




До Господина Председателя на V-то Народно Обикновенно Събрание

Прошение от Алексий п. Георгиев, родом из г. Берово, Малашевска околия, Солунский вилает
(Македония), и по настоящем живущ в гр. Кьостендил.

Господин Председателю!

През 1876 година при почвание възстанията в разни места и градове из отечеството ни за
общото свето дело възражданието на България и освобождението ни от турското иго за
подготвянието и възставанието на нашето и околний нему села, ний четворица братя вземахме
живо участие в това възстание, както ще благоволите да са уверите от приложението при
настоящето ми свидетелство подписано от повече Кьостендилски граждане и заверено от
Градското общ. Управление под №4177. След потушаванието на възставанието от многобройната
турска ордия и разпръсванието ни, те после почнаха да ни залавят един по един, заловиха и мен и
след дълги истезавания, мъчения и биения по причина на въставанието ми, както и за вземание
участие на братята ми, ма направиха за никаква работа неспособен, както това са удостоверява от
приложеното ми настоящето ми Медицинско свидетелство под №573, испратиха ма в Софийски
затвор, от гдето бех освободен, когато са даде пълна амнистия на всичките политически дейци от
Султана при сключванието на Св. Стефанский договор.

След освобождението ми заминах в родното си место. Сакат, за да попрекарам там последните си
дни на живота. Но и в това бех излъган, тъй като известен там като, комита бех повече преследван,
от което са принудих да напустна родното си место и имот и са преселих в Кьостендил.

От изложеното до тук и от приложените при настоящето ми документи, след като са убедите,
Господине Председателю, че неспособността за никаква работа, не е от друго нищо, а от че съм
бил жертва на възражданието на милото ни отечество, то с настоящето съм принуден, от
безисходното ми и крайно бедно положение, да се обърна към Вас, а през Вас към г.г. Народните



представители, да Ви най-покорно помоля, да ми са отпусне една що годе помощ пенсия за
поддържанието ми, чрез която да мога да прекарам последните си горчиви дни от живота ми.

Уверен на родолюбивите чувства на Вас, Господине Председателю и на г.г. Народните
представители, че молбата ми ще са вземе във внимание, оставам в надежда за удовлетворение.

Гр. София Покорен Просител:

Декемврий 1889 год. Алексия п. Георгиев.


