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гр. Варна, 12 август 1923 год,

Цена 3 пв.
ШГп

Юбилейно издше из фонд „ИШЛЩЩ ДОИ" при д-во „инвалид" 1I
Много се е писало и приказ
вало за жертвите от войната.
Преса, политици, партии, власт
— всички тия фактори в, на
шия обществено - политически
живот не еж могли да отбягнат
вжпроса за положението и участа на неколко стотинтех хи
ляди бжлгарски мжже, жени и
деца — жертви на последните
.седемгодишни войни, които Бжлгария води. Ала както в всич
ко друго, което се отнася до
интересите на долните слоеве
у нас, така и тук тия фактори
не проявиха достатжчно чувст
во на искреност, желание за
действие, разум за ефикасни
мерки и щедрост за отпущане
стредства.
Защо е всичко това?
Очевидно, липсата на патриотизжм е главната причина, за
щото който обича отечеството
си, той не обича само земята в
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племето що го е родило и що
го храни, който приказва про
тивното той сжзнателно лжже
другите и изменя на свето оте
чество, той предумишлено бяга
от изпжлнение на пжрвата си
гражданска длжжност: да рабо
ти за благоденствието на своя
народ.
Но такива граждани и пар
тии, които остават глухи и сле
пи спремо нуждите и страда
нията на своя нарс)д еж престжпници. Те сжзнателно убиват
в широките народни .маси ос
новната миежл за необходимоста от обществената солидар
ност, без която не може да сжществува и успява . нито едно
човешко общежитие, а още помалко джржавата.
И наистина, какво е днес по
ложението на жертвите от вой
ната? — Нито по-вече. нито помалко от плачевно. 0 изключе
ние нищожна част от тия жерви, които имат добро ежетояние,
грамадната маса разчита за ежществуването си на мизерните
трохи, които ,подхвжрля джржа
вата и разните благотворителни
учреждения.
Всекидневно ние сме . свиде
тели на една армия от проееци,
подлагащи ржка из улиците и
кафенетата, ругана, отритвана
и унизявана. Една друга армия
от вдовици, майки и деца тоже
оставена, забравена, с хлжтнали
бузи, бледни лица, облечени в
дрипи, без подслон, гладуваща
без просвета тжнеща в мрак,
мизерия, принудителен разврат
и оскржбления.

А кой докара тия нещастни
ци до това ежетояние?
Никой друг, освен тия, на
които народния труд и народ
ното богатство бяха сжздали
милиони, палати, чифлици, фаб
рики, тжрговия, предприятия,
разкош, веселия, сила и власт!
Те водеха и ржководеха еждбините народни и техния интерес
и техния ум стигна до там, че
нашата най-плодородна и хуба
ва страна обжрнаха в гладна
пустиня, а нашето младо, ко
раво и жизнеспособно племе —
безсилно да се бори с болести
те, раните и ужасите, що му до
несе дялото на неговите управ
ници. Отптици хиляди млади,
жизнеспособни мжже лежат уби
ти в земята, други толкова еж
без ржце, без крака, без очи, ски
тащи се по всички краища в
Бжлгария, още толкова жени и
майки, като черни сенки до~-пла.«ват"ч^радйяппт€^*й2.;':^?."';;е'
и минути, два пжти по толкоз
сираци без хляб, голи без учи
лища— просто мржт по липса
на обществена грижа. Ето, това
еж плодовете, за които никой
от причинителите Щр иска да
позме отговорноста и доблеста
да помогне.
Няма средства! — това е еди
нодушния отговор.>
Няма средства?
„, "5.
Вие, които разполагате с тол
кова обширни палати,, щото и
за кучетата ви има по две стаи;
Вие, които имате толкова пари,
та сами се чудите как да ги
прахосвате в разкош и излишества; Вие, които от преяж
дане и удоволствия сте си из
менили телесните форми; Вие,
на които с хиляди бяднядници
работят та за вас няма място
в собствените ви фабрики за
труд; Вие,, които зиме не из
лизате из вертепите и местата
на удоволствията, а лете се из
лежавате по сенчести курорти'
и бани — Вие нямате средства?
Не! Вие имате в изобилие
средства, но вие нямате друго
— човещина, народолюбие, ежвест и сжрдце, ето какво ви
липсва! '
А власта! Тя ежщо така вдига
рамене и казва няма средства!
— Но оня властник, който не
хае пред страданията и охканията на жертвите от войната,
той е нехаен властник, нену<
жен управник.
Очевидно, нещата не стоят
на едно място. Жертвите на
войната по пжтя на страдания
та проглеждат и всички ще
прогледнат. Те ще видят, че

силата е оспова на всичко, че
силата е сжздала дадено отно
шение на нещата, че тя ги кре
пи, тя ги изменя и че апелите
на страждащите кжм причини
телите на тия страдания ще си
останат на празен хленч, глас в
пустиня, ако няма сила, която
да отвори затжкнатпте уши на
управниците и да ги застави
да правят не това, що правят.
Това кемеяуемо иде. Нищо
не ще го спре. Тежко томува,
който ще поиска да го спре.
^ и е от ново обржщане вни
манието на управляющите фак
тори, че тб трябва да намерят
средства бжрзо и ефикасно да
облекчат положението на жерт
вите от войната, како турят
твжрда ржка вжрху кесиите на
тия,
който от кржвта и стра
данията на жертвите от войнаната сжздадоха и проджлжават
да сжздават милионни и мили
онни лева и други несметни
^богатства.-

Социалното положение
При нормалните отношения на
ежвременното общество социалното
положение на обществените групи,
както и на отделната личност се
определя от онова място, което те
заемат в икономическата организа
ция на самото общество. Тая орга
низация се явява като нещо опре
делено за известна епоха и на нея
отгопаря едиа ежответна структура
на ^самото общество. Тук общест
вените групи, наречени класи, сами
са намерили своето социално поло
жение ежобразно тяхното отноше
ние кжм цялата икономическа орга
низация. Отделната личност тук но'си социалния огенжк на класата,
^жм която принадлежи тя.
Това е при нормалните отноше
ния на обществото Но тия отно
шения лесно могат да бждат нару
шени чрез особенно важни ежби-^
тия, от естество да разстроят ця
лото общество. Това са. войните,
като проява на общественно-исторически катаклизми. Между другите
злини, войните сжздават една особна общественна категория от хора,
чийто социално положение, измени
ло се в едно кратко време, се явя
ва като резултат не вече на едни.
нормално развили се икономически
условия, а продукт на едно дерай
лиране из живота, чрез отнемане
физическата вжзможност на тая гру
па хора да изпжлняват своите функ
ции в стопанската организация на
обществото. Това са инвалидите,
от войната. Заемащи преди война
та известно положение в общест
вото като работници, чиновници,
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служащи, дребни занаятчии, земледелци и пр. с ежответно социално
положение благодарение работата,
която са могли да извжршват още
физически здрави, след като вой
ната ги е осакатила, отнела им е
вжзможността да проджлжават сжщата стопанска дейност, те изпадат
в едно по-друго положение. Отнета
тяхната работоспособност, те вече
не могат да даджт. онова, което
по-рано са дали в обществото, В
своето сжществуване те изцяло са
предоставени вече на помощта и
милосердието на обществото. Това
общество, по чийто вина те изгуб
ват своята работоспособност,
Но това общество, тжй взиска
телно нявга кжм тях по изпжлне
ние на „отечественния си джлг"
сега, когато те са станали непо
требни, то с досада почва да гледа
на тях, като на една „7-я;:;ьст?.
•И така инвалида забравен и отритнат от обществото постепенно
потжва все по-джлбоко и по-джлбоко в своята социална мизерчя,
достигащ да се приравни с най-долния
обществен слой —- просячеството,.
Като социален елемент инвалида
стои по-долу от пролетария, който
все още има вжзможност да даде
нещо на обществото за да иска
нещо от него. Инвалида не може
и това да дири. Своето право на
сжществуване той крепи вжрху филантропическите чувства на общест
вото, което често е тжй жестоко,
за да го доведе до просяшката
тояга. Инвалида няма здрава опора
в икономическата структура на об
ществения живот. Той е, един вид,
увиснал на вжздуха и това е което
сжздава трагичната неопределеносг
на неговото положение. • . * "
Пред сжмнителния филантропизжм
на обществото нему не остава нищо
друго освен организираното вжздействие на инвалидите вжрху това
общество, за да се замисли повече
за мизерията на инвалиДа.
В тая борба мястото, на. инвалида
е при ония, които са огнетени от
днешния поряджк и се борят срещу
всички неправди и мизерия.
4. VIII. 1923 г. .
Д-р Г. Петков.

На гжрОа на всеки охолник
по един инвалид.
Мма ли някой, който да не
знае, че инвалидите получават
пенсии в_размер, който ги об^
рича на мБверия, а некои на
буквален глад? Има ли некой
да им оспорва- правото на чо
вешки живот чрез джржавната
пенсия? Кой не знае оня мо
рален и материален погром, кой
то се нанася на десятки и де
сятки хиляди семейства на ин
валиди, оня океан от неволя и

Стр.

Брой 1

Варненски Инвалид

2

безпомощност, който зале тия
заслужили на отечеството хора?
Требва ли да се изтжква отговорноста, страшната отговор
ност па джржавата, на общест
вото за мизерията п мжкпте, за
страданията и глада на ония
сираци и вдовици от войната,
всичката вппа на които се за
ключава в това, че'техните бащи
и мжже паднаха за защита на
отечеството?
И какво по-ясно, по-логично
от това, че щом поскъпването
на живота налага едно увели
чение на чиновническите за
плати, за да могат харатата да
проежществуват, то сжщото та
кова увелечение се полага и на
пенсиите, за да могат и тия
хора да просъществуват.
Мжката е другаде: средствгта
на джржавата. Обаче, по тоя
вжпрос има думата Министра
на финансипте и правителството.
Мжките и страданията на оно
ва население на Бжлгария, кое
то ежетавляват
чиновниците,
пенсионерите,5 инвалидите са
резултат и последствие от една
конектюра, която сжздаде и сжздава изгоди за цели класи бжлгарски граждани, в селата и
градовете. Тия кпаси използват
положението. Те требва да пое
мат и разноските.»
На гжрба на всеки охолник
требва да качим по един инвалид.
Сжщевремеменно икономии и
икономии на държавния бюджет,
премахване на прахосничеството.
Кир. Г. Попов
(директор ва статистиката). •

Когато по силата на ред обсто
ятелства, верно преценени или не,
уместно или неуместно, вжнроси ко
ито не поставяме на разглеждане в
настоящите неколко реда, българс
кия народ бе заставен да прибегне
до силата на оржжието за разре
шаване на нашите големи нац""нални вжпроси, тогава, в дните 1.« ви
хреното увлечение, малцина вижда
ха и преценяваха, че скоро хуба
вите минути на пламналия идеализм ще минат и ще нзетжпи печал
ния трагиам от това голямо ежбитие, в което така лековерно наро
да ни бе хвжрлен.
За това развира се не бяха ви
новни тйя, които макар и еже сгити от мжки сжрца, проявиха героизм за спасяване на страната и уцеляване на нейната свобода и неза
висимост.

измжчени от грозна мизерия Инвалиди.
За тяхната печална участ еж пос
ветени настоящите редове,
Те дадоха много, дадоха найценното — здравито си, за да се
откупи човешкото безумие!
От тех — от тия нещастни ин
валиди, числото на които от пос
ледните войни е колосално — по-,
вече от 10 милиона, обществото,
народа взе много през време- на
войните, за да не им даде нищо,
или почти нищо, след свжршването
на войните.
И тук е големия вжпрос: испжлни ли народа своя джлг кжм тия
нещастници и к о й и к а к требва
ше да се подпомогнат те, за да се
облекчи грозното положение в ко
ето се намират хилядите инвалиди.
Требваше ли да се оставят тия
народни синове, да протягат ржка
и да молят за помощи или требва
ше да се намерят средства от тия
които останаха щастливи и довол
ни и да им се отнеме малко от
техните средства за облекчение уча
стта на инвалидите, вжрху наране
ните плещи на които се запази сво
бодата, имота и честа на здравите^ .
Безспорно, джржавата ни е бед
на, Големи тяжести л^жат над нея!
Нейните средства еж слаби.
Но все таки има пжтища и сре
дства, кжм които с право може да
се прибегне, за да се облекчи по»
ложенйето на нашите инвалиди и.
на всички пострадали от войната
семейства.
То е: Като се отнемат незаконно
придобитите богатства през време
иа войните и с това се осигури ед-;
на сигурна и достатжчна подржжка .
иа пострадалите от войните
, Така народа би исп<жлнид саоа!
джлг кжм тия, които не пожалиха',
най ценото —: живота и здравето
си, за да запазят сжществуването
на страната.
Това е материалната страна на
вжпроса, а досегнем ли се ло мо
ралната страна, всички преживели
ужасите на грозното человекоизтребление, требва, заедно с всички
сираци и инвалиди от войните да;
викнем:
;
Никога по-вече война!
!

К. Караиванов.

'

дите си и да се изпжлват сжрдцата им от чувства на гордост и бла
городство. *
А днес той, давайки макар и
временен подслон иа останалите от
войните родни синове ще облекчи
техните страдания и ще даде макар
и частица благодарност кжм ония,
кои го самоотвержено се жертвува
ха за родни идеали.
Инициативата на д-во .Инвалид"
заслужава горещата подкрепа на
гражданството чиято щедрост в слу
чая, требва ла се разлее като
балзям над незаздравялите рани на
родните герои, за да облекчи стра
данията им и на техните близки.
Апелкр.ше кжм всички, родолюб
ци да засвидетелегвуваг своята лю
бов кжм родината и кжм братята
ни инвалиди, като подпомогнат щото
фондл в една година само да порастне на сума необходима за по
стройка на инвалиден дом в Варна.

л. в.
ИНВАЛИДИ.
Често виждам из прашните ули
на шумния град обезобразени
смрадни уроди да простират рж»
за милостиня. Как болно ми сви
сжрдцето това!
Те просят милостиня от тия, ко
ито бжрзат джобове с пари да натжпкат, ил жаждата си с разни пива да уталожат, или пжк бжрзат в
вертепи да се забравят. И не свян
в тяхшя поглед се сжзиря, а ужа
са на дуиа героична и безмжлвното негодувание на борците, които
за правдата" народна отрекоха се
от всичко драго, за да се принесат
в дар пред жергвеника.на. обшито,
благо.
Взрете се в тез сакати, еднооки,
ЕТО мжлком минават край вас! В
тех щг познаете героите, които
вжв вихрен полет се носяха по ска
листите вжрщве на Македония ял
по бреговетеЧт буйния Вардар, по
безкрайните равнини на Добруджа
или пред крепките стени иа Одрин/
Чаталджа. Те са жертва на подви
зите, които в цял народ вжзбуждаха, преди няколко години само,
горда, радост ,и несвястна сметка
за границите на Нова Бжлгария. А
днес? — те влачат едва езоето
сжществувание покрай кжщи като
палати и безумения вжртеж на пир
шества, в които дребнавия герой
на времена дребнави, понякога салт ще дигне чаша и еже сжзнание,
че изпжлнява джлг свещен, ще пие
за минала слава наша.
ци
до
це
ва

Дружество „Инвалид" в града ни !
е взело решение да тури основата !
на един фонд за постройка на ин
валиден дом в Варна.
'," ;
Варна един от най-големите градо-1
Тжй днешния живот отрича жер
ве след София требва да има една твите на подвизи велики, над кои
Хиляди синове на страната ни, кжща, един дом, кждето да се при то вече забрава се спуска.
сложиха костите си, а други хиля ютяват инвалидите от тежките вой
Колкото пжк се отнася до джр
ди се лишиха от здравето си, от ни, техните сираци, техните сирот жавата, чиято длжжност е да не
целоста на своя организм, за да ни стари и немощни бащи и майки. изоставя своите бранници, тя за
Още повече, че Варна е курорт, инвалида е мащеха, която му подчйзпжлнят достойно своя джлг кжм
кждето
могат да намерят облекче- \ хвжрля пенсия толкова нищожна,
родината си, намираща се вече в
ние
на
своите
болки придобити от | че сумите, които доволнйка израз
опастност.
войните мнозина инвалиди от цела ходва на своето куче, са далеч поСиновете на народа с големи Бжлгария.
големи. Така жертвите и героите
усилия и скжпи жертви изпжлниха
от епичните борби през последното
Една
похвална
идея,
една
наледостойно своя джлг: страната бе
десетилетие са оставени да влачат
жаща
нужда.
Един
дом,
кждето
да
ше спасена и нейната свобода за
намират прибежище неустрашимите немил живот.
щитена.
Изпжлниха те своя джлг кжм об-герои на този народ трябва да кра
Урагана мина, настжпи затишие, си Варна. Той ще бжде една гор щество и джржава.
всред което можеше да се набро- дост за града ни, една национална -,
Джржавата и обществото изджлят изобилно дадените жертви и ма светиня, която.ще сочи на поколе жиха ли им се?
териални богатства.
Е. М.
нията нашето отечестволюбие и на-;
По стржмните чукари и равни шата хуманитерност. Той ще им го- \!
поля престанаха да туптят гжрцатз вора повече от безмжлвните паметна хиляди синове иа наро',4. у по ница, колко щжт красиви и идейни
градове и села заскитаха сенките да. бждат те. Той ще ги научи да ; едничкия защитник на пона много още хиляди, изнурени и се покланят пред героизма на де :- страдалите от войните -:

Четете в-к „Инвалид"

Клетите герон-инвалидв.
Писа се твжрде мвого за кле.
тите български герои-инвалади.
Срам ме е да пиша и аз, защо.
то знам, че с това само ще ги
вжзбудя и предизвикам. Те • не
искат повече "слова, а искат хляб,
облекло и човешки жилот.
Ок, .пи герои, аз сам сжм бе
ден и нося счупена ржка от
войната. Позволете на мен да
оплача вашите болки, да дам
отзвук на вашето вжзмущенпе
и отчаяние. и да заплюя тия за
чиито интереси дадохте крака
та, ржцете, очите и живота си
и които днес най-подло се гав
рят над вашата черна еждба.
— Бяха славни дни, когато
вас, в името на родни интере
си — хвжрлиха в страшна сеч,
Опиянени от любов кжм скжпата майка — родина вие летехте и нанасяхте удар след удар.
Вие презрехте всичко на тоя
свят п запазихте родното име.
Вие се бихте с чест за Бжл
гария. Бихте се през ежлзи преа
глад и мизерия, боси и голи, но
пламжка в гжрдите помиташе
мжки и страдания. А войната
бе страшна, врага' многоброен.
Жертвите растеха. Оставаше само един пжт за вас. — П а д
на позора ,или на честта. Патя
на позора, на родното безчестие,
на калта — не пригжрнаха ва
шите сжрца.
По-добре без ржце, без кра
ка, очи, по добре живота дори
— и вие ги дадохте пред светлия
олтар на родната страна.
Родна чест и бащин кжт чрез
ваши напжн и ваша кржв се
- ен&еиг-Врагжт-пракл-е гр не-- уеш
в своя пжклен план.
0 гихна ехото на войната. Ос
танали сакати, вие не плакахте,
защото сжзнание мощно ви кре
пеше и вярвахте силно, че всред
родни братя за които се бихте,
вие ще сте щастливци през ва
шето нещастие и ще изживеете
леко последни дни.
Но какво сте днеска? — ги
нете в мизерия гладни и голи.
Вие бехте безстрашни и вервам
врага' още трепери.
Сега, вашите очи потжмняват
веч1\ погледа ви е мрачен, на
дяващ уплаха, а светло чело
ранни бржчки сплели. Вие не
сте хора, а сте черни сенки.
Юнаци на земя страдална,
горчивата чаша кога ще се сварши — или до гроба си беден
ще да я пиете ? Аз тжй ви раз
бирам и често сжм слушал:
„Убийте ни вече, щом сте вя
презрели, защото и без това
сме живи умрели I"
Черни сенки, вашето прокля
тие, вашия вик отчаян, даяй
ще проникне в тлжетите сжрца
на тия, за чиято угода и ал
чност животинска лехте ей
кржвта? Дали ще проникне, да
ли ще раздруса волските сжр
ца? Не вервам, плача не раздрусва корави сжрца. . .
— Дали има смиежл още д»
се плаче пред тия кои са с ря ;
це в злато и души' в калта?
— Не е ли позорно, не е Ш
унижение за тоя да плаче, ко
гато юнашки знае той да мре?
Вие вече сте сонки, пжтници е»
гроба. От вашите редици все
кидневно некой си отива. 0*берете сетни сили и в строй
заявете последното си слово.

Брой 1
•Вашите тела са слаби, но духа
в гардите ви е все тай велик..,
— Позор за вас, вампири на
родни I Вие, които пратихте на
рода на заколение, а останахте
тук и чрез кравта на хиляди
герои, чрез салзите на милиони
майки, бащи, жени и деца тру
пахте несметни богатства. Про
клятие, проклятие извикват по
вас стотиците хиляди сирашки
тарла.
Днес тия, които вие пратих
те да се бият, а вие останахте
спокойно зад техния гарб, тия
които вие тай лицемерно вели
чаехте, нарихте титани и чутовни герои, мрат от глад, а
вие нехаете и ги оставяте да
>просят. И когато тия просяци,
славни някога герои ви подне
сат подписка ва помощ, вие раз
писвате само по 5 лева. Кога
то тия сакати герои светци ус
тройват вечеринки и забави в
помощ на тяхната праздна ка
са, вие се срамите да ги посе
тите. Местата в театара в та1
к&в; случай винаги стоят праз>ни, за. да напомнят вашите ми
зерни души. А сжщите вие, ко
гато ще играят балет полуголи
рускини, при цени на местата
прекомерно високи, тикате през
;глава, надпреварвате се и нап
ийте най-патриотично техните
джобове. Срам!
Отвори се, майко черна зе:мя! Погжлни и ядно смачкай
в черните си приградки черви
те на хубавото бжлгарско пле
ме. Аз вервам, че и ти виждаш
и ти плачеш пред тоя позор.
Отвори се, за да не бадеш тапкана по-вече.
~А~ка\сво "ще струва" на наши
те. милионери, струпали богат
ствата си чрез кравта и неща
стието на тия герои, да отделят
само по няколко хиляди лева
за тях? Да се ограничат .вре
менно от разврат и пиршество ?
Нищо ! А за нещастните инвавиди ще струва значително по
добрение на мизерния им жи
вот • изсушаване на ка^вавите им ежлзи.
Вразумете се, защото за вас
днес тия здрави някога балгарски чада кретат сакати и измаршавели по родната земя.
— Най-сетне вие не сте ли
бклгари? Вав вашите жили не
тече ли балгарска крав ? Не
ткнчите ли и вие свещената
балгарска земя, която тия стра
далци днес, спасиха от безчестме и позор?
Даржавата требва най-сетне
да погледне най-сериозно варху садбата на инвалидите, за
щото те изпалниха достойно
далга си кам отечеството, а се
га е ред на отечеството да из
падни далга си кам тях. Нека имаме пред вид какво са направдли
«дчо време Атина и Рим за оне
зи рго ра1па Ьоепе тегИез. А
«ега след ТИЯ войни какво са
направили другите воювали дар«сиви аа своите инвалиди. В Гер
мания на инвалида се гледа ка
то на светец. Власта ги е дрившшгеровала и оеигорила сас
спокоен и честит живот до гроб
— това което те напално зас
лужават. Вав Франция те се
обожават. Знаменития инвалиДе*' дом в Пириж спира погле
да на всекя минувач — чужде
нец я гл кара неволно да си
снеме шапката. И така.е почти

Варненски Инвалид
Тези, които еж биле найблизко до смжрта, те имат
най-много право на живот.
Жертвата е истинна и оправ
давана само когато е свжрзана с един идеал.' Защото
идеалжт е вжрховното чувство
в човека: той го вжзражда и
прави благороден.
Идеалжт на чашите инва
лиди беше свободата. 0 този
пламенен идеал в сжрдцата си
те някога славни войници, по
жертвуваха частица от* себе си.
С-този сжщия идеал празднуват те днес своя патронен ден.
Днешния ден за тех е денжт
на свободата. А свободата е
най вишия идеал, който при
родата е сжздала и сляла с
нашето сжрдце.
Днес празднуват идвалидите. Празднуват всички: и ония,
които поради тежките за тех
времена очакват днес матери
ална подкрепа'от своите сжграждани, празднуват и тия
малцина от тех, които не се
нуждаят от т а я материална
Днес е патронния праздник подкрепа.
на инвалидите. Това ми навеДнес е праздника на инва
ва неволно миежлта, че тия, лидите.
които оставиха частица от теНарода остава да покаже,
лото и душата си по кжрва- че сжзнава и цени своето ми
вите бойни полета за доброто нало. Успехв на стремежа да
и благоденствието' на народа,, подобрим бжднината си е ви
намират в себе си сили да за наги в зависимост от нашето
бравят своите страдания и "да сжзнание за миналото. А пжсе нарадват и те на свобода рвия блен на всеки просветен
та, която е тжй тесно свжрза- народ е бил и ще бжде ви
на с техната еждба.
наги: добрата и светла бждПоложението на повечето нина.
наши инвалиди е твжрде теж
Варненските граждани, който
ко. Войните им отнеха вжз- са се отзовавали винаги с гоможността да се грижат, за/. трвност и приежрдце кжм всесебе си и за своите близки,'. ко дело с благородна цел, не
а джржавата, която требваше ще останат равнодушни кжм
да осигури материалното им делото на нашите инвалиди.
положение за да заживеят и
Нека днес всички вземем
те както всички други, не се най-живо участие в праздненотзова с всичката нуждна го ството. Нека им отдадем своя
товност и средства кжм из-, та пжлна морална й материал
пжлнение на* тая своя задача» на подкрепа. Нека покажем,
И не че липсваше добро же-| че им сжчувствуваме че раз
лание за теза: всички беха и; бираме болките им, че сме с
еж джлбоко проникнати от, тех
сжзнание • на джлг кжм тия,;
Нека облекчим участта им.
които в вихрения устрем кжм]
Кири* Добрев.
свободата останаха немощни.'
Ио липсваше самата вжзможност.
Войната изтощава винаги
стопанските сили на народа и:
това изтощаване се чувствува?
Всяко неделно утро, когато
особенно рязко, когато тя взе-д слжнцето целуваше златните
ме злополучен край. През по-1 островжрхи кржеторе на кате
следните десетина години бжл- \ дралата и над кубетата гжлжгарския народ преживя тра-: бите се кжпеха в слжнчевите
гизми, каквито едва ли други отбляежии и милваха рожби
народи еж преживяли. Вжпре- те си, пжрвия тежжк камба
ки героизма на нашето войн нен зов прозвучаваше над
ство, вжпреки безграничното спящия град.
себеотрицание и доблест в '
Бавно звуците на камбана
светлите подвизи за свобода- ; та се откжеваха като вопли
та на поробените братя, вж от многострадална душа и про
преки победите една от друга никваха из най-отдалечените
по славни и ' чутовни, Бжлга- квартали, 'дето тжрееха сжррия изгуби две войни. И, при цата на страдащите за да се
тисната, унижена, ограбена, стопят в тях.
тя требваше да поеме неш>
В свежето утро те не беха
силни за нея милиардни за- камбанни звуци, а като че ли
джлжения спремо чужденци — стонове на печална майка по
победители. Последните малко загинали рожби.
се грижеха, че Бжлгария е
Бавно проблесваха кубетата
стопански разнебитена, че тя на катедралата. Слжнчевите
няма вече богатства, че най- лжчи се чупеха по тях и те
плодородните й земи се огра приличаха на големи златни
биха и че има свои вжтрешни корони на старинни светии.
заджлжения, които не тжрпят
В такжз молитвен 'час една,
никакво отлагане. Едно от тия жена с две дечица, в ржце
заджлжения тя има кжм ин еже свежи цветя, коленичеха
валидите.
пред паметника на падналите

вав всички воювали даржави.
• Днешното наше правителст
во не е виновно за нещастието
на Балгария й това на инвали- 'дито, но пак не са виновни и
последните, че изпалниха дос
тойно войнишкия си далг. Не
ка знае даржавата, че ако тя
не вземе на време мерки, и не
облекчи участа па нейните ин
валидни членове, морала всред
народа ще падне и повторно тя
мачно ще може да го поведе в
борба при случай, когато ще
требва с оражие и крав да за
пази своята целост и чест. Не
бива да се загнездя далбоко в,
душата на народа, че е голяма
лажа какво „'отечеството не заб
равя своите храбри синове".
Добрия урок от казармата, тре
бва да се последва с дела от
даржавата.
Б, К.

За инвалидите.
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за родината герои на площа
да пред катедралата и се уна
сяха в сладката камбанна пе
сен. Те приличаха на скулп
турна група молещи се по за
губата на нещо скжпо, неза
бравимо.
След' малко майката става
ше бавно, целуваше цветята,
повдигаше своя невржетен син
,на ржце и той обкичваше
бронзовата статуя с оросените
с ежлзи цветя, под нозете на
която проблесваше златния ре
квием — на падналите з а
родинета безсмжртимци.
Детето мжлвеше: „на незабра*
вимия татка".
Майката снемаше младене
ца и потапяше лице в косте
ливи ржце.
Камбанните звуш* капеха
като едри ежлзи над града.
Като че ли някаква безутеш
на майка оплакваше безимен
ните си страдания.
Тогаз жнната виждаше обра
за на своя мжж, застанал на
местото на бронзовата статуя
войник в боево снаряжение,
измжчен, изпит, понеежл не
чуваните мжки на боя, като '
й реди своя свет завет с про
сти, но покжртителни слова;
И ако падна в страшната
битка и никой гроба ми не
узнае, децата ми всяка неделя
пред паметника води и с цве
тя рбкичвай го . . . и коленичи
ли там моя дух ше се весгява
над тебе и над рожбите ми,
за да ви напомня за моето
безсмжртие . . . Така ще пребжда аз в сжрцата ви . ... в
сжрцата на децата ми ....•."-•
Майката се сепна от мжка,
образа изчезна и слжнчевихе
лжчи осветиха строгото лице
на бронзовата статуя — оезмжлвна и студена.
Снопове лжчи накацаха по
свежите цветя и загледана в
тех, ней се стори, че това са
далечните милувки и привети
на нейния мжж.
Камбанните звуци плавно се
лееха и като че ли те не пла
чеха, а се сплитаха в тжржествен химн на Надеждата.
Жената поведе децата си
под звуците на този химн и
бавно влезе в цжрквата.
А; в.

„Най-почтеното место на земята.
кждего бих предпочел да влеза, е
дома на инвалидите". Наистина, вли
заш в този дом на човешко физи
ческо; осакатяване, душата ти се
потарсва от печалната гледка, а
сарцето се пални с умиление и
благоговение пред тия герои. Не
волно се питаш: „Защо дадоха тия
безумци -хкжпите си ржце, крака и
очи? В името на какво жертвуваха
те своя живот—защо ослепяха те?"
Ето този вжпрос, който заслужа
ва внимание и правилен отговор,
далеч от субективни схващания и
партизански бес. Отговор, който да
бжде логическо заключение за ми
слите, поривите й чувствата, които
са движили тия герои кжм самопожертвуване и дела, достойни за по
дражание. Да дадеш>живот и необ
ходимото, за да чувствуваш, че жи
вееш; да достигнеш даже до по
ложение, самия живот да ти бжде
тяжест, а това е почти у всички

Стр. 4
инвалиди, ще рече да бъдеш дълбоко проникнат от чувството на
дълг и да се покланяш на родния
идеал, в жертва па когото и се
пренасяш. Жертвуваха се те, дадо
ха всичко каквото имаха. Техните
черепи, кости и пропитите от лю
бов към родината сърца се зази
даха в основите на българската
държава. Плеядата тии борци оста
виха примери редки по своята ве
личавост и чистота.
Но уви I . . . беше то и като че
ли премина. Погледнете днес пред
себе и около си, за да видите как
са избледнели и колко са изцапани
същите тия дела; как всички по
гълнати от жаждата да живеем
охолно и в удоволствие, сме забра
вили и последните най-малки дори
задължения към народ, към близ
ки и към нуждающите се. Увле
чението е толкова силно, че не лип
сват и случаи, където съзнателно
погребваме СЕОите души за да на
ситим телото си. Падението расте
на длъж и шир — то постепенно
се възвеличава до степен на култ
и добива право на гражданственост.
Като че ли не същия този народ
бе родил и изкърмил в близкото
минало тия гиганти. Като че лп не
той бе влел първите струи от оная
чиста буйна кръв, що ороси мно
гобройните поля бранни и като че
лн в жилите на техните потомци
същата тая кръв се е обърнала на
вода! Жалко наистина, но почти
груба действителност. А не са
ли примерите пресни, не са ли
живи още п а м я т н и ц и т е на
на славното минало, не е ли пос
ледни златната страница в история
та на българския народ и требва
ли да я затиснем с друга написана
с позор и падане? О, не1 Чувству
вам, дълбоко вервам, че не треб
ва-— не може това да стане. Тия
що «петстотин години пъшкаха в
мрак, но не умреха, тия които ро
диха Ботев, Левски и Караджата —
народ, който записаха в страниците
си Шипка, Сливница, Криволак, Калиманци и Черна и сега ще пре
възмогне над всичко и сплотен в ед
но като гранитна скала ще разбие
всички подяждащи и разрушителни
вълни и ще се изправи величествен
и горд, както в минали времена.
— Народ, който е изписал с
кръвта от сърдцето си вдъхнове
ната "епопея на духовно и полити
ческо възмогване, не се бои, не
требва да се бои от политически и
економически несгоди. Редицата не
гови синове, в чиято душа грееше
националния плам, завещаха идеали,
които могат да потъмнеят наисти
на в известни моменти, за да блес
нат с още по-голема, но блескава
светлина й чистота, ЗРЩОТО тия дос
тойни синове умреха само за роди
ната.
„За теб Бжлгарио те умреха.
Една бе достойна тя за тях и тво
ето име само кат мълвеха, умира
ха без сарах". Пее поета над тревясали гробове. Техния дух\ неми
нуемо ще проникне в нашите зас
лепени или отрудени и приспани от
житейски несгоди и суети души,
ще пробуди тоя таящи се незнаен
завет, за да си спомним отново
за тях.

Един забравен закон.
Балканската, гойна, която до
несе първата национална ката
строфа за страната, завеща ма
са материални и човешки жерт-

Варненсни Инвалид
ви. Останалите живи, жертви
на войната: инвалиди, вдовици
и сираци, изостанали сред пъ
тя без подкрепа в живота — на
държавата тегне задачата да се
справи с^ положението им. При
това предстоеше • отново да се
апелпрп към българския парод
за да даде мило л драго за осъ
ществяване на неосъществените
национални идеали. През 1915
г. правителството на Радосла
вов прокара, единственото мал
ко законне от как съществува
българското име—закон, за при
вилегиите на инвалидите от вой
ните". Закон, който действи
телно цели да внесе съществе
ни облаги в живота на постра
далите от войната. Обаче, закон
пе приложен до ден днешен. За
кон забравен и за който нито се
пише нито се говори — за съ
ществуването на който дори и
обществото и управници или
незнаят или нежелаят да чуят.
Нещо по страшно! тем не се
чуе за жертви от воините да
слушат. Жертвите от войните
сучат от много майки — аман
от тях! Това, при всяка крачка
повтарян. А колцина е облагодетелстувал поменатия закон?
Кой инвалид, вдовица или си
рак облегайки се на него не е
оскърбяван до цинизъм? Пове
ленията на закона кого задъл
жават? Срамно и скверно става
човеку! В Варна има маса дър
жавни и обществени учреждедения.
Колцина пострадалите от вой
ните, които са настанени на
служби в тях? А закона задхлжвава 20% от обществените'
служби за които не се изисква'
ценз да се заемат от пострада
лите. Една малка статистика
щз ни порази. Ние не искаме
да й даваме за сега гласност —,
това ще сторим друг път, на
друго место. Ще се задоволим
само с ^толкова, за да се стре
снат ония, от които зависи при
ложението на закона. Дайте ра
бота на всички инвалиди, вдо
вици и сираци, за да не ходят
гладни, боси и по лоши пъти
ща, — не вливайте в душите
им повече отчаяние.
В. М.

Правилник.
§ 1. Учредява се фонд „Инвали
ден дом" при д-во „Инвалид" в
гр. Варна.
§ 2. Фонда има за цел да съ
бере средства, за построяване дом
на инвалидите в гр. Варна.
§ 3. Източници на фонда съ:
чистите приходи от давани за цел
та концерти, забави, сказки, том
боли, лотарии, увеселения и пр. да
рения и 5°/0 от ежегодния при
ход на общата дружествена каса,
която сума се определя в годиш
ния разходен бюджет с сиециален
параграф за целта.
З а б е л е ж к а : Всяка година вто
рата половина на м. Юни, дружест
вото устройва Фондова седмица,
която завършва с празденство и
увеселение в чест и в полза на
фонда.
§ 4. Фонда се управлява от три
членна комисия, избрана из среда
та на настоятелството на д-во „Ин
валид", която комисия се констру
ира с свой председател, касиер и
член и работи под прекия надзор
на настоятелството.

§ 5. Всички постъпления се внисат на олихчяване в Б. Н. Банка
Варненси клон на името фонд „Ин
валиден дом" при д-во „Инвалид"
в гр, Варна.
§6. Сумите по фонда са соб
ственост на дружеството и щом
стигнат размер позволяващ изграж
дането на дом за инвалидите,—на
стоятелството приготвя проекто пла
нове, внася ги на удобрение от
общото събрание на членовете и
се почва строежа.
З а б е л е ж к а : Тегляне и израз
ходване на сумите стааа под конт
рола на целото настоятелство и
контролна комисия на дружестното,
по един предстаяител на културнопросветните корпорации, финансо
вия Началник, Кмета и Окръжния
Управител — всички от гр. Варна.
§ 7. Фонда има отделна архива
и счетоводство, водени от управ.
лението му, за което настоятелст
вото дава отчет всяка година пред
общото събрание на дружествените
членове.
§ 8. Фонда се управлява по нас
тоящия правилник, който може да
се изменя от общото събрание по
решение на 8Д от редовните чле
нове, за която, цел се сезират наймалко 15 дни по-рано.
§ 9. Настоящия правилник е приет
от редовното Общо Годишно, Съб
рание на 8 Юли 1923 год. и вли
за в сила след удобрението му от
Министра на вътрешните работи и
народното здраве.

Брой 1
Детската китка ще даде оперетката,
„Сираче" в Летния общински теа
тър — начало 7 ч. Състезанието
между тимовете на'Спортния клуб
д н ч а « — начало бУг ч. сл. об. ще
се състои в втората част на При
морската градина.
На 12 т. м. в колодрума ще се
състои футболно състезание между
Софийския сп. клуб „Левски" и ту
кашния „Владислав".
На 2 — 5 август т. г. в града ни
се състоя първия редовен когрес
на Северо-българската спортна ли
га. На конгреса беха представени
32 клона с 75 делегати и повече
от 500 гости. Непосредствено след
конгреса имаше турнири за опреде
ляне първенеца в Лигата. От ста
налите състезания между областни
те победители най-много точки по
лучи Варненския спортен клуб „Ти
ча", който и взе чашата на Лигата.
Сжгласно новото изменение, на
устава па С. Б. С. Лига последнята се разделя на 6 области, които
ще се управляват от областни спотни комитети. Тия дни ще бъде
конституирана Варненската област
в която се числят 7 сп. клуба.

Конгреса на С. Б. С. Лига е
дало мандат на своето централно
настоятелство да влезе в преговори
с Софийската спортна лига, коятое взела инициативата за образуване
на общо Българска национална спорт
на лига, в свръзка с изпращането*
на Бъгарски тим на осмата ОлимКат гледам страхотиите на войната. пияда, която ще се състои идуща
'
,
Некраеов
та година в Париж. Централното
Кат гледам страхотиите на войната, настоятелство с писмо е уведомилоПри всека жертва на жестокий бой, вече Софийската лига за горното.;...'.„;/_....... ..„:...
/|з жаля л е др>гаря, не жената < решение. •.,Героеви, не самий герой.
Тунашния спортен клуб „Тича"
Ще мине на съпругата печална,
е поканил Софийския спортен клуб*
Приятелската скръб не дълго трай; „Славия" на състезание в града ни
Но има нейде си душа страдална, към края на т. м. *
Тя вечно ще да помни и ридай.
С. Б> С. Лига започне да изда
Сред наший пуст шум, кресъци
ва свой орган Списание „Спорт"..
1
безплодни,
Първия брой е вече излезал.
Дребнавост, лицемерства и лъжи
Едни сълзи аз зная благородни:
Местната околийска комисия поНа майката свещените сълзи.
определяне кредита за постройка на
жилища на инвалидите, вдовиците,
* х, нема тя деца си да забрави.
сираците и родителите на убитите
Погинали в свирепи бойове,
през войните военнослужащи е кон
Тъй как върбата нема да изправи струирана и заседава всяка сряда вУвисналите свои клонове!
Околийското управление. Определи
ла е до сега, въз основа молбите
на правоимеющите, на 30 души ин
валиди и вдовици кредит до 50,000"
лв. Предстоят за разглеждане още
60 молби.
V Основаният преди година фонд
„Инвалиден дом" при дружество
Настоятелството на д-во „Инва
„Инвалид" в гр. Варна, има след лид" реши да снабди членовете за,
ните източници до днес:
през зимата с дърва и каменни въ
1. Н. В. Царя
1000'—лв. глища. Направени са постъпки пред.
респективните власти и се пригот
2. Чист приход от град.
увес. на 25. VII. м. г. 7888'— „ вят списъците. Членовете, които не
3. От касата на д-вото 112'— ,, са се записали да побързат и сто
4. Лих. до 31. XII. м.г. 284-60 „ рят това без отлагане.
,5. Чист. прих. градин.
Висшия управителен съвет на об
увес. на 19. VIII. м.г. 428-10 „
щия
съюз на инвалидите в послед
6. Н. В. Царя и Т. Ц. В.
ните
си заседания на 4 и 5 т. м.
Княгините
1000-— „ е назнаяил
организатор за Варнен
7. От касата на д-вото 71*90 ,, ски окръг, члена от същия др.
8. Лихви до 30. VI. т. г. 362-40 „ председател на Варненското д-во
11,147-— лв. „Инвалид".

ХРОНИКА

Управлението на фонд „Инвали
ден дом* при д-во „Инвалид" в гр.
Варна на 12 т. м. устройва тради
ционното градинско увеселение в
Приморската градина. Вземат уча
стие офицери от гарнизона, дами,
II Варненска детска музикална кит
ка „Родна песен" и дамския коми
тет при Спортния клуб „Тича".

К „ИНВАЛИД"
орган на Лбщия Сжюз на инваЦ лидите, вдовиците, сираците и
родителите на загиналите през
войните в България—Ст. София.
Излиза всека седмица и струва
за година 30 лв. в предплата.

