1 март 1886 г. В Ямбол е открита митница. До края на 1886 г. са
събрани 9 500 лв. от мито на вносни стоки и 21 000 лв. от износ.

1 март 1925 г. Учредено е ученическо археологическо дружество
„Диана” в Ямболското педагогическо училище, ръководено от учителя по
история Захари Измириев. Дружеството има свой устав и печат.

Ученическото археологическо дружество
„Диана“, основано при педагогическото училище по
инициатива на ентусиазирани младежи и учителя
по история, г-н Измирев, има първо общо събрание
на   1.III.1925 г. Приет беше устав, изработен
по уставите на Археологическите дружества
във Варна, Бургас и Стара Загора и се избраха
управителен съвет и контролна комисия.
Ние поздравяваме г-н Измирев за тази
похвална инициатива, тъй като такова дружество
ще е от голямо значение за град ни, като се има
предвид неговото историческо минало.
На 4-и т.м археологическото дружество е
направило своя първи излет. При разкопките, които
са били направени, са намерени един скелет и две
монети от римско време.
Дописка от в-к „Тракиец” бр.82 /7.03.1925 г.
за основание на Археологическото дружество
„Диана“.

В ръководството на ученическото археологическо дружество влизат:
Иван Търпанов, Аспарух Бирников, Любен Брънеков, Димитър Дончев,
Зафир Иванов и Кутьо Златаров, който изработва печата на дружеството.
Създаването на ученическото археологическо дружество „Диана” дава
стимул за учредяване на гражданско дружество.

1 март 1950 г. В Ямбол се създава Хигиенно – епидемиологична инспекция (ХЕИ) с микробиологична, паразитологична и химическа лаборатория.

3 март 1935 г. Във вестник

„Тракиец“ за пръв път е публикуван
девизът на Ямбол „Ида от древността – отивам в бъдещето“. Негов създател
е Тотю Брънеков, главен редактор на вестник „Тракиец“.

6 март 1863 г. В Браила е родена Стиляна Параскевова, дъщеря на
ямболския преселник Иван Параскевов, ушила първообраза на българския
трибагреник – Браилското знаме.

20 март 1893 г. В Ямбол умира Дражо х.Георгиев, баща на Георги

Дражев. Той е роден в Ямбол през 1821 г. и е един от последователните
борци против гръцкото духовенство. През 1866 г. организира прогонването
на одринския владика Кирил от българската църква „Св. Георги”. Заради
участието на синовете му в Априлското въстание, за три месеца е затворен
в Одринската тъмница. След Освобождението се занимава с търговия.

21 март 1911 г. В Ямбол се открива Мъжко непълно педагогическо

училище, което през 1913 г. прераства в пълно, а през 1917 г. става смесено.

22 март 1926 г.

Ямболското училищно настоятелство взема
решение двете новопостроени училища в града да се именуват „Даскал
Атанас Кожухаров” и „Георги Дражев”.

23 март 1879 г. Директорът на финансите на Източна Румелия –

немецът А. Шмидт е изгонен от ямболци, което е най-масовия израз на
борбата на българското население против решенията на Берлинския
конгрес.

26 март 1923 г. В Ямбол е организиран голям митинг на анархистите.

Без съд и присъда са разстреляни 20 души от войската и полицията. Между
тях е 18-годишният Кирил Кехайов. По този повод Георги Шейтанов се обръща
с открито писмо към министър-председателя Александър Стамболийски.

27 март 1893 г. В Стралджа е открита телеграфопощенска станция.
27 март 1920 г. На посещение в Ямбол
Александър Стамболийски.

е министър-председателят

29 март 1963 г.

В Елхово е разкрит Икономически техникум със
заповед на Министерството на народната просвета. Пръв директор е Васил
Г. Василев.

март 1923 г.

Закрито е Ямболското педагогическо училище във
връзка с бунта на анархистите. През 1925 г. то е възстановено като Смесена
педагогическа гимназия.

март 1959 г. Обособява се Окръжна библиотека в Ямбол на базата

на градската читалищна библиотека при Образцово народно читалище
„Съгласие” – Ямбол.

