Бележки:
1.Там където текста е неразчетаем е сложено (...);
2. Споменатия председател на фондацията Антон Кецкаров е
български учител и ВМОРО революционер от град Охрид, баща на
генерала от българската армия Владимир Кецкаров.
За повече информация:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE
%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D1%86%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
3. Споменатия съветник на фондацията Кирил Пърличев също е
български учител и ВМОРО революционер от град Охрид, а баща
му е прочутия охридски възрожденец Григор Пърличев.
Повече информация тук:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A
%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D1%8A
%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2
4. За съжаление за другия съветник Асен Кабаев не намерих
никаква информация;
5. Удебелаванията на думите в текста са мои.
Текста:
"Охридска общогражданска фондация" - "Св. Климент Охридски" Охрид.
Позив към всички охридчани.
Драги съграждани,
Известно ви е, че в памет на епичните борби и изгрева на
свободата в град Охрид по инициативата и неоспоримото желание
на Охридското гражданство, правителството с радост се вслуша в
молбата ни да основе Охридска общогражданска фондация
"Св. Климент Охридски" в града ни.
На 6 - VIII - 1942 г., в двора на храма на Св. Климента, при
тържествено заседание на охридското гражданство, Министри на
вътрешните работи и народното здраве, г-н Петър Д. Габровски,
като представител на министерския съвет, прочете нотариалния акт
за основаването на тая фондация и от страна на правителството

подари сумата 10,000,000 лева. Постави стожера, около който
всяко дарение да бъде символ на вечно горящо кандило, за паметта
на всеки дарител и непрекъснат източник за добротворство в
старинния свещен български град Охрид.
Целта на Фондацията е:
а) Да отпуска помощ на трапезарий при всичките видове български
училища, детски градини, детски приюти, сиропиталища,
старопиталища, летовища, майчин дом, болница и други подобни в
града. Да създава работа през насъдчение на производството и
занаятите.
б) Да помага на даровити бедни ученици и студенти, на училища,
институти, дружества, църкви и др., които имат за цел
благовъзпитанието на охридското гражданство, да подпомага всяко
дело, което иде да повдигне благоустройството, величието и
значението на Охрид, в който остана запазен духа на
българския народ през дългогодишните робства.
в) Да създава инициативи за предприятия полезни за населението и
за стопанския и културен напредък на Охрид и околията.
г) Да увековечи паметта на личности от епичните революционни и
политически борби за духовното и политическо освобождение на
Охрид и околията.
За постигане на тези високоблагородни и човеколюбиви цели,
правилникът на фондацията предвижда сигурни начала на
образуване на един неприкосновен общограждански капитал, който
ежедневно ще расте от даренията на благородни, човеколюбиви
хора, дружества, братства и пр.
Чрез даренията, които гражданите ще правят за фондацията, те ще
подпомогнат издигането на родния си град. Това ще благоприятства
и за (...) интерес в този земен живот и паметта им да остане
неизличена за вечни времена.
Охридчани са показали всякога голяма отзивчивост към всяко
народно дело. Тяхното безкорисите и идеализъм в това отношение

са стигнали до саможертва. Днес, когато целия български народ
милее и се покланя на Охрид, като на светиня, ние,
охридчаните, трябва с гордост да бъдем готови да изпълним
жертви, за да издигнем града на Св. Климента на една
първостепенна висота във всяко отношение. Охрид не трябва да е
символ само на минало величие, а трябва и в бъдеще да остане
фар на българска духовна и материална култура.
Драги съграждани,
Човешката потреба е, а и Христос е казал, че трябва да помагаме на
близките си. В миналото помоща се е давала (...) и под формата на
милостиня, по-после, та и днес подпомагането се извършва от
дружества и организаций, които събират помощи от по-заможните и
ги дават на нуждаещите се, за да облекчат само временно тежката
им участ. Но вече човешкото достойнство на бедни и богати не
позволява практикуването на горните начини за благотворителност.
Вместо да (...) време сълзите на бедните в нашия град ние трябва на
безработния да дадеме работа, да изпратим болния в болницата;
сирачето в сиропиталището; самотния старец в старопиталището, а
всеки охридски гражданин трябва да се радва на един живот удобен
и жизнерадостен. Това ще направи Общогражданската фондация
"Св. Климент".
Драги съграждани,
в името на Св. Климента, покровител на нашия град, като ви (...) да
(...) общограждански капитал да нарастне и да служи за
неизчерпаем източник на добротворство в града ни. Не забравайте
поговорките: "Помогни си сам, ако искаш Бог да ти помогне";
"Капка по капка вир става"; "В съединението е силата"; "И без
мене може". Всеки на работа за обществения и личен интерес.
Драги съграждани,
желателно е всеки охридчанин, всяко колективно сдружение в града
ни да стане дарител във фондацията час по-скоро, даже и с малки
дарения. Даренията се внасят в Българска земеделска банка, клон
Охрид, за сметка на Охридска общогражданска фондация" - "Св.
Климент Охридски" в Охрид. За всяка вноска банката уведомява

управлението на фондацията, която отворя партида на името на
дарителя в счетоводните си книги и го записва в почетната паметна
книга. За всяко дарение дарителят получава свидетелство.
Драги съграждани,
фондацията е поставена на равни начала. Нейн върховен
покровител е нашият (...) Цар Борис III. Тя е под ведомството на
министерството на вътрешните работи и народното здраве и се
управлява от управителен съвет в следния състав:
1) Представител на министерски съвет, 2) Охридският митрополит,
3) представител на университета "Св. Климент Охридски" в София,
4) представител на академията на науките, 5) Охридския
гарнизонен началник, 6) кмета на града ни, 7) директора на
гимназията в града ни, 8) охридския околийски съдия и още 12
души охридски граждани. Управителния съвет избира от своя
страна трима души за постоянно присъстване, което изпълнява
решенията на съвета.
Драги съграждани,
Нека отправим горещи сърдечни молитви към Св. Климента за
жизнерадостен и дългогодишен живот на Негово Величество Царя
на българите, Борис III, като върховен покровител на Фондацията,
която служи за съединителна връзка на днешните с бъдещите
поколения на вечни времена - Амин.
Охридска общогражданска фондация "Св. Климент Охридски" в
Охрид.
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