Год. ХУ.

Варна, Cptда И-й_^артъ_1902_г.

Брой 6

ВШЕНСШ ОЕЩШШ ЮСГШЪ
ИЗЛИЗА ТРИ н ш п

тщк

Обикнзвенно на 10, 20 и 30 числа.

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

Изводъ отъ решенията на Варнен. Градско-Общински
Съветъ взети въ заседанията му презъ тесецъ
Февруарий 1902 година.

"

Писма,статии нари п всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинского
Управление въ Варна
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щинските съветници, които ще се назиачаватъ въ разни
коммисии но общинските работи, отъ 1 Януарвй т. г,
до като трае бюджетното упражнение да се плаща дневно
по 5 лева.
40. Докладьа се ирихидо-расходния бюджетъ на об
43. Разрешава се да се заведе дело срещу бившите
щината за 1902 година споредъ представений отъ г-на закупувачи на общинский доходъ „кръвнина" Иоань ЯКйета проектъ
ваштшъ и М. 1\ссевп и поръчителите имъ за събираСъвета следъ дълги и обширни разисквания по нието на длъжимата отъ тЬхъ сумма 34201 лева, 72 ст.
всички параграфи и отъ двете части (приходна и рас за кръвнината и епизотическата връхнина и упълномо
ходна) и направените по т*хъ изменения съгласно чл щава Кмета съ право да преунъдномощава общинский
77 отъ закона за градските общини, прие приходо рас юристъ консул гъ Д ръ Стояновъ за да защищава това дело.
ходний бюджет., на Варненската Градсг.а Община и реши
44. По заявлението на Варненский житель Никола
да се ходатайствува предъ Министерството ва Вътреш Таптжклж, съ което моли Съвета да разреши възвраните Работи да утвърди бюджета за т. г. тъй както е щанието на платежната му сумма 8920 л. 53 ст. заедно
гласуванъ и приетъ отъ Съвега. .
съ 1 2 % лихви отъ 13 Януарий 1901 г. която сумма
Натоварва постоянното присжтствие на Съвета да прои лиза отъ купуваннедо на две градски места, Съ
ходатлйствува предъ Министерството, за издавание на вета реши: натоварва общинский юристъ консултъ да
Височайший Указъ, за сключвание на единъ времененъ изучи въпроса подигнатъ огь Никола* Таптжклл; и ако
заемъ въ размеръ на 150000 лева сребърнп, отъ кадето еж ший заведе дело, упълномощава Кмета съ право да
намери за най износно, било отъ Българската Народна преунълномощава общинский юристъ консултъ Д-ръ Сто
Банка, било о.ъ некое кредитно дружество или частно яновъ за защищапание интересите на общината.
лице, за единъ срокъ отъ петь години съ годишна лихва
най много 9 % и съ право преди истичанието на срока
при благоприятни случаи, общината дн има право да
А К Т ПЬ
конвентира този заемъ. За гаранция на тая сумма да се
заложатъ доходите на общината отъ таксата за сметъ,
Дннесь на 5 Мартъ 190J год. долуподписаний Ва
събирана отъ натоварените вагони и тая отъ право ме- сидъ Загоровъ, и. Кметъ на Варнен. Град. Община, заедно
рение храни (птиникъ парасж), които приходи по настоя- съ членовете на Съвета Кръстю Мирски и Никола Боевъ и
щемъ се експлоатиратгъ отъ предприемачите Бр. М. Анвъ приежтетвието на бирника Нетръ Вогоевъ произведохме
кови, и даватъ годишенъ приходъ 746G6 лева 66 ст,
ревизия върху операциите изнършени отъ бирника за
както е обозначено въ парагра-ьъ 6 на редовните приходи
време отъ 1 Февруари» до 28 ешций 1ъ02 год. и на
отъ бюджета за 1902 голина.
мерихме:
• Залаганието на тия два прихода ще стане въ раз
1) Че всичките пос.жпили и израсходвани сумми
меръ за обезпечението на годишните погашения и лихви еж редовно записани, но книгите и ши последните, срав
по заема.
нени, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправ
41. Да се помоли г нъ Варненский Окр Управитель дателните документи съгласно указанията въ правилника
щото Жакъ Дюронс, Варненский жктель да предстани за сче.оводегвото на градските общински управления.
въ Общинското Управление писмения документи, каквито
2) Че, като се спаднаха израсходваните сумми, спо
има доверителя му Шарлъ Шарно, за да удостовери по редъ книгите н документите, о.ъ постъпленията, покакой начинъ последния самъ ступанисва въпросния ханъ, зпнп въ квитанционата книга, оказа се на личностьта
когато споредъ сведенията на общинското управление, верна, споредъ както е показана въ каесовата книга
предметния ханъ билъ въ задружното владение на Фран
и въ монетаря, а именно:
клина и Ш а р ъ Шарно отъ 1879 г. насамъ. Следъ като
Въ злато
лева — ст.
общинското управление се увери че Шарлъ Шарно е
„ сребро 147.369 „ — „
влезалъ въ правата на Франклина и егмъ безъ участието
„ медни
„ 03 „
на последния или неследвиците му днесь владее като
3) Че неповърнатиге въ депозитъ и на хранение
пълеаъ собственникъ въпросния ханъ, тогава общинското сумми и в 1ци се оказаха на лице, споредъ както еж за
управление да докладва на Съвета и следъ надлежното писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
му сезирание и отменявание на взетите по тоя въпросъ истекляя месецъ намериха се редовни разрешение и
решения, да се издадътъ нуждните удостоверения за да расписки.
се снабди съ крепостенъ актъ Жакъ Дюрони за тоя ханъ.
п. Кмечъ: В. Загоровъ
42. Следъ окончателното приемание на приходп-расf K. Мирски
tT
ходний бюджетъ на Варненската Градска Община, за
Членове: тт г.
настоящата година, по предложението на члена отъ Съ
[ Н. Боевъ
вета Кръстю Мирски се реши: възнаграждението на об*
Бирникъ: П. Вогоевъ

Варненски! 06i инский Вестннкъ
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Брой 6
ЗАПОВЪДЪ

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ЗЕМЛЕДМИЕТО

Но 53

Отделение минно

гр. Варна, 4 Мартъ 1902 год.

JW2461
ст. София, 7-й Февруарий 1902 г.
ОКРЪЖНО
' До Господа Ой. Управители

Като взехъ предъ видъ рапорта на началника на
общинското техническо отделение отъ 27 Февруарий т.
г, подъ Но 42, отъ който се констатира, че мнозина лозари хвърлятъ сметьта отъ лозята си като: треви, лозени
пръчки и пр., въ находящите се до техъ дерета отъ
което освенъ че се вреди на правилното отичание на
пороите, но се нанисатъ и значителни загуби на общината,
която е взела вече грижата за урегулиранието и укрепяванието на сжщпте дерета за запазвание лозята отъ
наводнение, за това, на основание чл 64 отъ закона за
градските общини,
3 а п о в е д в а м ъ:
I. Забранява се за напредъ на лозарите да хвър
лятъ пръчки, треви и др въ находящите се въ лозята
дерета, а такивато да се изнасятъ вънъ отъ лозята или
пъкъ въ праздните места гдето следъ като изсъхнатъ
да се изгарятъ.
II. Нарушителите на тая ми разпоредба ще се наказватъ съ глоба до 50 лева (чл. 72 отъ закона за град»
ските общини).
III. Изпълнението на тая ми заповедъ възлаламъ
на подведомственння ми старшия лозаренъ падаръ.

Съгласно чл. 14 отъ закона за мините, .дпрящпя въ
запазанъ периметръ требва да предплаща ежегодно на
държавното съкровище по 10 ст. на хектаръ, върху про
странството на запазения периметръ, а срокъ за дирене
въ запазенъ периметръ споредъ чл. 19 отъ сжщия законъ
е отъ две, години считано отъ деньтъ на подаванието
заявление за позволително, обаче повечето отъ лицата,
конто запазватъ периметри не предплащат ъ таксата за
втората година, вследствие на което поверенното ми Мини
стерство бива принудено да води дълги и излишни пре
писки по събнранпето й, па даже въ повечето случаи да
прибегва къмъ съдилищата за тая цель.
За премахване на това неудобство по събиранието
таксата за втората година и предъ видъ ясностьта на
горепреведените членове отъ закона за мините, повЬре
нното ми Министерство за въ бжджще ще се ржководи
отъ следующето: ако дирящия иска да има право върху
запазения периметръ и зе, втората година, той требва да
ЗАПОВЪДЪ
представи въ Министерството (оделение за мините) най
Но 54
кжсно до 15 дни стЬдъ истичанието едногодишния срокъ
па дирението, квитанцията, отъ която да се вижда, че
гр. Варна, 4 Мартъ 1902 год.
той внесъяъ ир>ьди истичанието па едногодишния срокъ
въ държавното сжкровнще, съгласно чл. 14 стъ закона
Забе.тезано е, че мнозина отъ продавниците на дърва
за минтте, стЬдуемата се такса за втората година; въ за горение иродаватъ тия последните съ едйнъ особенъ
противенъ случай т. е. ако диряншя не представи въ родъ в зни (терзиии), като sa мерки едни употребяватъ
казаний срокъ квитанция" за на врпме внесената сума, камани а други —- дърва, които лесно може да се смеили пъкъ ако представи такава отъ кояю да се види, няватъ, като не проверени отъ никое учреждение. Предъ
че сумата е внесена следъ истичанието на едно годишния видъ че продажбата на дърва съ подобнп непроверени
срокъ, ще се счита че дирящия е изгубилъ правото мерки е винаги въ вреда на интересите на купувачите,
върху запазения нериметръ за втората година и съ за това, на основание чл. 45 и 46 О1Ъ закона за меркте
последния ще се поетжпва съгласно ал. П на чл. 19 отъ и теглилките и чл. 64 отъ закона за градските общини,
закона за минпте.
З а п о в е д в а м ъ :
Ст. I. Всички мврки, съ които цродавците на дърва
Като Ви съобщавамъ гореприведеното моля Ви, Г не
Управители), да разпоредите да се даде на настоящето търгувачъ, да. бжджтъ проверени и подпечатани (дамгосани) отъ откупчика на мЬркше и теглилките.
ми по голема гласность въ поверения. Ви окржгъ.
Ст. П. Противъ всеко лице, което се залови че про
. (под) Министръ: Ал. Люцкановъ, Управ. отделението
дава
съ непроверена мерка, ще се съставлява актъ за
Инзкинерь Мегалургъ: Ст. Каравеловъ
глобявание
по чл. 45 и 46 отъ закона за мерките й
В е р н о:
Секретарь при Eip. Окр. Управление: Ив. Павловъ теглилките •
Ст. Ш . Изпълнението на тая ми заповедъ ее възлага
върху общинските Санитарни Пристави и отвупчика на
__J3APHEHGKO ГР^СКО_ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ^

мерките и теглилките..
ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАНОВЪДЪ
Во 44
гр. Варна, 26 Февруарий 1902 год.
За изпълнение на чл. 1 отъ закона за тържищата
и чл 8 отъ правилника за реда и условията, за купувание и продавание едъръ добитъкъ
3 а п о в е д в а м ъ:
Ст. I. Иродаванието, купуваннето и размената (трампа) на всекакъвъ едъръ добитъкъ—во.ть, крава, биволт»,
биволица, конъ,- кобила, магаре, магарица, муле (катъръ)
да става само па аазарн до старата болница,
Ст. П. Противъ нарушителите на тая ми заповедъ
закупувача на общинския доходъ- „интизапъ" или него
вите агенти ще съетавяватъ актове на основание на които
виновниtb що се т.тобивать, по чл. 72 OTI> „закона за
градските общини", съ глоба до 50 лева.

М

1969

.

,.

гр. Варна, 8 Мартъ 1902 година.
Въ испълненпе на чл 4. отъ правилника, за талигарите
които превозватъ храна и др. стоки на местното пристанище,
ооявявамъ на всички талпгарп, че съгласно предписанието
на Г-па Варненския Окржженъ Управптель отъ 6 того подъ
Л2. 2107, на 17 Мартъ т. г. въ Неделя, 9 часа сутриньта,
на площада между газното влагалище и железнопжтната гара,
ще се произведе изборъ за кехаи надъ работниците — та
лпгарп.
При това се явява на талигарите, че споредъ напра
вените по долу изменения къмъ чл. 2 отъ правилника за
талигарите, избраните кехаи, между другите условпя, требва
да бждатъ грамотни на офицпалнпй езикъ и да представятъ
гаранция въ размеръ (10.00) хиляда лева, а избрания кехая
за каеперь такава въ размеръ на (2000J-две хиляди лева.

Брой 6

Варпепекпй Общппекпй Вестнпкъ

ИЗМЪНЕНИЯ ВЪ ПРАВИЛНИКА ЗА ТАЛИГАРИТЪ
4 1 . 2. СЕ ИЗМЪНЯВА ТАКА:
Всека талигарека чета на Варпепекото пристанище
състои най малко отъ 50 талпгп, еъ кехая, нзбрапъ отъ
талигарите на четата.
АЛИНЕЯ

Пра

Кехая може да стане всекп Българския поданнпкъ,
честенъ, грамотенъ на офпцпалнпй езпкъ който притежава
недвижими имоти или имуществения или парична гаранция
най малко за хиляда лева, и е избранъ за такъвъ по установенпй редъ. Избраните к- хап еъставляватъ едпо нераз
делно тело (управление) п винаги действуватъ еднодушпо
и при еднакви условия за да се пзбегижтъ възможните
умишлени конкуренции, а вследствие на това и раздори
по между талпгарските чети
При избиранието на кехаите, едпнъ измежду техъ, по
общо съгласие на талигарите, се провъзгласява за Кехая—
Кассиеръ, а въ случай па разногласие и неразбории, този
последний се избира по установений редъ съ тайно гласо
подавате.
Провъзгласенпй Кехая—Каеиеръ освенъ цензътъ предвиденъ въ алинея П-pa отъ настоящий членъ, трева да
представи и гаранцията за две хиляди лева, едната половппа
отъ която требва да бхде въ пари, ценна книжа или недвижимъ пмотъ, а другата половина въ подписка отъ двама
състоятелни Варненеки Граждани.
Избиранието на Кехаите става съ тайно гласоводаваипе
презъ бюлетинъ.- Надзорътъ на изборатъ, както и проверката
му се извършва отъ но едипинъ_ делегатъ отъ страна па
Общинското Управлеппе и местната Админпстративпо-Поляцейека власть.
Срещу всека суша, събрана отъ търговците, Кехаята—
Кассиеръ издава номерирана квитанция, отдрезана отъ
кочанната книга. Сжщия ще изисква отъ всекий талпгаръ
раеписка, срещу веека еумма, която би била платепа или
предплатена за извършена и предстояща работа. А за всичките
тия операции ще се държи редовна приходо—расходпа кассова кннга.
Както квнтапционната, така и приходо—расходната
кассова книга на Кехаята—Кассиеръ ще бхдхтъ пропомирувапи и скрепени съ печата на Общинското Управление.
Касиерътъ е длъженъ да съставлява ежемесечеиъ балапсъ за паричните си операции и да го представи за про
верка и одобрепие на другарите си кахаи.
Натоварва Общинското Управление винъгя да ревизира
сметките на Кехаята—Кассиеръ, било но своя инициатива
било по иеканяето па '•• талпгарските чети, или ио пскаппето
на самите кехаи.
(Решение М 183 отъ 16 Октомврий 1901 год. утвър
дено отъ г. Минпстра па Вхтрешппте Работи съ предписание
М 7160 отъ 28 XII е. г.. вх. № 17436).
ОБЯВЛЕНИЕ
М

1696

гр. Варна, 27 Февруарий 1902 год.
Последствие честите оплаквания,отъ страна иа на
емателя на централната градина Зала „Ст елин ние",
какво много пъти се заема салона отъ разни лица и дру
жества въпреки съгласието му и въ ущарбъ интересите
му и то подъ предлогъ, че салона бидъ общински, обя-

Отр. 3

' вявамъ на всичките граждани, учреждения и дружества,
| че за напредъ по, може но никой начинъ да се заема
; салона безъ предварителното известие на общината, която
само може да предложи на наемателя да и отсташн, ако
не страдатъ въ нещо интересите му.
Само следъ подобно предварително споразумение,
салона ше бжде о.стъпв.ип,.
Въ противенъ случай общината осгава отговорна
предъ наемателя по поемниге условия и договора за наема.
Умоляватъ се прочие всички да се съобразяватъ, за
въ бхджще, съ настоящето.
ОБЯВЛЧШИЕ
Но 1819
гр. Варна, 2 Мартъ (902 год.
Вследствие писмата Но'Но 1986, 2016 и L'Q17 on.
28 Февруарий и 2 Марть т. г. на Господина Варненския
Градски Началникъ, Варненското Градско-Общин. Упра
вление обявява че наборните комисии за тази година почватъ действията си какго с.гвдва:
1) За Севлиевската околия огь 20 Февруари» до
25 Мартъ включително;
2) За Пловдивската Градска околии отъ 8 до 30
Мартъ включително; и
3) За Вратчанската околии от ь 28 Февруарий до
24 Мартъ включително.
ОБЯВЛЕНИЕ
По 1891
гр. Варна, 6 Мартъ 1902 год.
Понеже селата: Аврснъ, Ка.чакъ-дере, Сулуджллл.,
Оручь-Гази и Сарли&ръ въ административно отношение
се отделил, отъ Провадийската и присъединяватъ къмъ
Варненската околия, то, велкдетвие писмото Но 948 оть
26 Февруарий тъчи год на Господина Варненския Сж
дебенъ Прнсгачъ на III Варненския Околийски вспълнитсленъ учасгъкъ, обявнвамъ за знание на ииторесующите
се отъ района на поверената ми община с.теднето:
I Изпълнит лчи лиегове, заповеди и др. подобниотносящи се проншъ лица отъ горните ce.'u, ще се адресиратъ за привеждание въ попълнение до Госнздина Сж
дебния Приспим. на III Bapi.eiri.n Околийски иепълнн•гс.тенъ учасп.кт,;
II Испратените вече такива до Господина Смдебнин
Приоанъ на Провадийския ("А; ле бент. участък.. ,но които
но о били почнато иепь.н.сние, биле испратенп оть пт.рния
до г-на Съдебния Пристаиъ на III Варненския Око.т.
исиъ.тните.тент. участт.кт,, отъ когото и т е се испълннватъ; и
III Тия, конто биле пратени и почнато попълнението
имъ отъ г-на Провадийския (. л.дебенъ Прнетанъ. щели
да се испъ.тнятъ отъ елцции.
ОВЯВЛЕЙИЕ
По 1892
гр. Варна, 6 Мартъ 1902 год.
Вследствие писмата Но Но 2082, 208 и 20Ь4 отъ
1 Мартъ т. г. на г-на Варненский Градски Началникъ
Варненското Градско Общинско Управление обявява аа
знание на интересуюнште се:
1) Наборната комисия тази година in. Самоковската
околия ще заседава въ гр. Пхтнманъ отъ Г> до 15 вклю
чително Мартъ за общините отъ района на 22 пеши Тра
кийски по.ть, а отъ 20 Мартъ до 9 включително Аиридъ
въ гр. Самоковъ и за общините отъ района на 14 пеши
Македонски полкъ;
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2) Въ Османъ-Пазарска околия отъ 18 Мартъ до
28 сжщий въ гр. Оеманъ-Паззръ, на 29 сжщий ще има
приготовление за жребие и облагание съ данъкъ, а на
30 пю се тегли жребието;
3) За Еленска околия ще почне действията си въ
гр Елена на 19 Мартъ и ще продължи до 4 Априлъ
т. г., а на 5 сжщий ще се теглятъ жребвйнитЬ Но-ра.
Пункътъ 3 отъ настоящето ми обявление не отменява
обявлението ми отъ 27 Февруарий подъ Но 1722 за
Еленската околия.
ОБЯВЛЕНИЕ
Но 1912
гр. Барна, 7 Мартъ 1902 год.
Вследствие писмото Но 2135 отъ 5 того на Г-на
Варненския Градски Началникъ, явявамъ на интересующите се отъ района на Варненската градска община, че
тази годишната наборна комисия въ Дупнищката околия
ще почне своите действия отъ 6 до 18 включително
Мартъ т. г, за младежите отъ района на 14 пегаий Ма
кедонски полкъ.
ОБЯВЛЕНИЕ
М

2074

гр. Варна, 23 Февруарий 1902 год.
Варненското Градско Общинско Управление съоб
щава, че на жителя Шидеръ Димитровъ отъ с. Даутлий,
Анхиалска околия е изгубена една кобила съ белези: 3
год., косъмъ червенъ, на челото има бе.ю и опашка бела.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2075
гр. Варна, 23 Февруарий 1902 год.
Варненското Градско Общинско Управление, вслед
ствие писмото Но 1754 отъ 21 того на г-на Варненский
Град. Началникъ, обявява че въ село Тича, Османъ Па
зарска околия, е констатирана болестьта „шапъ" по
едрия добитъкъ.
Кмстъ: Р. МАТЪЕВЪ
и. д. Секретарь: П. АТАПАСОВЪ

въдомость
За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобопна

за презъ месецъ Февруарий 1902 год.
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гр. Варна, 1-й Мартъ 1902 год. .
за Варненский Град. Ветеринаренъ Лекаръ: П. Бичевъ

ДОДКРТША1*.
Нема по-благородно и по-челозеколюбиво дело отъ
да помогнешъ, съ каквото можешъ, на бедните недъга
вите и нуждзющите се.
Който помага на другите, Богъ ще помогне и на него.
Издава Варненското Градско Общинско Управление

Брой. 6

Дружеството „Подкрепа" въ България е основано
съ високоблагородна и человеколюбива цель: да помага
на сираци, на бедни, неджгави и неспособни за работа
хора. Тая света ГГБЛЬ на дружеството заслужва да се
подкрепи отъ всеки добъръ и истински хриотиянинъ.
Светия Синодъ на Българската църква се е притекълъ на помощь на това благородно и человеколюбиво
дело. Той е отпусналъ вече даромъ на дружеството за
приютъ монастиря „Пророкъ Илия" при село Илиенци,
не далечъ отъ София, въ който монастиръ ще се прибератъ по възможность бедни и нещастни просеци, които
днесь подлагатъ ржка и просятъ милостиня за прехра
ната си. Дружеството „Подкрепа", споредъ средствата
си, ще прибере въ монастиря известно число нещастници
— просеци и ще ги подържа, — като същевременно се
погрижа да имъ даде и една лека, приятна и по силите
имъ работа.
Подобни приюти постепенно ще се отварятъ и на
други места въ България.
Грехъ ще бжде за всеки християнинъ, който е щогоде въ състояние, а не иска да помогне на това дру
жество, за да може, то да осъществи, поне до известна
степенъ, своята високо человеколюбива цель.
За това, ние отъ името на дружеството „Подкрепа",
като негови агенти, се обръщаме къмъ всички добри
християпи, които обичатъ ближните си, и ги молимъ да
се притекътъ съ своята лепта на помощь поне на мал
цина отъ многото онези нещастници, които днесь живеятъ
въ най-голема мизерия и мржтъ по улиците въ градовете
и селата, отъ гладъ и неволи.
И най-малката, помощь, която би внесълъ некой въ
дружеството за благородната цель, ще принесе голАмо
добро на бедните и нещастни наши братя.
Доброто дпло гце бжде възнаградено съ добро.
Братия християни! Помогнете на дружеството, по
могнете на ближните си, на неджгавите, на нещастните
и сиромасите, съ каквото можете, и бждете уверени, че
Богъ ше ви възвърне стократно помощьта, която дадете.
Независимо отъ тази високо-человеколюбива цель
на дружеството — да помага на немощнитгь и нуждающитп се, то има за цель още:
а) Да спомага за лекуванието на своите заболели
членове;
б) Да дава парична помощь при задомявапието на
членовете си отъ двата пола;
в) Да се грижи за приличното погребение на умре
лите си членове;
г) Следъ смъртьта на членътъ да спомага парично
на семейството му.
Конто добьръ напть братъ и истински християнвъ
отъ гр. Варна и окръга пожелае да помогне, или да се
запише членъ на това дружество, нека се отнесе до г-да:
Владиковъ и Лазаровъ въ гр. Варна. Ние ще го снабдимъ
съ уставътъ на дружеството „Подкрепа" и ще го осветлимъ въ некои работи. НадЬемъ се, че всеки, който
прочете уставътъ на дружеството, ще се увери въ ху
бавата и благородна цель на дружеството и ще пожелае
да се запише за неговъ членъ.
гр. Варна, 12 Мартъ 1902 год.
Съ почитание:
Владиковъ и Лазаровъ
Печатница на Хр. Н. Войнпковъ — Варна

