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СЕДМИЧНО
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се праща до Град. Общин. Управление
въ гр. Варна.
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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Вирна съ електрическо осветление.
„Най после ще светне," си казватъ
варненци съ радостна въздишка. И иматъ
право т4 да се радватъ, защото дълготър пението имъ бе действително подло
жено на големо изпитание.
Хубавия ни пръвъ по важностьта си
въ отечеството ни пристанищенъ градъ,
за благоустройството на който варненци
не щадатъ -— ни средства — ни трудъ,
не можеше да се остави за още по-дълго
време безъ неизбежното за неговите удобства електрическо осветление.
Следъ тежкия трудъ за ежедневния
хлебъ варненеца се погрижи да.има за
освежението си бистра, пивка и хлад
на вода.
За общото здраве въ любимия си
градъ, той се погрижи да го снабди и
съ модерна и рационална канализация,
за да превърне така градътъ си въ ис
тински модеренъ европейски градъ — въ
градъ, който не е окиченъ само отгоре,
но който е действително чистъ и уре*
денъ и отдолу, за да бъде здрава и незаразена земята, на която той издига
къта на домЬчадието си.
Добра вода и добра чистота обезпечаватъ здравето и съ истинска необходимость на културния гражданинъ, а вар
ненеца съ право претендира да е такъвъ.
Усилията положени отъ него за превръ
щането на този градъ въ културенъ центъръ еж единъ нерушимъ доказъ за това.

За да б&датъ удобствата въ Вар
на пълни несъмюъно нужно бгь и елек
трическо оевгьтление.
Печалната петролейна лампица, ос
танала въ наследство отъ печалното доосвободително време е едно грозно про
тиворечие съ напредничавите стремежи
на варненските граждани. Хубавите, зарадващи сърдцето сгради и фасади сви
детелствуващи за труда и за културния
развой на варненци контрастиратъ па
радоксално съ несъвременното петролно
осветление. Изкривената на изкривенъ
стълбъ едва мърцяща петролна лампа,
стърчи като позоренъ паметникъ, който
ни напомня тъжните времена на онова
грозно минало, когато немаше какво да
диримъ на улицата и когато съ заидването на златното слънце се изпокривахме въ къщичките си, които не сивяхме
свободно да издигаме по-високо къмъ
небесата отъ страхъ роба да не извика
завистьта и гнева на жестокия господарь.
Светна слънцето на свободата и подъ
благодатните лъчи на свободата озрева
труда, а и плодовете му нема нужда да
се криятъ въ нощния мракъ. Нема нуж
да отъ мъртвило — нема нужда отъ тайнственость и мрачна мистерия — светли
на ни требва, дайте ни много светлина
и свобода на движение въ всички часо
ве на денонощието, защото господари
сме йа този градъ, който съ трудътъ си
градимъ денемъ и нощемъ. И варненци
осъдиха на смърть и забвение петролна
та лампа, която те изхвърлятъ, както се
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отърсватъ и отъ останалите си отъ роб
ството хижини. На електрическото ос
ветление ще се радватъ, както на слън
цето денемъ, всички варненци — богати
и бедни, както тЬ всички се освежаватъ
отъ пресната вода, както и чистотата ще
обезпечи здравието еднакво на всички.
Еднакви права за всички — това е ос
новната мисъль на основния ни законъ
и това е основната мисъль и на нашите
модерни техници, прокарана въ всички
те имъ планове за благоустройството на
града.
И действително, избраните отъ граж
даните ръководители на градските ра
боти, съ имали винаги отъ гражданство
то изричното повеление, да се грижатъ
еднакво за делото гражданство.
Едному Г о о п о д ъ далъ — другиму
недодалъ — нему пъкъ съгражданите ще
даватъ. Богатите сами си строятъ хуба
ви къщи, но въ истински културенъ градъ
не само за да бъде целия градъ хубавъ,
но и за да бъде живота хубавъ за всич
ки въ него и за да бъде здравието за
обгцностьта обезпечено и бедния требва
да живее въ хубавъ домъ.
Ще светне електрическото осветле
ние и нема да има вече нощемъ мракъ,
въ който да се криятъ нездравословните
полусрутени хижини, въ които не намиратъ толкова нужната почивка отъ не
посилния си дневенъ трудъ, по-малко
надарените съ земни блага трудящи се
маси на варненското гражданство.
И това гражданство чрезъ общин
ския си съветъ направи още една стъп
ка къмъ насажданието на истинската кул
тура въ институциите си, като реши да
построи хубави и хигиенични жилища за
бедните, които ще зарадватъ и богатите,
защото чакъ тогава ще се радватъ те
по-спокойно на своето богатство, когато
ще знаятъ, че и участьта на бедния се
улекчава.
Така също съвета възнамерява да
използува топлата отъ централата вода
за да открие една народна баня, достъп
на за бедните и толкова нужна" за об
щественото здраве въ града ни.
. Хубавото въ всичките тези строи
телни и к у л т у р н и начинания е без-
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порно, съвременната имъ социална ос
нова. Водата на Варна не е концесия,
канализацията не е концесия, електри
ческото осветление не е концесия, а
ефтинитгъ жилища и тн> не еж кон
цесия. Нема концесионери, които да извличатъ печалби за себе си и да експлоатиратъ гражданството, а имаме свои
собствени притежания —турени въ разпо
ложение на гражданството, за общото бла
го, защото те са отъ него създадена за
себе си собственность, завеждана съ не
гово д о в е р и е , отъ избраниците му.
А за щастливото развитие, за добро
то преуспеване на тези толкова скъ
пи и толтова нужни за граждан
ството негови притежания, всички ед
накво тртъбва^да се грижимъ, защото
тп> см еднакво наши за всички насъ.
Щомъ е тъй, щомъ всички требва да си
пазимъ градските блага — нека ни бъде
позволено да обърнемъ вниманието на
варненското гражданство върху една опасность, която грози да нанесе единъ сътресителенъ ударъ на доброто прп>усппване, още въ зародиша му, на едно
отъ найхубавитп, ни градски притежа
ния. Думата ни е за пргьдстоящето
откриване къмъ I януари 1914 г0^електрическо осветление и то отъ стра
на на държавата. Ние искаме по нова
година да се радваме на градското си
щастие, но не искатъ да ни оставятъ то
ва щастие и тази радость пълни.
Електрическата инсталация е напра
вена при известенъ стопанственъ разчетъ. За да има отъ нея доходи тя треб
ва да има консуматори. Консуматори за
осветление не ще липсватъ. Единъ отъ
най големите ще бъде самия градъ съ
осветлението на улиците. Като се спести
само сумата, която се иждевява, за ло
шото и недостатъчното ни сега петролно
осветление, требва да се смета, че само
отъ това града ще има единъ брутенъ
приходъ отъ 60,000 лева и то при бо
гато и обилно електрическо осветление
на всичките улици, въ всичките части
на града. Частни консументи за електри
ческо осветление, както вече казахме,
ще има тоже, тъкмо за това, защото ос
ветлението тукъ ще костува по-малко
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отъ колкото въ София, въ всеко отношение-по рационалность и по цена. По
рационалность казваме, защото инстала
цията' тукъ е направена специално за
икономически лампи, така, че граждани
те иматъ възможность да харчатъ въ
три пъти по-малко токъ за осветлението
си, което при неспециална направа не е
рационално възможно, защото икономия
та въ тока се губи отъ меняването на
прежението, което поврежда икономиче
ските лампи до такава степень, щото употребяването имъ става не икономично
дори и невъзможно. По ефтино по цена
казваме, защото, както гражданите се
научили вече отъ първата ми статия по
този въпросъ — общината е решила да
имъ дава за осветление електрическата
енергия съ 60 ст. киловатъ часъ, когато
въ София гражданите плащатъ 70 стот.
за киловатъ часъ.
Приходите само отъ осветлението,
обаче, не съ достатъчни да обезпечатъ
виреенето и развитието на това градско
предприятие, което е повикано единъ
день съ чистите си печалби да дава на
общината, следователно и на варненски
те граждани богати средства за гаран
тирането на големи заеми, които ще послужатъ за много още други големи об
ществени начинания, за преуспеването
и благоденствието на хубавия ни градъ.
Гражданите ще даватъ отъ осветлението
печалби на града и ще ги даватъ значи
на себе си, защото ще знаятъ, че съ те
зи печалби ще се ползуватъ самите те, тъй
като тези печалби отиватъ пакъ за град
ски ползи. Но приходите отъ осветлението
общината ще ги има средньо взето, най
много презъ 6 часа на денонощието и
следователно презъ % на денонощието
или презъ 8Л на годината, вложения
отъ общината капиталъ ще остава непроизводителенъ т. е. не напълно използуванъ.
Ето защо, безъ огледъ на това, че
приходите на осветленията могатъ да
стигнатъ единъ день за рентирането на
капитала, понеже както казахме, пред
приятието требва да се превърне въ доходность, въ ступанствения си разчетъ
общината е имала предъ видъ и консу
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мацията за денемъ. Пласирането на електрическа енергия денемъ, по две съ
ображения требва да става съ много низ
ка цена: първо за това, защото енер
гията денемъ се консумира за промишленность и индустрия и тъй като така
— тя служи за поминъченъ импулсъ —-^
требва да се дава на много низка цена
за да може съ ефтина двигателна сила
да се поддържатъ сжществующигЬ въ то
зи промишленъ градъ занаяти съ индус
трии и даже да се създаватъ благодаре
ние на ефтинията и много други нови
такива.
Второто съображение е, че ако енер
гията за двигателна сила не се дава съ
много низка цена, то крупните индус
триалци и следователно най-големите
консументи за нея денемъ се изгубватъ,
защото би могли да намерятъ по-добра
сметка да произвеждатъ енергията си
сами. Общината, която завежда това пред
приятие на варненското гражданство,
требва следователно на първо место и
винаги да има предъ очи факта, че пълното
му преуспяване и процъвгЬване много ще
зависи отъ пласирането на всичката енер
гия, която може да се произвежда въ
централата презъ всичките часове на де
нонощието. Само така експлоатацията ще
бъде рационална, предприятието ще има
печалби, а ползата отъ удобства на елек
трификацията на града ще бъде пълна.
Това ни щастие, обаче, както ка
захме по-горгъ, е застрашено. Застра
шена е въ самото са начало добрата
ступанственостъ на тоги хубавъ на
варненци имотъ. Общината ни е раз
читала, че единь крупенъ консуматоръ
за градската инсталация нощемъ, но
особено денемъ, гце б&де и държавата
за своитп си потргьби на пристанище
то. Държавата консумира за близо
180,000 лева електрическа енергия въ
София и я купува отъ концесионера, а
въ нашия градъ—не само че не ни дава
некоя особенна подръжка за благоустрой
ството ни, но даже не иска да купува
отъ насъ—макаръ че сме община, а не
спекулантъ—концесионеръ, нито зауООоо
лева енергия. Повече отъ 30,000 лева
държавата нема да консумира за онези
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потреби, които за сега тя има за приста неното решение на държавата и нас
нището. При все това държавата помимо тойте на това, въ Варна да има само
всички молби—помимо всички депутации, една централа и то Вашата.
още не се отказва отъ ртиението си
Варненската централа е вашъ имотъ,
да построи своя собствена централа на варненци, пазете си го.
пристанището. Тя въ собствената си
централа не ще може да произвежда ВАРН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
енергията на тъй износна цена за нея,
както ще и я дава общината, ако се има
ОБЯВЛЕНИЕ № 11229 Варна, 2 но
предъ видъ, че тази централа ще я костси
врий
1913 год. — На много места изъ
вува 500,000 лева, за амортизацията па
града
общината
е поставила отдавна боркойто капиталъ само требва да се сметдюрнитЬ
камани
и до сега гражданите
натъ най-малко тЬзи 30,000 лева, за ко
имеющи
имоти
на
тия места не еж на
ито тя може да си набави отъ насъ по
правили
тротуарите.
Поканватъ се всич
требната електрическа енергия. Но оски
Варненски
граждани
предъ ч имотите,
венъ това, тя ще изразходва, най-малко
на
които
ех
поставени
бордорните ка
още толкова годишно за персоналъ, за
подържане, смъзвателни материали и пр., мани да направятъ тротуарите си съгла
когато общината безъ да увеличава пер сно чл. 72 алинея П отъ закона за бла
сонала си ще дава потребната за държа гоустройството по определения отъ об
вата енергия. Понеже държавата е рп>- щината типъ и подъ нейния контролъ.
За да се получи едно общо хармо
шила направата на своята централа,
защото не е впрвала, че града ще има нично впечатление отъ тия тротуари об
действително такава и тъй като тя щината дава за упътване на граждани
би могла да използува сумата, която те следните дани : 1) Подъ плочите ще
има за варненска пристанищна центра требва да се постави добре трамбована
ла въ друго пристанище, гдтпо тъма единъ 10 с. м дебелъ слой бетонъ въ
още енергия — всички требва да подър- съставъ 1:3:5. 2) Надъ тоя бетоновъ
жаме общината въ справедливото й ис слой ще требва да се постави единъ слой
каше, да се откаже най-послп> държа- дебелъ 1'/, — 2 с. м. циментовъ.растворъ
вама отъ намерението си, да построй 1:2 отъ Портлански беочински циментъ.
централата си тукъ, гдтпо тя би стър 3) На тоя циментов ь разтворъ ще се почала, като единъ паплътникъ на дисхаргао- ставятъ машинни пресовани четвъртити
ния между държава и община и гдето би циментови плочи дебели 4 с. м. широки
останала една вгьчно необяснима гатан и дълги по 31 с. м. и 4) Надъ плочите
ка, какъ толкова малко могатъ да съз требва да *се налее редъкъ' циментовъ
наватъ най-елементарните ступански разтворъ 1:1 за да напълни окончател
истини-чиновницитп, въ една малка но фугитЬ между плочитЬ.
страна, които въ случая требвало би
Напречния наклонъ на тротуара ще
да бждатъ проникнати отъ желанието, бъде 2°/,.
да пестятъ парата на българския гра
Освенъ това все кой гражданинъ, пре
жданинъ.
ди да започне самь или по изричната
А както централата на общината, покапа на общината, да прави тротуари
така и централата на държавата ще се те требва съ заявление да съобщи въ
Тех. Отделение при общината, че ще за
строятъ все съ български пари.
почне
направата на тротуара за да може
Граждани, когато се открпе ВАР
своевременно
да се постави контрола отъ
НЕНСКАТА ЦЕНТРАЛА за нова го- I
Техн.
Отделение.
дина въ своята радость, като видите
осъщественъ единъ Ващъ планъ, реше
Предупреждавате се Варненските
те да изкажете протеста си противъ го- граждани, че ако те не се съобразяватъ
лемата вреда, която ще се причини на съ това обявление, на нарушителите ще
Вашето хубаво начинание отъ неприяз се съставятъ подлежните актове за на-
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9) Избирателите отъ девета секция,
лагане законно наказание и тротуаритЬ
ще бждатъ развалени и направени на но ще гласоподаватъ въ училището „Св. Савво отъ общината за тЬхна сметка съгл. ва Ангеларий," при църквата Св. Пет
чл. 72 алинея IV отъ Закона за Благо ка V уч., ул. „Търновска."
Освенъ това въ допълнение на обяв
устройството.
лението № 10858, отъ 28 октомврий т. г.,
Кметъ: А Василевъ.
явява се на г-да гражданите избиратели,
Н-нъ на Техн. Отделение
че поради обстоятелствата, какво мнози
Инженеръ: С. СаламурОВЪ.
на отъ тЬхъ съ променили квартирите
ОБЯВЛЕНИЕ № 11309 Варна, 4 ноем- си и не съ съобщили въ Общинското
врий 1913 год. — Варенското Градско Об Управление новите си адреси, общин
щинско Управление обявява на избира ските агенти не съ имали възможность
телите отъ гр. Варна, че съгласно указа да предадътъ на такива избиратели, из
№ 245, отъ 23 септемврий 1913 година, бирателните книжки.
За да се даде възможность на таки
на 24 ноемврий т.-г., ще се произведатъ
ва
избиратели
да получатъ избирателни
избори, за избиране деветь Н а р о д н и
те
си
книжки,
наредено е усилено раз
Представители, отъ колегията (Варн. Окр.)
даване
на
последните.
Ония избиратели,
за XVI Обикновенно Народно Събрание
които въпреки това не си получатъ книж
(чл. 83 отъ Изб. Законъ).
Помещенията въ които ще гласопо ките, поканватъ се да се явятъ въ общин
даватъ избирателите отъ града Варна, ското управление и ги получатъ. Книжки
съгласно решенията на Общински Съветъ те могатъ да се взематъ до самата дата
№ 528 отъ 31 октомврий т. г., съ след на избора и въ самия день 24 — ноемврий т. г., за която цЬль и, съгласно
ните :
1) Избирателите отъ първа секция, алинея втора на чл. 59 отъ Избирател
ще гласоподаватъ въ училището „ Св. Кли- ния Законъ, въ всекоя една избирател
ментъ," въ П участ., ул. „Царь Борисъ." на секция ще има нарочно отредени об
2) Избирателите отъ втора секция, щински служащи, за раздаване нераздаще гласоподаватъ въ училището „Сули- денитЬ до тогава избирателни книжки.
КМЕТСТВОТО.
ни," въ П участъкъ; ул. „Сливница."
3) Избирателите отъ трета секция,
ОБЯВЛЕНИЕ № 11885. Варна, 12 ноще гласоподаватъ, въ училището „Князъ
Борисъ,"въП участъкъ; ул „Шейновска." емврий 1913 г. Вследствие писмото на
4) Избирателите отъ четвърта сек Г-на Н-ка на I дружиненъ воененъ районъ
ция, ще гласоподаватъ въ Еврейското учи-. отъ днесъ подъ № 40, поканватъ се вар
лище въ Ш участъкъ, на ъгъла на ули ненските граждани на които конете беха реквизирани презъ време на моби
ците „Дебърска" и „Панагюрска."
лизацията
и въ последствие не получени
5) Избирателите отъ пета секция,
отъ
тЬхъ
по
причина, чл еж умрели, уще гласоподаватъ въ Стопанското учили
бити
или
безъ
весть пропаднали, да се
ще на Д-во „Майка," въ Ш участъкъ
явятъ
въ
общинското
управление при чи
срещу Юнашкия салонъ ул. „Русенска."
новника
по
военните
работи и най-късно
6) Избирателите отъ шеста секция,
до
15
того,
макаръ
и
да съ получили въ
ще гласоподаватъ въ училището „К. Аразамена
други
коне
вместо
изгубените.
баджиевъ," въ IV участъкъ ул. „СтараКМЕТСТВОТО.
Планина."
7) Избирателите отъ седма секция,
ОБЯВЛЕНИЕ № 11956. Варна, 13 ноем.
ще гласоподаватъ въ училището „Св. Ме
1913 г. Възъ основание писмото на Рай
тодий," въ IV уч., ул. „Владиславъ."
8) Избирателите отъ осма секция, онния Началникъ при 8-о- полково воен
ще гласоподаватъ въ училището „П. Р. но окръжие отъ 11 текущий подъ №39,
Славейковъ," въ Новата Циганска махла основано на предписанието отъ начал
ника на окръжието подъ № 5552 отъ 8
IV участъкъ, ул. „Нишка."
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сжщий и онова на 4-та преславска дивизионна область отъ 4 същий подъ № 5335,
Варненското Градско Общинско Управ
ление обявява на интересуващите се, че
всички молби които иматъ да подаватъ
и искатъ облекчение ла службата безус
ловно требва да подаватъ до Началника
на окръжието, а не напврао до Минис
терството на войната или пъкъ до На
чалника на дивизаонната область, защо
то безразлично е до кого е била подадена
последнята тя пъкъ ще бъде възвърната
въ окръжието за да се допълни съ нужднит"Ь сведения, следъ което само се взе
ма окончателно решение така, че тЬзи
отъ интерееуюгците, които би желали да
иматъ по скоро и окончателенъ резул
тата ото своите молби, требва единъ
пжтъ за винаги да си подаватъ молбите
до Началника на окръжието, а не до по
всоките инстанции, защото за въ бъдаще
всички такива молби подадени първона
чално не до окръжието, а въ Министер
ството на войната или въ дивизионната
область, ще се оставятъ безъ последст
вие и подателите имъ да не чакатъ резултатъ отъ техъ, като не законно по
дадени.
КМЕТСТВОТО:
ЗАПОВЪДЬ № 742 гр. Варна, 7 ноемврий 1913 година. Подписаниятъ Вар
ненски Градски Кметъ, понеже забелезахъ, че на всекъдЬ изъ града продаж
бата на разни стоки, съестни предмети
и др. ставане на официалния български
езикъ, а на чуждъ и че, ако се остави
да продължава и за въ бъдаще, зле ще
атестира нашите национални чувства и
стремежи, на основание чл. 64 отъ за
кона за градските общини,

Заповедвамъ:
За напредъ строго забранявамъ про
дажбите из града и пр., да става на
чуждъ е з и к ъ , освенъ на официалния
Бълг. езикъ.
Нарушителите на тая заповедь ще
се наказватъ съ глоба отъ 5—50 лв, съг
ласно чл. 72 охъ закона за градс. общини.
Възлагамъ на всички длъжностни
лица въ общината и полиц. органи на
града, да следятъ за точното изпълне
ние на настоящата ми заповедь. Противъ
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нарушителите й да съставятъ актове които
да ми представятъ за налагане наказание.
На тая ми заповедь да се даде найголема гласность, като преписъ отъ нея
се съобщи на всички лица до които се от
нася, за да следятъ за изпълнението й.
Преписи отъ същата да се изпратягь на г-на Окр. Управитель и на Варн.
Национално и Културно Дружество за
сведение.
КМЕТСТВОТО.
ЗАПОВЪДЬ № 730 гр. Варна, 1 Но
ември 1913 година. Подписаний Варнен
ски Градски Кметъ като взехъ предъ
видъ, че споредъ основните закони на
Царството ни, официалниятъ езикъ въ
учрежденията е Българскиятъ езикъ, че
споредъ това всички граждани, чиновни
ци и служащи въ сношенията си по слу
жебни работи съ длъжни да употребяватъ само официалния Български езикъ.

Заповедвамъ:
Отъ днесъ за напредъ всички чи
новници и служащи въ повереното ми
учреждение въ сношенията си съ граж
даните по служебни работи, да употребяватъ изключително официалния Бъл
гарски езикъ. Лицата, които не знаятъ
Български, да си взематъ преводчикъ.
Нарушителите на тая ми заповедь
чиновници и служащи ще бъдатъ на пър
во време глобявани, а следъ това увол
нявани.
КМЕТСТВОТО.

АПЕЛЪ, къмъ Варненските граждан
ки и граждани.
Тежките условия за живота въ кои
то се постави българинътъ въ земигЬ
завзети отъ нашите врагове турци, гър
ци и сърби прокудиха маса семейства
въ България. Отъ т-Ьхъ въ града ни се
скитагъ вече, не мили не драги, голи и
боси, далечъ отъ роднигЬ си места и
оплакватъ злата си съдба повече отъ
4000 души.
За да се избавятъ отъ грозното със
тояние въ което се намиратъ и п Р е Д пазватъ до нейде отъ настъпващата зима тия
нещастници, а особно сирацагЬ безъ ба
щи и майки и вдовици съ дребни детенца, иматъ нужда отъ най-необходимигЬ
долни и горни дрехи, обуща, чорапи, по
стелки, завивки и пр.

Брой 4

Варненски Общински Вестникъ

Понеже числото на тия нещастници
отъ день на день се увеличава, а кре
дита който Народното събрание отпустна
за издръжката е изчерпанъ вече, коми
сията за подпомагането имъ горещо апелири къмъ Васъ г. г. гражданки и граж
дани да се притечете на помощь на жи
вущите въ града бежанци.
Прибрани въ удобните си квартири,
заобиколени отъ милите си рожби, ко
мисията моли да си спомните за децата
на нещастните бежанци, които скитатъ
голи и боси по улиците и подла гатъ ръ
ка и имъ се притечете на помощь, кой
съ каквото може, било съ горни и дол
ни дрехи, било съ обуща, чорапи, царвули, черги, одеяла, юргани, постелки,
разни хранителни припаси, дърва, сапунъ, газъ и пр.
За всичко подаено може да се съ
общава въ канцеларията на Варненския
Окръж. Фянансовъ Началникъ, отъ где
то ще се нарежда за пребирането му.
гр. Варна, 29 октомв. 1913 г,
Отъ комисията за бежанците.
ПОЗНВЪ къмъ варен, граждани.
Всекидневните факти потвърждаватъ
системното и най-жестоко унищожение на
българското племе отъ гърци и сърби.
Цели български области съ унищожени;
градовете и селата тамъ днесъ съ обър
нати на пепелища.
Гръцките затвори съ препълнени съ
хиляди българи, чиято единствена вина
е, че съ българи.
Вь Солунъ съ открити подземия, де
то се изгезаватъ по пай-зверски начинъ
нашите сънародници, всеки съзнателенъ
и просветенъ българинъ се изпраща на
дивите Егейски острови, за да бъде подлаганъ тамъ на отвратителни и сурови
мъчения, каквито историята не помни.
Гърци и сърби — нации-чудовища, за
булени съ филантропическа мантия, обичатъ само злото, защото е зло и съ го
тови на всичко. И за какво?
— За да гледатъ съ адска радость,
какъ войниците имъ се спущатъ да тъпчатъ и избиватъ старци, жени и деца;
да разрушаватъ семейства, като пращатъ
мъжете въ затворите, та да се поруга-
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ватъ съ жените имъ. Т/Ь изклаха българ
ското население, разсичаха заловените
български ранени войници, пробиваха
имъ главите съ гилзи. И всичко това те
вършатъ, види се, за награда, дето на
шата храбра войска въ вихрените си
походи по тракийските полета срещу об
щия врагь, изми позора имъ отъ 1876 год.
1885 и 1897—1898 год.
0, такъвъ низъкъ и коваренъ народъ
като гръцкия, е способенъ на всичко и,
безъ съмнение, той е извърщилъ още
много потресающи злочинства, които ние
никога нема да узнаемъ.
Вие знаете, граждани, отъ разказите
на завърналите се български войниципленници, какви инквизиторски средства
съ прилагали гърците спремо гЬхъ.
Вие знаете за хвърлените десетки
живи български пленици отъ гръцките
параходи въ Егейско море, чиито вълни
погълнаха техните сгенания и отнесоха
тайната на ужасите имъ. Твзи убийства
наверно, съ кървавиятъ епилогъ на ония
гнусни драми, пълни съ развратъ, кръвь,
позоръ и каль, които е страшно и да
помислимъ дори.
Граждани,
Убийците тържествуватъ защото ци
вилизована Европа, заслепена отъ свои
те груби материални интереси, затваря
очи предъ вандалските кланета на хи
лядите македонски българи и вписа съ
кръвь въ историята на XX векъ ,,на
българинътъ е забранено да се самоо
пределя ло съвестьта си и матерния езикъ".
Убийците тържествуватъ, защото
знаятъ, че просветена и хуманна Евро
па, макаръ да чува и да вижда мълчи-и
търпи, и въ това търпение те намиратъ
най-големо о к у р а ж а в а н е въ своите
зверства.
Нима, граждани, вие допущате, че
днешниятъ цивилизованъ светъ не знае
кои съ истинските автори на пролетата
невинна човешка кръвь? 0 ! не, за него
те не съ тайна. Но той пакъ мълчи. А
ние какво правимъ? Съ разкъсано сърдце отъ болка задушаваме възмущението
си и не смеемъ да издигнемъ своя гласъ
противъ гръц. и сръбските жестокости.

Стр. 8

Варненски Общ

Ние не смеемъ да викнемъ и тогава,
когато сърби и гърци въ беса си противъ всичко българско, лишаватъ единъ
милионъ и повече българи отъ естествено
то гЬхно право да мислятъ, да се учатъ
и да се молятъ на своя роденъ езикъ.
Граждани,
Тези дни ще пристигне отъ Гърция
група български пленици. Това ех бъл
гарските синове, които съ своята доблесть
и самоотверженость изградиха най-висо
кото дело, каквото историята не помни.
Бити, ограбени, изтезавани, прека
рали въ влажните затвори на ненасит
ната за човешка кръвь Гърция, лишени
отъ светлина и въздухъ, тези велики
мъченици се приближаватъ къмъ своя
роденъ край.
Ето защо, граждани, настойно Ви
молимъ да се стечете вкупомъ при по
срещането на плениците, а също да
посетите и

МИТИНГА,
който ще се свика на 21 того, за да про
тестираме високо предъ цивилизования
светъ противъ злодействията и небива
лите жестокости на варварски Гърция и
Сърбия.,
Въ интереса на делото, дружеството
настоятелно иска и е взело всички мерки,
да се избегватъ каквито да било пре
дизвикателства и изтъпления и да се
пази пълна коректность.
Председатель: Ал. Василиевъ.
Подпредседатели: д-ръ Ст, Златаровъ, Вл. Кусевъ.
Касиерь: Д-ръ Ив. Екимовъ.
Секретарь: Жеко Димовъ.
Членове: г. г. Александръ Даковичъ,
•Антонъ Памански, г-жа Анастасия Д-ръ
Железкова, Боянъ Смиловъ, Боню Г. Бъчеваровъ, Венедиктъ Поповъ, Василъ
Драгановъ, Георги Серафимовъ, Архитектъ Дабковъ, Иванъ Церовъ, г-жа Ири
на Зл. Бръчкова, г. Иванъ Гюлмезовъ,
г-жа Кера В. Попова, Карлъ Шкорпилъ,
Д-ръ Маргинъ, Маринъ Костовъ, Михаилъ Пейчевъ, Никола Поповъ, Никола
Новкиришки, Петръ Г. Петровичъ, Перикли Герргиевъ, Христо Луковъ, Хараламби Г. Мутафовъ, Юрданъ Божиловъ,
Яковъ К. Найденовъ.

вестникъ
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ОБЯВЛЕНИЕ № 13246. Варна, 28 Ноемврий 1913 г. Варненското Градско Общин
ско Управление дава гласность на следующето окржжно на Министерството на
Вътрешните работи и Народното здраве
подъ № 1689 отъ II Ноемврий т. година.
Въ Министерството има сведения, че
некой селски кметове и секретарь-бирници не проявявали достатъчно грижа за
за изготвянето на всички нуждни книжа
на вдовиците отъ Общините имъ, мъже
те и синовете на които еж починали въ
войната противъ Турция, Сърбия, Гър
ция и Черна-гора, за да могатъ да получатъ пенсия и подържатъ себе си\ и
децата си, ами оставали тези вдовици
да се обръщатъ къмъ прогаенописци, кои
то ги експлоатирали, като имъ вземали
20 и повече лева, за да имъ приготвятъ
книжата. Г. Г. Селските кметове и сек
ретарь- бирниците требва да се проник
ната отъ съзнанието, че притичанието на
помощь, улеснението и уаътванието на
същите вдовици за по бързото пригото
вление книжата и пенсиониранието имъ
е едно отъ първите имъ длъжности въ
сегашните времена. Семействата на пад
налите въ войната герой, требва да бъдатъ подкрепени.
Предъ видъ на горнето предлагамъ
Г. Г. Окръжните управители да предпишатъ на кметовете и секретарь бир
ниците да направятъ незабавно провер
ка на общините си, които вдовици още
не съ се снабдили съ документи и пои
скали пенсия и да поискатъ направо те
кметовете, нуждните документи,—ония,
които требва да се изискватъ—и да при
готвятъ всичко щото е нуждно отъ об
щинското управление, за да се улеснятъ
тия семейства и поискатъ незабавно пен
сия. Повтарямъ, последните не требва
да се пращатъ при прошенописците, а
сами общинските управления да изис
кватъ и приготвятъ нуждните книжа.
(Подп.) Министръ: Д-ръ В. Радославовъ
за Глав. Секретарь: Л. Лукановъ.
(Подп.) Инспекторъ: П, Спасичъ.
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