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Писна, статии нлрц и всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общияското.
Управление въ Варна

Оби::н?ссняо на 10, 20 и 30 числа.

За обявления се плаща за дума •
На първа страшчм
. .
3 стот
. . .
2 „
п втора страница
" трета и четвърта етракпии
1 я

Цена на вестника за годниа е
, 2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

ПО СЛУЧАЙ 25 ГОДИШНИНАТА НА СЛАВНАТА
ЗАЩИТА НА ШИПКА.
изникна свободна България - сега така мждро водена въ
пжтьтъ на братството и неразривно единение съ нашата
освободителка, отъ нипе царстную.ции нашъ Августейшп

АД Р Е С Ъ
ПОДНЕСЕНЪ НА

НЕГОВО ИМПЕРАТОРСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЙ

-

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ
,

князъ

.

отъ

СТРАНА НА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
при

тържественото Му посрещане вт. гр.
Септемврип 1902 год.

Варна на

12-н

Госнодарь Негово Царско Височество Фердинандъ I.
Величестненъ памягникъ с въздигнать за винаги въ
българскптв сърдца!
Но и на подножието на гордата Стара Планина, сви
детелка на неимоверни жертви, въ сърлцето па свобод
ната Бьлгзрия, въздигнатия свещенъ Шипченски божественъ храмъ — памягникъ, ще напомня вечно виновни
ците на българската свобода
Заедно съ Ваше Императорско Височество смирено
се п ние покланяме на свещенната техна цамять.
Sasiis М к ш е р а т о р с к о И м с с ч е с т в о !

В а ш а ЕЗглпсрлтсрСгЮ В и с о ч е с т з о ,
Представителите на гр. Варна, щастлпви сме, оть
страна на Варненските граждани, първи да Ви приветствуваме въ свободна България С7> „добре дошле*'.
Ваше Императорско Зисочгстзо!
Вие встжпвате въ страната, гдето првди 25 години
храбро се сражавахте за нейната свобода. Сега обкръ
жени съ останалите живи Ваши другари -сподвнжницн,
всреди насъ идвате да въздадете заслужената дань на
почесть на загиналите герои, които сложиха юнашките
свои кости въ нашите поля и планини, за нскупленпе на
нашата свобода.
•" При величественния тоя моментъ, зъзкресва въ памятьта на всички ни светлия ликъ на Цйря Освободителя Александръ II, обкржженъ отъ великите свои нолководци, на чело на славния Главнокомандующь Николай

Николаевичъ, незабравимъ оаъ насъ, Вашъ Родитель и
плеадата ратници ио безпримерното въ истерията дело
на нашето освобождение.
Спомняме въсторгътъ, себепожертвуванието, потоците
братска Руска кръвъ и грамадите коеги, надъ които

двадесеть петь годиншнната на славното тържество
на Руското оржжие въ Шипченските васотг, възбужда
въ душата на свободните българи чувства неизразими.
Всрвдъ насъ СА; живите герои -- виновници на на
шето освобождение! Благоговейно нредъ Ваше лице ириветствуваме славнигв герои — ветерани.
Вечна наша вризнателностг, на Руския братски народъ!
Славя ня свешенната памяи. на О ]>озЪ почнвшия

Царь Освободитель Александръ II!
Да живее Негово Императорско Величество нашия
покровитель Всеросийский Итператоръ Николай II!
Да живее Рускнн братски намъ народъ!
ч

Живейте Ваше Императорско Височество !
Варна, 12 Сентемврий 1902 год.
Варненско Градско Общинско Управление:
(Подписали) ПрЬдседатоль: Панайотъ Кърджизвъ
Членове :Тодоръ Раевъ, ЗаФиръ ЗаФировъ

Варненския Общинекпй Вестяпкъ

Стр. 2

Привйтственна р^чь
на

НА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-НЪ А. ФРАНГЯ. .
В а ш е Императорско В и с о ч е с т в о ,
Неизказано голяма е моята радость, за гдето сждбата е обичала на мень да възложи високата чест да Ви
посрещна на Българските брегове и, отъ страна на Бъл
гарския Народъ и на народното представителство, да Ви
приветстзувамъ съ „добре дошле".
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веки да указва на грядущпт* поколения, че Руссинътъ
и Българинътъ еж истински братия че тяхната еждбина
е обща и че една и сжща е техната сетнина.
И всичките тия впечатления, всичките тия душевни
— радостни и тжжовни — вълнения, споделени братски
между Руссп и Българи, тамъ ла върха на Шапка —
ще се слея!ъ хармонично въ единъ зовъ, чийто екъ ще
се разнесе по целия светъ.
Да живее Негово Императорско Височество, Руския
Царь, Императоръ Николай I I !
Да живее Ваше Императорско Височество, достой
ния неговъ представитель!
Да живее Братския Рускп Народъ и цЪлото Сла
вянство

В а ш е Императорско В и с о ч е с т в о ,

Прив^тственна р^чь

Целъ Български народъ добре помни кога и какъ
Вие сте посетили за пръвъ пжть България.
произнесена отъ
Българинътъ не е забравилъ какво е билъ преди
Г-ЖА АНАСТАСИЯ Д - Р Ъ Ж Е Л Я З К О В А
двадесетъ петь години и на каква велика самоотверженность дължи тон днешнпл си свободенъ животъ.
почетна пр*дсе,1ателка на благотвор. дружество „МАЙКА"
Угнетенъ, сломенъ подъ тежкия яремъ на петьвековното робство, той — преди двадесять и петь години
—отравяше отчаявъ викъ за помошь.
Ваше Имиераторсно Височество,
На тоя неговъ викъ се отзова само братска Русия.
Царьтъ-Освободитель — Светецътъ Царь — пожела
Настоятелствата на женските благотворителни дру
и. великия. Руски Народъ осъществи: България, терза жества: „Майка", „Сиропиталище" и „читалище'' съ ра
ната, измъчената, окървавенз.та въ всека педя своя земя дость и възторгъ идатъ да кажатъ на Ваше Император
България, се освободи.
ско Височество:
Великий К н я ж е ,

Добре дошле, Великий Княже!

Дружествата.к акто и всички Варненски гражданки
Днесь, като празднуваме двадесятъ и петь годиш
щастливи
се считатъ за гдею се удостояватъ следъ 25
ния юбилей на Шипченските герои—-Русей и Българи,
годишенъ
свободенъ и прогресивенъ животъ да посрещ—Българския народъ и Българската армия съ възсторгъ
натъ
единъ
отъ славните свои непосредствени освобо
си спомнюватъ, че и Вие, синъ на най-видния герой на
делото за нашето освобождение, синъ на Главнокуман- дители.
Въ тези тьржествени минути, Шипка, ШеЕенъ и
дующпя на храбрите Руски войски, и Вие сте взели,
редомъ . съ всички доблестнп синове на Велика Руссия, целата освободителна война, съ всичките се перипетии,
живо участие въ това славно, благородно и безподобно съ всичките си скърби и радости възкресватъ предъ
дело: че и Вие, безъ да протреперете предъ риска за очите на всекой бългиринъ и живо напомнюватъ слав
Вашия скжпъ животъ. излоягили сте за нзшето освобож ните руски победи и незабравими паднали руски герои,
дение юнашките си гърди на неприятелските куршуми. които като сжщк светци, почпватъ по широките полета
на освободеното пи отечество. Многочислените памятници
нзъ целата България еж красноречиви свидетели за скъ
Великий К н я ж е ,
пата про.тЬта руска кръвь, за която признателниятъ бъл
Вие сте на пжть за Шипка. Отъ тука до тамъ нема гарски народъ вечно ще благославя свЬтата память на
кжтъ земя, който да не събуди у Васъ хиляди възпоми
нания : на едно место е падналъ съ разбито чело или съ
Царя-Освободителя!
пронизани гърди некон ближенъ Вашт, сродникъ, нрпятель или веренъ войникъ; на друго—Вие сте били сви вечно ще отнася своите дълбоки благодарностп къмъ
детель на нЬкоя славна победа надъ врага. Така ще се братския руски народъ, а непрекъснато въ пжтя на по
смесватъ тукъ тъга, тамъ радость, и Вий ще испитате литическия си животъ, за постигването вековните си за
въ Вашето благородно сърдце онова, което редко чело- дачи, ще възлага настжпателните си стремления и бла
векъ е язпитвалъ.
гите си надежди на вековната покровителка ва всички
А тамъ—на Шаяка - нови спомени, нови вълнения, те народи, живущи на Балканския полуостров*, Велика
нова смесъ на "радост и на скърбь шк доведе Ваше та Русия, и великодушното царско домочадие.
Императорско Височество въ истинско умиление.
Тамъ на височините на Балкана, дето-преди два
Ваше Императорско Височество,
десетъ петь години—въ грозно отчаяние верните синове
Предстоящите Шипченски юбилейни тържества ни
на заветния племен енъ идеадъ
при нечути усилия и
даватъ
поводъ да издигнемъ още веднъжъ нашия слабъ, но
невероятни лишения- еж нанесли най страшния ударъ на
дълбоко
трогнатъ, задушевенъ гласъ и кажемъ : да жи
неприятеля—тамъ днесь е издигната света обитель.
вее славния миролюбивъ рускп императоръ, образгцъ на
просветенъ и мждъръ държавенъ глава; да живее храб
В а ш е Ккшератсрско В и с о ч е с т в о ,
рия,] ускп народъ; да живее великий князь Николай НиСвети и безценни еж основите на тази обитель, за колаевичъ, нашия скжпъ гостъ днесь и незабравимъ слащото те еж зидани съ костите на юнмпки загиналите венъ труженикъ на българската свобода и щастие ! .
тамъ синове на Руссия и Бългзргя, споени по между сп
Да жпвее !
съ пролетата смхсена кръвь на двата братски славянски
12 Септемврий 1902 г. гр. Варна
народи.
Тоя споменъ ще крепи високо светостта на еъ:шдаиия въ Шипка Храмъ-Памятникъ, който ще остане на
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Разменени телеграми
по

СЛУЧАЙ

ШИПЧЕНСКИТЕ

ТЪРЖЕСТВА

Шипка
До Негово Царско Височество Българския Еняеь
Варненци възнесоха тепли молитви за упокоенис ду
шата на 0 бозе почившия Цгрь-Освободпгель Александръ
II, тъй и за здравие.о и благоденствието на Всеросийский Царь Николай II и Ваше'Царско Височество.
Въ тоя тържественъ день честнтъ съмъ да поднеса
предъ стжпитЬ на Ваше Царско Височество най-сърдеч
ните наши благодарности за гдето събрахте представи
телите на двата братски народи, ьъ едно умиление да
въздадатъ на виновниците на нашата свобода заслуже
ната данъ на почесть u да подвъргна нашите верно
поданически чувства и благопожеланпя за славно Ваше
царуване.
_ Председатель на Вар. Гр Община Кжрджиевъ
Прпдаъдателю Общинската Комисия
Варна
Трогнатъ отъ поздравленията и благопожрланията,
които' мп отправихте отъ страна на гражданите по слу
чай 25 годишнината на славната защита на Шипка изказвамъ на всички моята ст рдечна благодарность.
Князьтъ.
Шипка
До Негово Императорско Височество Великий
Кипзъ Николой

Николаевичя.

Съ еърдда преизпълнени отъ чувства на вечна признателность, смирено се Богу помолихме за упокоение ду
шата на 0 Бозе почившия Царь-Оевободптель Александръ II
ЕЕ да дарува здравие и дългоделствие ла Всеросийскпй Имцераторъ Николай II, който ознаменува славното свое ца
руване, въ дните на Августеишпя нашъ господаръ Фердииандъ I, съ закрепването иай-пзкрените братски връзки
нежду освободители и освободени.
Отъ страна на Варненци, като Вп прпветствувамъ съ
много знаменателния днешенъ праздникъ, щастливъ съмъвъ
Ваше лице да поднеса предъ стжпите на нашпя покровптель
Всеросийски Императоръ Николай II вечната наша прязнагелность за великите жертви, принесени отъ братския Руски
народъ за изкупление нашата свобода и за укрепеването на
нашето мило отечество.
Председатель на Барнен. Град. Общпн. Комисия
Кжрджиевъ
Варна
Нрпдспдателю
Лирджиеву

Тородской Общинской Ломгтй

Оердечно благодарю за внраженнне Вами чувства, которьш я не примину цовергнуть къ етопамъ Государя Импе
ратора.
Николай

Стр. 3

Шипка
До негово снятелство Трафъ Игпатиевг
Полувъковната Ваша двятелность увенчана е съ неув4даемн ляври. Вие посветихте енергията на благород
ната Ваша дзчна за възкръсването и органпзирването на
Българский народъ за да занеме приличното место въ
славянското семейство. Вправотата на Вашето дело Вий
ни на мину.а се не поколебахте.
При вековното Hanie робство и страдание, предъ
пропастьта, зинала да погълне тая частица oib славян
ското племе, Вне представптельть тогава на Царя-Оевободиталя високо' надигнахте гласътъ на състрадалното
нежно Ваше сърдце за помощъ на погибающитъ и отзо
ва се най благородния, най великодушния Царь на ца
рете н поведе Той своя народъ и храбрата своя армия
и сломи тежкия уназителенъ робски яремъ. Скжпи жер
тви изкупиха нашата свобода. Любимото Твое чадо: Бъл
гария вгзкръстна изъ мъртвите. Щастливи бехте съ
подписа Си да санкционирате ..Санъ стефанска България".
Това съ двла предъ които, благоговейно днесь из
правени. требва да проставимъ.
И съдбата е искала да бждите живн и Вие сега
следъ двадесеть и петь години, здравъ и бодръ, да празднувате въ възлюблената Каша страна всредъ любящия
Ви народъ, делата плодъ на неимоверни Ваши усилия,
Вие не се измамихте. Възвеличихте Вашата родина
прибавиха новъ членъ къмъ славянското семейство.
България е дело на безкористни дейци между кон
то сте и Бий великанъ въ първите редове. Вековете ще
текжтъ, но Вашето благородно име съ благоговение ще
се предава на грядущитв наши поколения.
Ненаказано щастливъ съмъ, че меяь се падна рЪдкото шастпе въ въздигнатата съ грамадни Ваши усилия
свободна България, да поднеса Вамъ чувствата, които
тоя моментъ на небивало въ историята тържество, на
братски прегърнати два народа, вълнуватъ сърдцето на
Варненци.
Отъ моя страна и отъ представляваните отъ мень
Варненци, приемете най горещите наши поздравления,
сиятелний графе, и отнесете въ скжпата Ваша родина изразитъ на сърдечната и вечна наша признателность къмъ
тоя обожаванъ отъ насъ народъ.
Вековете ще сломятъ може би издигнатия по Ваша
инициатива съ руски жертви храмъ. памятникъ на осво
бодителната война, но свободна България е неразрушимъ
памятникъ, който ще продължава да оказва що може
Русия и руските благородни сърдца.
Живейте Ваше Скятелсгво за слава и величие на
велика Русия и цялото славянегво!
Вь знапъ на вечна бладодарность, Варненци поста
новиха: да Ви нрогласятъ за свой почетенъ гражданинъкато бюстътъ Ви се постави въ вътрешната градска гра
дина „Царь-Освободатель" еа веченъ споменъ на своя
великъ благодБтель.
Председатель на Варненската Градска Общинска

Комисия: Кярджиевъ.
Варна, Кмету Кжрджиеву
Сердечио благодарю трогателшй Вашъ прнветъ,
Шипченскш храмъ и семенар1я олицетворять тееную
кровную еднновърную связь, долженствующая существуватъ на веки между Росгею и Bo.irapieK).

Граоъ Игнатиевъ.
Подадена въ Шипка
на 19jIX|902 г, въ 8 ч. 40 м. пр. об*дъ Л2 974
Варна, Лжрджиеву
Благодарю за Вашъ любезшй красноречпвпй приветъ»
Признатеденъ за лестное избраше. Шппченшй храмъ Ш
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cexnBapifl да будетъ олпцетворешемъ связп кровной, едпноверноп, долженствующеп существувать на векп между Росciefl н Ecirapieu.

'

Игнатиевъ

III п и к а
До Негово Царско Височвство Българский
Князь Фердинандъ 1-й
Днесь по случай тържественото отпразднуване 25 го
дишнината отъ Шипченските победи и освещаването храма
—паметнпкъ на Шипка, съвместно съ представителя на Н.
Имп. Величество Царя, Великий князь Николай Николаевпчъ
обкржженъ съ героите отъ освободителната война; тукъ, тъп
и въ Варненското окржжие повсеместно се отслужиха панахпдп за 0 Бозе почпвшия Царь-Осиободптель, както и за
падналите герои руси и българи за освобож1енпето на Бъл
гария. После се състояха тържествени молебени за здравпето и дългоденствпето на Н. Пмп. Величество Николай II и
за Ваше Ц. Впсочество.
Въ Варна следъ отслужване молебена отъ Негово Ви
сокопреосвещенство Митрополита Спмеона и държаните речи
по тържеетвЬто, се изказаха молитствованпя и благопоже
лания за неразривните връзки между освободени и освобо
дители, осветени на Шипка, които така честито провиде
нието въ Вашето царуване направлява, за благото и съдби
ните на целокупнпй Българский народъ.
Все по случай днещното веенародпо тържрство, считамъ за длъжность да донеса за сведение на Августейшип
ми Господарь, че Варненци следъ молебена одобриха :
1) Градската градина да. се нарече „Градина ЦарьОсвободптель".
2) Негово Сиятелство Графъ Нгнатиавъ да се прогласи
почетенъ Варненекп гражданпнъ и
3) Да се постави бюстътт. на Негово Сиятелство графа
въ градината на Царя-Освободителя.
Честитъ еъмъ да поднеса првдъ престола на В. Ц.
Впсочество моите и на населението отъ вверепото ми окржжие най-верноподаннп чувства и благопожелания за слава
на Августейшата Ви династия.
(подп.) Варненскпй Окр. Управптель : П. Станчовъ

ТЕЛЕГРА1Д
подадена отъ лагера Шейново на 16 Септември.". 1902 г.

'

Варна, Окр>. Управителю,
Предайте на населението отъ повереното Ви окрхжие
моята сърдечна благодариость за поздравленията, поднесени
по случай честитяването 25 годишнината на геройската за
щита па Шипченския нроходъ.

Князьтъ
П Р О Т О И З Л Ъ -

'•

Jtf 44/168.
-Варна, 15 Септемврпп 1902 г.
День на тържественото отпразднуване 25 годишнината
на славната защита на Шипка.
Варненския Градско-Общинекп Съветъ въ съставъ : Панайотъ А. Кжрджпевъ, Тодоръ Раевъ, Ст. Бабаджовъ, Зафпръ Зафпровъ, Д. Перелппговъ, Т. Чпрпанлпевъ, Георги
Днтоновъ, Пванъ Даямовъ, Ивапъ Бичевъ, А. Фока,'Д.Хан-

ДЖООЛУ, Ст. Юшенлппскпй, Хюсню Налбантоолу, 10. X. Гафаровъ. X. X. Томасовъ и Исмаилъ Хасановь, по покана на
председателя на Общинската Тричленна Комисия г-нъ П. А.
Кжрджпевъ, по случаи на днешний знаменитъ день се събра
въ салона на Общинското Управление на тържествено за
седание.»
Предс.едательтъ съобщи :
Както на вспчкп е пзвестно, на 12 текущпп бе по
срещната най-сърдечно и съ големъ възторгъ отъ Варнен
ци Негово Императорско Впсочество Великий Князь Ни
но лай Нинолаевичъ представптель на руекпя Царь при Шип
ченските тържества. Освепъ това, неочаквано за варненци
съ свитата на Височайшия Гостъ дойде и биде посрещнатъ
и Негово Сиятелство Генералъ Графъ Игнатиевъ — тоя-,
пеуморпмъ деецъ по освобождението па България, виновпикътъ за българската свобода, тоя изкренъ доброжелатель на
България. •
_
"
За ознаменуване и епоменъ на тазп голема радость и
събптпе за гр. Варна, Общинската тричленна комисия още
схщпй день е постановила: като епоменъ на 25 годишния
юбилей па Шипченските тържества да се наименува цен
тралната градска градина „Царь Освободитель"; заслужи
лия на България Графъ Николай Павловпчъ Игнатиевъ,
който следъ освобождението й на 12 Септемврий вст-хпва на
българекия брЪгъ и гр. Варна пръвъ бе щастливъ да
го посрещне, да се прогласи за почетенъ гражданпнъ
на гр. Варна, а бюста му въ естествена величина да
се постави въ градината „Царь Освободитель\
Днесь при отслужения тьржественъ молебенъ отъ духовен
ството на челона Варненскик и Преславскпй Мптрополптъ Опмеояъ за здравпето и дългоденствпето на Негово Импера
торско Величество Всеросийский Царь Николай II и Негово
Царско Впсочество Българский Князъ Фердинандъ I, при
стечение на многочислеиъ народъ, Варпенскин Окржжбнъ
Управитель Г-нъ П. Станчовъ обяви това постановление на
Общинската Тричленна комисия, което се посрещна съ акламация и живи удобрензя отъ целото множество народъ.
Съветътъ като изслуша горнето изложение • па г-на
председателя, п. преизпълнепъ отъ схщите чувства на ра
дость и възторгъ, въ знакът'па дълбока пьпзнателпость, еднодушпо и едиогласио, и, съ ставане па крака, прие :
I. -Централната градска градина да се наименува „Царь
Освзбодитель".
II. Негово Сиятелство Графъ Николай Павловпчь Игна
тиевъ да се проглаеи за почетенъ гражданпнъ на г. Варна
въ-знакъ па дълбока признателность за заслугите Му къмъ
нашето отечество.
• III Бюстътъ на Сиятеляпя Графъ, въ естествена велпчина, да се постави въ градината ^Царь Освободитель"

отъ Тривстъ
Варна,

Кметството,

Редакцията па „Славенека Мпсмь" се присъединява'
отъ сърдце къмъ братските нразДенства, възпоминающп слав
ното събптпе и съедпняющп съ ио-т*сна свръзка освободи
тели и озвободенп. Дано тия празденства ускорятъ осжщеетвленпето на великата задача предназначена за славян
ството.
Триеств, Редакция Pense'e Slave,
Сърдечна благодарность за изказаните чувства. Радостьта ни е толкова велика,' колкото тя намира отзпвъ въ всички
славянски сърдца, залогъ за близкото оежществление идеала
на славянството.
.
Клета: Кжрджиевъ

