"•V

Органъ на КУЛТУРНОТПРОСВ^ТЙОТО Икономическо Дружество Варненски Кор|(к>
ш&*.
7.'".' >

-

.

:•&:;*

. * • • • •

'

•

•

• •

Кедакций.и администрация въ клуба Обявления селриемйта Брой/,
V »
,,,
•;•.. *-. '
;
} ~ - . ВЬрНа, ,6-й СептемвриЙ № 29.
;'
по
споразумение^
,.я> 1 ла,
. ' • У . V . ' » ..•'•• V ' '
У -. • . I •• '
Кар-здшовъ.

за Цкономическия разЕЙЪй на града
и поминъка* на^ членовете,* които да>
"мс^ра^но^ ^^'матер^алнб';.1
е'ли!Г»и .зад.ачи" на ••« пЬдпрм.ага
4 ) «Варненски Норенякъ?! .2) Дружество. 1варн'енски Норенякъ" рУь:
.к6г|'то *Сж т% въ нужйаи^аслуж^а•фдатепя на дружестводрл^ И. МановъГ-|).Целй,и задачи на.Куд-.
•Л1
ват-|' това,' а й- кога*го му п о з в о л ^
?-просв%тно и икономическо дружество^ 1Варнен|кн«;Крренякъ" г:' рах^дф-Ьдстват.а за трйа^д-)' 'дарЙЗ-''
Л К, К а р а д ж о в ъ ; 4)>Какъ, да р : 9бртимъ/з^ гр;ТВарна-^Хк/Кр. Мир;.'
вийа 'културно-просвет^а дейность
> 5) Да събираме мвтйриали з а историята'I а гр. Вирна — Ярх/Иннб;-*
меячду членовете си^ като, ^а* ( тая
.даС: б) Паметникъ/на.Св^Цврь Бориса — Ив. П. Д е р о в ъ ; , ? ) лека>*
цель, на първо м^с^то, издави'^во'^
'"?'въ Варна.и нашето'.летЪвйще*-- Д-ръ II. Д. СкорчЪвъ;. 8) Не>е.. . ^.Чрезъ куЛтура, ,тр,удъ- органъ' — вестникъ-йВарненскй Ко-йи слухове — Ц. П . Г о ч е в ъ ! /9) Варненсота Популярнад;Байкх —
. и, постоянство, за.процъв*
; ренякъ", който ще се. занийава^ре-,
. т я в а н е йагр. Варна!'.
Ж, Д о р е в ъ ; 10) Варна, катр-вмосно-изноренъ .^гЛ-ове^и.лунктъг^-.
димно, съ интересува щето к^лЧурнсе
зиЬъ С а н ж з о в ъ ; "М) ВарйеНскаТа Градски ОВщинека^Бибя^атйка "—'
(Девизътъ на.дружеството).
рросветно. на "дружественйт^ члеИма въпроси,- на които повторно ; нове и стопанскотр^на;града Варна
то й често третиране не- само не ' издигане; Ьсвенът-ова, дружест^дто
дот.ега, не сами не вреди/ но, на- '.»ур"ежда публични^реферати, бе*сепротивъ даже, повече.задоволява и ' дц и др. по въпроси о>ъ обй|ообра»
характерт? йзъобластьта
-р^^^ДтВото :,Не ,очак§а. ^икак- повече осветлява интересуващите се зователенъ
на моралните и гражданските за
отъ
ттяхъ,
като
способствува
за
по:Ш!|йаграда ,отъ *подобе^ъ^' поимъ..отбиране, схващане и- дължения' на българските гражда*датъу ртъ" подобна4,обществена доброто
и на техната, обичь ; ?къмъ; труда
звпомняне. Тв^ъвъ е въпросътъ^за "нй
;•? предвидеди;дсТстоятелства«::;р^бот&^ стй^а; само;':да- оежще-. целите и' задачите на Културнр,:1 ^и'-1 отечеството ' имъ Царство Бъл;
•;";'.. просветното и икономическо дру^ •гария"; е) Полага също грижи'и
. з се стекоха в>'живота'^; ^.^твй^йачъртаната си нмисия.,
ег0
п б ч и н а ^^запознаване;
1^>г1адЯва/ Ье.. 4 " ^ ° » . ? ,н ^- жество «Варненски Коренякъ",'още; • взема''-'
|^у<Гг^ф^
Ид поощряване своите\.членовй* 1 вУ
повече
както
и
опитъФъ
вече
"е
до-'
"*' Зар^енскиКореняк-ь",^ прину-' ^тт^зовъ^ за*;- пЪдкрепа -ще на-- казалъ, какво те, много пъти, лесно /сътрудничество.- въ /.Областите на\ мЯрй екъ * въ; б л агороДнитЯ Ду- се забравяли, а и, често съзнател Стопанска дейносТЬг^едимШ^ отъ
Диха{ последното да\'с.пр*е р$&*]
: зннр вестника си до настжп- -•;Ш'и,-.-на членоветЯ си за закреп но или не съзнателно, се криво произвЪдителенъ /дара.ктер-в!? лозар
.овощарство, пти^'евъдствс,ви др.
тане на по-благоприятни.време ване) на вестника , за * тЯхнот^ разбирали, преиначавали и претъл- ство,
Това сЖ" главните/една отт^1;друва. Обстоятелствата се измЯни- благо и за благото (на родния к у в а л и .
•"'*'*
га по-хуб^ави.-по-възвишени и*иде
.^.'"
Въпреки че самото"йаименование а л н и - ц е л и и задачи на дружевтзо.. Ййесъ й даватъ възможноеть. имъ градъ.
н а д р у ж е с т в о т о ! - „ н у л г у р н о - п р о С В - Ь т - то „Варненежи „Кзренякъ", пойтига' ! ? 9 * ^ 'за разпространение цено и икономическо", .много , ясно и \нето на които'завеси'Не само' отъ
точно определя неговите цели и. настоятелството *на' дружеството, но
1| на Д-вото,- предвидени/и
.задачи, ние все пакъ мислимъ, че и 6тт*4*тесното' Сътрудничество на
|.мия уставъ и за която се
не щ е ' б ж л е . излишно да се вър-'; •всичките : дружествени членове съ
,|>и въ отдЯлна статия; ТЯзй,
.лемъ въ" известни подообнрс:тйвър'-!. , ног*о...Ето, лтрочее, за^цо и първото,
1л вземагь участие въспи- . ^ЛавнитепрИчйнй^.лои.то
прин1|н Ху гЬхъ, за" да предс|т,авимъ единъ •; и ^ р у г и т е требва гда пазятъ своето
1
то отново на вестни ка,";сж д и т основавайетр', 1?а'Д вЬто, преди видъ по-нагледно 01.Ъва, което ^о, •дружество като зеницата на'окотося;' те-само кул^урно^ •рреследва и желае "да" постигне. .. :.си и съ религиозно благоповениаяа
всЯкога противъизползу- 10'г.одини;
прфветни и икономически цели," вй
И, най-пърпо, требва да се знае', изпълняватъ уставните (му*, нареж
,,. .го на д-вото за себ^нни и ОЦ1Е и историчесни- *'•'./-.. '. - *
че^въ дружеството вдизатъ,-'като дани^ и поеЪления, ако". ^ е Л а я т ъ
/ФЧеристичнмЦцели. ТЯ еж ра
}арИа в единствен^ ?рпагь въ исто дейстпвнтекнн членове,, всички вар- искрено**да го видятъ да б\кде^зботили и Ще работятъ, за ;|К> рическо отношение/крйтр', е послу- ненци,, навършили 1§ години .й«не . дигнато на подобаващата му-ви1,6та
жилъ к|ато; първи "етйпъ^за. създа- лишени^.Ътъ^граждачски'*^ политй^ и;д"а можа' да отговаря на своето
%^г4г1е целитЯ на д-вото.
'вайе
.ф1мостоя|€Лна*.българска йър- чески права, »съ десетгодишно-вар- ^истинско назначение.
л$1,
^Изхождайки отъ трва* стано- ^жИа1гТукъ^
Яспарухъ '6 •ивдигн^лъ ненскЪ' местожителство или иматъ
а»,Щ|2, настроението,! което бЯ свиело'знаме съ конска -оцаижа;? гза^шуги к ъ м ъ г р . Варна,- или еж зе-' ; ' . " " „ у 1 . 11.1
,
'и.
създадено противъ д-аото, трЯб-ф гукг. 'той е далъ" загюведь на*свои|: тьове или-снахи на варненски ко Хр. Кр. Мирски.
аа, да изчезне и като се даде т е ВОЙНИЦИ _ иу -имъ посочилъ ц ъ т я . реняци", каквито споредъ '.устава,
нов1> животъ и нова пл"йъ на зр настжпленяе ; тукъ]сж'пворцитт| еж всцчки ония, икоито освобожде
нието.на Българи.я заварило аъ грй
д-ваго, варненските кореняци •.р^лр византийско,-рймс"дата д кула Варна
или < еж роденй^въ сжщия '* Презъ последните години, внимафлизо до църквата-"»Св*. Георги"),
да ^е сплотятъ около ц-вото да .кактр се предполага,*'гдето се «гпод-. •градъ". Д като
„сщмагйтелпи чле*
на "нашите управници е насо
щош то да изпълни задачата г>исалъ.мирния^договрръ;между11егр' нойе могатъ да-бждать^и.тия, които. ^нието
чено изключително за ивдигане Вар
си безпрепятствено по «новия и византийския ймператоръ К. |1р- еж навършили л 1 &" год. възрасть. ч на, като курортенъ градъ съ огледъ
по-малко Щъ 10 годишно место да се'издигне до положението на
пжф» който ,е. избрало.. • • <:•:) • -^.^онат>. Пита- са -тогава ?. — Градъ|ъ, - съ
жителство въ.тр. Варна** йли пъйъ международенъ курортъ. Безспорно
й*-кЪйтонема
педа.земя^безъ'исто4 Врдаването на вестника се'с^че--.
ричбскЬ;значение, '^.безъ*-да'Ь сме «варненци .^съ^местожителство въ . Варна има условията да се развива
те за належац^е;'-защото
печат- сена
. с ъ ' човешка_ кръв1»'о!гъ"'алчни- * др*у*ги грайовеШоито плащат-в^встж-* като курортъ, и въ«това,-'направле1
нотр слово събуйда съзнанието (теаавоеватели^-градътъ^чйа
и^я^емесечнй^член-' ние требва ца се работи";съ настойкойто пителенъ вносъ
у кЬредацитЯ, че-трЯбва*дй т ^първиятъ коренен-ъ^ житель е Ханъ .ски вноски*.: .- .'"•".*',*•••.•'%'. ••",'','•.-' 'чивйсть- и планомерно. ГНо курор
,, Съйди1<'с!китт^ цели й задачи на, т ъ ^ -не МЪже да храни* гр. Варна и
иа-ф. -тЯ^защита, к подкр^а по Аспарухъ.^създагельтъ-^на българ 'дружеството
еж: а) дапривлече въ гне.-може само чрезъ' курорта да се
ската,:
държава;
съ.еднз
'речь,
трзи"
жизнения имъу пжть въ л йТде'
Свойт-Ь
редове*"всички
варненски сгьздадатъ сносни условия за варненславно*''минало градъ:
иа д-вото. Последното, като с с^^гшШова*^
не т^ебв^^ли да:..има-7еднв среда гражДанкй*и граждани; б) !д.а под ци. Необходимо е да'.се замислимъ
(«афрбва съ 'издаването на ве отъ свои синбве, които да запа"зЯтъ държали развива националенъ духъ, за издигане Варна и въ стопанско
стфка, извършва голЯмъ. под] славните сромейй не неговото.исто морални качества и граждански до- отношение, да закрепимъ и засибродетеди- у своите членоае>*-една лимъ индустрията, да раздвижимъ
:виг*ъ. Необходимиежизвънре
рическо минало.*., „ •.-».) *
Я\ .л
отъ тъй наречените ,още тогава и търговията, да съживимъ занаятчий
Изхождайки'•^фть,'.
това
гледище,
|ни усилия, непоколебима во,
„най-сияйни" цели на дружеството;
задачата, 'сь^чоято* §е е нагърбила в) да събира, публикува^ и съхра ството и еснафа, да създадемъ усло
^я енергия, за да бе закрепи в
среда, ^-ьг^асуваца су.тази на нява материали за историята на гра вия залчамиране работа на безра
•гтиика. Д-вото не чака вещЬ тази
Варнен. Арх1;Д-в6, е* .възвишена и да-Варна — едн^лОтъ най-важните ботните и пр. и пр. Тия въпроси
.таеии изгоди отъ издаваиету ще получи похвала й ^ ч н а призна-, и най-съществените цели на също требва да се подематъ отъ надлеж-,
)а вестника. Благодарение Ший телность не само Сега отъ живу то; г) да се гр^жи '«й съдействува ните институти, да се обмислягъ'
отъ стопанските ни деятели и!да
поко
-"".•гротверженостьта на лиц#га^ щите, но и огъ«бл;деидите
:
| :
се направи всичко възможно да фж'
:
.
;>^ >,.; Ь
ления.
'
V
•
V/#"-•'•'•'
.
1^-.•'."/
,'"'
-'
'
|го взематъ участие в ъ ш и ,
датъ разрешени съ огледъ б ^ | о целещите
граждани
ще»«:е
дбединятъ
Ние сме убедени.хче.гварнчнди;
(ето на рестника, Я-ШЬгфЩЬ ще о;денятъ нащйгб думй.-и^зде^е подъ знамето на .Варненски Коре- денствието на Варна. Не се ли) на
правилното разрешени§|^арна
-уЛ-де щастливЦ. ако може да звпишатъ всички,членове, зд.Дй'^-, Н"якъ" за сс(бствените си блага и мери
не може да б ъ д е ' и добърт»'курор
|чсрещн"е необходимите за из- силятъ д*врто, което пъкъ-отъ св»5Г подържане традициил-е на миналите тенъ
градъ, защото тамъ,. г гдето
страна ще мойго да изпълни поста |.славни* времена'.-';
рааанет^срЯдотвй.'
Дивото
очакглада
и мизерията се щирятъ,, усвените уставни цели.
<*'
^
Ат.гЙ* Мановъ о. з.
пехъ и напредъкъ .не може р,& се
|4;<5Ть.чЛенрветЯ си малка!жерг, Съ.това си благопОИ^йлание, ние
предсеД;атель на К. П. И. Д-во очаква.
* !|<оято се С15,с1ш вт*^"}^ни-: й^ичвке Да вйрвамец ,че трезвоми) '^Ва^ненски Норенякъ".

^йс^пг^св4тКоТр )ц\
"••'-йи^ческо п-стйо',^
„Варненски йКоренякъ"^

Др^жвствотй „Йаряйсад Коренякъ**-

:'РШМ

рабошъ за гр. Варна.

Нрх. Иниокенгий.

Да събираме материали за
историята на гр. Варна.
Много отъ нашите градове въ
Царството иматъ издадени вече свои
т е истории; други»!/-?' които иматъ|по-дйдечно"! минало, събиратъ и издаватъ материали за написване^ на
сйоята будеща история? За всичко
това работятъ упълномощени вещи
за гая цель лица.' '
•_
За събиране на материали, техното обработване, привеждане въ
ре^ъМ написването ймъ еж необхо
дими парични средства. Естествено,
че такива главно се предвиждатъ
въ ^общинските бюджети, защото
общината на единъ градъ, преди
всичко, требва да б ъ д е заинтере
сувана-за-неговата история Могатъ
да се намерятъ, разбира се, и другйматерТиални източници, както та-:
кива г се намйратъ за разни културнб-просаетни цели. При добра воляи желание Хоже да се постигне
много нещо, стига идеята да се взе-*
ме прйсърдце. Излишно е да пишемъ'
какво е направено въ нашия градъ
за"културно-просветни цели, за из
дигане" на паметници на лица заслу-ж и л и з а своя-народъ, както и за
ознаменуване'на исторически съби
тия. Но съ големо прискърбие треб
ва да кажемъ, че за написване4исто
рията на нашия градъ, който брои;
повече отъ 2,500 години отъ осно-1
ваването си, ^ е направено много
гг
малко.
: 'V)' •
<
.-'1
За да се-даде потикъ къмъ това
дело при Варненското археологиче^
ско дружество с е г образува единъ
комитетъ на 18 декемврий-1928 год.,
който да. събира и издавагматериа-'
л~и за'бъдещата история 1(а гр. Варе
на. К о м т е т ъ т ъ : почна .своята работ
та^Т'акйва .материали св' събираха.1
проучваха и печатаха, като безплат>з
ни притурки "въмъ „Варненски обг>
щинскя вестника". Общината-отпущ а ш е ' една 1 нищожна-' парична помощь далечъ да оправдае задачите
и целитъ-на"комитета. Обаче, впо-следствие, и таи нищожна помощь
се'прекрати да се .дава,,спре изда-,ването: на „В. О. В.", а наедно съ
неговото спиране и издаването и.на
притурките. Комитетътъ, при това
положение, се намери при невъзможность . да продължи своята ра
бота и сега е въ застой.
На годишното събрание на Ар
хеологическото, дружество справед
ливо се повдигна отъ никои члено
ве въпросътъ • за > съществуващия
по-рано комитетъ и се'поиска да се
направи всичко възможно, гдето и.
предъ: когото требва, щото той да
възобнови своята работа-;Като пра*,;
вимъ достояние тоя въпросъ предъ,
обществените представители, на гра-ч
да, гезр. Варненската градска общи
на, която, покрай ^ругите ? т,благоустройствени нужди' за града, ще
требва да направи нужното, като
даде своята нравствена и парична
подкрепа на Археологическото дру-.
жество и Комитета, за да може да,
продължи своето трудно, но благо
родно дело. Безъ тая подкрепа, е
невъзможно да се пристъпи и из-.
даде една завършена история за
града, защото не тъй лесно мржву
да се събере и проучи мина лото,на..,
единъ градъ, какъвто е Варна, кой
то е билъ важно средище на много
изчезнали отъ историята народи и
култури, които еж оставили своите
следи, но тепърва се откриватъ и
проучватъ.
^,
Като подигаме наново тоя въпросъ
ласкаемъ се отъ надеждата, че ще
намеримъ подкрепа за това високо.
културно и благородно дЬло — съ-,
биране, проучване и издаване' ма
териали за историята на гр. Варна
— преди всичко у ръководните об
ществени сили и съзнателното граж
данство.
"
...--'
Страниците на в. »Варненски Ко
рен я к ъ ^ с ъ открити за обнародване
на такива материали.
. "...
Сплотете се о к о л о Д-во „Корен я к ъ " , к о е т о работи за и з д и г а н е
на гр. Варна в ъ ВСГБКО отноше
ние.
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~—"Г—г-г
Ив. П. Церовъ.-

'

Паметникъ на свети
царь Бориса. •

конкурсна програма за паметника.
Комисията, спорелъ опре делението
въ туй и въ едно друго <тъ послед
ващите заседания на. ,аьпета, има
следния съставъ: градения кметъ,
подпредседателя Ив. Церовъ, професора-историкъ отъ Държавния
университетъ П. Никовъ, Професораскулпторъ<оть Художествената ака
демия Лазаровъ и архите51 'мте Даб,ковъ и Дяковичъ.
I
Засега комитетътъ ра: юлага съ
средства около 600,000 г .ва, а спо
редъ взето отъ управител ия съветъ
решение.требватъ единт милионъ
М 200,000 лева.''Мисли.,се че както
въ градовете Свищовъ 1 Габрово,
и въ измежду малцината днесъ за
можни лица -,аъ*;Варна", .се ще се
намерятъ некои :културнр-просветни радетели, които съ сроите ще
дри дарения ще"пожелаять да свържатъ името си съ доизгйждането

постите на нщиня морски кМматъ
Ние искаме да разпряремъ
нашите наблюдения върху кички
болни, които с ъ се подлож
морелекуване, като за цел
датъ своето съдейс1вие и
лекари въ 'България, задъл
Се да правятъ необходимите
Ии^Наблюдения въ продълж
три и повече месени върху
палите се отъ морето свои
За, тази цель Варн..клон
отпечатва въпросници които,
разпратятъ по всички клоно|
Б*ЛС въ страната, за да б
съответно попълнени отъ т
да ги предадатъ на своите
отизащи на морелекуване. В
въпросници ще л вписватъ сЬите
данни и наблюдения и лекуршите морелетовищни лекари. 1ъмъ
мТ мартъ попълнените въпро-рини
иде се изпращатъ на Варн. клрЛС
И ^тукъ^те ще бъдатъ подре ени,
проучени и пазени за да бл!втъ
въ -услуга н(а всеки 'йнтересу »щъ>,
се лекарь.';;-'"•V-'•" •-'' '7 и - г<
•'''" у
' '• *По този.начинъ 'спЪд^не» >лко
гоййнй ще' имайе "себранъ- в >статъчносуровъ наученъ . йвтер айъ> *,
въ^ъ основа на който ; да ,м«гйтъ ^
да се извлекатъ заключени за,*
лечебните сили на нашето Ьре.
:
- Само по този1 'начйн^'. #'-зъ":
Жстемни.-научнй наблюдения №'ИЗследвания, ние мбжемъ да> <ус йвно^
вимъ- лечебните възмбн<но(ГЙ и1
особености на нашет"очйоре,'П1 учнО
да разгласимъ Варненското е т о вище, д-а да го видимъ Лр ДОС гоинство изтъкнато и въ':.чуждест анни
медицински учебници, списа ия и
календари като едно отъ НЕ^-Л-БчебнигБ морски летовищвзев- ; ?в-

По предложение на Археологиче
ското ни дружество, варнен.|и въ
учредително събрание „на 13|януа•рий 1924 г о д , свикано в/ъ Военния
клубъ, при големо стеценйе на граж
дани "отъ всички обществени среди
и казани последовно речи отъ пй«
шещия и учителя-историкъ Ив. Стоя-"
новъ, основаха Комитетъ за въз
дигане въ Варна паметнй№1»а'*:ве**
тия и великъ български' "царь-просветитель Борисъ-Михаила, разви, валъ знаменита дейностцвъ близка
окодность до града ни — старо
българска столица Плиска. Нещо
•повече, въ старинна черква до ло
зето на Д. Мановъ се намери оловенъ печатъ на свети'царь Бориса.
< • 'Ч ' , ' с " .
" »»
Силно бе впечатлението отъ по паметника на свети царь Ьориса,
детото добро дело и тържествено- който паметникъ ще бъда голвмъ
(Стьта се увеличи и съ .казайи на духоренъ,'!гУастежъ на' грйда ни. •'•|>'^1
край трогателно насърдчител 1и ду
По искане; на управителния ! съ
ми отъ митрополитъ Симеона
ветъ. '^на крмитета и5 решение на Вар
I Скоро се състави и уставъ \а Ко ненския'•'бб^цйнски съвети отъ 18
митета Избра се, по уставно поло ю н и й ^ З О г., паметйикътъ' щ^/се;.
жение, и управитеденъ съвет ь отъ издигне ,въ' градината и? ^ъжката
9 членове съ председзтель 1итро- гимназия. Т у к ъ - - в ^ с р е д й щ е т о на
политъ Симеонъ, а с ъ щ о и ко .трол- просветните места въ града1—срещу
на комисия.
мъжката гимназия, ТретатЬ проги
, На 11 май 1924 г, Комитета от мназия, ' първоначалното училище
прави и познвъ къмъ родолюбивото ;„Сулини" и пътя за близкото Тър
ака-,
и просветено българско общество- говско училище й , Търгоясйа
г
:
;
и'къмъ обществените учреждения, |демия, паметникътъ' на «ветй' царв
културните и др. дружества и брат Бориса, който ще бъде една подо
ства да подкрепятъ съ дейностьта баваща внушителна постройка, ,ще
има и най-широко възпитателно въз.:'
и лептата си цельта на Комитета.
Като последица отъ позива ни, действие върху .учащата се наша
постъпиха известни парични помо ^ л а д е ж ь ' Нещо" повече! Тукъ с^ава'
щи отъ учреждения, дружества и и най-големо движение' отъ прийжг)
частни лица.Най-много, обаче, до дащите лете големъ бройчужден-) 1ррпа_. ». , ,,--1 ПУС-^ЗТО ^"- 'ЗГ-Т.М
Въ тоаа си начинание .^ие |ЧЩ{Г|
принесе разиграната лотария презъ ци,,за морско лечение,., та градътъ
1
1927 г., отъ която се доби приходъ ни тогазъ "взема видъ'на междуна- ваме пълното съдействие ^йа' сбще-'
ство
и
на
обидинска'Управа."
4 : С «'
роденъ. поради което и паметникътъ|около 200,000-лева.
Три велики дела пълнятъ , цару на славния, бълКарск^царь'Борисъ-. I '-.•'," ••.•';;-. 5д отомк--зп.х)п .дад
ването на Борисъ-Михаила: възприе Михаила: добива "й -друго т?ьй;да се > •; : ' .; о.ч ъг:; кякнтгоа с|тмане на християнството презъ 865 каже върховно г ^ародостно-полити- ; ,в_%1-. Гоч?Р.Тгг>мапо-7!лпд-оп к- ЙГ^'
година; възприемане на родна сла ческо значение. п„г.,..;-. ,.. .
Изобщо, паметникътъ, издигнатъ
вянска писменость отъ пропъденитъ
изъ Моравия Кирилъ-Методк&зи у на определеното тукъ угледно мв-' :' 'Талтори го *-св--т«Л/1 г%1 г,-С71?у'йиб14
ченици, на които царь Борисъ дава етб, "койтгГи^^симьиЛйЗйрй ЦЛЮУО
лав ия
благодатенъ подслонъ и поощрение; достопаметно Борисово времА ще ;града,1че: А; НовакЪ(,т, й Т-К
динарь
на
Варна,
.
или
„да кай
и трето—бдителна грижливость надъ стопля сърдцата на мало и голЬмо,
директорътъ
на
приморската
г;
ще
буди
и
крепи,
родно
чушЬ-во,
въжделената народостна негова ми•съль за самостоенъ духовенъ на- ще напътва къмъ изпълняване граж ^на, щ е л ъ : д а ' б ъ д е 1 уволненът
г
чалникъ, която- ясно се очертава въ дански дългъ —- ще бъде една Ьтъ !вероятнй ' слухове.,- '- Който по{
!Варйа
.
какво;
представляваше
паметните мугнастойчиви преговори ,най-бл"вскавигв пъгеводни »ЗВФДИ
|съ Византия и Римъ, които успеш за идеенъ устремъ.та завършък^тъ :кра.я(< на{;-..миналот6г: столетие^.'
'той може. д а с е произнесе.;до.бЬ
но завърши, благодарение на своя :му е повелителна^необходимост
.заслугите на тоя -нащъ почтет
(държавнически цохватъ и големъ
граждангйг'^. ^ор^Гата' 1 градйнт| ,
;
политически умъ. .>
*< . .«•
В. „Варненски Кореняк| тава
сТП малкУПнйщЙК^Т-ГрадНйй..
. Съ първите две» велики дела — ще*дава ститииотълизвесп
отсамъ:гдолз;"-горната:часГ-^1нЛ1Грг«.
възприемане християнството и род боряващи съ-перото,! 061
!дината 0 ртъ_долд дргрробищ^:*;; 6 *^
ната; славянска -писменость -т- свети
царь-Борисъ сплоти двете племена ственици и журналисти.
;нвлъ день свободни НЬсеха И 11|д
въ»държавата: прабългари и.славд-,
;
ха ма?йре'та. *Въ" ; 'гр^дЪТ г йемаш^нк^
ни ръ единна българска народность.
,
'
" '^
; какви 1аЯей.гВсичкРТкрасл»ьо^ :кВет'йЗ')
Т.ези- две .начала оставатъ и най-, ' Д-РЪ П. Ц. С^орчевъ.
г,
'ние:виждаме.
въгморскаталгрчДина»-!
твърда защита на българския накоетотрмайва всички преетщели н'а'1
родъ презъ дълговечното му съще
градаХ иащенци ~и.,чужденци,' е!.де'ло (
ствуване: Християнството го запази;
на
неуморимия ' Нозакъ. Днешнигв11
;
.\, г. -••-. ги, ог -с и.'
отъ турци,, а родната писменость, ,("; 10]' .
.аЛеп'м
''м^л^й^йарков^^уУ-фа^а № •
-я/Заз насъ лекарите -въ Варна :мо' 1
Ьтъ гърциг ... ; Т ,.--'';
дпъжаедКсжЩОиНа.-йепщ
Право:казк, 1
; » За^ мощния .пък-\*'зам,ахъ на царь рето: е и требва да -бжде:неизчер
!
едйй-члпъть
го!Шкорп(1яъ^псВсичч:05
Борисъ-Михаила свидетелствува;най- паемъ източникъ-,за научноивдъх1
речевито .откритата чрезъ разкопки новение, за научни- наблюдения и ; зелено въ ( Варна.,^е,^лъжи н наШо1г,
\
главна черкова' въ • Плиска, градена изследвания. ,а с ъ щ о и»за;-благо вакъ". ^'рската^градина^е^ г,
никъ'и
разс^днйкъ'на
целия
градъ.
Ч
ррезъ негово- време-,По,размери .— дарна здрвно-летовищна дейностьг
И наистина, варненски лекари .По&ечетсРц&етя" и'.'-'дръй"ч'е?в' й Ь,\Ш 1
|100 метра дълга и 30-м. широка —
тя е най-голъма постройка открита съ, които направиха»- първи опитъ частните:'к»ид1{'.и9![<:Т'Ю своягзтррюн (
да проучатъ нашета море относно xодъ: отъ.»Горската градина.,«3^,.д* I
въ България. •
*г,' • ..;
неговите лечебни свойства.' Проф. бъде Вармд „Черноморска дарица"!]
•Следъ своето и на.българския ч на- Д-ръ Парашкевъ Стояновъ,..покой- това чъ 'голейа.; степднь "' се 'длъжй •
;
г
с;
родъ! покръстване, царь Борись-гМи- ниятъ5Д-ръ Ив/Теодоровъ илса <хц.е ^I !,'а'' г.-м Мовакъ.
ИавсеЯ^Ье^тДе^б'"е 1 ']
;
!
1
хаилъ, въ траенъ миръ съ всички бодро стоящиятъ - на сеоя^.ност;] ^-тавало- нужда" . да " се •садйтъ-уър-И
околни народи, набеляза пътя за Д-ръ Ал. Неделковъ с ъ първите ета ищаетяг.въ1училищцичлворл5я'
разцветъ на българската държава усърдни ратнищ* за ипроучйвачето е,; ч> (Аспаруховия валъ» при п^ме^'
:
и книжнина; особено при сина му и разгласата на морел-вкуванетои 1ткика н4-.,Владиславъ ,Варн^нчил^1
ц
0
Симеона, който встъпи на престола. • морелетуването у насъ.,: >-,т.ко
1вк св. Константйнъ," в-ъ, Узукъ-ку^ъ '
: !
!
1
прио най-щастливи, условия и чието
Варна като лорско летовище-:е \и1пр'.'' се 'е прйбе>вало дЬ уЙенЦтФз'
царуване се«нарече „златенъ векъ еднакво , цененъ . изтончикъ>|:И за наУг.^гТбвУкъ'. ?0 . г, се ,.':н'!а?:н$ г^
на (България*—тържество на книж .стопанскиа блага ^ на, мощйн-^^при[ато! личность* г.НовгГкъ.»е-;!о|;сН|
нина въ България непознато, която
ен^^ловекъ. Зч г него -Й Н Й9 Г ^'! Н% Д
;роднип
лечебни
аъзмотностнп
за
преминава и-въ Сърбия, Русия и въ
« ло определени - работи^' у а<;ове;
неславянска Ромъния<
г - българския . ч а р о д ъ и =зя .нашитв ^Ан.на въ'б^часа, когато"ощй рЩ
чуждестранни
тостило
н
он
,Н--,,•>;:.
1
;тКйЦите -^пятъ, съмъто'намйр>' "*
Въ заседанието-на управителния
"'фадинатй'. съ"мотика' въ р7
съветъ на.комитета, свикано на 3 1 , I Ето защо, верно на повелите
декемврий,-миналата 1935 г. въ Ми на своя уставъ и н а ; с в р и т е общес- Цаксгг-.иравитегг. Новакъ?" , Л тв|
трополията, се взе решение: да се ;твени задължения дружеството иа ,нираце,т.ук>-.новъ^ътц».", ,-отгоа.,
пристъпи вече къмъ подготвителни-- ; лекарите въ,Варн9т-клонъна:БЛС 'той,й4 продължава' да : копае. Трех,
те работи за въздигане паметника'. взема .присърдцед-гфеуспеването на раше^да''' пог19днемъ' ^а нтзкой >дШ
на свети царь Борисв..*Избра се ко , нашето летовищйд и^одготвя г еднр ректоръ-градинарь -бюрбнратъ) кой
мисия,'която подъ председателство системно и всестраннонпроучаване, 'ю да заведе особенъсредъ.• ..Дд. е»
Ь р з а в ^ л е б р ^ ц р а бъде нпдрет^
то на градския кметъ давпзработи , на лечебнитеиСвойстаа,и : .аъзможности на нашето сморе, Г)На- ЛЯЧЙ*:.
|
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Брой 1

„ Варненски Коренакъ'

пенъ за публиката. Да се влиза при Борисъ Сакжзовъ
него следъ особенъ докладъ на чи
новници и разсипии. Ние не ценимъ
скромния и трудолюбивия Новакъ,
който всецело е предаденъ на гра
дината. „Новакъ се грижеше пове
Самото разполорние на стра
че за нарастването на некое цве ната ни спрямо съаднигв и по-да
тенце, отколкото за себе си", каз лечни държави, к а | о и развитието
ваше единъ бившъ кметъ на Варна. на железопътната|ни мрежа отъ
Новакъ щ е л ъ да б ъ д е уволненъ! двадесетина годин! насамъ, дава
Коя ръка ще подпише тая заповедь? такива насоки на |ашия външенъ
Но имало наредба да се уволняватъ стокообменъ, че |ой все повече
старитЬ чиновници. ГЧиИа гедию з.пе пренебрегва и сертстранява отъ
ехсериопе*). казва латинската по Варненския портъ подбива предиш
словица. Наредбите не с ъ за хора, ното му значение |зто пръвъ вноскато г. Новакъ. Требва да се раз но-износенъ пунк». Презъ послед
бере, че г. Новакъ не е обикновенъ ните двадесетинаЬдини Варна по
чиновникъ. Не уволнение, а памет- стоянно отстъпва | о своя вносъ-изнпкь заслужава г. Новакъ. Нима носъ на Бургазъ оДунавскигв при
требва да чакаме съ своята черна станища—Русе и |омъ, взети заед
неблагодарность да уморимъ тоя но, а също и сг|ямо движението
многозаслужилъ човекъ, който по презъ пограничните земни пункто
свети целия си животъ на украсата ве (Драгоманъ и |р-). Въ предвоен
на градъ Варна и после да го сла- ните години Вашенскиятъ портъ
вословимъ и да му държимъ по е превишавалъ Бргазкия съ пове
хвални надгробни слова? Дружество че отъ '/з вносн#13носни стоки, а
„Юнакъ" въ знакъ на благодарность презъ последнит! десетина години
съгради домъ на своя дългогоди- целата търговифъ Варна е вече
шенъ заслужилъ ржководитель, по малко надминат|отъ вносно-износкойния Бюнтеръ, и му издействува ната търговия н| Бургазъ.
пенсия. Хвала имъ 1 Сметатъ ли Вар
ненските граждани, че заслугите
Всичко тованай-картинно мона г. Новакъ с ъ по-малки отъ тия жемъ да видим|въ движението на
на г. Бюнтеръ?.
чуждешраннняУносъ у насъ презъ
разните митнич1ки пунктове—и то
вносъ разгледал» по артикули.
Едно отъ нг-важнитъ и посто
янно увеличавали се вносни пера въ
Ж. Ж. Яоревъ.
страната ни, к|то е известно с ъ
металитЪ$ и ЬдЬлпя отъ тЬхъ.
Но въ тоя ва>1нь вносъ отъ чуж
бина Варна щзжи последно МБХ„По-добре късно, от то— съ 11,11 тона, т. е. следъ
Бургазъ (34,40 т.), Ломъ (16,422 т.)
колкото никога".
и Русе (12,86'*.). Презъ всички тия
Тържественото отпразднуване на пристанища ||1носътъ на метали
четвъртвековната изумително неу отъ 1910 до В28 г. се увеличава
морна дейность на Варну Популярна постоянно, а! само презъ Варна
Банка, отъ основаването й до днесъ, намалява, ил|средно взето, остава
е необоримо доказателство за ней си стасионерЬъ.
ния постояненъ и успешенъ възОсобено 1абъ е вноса презъ
ходъ отъ стотица левове до милио Варна на сурто шелЪзо, греди, кон
ни, който се длъжи изключително струкции и Ь., които еж отъ та
на твърдата воля, на трудолюбието, кова големевначение за индустри
на почтенностьта и честностьта на ята, занаяти» и сроителното дело;
"^^аТнидат'1^"-~-о"сноосIIе^I^1 на гова коо въ тоя внос! Варна отстъпва даже
перативно кредитно учреждение и на Свищовъ!. Сомовитъ.
на нейните последващи ръководи
Но най-г|разително е намале
тели. Далече сме отъ мисъльта да нието на яоса презъ Варна на
отправимъ ласкателни думи къмъ машини, инЬгрументи, апарати и
ръководителите на това коопера разни землтлеки машини и уреди
тивно кредитно учреждение. Ние — дори съг51у0, когато тоя вносъ
изказваме самата истина. Нима нв- презъ РусеБургазъ и Ломъ е двой
ма въ страната ни кооперативни у- но и тройн| увеличенъ отъ 1910 г.
чреждения, които се намиратъ въ насамъ.
плачевно състояние поради непочТака е I съ вноса на петролъ,
тенностьта на ръководителите имъ? бензинъ, гаьопъ, пъкура, смазочни
Варненската Популярна Банка е масла и п\, въ който първо мес
единъ разкошенъ съ зеленина оа- то д ъ р ж а ! Русе, Бургазъ и Сви
зисъ всредъ пустинята на стопан щовъ, коир с ъ увеличили много
ската и финансови кризи. Въ нея кратно сви вносъ, а само Варна
намиратъ подслонъ хиляди дребни показва нЬероятно намаление съ
съществувания отъ търговски, за повече о-н 90%>
наятчийски и други съсловия въ
Подобю е и положението съ
града ни. Банката "е единъ пчели- материаАтЬ за дърводЪлство и
ненъ кошеръ, въ който влизатъ рЪзбарстю, за хартиена индустрия
като пчели членовете-кооператори, и изработени хартии, както и вси
които свършватъ работата си бързо чки в и д ф стъкларии
порцелании безшумно и си излизатъ. Тя съ фаянси I др.. пръстени
нздЬлия,
ставлява гордость за града ни и вносътъиа които презъ Варна оти
заслужава чувствителна благодар ва почтина изчезване, когато за
ность не само на кооператорите никои аЬ-икули той показва увели
членове, но и на целото граждан чение ПЕЗЪ другите пристанища.
ство, тъй като тя се е отзовавала
!\ъж\колониалннятъ
вносъ на
и се отзовава съ готовность да по
могне за издигане града въ култур Варна, Ьйто преди войните стое
ше над!всички, днесъ е спадналъ
но отношение и за украсяване.
т
Дейностьта на Банката не се огра също а 90% - е. наполвина спря
ничава само съ кредитораздаване, мо бурвзкия.
ЕдиЬтвеного вносно перо, оба
но и съ културно-просветни, спорт
ни и други организации. Освенъ че, съ |оето Варна държи предим
преката си задача, Банката проя ство сп!ямо другите вносни пункто
вява и благотворителна дейность, ве, стшекстилнитЬ материали и
като раздава помощи на бедни вар разнит нздЬлия отъ тЬхъ—единъ
изключително отъ
ненски граждани и на дружества. поддъ|канъ
Сърдцата на, ръководителите е се нуждиЬ на мъстната индустрия по
далище на милостьта, която благо чърта* Варна—Габрово. Най-голеславя този, който я дава и този, миятъЬълъ отъ тоя вносъ еж памучкиИ, вълненитЬ и пр. прежди,
който я получава.
Нека ръководителите и служи произЬдящи отъ Италия (най-мнотелите на това учреждение рабо- го), гаглия, Чехия (индустиални и
тятъ съ същото усърдие, съ същата др. п!>жди) и Австрия. Но и тукъ
почтеность и честность, както до на Ва|на започватъ да съперничатъ
сега, за да може то да се радва на Бург|,ъ, Русе, Драгоманъ (за Сопо-големо доверие, да се развива фийсМя текстилъ) и даже Ломъ,
успешно и да бъде образецъ на внос|гь на който отъ 1925 г. постояяю нараства, като тоя презъ
Аооператизъмъ.
БургЬъ (2,930 т.) е вече стигналъ
варн|.ккия (2,995 т.).
*) НЪма правило безъ изключения.

Варна, като в^сно-износенъ търговс:|1 пунктъ.

та

Стр.

Не по-добре стои Варна и съ 3) отъ липсата на нови книги, които
своя износъ. На първо мвсто стоятъ, именно призлачатъ читатели. Гра
както и преди, зърненшпЬ храни, мадна часть отъ книгите на библио
но и техния износъ отъ 20 години теката еж стари и по време и по
насамъ е въ постоянно намаление видъ и съ знания, далечъ надхвър—въ полза разбира се, на Бургазъ лени отъ постиженията на съвре
и дунавските пристанища. Следъ менните науки; 4) тесното и малко
зърнените храни идатъ: варива, помещение, липса на широка, удоб
слънчогледови и др. семена, тю- на читалня; 5) мъчната и бавна ма
тюнъ, яйца, добитъкъ, млЪчнн про нипулация съ книгит-в отъ страна
дукти, плодове и др., но и съ тех на персонала, вследствие на липса
ния вносъ Варна отстъпва отъ по- та на специални шкафове, рафтове,
раншните си позиции. Така, съ из асансьори и невъзможното удобно
носа на тютюнъ тя стои следъ групиране на книгите, поради тесБургазъ. Ломъ, Свищовъ и д р , а нотата на стаите.
съ износа на яйца — следъ Русе
Въ замена на това търсенето на
Ломъ, Сомовитъ. А по отношение книги отъ публиката е много голена новите износни наши артикули мо. Интересъ къмъ разните въпро
съ големи бъдещи переспективи си на науката, историята, къмъ ху
—грозде, зеленчуци плодове и пр. дожествено четиво, къмъ най-по
— Варна за сега като износенъ следната дума на научния напрепунктъ, нима значение, освенъ въ дъкъ е голъмъ. Освенъ това града
едно неопределено бъдеще, когато Варна има и една читаеща публика,
пригодимъ известни наши производ която бележи по-разностранни ду
ства къмъ английския и др. запад ховни интереси отколкото много
ни пазари.
други градове и люде, които желаСледъ тоя кратъкъ погледъ, ятъ да четатъ книги и на чужди
който направихме до тукъ, става езици, предимно на френски и нем
ясно, че Варна, поради отстране- ски.
ностьта й отъ важни вътрешни сто
Каталозите на библиотеката с ъ
пански области и поради растящо отъ най-разнообразна система и
то значение на други наши погра видъ. Сега постепенно се въвежда
нични пунктове като вносители и десетичната система. Най-цененъ е
износители, не представлява вече започнатиятъ предметенъ десетионая притегателна н разпредЬли-' ченъ фишовъ каталогъ или така
телна сила за местните и чужди наречената енциклопедическа би
произведения, че най-важните отъ блиография или универсаленъ ка
техъ започватъ систематически-да талогъ. Той брои вече 340 партиди
я избегватъ и да обричатъ на за- (предмети) и 12800 фиша. Този ка
пустение нейното пристанище. А талогъ е гордость за Варненската
главната причина за това не е са библиотека. Други фишови катало
мо изгубването на нейния непо- зи с ъ тия: за списанията, за вестервдетвенъ хинтерландъ — Добру ниците,"за художествената литера
джа, а редъ други причини, между тура на'|чужди езици, десетичниятъ
които: благоприятното положение, систематиченъ и основниятъ азбусъздадено отъ новите* железопът ченъ.
ни линии за другите пристанища и
Най-много търсените и четени
териториални износни пунктове; книги еж отъ художествената ли
възникването и развитието на нови тература. Българските писатели не
индустриални центрове вънъ отъ заематъ видно место. Това се дъл
естествения районъ на Варна; поя жи на особеностьта на българския
вата на нови земеделско-ското- читатель да пренебрегва българ
въдни производства; прекомерното ския писатель и неговото творче
увеличение на София съ бързо раз ство, а да предпочита чуждите, осо
виваща се промишленость и търго бено ония, които еж на мода. Мла
вия, която се откъсна отъ търгов- дите и по-нови български писатели
,ския районъ на Варна, който сти с ъ почти чужди на публиката. Мо
гаше до преди войните до Кюстен- же би за варненската това да е по
дилъ и дори до Пловдивъ.
известни причини така, но фактътъ
Всички тия обстоятелства обез си остава фактъ. Най-много с ъ че
силиха търговска Варна и, поста тени отъ нашите ^писатели Иванъ
вяйки я въ едно отстранено поло Вазовъ, Ьорданъ Иовковъ, Петъръ
жение, лишиха я отъ предишните Карапетровъ, Пенчо Славейковъ, Ей възможности да стане концентрй- линъ Пелинъ, Христо Ботйовъ, Сиционенъ пунктъ на нашата вносно- меонъ Дановски, Николай Райновъ,
Яворовъ, Алеко Константиновъ,
износна търговия.
Р. 5. Какви специални мерки Людмилъ Стояновъ, Антонъ Стратребва да се взематъ отъ страна шимировъ, Владимиръ Поляновъ
на държавата за бъдещето стопан и др.
ско закрепване на нашия градъ—
Отъ чуждестранните на първо
ще видимъ въ една идеща статия. место идатъ: Майнъ-Ридъ, Жюлъ
Вернъ, Джекъ Лондонъ, Левъ Толстой, Зола, Полъ Бурже, Достоев
ДОБРИНЪ ВНСИЛЕВЪ
ски, Анри Бордо, Братя Гримъ, Кн.
уредникъ на градската
Хамсунъ, Мопасанъ, Викторъ Маробщинска библиотека.
геритъ, Чарлзъ Дикенсъ и други.
Както се изтъкна и по-горе, големото неудобство на библиотеката
До преди 2 години Варненската е липсата на помещение. Специал
градска общинска библиотека по но библиотечно здание требва да
броя на томовете заемаше между се построи. Общината полага уси
всички библиотеки въ България лия въ това направление, наеха се
четвърто место. Сега при снабдя съ тая задача и културното просвет
ване съ книги и бързото нараства но читалищно дружество и лигата
не на книжното имущество на на за курорта Варна. Но и граждан
родните библиотеки въ Търново и ството требва да бъде по-отзив
Шуменъ, тя е вече задъ тия две, чиво. Нека Варненци взематъ прит. е. на 6 место. Сега тя брои 38200 меръ отъ пожертвуванията въ Сви
тома, отъ които 921 антикварниЗкни- щовъ, Казанлъкъ и др.
ги и 26 сбирки отъ ръкописи.
Освенъ това гражданството треб
Отъ тия 38200 тома 17160 с ъ на ва да бъде по-грижливо къмъ кни-1
29 чужди езици, между които и гите на библиотеката и да ги връЛ
японски. Детскиятъ отделъ брои ща на време. И до сега отъ мног/
1240 книги. Годишно библиотеката години насамъ отъ библиотекар
раздвва на посетителите за въ са липсватъ близо 3000 тома — въ*
мата библиотечна читалня и за дома мадната си часть те еж у ва| грацненсредно 21—22000 тома книги. Въ .ски граждани, които ги задъря1,
г1 ,,
сравнение съ числото на томовете въпреки че знаятъ и виждатъ^че
и броя на населението на града, с ъ библиотечни. Некои дори ги п»стова число,е далечъ подъ нормата, даватъ на цигани на пазаря. Товц
възприе^ въ западно-европейските тежи на библиотеката и на целия *
библиотеки. Тоя малъкъ брой се градъ. По-големото внимание и подължи/на неколко причини: 1) на големата отзивчивость отъ страна
неудобното помещение, насечено на гражданството ще спомогнатъ
на 9 стаи въ три етажа 2) на огра Варна да им& уредена библиотека
ниченото работно време, което иде и да се гордее съ нея.
отъ липсата на достатъченъ персо
нала и дежурене на тоя персоналъ;

Варненската Градска Общ. Библиотека.

.Варненски Коренякъ*

Гр. 4.
н. милковъ

Председ. Д-во Химицигв
Варнен. клонъ"

Нужда отъ въздушна химич
на просвЯта на цивилното
население.
Тревожното положение, което
преживява света, налага на компе
тентните лица усилена просветна
дейность между цивилното населе
ние, селско и градско, по въздушнохимични нападения. За задача на
въздушно химичното нападение е
повече да действува върху цивил
ното население отъ села и градове,
да го тероризира и да унищожи не
говата нервна съпротива и чрезъ
техъ да влияе на духа на бойците
на фронта, и както въ всека борба
ще победи тоя, който изтрае повече,
на когото нервите еж по-здрави и
победата ще бъде на този, когато
въ противника настъпи психологи
ческия моментъ на неутрайность.
Нашия градъ и околия еж близо до
границата, най-лесно уязвими и мо
же би обектъ на първата прицелна
точка на въздушно химично напа
дение; ето защо е необходимо да
дадемъ на съгражданите си крат
ки познания по газовата война.От
ровните бойни вещества се указа
ха като бойно средство, което спо
мага за добрия изходъ на боя и
затова който го притежава и умее
да го употребява или да се пред
пазва, е повече обезпеченъ отъ из
хода на боя—отъ изненади. Презъ
световната война се доказа, че смър»
тното поражение отъ бойните га
зове е по-малко отъ това на огне
стрелното оръжие, но понеже га
зовете обхващатъ по-голема маса
отъ противника, затова имаше и ма
сово отстранение на бойци отъ фрон
та, което естествено ще има значе
ние за изхода на боя. Стойностьта
на противохимичната отбрана ще
зависи отъ съзнанието, отъ добро
волните и масови навици на насе
лението при такива случаи безъ да
им? страхъ отъ газовото нападение.
Въ много вестници се писаха ле
генди за бойните газове, за могъ
ществото на отровното имъ дей
ствие и много големи злини носятъ
тия баснословни и неотговорни ле
генди върху правилната преценка на
бойните газове отъ цивилното на
селение. Едно требва да се знае
отъ всички, че бойния газъ има
естествени свои противници—това е
целото въздушно пространство, а за
да може да действува ефикасно
единъ боенъ газъ на организма, не
обходима му е известна концетрация—гъстота. Колкото и ничтожна
да е тая концентрация, като се взе
ме предъ видъ кубатурата на въз
душното пространство, то за да се
застраши цЪлъ единъ секторъ или
градъ—околия, необходими с ъ гра
мадни количества бойни газове, —
които нито фабриките би добили,
нито железниците биха ги превоз
вали до изходния пунктъ. Затова га
зовите нападения даватъ много мал
ко жертви отъ самите газове кол
кото отъ паниката, която би се явила
въ тълпата. А за подготовка на
такива паники допринасятъ имено
тия легенди въ пресата за нови бой
ни газове, за нови лъчи и пр.
Необходимо е значи да (се посочатъ действителните опасности и
поражения за населението, които но
сятъ бойните газове. Нуждно е да
1се каже истината по този големъ и
^авремененъ въпросъ. А истината
^рави човека силенъ, съобразитеденъ, трезвенъ, качества, които еж
к ?й-сигурните и силни средства за
от ^о^на. Тази е нашита цель, да
квше'!"ь н а читателите истината, за
д а с анатъ безстрашни.

' ВсЯки, който милЯе за гр.
Варна, трЯбва да се запише
за членъ на Варненско Кул
турно Просветно Икономи
ческо Дружество „Варненски
Коренякъ".

Д-ръ К. Караджовъ

Варна като л-Ьтовищна и лЪчебна за сърдечноболни станция.
Морелечението, а именно хладнитЬ морски бани, особено пъкъ
съдържащите вжглеливъ двуокисъ
— хладни морски
влгледвуокисни
бани, покрай специалния режимъ,
употреблението на йода, чесъна,
слънцелечението и стрихнина (О-г
АгЧпиг отъ Уеуеу), дълбокото диша
не (Проф. Тирала, Коетпей, КиШег,
Оиепю! и др.), е особено полезно
за артериосклеротиците и страда
щите отъ известни болести на сърдцето и неговите припадъци, за поя
вяването на които играе много голема и важна роля нервната систе
ма. Такива еж, напримъръ, известни
аритмии (неправилно биене на сърдцето и пулса), независими отъ все
ка повреда на сърдечния мускулъ
(миокардъ), Повишено кръвно налЪгане, Базедова тахикардия
(гушавость съ сърдцебиене повече отъ
90 пъти •— най-малкото биене на
сърдцето и пулса е 75 пъти въ ми
нута) Брадикйрдия (забавяне на
сърдцето и пулса — биятъ по мал
ко отъ 50 пжти въ минута), Гръдна
жаба, Куцане на пристжпи вслед
ствие втвърдяване на артериите на
краката) и др.
Обаче, ако, отъ една страна, днесъ
се знае отъ всички, какво хора,
прехвърлили вече 60 год. възрасть,
макаръ и здрави, както и страдащи
отъ сърдце, артерии и пр., макаръ
и млади, не бива да се кжпятъ ни
то въ гореща, нито въ студена во
да, то, отъ друга, требва да се за
помни, че, толкова едните, колкото
и другите могатъ, особено послед
ните требва да правятъ хладки морскк бйни отъ 36°—37° температура
на телото имъ, тъй като тя не при
чинява никакво сътресение и е, единъ видъ, отъ индиферентна, как
то и се нарича въ действителность,
въ туй отношение, температура.
Още по-полезни еж хладните, съ
държащи вжгледвуокисъ минерал
ни бани, каквито еж тия въ Банки,
софийско, Бужиашъ и Дорна-Ватра,
Буковина Ромъния, Руанатъ, Фран
ция, Спа, Белгия, Наухаимъ, Герма
ния, Подебради, Чехия и пр. Полезни
еж даже обикновените хладки ми
нерални бани, въ които, по изкуственъ начинъ е вкаранъ вжгле
двуокисъ, каквито еж, мислимъ,из
куствените вжгледвуокисни бани
въ физиотерапевтическия при общи
те бани въ София институтъ.
Но изглежда, че особено много
полезни еж морските хладни бани,
въ които изкуствено е вкаранъ вж
гледвуокисъ, както е то направено
въ Биарицъ и други плажове по
брега на Атлантическия океанъ въ
Франция (Д-ръ М. Миневъ). Вжгледвуокисътъ е едно укрепително за
сърдцето средство, засилваще не
говото свиване и разпущане (систола и диастола), отъ което то става
по-деятелно, увеличаваще венозно
то налегане и кръвообръщението
въ белите дробове и улесняваще
образуването на червени кръвни
тЪлца и хематозата (преобръщане
на венозната кръвь въ артериална,.
Проф. Бучекъ и Либенски).
Хладките морски бани отъ ин
диферентна (36°, 37°) температу
ра иматъ следното върху организма
влияние: разширяватъ кръвоносните
еждове и, впоследствие, намаляватъ
кръвното налегане въ артериите,
отъ което пулсътъ става по-бавенъ;
усилватъ дейностьта на сърдцето
и, съ това, увеличаватъ диурезата
(пикането), като дишането става побавно и по-дълбоко и храненето се
засилва; действуватъ успокоително
върху организма, като намаляватъ
възбудимостьта на вегетативната
нервна система.
Като е така, прочее работата, за
що и ние, освенъ климатол&чебна,
въздухолечебна,
слънцелечебна,
морсколечебна и гроздолеч&бна
станция, да не създадемъ отъ на
шата любима Варна, по подобир на

Биарицъ и дрги подобни французки плажове, иЬкъва сърдцелечебна? Съ това ни] ще повдигнемъ още
повече реномеЬ и благосъстояние
то на града ни чрезъ привличане
повече курорт.1ти и, сжщевременно, ще облекчггь положението на
мнозина
наш! съотечественици,
страдащи отъкьрдечни болести,
които те н е м | ъ възможность да
лекуватъ въ ечанство.
А до това вр|.е и въ заключе
ние на казанот! ни до тукъ, ние
препоржчваме \\ своите драги съ
граждани и съовчественици, стари
и млади, да изп^зуватъ и така на
шите хладни м ф к и бани, като ги
уверяваме, че щмзвлъкатъ голема
отъ това полза![

Само този, който обича и
работи за иАигане на гр.
Варна, е д о б р ъ Варненски
гражданинъ.

ХРОНИКА
П р и я т н о 1и е да съобщимъ, че нашиггъ съгражданинъ г. Ради Вжилевъ е назначенъ отъ Н| В. Царя за
министъръ на зшледЯлието.
Пожелаваме м;уролзотворна
дейность.
Предупрежде|ие. За.дамо
же вестникътъ и да доставя
на читателите сиюгатъ и разнообразенъ по вачките инте
ресуващи ги въпраи, редакция
та умолява своига сътрудници
и дописници да пииатъ по въз
можность по-крат|и статии, и
то непременно написани на едната страна на Кгигата.
25-годишния юбией на Вар
ненската ПопулярнаБанка. На 5

Брой 1.
волствие се отзоваха на неговат||
покана, като дадоха своето съгласи!?
за това, за което беха поканени!
та нашите варненци ще иматъ редкого удоволствие да четатъ винаги
въ „Варненски Коренякъ" статии
по всички клонове на науката, задоволядащи не само техните учено
любиви, културни и др. нужди, но
и всички вести за усилия и меро
приятия въ връзка съ издигането
на любимия ни градъ Варна и тех
ните лични интереси.
Настоятелството на дружеството
и редакцията на вестника, като изказватъ тукъ публично своите го
рещи благодарности къмъ всички,
дали съгласието си да сътрудничатъ
въ списването на вестника, не може
да се въздържи да не обърне
въ случая вниманието на всички вър
ху факта, колко всички тия култур
ни дейци високо ценятъ усилията
на нашето дружество като културно-просветенъ и икономически на
гр. Варна факторъ!
Огорчение. В. „Разградско слово"
обнародва съобщение, брой 488 отъ
3 юлий т. г., въ което изказва не
доумението на разгрздци като какви
причини еж заставили общинския съветъ въ гр. Варна да отхвърли име
то на ул. „Разградъ" и да го замени
съ чуждо име „Генуа". Не требва
разградци да се огорчаватъ отъ тази
замена, защото тя е внушена отъ
историята на гр. Варна. Въ 1352 г. и
въ последващите год републиката
Генуа е сключила търговски договоръ съ царь Иванъ Александъръ
за пренасяне жито и други^стод
Тази улица се намира в ъ ' т ъ р г |
ската часть на града и за ознаг*
нуване тези търговски отношен|
между Италия и България въ
налото, комисията, която се е заь
мавала съ" "Този въпросъ, е има^
предъ видъ това обстоятелство,
всека вероятность. Нема защо ра|
градци да се огорчаватъ отъ таз
замена.
.•
Отдавна е спряно движението
бул. „Фердинандъ" близо до При
морската градена, тъй "като^насгял*""
ката съ гранитни камъни не е до
вършена. Добре ще бжде да се по
бърза съ довършване на настилка
та, защото прави много лошо впе
чатление,

того, Варнен. ПопуляАа Банка отпразднува своята 25-гпишнина отъ
основаването си. Оснаана въ 1910
год съ 46 члена и ражолагаща, въ
началото на 1911 год.,1цва съ 52750
деловъ капиталъ, тя, Д, продълже
ние на едно кратко сравнително
Общинската управа требва да
телно време—25 годи*, се е раз побърза съ постройка на нови учи
раснала до степень, илго, въ края лищни сгради, защото нуждата отъ
на 1935 год., числела и 17 индиви такива се чувствува. Не бива да се
дуални членове и 431колективни оставятъ децата да учатъ при не
(разни кооперации, дъАавнй и об здравословни условия. Нали децата
ществени учреждения идр.) и раз еж бъдещето на народа ни?
полагала съ единъ каиталъ отъ
22,276.600 лв. и две софвени зда
Подвижната Народна Опера в ъ
ния.
Варна. Днесъ пристигна въ града
Освенъ финансовата с! дейность, Народната опера подъ художестве
В. П. Б. развивала, през всичкото ното ржководство на г г. Ст. Ма
това време и благотвопа такава, к е д о н с к и и Т. Х а д ж и е в ъ изве
като, отъ 1926 г. до крЬ на 1935 стните на музикалното общество
г., раздала 270598 лв. поЬщи. Кул- музикални и оперни дейци, първитурно-просветната й дейлеть се е ятъ теноръ на народната ни опера
движела не само въ реките на и първиятъ дългогодишенъ дирикоопер. просвета, но и на-често ги гентъ.
е надхвърляла, както е елгчаятъ съ
Г-нъ Македонски е режисьора, а
ценната подкрепа, материкна и мо г. Хаджиевъ—диригентъ на оператарална, за изграждането 1а народ
Въ репертуара влизатъ следните
ния ни театъръ тукъ. ПоЛъртната опери : Севилския бръснарь, Лучия,
каса на Банката разполаг|съ капи Риголето, Травията, Фаустъ и Верталъ отъ 2,746,835 л. на Р47 чле теръ. Операта ще гостува въ град
на; отъ 1930 г. тая каса «платила ския ни театъръ. Оркестърътъ се
посмъртни помощи за 1,13,334 лв. състоя отъ 25 души, а хорътъ—отъ
Относно стопанско-занаят|ийската 20. Концертъ майсторъ: И. Ступедейность В. П. Б. стои на Ьело на ловъ, хормайсторъ: Рафаиловъ, теа
онази часть отъ популярни™ у насъ търъ майсторъ: Хр. Александровъ.
банки, които си поставиха1стопанВъ състава на операта влизатъ:
ски задачи извънъ сухите »мки на Сопрани: Ем. Михаиловска, Цв. Таедно обикновено кредитораЬаване. бакова-Хайдудова, Т. Димитрова, Ел.
Балабанова, Л. Хаджиева, КарастояСътрудници на вестниЦ „Вар нова; мецосопрони: Ел. Димитрова,
ненски Коренякъ". Настоя4лство- Зд. Огнева; тенори: Вл. Кокеновъ,
то на дружеството „ВарненЬи Ко Ст. Дачевъ, Г. Ивановъ; баритони:
ренякъ", съ цель да съср»оточи Цв. Каролевъ, Хр. Бръмбаровъ (гаи обедини около редакцията 1а своя строльоръ), Ив. Поповъ; басисти:
органъ „Варненски Коренякт* всич Н. Вулпе и Д. Шариловъ.
ки по възможность интелектуални
Въ петъкъ — 17 юлий т. г. ще
въ града ни сили, се обърна къмъ представи Севилския бръснарь,
последните съ молба да вЬматъ опера въ 3 действия отъ Росини.
живо участие въ редактиранЬо на Цени отъ 10—40 лв. Начало 9 часа
последния. И, въ действителость, вечерьта.
то съ големо задоволство I гордостьможе вече да съобщи наквоит е бждещи читатели >на весЪика, Печат. „Просвещение" П. Зенгиновъ
че всички безъ изключение с^ удо
Варна.

