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Замислено отв преди повече отз година такзвз, че да лгоже да реализира достатзчни годишни излишеци — приходз, който
и половина, преживпло родилни лгокки вз
своето оформяване, минало презз критиката пзкз ще гарантиратз редовното изплащане
на погашенията и лихвитп на единз голпмз
на всички партийни бюра, болшинство и
опозиция, днесз вече общинското стопанско 30—40 милионенз заелгз, който ще се упо
предприятие за водоснабдяване и канализа треби за довеждане вз града лгного, изобил
ция е фактз, е действително сть. То започва на изворна вода.
Да се мисли, че по другз начинз може
да живпе ; то пристЖпва вз своя жизненз
да се постигне това, наивность е, детска на
пзИть, за да трзгне по нею здраво и да
ивность.
стшне цельта, която ю роди.
Голпмата работа изисква голпми, мно
Години наредз и варненски граждани и
го
средства,
а това не люжеше нито сз тия
чужденци — гости, и устно, и чрезз колонина
общината,
нито сега ще може сз тия на
тть на мпетнитп вестници говорятз за.найстопанството.
лошото, на Варна, което подценява и красо
Ще тргъбва да се отпочне каптирането
тата й и привлекателностьта й — липсата
на достатзчна, на много, на изобилна извор на юлпмитп води, да се построи тръбо
на вода. Години наредз се чуватз повици за провода и, вз по-вззлчожностъ близки годи
ни, да се вкара голпмата вода вз лгрежата
вода, много изворна вода, изобилна и все
на града, за да нплга никога сухи чешми и
пакз нищо не може, и не би могло
да се направи, ако грижата за докарване на липса на вода за пиене, за лшене, за единз
много вода останеше на общината, която хладенз душз презз горещитгъ лгътни дни и
нито има налични средства да се залови сз да не изезхватз цвптята и тревитгь вз иначе
удовлетворението на тая нужда, нито би така красиво сложената лгорска градина.
Пари! Заелгз/ — ето на к&де ще тргъб
могла да реализира, да сключи единз такзвз
заемз, който да е достатзченз за довеждане ва да б&датз усилията на стопанството и
на общината и на варненскитп обществени
желаната много изворна вода вз Варна.
Преценили много добре това положение ци, — да привлекатз на езетезание много
на общината, управата на сеещата, общин. кредитни учреждения за сключване едина го
езветз решиха да се обособи това ново сто лпмз, ефтинз заелгз.
Азз смпя да впрваме, че такзвз може
панство, което да се организира по начинз
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да се намгьри, понеже стопанството пред
лага една сшурна гаранция, средно около 3
до 4 милиона годишно за лихви и погаше
ния. Стопанството нтма друш цели, нгьта
други нужди, освенз тия за водоснабдяване
то и канализацията и неговитть приходи не
могатб да се пласирате другаде, освенз за
лихви и погашения.
До колкото ми е известно, вз техниче
ско отношение всичко е проучено, приготвено
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и чака финансовитт вззможности, за да се
реализира.
Дзлгз се налага на факторитгъ около
Стопанството да не отлагатз нито за день
отпочването на проучване вззможностит
за сключване на »юлгьмия заемз«.
Века емпемз да отърваме, че вз близки
години ще тече изобилна вода по тръбопро
вода на града/

Тиндпфнлъ к. ТрпндоШнловъ
архитектъ и инженеръ

У.
Изучаването на регулационните плано
ве въ модерния смисъль на думата, требва
да съдържа всичко онова което се касае
до бждащето хармонично устройство на
градътъ, по отношение на е т и к а т а .
хигиената, економиката и предвиждането
до колкото е възможно изискванията на
обществените служби, за да може града да
отговаря най-добре на гражданското съжи
телство.
Даже може да се каже, че урбанистическата концепция на регулационните пла
нове. толкова различна отъ концепцията
за изучаване на досегашните регулационни
планове, само въ едностранно геометриче
ско отношение, е заместена вече отъ една
многостранна хармонична проблема за целата й съвокупность.
Въ миналото преобладаваше внимание
се обръшаше при направата на планътъ
на въпроса за съобщенията, безъ да се
обръща внимание на урбанистическата стра
на на градското развитие, главно на транс
портните средства и методи, отъ които за
виси развитието на града при големите
концентрирания и силните движения. Ни
какви спънки на движението не могатъго
спре, нито тесни улици, нито криви улици,
то прониква тамъ. гдето е неговата цель.
Сжщо не еж въ състояние да го спиратъ
и мерките на градската полиция, за неспиране, сигнализация, н р ж г о в о движение,
единното направление на движението и т. н.
Нито може да се забрани на колите да се
спиратъ предъ сградите които обслужватъ.
нито да се спиратъ на възлите на движе
нието или да обикалятъ около техъ.
Ето защо е важно да се притежава за

всеки големъ градъ една мрежа на съоб
щенията, която отъ околоврёстието да про
никне зъ ядрото на града до общественигЬ
сгради, които привличатъ движението. Въ
ядрата на градовете това получаване треб
ва да стане по-дълбоко.
Едно разумно разпределение на сво
бодните пространства, площади и кръсто
вища, по-добре разрешаватъ въпроса отъ
едно трудно разширение на улица, което
бива затруднено отъ економически съоб
ражения и не рентирано съобразно напра
вените жертви.
Образуването на една корона отъ вто
ростепенни площади около главния пло
щадь, изместването и разпадането на един
ния центъръ въ неколко второстепенни
центрове, може да бжде много полезно.
Изучаването на г р а д с к и т е разширения.
трёбва да става възъ основа на изучава
нията на централните ядра, и да образуватъ съ него нещо хомогенно.
Особенно е полезно да се има едно
директно съобщение за транспортите отъ
точката на пристигането имъ до точката на
предаването имъ, така сжщо и на скжеителните пресечки отъ главните артерии
къмъ отделните квартални центрове.
Требва да се регулира втичането на
малките улици въ големите, като се избЪгватъ острите жгли, и като се втичатъ ггьрвомъ при местата на по-бавното движение
За да се освободи свободната циркУ"
лация, требва да се освободи отъ улично
то платно всичко излишно, улиците не
може да бждатъ вече места за приятелски
срещи, както некога. Децата требва па се
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отстраняватъ отъ улицит-fe въ особни поле
та — игрища, градинки.
Трафикътъ требва да се поделя на
бързъ и бавенъ, като се поделя въ отделни
ивици на улиците, требва да се гарантира
движението да бжде непрекжснато, като се
въвежда и въртеливото движение, което
макаръ и да не изключва съвършенно пре
сичанията, разпределя го около периферия
та на плошада, който не требва съ будки
те си да спира погледа на кондуктора. —
Може да се приведагъ примери за подоб
ни проучвания.
Начините за спирането на КОЛИГБ, се
посочватъ отъ приложените чертежи, а на
чините за постилането на улиците постоянно
се изучаватъ и оспорватъ. Сградите требва
да се приспособяввгь съ широки входове
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за спиране на КОЛИГБ въ дворовете имъ
и т. н.
Подобни проучвания требва да се направятъ за движението въ околните на
градовегЪ и техните предградия.
Казаеото накратко изтъква важностьта
на проучването на регулационните планове
отъ гледището на трафика, което е много
важно за общините. Уредената циркулвиия
на движението има огромно економическо
значение за обществото. Всиччо това пред
ставлява спестяване на време, намаляване
на изходенъ пжть, намаляваое на рискове
те, намаляване на загубата на животни и
на ценности, и се преобръща въ полза на
общата економика, което'требва да е глав
ната цель на всеко основно техническо
мероприятие, каквото е приготовлението на
урбанистическите регулационни планове.

Кметоветв въ Варна
Въ коридорътъ на Варнен. община еж
поставени портретите на варненските кме
тове и председателите на тричленните ко
мисии отъ освобождението до днесъ.
Това дело на днешната общ. упрва е
повече отъ похвална, понеже има големо
историческо значение и дава възможность
на варненци и провинциалисти при 'посеще
нията си въ общинското управление да се
запознаятъ съ образите на онеэи, които
еж ржководшш до днесъ еждбините на на
шия градъ.
Тукъ излагаме списъкътъ на всичките
кметове съ кратки данни за кметуването имъ.
1. Величко Христовъ, първи председа
тель на общината, служилъ отъ 1. XII. 1878
до 21. XI. 1879, всичко 11 м. и 21 день.
2. Янко Славчевъ, кметувалъ 2 пжти —отъ 22. XI. 1879 до 15. V. 1881 и отъ 16.
V. 1895 до 1. X. 1896, всичко 2 год., 9. м.
и 10 дни.
3 Михаилъ Колони, кметувалъ 2 пжти
— отъ 22. XI. 1879 до 15. V. 1881 и отъ
16. VI. 1899 до 1. X. 189$, всичко 6 години,
1 м. и 24 дни.
4 Хараламби Ангеловъ, кметувалъ 2
пжти — отъ 20. V. 1885 до 19. VI. 1885 г.
и отъ 16. X. 1890 до 3U XII. 1892 г., всичко
2 год. 9 м. 12 дни.
5 Киро Меразчиевъ, кметувалъ отъ 12.
1. 1888 до 26. II. 1888, всичко 1 м. 14 дни.

6. Кръстю Мирски, кметувалъ 2 пжти
— отъ 16. IV. 1888 до 15. X. 1890 и отъ
20. IX. 1905 до 23. VIU. 1906, всичко 3 год.
5 м. 2 дни.
7. Руси Матеевъ, кметувалъ 2 пжти —
отъ 8. I. 1893 до 16. V. 1894 и отъ 15. I.
1901 до 11. VII. 1902, всичко 2 год., 10 м.
и 4 дни.
8. Коста Ранковъ, кметувалъ 2 пжти —
отъ 1. VI. 1894 до 28. IV. 1895 и отъ 13.
IV. 1899 до 15. I. 1901, всичко 2 год., 7 .м..
и 29 дни.
9. Никола Вълкановъ, председатель на
тричл. комисия отъ 24. IV. 1895 до 16. VI.
1895 год.
10. Жеко Жековъ, кметувалъ отъ 1.Х.
1896 до 13. IV. 1899 г.
11. Панайотъ Кърджиевъ, кметувалъ
отъ П. VII 1902 до 25. VII. 1903 г.
12. Дамянъ Перелинговъ, кметувалъ отъ
26. vll. 1903 до 19. I. 1904 г.
13. Д-ръ А. Пюскюлиевъ, кметувалъ 2
пжти — отъ 15. I. 1904 до 19 IX. 1905 и
отъ 23. VIII. 1906 до 11. V. 1908, всичко 3
год 5 м. 15 дни.
14. Добри Филовъ, кметувалъ отъ 12.
V. 1908 до 10. VI. 1909'г.
15. иванъ Церовъ, — кметувалъ отъ
10. VI. 1909 до 31. Ш. 1912 г.
16. Александъръ Василевъ, кметувалъ
отъ 1. lv. 1912 до 21. V11I 1915 г.
17. Станчо Савовъ, кметувалъ отъ 21.
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VIII. 1915 до 28. XI. 1918 г.
18 Димитъръ Кондовъ, кметузалъ отъ
отъ 29. XII. 1919 до 23. V. 1921 г.
19. Юрданъ Пекаревъ, председатель на
тричленната комисия отъ 23. V". 1912 до 8.
XII. 1921 г.
20. Теодоси Атанасовъ. кметувалъ отъ
8. ХИ. 1921 до 23. IV. 1922 г.
21. Златанъ Бръчковъ, кметувалъ отъ
24. IV. 1922 до 15. XI. 1922 г.
22. Господинъ Ангеловъ, председатель
на тричленната комисия отъ 1б. XI. 1922 г.
до 9. VI 1923 г.
23. Христо Кр. Мирски, председатель
на тричленната комисия отъ 9. vl. 1923 до
5. XI. 1923 г.
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24. Петъръ Стояновъ, председатель на
тричленната комисия отъ 7. XI. 1923 до 10.
I. 1927 г. и кметузалъ отъ 10. VII. 1924 до
10. 1 1927 г.
25. Кръстю Петковъ, председатель на
тричленната комисия отъ 10. I. 1927 до 22.
VI. 1924 г. и отъ 8. VI. 1924 до 9 .V. 1929 г.
26. Никола Поповь, кметувалъ отъ 23.
II. 1927 до 28. 11. 1929 и отъ 28. II. 1929 до
8. VI. 1929 г. и отъ 9. VJ. 1929 до )]. VI.
1930 год.
27. Първанъ Бяновъ, кметувалъ отъ 11.
VI. 1930 до 23. III. 1932 год.
28. АсЬнъ Брусевъ, отъ 23. III. 1932 г.
до 24. VI. 1933 г.
29. Панайотъ Панайотовъ — сегашенъ
кметъ на града охъ 2. VIII. 1933 г.

Д-ръ Д. Тошевъ.

ХИГИЕНЯЗЯ ПРЯШНИЯ ВЪЗДУХЪ
Когато въздуха съдържа незначително
количество прахъ, тогава лошите послед
ствия еж по редки. Въздушните пжтища на
човешкия организъмъ почватъ съ носа, трахеята, големите и малки бронхии и свършватъ съ алвеолите т. е. крайните разкло
нения на дробовете. ТЬзи пжтища еж така
пригодени, че да могатъ да стоплятъ кол
кото е възможно вдишвания въздухъ да го
овлажаватъ и отчасти да го прочистватъ
отъ прахътъ. Въ трахеята и бронхит!» слизестата ципа притежава едни малки, но
безброй много по количество влакънца,
които еж насочени навънъ. Рвзи малки
влаканца отчасти иматъ способностьта и
предназначението да задържатъ прашин
ките на вдишвания въздухъ. Задържаните
прашинки се залепватъ и се намокрятъ,
следъ това, посрЪдствомъ кашлицата и храч
ките се изхвърлятъ навънъ. Това приспо
собление на нашия организъмъ представля
ва една негова самозащита. Но това става,
когато прашинките въ въздуха еж въ мно
го малко количество, когато, обаче, възду
ха е много прашенъ, тогава часть отъ пра
шинките достигатъ до алвеолите т. е. до
дъното на белите- дробове. Пристигналъ
веднъжъ прахътъ въ алвеолите, той остава
въ техъ и се прилепя на стените имъ. Отъ
тукъ прахътъ се пренася отчасти съеди
нителната тъканъ между алвеолите, гдето
се складира единъ видъ. Друга часть отъ
прахътъ посредствомъ лимфатичните пж

тища се пренася въ регионерните лимфатични жлези по дължината на бронхиите.
Най-после прахътъ преминава, разбира се
че заедно съ него и разните бактерии,
които съдържа, големите лимфатични жле
зи задъ големите бронхии. Вдишвания прахъ
поврежда, следователно, не само слизестата ципа на бронхиите, като причинява
чести бронхити и най вече хрониченъ бронхитъ, а и самата тъканъ на белите дробо
ве сжщо* и лимфатичните пжтища и жлези.
Въ зависимость отъ състава на праха, се
явяватъ и различните слаби или по силни
последствия. Най-малко вреденъ е въгления прахъ, всички останали видове еж по
вече вредни. Прашинките които се наслагватъ въ съединителната тъканъ и лимфа
тичните пжтища на белите дробове, предизвикватъ едно хроническо възпаление,
вследствие на което те надебеляватъ. Кол
кото едни бели дробове съдържатъ прахъ,
толкова по лесно се поддаватъ на най раз
личните заболявания и толкова по мжчно
ги издържатъ: Ако дробовете съдържатъ
много прахъ .тогава, при резане съ ножъ,
пращатъ, като че ли се реже ситни въг
лища или песъкъ. Такива дробове еж по
тежки и изглеждатъ черни. Както се спо
мена по-rope, прашните дробове боледуватъ
повече отъ хрониченъ бронхитъ- Такива
дробове иматъ и едно по-големо предраз
положение къмъ туберкулозата, като полесно заболяватъ и по мжчно оздравяватъ.
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Състоянието, когато белите дробове
съдържатъ много прахъ, се нарича пнеймокониозисъ. Това състояние само за себе
си, е едно белодробно страдание и ако не
последва туберкулоза, следъ години се раз
вива една емфизама, разширение на белите
дробове. Погледнати отъ ренгентови лъчи
такива дробове съ много прахъ давать
една характеристична ккртина съ тъмни
черти или бразди. Храчките на такива хо
ра еж по-вече или по малко черни, даже и
когато тЪ еж напуснали дълго време вече
мината, прашните заведения и фабрики.
НЪкои видове прахъ, както и тютюне
вия или фосфорния, могатъ да предизвикатъ
едно акутно възпаление на белите дробове.
Заразяването на туберкулозата става
най-вече посрЪдствомъ въздуха. Много ес
тествено, когато въздуха е прашенъ и съ
държа много малки частици Отъ всевъз
можни нечистотии и изсъхнали храчки, е
много по-опасенъ и в-Броятностьта да се
заразимъ отъ туберкулоза е много по го
ляма, отколкото, когато въздухътъ е чистъ.
Въ това отношение, най-опасенъ е уличния
прахъ и прахътъ въ многолюдните заведения
и учреждения. Хора, чийто дробове еж претоварени съ прахътъ отъ поменатите места, въ
болшинството си боледуватъ и умиратъ отъ
туберкулоза. При гвзи болни, за забеляз
ване е, че туберкулозата се локализира не
въ единъ върхъ на белите дробове, не въ
едно м^сто, а е разпръсната въ видъ на
възли по целия бЪлъ дробъ.
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големите градове въ Европа, следъ въвеж
дането на хигиенични заведения и работил
ници, приспособени съ всички модерни средства за избегване на прахътъ и бързото
отстранение ни показватъ, че туберкуло
зата е много намалеля въ сравнение съ
миналото.
Хора съ изтощени бели дробове, хора,
страдащи отъ бронхитъ или туберкулоза
еж най вече изложени на опасности отъ
прашния въздухъ. Такива хора най-добре
е да напуснатъ презъ летото прашните
градове или да променять професията си,
ако тя е свързана съ прашенъ въздухъ.
Много добре и опреснително действува на
всеки организъмъ, поне единъ месецъ въ
годината, за прекарване въ пълна почивка,
спокойствие и чистъ въздухъ.
Прахътъ е единъ отъ най ревностните
рушители на човешкото здраве. Туберку
лозата е облигатенъ спътникъ на прашния
въздухъ, ето защо, преди всичко борба съ
народното бедствие туберкулозата, значи
борба съ прашния въздухъ.
Да работимъ за чисти и хигиенични
улици, добри и хигиенични училища, заве
дения, учреждения, фабрики, работилници
и пр., да се стремимъ къмъ безпрашенъ и
чистъ въздухъ на всекжде, кждето човекъ
се движи, работи, живее и се бори.

Въ нЪкои европейски страни, всички .
работници, които поради естеството на техната работа еж принудени да работятъ въ
й. В. ИтаЛйаНСКйЯ КраЛЬ е благопрашенъ въздухъ, носятъ особени и спе
циални малки—респиратори, които пречистволилъ да награди кмета на града
ватъ въздуха отъ прахъ. Като предпази
телни мерки за избегване лошите послед
г. А. БРУСОВЪ по случай пребивава
ствия на прашния въздухъ се препоржчватъ
следните: подържане добре винаги уличната
нето на б-тата италианска дивизия
чистота, като летно време многолюдните
улици се миятъ съ вода; модерни и хигие
въ гр. Варна съ ордена на Коро
нични учреждения, заведения, локали, фаб
ната на Италия, съ чинъ команрики, работилници и прочия съ приспособ
ления, да не се дига много прахъ, бързо и
даторъ на сжшия орденъ.
лесно се премахва образувалия се прахъ.
Най новите статистики за заболявания
и смъртоносность между работниците въ

Печатница „Войниковъ" — Варна
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Заседанието на извънредната сесия на 2-й
августъ 1933 год.
Отсжтствуваха Христо Теохароаъ и Андрей
Пеневъ.
Заседанието се откри въ 5.15 часа ел. об.
Зам. Кмета Ченко Иордановъ: Откривамъ из
вънредната ни сесия, понеже присжтствуватъ
нуждното число общински съветници.
Дневния редъ Ви е известенъ—избиране на
Кметъ. Всички общински съветници еж редовно
призовани и се явяватъ съ изключение на Христо
Теохаровъ, който е на курортъ и му е телеграфирано да се яви и Андрей Пеневъ,, който споредъ събраните ни сведения билъ въдворенъ на
постоянно местожителство въ с. Сикеречево, Ка
занлъшко, обаче споредъ телеграмата на Казан
лъшкия Окол. Началникъ № 6600 отъ 31. VII.
т. г., не се е оказалъ въ околията му и не се
знае где е по настоящемъ, за да може да го поканимъ.
Хр. Мирски: Настоящия съветъ е свиканъ по
силата на чл. 45 огъ закона за градските общини,
който казва, че ако следъ първата покана члено
вете на съвета не се събератъ въ изискваното
число, поканватъ се повторно и този пжть, кол
кото и души да дойдатъ на заседанието, решаватъ окончателно поставените на дневенъ редъ
въпроси.
Въпроса който ще повдигна е, дали днешното
заседание на съвета може да се счита за законно
или не.
Съгласно чл. 44 отъ сжщия законъ, пока
ната за свикване на редовните и извънредни се
сии се изпраща до членовете на съвета поне три
дни преди определения день за заседанието, въ
които не влизатъ деня на изпращането и деня на
заседанието, а отъ самата покана се вижда, че тя
е издадена на 31 галий, а съвета се свиква на
2 августъ. Следователно този срокъ не е спазенъ
и въ такъвъ случай ,се нарушава закона, защото
не еж спазени постановленията на сжщия.
Въ случая не е изпълнена процедурата и по
отношение на Христо Теохаровъ, защото немаме
данни дали му е съобщено.
Този въпросъ бе повдигнатъ и пра избиране
на г. Поповъ и тогава се счете, че закона не е
нзпълненъ и се състоя трето заседание. Другъ бе
въпроса, ако въ поканата бе казано, че съвета се
свиква по спешность. При това положение азъ
подържамъ, че днешното заседание е незаконно и
не може да има своите резултати.
Авр. Гачевъ: Ха, да видимъ сега какво ще
правимъ.

Христо Мирски: Нека се провери въ пока*
ната и види дали има казано по спешность.
Зам. Кмета: Да, нема.
Ж Желябовъ: Ние считаме, че тия срокове
не еж фатални и не могатъ да послужатъ за неутвърждаване на решението ни, особено каквото
е днешното. Спомнямъ си, че когато се избираше
г. Никока Поповъ менъ ме немаше и въпреки .
това той бе избранъ. Считамъ, че това не е пречка
за отлагане заседанието.
Никола Поповъ: Както виждате лидера на
довчерашното болшинство вместо самъ да отиде
и даде съветъ-какъ да се постжпи, той идва да
саботира пакъ заседанието, както това направи и
въ миналото заседание. Вместо Вие г. Мирски да
отидете и дадете съветъ, Вие още отъ първия
день туряте спици въ колесницата на управле
нието. Нека види гражданството какъ управлявзта.
Христо Мирски: Азъ се придържамъ въ за
кона.
Никола Поповъ: Знамъ това и сега ще дой
да на закона. Господинъ Христо Теохаровъ приежтетвува на заседанието на съвета на 27 юлий
когато заседанието се отложи за 31 сжший за
избиране Кметъ. Следователно той знае, че е поставенъ този въпросъ на дневенъ редъ и ако
искаше да приежтетвува щеше да дойде. Освенъ
това съобщено му е и телеграфически отъ страна
на Кметството. Остава г. Андрей Пеневъ. За него
ли искате отлагането. Ако толкова държите да
му се връчи поканата, кажете, като членъ на
парламентарната комисия на Министерството на
Вжтрешните работи, кжде е . . . Сега по отноше
ние на три дневния срокъ. Ако немахме по рано
заседание въ което да не бе съобщено, кога ще
се събере съвета и защо, имаше смисъль да пра
вите това възражение, но днесъ когато всички
знаемъ и безъ покана, че ще се състои съ'вета за
избиране Кметъ, нема смисъль това Ви възра
жение.
При това положение азъ предлагамъ да се
счита, че е редовно заседанието ни и да се при*
стжпи къмъ дневенъ редъ.
Зам. Кмета: Въ такъвъ случай ще дамъ ва
гласуване предложението на г. Мирски.
Христо Мирски: Азъ не правя предложение!
а искамъ да се констатиратъ тия факти съ отбе
лязването имъ въ протокола.
Н. Поповъ: Въ такъвъ случай и азъ оттеглямъ предложението си и моля да се мине направо
къмъ дневния редъ.
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Зам. Кмета: Съгласно закона за проверители
посочвамъ общинските съветници г. Иванъ Давидовъ и Димитъръ Кенковъ.
Общинския съветъ удобри посочените лица
за проверители, които си заеха местата.
Ззм. Кмета: Давамъ 5 минути почивка за
написване бюлетините.
Следъ почивката се пристжпи къмъ поименно
гласуване.
Отъ присжтствующите всичко 28 общински
съветници гласуваха 24 души, а останалите че
тири, а именно: Христо Мирски, Асень Брусевъ,
Софроний Георгиевъ и Хр. Ст. Малиновъ заявиха,
че се въздържатъ.
Следъ свършване на гласуването се пристж
пи къмъ проверяване на гласовете.
Зам. Кмета: Отъ подадените бюлетини се
вижда, че еж гласували всичко 24 души, при
четири въздържали се и двама отсутствующи.
Проверителите провериха бюлетините, които
се указаха 24 на брой и следъ проверяването
чимъ указа се следния резултатъ.:
1) Кметъ Панайотъ Ю. Панайотовъ 12 гласа.
2) Лозунги: .Долу капиталистическата систе
ма на управление, т. е. на производство и обмена,
защото тя създава безработица и носи гладъ!
Да живее работническо-селската власть, коя
то ще създаде условия за отстраняване на безра
ботицата и глада!" 9 гласа.
3) Бели бюлетини 3 гласа.
Зам. Кмета: При това положение обявявамъ
за избранъ за Кметъ г. Панайотъ Панайотовъ,
когото поканвамъ да заеме местото си и ржководи
по нататъкъ заседанието на съвета.
Кмета Панайотъ Ю. Панайотовъ: Следъ- зае
мане на местото си: Почитаеми общински съвет
ници! Като Ви благодаря за изказаното ми дове
рие, ползувамъ се отъ случая да кажа неколко
думи. Господа общински съветници! Съзнавайки
големата и сериозна отговорность на поста, който
поемамъ и големите нужди на града, които чакатъ своето разрешение, азъ не си правя илюзия,
че ще мога да разреша, тия големи въпроси,
които целятъ доброто на града, безъ Вашето съ
действие.
Въ живота се боря съ самата действителность и зная нуждите на нашия градъ, за осъ
ществяването на които, позволявамъ си да напра
вя следния апелъ: «Нека временно поне затихнатъ
партийните ни ежби и отъ все сърдце да заработимъ всички за благото и интересите на града.
Като Ви благодаря още веднъжъ, заявявамъ
Ви, че ще се постарая да оправдая даденото ми
доверие.
Пом. Кмета.Софроний Георгиевъ иска думата.
Кмета: Имате думата г. Георгиевъ.
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Пом. Кмета Софроний Георгиевъ: Господа
общински съветници! Държавата и общината у
насъ се управляватъ чрезъ политически партии.
които партии, когато разрешаватъ всички въпроси
обществени, требва да поставить на първо место
на партийните или частни интереси, а интересите
на общежитието.
Досегашното постоянно приежтетвие изхож
даше отъ редовете на политически партии, които
за доброто на града, беха забравили своите пар
тийни различия и си подадоха ржка за обща дейность. Това за партиите бе похвално. То ги из
дигаше, то требва да бжде идеала имъ. Съеди
нението прави силата. Това е и девиза, който
стои написакъ надъ входа на народното събрание.
Презъ последната почти една и половина го
дишното управление на варненската община, азъ
>бехъ въ постоянното приежтетвие гдето заедно
съ моите другари сме се стремили, колкото ни
позволяваха силите да бждемъ полезни за градътъ. Бехме поставени при много лоши условия,
особено затруднение се чувствуваше при липса на
финансови средства за посрещане големите нужди
на градътъ.
Огговорносгьта за доброто или лошото упра
вление не може да се хвърли само върху постоян
ното приежтетвие, или само върху отделните му
членове. Отговорностьта, Господа съветници, носятъ всички, които гражданите еж изпратили тукъ
да редятъ общинските работи. И когато се хвър
ля упрекъ, или се удебрява една дойность, това
е за сметка на всички. Мислите ли, че само чле
новете на постоянното приежтетвие носягъ отго
ворность и че съветниците (съветника) не носятъ
такава. На това всеки може да си отговори.
Азъ благодаря на всички Господа съветници,
които еж ни подкрепяли въ добрите наши дела,
защото те еж и техни дела.
За ония, които еж биле пречка въ добрит*
наши начинания, сега азъ не ще бжда еждията.
Би могло много да се каже, но времето е
ценно. Съвета има важни задачи, които го чакагь
за разрешение и за това азъ ще заключа и до
бавя: .Следъ даване оставката на представителя
на демократическата партия отъ кметското место,
по съглашение между другите политически партии
се избра новъ кметъ.
За да дамъ възможность на това съглашение
за нови комбинации извънъ нашите редове и за
да не се смета, че мога да бжде пречка за образуане постоянното приежтетвие въ новъ съставъ,
декларирамъ, като представитель на демократиче
ската организация, че не мога да остана за члевъ
въ постоянното приежтетвие въ новия съставъ,
поради което слагамъ категорично предъ почи
таемия общински съветъ оставката си, като по-
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шощникъ кметъ и моля тя да бжде приета. А на
новото постоянно присутствие пожелавгмъ ползо
творна дейностьть.
Петъръ Стояновъ: Господа общински съвет
ници, градътъ ни отъ днесъ има новъ кметъ.
При избирането му нашата група не взима,учас
тие, не желаейки да смущава управляющия блокъ \
при определяне личностьта на бждащия кметъ.
При раздорите, които продължаватъ въ бол-.
шинството, тежка е задачата на новия кметъ, по
тежка отъ оная на г. Брусевъ, защото вместо
„петорката" излиза въ опозиция „четворката" на
чело вече съ г-нъ Мирски. Тя още при избора
на к м е т ъ
се прояви,
като опозиция и
по всичко това изглежда, че ще бжде безпощадна спр-вмо него. При това положение малко е ве
роятно новия кметъ да издържи. Ние тримата
съветници отъ Демократическия сговоръ оставаме
верни на декларацията, която прочетохме при из
бора за кметъ на г. Брусевъ, заявявамъ, че ще
дадемъ и на новия кметъ подкрепата си за доб
рото на града.
Дължимъ обаче да припомнимъ, че ще държимъ здраво, както до сега за интересите на
града и не ще се подвоумимъ да порицаваме
ВСБКО лошо дело. Ние посрещнахме г. Брусевъ
съ надежда, но той, по причини, които не веднажъ изложихме въ съвета, не можа да се справи
съ тежката задача: Да управлява единъ големъ
и съ толкова големи задачи градъ, като Варна.
Слабъ да реагира противъ пакостното въ собстве
ните му среди партизанско влияние, той изне
могва и изостави градското дело, което се нуж
дае отъ енергична ржка и отъ бързи мероприя
тия. Така преждевременно дойде неговата оставка,
а и тия на целия управляющъ блокъ невъзможность да се справи съ управлението на града.
Липсата на идейность, сжщо и амбиция да се
работи за грзда, еж основните недъзи на блока
и той не ще се отърси отъ тёхъ; ние обаче ще
го оставимъ спокоенъ, за да се опита чрезъ уси
лията на новия кметъ, да ни опровергае, ако би
се отдалъ въ служба на града.
Дължимъ сжщо да подчертаемъ големите
въпроси, около които съветниците требва да_ се
групиратъ и за разрешение на които кметството
требва да работи бързо и енергично.
1) Благоустройството на града се изисква за
нуждите на самите граждани, то е най-ефикасния
начинъ за създаване работа. Но въ нашия градъ,
то е необходимо за засилване на редовния помивъкъ, който отъ день на день става все по-важенъ и по-сложенъ. Най-важното е обаче водо
снабдяването, за което кметството на блока до
сега нищо не е. направило. Требва да се намерять
за това ненеобходимнгв средства, защото по
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нататъшното развитие на летовището ни безъ.
изобилна вода е невъзможно. Въ това от
ношение кметствата изходящи отъ демократиче
ския сговоръ начертаха устна политика и извър
шиха всички подготвителни работи. Намериха севеликолепни извори и всички проучвания и планове еж готови. Следъ водоснабдяването идва>
паважътъ. За големо съжаление блокътъ отъ.
какъ управлява града, не само не го засили, ами
и изостави направеното безъ подържане и то вече
се руши. На трето место довършване канализа
цията и специално отклоняване изхода и далечъ;
отъ сегашното место.
2) Стабилизиране общинските доходи и съз
даване на време уравновесенъ бюджетъ.
3) Стабилизиране положението на общинските.
служащи и откъсването имъ отъ партизанство.
4) Обособяване летовното ни стопанство въ
отделно стопанско предприятие и всестранното му
подобрение, построяване на казино-хотель, широка
подкрепа на лозарството, като се направи всичко
възможно за развиване въ най-широка степеньизграждане на лозар. винар, изба, привличането
чужденци на гроздолечение, а сжщо засилване на
всички поминъци въ връзка съ летовището.
5) Създаване на модерна кланица съ хла
дилници, чрезъ хладилното дело да се засили
износната търговия съ произведения отъ живо
тински произходъ Немаме намерение да изброя
ваме всичките нужди на града, а посочваме само
ония, които еж очевидни и общопризнати и които
очакватъ бързо задоволяване.,
Каква благородна работа стои предъ съвета
и особено предъ кметството и неговото болшин
ство. Остава да се вдъхновятъ отъ нея и енер
гично да я започнатъ. Ето где ще има и новиятъкметъ всецело нашата подкрепа.
Ако ли пъкъ и сега не бждемъ чути, ние
сме на поста си и наново ще отпочнемъ борба
протибъ второто кметство на блока.
Ползуваме се отъ случая да се обърнемъоще веднъжъ къмъ партийните групи, съставля
ващи болшинството и къмъ неговите „крила" и
„крилца" съ апела: обединете се около благород
ното дело на грзда и въ останалото Ви до но
вите общинкки избори време, работете по-вече
sa него отколкото за партийните си недоразуме
ния. Чрезъ делото ще осигурите по-лесно и по
вече избиратели, стига „петорки" [и „четворки".
Излезте единни и дайте на града, ако още сте
годни за това, спокойно и ползотворно управление.
Аврамъ Гачевъ: Господа общински съветници!
Немаше да взема думата следъ като чухъ декла
рацията на Кмета, но следъ като и г. СофронийГеоргиевъ си подаде оставката, вамъ ни се налага
да кажемъ неколко думи.
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Нашата група въ едно отъ миналите засе
дания направи предложение за изказване недове
рие не само : на г. Брусевъ, а на ц-Ьлото постоянно
присутствие и въобще на цЪлата капиталистиче
ска система, която водите Вие, защото съ см-Ьната на Брусевъ и идването на Панайотовъ, който
изхожда отъ една и сжща партия и класа, н*ма
да се направи нищо.
Какъ ще можете да задоволите нуждигЪ на ,
трудящите се маси, когато защищавате интере
сите на една и сжща класа—класата на капитала.
Значи см-Бна на лица и нищо повече. И гнъ
Панайотовъ наследникъ на г. Брусевъ, нъма да
направи нищо. Не заявили той, че ще вземе отъ
тия, които нматъ и даде на тия които нематъ, не
измени ли той системата на управление, нищо
нема да направи.
Н. Поповъ: Тия приказки остави ги бе Авраме.
Аврамъ Гачевъ: Верно е, че еж приказки,
но ние сме длъжни да ги кажемъ, а Вие не ги
харесвате, защото не Ви изнася. Вие казвате, че
отъ 50 години насамъ отъ както управлявате сте
създали за града много. Направили сте осветле
ние и канализация, докарали сте веда и пр., но
за кого направихте всичко това. Какво направихте
за крайните квартали, които тънатъ въ мизерия.
Значи, туй което нашата група е казала въ
миналото, казва го и сега, че се сменялъ Велията и се видялъ пакъ въ тия, а това значи, че
г. Панайотовъ нема да направи нищо, както не .
напреви и г. Брусевъ.
Г-нъ Софроний Георгиевь веренъ на своя
нартиенъ дългъ е правъ съ подаване на своята
оставка и декларацията, която прави.
Съ една дума промени нема, защото става
-единъ и седа други, между които нема никаква
разлика. Второ. Сжщо така съ една дума Вие ще
намерите подкрепата на сговора и г. Мирски,
когато дойде въпроса да се дере кожата на бедняка.
Сега да видимъ защо ние гласуваме съ ло
зунги. Ние съзнаваме, че капиталистическата сис
тема на управление, производство и обмена съз
дава безработица и носи гладъ и за това казваме:
Долу капиталистическата система и да живее ра
ботническо-селската власть, която ще създаде ус
ловия за остраняване на безработицата и глада!
Станчо Савовъ: Аврамъ Гачевъ е правъ, за.
Щото намери такова време, когато може да мине
всичко.
Господа общински съветници! Обичай е въ
такива случаи да се изказватъ благопожелания.
Нашата група изрази това благопожелание съ про
четената декларация отъ г. Петъръ Стояновъ.
Г-нъ Налбантовъ при приемане оставката на
•"*•• Брусевъ каза, че когато една мома незнай да
«грай намира махана на местото и пр. Днесъ ние
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имаме нова мома, но не е достатъчно, тя да бжде
ловка и да играе добре, а е необходимо и музи
ката да бжде добра — хармонична. Сега позво
лете ми да се съмнявамъ въ тази игра. Едни ще
свирятъ каршлама, други дюсъ хоро, трети да
живее дЬдо Радославовъ, четвърти редъ по редъ
и т. н. Е добре, какъ този човекъ ще може да
играе при тази разнообразна музика. Сжщата тая
музика свири и на г. Брусевъ и той не можа да
доискара хорото на което се бе заловилъ. Това
не бива да продължава господа.
Нека тия тонове се слеятъ въ една добра
тонна музика, за да може кмета да изиграй хо
рото, а на Васъ г. Кмете, казвамъ, че Вие ще
срещнете още утре спънки, но изхождайки отъ
интереса на града, ние Ви заявяваме, че ще имате
нашата подкрепа, ако се вслушате въ нашите
напжтвания.
Сега и на Васъ да не остана длъженъ ува
жаеми другари. Тия Ваши плочи еж изтъркани
вече и не хващатъ дикишъ. Ние съ нашите про
грами сме целели да създадемъ поминъкъ на бед
ното население и сме успели съ това. Доказател
ства за това еж хилядите декари лозя, които
чрезъ поощрение и редъ подпомагания успехме
да ги създадемъ, отъ които днесъ хиляди бедни
хора изкарватъ прехраната си.
Комунистите го прекжеватъ.
К. Коядовъ: Какъ не Ви е срамъ да при
казвате това.
Ст. Савовъ: Нема защо да ме е срамъ, за
щото азъ не приказвамъ праздни приказки, като
Васъ. Вие, както казахъ и по-рано използувахте
времето, за да приказвате и ако днешното обще
ство Ви търпя до сега, бждете уверени, че ще
се намерятъ хора, които да ви поставятъ на
место.
Ст. М. Пешевь: Верно е, че при изборъ на
кметъ требва да се правягъ благопожелания и
азъ като му пожелавамъ добра и ползотворна
дейность, предупреждавамъ го, че само една пра
вилна ориентация може, да го изведе на добъръ
край, но при тая несплотеность на буржуазията,
азъ. се съмнявамъ, както каза и г. Станчо Савовъ,
че би могълъ да постигне цельта си. Ето защо,
обръщайки се къмъ представителите на сговора,
азъ ги моля дано тоя пжть бждатъ по-искренни
съ своята декларация, отколкото при г. Брусевъ.
Ако действително г, Брусевъ бе притискат»
отъ своите хора, не по-малко бе притисканъ и
отъ Васъ. Г-нъ Поповъ го упреква, че не билъ
годенъ да се справи съ големите задачи на гра
да и едва ли не го изкара, че билъ подъ опе
кунством) на г. Мирски, но азъ Ви казвамъ, че
ако Вашата декларация бе малко по-искренна и
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б% подкрепенъ отъ Васъ, колкото и негоденъ да
беше все пакъ можеше да направи нещо.
Като излагамъ това, азъ идвамъ искренно да
предупредя новия кметъ да бжде предпазливъ по
отношение на тия декларации, които идвагъ отъ
л-Ьво и дъсно и да се вслуша изключително въ
интересите на града, въ какъвто случай ще има
нашата подкрепа.
Вие виждате г. Гачевъ каква нахална поли
тика прави, като казва, че сме минавали ту на
лъво ту на дЪсно. Това е найголъмата демагогия,
защото ако има чов'Ькъ, който на стари години
да минава отъ една на друга страна, това сте
Вие г. Гачевъ, който до вчера бЪхге въ либе
ралната партия и бъхте нейнъ чиновникъ и презъ
войната, за да запазите кожата си, а днесъ хули
т е както нея тъй и другите буржуазии партии,
на които до вчера Вие служите Ако е въпросъ
за буржуазия, Вне сте по-голъмъ буржоа отъ
менъ, защото имате еднЪ стабилно положение и
доходи заедно съ останалите чле'нове на семейст
вото Ви близо 20,000 лв. месечно, почти такава
никой отъ насъ тукъ нъма. Това ли е Вашия
пролетариятъ. Опомнете се, защото хората днесъ
отрезняха и нема вече кой да тръгне подиръ
Вашата демагогия.

Като завършвамъ азъ апелирамъ да се пре
стане съ тия игри на смени на кметове и спло
тени да дадемъ подкрепата си на Кмета, защото
града ни има нужда отъ едно солидно управле
ние, за да може да се справи съ ГОЛ-БМИГБ въп
роси, които чакатъ своето разрешение.
• Кмета: Като Ви благодаря още веднажъ обявявамъ, че вдигамъ заседанието,
Общинская съветъ по поводъ на това и на
основание чл. чл. 21, 29 и 33 отъ закона за
градските общини,
Р Е Ш И :
Избира за Кметъ общинския съветникъ Панайотъ Ю. Панайотовъ, на местото подалия ос
тавката си и приета отъ общинския съветъ съ
решение Ма 34/316 отъ 27. VII. т. г. досегашен*
кметъ Асенъ Брусевъ.
Настоящия протоколъ въ оригиналъ, заедно
съ ведомость за качествата на избрания, преброи
телния листъ и бюлетините, да се изпрати на г..
Варненския Окр. Управитель за по-нататъшно раз
пореждане.
Заседанието се вдигна въ 6 3 0 ч. сл. объдъ.

презъ 15 и 19 вЪкове
II (продължение)
Начертали линиите при Варна и разположени
редиците, бъбрицата Селинъ Арнодъ, въ една
война изпълнена ц-влата съ думи, хвалби и ди
пломатически протоколи, отправи къмъ войниците
следната прокламация:
Войници!
За да се приближите до неприятеля вие въ
малко дни изминахте повече отъ сто леги, между
Франция и васъ. Следъ като вие я напуснахте,
сега вашата дейность и вашата енергия еж вече
равни на трудностите, които требваше да побе
дите, но вие не бихте се показали такива безъ
старателната подкрепа, която ви оказа император
ската флота.
Адмиралите, офицерите и моряците отъ на
шите пристанища и отъ нашата флота еж се по
светили на трудната мисия да принесатъ вашите
редици презъ моретата. Вие ги видехте подло
жени на най-трудна работа до като извършатъ
операциите на товарене и разтоварене, често пов
таряни, и ние можемъ да кажемъ, че те еж оспор

вали,честьта да ускорять хода на нашите орли.
Свидетель на това законно побратимяване
между двете армии, азъ. съ удоволствие използувамъ случая, който ми се представя да имъ на
правя честь и ще отида утре да занеса търже
ствено на флотите на адмиралите Хамеленъ и
Брюатъ благодарностите, къмъ които иска да се
присъедини всеки единъ отъ васъ, и които щебждатъ отправени къмъ целата имперска флота..,
Маршалъ на Франция
А. Ди Селтъ Арнодъ
Неприятни слухове се носеха между войски
те и, по късно, когато стана пожарътъ въ Варна,.
повдигнаха се големи обвинения чакъ дори противъ началството на армията. Загубите въ провизии
и въ материали, причинени тогава на френската
войска дадоха случай за големи печалби на до
ставчиците австрийци, които беха станали при
чина за пожара чрезъ своя маршалъ.
Единъ другъ фактъ останалъ необяснимъ &
липсата на хлебъ въ Варна презъ м. юлий. Ия-
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тендантството, което не очакваше подобно нещо
беше принудено да се разпореди да донесатъ сь
голема бързина сухари отъ Орано, Алжиръ и Тулонъ. Въ края на май дойдоха заповедите да
тръгнагъ отъ Галнполи. Дивизиите на Контъ Робертъ и Боске беха пренесени въ Варна по море.
Дивизията на Наполеона пристигна по суша, и
половината по море и се спре въ Царигрздъ; а
дивизията на Форей, една часть отъ която беше
останала въ Атина, по причина *на гръцко-славянското движение, много заплашително тогава, се
появи въ Галиполи.
Х о л е р а т а въ Варна.
БждащигЬ планове за войната беха решени
въ съвета отъ водителите, събрани въ Варна, и
французкиятъ маршалъ се готвеше съвестно да
ги изпълни. Въ това време азиатската боле;ть же
стоко върлуваше м^жду флотите и за това се
търсеше да събудятъ у войниците заглушеного
чувство на слава и да победятъ съ енергията на
волята, съ морално влияние тжжнитъ- ефекти отъ
болестьта. Гребците на корабите, които повече
боледуваха отъ холерата и скорбута, беха раз
пръснати и разпределени по другите кораби на
флотата.
Военната дисциплина поради неприятните съ
бития въ Добруджа) беше отслабнала. Имената на
заточените генерали: Ламорисиеръ, Бедо и Шонтариле беха послужили, като парола за размирици.
Между французките войници отъ африканските
легиони имаме и такива, които заслужваха укоръ
и ласка; употреби се, споредъ случая, жестокостьта
на военните закони и примамването чрезъ военни
степени и облагодетелствувани; наказание и на
града въвеждаха всредъ войската, редътъ и под
чинението; които изменения, ако не беха доста
тъчни да освободятъ напълно войската отъ духа
•на непокорствсто, поне обуздаваха душите и поз
воляваха на Сентъ Арнодъ да обърне напълно
вниманието си само къмъ начина на експедира
нето въ Кримъ.
Пожарътъ

въ

Варна.

Между тия важни планове и много тежки
пиели, изненадоха го други събития. Гърците,
които живееха въ Варна, предании на русите, се
показаха въ всички случаи противници на съюз
ниците и на турците; верата, народностьта и,
може би, златото на царя докараха некой ва
дойдатъ до нещастната крайность и подлежать на
огънь много пунктове на гр. Варна, като повга1>ятъ по тоя начинъ тжжната драма на пожара въ
Москва. Притекоха се бързо да гласятъ пламъ
ците и пострадалите; слезоха отъ корабите мо
ряци, но нито едните, нито другите можаха да
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възпратъ горенето на много магазини препълнени
съ стоки и на много депозити облекла и военни
припаси; но, обаче, запазиха, съ редка доблесть
и съ голема опасность, барута и хилядите бомби,
ракети и гранати, които ако беха избухнали,
градътъ Варна щеше да изчезне, заедно съ жи
телите си и до голема степень съ войниците,
които беха на лагеръ въ самия него или въ окол
ностите му, ето защо усърдните французи, които
ractxa пожара, когато беха изненадани отъ не
малко гърци, заети съ подхранването на пожара,
нахвърлиха се върху техъ и измжчвайки ги же
стоко, продължаваха да гасятъ.
Много отъ тия нещастници разпнаха, други,
завързани за опашките на конете, влачеха по
улиците и площадите до като стърчащите кости
и месо изгубваха хубавите човешки форми. Тжгите и жестокостите беха такива, които въ време
на война се извършватъ, като нещо обикновено,
и отъ войските на най-цивилизованите народи.
Ето какъ се изразява и единъ французки
офицеръ за пожара въ Варна: едно неочаквано
събитие, пожарътъ въ Варна, причини едно ново
закъснение на експедицията. Тоя пожаръ избухна
на 1 августъ къмъ 71/% ч. вечерьта въ магазина
на единъ гръкъ, пигиепродавецъ, който беше доближилъ невнимателно една запалена свещь до
една бъчва съ спиртъ. Пламъците се разпростра
ниха съ една извънредна бързина въ кварталите,
които представляваха удобенъ материалъ за по
жара, съ своето лошо разположение и лесно горимъ материалъ, който е служилъ за постройки
на здания. Пожарните групи требваше да бързатъ да спасятъ кжщите, бараките и магазиитЪ
на квартала за да отстранять една по-сериозна
опасность. Действително, въ десно отъ една улица,
която отъ пристанището се изкачваше къмъ вжтрешностьта въ града, и която не представляваше
освенъ една камара отъ припаси, намираше се
депознраиъ, въ три големи магазин, барутътъ на
двете войски, около две хиляди квинтала, отъ
които 10 милиона патрони и по-вече отъ 60 хиляди снаряди- Тия магазин имаха само единъ
простъ покривъ отъ керемиди, а само единъ отъ
техъ беше каиененъ, другите два беха построени
споредъ турската система, отъ дъски, закрепени
съ камъни. И огнените езици на пожара доко
сваха стените имъ и всека минута облаци стъ
искри падаха върху тия слаби покриви.
Генералните щабове на двете войски, начело
съ техните началници, дадоха примеръ на хлад
нокръвие и самопожертвувателность надъ всякаква
похвала. Отъ 8 ч. вечерьта чакъ до 4 ч. сутривьта
тези неустрашими офицери останаха облегнати на
стените на барутните складове, управлявайки лично
(Следва).
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Брой 319—320

Обяснителни бележки
за лицата и мЪсгносгитЬ" на които се именуватъ улицитЪ на
градъ Варна.
Продължение отъ брой 316
140. Найденз
Български писатель и деецъ
Геровд по черковния въпросъ, съставя
й печатн. въ Одеса въ 1845 г.
1-та бълг, поема „Стоянъ и
(
Рада": отваря въ 1846 г. въ
Копривщица 1-о бълг. класно
училище и въ 1850 г. семи
нария за учители въ Провадия.
Съставя и издава голЪмъ бълг.
речникъ.

146. Никола
'
Бележитъ учитель и писаМихаиЛОвСКи тель, уреждалъ класнитъ учи
лища въ Елена и Търнова
презъ възражданието. Основа
тель е на търновската право
писна школа, добъръ преводачъ, отльченъ особено сь
чистотата на езика.
141. НикОЛЩеЛд

Село ъ-Й стара Добруджа в*
което българигв еж се наста
нили въ укрепенъ лагеръ ко
гато за първи пжть подъ во
дит елството на Царь Аспарухч»
въ 679 г. сл преминали Ду:
нава, за да се поселять на
Балканския полуостровъ и продължатъ понататъшното си за
воевание. Това име е свързано
съ действията на 4-а пех. Преся.
дивизия при бойовет-в въ До
бруджа.

148. Hums

Градъ въ Западна България.
Известенъ при бойовегв презъ
1885 г. съ сърбитЬ.

747. НезависиПлощадъ въ память обявяМОСТЬ ването независимость на Бъл
гария презъ 1906 г. 5.Х.
742. ^Иеофитв
Бозвели

Роденъ въ Котелъ. Най-отявленъ ратникъ за църковна
независимость. Авторъ на ь-Ьколко учебника. Най-известно
съчинение „Мати България".
Починалъ въ 1848 г.

743. Веофитз
Роденъ 1793 г. въ Банско.
PUJICKU Единъ отъ първитЬ учители
на България. Авторъ на н-Ькои
отъ първитЪ български учеб
ници.
744. Нидерле

Любомиръ Нидерле, Чехски
професоръ, председатель на
славянския институтъ въ Пра
га, членъ на Карнежиевата анч
кета, добре извесгенъ у насъ.

145. Никола
• Единъ отъ виднигЬ общеК$снев5 сгвеяици напоследъкъ въ Вар
на и най-деятелни общия, съ
ветници презъ 1806—1912 г.,
когато се започнаха голймитъобщин. предприятия: водопроводъ, канализгцая и електри
чество. На него като подпредседатель на Народ. Събрание
се дължи бързото и успешно
прекарване на заема за електр.
осветление на града.

149. Николай
Великъкнязъ, брать на Цар»
Николаевичз
Освободитель,
главнокоман[старши] дугощъ Дунавската армия през*
време на войната за освобож
дението ни (1877—78 г).
750. Николр
Даскаловз

Родомъ отъ Самоковъ, училъ
се въ Търново, Одеса, Киевъ,
секретарь на Руския консул*
Рачински и др. руски консули
отъ 1860—1877 г. Деенъпо
възражданието на българЩИ"
ната въ Варна.

151. Оборище

М-встность въ околностьта
на Панагюрище, гдето Бен
ковски е направилъ събрани*
и отгдето е обявено възстанието презъ Априлъ 1876 г*

