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Варненски Общински Вестникъ честити на право
славните си читатели светлия Великъ праздникъ на
Христовото Въскресение
Епископъ Андрей.

•

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
Христо се Воскресе!
Тогава ученицитгь се взрнаха пакз у
Воскресе Иисусз отз гроба и намз дари
т/ьхз си.
живота вгьченз!
А Мария стоеше при гроба; и вижда два
Христосз Воскресе изв мзртвитть, като Ангела вз бгьло облпкло да седятз — едисз смзртьта си смзртьта унищожи и на ония ниятз при главата, другиятз при нозет/ь, де
които сз1 вз гробоветгь животз подари!
то бгьше лежало тгьлото Иисусово. И тгь и
Христосз Воскресе/
казватз:
— Наистина Христосз Воскресе!
— Жено! Защо плачешз?
Това е нашата вгьра Това е нашата
Отговори имз:
м$сдрость. Това е нашата утеха. Това е
— Дишали Господа моего и не зная де
нашата тиха радости. Това е тя чудната с& Го турили.
велика и сладка веещ която светата Божия
Като рече това, обзрна се назадз и видгь
Цзрква вз продзлжение на втькове благовет- Иисуса да стои, ала не знаеше, че е Иисусз
ствува на цгьлия евгьтз, който се превива
Иисусз й казва:
.,;•.;.одве подз тежкото бреме на борбата за
— Жено! Защо плачешз? Кого тзреишз?
животз.
Тя мислейки, че е градинарзтз, каза Му.
Сз мили и трогателни думи Се: Еван
— Господине, ако си Го изнеезлз кажи
гелие—блаюветствието Христово—повествувами де си Го турилз, и азз ще Го взема
за земния животз на нашия Спасители —
— Иисусз й каза: Марио!
Божия Синз. Сз простотата на свещенната
Тя се обзрна и Му рече; .Равуни!* което
правдивость и истина разказва и за евгьт- значи: учителю.
лото Христово воскресение. Така четемз вз
Иисусз и казва:
него:
— Не се допирай до Мене, защото още
.Вз пзрвия деш на седмицата Мария
не езмз вззлгьззлз при Отца Си; но иди при
Магдалина дохожда на гроба рано, докле
братята Ми и имз кажи: вззлизамз при
бгьше тзмно и вижда, че камзкзтз е дигнатз Моя Отецз и при вашия Отецз и ири Моя
отз гроба. Затичва се тогава и дохожда при Богз и при вашия Богз.
Симона Пет*ра и при другия ученикз, когото
Дохожда Мария Магдалина, та обажда
Иисусз обичаше, и казва имз; дигнали Го
на ученицитгь, че видгьла Господа и че това
спода отз гроба, и не знаемз де с$с го
й казалз.
турили.
А вечерьта вз тоя день, пзрви на сед
Тогава излпзе Петзрз и другия ученикз ~
мицата,
когато вратата на къщата, дето се
и трзгнаха за гроба. И двамата тичаха на
бгъха
езбрали
ученицитгь Му, стоеха заклю
едно; но другиятз ученикз се затече по-бзрзо
чени,
поради
страхз отз иудеитгь, дойде
отз Петра и прзвз дойде на гроба. И като
Иисусз,
застана
посредз и имз казва:
надникна, видгь че повивкитгь стоятз, ала не
—
Мирз
вамз!
влгъзе вз гроба. .Следз него дохожда Симонз
И това като рече, показва имз р$сцетп>
Петзрз, влиза вз гроба и вижда, че само
и
нозетгь
и ребрата си. Ученицитгь се зарад
повивкитгь стоятз; пзкз кзрпата, която бгь
ваха,
като
видгьха Господа.
ше на тавата Му, не стоеше при повивкитгь,
А
Иисусз
имз рече:
а — свита отдгьлно на едно мгьсто. Тогава
— Мирз вамз! Както Ме Отецз прати,
влгъзе и другиятз ученикз, който прзвз бгь
ше дошелз на гроба, и видгь и повгърва, за тзй и Азз ви пращамз.
И като рече. това* духна и имз каза:
щото още не знаеха Писанаето, че Той
тргьбва да вззкрзене отз мзртвитть.
— Приемете Духа Светаго. На които
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проститгъ. гр/ъховетпъ,. тгьмз ще се простятз, Отювори Тома. и Му рече:
на които задзржите, ще се задзржатз.
— Господз мой и Бо13 мой/
А Тома, единз отз дванайсетът/ъхз, наИисусз му казва:
ричанз Близнакз, не бгьше сз тгьхз, кошто
— Тома, ти повгърва, защото Ме вид/ъ,
дохожда Иисусз. Друштгъ -ученици му каз блажени, които не с& вид/ъли, и с$с поваха:
в/ървали . . «
— Видгьхме Господа.
Ний в/ърваме, че Иисусз Христосв б/ъ
А той имз рече-.
разпнатз, погребенз бгъ и вз третия день вззАко не видя на р&цеттъ Му бгълта крдена. И това е победата, която победи
отз гвоздеит/ъ, и не туря прзста си вз ра св/ьта—нашата в/ьра. Чрезз нея имаме мирз
ниг/ъ отз гвоздеитгъ, и не туря ровката си и радость.
вз ребрата Му, нгъма да повгьрвамз.
Днешниятз день на Свтътлото Вззкресение
Христово, нека по думит/ъ на Се.
Следз осемь дена ученицитгъ Му бгъха
Цзрква
да се просв/ътимз сз праздненството,
пакз вз к$сщ'и, и Тома сз тгьхз. Дойде
като
единз
другз се пршзрнемз и едни други
Иисусз, кошто вратата бгъха заключени, за
се
нарече
мз:
братя! А тия които наез нена
стана посредв тгьхз и рече:
виждате,
нека
да простимз всички заради
• Марз вамз.
Вззкресението,
като сз цгьлата Цзрква Хри
После казва на Тома.
стова
заптъемз
«Христо сз воскресе изз Мерт— Дай си прзста тукз, и вижз рЖвь/хз,
Слгерпю
смерть
поправз, и сущимз
цетгь ми; дай си руската и тури вз ребрата
вз
гробгьхз
животз
даровавз!
Ми; и не б$сди не вгьрващз, а—вгърващз.
Д-ръ Цв. Лнгеловъ
,
Н-къ Варненската военна болница

БЯНИ И КУРОРТИ
При едно лечение въ една баня или курортъ
требва да са иматъ предъ видъ за успеха на ле
чението различни фактори като: климатъ, водоле
чението, диета, начина на живеене, обстановка,
масажи и механотерапията. Съобразно комбина
цията на тези фактори, и начините на лечение въ
курортите еж различни съ огледъ, разбира, се и
на състава на минералната вода, което е отъ пър
востепенно значение.
При минералните извори освенъ еждържащитЬ се въ т-Ьхъ минерални соли играе роля и
самата вода, която чрезъ температурата си при
вжтрешното употребление указва своето лечебно
влияние. Чрезъ разложените въ минералната водо
вещества, последната действа върху обмяната и
улеснява отделянето на излишните и непотребни
секреционни продукти въ телото, както и солите
на храната, която поемаме. Общо, разложените
минерални соли, както и самата вода упражняватъ
едно осмотично влияние, понеже тъканите на на
шето гЬло въ своята функция еж нагодени да
работятъ при определена концентрация, както и
при постоянна температура. Концентрацията на
кръвьта ни отговаря на единъ 0.9 /„ разтворъ отъ
натриевъ хлоридъ и всеко нарушение на тази
пропорция въ водата и разложените въ нея ми
нерални соли се изразява чрезъ отделяне на ед
ното или другото, чрезъ което разтворените соли
упражняватъ своето влияние въ зависимость отъ
своята натура.
Различния химически съставъ на минералните
соли указва сжщо своето влияние върху нашето
тЬло, така калиевите съединения действуватъ по

диуретично отъ натриевите, серните по-отделно
отъ хлоридите. Разтворените въ водата минерални
соли се носятъ отъ последната отъ пластове, на
ложени въ дълбочината на земята, дисоциирали
т. е. разложени въ своите алкални и кисели нони,
които взаимно упражняватъ своето електрическо
влияние. Сольта се разпада напр. на положителни
натриеви и отрицателни хлоридни нони и туй раз
падане става винаги така напълно, че малко оста
ва отъ натриевата соль като първоначална соль,
въ разтвора, а при приежтетвието на по-вечето
соли пон-Ькога особенно въ не добре изследваните
минерални извори не се знае точно разпадналите
се нони въ какви нови соли се съединяватъ.
Обикновенните студени минерални извори еж
съ температура по-висока отъ средната годишна
темпер. на дадено место, но е подъ 20' те съджржатъ въ 1 кгр. вода по-малко отъ 1 гр. вжглища
киселина и по-малко отъ 1 гр. твърди минерални
соли, и съдържатъ често железо въ малко коли
чество, а по-некога съдържатъ и магнези и калие
ви соли.
Реакците съ които отговаря нашето тело при
различните температури е главно отъ страна на
кръвоносната ни система.
Изстуди ли се телото повърхностно, кръво
носните еждове се свиватъ, както и тези на мус
кулите и крайниците и всичката кръвь отива
къмъ дълбочината на телото, когато при стопляне
повърхностьта на телото става обратното. Сред
ното кръвно налегане обаче не претърпява голе
мя промена. Всичко това става рефлекторно. Сту
дените бани указватъ по този начинъ едно въз-
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Кжтче отъ Морската градина.

Ялея въ Св. Константинъ.

будително, а топлигв успокоително действие вър
ху организма. Чрезъ масажиране на ГБЛОТО, следъ
една студена баня може чувството на студъ да
изчезне и по този начинъ организма се калява.
Вжтрешно употребената минерална вода спо
собствува за по-лесно излъчване на секреционитЪ
продукти, а сжщо така и разни бакгерии, които
мобилизирани се изхвърлятъ по-лесно отъ орга
низма, както напр. при различни заболявания, при
подагра и пр. актиниумъ Т-БЗИ радиактивни ве
щества се поематъ отъ организма, както ВСЕКИ
другъ газъ главно чрезъ дробовете, който се изхвърляъ следъ използуването имъ чрезъ бъбре
ците.
Киселитв минерални извори съдържатъ въг
лена киселина въ килограмъ повече отъ 1 грамъ
и по малко отъ 1 грамъ минерални соли, дейст
вието на тЪзи извори върху организма се състои
въ това, че презъ време на банята малките ме
хурчета отъ вжглената киселина залЪпватъ по тя
лото други, отъ които се ОТЦ-БЛЯТЪ и по този на
чинъ ГБЛОТО ту се изстудява и стопля, а когато и
температурата се променя кожата се зачервява
вследствие на което и движението на кръвьта се
усилва, поради което ГБ особено се препоржчватъ
при сърдечни и нервни болести и при артериосклероза. Външно употребена тази минерална во
да улеснява храносмилането, дишането и секре
цията чрезъ бъбреците.
Горчивитв бани съдържатъ въ 1 кгр. по-вече
отъ 1 гр. твърди минерални соли, главно сулфати,
въ~ форма на йони; тъ- действуватъ очистително,
особено при болни страдащи отъ хронически
запекъ.
ЖелЪзнитв минерални бани съдържатъ въ
1 кгр. вода повече отъ 10 милиграма желЪзо.
Полезни еж главно при болни отъ анемия и
хлороза, като увеличаватъ числото на червените
кръвни т^лца, на химоглоб»на въ кръвьта и др.
Арсенови минерални бани съдържатъ голямо
количество арсинъ, което подобрява общото със
тояние, слабигв напълняватъ особено при нервно
болнигЬ.
При морскитЪ бани се явява морскиятъ въздухъ като главенъ факторъ, а сжщо така и саМИГБ бани.

Морскиятъ въздухъ е лишень отъ бактерии
и отъ прахъ, влаженъ и много подвиженъ, поради

което и затоплянето му е по-равномерно, особе
но сутринъ и вечерь.
При НБКОИ отъ минералните бани се практи
кува и лечение съ сухъ„въздухъ (гопълъ), които
дължатъ своя резултатъ на обстоятелството, пакъ
посредствомъ действието му върху ТБЛОТО на бол
ния, регулацията му се извършва въ голЪмъ мащабъ. При това действие, лечебно значение иматъ
както разширяването на кръвоносните еждове
чрезъ урегулирване на топлината, тька сжщо и
отъ участието на ПОТНИТЕ жлези, сърдечната дейность и дишането.
Морето действува лековито чрезъ три фак
тора: въздухътъ, слънцето и водата. МорелЪчението се използува главно въ видъ на слънчеви
бани, морски водни бани и пЪсъчни. бани. Мор
скиятъ климатъ действува благотворно върху човЪшкиятъ организъмъ, чрезъ увеличение на кръв
ните телца, възбуждане на храносмилането, сле
дователно и на апетита и енергията, усилване на
нервната система и общо ободряване: обаче има
случаи кждето морския климатъ вреди. То дей
ствува добре при скрофулозата, рахита, костна
туберкулоза, малокръвие и при хора прекарали
тежки болести.
Слънцето край морето гр%е по-силно, поради
чистотата на въздуха, отколкото на сушата. Освенъ
това и ЛЖЧИГБ му се отразяватъ и падатъ върху
бр-Ьга; най-много се отразяватъ ултро-виолетовигв лжчи. Писъка сжщо отражава ЛЖЧИГБ, така
че на морския брегъ лжчитт^ еж много силни.
Кожата на ГБЛОТО, изложена на ГБЗИ лжчи, отна
чало почервенява и изгаря, а после се лющи и
става кафява.
Морската вода действува лечебно съ своята
температура, своя съставъ откъмъ соли и своето
движение.

С л у ж б а т а по Чистотата при Санитарното
отделение ще предприеме общо почистване на
града. Умоляватъ се гражданите да почистятъ из
бите, дворовегЬ и градините си и да прибератъ
см-Ьтьта въ опред-вленит-Б въ дворовет-Ь си мЪста
отъ кждето ще бжде дигната отъ см-втоноснигЪ
кола.
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Стоянъ Велковъ.

Римската кула въ Варна
Погледъ въ миналото и настоящето.

Единствениятъ паметникъ на архитектурното
строителство отъ стариятъ Одесосъ, запазенъ и до
наши дни е така наречената Римска кула въ ста
рата часть на града до някогашната най-стара
черква „Св. Георги". Днесъ кулата представлява .
една жална, безформена развалина, издигната до
десетина метра между постройки отъ турско време
и скрита отъ погледа на минувачите.
Споменътъ, който тази древна постройка съ
хранява въ безмълвнитъ си зидове, покрити съ
праха на вековете, за стариятъ Одесосъ, за мина
лата слава и бурнигв времена на приморския
градъ, остава все още . потуленъ отъ. по
гледа ни. Не крие ли тя.тайната си отъ насъ само
заради нашето пренебрежение ;къмъ нея, заради
нехайството ни по отношение" на една скжпа ста
рина, въ която се е ковала н%кога сждбата на бъл
гарското племе, въ която гордо се е разхождалъ
Великиятъ ханъ Яспарухъ, скрепилъ съ меча си
основата на нова държава, надвилъ вековната и
мощна византийска иммерия и принудилъ импера
тора Константинъ Погонатъ да потвърди основа
ването на Българското царство? ,
Останкигв на Римската кула еж часть отъ !
здрава крепость. Въ различни времена тя вградена
и преграждана, и основитЯ й принадлежатъ си
гурно на. античната епоха. Като строителенъ материалъ на запазените части . еж употребени тухли
и четвъртити каменни блокове, които следватъ въ
правилни редици, свързани съ, хоросанъ. Въ найгорнигв редове еж уц^л-вли няколко блокове оъ
страна повече отъ едйнъ метъръ.. Местото на ку
лата, разположена на най-високата часть на стария
градъ, тамъ кждето е билъ акрополътъ на Оде
сосъ, е достатъчно указание за нейното голямо
значение въ миналото на града. Споменътъ на този
важенъ пунктъ отъ стария градъ е запазенъ и до
днесъ въ населението, което знае околната площь
подъ наименованието „Кале мегданъ", крепостенъ
площадъ, а самата .развалина нарича Римската
кула, Дженевизъ или само кулата. Близо до раз
валината е скжтана и най-старата упазена черква
на града „Св. Георги", известни още отъ 1606 г.,
издигната навярно върху ОСНОВИТЕ на древна по
стройка.
И наистина отъ находките, които се откриватъ въ т^зи мЯста, може съ положителность да
се твърди, какво тукъ около римската крепость е
билъ акрополътъ на Одесосъ; тукъ е билъ центърътъ на политическия и културенъ животъ на
стария градъ още отъ далечни времена. Въ тази
часть на града еж били открити ОСНОЗИГБ на древенъ храмъ отъ дорийски стилъ, може би храмъ
на Зевса, както бихме могли да предполагаме отъ
намиранигв тукъ градивни предмети, мраморни капители и торсото на една великолепна мраморна
статуя на Зевса, съхранявана сега въ Варненския
музей.
- На акропола еж били съсредоточени "всички
по-важни постройки и учреждения на античния
градъ. Основни проучвания еж възможни обаче

само слецъ систематични разкопки на самото место,
при което би могло да се отговори съ по-голема
положителность на много въпроси, свързани съ
миналото на града, а., сжщо; така и да се нарисува
цялостната картина на античната колония. Отъ
онЬзи паметници; които длъжимъ повече на слу
чайни находки, правени при разкопаване на осно
вите на КЖЩИТБ и при прекарване на новите улици,
отъ досегашните проучвания и аналогични примери,
можемъ все пакъ да си съставимъ поне прибли
зително картината на стария крепостенъ кварталъ.
Около централния площадъ, агората, еж били
разположени най-личните учреждения на града. На
видно мЯсто е билъ градския съветъ, булевтерионътъ, въ който еж се събирали общинските
съветници и еж взимали решения, удобрявани отъ
народното събрание. Когато въ началото на рим
ската императорска епоха Одесосъ е станалъ главенъ градъ на Пе^таполията, съюзъ на колониал
ните градове, разположени на. западния и черно
морски бръгъ, тукъ е билъ свикванъ върховниятъ
съюзенъ- съветъ, начело съ понтарха, председатель на съюза. Животътъ на града е билъ въ кипежъ, благоденствието цъвгкпо и въ гол%мото при
станище еж се товаръли храни за далечни земи,
за римскитЯ провинции и за самия Римъ. Търговци
отъ източните страни еж минавали тукъ, донасяли
еж произведенията на изящната промишлености,
платове, украшения, еждове и еж ги разменяли
срешу землецълскитв продукти на богатата земя
— храни, добитъкъ, кожи, риба. Пъстра и живо
писна картина е представлявалъ пристанишниятъ
градъ, кждето еж се сръшали мургави ориеиталци,
свътлокоси траки, рошави скити, покрай изтънче
ните одеечани, които силниятъ римски мечъ е пазилъ отъ грабителскигв нашедствия на северните
племена. З а реда и тишината на пазаря се е грижелъ градскиятъ пренархъ, много други общински
чиновници еж следели за < благосъстоянието на
града. Животътъ е текълъ въ благополучие и миренъ трудъ. Можемъ да предполагаме, че въ града
е имало и малъкъ театъръ; въ който еж били
уреждани драматически и музикални представле
ния; и тукъ, както е" било навсъкжде изъ обшир
ната римска империя въ тази епоха, ще да еж били
предпочитани главно комическите игри и сцените
съ весело и малко грубо за нашигв представи съ
държание: култътъ на Диониса е билъ на особена
почить въ Одесосъ, а глиненитв фигури, намерени
въ една гробница въ Варна и представляващи са
тири и танциорки-менади, подкрепятъ напълно на
шето предположение. Поезията сжщо така е зае
мала почетно М-БСТО въ образованието на Одесоската младежь. Въ Одесосъ се намиратъ надгробни
паметници, написани поетично въ стихове, нЯщо
което е редкость дори за наше време.
Безмълвна и напустната стърчи днесъ разва
лината, останка отъ нъкогашното укрепление на
площада, кждето е билъ съсръдоточенъ обществениятъ животъ на града въ продължение на и%ли
столътия — отъ 6 В-БКЪ пр. Хр. до нашествието на
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Въ съзерцание морето.

варварските племана отъ северъ, които еж нанесли
смъртоносния ударъ на Римската империя. Въ про
дължение на повече отъ едно хиляцол%тие градътъ
е проежществувалъ, устоявайки срещъ страшни
бури, вид-влъ е подъ стените си разцвета на го
леми господарства и пропадането на много пле
мена въ разгромяването на римската империя за
градъ Одесосъ настжпва единъ кратъкъ периодъ
на неизвестность и застой.
Първиятъ ударъ на Понтийските градове еж
нанесли готите, които нахлуватъ къмъ средата на
третия векъ сл. Хр. Т е еж разрушили много кре
пости на полуострова, опустошаватъ провинциите
и прогнватъ населението отъ старите обиталища.
Тогава ще да е пострадалъ и Одесосъ. Оконча
телното опустошаване на Мизия и Тракия е поч
нало обаче следъ Константина Велики. Той употрЪбилъ последни усилия да спре нападенията на
варварите, но напраздно. Презъ втората половина
отъ 4 вЪкъ силниятъ тласъкъ на готите И хуните
е докаралъ до окончателното раздрусване на им
перията. Несигурните времена продължаватъ и
презъ 5 векъ. Императоръгь Теодосий II следъ
големи откупи и подаръци едвамъ е сполучилъ
да склони на миренъ договоръ водителя на хуните
Лтила. Подиръ това на полуострова нахлуватъ въ
компактна маса славяните, а заедно съ техъ се
появяваватъ и българите, които еж били сметани
за непобедими. Техъ поаикалъ въ 482 година императоръ Зенонъ прзтивъ готите. Наскоро обаче
т е се отказали отъ съюза, разбили .римската
войска при стръмните бръгове на Зурта" и не
обезпокоявани повече отъ никого, нападали и гра
бели Долна Мизия.
Византийската империя се съвзема едвамъ къмъ
6 векъ въ времето на императора Юстиниана, кой

то се заелъ да поправи старите крептети по север
ната граница на империята и я защити отъ нахлуванията на славяните. Тогава вероятно е била
' възобновена и варненската крепость. Стратегиче
ското положение на града като преденъ постъ на
пжтищата за Цариградъ по суша и по море е било
взето подъ внимание, като се е засилвала край
брежната укрепителна система.
Оржжието на Яспаруха обаче е сломило ви
зантийското упорство. Ние Се спираме на тези
важни събития, тъй като те се разиграватъ по
нашите земи и еж имали непосредствена връзка
съ Черноморското крайбрежие и Одесосъ. Новите
народи, движейки се отъ изтокъ по южнорускиге
степи, еж се спущали покрай бреговете на Черно
море и презъ леснодостжпните източни разклоне
ния на Хемусъ, еж нахлували въ богатите тра
кийски области къмъ Цариградъ.
Въ своите походи и въ кратковременното си
пребиваване въ Черноморските земи т е еж оста
вяли безсъмнено следи отъ своята далечна азиат
ска култура и възъ основа на паметниците, които
еж заровени въ земята, ще може да се установи
и техното влияние въ етническия и културенъ
обликъ на полуострова.
Градътъ Одесусъ е преживелъ тези страшни
нашедствия и, може би, тукъ въ неговия акрополъ
да еж решавани много отъ въпросите, които еж
раздвижвали цели племена и еж карали' да по
треперва Цариградъ. Зритель на тези събития е
Римската кула на Варна, изоставена въ нехайство
и забрава и потънала въ нечистота, секашъ за да
ни укорява съ спомена си за толкова века и да
ни препоржчва зле като културни хора, които не
тачатъ своето минало. Ние знаемъ, че въ исто
рията на българската държава Одесосъ, наричанъ
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По крайбрежието на Варна непрестанно се издигать хубави дворци — почивни станции за хиляди летовници.

вече съ сегашното му име Варна, е игралъ пър
востепенна роля. Още първото известие за Яспаруха отъ историка Теофана говори, че той . к а т о '
преминалъ Дунава стигналъ до Варна близо до
Одесосъ". Сжщото споменаватъ и Никифоръ и
Кедринь. Това ни показва, какво голъмо значение
се е отдавало на варненската крепость вжтре въ
византийската империя. Съ завладяването на Варна
Яспарухъ е принудилъ на отстжпки Византия, турилъ е основите на новата държава. Може би въ
сжщия акрополъ на Варна е билъ подписанъ историческиятъ договоръ, чрезъ който се потвърждава
владението на дунавските земи отъ българите —
единствените отъ голъмия потокъ на племена, които
еж живели съ държавническа мисъль, упорити,
надарени съ издържливость и организационенъ
духъ и свързани съ своя господарь не чрезъ връз-'
китъ на насилието, но чрезъ мисъльта за голъмата историческа задача, която имъ е била пред
определена отъ еждбата.
Когато въ 1201 година Калоянъ, отъ рода на
АСБНОВЦИГБ, преминалъ въ открита борба съ Ви
зантия, единствениятъ градъ, който се е намиралъ
още въ ржцетв на византийците, е билъ Варна.
Калоянъ настжпилъ съ ВОЙСКИТЕ си къмъ силно
укрепения градъ, защитенъ съ стени и дълбокъ
ровъ наоколо. Градътъ се бранилъ храбро и Ка
лоянъ го обсадилъ, като построилъ обсадни ма
шини и приспособления, които будятъ удивлението
на византийския историкъ Никита Хониатъ. Въ три
дена градътъ билъ превзетъ и на Великдень поезъ
1202 година Калоянъ е празднувалъ победата си
въ варненската крепость.
Следъ променлива еждба вече при Иванъ
Ясъна градътъ се съвзема отново и става главното
житно пристанище на България, Презъ XIV въкъ

тукъ е владъелъ болярския родъ на Балика, владътель на Балчикъ и неговитв братя Теодоръ и
Добротичъ, последниятъ съ деспотска титла; отъ
Варна той се е стремилъ да основе своето морско
владение на Понта.
Римската кула въ Варна е прежив-вла тия
бурни времена; отъ разкопаването и разкриването
на ОКОЛНИТЕ й места ще се намърятъ сигурно нови
паметници на далечното минь.ло и ще може да се
хвърли повече обилна светлина върху историята
на града. И Варненското археологическо дружество,
като е имало всичко това предъ видъ, още презъ
1906 година е поискало отъ общинския съветъ да
се заеме съ разчистването и разхубяваването на
паметника, като въ регулационния планъ се пред
види малъкъ площадъ и се премахнатъ грозящите,
го околни постройки. Археологическото дружество
се е обръщало и къмъ хигиеническия съветъ за
премахване на отходните мъста, които обръщатъ
този голъмъ паметникъ на миналото въ източникъ
на миризми. На Варненската община е било препоржчано отъ комисията за старините при мини
стерството на про"свегата да отдаде въ новата си
регулация по-голъмо внимание на кулата и общи
ната отчасти е направила потребното; обаче сто
реното до сега не е достатъчно. Налага се едно
по-сериозно отнасяне къмъ старината, като се от
вори хубавъ изгледъ къмъ кулата — паметникъ.
Държавата сжщо така предвидъ на значението на ку
лата, я е отделила въ числото на народните ста
рини, но съ това признание грижата за нейното за
пазване и разхубавяване не е отишла по-далечъ.
Това е предоставено на Варна. И първа за
дача на ржководителигв на градъ Варна би била
да се отдадатъ на този паметникъ припадащите му
се грижи въ новата културно строителна политика
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на общината. Може би ще требва да се засегнатъ
частни интереси, но предъ огромното значение на
старината, като назидание за почить къмъ мина
лото, общественигб интереси требва да наддълъятъ. Съ това за варненци и за посетителите на
курорта Варна, които е д н а к в о би привли
чала, както чудно хубавата природа, така сжщо и
една р^дка по богатството на паметниците си отъ
миналото околность, ще се създаде единъ новъ
обектъ на съзерцание. Затова ще требва да се
вреди, заедно съ разширяването на площада около
кулата, и една малка градина, която да радва
окото и въ приятно съчетание съ паметника да
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възвишава духа. Сжщевременно ще могатъ да се
направятъ и разкопки на това мъсто, на местото
на древния акрополъ на Одесосъ и ще се установятъ още много неизвестни страници отъ исто
рията на стария градъ. Л това ще бжде нова и
гол-Ьма придобивка за българската наука и приносъ къмъ цялостната антична история.
Нека се надаваме прочее, какво ржководителитЪ на града Варна ще намЪрятъ въ себе си
силата и изпълнени отъ желание за разхубавява
нето на града ще турятъ въ изпълнение този планъ,
който ще препоржча насъ, ново* поколение, като
достойни наследници на славни прадеди.

И. Раловъ—лесовъдъ.

Въ 1638 г. Жанъ Робенъ донесълъ отъ Аме
рика едно дърво, което тукъ въ Европа било на-.
речено на негово име КоЬт1'а рзеисюасатла. Това
е акацията или салкъма, както се казва въ общоупотръбимия езикъ. Ценнитъ качества на този
дървесенъ видъ лежатъ въ бързото растене, не
значителната взискателность къмъ почвата и кли
матическите условия, яката дървесина, която това
дърво дава и ароматичния цвътъ.
Тия ценни качества на акацията скоро еж. й
спечелили широко разпространение по цълия
свътъ й въ България — главно въ онъзи полски
краища, кждето населението е лишено отъ близ
кото съседство на каквито и да е гори. Качество
то й да расте извънредно бързо прави акацията
единъ дървесенъ видъ, твърде необходимъ за сел
ското стопанство, защото това дърво ни.дава възможность да задоволимъ всичкитъ нужди почти
на селянина, като почнемъ отъ горивото и завършимъ съ колове за плетъ, за лозя, колове особе
но ценни за водни постройки, градиво и въобще
вевкжде, кждето е необходима твърда и дълго
трайна дървесина.
Създаването на акациеви гори става отъ фи
данки 1 или 2 годишни, които винаги могатъ да
се доставятъ безплатно отъ всъки горски разсадникъ. Изборътъ на почвата, изложението и над
морската височина еж отъ сжществено значение
за отглеждането на акацията, защото тоя растителенъ гостъ на Европа и у насъ предпочита рохкавитЬ, глинесто-пъсъкливи не особено влажни
почви, съ южно или югозападно изложение, добре
закрити отъ вЯтъра и не по-високй отъ 700—800
метра надъ морското равнище. При саденето упо
требяваме фиданки съ добре развити корени, ка
то отръзваме стеблото 2—3 пъпки надъ шийката.
Самото садене можемъ да извършимъ било подъ
колъ въ твърде рохкавитъ почви, било направо
въ дупки съ размъри 40/40/40. Въ единъ декаръ
могатъ да се изкопаятъ при редове на отстояние
1 м. до 1.20 и фиданки 1 м./1 м. една отъ друга
около 800 фиданки, като за цельта се" употръбятъ
12 до 15 надници на декаръ. Така създаденитъ
акациеви култури при добри почви, къмъ 5 или
6 годишна възрасть даватъ вече много добри ко

лове не само за лозя, но и за огради, а на 7 — 8
години тъ еж вече дървета по 7—8 м. високи.
Използуването на акациевите гори почва на 3-та
години, като, съ цель да направимъ едно про
веждане, вадимъ изостаналите въ своя" растежъ
екземпляри за гориво. На страната срещу вътъра
акациевата гора не тр/вбва да"се прорежда, за да
създадемъ по тоя начинъ една ветроупорна сгена.
Ясно е за всички, че акацията, е единъ цененъ дървесенъ видъ за полскитъ села, отдале
чени отъ гори и ж. п. линии. Като средство, обача,
за закрепяване ронливитъ и стръмни почви, ака
цията е една благодатъ, за случая; мжчно замънима. При укрепяване бртзговетъ на рЪните, стръм
ните и ронливи спусъци на пороищата, акацията
намира най-широко употребление. Ето защо дългъ
е не само на лесовъда, но и на ВСБКИ интелигентенъ човъкъ да проагитира всръдъ нашитъ земледълски стопани ценнитъ качества на акациевото
дърво, съ което ще допринесете твърде много за
подпомагане на нашето бедно селско стопанство

Ново богатство въ Варненската градска
общинска библиотека
Отдавна въ нашата градска библиотека се
чувствуваше отъ една голъма модерна, издадена
следъ войната енциклопедия. Сжществуващитъ
такива бъха отъ преди 20—40 години и надхвърлени отъ живота и науката.
Напоследъкъ на библиотечната управа се*
отдаде да сдобие а библиотеката съ една отъ найреномираната и съ всемирна известность нъмека
енциклопедия Вракцаузъ. Тя е добита на много
износна цена, за сега въ 15 луксозни тома отъ
най-новото 15-о последно издание (1933 г.)
Като справочна книга, енциклопедията уве
личава общинския имотъ и може да се види само
при уредника на библиотеката.

Печатница „Войниковъ" — Вврна. Тел. № 502
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
З а с е д а н и е н а 20 н о е м в р и й 1933 г.
Заседанието се откри въ 5 ч. и 20 м. отъ
кмета г н ъ П. Ю. Панайотовъ.
Пристжпи се къмъ разглеждане утвърдения
отъ министерството на вжтрешнитъ работи бюджетъ на варненската община за финансовата 1933
—1934 год. по който, следъ като се изказаха г. г.
общинските съветници Авр. Гачевъ, Хр. Мирски,
Н. Поповъ, Соф. Георгиевъ, Ж. Желябовъ, Станчо
Савовъ, Др. Ненковъ и П. Стояновъ, всички противъ направенигв отъ министерството изменения
въ бюджета, съвета реши да обжалва тъй утвър-;
дения бюджетъ.
Решение № 442

Кмета докладва молбата на Бълг. Народенъ
Морски Сговоръ, Варненски клонъ за отпускане
мъсто за почивна станция, като изказа мнението
на постоян. присжтствие да се даде исканото мътто като отъ него, общината си запази 4000 метра
откъмъ шосето.
По предложение на общ. съветникъ Христо
Мирски и следъ като се изказаха г. г. П. Стоя
новъ, А. Брусевъ, Соф. Георгиевъ, Н. Поповъ, А.
Гачевъ, Ж. Желябовъ и Д. Янакиевъ, съвете наз
начи комисия въ съставъ: общ. съветници А. Бру
севъ. Ст. Савовъ и Ан. Петровъ, общ. архитектъ
Ж Богдановъ и единъ представитель отъ Мор.
Сговоръ, която да опред4ли точно местото за
почив. станция.
Поради изчерпване дневния редъ кмета вдиг
на заседанието.

на

кворумъ,

заседанието

при-

Решение № 443
По предложение на кмета, съвета реши да
не утвърди произведения на 24. XI с. г. търгъ за
продажба на единъ употръбяванъ тракторъ, по
ради ниската добита цена (6200 лв.) като спазаряването и продаването му продължи на пролъть.
Решение № 444
По докладъ отъ чиновника по общинските
имоти, съвета реши да удобри поемнигв условия
за отдаване подъ наемъ бюфета при централните
морски бани за време отъ сключване договора до
31 октомври 1936 г.
Решение № 445
По докладъ на сжщия, съвета удобри поемусловия за отдаване подъ наемъ бюфета
при съвернитв морски бани за времето отъ сключ
ване договора до 31 октомври 1936 г.
НИГБ

Решение № 446
По докладъ на Началника отделението .Граж
данското състояние и социални грижи", съвета
удобри протоколъ № 1 отъ 4. XI с. г. на трудо
вия комитегъ при общината, съ който е изработенъ 5 годишния благоустройственъ планъ за вре
мето отъ 1.1.1934 до 31.ХИ.1938 г.
Решение № 447

З а с е д а н и е на 25 н о е м в р и й 1933 г.
По липса
състоя.

бовъ, Д-ръ Неновъ и В. Кириловъ, съвета
стжпи къмъ дневния редъ.

не

се

З а с е д а н и е на 4 д е к е м в р и 1933 г.
Заседанието се откри въ 5 часа и 20. м. сл.
объдъ отъ кмета г. П. Ю. Панайотовъ.
ПреДи почване на дневния редъ, общ. съвет
никъ Хр. Мирски направи питане дали еж купени
за общината дърва, колко и по каква цена.
Кмета отговори че еж купени 8 тона по 400
лева, а за б-Ьднитв еж взети отъ предприемача
150 тона които наскоро ще почнатъ да се раздаватъ, като натякна на опозицията, че ако се е
следвало по нейните искани формалности, разда
ването не щеше да стане и следъ месецъ.
Общ. съв. А. Гачевъ, следъ като отхвърли
това твърдене на кмета, направи единъ прегледъ
на световното икономическо положение и броя на
безработицата, като, отъ името на работническите
общин. съветници предложи нъколко пунктовъ
начинъ за подпомагане на безработните и бед
ните въ Варна.
Слъдъ кратки пререкания между Ж. Желя

По докладъ отъ кмета протокола на коми
сията по определяне мъсто за почивна станция
за Бърг. Нар. Морски Сговоръ и следъ като се
изказаха г. г. общ. съветници А. Янковъ, А Бру
севъ. Н. Поповъ, Ив. Давидовъ и Соф. Георгиевъ,
съвета реши да отстжпи на Мор. Сговоръ владе
нието и ползуването на общ. мътто северно отъ
шосето за Евксиноградъ при лозята „Рупи" иигрището на сп. кл. .Тича".
З а с е д а н и е на 3 д е к е м в р и 1933 г.
Преди започване дневния редъ общ. съвет
никъ А. Гачевъ отправи питание и искане 1) дали
е получено изложение отъ жителитЬ на памучния
кварталъ за отмъняване решението за залесяване
баира надъ старата гара и 2) предлага да се про
тестира и иска да бждатъ удовлетворени иска
нията на трудовигЬ и занаятчийски съсловия.
Кмета отговори, че по,Първия въпросъ, съве
та е взелъ вече по рано решение, а по втория че
не е отъ компетентность на съвета.
Следъ като се изказаха г. г. общ. съветт
ницъ К. Кондовъ, П. Стояновъ, Хр. Мирски, Д р .
Ненковъ, Д. Янакиевъ и пом. кмета Г. Трайковъ,
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съвета премина къмъ разглеждане дневния редъ,
като по предложение на кмета се реши последния
да бжде пререденъ съ дребни спешни въпроси.
Решение № 450
По докладъ отъ Началника на Регулационото
отдъление, съвета удобри протокола отъ 23.Х1 с.
г. на комисията назначена съ зап. № 172 § 2 отъ
20. XI с. г. съ който се опредълятъ чертите на
градътъ.
Решения № 451—455
Съвета удобри протоколите на комисията по
Т. 3 . С. за раздаване мъста на бедни варненски
граждани.
Решение № 456

Брой 347—348

Савовъ, Соф. Георгиевъ, П. Стояновъ и Д. Янковъ,
съвета: 1) прие окончателния правидникъ за общи
гробища на градътъ и 2) Реши да се приеме за
вещанието на х. Тома Димитровъ като се пристжпи къмъ реализирането му.
Решение № 466
По докладъ отъ кмета по поводъ рапортите
№ № 328 и 355 отъ началника Отдълъ „Социал.
Грижи и Гражд. Състояние" съвета реши служеб
ното заличаване отъ семейните кииги и наборни
т е списъци на 43 варненски граждани които еж
напуснали градътъ и еж съ неизвестно местожи
телство.
Решение № 4о7

По докладъ отъ заведующия отделението за
общ. имоти и следъ изслушване мненията на п г.
общ. съветници Соф. Георгиевъ, П. Стояновъ, Д.
Брусевъ и пом. кмета Ч. Йордановъ, съвета удо
бри поемнитЪ условия за отпечатването на 50000
екз. отъ проспекта за 1934 г.

По докладъ отъ кмета, по
на Ив. П. Шишковъ, откупчикъ
луксозни кучета, съвета удобри
мисията назначена съ заповъдъ
таксите по чл. 4 отъ специал.
който за текущ. фин. година еж
да се включатъ въ идната фин.

Решение № 457

Решение № 468

Удобри се връщането рна сумите които еж
биле неправилно внесени въ общ. каса.

По докладъ на кмета, възъ основа решение
то № 26/113 на стопан. съветъ при Елекрич. сто
панство, съвета реши да остави безъ последствие
искането на Варнен Държавна болница да запла
ща електрич. енергия по 3 лв. на киловатъ часъ,
а не по 7 лв.

Решение № 458
Съвета реши да се дадътъ по 1000 лв. въз
награждения за извънреденъ трудъ на плувците
и фелдшеритъ при общ. морски бани.
Решение № 459
По докладъ отъ кмета, съвета удобри усил
ването на § 7 п. 2 съ 80000 лв., § 22 п. 7 съ
25000 лв., § 24 п. 18 съ ЗОООО лв. и § 24 п. 19 съ
10000 лв. като сумите се взематъ отъ свободния
кредитъ по § 33.
Заседанието се вдигна за следния день.

поводъ молбата
на таксите върху
протокола на ко
№ 148 § 2, като
поемни условия,
биле изключени,
година.

Решение 469
По докладъ на кмета, съвета удобри коман
дировките на разни общин. чиновници* до разни
пунктове въ страната и разрешава изплащането
имъ отъ общин. каса.
Решение № 470

Заседанието се откри въ 4 ч. отъ кмета г-нъ
П. Ю. Панайотовъ.

По докладъ на кмета, съвета остави безъ по
следствие молбата вх. № 2595/933 п. на председа
теля на Бенеберитската ложа „Езра" съ която
иска опрощаване лихвитъ по изпълнителенъ листъ
№ 1080/929 г.

Решения № № 460 и 461

Решение № 471

З а с е д а н и е н а 6 д е к е м в р и 1933 г.

Съвета реши да се освободятъ
на разни уволнени чиновници.

гаранциите

Решение № 462
По докладъ на Началника на Архитектурното
отделение, съвета удобри протокола № 44 на Ре
гулационна комисия по чл. 9 етъ Зак. за Благо
устройството, за измънение регулацията на общи
т е гробища на градътъ, а тъй сжщо и приготве
ния за цельта планъ.
Решения № № 463^-465
Следъ изслушване г. г. общ. съветници Ст.

По докладъ на кмета и по поводъ молбата
вх. № 27271/933 г. съвета прие да се даде последенъ срокъ на Стефанъ Георгиевъ отъ Варна за
застрояване купеното му отъ общината мъсто въ
кв. 413 парц. 1 до 1. XI 1934 г. следъ което, ако
не го застрои, да се пристжпи къмъ изпълнение
поемнитв условия.
Решение № 472
По докладъ отъ кмета, съвета реши да оста
ви безъ последствие молбата на Георги Ив. Ноевъ
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Брой 347—348

Спаси т е л ь т ъ
. . . Въ огъня на своето вцепененье.
Съ ужаса на дивия си викъ,
Човечеството тръгна къмъ Голгота:
Спасительтъ великъ —
БогочовЪкътъ — въ кръвь облянъ,
На кръста прикованъ
Прощаваше се съ живота
И шепнеше съ кървави уста:
„Прости имъ, Господи, прости!"
отъ Варна вх. № 16582/933 г. съ която иска да
му се опростятъ лихвите по изпълнителенъ листъ
№ 125^3 по който има образувано изпъл. Д-БЛО
№ 2677/930 г. при III Варненски сждия изпълнитель.

Решение № 473
По докладъ на кмета, съвета удобри прото
кола на комисията назначена съ резолюция върху
мнението на началника на отд. . О б щ . Търгове и
имоти" № 747/933 г. дадено по поводъ заявление
то—протесть на Димитъръ Нацевъ вх. № 24808/933
относително правото му да събира кариерно пра
во отъ деретата които не еж легла на р ^ к и и
отъ всички общин. места до граничната линия на
морския брътъ.
*
Решение № 474
По докладъ отъ кмета, съвета остави безъ
последствие молбата на Юрданъ Димитровъ, наематель на общин. градини въ »Св Константинъ"
съ която иска намаление на наема.

Решение № 475
По докладъ отъ кмета съвета реши да отстжпи безплатно на Добруджанското Женско Про
светно благотворително Д-во въ Варна общин.
м%сто до глав. входь на морската градина за по
ставяне автоматиченъ кантаръ презъ идната 1934
година като и го освобождава отъ такситЪ по
тарифа 2 п. 22 по бюджета за текущата година.

Решение № 476
По докладъ отъ кмета, възъ основа молбата
вх. № 30950/933 г. отъ група инвалиди, следъ из
слушване г. г. общ. съветници Д - р ъ Неновъ, Н.
Поповъ и Д . Янакиевъ, съвета реши да натовари
постоянното присътствие да протестира предъ
надлежнигв власти и да иска премахването отъ
градътъ на ротативните машини, като предста
вляващи гол-вмо зло за градътъ.
Поради изчерпване дневния редъ, съветътъ
реши закриването на извънредната си сесия.

Заседанието се вдигна въ 7 ч. сл. обЪдъ.

Изгрелий день се възмути,
Предъ злодеянието на нощьта —
Земята се потресе
И слънцето да блесне не посмъ\—
И мракъ и ужасъ се понесе
Надъ грешната земя . . .
И чу въвъ уплаха нощьта
Последний възгласъ на Христа:
„Прости имъ, Господи, прости!" . . .
Владимиръ П. Анастасовъ
Кралската английска легация е съоб
щ и л а на нашето Министерство на външнигв ра
боти, че ще издава визи безъ депозитъна 60 англ.
лири на посетителит-Ь (гърговци и индустриалци)
на панаира Телъ-Авивъ. само ако представятъ
удостоверение, издадено отъ съответната Търговско-индустриална камара и установяващо ка
чеството на търговец.ч или индустриалецъ. Все
пакъ, легацията си запазва правото да провери
за вейки отделенъ случай, дали носителя на та
кова удостоверение отговаря действително на
условията. Дадената виза ще важи отъ 15 априлъ
до 20 май т. г.
М и н и с т е р с т в о т о на В Ъ Н Ш Н И Т Е р а б о т и и
н а и з п о в е д а н и я т а и м а с в е д е н и я , че въ Триестъ
е пристигнала една партида български арпаджикъ
въ много лошо състояние. Споредъ тамошнигв
фирми, арпаджика се билъ развалилъ породи ло
шата опаковка. Дебелите човали не позволявали
проветряване. По този поводъ, Министерството
обръща внимание на експортьоритЬ на арпаджика,
пъкъ и на други земледълски произведения, да
изнасятъ стоката въ амбалажъ, приетъ отъ пазара,
за кждето е предназначена.

Наша п о щ а
Н. Пр. Епископъ Андрей.—Като Ви поднасяме при
ветствията си по случай праздника на Великото Христово
Възкресение, благодврнмъ Ви сърдечно за готовностьта съ
която се отзовахте на молбата ни.
Д-ръ Цв. Аягеловъ. — Огь наше име и това на читателигв ни, Ви благодаримъ отъ все сърдце за тъй хуба
вата и полезна здравна статия, която въ този брой помъствзме.
Стоянъ Велковъ,—Приемете кашигъ благодарности.
Молимъ и за въ бждаще Вашето ценно сътрудничество.
Дерзайте!
Подполковникъ о. з. Етимовъ. Получихме хубавия
Ви трудъ. Поздравляваме Ви за красивата и полезна за
курорта ни идея. Идния брой ще помъстимъ.
Честито Въскресение Христово на г. г. сьтрудпицитЬ ни.
Б, Д. Г.
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Обяснителни бележки
за лицата и М-БСТНОСТИГБ на които се именуватъ улиците въ
градъ Варна.
257. Царь Ив. Александъръ. Книголюбивъ
бълг. царь (1330—1371 г.) облагодетелствувалъ й
горещо закрилялъ школата на Теодосия Търнов
ски, продължена отъ неговия ученикъ знаменития
Търновски Патриархъ Ефтимий. По негова поржка
е направенъ славянски преводъ на Манасиевата
лътопись, важенъ поради своите придобивки за
българ; история.
258. Царь Освободитель. Най-големия бла
го дете ль на бълг. народъ.
259. Царь Калоянъ. Даровитъ и юначенъ
царь. Затвърдиль и разширилъ границигв на оте
чеството. Царувалъ отъ 1197—1207 г.
260. Царь Крумъ. Носитель й създатель на
българското надмощие въ началото на IX въкъ
(803—814 г.) Даровитъ, храбъръ и предвидливъ
царь. Известни еж неговите Крумовски закони за
крадцигЬ, пиянцигв, клеветниците и бездълницитЬ.
261. Царь Самуилъ. Владетель на западна
България. Водилъ отчаяна борба за свободата
противъ гьрцигЬ — царь герой. Царувалъ отъ
976—1014 год.
262. Царь Симеонъ. Най-вгликъ български
царь и книголюбецъ. Царувалъ отъ 893—927 г.
Златенъ векъ на България.
263. Царь Страцвмиръ. Синъ на Ив. Ялександъръ, царувалъ самостоятелно въ Видинъ и
близката му околность — въ цълата долина на
р. Тимокъ. Той е единъ отъ последнигв българ.
царе. Следъ жестока борба въ съюзъ съ Унгар
ския кралъ Зигизмунда и Влашкия князъ Мирча
противъ турцитъ Баязитъ разбива въ 1396 год.
християнската войска, пленява Страцимира и Ви
динското царство пропада.
264. Царь Шншманъ. Михаилъ Шишманъ.
Основатель на Шишмановата династия. Царувалъ
отъ 1323—1330 г., а сжщо и Царь Ив. Шишманъ.
265. Чаталджа. Градъ въ южна Тракия бли
зо до Цариградъ, при който се развиха ГОЛ-БМИ
боеве презъ 1912 год. въ войната съ Турция.
266. Червенска. Старо-български градъ Червенъ близо до гр. Русе—сега село Червенъ. •
267. Черни вртьхъ. Най-високия връхъ на
Витоша — 2287 м. надъ морското равнище.
268. Черноризецъ Храбъръ. Писатель отъ
Царь Симеоновата епоха, чиято личность е недоуяснена, историко-критически, ала той е оставилъ
най-важна следа въ тогавашната ни книжовность
полемичното си творение за отбрана на славян
ската азбука.
269. Чипровецъ. Н-вкогашни пребалкански
градъ Кипровецъ- близо до началото на р. Огоста
кждето въ 17 въкъ избухна възстание подъ вое-

водството на Георги Пиячевъ и града билъ изгоренъ отъ турцит-Ь, разярени поради разбиването
имъ предъ Виена отъ Полския кралъ Янъ Собейски.
270. Чирпанъ. Градъ въ южна България съ
13,000 жители винарски центъръ.
271. Черна. Река Черна въ Македония при
завоя на която еж развити голъми боеве въ по
следната, война.
272. Шаръ Планина. Планина въ Македо
ния, възпъта въ народнитЬ ни лъсни.
273. Шейново. Село въ Стара Планина при
което стана кръвопролитенъ бой на опълченцитъ
съ турцитъ презъ 1878 г.
274. Шипка. Село въ Стара Планина. Тукъ
стана най-големото сражение на- опълченцигв
презъ освободител, война 1877 г. Има издигнатъ
голъмъ паметникъ.
275. Шуменъ." Окржженъ градъ въ източна
България съ 25,000 жители Люлка на училищното
движение въ източна България. Стара турска
военна крепость.
276. Щипъ. Градъ въ Македония известенъ
въ войната съ сърбитъ презъ 1913 г.
277. Яворовъ. Родомъ отъ Чирпанъ 1877-1914.
ГолЪмъ български писатель—лирикъ. По природа
буенъ и горещъ, той се увлъкълъ въ Македон. ре.волюционо движение и отишелъ като четникъ въ
четата на Гоце Двлчевъ. Отзивъ на това увлъчение еж произведенията му: Хайдушки пъсни, Хай
душки' купнения и биографията на Г. ДЬлчевъ.
Стихотворните сбирки: Безсънници и подъ СЕН
КИТЕ на облацитЬ еж пълни съ поезия и мисъль
-и еж изразъ на силнитъ преживявания на поета.
Неговата отзивчива душа е чувствувала дълбоко
всички човъшки нещастия и е страдала съ страдущитв. Зла еждба преследвала поета по личния
му пжть и го накарва най-после да тури крайна
живота си.
278. Янко Славчевъ. Родомъ отъ Търново,
преселенъ въ Варна 1865 г. По негова инициати
ва основава се въ Варна 1870 г. читалище «Въз
раждане". Той заедно съ Велико Христовъ еж
били непрекъснато училищни настоятели отъ 1870
година до освобождението. Билъ е кметъ на гра
да презъ 1879 г.
279. Янтра. Река, която минава презъ Тър
ново.
280. 27 юлий. Освобождението на Варна
1877 год.
281. 6 септемврий. Съединението на север
на съ южна България 1880 г. 6 септемврий.

