, нгпълг.
да разруши.
Следва.
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презъ първото полугодие но текущото годиш.
Отъ Варна. Хр, Филевъ — картина — разгромътъ на на Турция, П. Обр-Ьшковъ — брон
зова монета Марцианополъ, Кирилъ Жековъ —
среб. австр. монета, П. Куртевъ — бронзова мо
нета, М. Конфино — мед. рим. монета, Бр. Михаиловъ—четири бигори, Иванка Цанева—бронз.
монета — Никополъ, сребърни Импер. Филипъ и
Гордианъ, Д . Мухтаровъ — надгробна мраморна
плоча съ надписъ Н. Николаевъ—жел-взна часть,
Бл. Христова — мед. визан. монета, Т. Димова —
среб. мон. Фаустина, Иорданъ Щеревъ—бронзова
монета Филипъ Македонски, Иор, Темчевъ — две
мед. визан. и две римски монети, П. Зафировъ—
мгд. рим. монета, Хр. Михаиловъ — с т а р а икона
(синоптицигв), Ив. Спировъ—мед. визан. монета,
Ал. Велизаровъ — брон. монета Дионисополъ, Р .
Ивановъ—мед. трак. монета, В. Андреевъ—зжбъ
отъ мастодонъ. Аджемлеръ. Г. Костадиновъ—мед.
визан монета, Ат. Сотировъ — сребърна, Н. П.
Андреевъ — фрагментъ отъ среб. монета, Ив. Пе-

тровъ —т мед. рим. монета, Хр. Николовъ — мед.
анонимна монета Ив. Цимисхий, В. Карагеоргиевъ
— вкамененость отъ животно. Кестричъ. Kj Ара*
баджи Ивановъ—стара конска юзда, Ил. Д. Стамовъ — мед. рим. монета, Ив. П". Сжбевъ—-мед.
визан. монета. Звездица. Дончо Ивановъ—-медна
фибула. Сандъкчии. Я. Вичевъ — . предисторичва
каменна тесличка, Руси Донковъ —камененъ чукъ,
три бронзови инструмента и една теракота. Паша
кьой. Г. И у д о в ъ — м е д . рим. монета. Авренъ. И.
Карадимитровъ—мед. римска монета. Гевреклеръ.
Божко Мариновъ—единадесеть старобълг. монети,
една бронзова Марцианополъ. Дишбудакъ. Кмета
камененъ паметникъ. Юнусъ бунаръ. Д . Градинарова — 5 бронз, монети: Филипъ Македонски»
автономна Одесосъ, императ. Одесосъ и Марии*'
нополъ и среб. на Месемврия. Дервентъ. Ст. Ни
коловъ — метал, павта. Дружеството благодаря
на дарителите.

