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За обявлеНИА се плаща за дума:

лева.

ОтАtllенъ брои

всичко

Управление въ Варна

Цtна на вtетника за ГОАина е

4

ПиСI\Ш, статии пари 11

ВЪСТНl1на се праща. до Градсно-Общинското

2"
1"

У 11 Р 1\ В JI Е Н Н Е

ХХРОГР .A.l.VJ:lV.IA.
ЗА

Тrьржеетвенното отпрязнувание, 2 .А l~ Г У С 'Г 'Ь ,
ВЪ3Пlествието на

1-1 (Ч'ОВ()

Ца pel\o ВlJе()ч(~еrl'ВО

ФЕРДИНАНДЪ

I

НА В-ЬЛГАРС:КИЙ ПР'"'J5СТОЛ-Ь

IY.

1.
Су "ри ньта
ОТСJlУЖИ

въ

,..

въ съоорВr:lта

ВЪJlгар(Ч\ото

Ч~еа оТЪ

9 112! Ч(Н~() ще ~O
църкна

Духовенство,

l\IОрСЮП<l

оТЪ

бtУ,\ДthТЪ

военна

граДИНII Iце

осп'IП.;10НИ.

Iшзарматй.

ще

ДЪJ11'оденетвието на

ДIOIШIlI1

11 )l;lгании

IЦО

ОА,ДН'('Ъ Н;lТВОРОШI IIp'I>a'!> Ц'I,~lИН ДOНI),
а ВОЧОРI}Тil OCB'I,T.1CIJ И.

се

ОТСJlУЖИ тържес'гвенъ J\lОJ1ебенъ iШ

Поканватъ се всички

HeroBo Царско

Г-да

граждани и гражданки да при

Височество и Августейшето Му
семейство.

ще свири

най О.7lНСЮIRО

ВСIРII;И

Вожественната J1И1'УРГИН

прtдъ

ГР:1ДИНi1

У.

П.

на Н.,lаца

('.;1'Бдъ IIЛ,1днl; въ ПрII

l\IУНИЮ\ 11 ДВ'Ьт1, П)<I,J,ШШ

Вожес-т

венна Ли'гургия.

СХБДЪ

4

сж.тствуватъ въ църква и
на
молебена и yKpaCIm тъ съ при
лични народнизнамена дюкяни

III

тъ и домоветъ си,
ги осв'Бт лятъ.

Сд'Вдъ :МОJ1ебена ще се проивв'.Вде
парадъ на войскитi> 01'Ъ гарнивона.

а

вечерьта

Гр Варна, 31 ЮЛИЙ 1900 год.

Кl\Iетъ: К. Раниов"'Ь

п. Секретаръ: п. Атанасов"'Ь

Ртр.

Брnи

2.

К:1, KaIeTO това се практикува и въ другит'h С8iдебпи

СЛАв.нНСЕО

учреждения,

БААГОТВОРИТЕJlН О ДРУЖЕСТВО

-

,qo

11II 5'bl11apUR

14

./W

10{)

Юний

1900

20

[осподима 8арнен.

и всичICнтi>

UрИJJожения

къмъ

горнит':R

жалби, съ ИСК.'1ючение банковит'h, бирническит'h и об*
щинскитi> квитанции, които съвършенно се освобож
даватъ отъ гербовъ сборъ (чл. 24 п. 7 щ'ъ U8Rопа ва
гербови и сборъ), и частнит'h рас писки на сто.йность
I О лева и пнгор-В, които ако еж въ оригинали, обгер
боватъ се съ по 10 ст. герБОJ!а марка (~л. 14п. 1 и,
попеже не В.'lИiJaТЪ въ исключепие по чл. 2 -1 отъ сж

Град. Общин. Нмет'Ъ •
г.

софия.

щий. наконъ).

Понеже отъ досегашпит-h с.лучаи е вабi>л'hsано,
че се подаватъ въ Еомисията жалби Ш1. името на Па
латата,
Е:она,

безъ да се съблюдаватъ

Бсл-Бдствие

на

което,

J1SИСR:ванията

ставпло

на ва

е нужда да се 1 ръ

щатъ жалбит-Б на подателит-Б, з'\ обгербnванпе и пр.

С*Петербурското Славянско Благотворите.180 об
щество съ

JYJ 695

писмото си

препоржчва

че е приело

ТОВСИЧR:ит-RCJIаВЯНСIeИ
по ц-В.лия

Славянски

т. г. като съобщава

ва връака и еднообра;ше що

Дружества

l\IИРЪ на

като пр-Взь

и Ieлоновет-В

Нfmлеаия на вакона

имъ

Г~)Дlflщта

ще

Окр

правднуватъ

и впамеваТfI

па дружествата

т-Взи cb-ВтиИ.

товй депь, както

да носятъ образит-В

IJAPHEH.

ность

R!\

RЪ

ПОЛоИ

на

плодотворната му дЪЯТt>.l

l)()дината (оте'н)ството ни)

11

С.'1!\ вян ството.

имамъ честь да 1311 съобща, уважаемий Гос
подине, това общо распореждавиР, установление и б.10
поже.'1авие което се прие на драго сьрдце It отъ Сла
вяно Б.1аготворuтелпо Дружество въ България, паи

ItaTo

учтиво Ви модя ва въ бл;дm.ще да не испускате това
И8Ъ предъ видъ, да съобщите и дадете Г.1асность по

това

ва всичкитi> другари членове, С.1авяни, било
чрi>въ издаваемитi> се пъ градътъ Ви в-Бстпици ИЛИ

оБЯВ.'1евил.

Приемете МО.'1Л

уважа~i\lИU Господипе

увi>рение

въ

съuършенТlОТОми кь:uъ ВI\СЪ почитание и преДflППОСТЬ.

Прi>дс-Вдате.1Ь: IIлии Куртеnъ.
llAPJlEHCI~A О Ir,P. ПОСТОЯННА

-

-

r~О:\IПСИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

гр. Вирва,

ОБЯВЛЕНИЕ

20-ii IО.1ИП 1900 год.

тивпитi> жалби срещу lIостаНОВ.1снuлта па O~p. Пост.

Комиспи върху провi>ренитъ отъ пос.1i>двитi> отчети,
се дав:\тъ чрезъ Окр. Пост. Н~ОМИСI1И (чл. 663 uтъ
гражд. сn.допроизводстно).

По изричния С1\lИСЪЛЪ па ч.,. 8 и. 4 отъ ваК('па
ва гербовии сборъ, аппе.'1аТIIвнитi> жа.1би, подадени
па

па.1зтата, се

06гербонатъ съ по

3

лева

гербова марка.

ва

JYJ 8106
Гр. BaJYНa,

29 Юлий 1900 ZOifU1la

Впрнепско'Го ГраД('R'}~ОБЩЙНСЕО У прnвдеRtl~, чест!>
ПlЮ\ да обяви па
l\li>щението

r.

му пп

г. интереСУЮЩl1тi>

11

Авrустъ

т. г.

въ

('е, че

въ

по

часа сл-Вдъ

3

ПЛf\ДНЪ съ перетрr·жка на слъдующий день по С8iЩО
то Bpi>Me, ще се произведе търгъ съ явна конкурен
ция за отдаванието

па

пр'hдприемачъ

Нl\правата

на

С.1-Бдующит-Б общински работи:
1) Н'1.правата на едипъ иал'1ИЗЪ въ двора на учи
лището "Антимъ 1" при повата циганска махла нъ IV'
уч., ц-Влата рабзта възлиза на 1516 л. 25 ст ;
2) Загражданието съ дъсченъ пармаКЛ&IeЪ двора
на сn,щото училище, ц-Влата работа ВЪЗJJиsа на 2200 .'1.;
3) Н~шравата на една учите.лска стая въ двора

на уqилището "Св. Методий" въ
с.щвъ"

4)
лонъ

-

Нf\правата на еди пъ

отъ

IV' уч. ул. "Влади
755 л 26 ст.;

ц-Вдата работа ВЪ9.'1ива на
дървенъ

но въ

материалъ

въ

гимпастически
двора

на

са

горньото

училище,

ц-Влата работа възлиаа на 860 л. 58 ст.
5) Направата на едно Пово отдi>ЛРIIие въ двора

на училището "ICнязъ Борисъ" ул. "Шеиновска" и
"ДраГОМI1В'Ь", ц-В.1ата работа въализа па 40iЮ .'1. 52 ст.; и

Споредъ поставов;rетието на Върховната ()Mi>THH
Па.1ата отъ ~4 Януарии 1895 г. подъ .11. 8. аппела

на името

ГРАДСКО ОБЩ. УПРАв.лЕНИЕ

г.

Пр-Вдс-Вдателя на Цептра.шото Славянско Бдаготво
рително общестмо въ с.-Петербургъ Негово Сиятелст
во Графа ИгваТII('ва съ писмо отъ 31 Ман т. г. подъ
JYl 773, да поднеса предъ чдеповетъ на 'l'ОШ\ друж('
ство въ БЪЛГliрИЯ, IIf>ГОВИТЪ ГОР-ВЩI1 благuпоже.1ПНИЯ
раЗВlIтие и

Управитель: СТ. ЧеU.lмеАжиевъ

ва

Осв-Впъ това ватоварепъ съмъ, отъ

па. усп-БШIJnТО

tборъ, за анание и

Члепъ Секретарь: А. МаНОJlОВЪ

14

и паи тържественно ОТlIраадпувавие

гербовии

за Пр-Бдсi>датель,

"Св. Св. !Сирила

Февруарии ('мьртьта на С. Н~lIрила и 6 Априлиit
смъртьта на ()В. Методия. а пъкъ ГЛ3RНО 11 Ыаи да
се свикватъ ВСllЧКllТ-В члено»е Ш\ годишпо събрапие

на

съб.нодение при подавзнието такива жа.'1би.

напр-Вдъ да иматъ е1\1

блемътъ С.лавяпските ПРОСU-ВТlIтели

и Методия,"

11

а съ това се е СЪ~lДавала ИЗ.1Пшиа работа и губевие
на Bp'!ale, то, дава со Г.1!\('ТНОСТЬ на гuрпит-В поста

На освощщие ·чд. 9 п. 1 оть сжщиu закопъ, трi>б
да обгербоватъ съ по единъ лепъ гербова мар-

6) Направата па едно ново отд-Бление ва газъ въ
избата ва общинското ~!J1,ание служаще за Телеграфопо
щенска станция n други дрi>бви попраВЕИ въ с&що
то, ц-В.1ата рп бота ВЪ3.1иаа па 798 л. 93 ст.

За право учаетие въ търга се иска 50/0 залогъ ва

вс-Вка сумма по отд-В.'JПО,

както ще са произведътъ и

тъ рго вет-Б.

Смi>ткuт-Б, пляновет-Б и поемнит-Б условия, п() КОи
то ще се отдадътъ горнитв рпбо'ги, се па1lшратъ въ об

щинското Тех. отдiыение,

гдi>то

lIЮГЛ;ТЪ

да се гл-В

датъ всi>ки ПрИСiътствень день и чась.

:Кметъ: Ео РАНl~ОВЪ

н ЕЪ па Тех. Отд-БJI.
Инджиперъ: А. д. ПаРУСИЯДII

В!\РНРВСЮ!Й ОБЩI!Н<'КИЙ Вi>СТRПК'J..

Стр. 8
=============~==

~ългарсICО А.:reционерно Д-ВО -"ДРУ~БА" въ Варна

РАВНОСМЪТКА
На 30-и Юнии

АКТИiJ"Ь

,

1

'Сждебни д.ьла

Зпат. пева

I

Налице 280003'38 ~

2530'7219'35

ПАСИВа

!

ЗnаТ. лева

Портфеfiлъ: Прот. записи

1900 Щ/fll1lа.

289752 73

!

-

1

Капиталъ

500000

2

Срочни влогове

326880 85

2

Заеми сръщу залогъ

71545 -

3

Безсрочни

3

Ипотечни заеми

83327 40:

4

Чузди записи

9164 70

4

Текущи смътки дебитори

354649 471

5

3апасепъ фондъ

9332 74

5

Корреспонденти

6

Депозитни записи за гарапция по

6

Записи ПОдъ залогъ

Лихви

Недвижпми

7

7

Ажио

2497 81

Ио били

8

8

32611791

Коммиссиона

1127 99

Разни акции (цtнни книжа)

9

9

2222901

Депозанти

8237 03!

8200 -

10

Касса

11

3аписи

12

Съмнителни длъжници

13

ЛИХВИ на срочни и безсрочни

14

Депозити

15

КаПИ'1'алъ за одържание отъ печалбит-В

85469 80

16

Депозити въ Банката

38500 -

17

к,анторски разноски и

за

15644

551

122992 90
22842 05

имоти

! 11

2673

инкасирание

10

54638 21

"

те-

кущи см-Вткп

Гаранции

122992 90
49347 57

38500 -

980 751
влогове

4747 50!
8200

заплати

-!

7635901
1122682 77

1122682771
11

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
"ШjРИН

ов.я:ВЛ:Е:Н:JlIЕ
.м

7412

rp. Варна, 12 Юлиii 1900 rOA.
Варненското Градско Общ. Управ:IСПП~ възъ основанпс пр-Вдппсанпето на Господина Варнспскпii
Окр. Управптель отъ днссъ подъ .JW 7416. Шla честь да обявп за знанпс на интсресующптъ се, че вс:rъдствпс
вотата на РУll1ЖНСКОТО Консулство БЪ г. Руссе отъ 25 Юнпu т. Г. подъ ,r" 644, РУ~lЖIIСRОТО правптс;rство е
направпло слъдующитъ разпоръждания
отъ Турцпя:

относително

Бшrс:шието въ РрIЖНПЯ на изв-Встпп СТОRИ, произходящи

Стр

~й 20

В;tрвенсreии ОБЩIIUСR:ИЙ Вi;СТПИI<:Ъ

4.

====

I. ОзначенитоВ стоки въ долнята таблица изходящи отъ Отто:манската Империя, при влизанието Iшъ
въ Румжния, ще бжд.ж.тъ освобождавани, за въ бжд.жще, сл-Бдъ

изплащание на едно

увеличено

вносно

lI1ИТО

(ПО-ВИСОКО отъ обикновената тарифа при митницит-Б) което е означено въ споменатата таблица, сръщу всоВка
отб1шоВзана стока.

п. Означенитъ въ таблицата стоки, произходящи отъ

всъка друга държава,

освоВнъ Турпия, за въ

бжджще, ще бждж-тъ подложени на с,ж,щитъ мtрки, докогато вносителитъ Иl\lЪ не докажатъ че тъ, СТОКИl'ъ, не сж
ОТТО~IaНСКИ произведения, т. е. че не сж произведени ни въ Турция, ни БЪ друга страна, подвласгна на Турска
та Иll1иерия.- За тази цълъ ще се ИЗИCIшатъ свидътелства за происхожденис, въ които да е казано:

а) Че въпроснитъ стоки сж дъиствително мъстни произведения на една отъ държавит-Б, вънъ отъ Турция;
б) че тъзи стоки не с,ж, били изтеглени отъ некакъвъ

депозитъ гд-Бто

експедитора да е билъ депози

ралъ еднакви стоки отъ турско происхождение. Въ случаи че стокитъ, мъстни произведения па една отъ ка
занит11 държави сж били пр11несени отъ еДIIНЪ параходъ въ другъ, при едно отъ пристанищата на Турция,
тъ не 1I[0М;'ТЪ да се ползуватъ отъ оБIIкновенитъ митнически тарифи освънъ ако тъхнитъ свидътелства за иро
исхождение или ириложенит-Б коносаllIенти сж удостовърени отъ l\IЪСТНИЯ Румж.нски Консулъ, съ означението
на ПрИЧИНIIТЪ за ирънасянието, или, при неllIание на горнитt

телство, пздадепо отъ с.жщото Румжнско Rонсулство,

книжа, да бждж-тъ придружени отъ едно свидъ

К4"Дъто да се констатира

прънаеянието и неговитt

при

чини'- ТЪЗИ стоки, които сж били депозирани на сухо, въ Турция, по никои начинъ не lIIОГ.У..ТЪ да б.жджтъ тре
тирани съгласно обикновеннитt митнически тарифи, освънъ ако т11 сж били
ва

другъ

депозирани за прънасяпието IШЪ

параходъ.

III. Свидътелствата за происхождение тръбва да бжджтъ издадени отъ надл1;жнитъ
ва френски и въ копто да се означаватъ:

власти,

заверени

а) Iы{тоo и ыtстонахожденисто на експедитора на С10Rптt;
б) Имсто и .мЪстопахождението на получателя;
в) Качеството на стокитоВ споредъ търговекитъ наШlенования;

г)Колпчсетвото на колетптъ, .маркит1; и цифритъ, копто носятъ т1; II тъхното общо тъгл:о (брутто).

Д) Датата на свидЪтелството.

Тъзи свидътедства ще се пр11дставлтъ въ митницата на и11стоназначението, както Rоноса.'lfентитЪ ОТЪ
)Iъстоизпращаппсто и надлъжнитъ Фактури; тъзи разпореждания влезох,ж, въ сила отъ 23 Юнии т. Г., дата на

иубликуванието

на Царскиil Указъ въ РУllI,ж,НСКIIИ държавенъ

в-БСТНIIКЪ.

ТАБЛИЦА
на етонитii, за ИОИТО тр186ва Аа се ПIlаща увеIlичено

ВНОСНО мито.

с

с

~

~

~E-t ё<
Такса ва
с

Означение на етокитt

§

g;

~

~

~

~

28 ЧИРУ311

Означение

~ вида }ШТО

~~

29 Лакерда
30 Сардини въ качета
34 Октоподъ (ахтаподъ)
35 l\Iиди, охлюви и раци
50 Сухи зеленчуци и тtхиитt скорбели

~ ё< Такса на

увслич.

100

"

"

"
"

лева

55 ВсtБаЕЪВЪ видъ преспи овощия
56 Сухи овощия, опушеЮI или варени
57 Зеленчуци
58 Сухи зеленчуци
61 ВсtкаЕЪВЪ видъ масленни зърна
75 Черни шшерки (ЧУШЕи) бtли пиперки
дългп пипер:кп, и тtхнитt
ииперъ и иенибааръ

"
"

"
"
"

ICT.

50758010025-

n

78 РОЖБОВЪ; наНlIзаНlI е~юкини, сухо гроз

"

де, черно, ~raлко, голtмо и обшшовеющ
наръ

и

други

80 Сяокини въ котии; червено сухо гроз

~

увс;щч.
пидамито

n други

ХУРlIИ и ана

81

Фастжци

96

СолеНlI маслини или въ саламура, въ варелп

20153015 -25750

подобни ЮЖПИ илодове

100 100
" 120
30

саламура, въ

Овощия варени съ ЗIедъ, съ захарь съ

"

80

алкоолъ (СIlИРТЪ ИЛИ съ друго; разПII
сладка н шербети; сладоледъ отъ ово
ЩИЯ и др., компоти,
и

103
104
108
126

I

100-

рахатъ

иасти

отъ

овощия

ЛОКУ~IЪ

Хошавъ (отъ овощия)
Халва и разни курабета
Дъвка
.кожици (обикнов. на овощия) кора и
.корени, уиотребяюш въ ~[едицината

205 Дървено масло (зейтинъ)
• 206 Рибена мазь

·2711

"

ядки,

98 Солени каиарп или въ

25~.

JIплоIШ; портокали, Горчивп иортокали,

безъ черупки;

~~си, грозде отъ l\Iалага

варели, въ шишета или тенекиihш котии

Rоренп;

с

~ ~f~~~-I
~
лева ICT.

102

"

с

~ ~

~

Rестени и кестенева скорбела и други
нишестета

на етоиитt

g:;

40-

Необработенъ

(суровъ), увлаченъ иа

мукъ иамученъ

ТИфТНЕЪ

305 ВсtRакъвъ видъ дърва за ОТОШIeНlIе

де (отъ Коряптъ) лпмадаси (баде:!и) съ

за

"
"
"

"
"
"

"
"

150

45
75
200
100
60
20
20

"

ЕlVlетъ: Р. БОЯАlНиевъ

п. Се:кретарь: п. Атанасов'Ъ
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