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Варна, Ср-Ьда 12-й Юннй 1902 г.

Брои 15

ВАРНЕНСКИЙ ОБЩИНСКИ В М Т Ш Ъ
Обикновенно на 10, 20 и 30 числа.
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Писма, статии пари п всичко що е за
вестника се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна
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Отделенъ брой 5 ст.

Д-ръ СТ. Т. ПОППОВЪ
Специалистъ по Акушерството и Гинекологията, награденъ съ Монтпеленската Университетска премия
„Bouisson".

Следъ 6V2 годишна практика—3 год. въ гр. Свп-

щовъ и З 1 /^ год. при Руссенската I-во класна Държавна

болница — и, напоследъкъ, следъ две (2) годишно
на ново специализирание въ Парижъ и Виена, се остановява въ гр. Варна, въ.дочътъ на г-нъ Велико Хрпстовъ,
улица Преславска Л» 16, и приема болни отъ 1 —-4 часа
следъ обедъ.

Изводъ отъ решенията на Варнен. Градско-Общински
Съветъ взети въ заседанията му презъ месецъ
Май 1902 година.
10/. За определявание место, за построявание на
окелпзарски и градинарски дюгени въ IV уч. назначава
се комисия, състояща отъ г-нъ помощникъ кмета В. Загоровъ, г. г. членовете: Д-ръ Басановичь, П. Ив. Ба
кърджиевъ и г-да общинските: началникъ инжинеръ и
архитектъ, която на 15 Май по часа 10 сутриньта да
определи нуждните мпста и съставения протоколъ да
представи на съвета въ най близкото му заседание, заедно
съ нуждната скица.
108. Молбата на Варневекпй жителъ Ст. X. Пгьйчевъ,
съ която века да се издаде на негово име друга пла
тежна заповедь вмъс.о първата подъ № 839/^9 г. из
дадена на Ив. Байновъ на сумма 6391 лева "11 ст. заедно
съ законните лихви 1 0 % отъ 8 Октомврий 189У год.
до исплащанието й, да се испрати на г на общинский
юристъ-консултъ, който да даде мнението си по съдър
жанието й.
109. Удобрява подложената на 10 того, отъ Варненскийжитедь Никола С.анковт» цена за доставката на около
350 парчета здрави каменни стълбове, безъ дамари,. яа
осови точки, отъ Саржгьолската или други удобрени ка
риери, въ размеръ най малко 22 с. м. X 22 с. м. X 50
с. м , по 2 лева 50 ст. на едно парче, като го задължава
да представи предварително мостри отъ въпросните ка
мъни, за удобрение отъ техническото отделение при
общинското управление. . .
.
Н. Г. Станковъ ще извърши доставката по части
на 4 пжти, или изведнажъ всичкия материаль, въ про
дължение на три седмици отъ съобщението му, за утвър.
ждението на търга, съгласно тържнпя листъ.
110. Да се отпусне отъ общинската каеса по 80
лева възнаграждение на г. г. Варненските инживери Заха
риеви и Бръчковъ, за показаните отъ техъ изменения и
допълнения въ работите на новостроящия се крайградски
каиалз, изложени въ рапорта имъ подъ вх. $ 2505 отъ
1У Мартъ т. год.
\
111. Удобрява се произведений на 4 Май търгъ за

отдавание на предпрнемачь доставката, включително upiвоза и нарежданието на фигури на около 50 кубич м.
ломенъ камъкъ, за направата разваления водопроводи на
„Ташлж-тепе" и го възлага върху по след пий малонаддавачь Георги Колимовъ, i ойто най много малонаддаде, ио
3 лева 75 ст. на кубически метръ и който се задължава
въ 8 дни отъ утвърждевието на търга да достави всич
кия ломенъ камъкъ.
112. Удобрява се предложената цена отъ Варненский житель Георги Еолимовъ по 20 ст. за пренасянието
яа всеки погоненъ метръ бурдурни камъни, отъ двора
на девическата гимнаяия, до двора на общ. управление.
Пренасянието на въпросните камъни Г. Колимовъ
да извърши въ 10 дни отъ съобщението му за утвър
ждението на търга, следъ който срокъ ще му се заплати
и припадающата се сумма за пренасянието.
113. Разрешава се да се отпуснатъ отъ общинската
каеса 40 лева възнаграждение на учителя Христо Казанджиевъ, за положения отъ него трудъ и указание по
изработванието на албума поднесент. въ подаръкъ мина
лата 1901 год. на Негово Царско Височество Руский
Ееликий Князъ Александръ Михаиловичь, по случай идванието му въ гр. Варна.
114. Неудобрява произведения търгъ на 3 и 4 того,
за направата на канала на улица „Саидова"^ отъ улица
„Фердинандъ" до морето, 3d това да се обяви новъ търгъ
и обнародва въ Държавенъ Вестникъ и други по видни
вестници.
Суммата по предприятието да се исплати веднага
следъ свършванието на работата, кея ю сумма да не над
минава повече отъ 4000 лева и която да се вземе отъ
дохода на кръвнината за месеците: Юний и Юлий т. г.
115. Прочете се писмото на Жанп Нузаре, о.ъ гр.
Парижъ, съ дата 20 Октомврий 1901 год. отправено до
кмета на гр. Варна 'чвх № 14140/901 год.), съ кос го
казаний Жапг, Нузаре на основание чл. 19 отъ контракта
за 4 милионний заемъ, отъ 16 Януарий 1901 год., иска
отъ Варненската градска община да му се испяати като
неустойка (Ю0,000) сто хиляди лева златни по сжший
котрактъ Прочете се тъй сл.що и писмото на Георги
Пасаревъ. Bapi-енски адвокатъ, отъ 13 Августъ 1901 г.,
който каго нредставитель на Луи Шапелъ и Hi. Нузаре
контрагенти съ обшнната по 4 милионния заемъ, иска да
му заплати общината същата неустойка отъ 100,000
лева златни.
По тоя поводъ съвета слуша заключението на об
щинский юрис-консултъ Д ръ Стояновъ по въпроса,
който е предметъ па казаните заявления, както и единъ
подробенъ рапортъ върху преписката по 4 милионния
заемъ на Варнен. градска община, начиная отъ 1890 г.
За разрешението на тоя въпросъ, съвета като взе
актъ отъ заключението на общинский юрис-консултъ,
който е на мнение, заявлението на Ж. Нузаре да се
остави безъ последствие, а това на Георги Пасаревъ
безъ разглеждание и въобще да се счита като незадъл-

Стр. 2

Варненский Об шекий Вестникъ

жителенъ за Варненската градска община контракта за
4 милионния заемъ, подписанъ въ Парижъ на 20 Януарий 1901 год., новъ стилъ, между Луи Шапелъ, Жанъ
Нузаре и Варненский п.адский Кметъ Коста Ранковъ.
взе въ съображение свелующите обстоятелства:
1) Въ кассата на обилшското бирничество се съхра
нява единъ контрактъ на френски текстъ, съставенъ въ
гр. Парижъ на 20 Януарий 1901 год. и подписанъ отъ
гореказаните лица, съдържанието на който въ кратце е
следующето: Луи Шапелъ и Ж. Нузаре, дейстнующи
отъ свое име се задължаватъ да досгавятъ сами или
чрезъ трето лице на Варненската градска об цина единъ
заемъ отъ номинални четири милиона лева златни,
предназначенъ специално за расходите по известни об
щински предприятия н постройки, изброени въ контракта
като: нивелация, канализация и пр. Емисията на заема е
8 3 % , а лихвата 6°/ 0 . Срокъ за исплащание (ramboursement)
32 години, съ периодически плащания на лихви и амор
тизация въ края на всеки 6 месеца, начинал отъ деньтъ
на реалнзиранпето на заемътъ (чл. I, VI и YI1I), Всички
движими и недвижими имоти настоящи и бждащи, всички
редовни и извънредни приходи на Варненската градска
община и специално прихода отъ октроата, който се при
вежда за исплащание на казаните банкери и прихода
отъ продажбата на общински места, се даватъ безусловно
като гаранция на заема.
Дава се право на Луи Шапелъ и Ж. Нузар<> да
распродаватъ за сметка на общината всичките общински
места зъ и вънъ отъ чертата на градъгь, по минимални
цени, определени веднажъ за винаги, съ съгласието на
общинското управление, но съ условие, че всички реали
зирани печалби надъ минималните цени, оставатъ за
сметка и исключителна полза на казаните банкери (чл. XI).
Сжщите иматъ право да контролиратъ приходо-расхода
на общината, за която цель те назначаватъ единъ свой
представитель - контрольоръ при бирничествбто на общи
ната, плащанъ отъ средствата на общината (чл. 17).
Срещу номинални 4 милиона лева златни, за които
се задължава общината, тя получава действителни само
3,320,000 лева златни, а ще плати въ продължение на
32 години за лихви само 3,958,125 лева златни, плюсъ
капитала 4 милиона, или всичко 7,958,125 лева златни
(чл. 6 и 8).' Договора се суита неокончателенъ до 31
Юлпй 1901 год, до която дага най късно, Л. Шапелъ
и Нузаре, ако искатъ да подържатъ договора и да се
ползуватъ отъ него, еж длъжни изрично и формално да
искажатъ волята си предъ общинското управление, а въ
' протнвенъ случай мини ли се тоя срокъ, безъ те да еж
упражнили правото си, контракта се счита недвйствителеяъ и незадължителенъ за страните (чл. II ал. 2), а
въ случай че те въ казаний срокъ упражнятъ правото
ей и приематъ договора, то суммата по заема става изискуема за Варненската градска община, или съ други
думи заемътъ се реализира по начинътъ и редътъ пред
виденъ въ чл. 3. Въ свързка съ тая клауза, за реали
зиранието на заема стои чл. 19, който гласи, че страната,
* която наруши контракта длъжна е да плати на другата
Ю0,000 лева златни неустойка, но подъ условие, чо нгустойката е задължителна само въ случай че заема се
реализира. За основа на контракта се цитиратъ въ
сжщия Княжески укази, отъ 24 Юний и 20 Септември!.
1896 г. и решението на Варненский градеко-общинский
съв*тъ отъ 8 Януарий 1900 год; тъй сжщо тамъ се
казва (чл. 20) че контргкта подлежи на удобр«ние отъ
компетентните власти въ княжеството.
2) Отъ Формална страна погледнато на тоя кон
трактъ. той се явява като нередовно еключенъ, понеже
не се вижда да е испълнено предписанието на чл. 60
п. 5 отъ закона за градските общини, специално по поводъ и преди сключванието на тоя контрактъ за 4 ми
лиона лева заемъ. Наистина контракта, както е казано
въ него, се основава на княжеските укази ММ
174
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и 254 отъ 24 Юний и 20 Септепврий 1896 г.,. съ които
се разрешава на Варненската градска община да сключи
4 милионенъ заемъ, отъ гдето намери за най износно; но
известно е че заема, който е билъ еключенъ на основа
ние на тия укази и ръшението М 308 отъ 30 Августъ
1895 год. на градско общинский съветъ, не се е реализиралъ и контракта еключенъ и подписанъ за тая цель
презъ 1897 год. вследствие растурянието на банковия
синдикатъ е падналъ отъ само себе си или е уничтоженъ,
както гласи решението М 164/98 г. на градско-общинский
съветъ Отъ това се разбира, че когато презъ 1899 г. новиятъ градско общинский съветъ е решилъ съ решенпе Л«
307. огъ 2-й Декемврий сжщата година да поднови прегово
рите за 4 милионния заемъ и да се сключи такъвъ—това е
станало при други и нови обстоятелства и понеже каза
ното решение се отнася за сключвание заемъ, то за да
има еФикасность (сила), требвало е да бжде съгласно ци
тирания по горе чл. i-.O п. 5, утвърдено съ княжески
указъ, преди да бжде туренно въ действие — нещо
което не е извършено; сжщото требва да се каже и отно
сително решението М 31 отъ 8 Януарий 1900 год.,
което се упомвнува въ контракта и което не е нищо
друго освенъ едно видоизменение на по пьрвого М 307
отъ 2 Декемврий 1899 год., понеже и това решение не
е предварително утвърдено съ Княжески указъ. Отъ това
следва да се заключи, че кмета Коста Ранковъ, който
отъ името и за сметка на общината е поднисалъ пред
метния контрактъ, не е ималъ формално пълномощно да
действува отъ нейно име и да я задължава въ случая.
3) Наистина дъйс1вующия презъ 1900 год. градско
общинский съветъ, съ решение М 281, отъ 18 Декем
врий, сжщата година е удобрилъ сключения огъ кмета
Коста Равковъ, въ гр. Парижъ, съ финансовата група,
представлявана отъ Луи Шапелъ — договоръ за четири
милионннй заемъ и даже обявява тоя договорь за окончателенъ, което споредъ мотивите на същото решение
значи, че въпросния договоръ билъ задължителенъ за
общината, безъ да бжде преглежданъ и удобряванъ отъ
по-горня власть, понеже съ решение М 31/900 г. сжщиятъ съветъ „далъ право на кмета да сключи заема
окончателно и подпише условията по него", обаче върху
това решение и мотивите му, требва да се каже че то
сигурно не се отнася до предметния контрактъ за четири
милионния заемъ въ француски текстъ, съставенъ и под
писанъ, както гласи, въ Парижъ на 20 Януарий 1901 г.,
новъ стилъ, т. е. на 7 Януарий сжщата година, старъ
стилъ, когато кмета Ранковъ е билъ въ Варна, отъ гдето
следва, че никога контракта, въ силата на който Ж. Ну
заре иска за неустойка 100,000 лева златни не е билъ
предметъ на обежждание и удобрение отъ страна на Вар
ненский градско сбшинский съветъ, а въ такъвъ слу
чай, решението .№ 281/900 г. като безпредметно, нема
никакво значение по въпроса.
4) Независимо отъ горните съображения, требва да
се приеме по духътъ на закона за градските общини и
специално ясния смисълъ на чл. 60 отъ сжщий законъ,
че всекога когато една община сключва заемъ, условията
или договорите, по тря заемъ требва предварително да
бжджтъ п|.едтржени за разглеждание и удобрение отъ
общинский съветъ и даже не е достатъчно удобрението
на сьвЬ.а върху дадени условия, за да бжджтъ те за
дължителни за общината, а требва да се иска по надлеж.-ин ред», хомологацията (потвърждение) па контракта:
съ княжески указъ, следъ което едвамъ може да се каже,
че такъвъ конграк.ъ е задължителенъ, Въ дадения слу
чаи обаче не еж испълнени тия толкова сжщественни
условия по контракта за 4 милионния заемъ, отъ 20-й
Януарий 1901 год Следва, че и отъ тжзи страна той се
явява формално нередовенъ и непъленъ.
,-.,..,
Ь) Безъ да се гледа на гореизложените съображения,
които явно говорятъ нротивъ действителностьта на кон
тракта, известни клаузи (условия) отъ ехщия —-•, като
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тия на чл. И, III, XX и особенно XIX всички даватъ
да се разбере, че никога, отъ какъ този ковтрактъ е подписанъ, той не е ималъ едно какво да е начало на по
пълнение и че Луи Шапелъ и Ж. Нузаре, действително
нгвкога сериозно еж искали да се ползуватъ отъ правата
си, защото този контрактъ не е утвърденъ отъ компе
тентните власти, както предвижда чл. XX отъ контракта,
а пъкъ отъ друга страна казаните Шапель и Нузаре,
понеже не еж испълнили предписанията на ал. 2 отъ чл.
II т. е. до 31 Юлий 1901 г. не еж заявила изрично и
формално волята си да ли поддържатъ контракта, то по
ясната и категорична наредба на сжщия членъ, контракта
е падналъ отъ само себе си и страните еж освободени
отъ всекакво задължение по него.
6) Независимо отъ това, само чл. XIX, който е толкозъ
ясенъ и категориченъ въ случая, е достатаченъ за да се
види, че абсолютно е неоснователно исканието на Ж. Ну
заре да му се плати неустойка 100,000, лева златни, по
неже казаний членъ гласи, както се каза по горе, че
неустойката е задължителна само следъ като заема се
реализира. Заемътъ не е ималъ нито начало на реалпзирание, поради бездействието на Ж. Нузаре или съдруж
ника му Л у и Шапелъ, да явятъ до. 31 Юлий 1901* год.
искатъ ли да иоддържатъ контракта или не; а отъ всичко
това се разбира, че и по самото съдържание на пред
метния контрактъ, исканието на Ж. Нузаре е безусловно,
неоснователно, даже и ако се допуснеше, че всички го
реизброени формални условия за сключванието на такъвъ
контрактъ б*ха спазени и точно испълнени въ случая.
Съвета, водимъ отъ гореизложените съображения
ргьши:
I. Да се счита че Варненската Градска Община не
е сключвала по надлежния редъ съ Ж. Нузаре и Луи
Шапелъ, отъ гр. Парижъ контрактъ за 4 милионенъ лева
златни заемъ;
II. Че подписания за тая пель контрактъ отъ бивший кметъ Коста Ранковъ, на 20 Януаиий 1901 год. е
недействителенъ и незадлъжителенъ за Варненската град
ска община.
III. Заявлението на Ж. Нузаре (вх. М 14140/901 г.)
за 100,000 лева златни неустойка като неоснователно, се
оставя безпоследствие, а писмото на Варненский адвокатъ
Г. Пасаревъ, отъ 3 Августъ 1901 год. по сжщий предметъ, се оставя безъ разглеждание. понеже не е подкре
пено съ формално пълномощно.
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЪ
Отдел, за косвен, данъци
№ 7338
гр. София, 13 Май 1902 год.
. До Господина Минйстра на Вжтрпшниттъ Работи
Господине Министре,
Споредъ чл. 4 буква б отъ закона за митниците и
чл. 8 отъ закона за населяване ненаселените земи въ
Княжеството, се освобождаватъ безъ мито покжщнината
а домашния добитъкъ на лицата, които се преселяватъ
оть чужбина на постоянно жителство въ Княжеството.
Обаче, споредъ чл. 1 отъ последния законъ, отъ това
право се ползуватъ само българи отъ чужди земи, които
се занпмаватъ съ земледелие и скотовъдство, а не и преселенци отъ друга народность. А пт»кь, споредъ закона
отъ 1891 год, за допълнение и изменение на чл, 8 отъ
„закона за население не населените, места", преселенците
отъ Европейска Турция не се ползуватъ отъ тия приви
легии. За да могатъ да се ползуватъ отъ това право,
преселенците требва споредъ чл. 4 буква б отъ-закона
за митниците, да представяй на митниците свидвтедстза
отъ окржжните или околийските управления удостоверяющи, че те действително еж се.преселили на посто
янно местожителство въ некоя община въ Княжеството.,
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Тези свидетелства споредъ чл. 332 буква б отъ правил
ника за митниците, требва да бждатъ съставени по обр.
М 40, предзиденъ въ сжщия правилникъ (стр. 218).
Обаче поверенното ми Министерство има сведения, че
некои окржжни управители и околийски началници а така
сжшо и Софийското градоначалегвр издавали такива сви
детелства на всеки чужденецъ, безъ разлика на народ
ность и занятие, стига те да еж подали заявления до
нЬкое кметство, че се преселяватъ.
По поводъ на това имамъ честь да Ви моля, Госпо
дине Министре, да дадете потребните наставления на г. г.
окржжните управители, околийски началници и Столичното
градоначалство да издаватъ за напредъ такива свиде
телства само на преселенци българи, на които занятието
е земледелие и скотовъдство, а не и на преселенци отъ
други народности и съ друго занятие, нито пъкъ на пре
селенци отъ Европейска Турция При това да се напомни
на казаните длъжностни лица, че такава свидетелства
требва да издаватъ на основание удостоверения, издадени
отъ некое общинско управление, въ които изрично да е
казано, че преселенецътъ е записанъ въ надлежните спи
съци за членъ на общината, съгласно чл. 9 отъ законите
за градските п селските общини. (Подписали) Минпстръ:
М. К. Сарафовъ, Главенъ Секретарь: Хр. М. Бончевъ я
Началникъ на Отделението: М. Н. Чакаловъ.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЪ
Отдел, за косвен, данъци
М

7889

гр. София, 30 Май 1902 год.
До Господина Варненский Окр&жеж Уаравителъ
Господине Управителю,
Министерството има сведения, че нЬкои търговци
при износъ на местни стоки за Турция, следъ като се
снабдявали съ свидетелства отъ кметствата или отъ око
лийските началници, удостоверяващи, че стоките еж мес
тни произведения, представлявали сжщите свидетелства
и на турския търговска агентъ въ Варна за заверка.,
за която той имъ вземалъ 10—15 лева такса.
Понеже въ чл 7-п отъ измененията въ митнипткигЬ
тарифи на Турция и Бьлгария не се предвижда да се
завЬряватъ такивато свидетелства огъ никакви търговски
агенти; понеже и нашитЬ митници на това основание не
изискватъ подобна заверка отъ българските търговски
агенти sa свидетелствата, издадени отъ турските влаетвг
за вносимите въ България турски стоки и понеже и
турското правителство е уведомило нашето, че и тур
ските митници не изискватъ подобна заверка за свиде
телствата, удоетоверяющи местното произхождение на
вносимитъ въ турция стоки отъ Бьлгария, то Ви предлагамъ да предпишете на околийсиите началници и на
Кметствата въ поверения Ви окржгъ, да предуведомяватътърговците, на които издаватъ свидетелства за местопро- ,
изхождението на местна стоки, предназначени за износъ
въ Турция, че нема нужда да заверяватъ тия свиде
телства и при Турския търговски агентъ въ Варна и да
плащатъ за това каквато и да било такса. При това
вменете въ длъжность на околийските началници и кмет
ствата да внушаватъ на търговците, които пзнасягь
местни стоки за Турция, да съобщаватъ било Вамъ, било
на Българския Дипломатически Агентъ въ Цариградъза всека спънка и за всека незаконна такса, съ каквато
Турските власти биха обложени стоките отъ българско
произхождение, та да се направятъ надлежните постжпкн
предъ Турското правителство за повръщането на непра
вилно взетите такси и сборове. Мвнистръ: (под.) М. К,
Сарафовъ, Главенъ Секретарь: (под.) Хр. М. Брнчевь
Началникъ отделението: (под.). Чакаловъ!
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за приходит* и разходитй на Варненското Женско Благотворително
Дружество „Майка" отъ 1 януарий до 81 декемврий 1901 година.
1i
ПРИ

лева ет. лева

ХОДЪ

„

шевове въ стопанското училище

„

ученическа такса

1 Разноски по домакинство и училището

282 50
927 95

Отъ членски вноски

i

62 10

590 —

„

копцертъ и балове

„

лотарии .

643 —
322 20

5 Концерта и балове
6 Заплати на две учителки и слугиня

„

градинско увеселение

395 30

7 Разноски по постройката на др. здание 1300

„

ажио

0 70 4343 65
34 30
4377 95

За числото на исклания добитъкъ въ Варненрката
Гр. Общ. скотобойна

за презъ месецъ Май 1902 год.
«е

я

©

о

L-i

СО

а

<

,

<з
и
о
&I

ад -

§ gl ©Щ
о 9« .

S3

о о.,
СОЙ1

а

р-

1 15744 8401 93

са 1

св
©
РЗ
©
—

1

9

В

as

I

8

Разноски по градински увеселение
Налична сума въ касата за м. яну
арий 1902 година

220 65
185 85
2015
57 85 4210 25

167 70
4377

{ В . Червенова
Контролна комисия: { 0. Герчева
{ 0 . Кацова

, въдомость

2

310 80
58

„ волни пожертвования за зданието

,'

Варна, 31 Априлъ 1902 година.
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Канцеларски
2

лева ст лева ст.

3 Отопление, осветление
4 Лотарийни

1182 —

Сума готова останало отъ 1900 год.
за м. януарий 1902 год.
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7 год, на десната кълка има белегъ „Ю" и деснпй рогъ
номериранъ.
Въпросните биволи отъ неизвестни крадци биле ка
рани по направление отъ с. Ай-Орманъ за гр. Варна или
Балчикъ. Крадеца се предполага да е некой си Димитръ
Харитовъ отъ с. Чаушъ-кьой, Балчишко.
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На 9 того се. изгубила отъ пасбището при „бабабуоунъ„ кравата принадлежаща на Панайотъ Георгиевъ
отъ гр. Варна, съ следующите отличителни белези: ва
5 год. косъмъ сивъ, рогата й чивга, съ шееть цици.

гр. Варна, 1-й Юпий 1902 год.
за Варненскпй Град. Ветерпнаренъ Лекарь: П. Бичевъ

На 18 того се явилъ въ Е. Дзкумайското околийско
управление, Цветанъ Крачуновъ отъ гр. Е. Джумая и
пред стави лъ една фалшива 50 ст. монета, която се отли
чавала отъ истинските по това, че била направена отъ
медъ, покрита съ тънъкъ калаенъ листь и отъ .двете
страни на числото „50" както и върху долнята задня
часть на шията на образа имало цепнатина.
IV Артакларскн Държавенъ Бирникъ, като събиралъ
данъците отъ жителите на с. Глуфишево, Сливенска око
лия, м*жду парите събрани отъ Ив. Г. Нолиевъ се ука
зало и една фалшива 20 ст, ннкелова монета, която се
различавала отъ истинските по това, че е съ см*съ отъ
олово, цветътъ й по-тъменъ и буквите по груби.
На 15 того отъ пасбището на с. Ястъкчиларъ, Добричска околия, с е ; изгубили два бивола на покойния
Никола Хр. Ючьорманскп отъ сжщото село. Отличител
ните имъ чарти еж: 1) биволъ сакарестъ 7 год. на края
ва опашката има бело, на десната кълка има белегъ
„Ю и и десни рогь номериранъ, 2) биволъ караманесть
цздава Варненското Градско Общинско Управление

Съобщава се, че на жителя Стоянъ Тодоровъ отъс. Гюнъ-алжеж, Варненска околия му ех откраднати два
вола отъ пасбището на сжщото село, на 39 срещу 30*
Май т. г., съ следующите белези: 1-и на 9 год., косъмъ
бело сивъ, на левия яаденъ бутъ има белегъ- отъ ударено.,
рога чивга, дълги и б*ли; И-й* ежщо па 9 год., косъмъ
червено белъ, рога пъстри и къвръчести —г- извити, на
едното ухо има нишанъ порязано, прилича на плевен
ските волове.
Стопанина на тия о.краднати волове, дава възнагра
ждение 20 лева на тогова който ги изнамери.

Дирягь се следующите изгубени добитъци отъ Лобричека околия а именно:
<
1) На Георги Ивановъ отъ гр. Добричъ единъ конь
съ б*лези: 10 год., косъмъ белъ и нектяте на дирните
два крака бели.
•.-.,.•2) На Маринъ Петровъ и Василъ Кировъ отъ с.
Орманджикъ, Балчикска околия три коня съ бел*зи: 1)
конь 6 год., косъмъ червенъ, на двата задни крака по
малко бело и на гърба заздравена рана; 2) конь жребецъ
5 год., косъмъ сивъ и на левия преденъ кракъ копитото
топукъ; и 3) конь 6 год., косъмъ сивъ.
Печатница на Хр. Н. Войников* — Варна
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ВСТНИКЪ
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ВЪ ВАРНА
Въ гр. Варна гдето изобилствуватъ много иаметппцп
на линялото, тъй като града е старъ и исторически, се
чувствуваше отдавна нуждата отъ една корпорация, която да
се грижи за запазвапяето на тези старини, които се разпи
ляваха по всички страни, за да изчезнатъ после за винаги.
Най-после благодарение на инициативата на Н. В. Преосве
щенство Варненски-Преславскп Митрополитъ п некои гпмназиялпи учители въ града ни, отъ днесъ, града Варна се
сдобива съ едно археологическо дружество, цельта па което е
да съдействува, както па държавата така и на общината,
за съхранение и изучвание старините па мпнхлото. Устава
на това дружестло е утвърдепъ отъ М то на Народното
Просвещение съ предписание JW 569 отъ 21 Май т. г.,
който публикуваме нб-долъ:

УСТАВЪ
II А

ВАРНЕНСКОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
Чл. 1. Археологическото Дружество въ гр. Варна има
за цель да издирва, съхранява и изучва паметниците на
минжлото на Варненскпй окржгъ п съседните му страни, и
да буди интересъ за техъ въ населението.
Чл. 2. За постигание горнята цель дружеството си
служи съ следующпте средства:
а) предприема разкопи и научни екскурзии за издирвание старини;
б) грижи се за' събпрание и запазвание археологяче-,
ските паметници;
Забплпжка. Отъ'събраните предмети се образува една4
местна сбирка подъ контрола на държавната власть, която
сбирка временно ще се еъхрапява въ помещенията на Дър
жавната Девическа Гимназия, подъ надзора на директора
на схщата Гимназия.
в) Урежда сказки;
•
•
•
г) Влезва въ споразумение съ властите за съдействие;
д) Завързва сношения съ външни и вжтрешни друже
ства и лица, отъ които може да очаква съдействие или по
лезни съобщения;
ас) Насърдчава и награждава лица, които ех му помог
нали за откривание нови паметници;
з) Дава гласность за своята дейность, чрезъ печатни
публикации.
Чл. 3 Членовете на Дружеството биватъ: почетни, ре
довни, спомагателни и дописни.
Чл. 4. За почетни членове се' провъзгласяватъ отъ ре
довното годишно събрание, по предложението на настоятел
ството, ония лица, които ех принесли некоя особена заслуга
на българската археология.
Чл. 5. Редовенъ членъ може да бхде вееки, безъ раз
лика' на полъ или народность. който сьчувствува и съдей
ствува на целите на Дружеството. Редовните членове плащатъ годишно по 5 лева и се избиратъ. по предложение отъ
настоятелството, вь извънредните дружествепни събрания.
Чл 6. За спомагателенъ чденъ се счита всекой, който
плаща годишно по 3 лева,

Чл. 7. Дописни члепове мотай, да бждхтъ всички учи
теля, евещеннпци или други лица въ окрхга, които се инте
ресувай. отъ работите на дружеството и бхдхтъ избрани за
такива отъ настоятелството. Те не плащатъ нпкакъвъ вносъ.
Чл. 8. Матерпялнпте средства на дружеството се състоятъ:
а) отъ вноекп на редовните и спомагателни членове и
пожертвования на благодетели.
б) отъ подаръци, завещания, и сказки давани въ полза
на дружеството.
в) отъ субсидии и волни помощи отъ държавата, об
щините, разни лица и учреждения.
Чл. 9. Само редовните члепове иматъ право па гласувание въ събранията, да избиратъ и бхдхтъ избрани на
всички длъжности.
Чл. 10. Дружеството ее намира подъ почетното пред
седателство на Н. В. Преосвещенство Варненекпй Преславекпй Мптропилптъ.
Чл. 11. Дружеството се рхководи отъ едно настоятел
ство отъ 7 члена, избрани за една година отъ редовното
годишно събрание, състояще отъ: нодпредседатель, касиеръ,
деловодптель, заведующъ сбирката и трима съветници.
За управлението на дружеството, настоятелството изра
ботва особенъ правилникъ, утвърденъ отъ редовното годишно
събрание.,
Чл. 17. Събранията на дружеството ех редовни и из
вънредни.
Чл 13. Редовното събрание се свиква всека година
презъ първата половина на месецъ Октомври и въ него се
чете годишенъ отчетъ за дейностьта на дружеството: то про
възгласява почетните членове и избира ново настоятелство.
Въ извънредните събрания, които настоятелството свиква
когато намери за добре, се четатъ реферати п ппема върху
новооткрити паметници, приематъ се нови редовни, дописни
или спомагателни членове и се взема решение по разните
въпроси внесени отъ настоятелството.
Забжтжка. На събранията могатъ да приехтетвуватъ
всички членове, нъ решающъ гласъ иматъ само редовните.
Решенията иматъ сила ако ех приети отъ болшинство на
прпехтетвующпте редовни членове.
Чл. 14. Нзмепеиия и допълнения на настоящпй уставъ
ставатъ само въ редовните събрания, но решението па %
отъ редовните членове.
Чл. 15. Дружеството има свой иечатъ, който се нази
отъ подпредседателя.
Чл. 16. Въ случай че дружеството се разтури, всичкия
му движпмъ или недвпжпмъ пмотъ преминава въ владение
на Варненската община.
Председатель: Н. В. Преосвещенство Варненскп-Преславски Митрополитъ Спмеонъ.
Членове основатели: окрхженъ управитель П. Станчевъ,
градски кметъ Р. Матеевъ, директора на мхжката гимназия
Д. Габровски, директора на девическата гимназия Д. Стопловъ, учплищенъ пненекторъ Н. Дуковт-, държавенъ архптектъ Хр. Коваческп, градски инжиперъ Пор. Данчовъ,
градски, архптектъ А. Несгоровъ, учители: К. Шкорпплъ
А. Явашевъ, Андреевъ, Хр. Генчевъ, М. Арнаудовъ, Протосингелъ, пконокъ Ив. Радевъ.
гр. Варна 30 Априлъ 1902 год.

