Год. ХУН.

Брой 14

Варна, 25 Май 1904 г.

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ В Ш Н И К Ъ
ИЗЛИЗА ТРИ П Ъ Т И ВЪ МТ.СЕЦА
Обикновено на 10, 20 и 30 числа

Цена на вестника за година е
2 лева.

Отделенъ брой 5 ст.

По случай тезоимешшя депь на Н.
Ц. Б. Князътъ, на 18 того съ разменени
следните поздравителни телеграми:

Писма, статив, иарп п спчко що е за
вт.стннка се праща до Градеко-Общинскот>
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.
2 „
я втора страница
трета
и
четвърта
страница
.
.
1 „
я

извод
ОТЪ

решенията ни Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ Пр. 18.

Подадена отъ Е б е н т а л ъ
12(5. Сумата получена огь такса за складнрваме на
газъ отъ Соколова, състояща се отъ 800 лена, за която
се споменува въ решението II о 83/901 год и тая вне
напосл*дъкъ да но се повръща Соколопу, предъ
Предайте моята сърдечна благодар- сена
мощните изложени въ гпрньото решение, до окончател
ность на градското население за поздрав ното разрешение на тоя вънросъ.
Лицето което претендира за тип парм да се отнесе
ленията по случай тезоимето ми.
въ съдилището да ги и; к;. п« с.г. нОснъ редъ. И само ко
*
гато съ едно влезло въ а шна сила съдебно решение
се признае, че общината неправилно е събрала тия при
ходи, тогава ще м >же да се изтегляш, обратно по надлеж
ния редъ предвиденъ въ счетоводството.
До окончателното разрешение на въпроса събнраннето на тая такса предвидена въ таблицата за тая го
дина, която е~пераяделна час.ь огь прихода на общцп.
Пртписъ
бюджетъ за същата година, да се преустанови, обаче да
се държи сгрогъ контроль върху газа, който влиза тукъ
н се препраща въ вътрешносгьта па Бьлгария, като се
взематъ надлежните разписка огь мигн-ии-я.
Натоварва се постоянното присътегвие, съгласно чл.
До Негово Царско Височество
64 отъ закона за град. община и чл. 61 отъ закона за
ФЕРДИНАНДЪ I Князъ Българскип митниците да нареди необходимия контроль щото склади
рания газъ предъ митницата да не престоява повече отъ
24
часа за запазване обществената беюпасность огь по
Щастлпвъ се считамъ да поздравя
жар!., ка-ю за тая цЬль се издаде нуждната заповвдь,
ВАШЕ ЦАРСКО ВИСОЧЕОТВО отъ моя за првлупред: пане лицата, които стоваря,!, газъ на при
страна и отъ името на Варненските граж станището, а митницата — :ч>, сн1»дт.ниь и нъ случай
сноръ да дава иуждното съдействие.
дани, по случай Тезоимешшя БИ донь.
Неиз1п,лиитол1пе на тая заповеди оснЬиъ, че ше се
нодлагатъ
па съответствующата глоба, нъ ще да се обла»
Варненските граждани като въздадоха
гатъ съ слелуемата се такса, като на газъ престоялъ
Всевишнаго Бога тенли молитви за особа въ газното влагалище.
решение да се прати г-ну Варненскому
та и укрепванието престола на ВАШЕ Окр. Настоящето
Управителю за сведение.
Ц. ВИСОЧЕОТВО, тържествуватъ днесъ
127. Да се разреши на г-на Кмета Д-ръ А. Пюскю
ллиевъ
15 дневенъ отпускъ да вземе участие въ .тЪкарнай весело и се радватъ на 'напредъка екий събо])т»,
който ще стане въ гр. Пловдивъ.
на отечеството ни нодъ Вашето мъдро
Следъ закрнванне на горния лекарския съборъ упъл
номощава се г на Кмета да замине за столицата София
владение. № 6163.
за изучване въпроса съ респективните Министерства за
бъджщею
просввтяване на гр. Варна, за което заповедна
Варна, 18 Май 904 г.
се на Вирничеството да изплати на г. Кмета езедуемите
пътни и дневни нари огь общинската каса.
До завръшанието на г-нъ Кмета натоварва се пом
Кмета П. Гинеш., който да петъни въ изпълнение пра
вата му предвидени въ закона за градските общини.
128. 1) Назначената комисия отъ т. г., по скоро
# ^
да изучи финансовото положение па общината и докладва
на съвета.

Варна — Кмету

Князътъ

София — Двореца.

КМЕТЪ: Д-ръ Пюсшоллпевъ
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2) Да се назначи комисия отъ градския Инженеръ
и Окр. Архитектъ, която да даде бжджщето положение
на гр. Варна въ техническо отношение.
Тая комисия по възможность по скоро да се залови
на работа я докладва на съвета съ всичките подробности.
Протокодъ Л'Р 22 отъ 3 Май 1904 год.
129. Удобрява произведения на 28—29 априлъ т. г.
търгъ за отдаването на предприемачъ направата на па
вилиона за музиката въ приморската градина, и се въз
лага това предприятие, съгласно сметката, поемните ус
ловия и плана върху последния малонадавачъ Христо
Николовъ, за предложената отъ него най износна цена
771 л. и 47 ст. ( 1 5 % по долу отъ девиза).
130. Да се произведе въ едно- най късо време до
ставката на форменно облекло за общ. постоянни Лозарни
падари за презъ м. год.
Натоварва се постоянното присжтствие да определи
формата.
На временните лозарни падари да "се даде само по
една шапка.
131. Да се назначи новъ търгъ и се отдадътъ на
предприемачъ, по отделно доставката на канцеларски ма
териали и печатанието на общ. вестникъ, разни форму
ляри, обявления и пр.
132 Да се натовари постоянното присжтствие да от
даде подъ наемь скотобойната по доброволно съгласие
за същия срокъ.
За. стореното да се докладва на съвета за сведение.
133. 1) За касапския дюкянъ Л? 1 при съборната
църква, като се поканятъ съ особенна покана, конкурен
тите Андрей Г. Касабовъ, Г. Аргировъ и Матей С. Бал :
таджиевъ, постоянно присжтствие да сключи контракгъ,
по доброволно съгласие, съ този отъ техъ, който даде
най износна цена, ако ли не, да се обяви новъ търгъ.
2) За касапския дюкянъ Л5 8 при съборната църква
да се обяви новъ търгъ.
3) Търгътъ за отдаване подъ наемъ касапския дю
кянъ № 1 при „Ибрямъ капия" да се възложи върху
последния конкурентъ Юрданъ Илиевъ, за дадената
оть него цена 166 л.
(Следва)

СЛАВЯНСКО
ШГ0ТВ0РЙТЕ.Ш ДТШСТВО
БЪЛГАРИЯ
А 597

27 Априлъ 1904 гол.

Господинъ Геновъ

ст. СОФИЯ.

Вашето писмо отъ 20 того заедно съ приложения
при него чекъ на стойность 6813 л. 70 ст. на името на
Славянссото Благотворително Дружество въ България, за
въ полза на ранените Руски войници въ войната на Да
лечния Изтокъ, се получр и сумата мина на приходъ.
Считаме за свой най приягенъ длъгъ да благодаримъ отъ
името на настоятелството на Славянсткото Благотворител
но Дружество Вамъ а чрезъ Васъ, и на добрите \гьотечественници въ Варна за толкова щедрия имъ подаръкъ
въ полза на ранените Руски войници, който подаръкъ
става още по цененъ, като се взематъ предъ вндъ усло
вията при които се прави и най главно, цЬльта за коя
то се прави.
Молимъ Ви бъдете чълкувателъ на тезъ наши чув
ства предъ пожертвоватедитъ.

При настоящето Ви с> изпраща нуждната за това
квитанция № 413 огъ 27/1Т 901 г.
Приемете Господине, уверение въ нашето високо
къмъ Насъ почитание.
До Господина
Е. Геновъ
Варна.

Председатель : С Бобчевъ
Секретарь: С. Н. ЛаФЧиевъ.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ Отъ Окржното на Министерството на Въ
трешните Работи подъ .№ 1491 отъ 26
Априлъ 1904 год.
Презъ м. Мартъ 17 души български поданници за
минали отъ България зт. Одеса (Руссия) съ намерение
да се отправя.ъ за крайния изтокъ като доброволцч. Т е
направили това, защото се бити научили, че имало раз
решение отъ Негово Величество Императора да се
приематъ доброволц* отъ южните славяни.
Одеските влзсти, обаче; не били получили никакво
съобщение по тоя въпросъ и за това поменати ге българ
ски поданници, съ телеграма отъ 20 Мартъ се отнесли
за съдействие д» Княжеското въ Петербургъ Диплома
тическо Агенство. Г-нъ Агенгътъ е нзправиль справка по
въпроса и, по тоя случай Императорското Министерство
на Външните Работи ка!0 му предало благодаряосгьта
на Руското правителство за готовността на българите да
услужать на братския Руска народъ, съобщило му, че
вследствие на единъ докладъ на военния миниегръ, Не
гово Величество Императорътъ заповедалъ да не се приаматъ въ редовете на руските войски въ далечния из
токъ доброволци даже и отъ славянско потекло, защото
славяните еж нуждни въ свозто отечество
, .. ..
Дава се гласность между населението на горното

повеление на Негово Величество Руски Императоръ.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ.
Огъ Окржжното на Министерството на ПжгреяигЬ Рабо
ти подъ М 1492 отъ 26 Апрнлъ 1904 год.
Много скоро фактите дойдоха да подкрЬпягъ това,
което министерството предвиждаше за тежката участь
на огпжтуващигв вь Америка да дчрягъ работа наши
селяни и дч оправдаягъ марката взага съ окржжтого
Н о 1184 огъ 6 Априлъ.
Пре (ч негодно деяа представяте ек сз претъ гр*доначалегвата *въ Софтя и Русе неколцина селяни огъ с.
с. Госгилицз, Дреновско; Леденикъ и Бллванъ, Търнов
ско и горчиво се оплаквали отъ Софийския комисионеръ
Илия Хр. Дундовь, прЬдетавигель на траходлого дру
жество „Хамбургъ—Америка Линия", за дето чре>.ъ ре
клами а лъжливи обещания ги подлъгалъ да заминатъ
за Америка, че щелъ да имъ намери сигурна 'работа а,
като пристигнали въ Ню Иоркъ немало кой да ги прие
ме и упъти нито пъкъ получили известие отъ именуемия
Георги Хрисговь, когото Дундовъ имь покгзалъ за свой
предегавитель въ Индиянополись, макаръ и да му биле
телеграфически явили за приствганието си. е.оради това,
всички 78 души отъ Търновскай окржгъ като били из
лежали неколко дни арестъ вь Ню-Иоркъ, биле върнати
назадъ. Но такъвъ начинъ. изложени на големи изтезания
и лишения могли най сетне да достигнатъ границите на
България и се завърнътъ.
Още веднажъ се предупреждава населението, че да
яе се дава вера на никакви реклами и обещания, праве
ни отъ страна на разни комисионери и представи юли—
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за пжтуване въ Америка. Паспорти за Америка, освенъ
на лица—гърговци в на онези, които представягъ пълни
доказателства за своите сигурни средства за отиване и
връщане; а ония, които отиватъ по работа требва освенъ
това да докажатъ, че иматъ обезпечена за известно вре
ме работа, огъ конто ще иматъ да добиятъ голема печа
лба, на други да не се пздеватъ.

П. С З Д Е Б Е Н Ъ ПРИСТАВЪ при ВАРН. ОКР. С ^ Д Ъ
ОБЯВЛЕНИЕ
Л? 2235.
Ь а основание постановлението на I Варн. Мир. Съ
дия 1904 г за продаване на публиченъ търгъ имотите
оставени отъ покойния Петко Тодоровъ отъ гр. Варна
именно: Едно праздно место оценено за 250 лева съ
гласно горньото постановление обявявамъ, че отъ последнето двукратно публпкувание настоящето въ Местний
в е с т и к ъ и въ продължение на 31 дни съ правонаддавание въ 24 часа 5°/ 0 ще продавамъ публично:
Едно праздно место отъ 'гЬО йз м. въ гр Варна
V уч. подъ Н о 284 при съседи: Ив. Поповъ, Никола
Ангеловъ и улиците Миладиновска и „Странджа".
Първоначалната оценка 250 лела.
Желающите да купятъ имота могатъ да преглеждатъ
книжата по продажбата и да наддаватъ всеки присътствеиъ
денъ и часъ въ канцеларията ми.
гр. Варна, 12 Май 1904 г.
II Съдебенъ Приета въ: Т. Косевъ.
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ни Банка счита за нуждно да ви съобщи, Г-не Управи
тели), че то е готово вече да извърши обмената на 5 и
50 лева ср. и 20 л. зл. отъ стария типъ съ новия като
захване тая манипулация на 1 3 идущий Юний и се до
върши най-късно на 1-й Януарий идущата 1905 година.
Обаче, сь ц-Ъль да се запознаятъ съ новите банкноти
подробно и обстоятелствено както публиката, тъп и дър
жавните и обществените учреждения, Българската На
родна Банка съ настоящето си окръжно дава най-точно
и ясно описание на отличителните свойства на тия три
вида банкноти, конто ще се пустнатъ въ обращение на
1-й Юний т. г.
Ето това описание:
Външните отличителни свойства въобще на новигЬ
банкноти еж:
1) Текстовете и надписите на всичките сребърни
банкноти еж печатани по широчината на листа, а тЬзи
на всичките златни банкноти еж печатани по дължината
на листа.
2) Формагътъ на всичките сребърни банкноти, изобщо,
е по малъкъ огъ формата на златните отъ съответните
достойнства.
3) Н* всичкитЬ златни банкноти държавния гербъ
е поместенъ на лицевата страна, а на всичките сребърни
— гербътъ е на опакито.
•
4) Съчетанието на разните цветове въ сребърнгЬ
резко се отличава огъ това на златните, така щото по
видъ и големина ервбърните, изобщо, се отлпчаватъ рез
ко отъ златните.

По техническо си изпълнение тези банкноти имжтъ
следую.ций изгледъ:
I. Петь лева Сребро. — Лицевата страна сьсгои
отъ червена рамка, обиколени съ зеленикава сетка; горе
София, 5 Май 1904 год.
.БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
и долу на рамката лежатъ две гильоширни розетки, из
пълнени въ разноцветна орловска печатъ и вь тбхъ е
Телеграфический адресъ
Окржжно.
изгравирована цифрата 5. Вжтре въ рамката светло виоле
тово поле, изпълн но съ рельефногравирани слова „олева".
До Г-да ОнрЯшнитгь Управители.
М 17862.
По средата личи синьо-зеленикавъ щитъ обиколенъ съ
червена вь два тона рамка, въ средата на която стои
Господине Уараттелю,
едра цифра 5. ''ърху всичко това стои тъмно-синъ текстъ
Сегашните златни и сребърни банкноти, съ изклю съ славянски букви: „Българската Народна Банка, пла
чение само на златната банкнота отъ 100 лева, беха из ща ирпдявителю въ замгъна на тая банкнота петь лева
дадени временно, до като се заменягъ съ единъ постоя- ерпбро*. По долу следватъ единъ подъ другъ подписите:
венъ и траонъ типъ, който да отговаря по добре на цельта Управитель С. Караджовъ, Касиеръ Г. Урумова. Горе и
и предназначението имь. Едно повърхностно разгледвание на листа стои нумерътъ съ 6 цифри, предшедствуванъ
особно на ония отъ 20 лева зл. 50 лева сребърни, ще съ главните букви А Б. В, . . . АБ, АВ, АГ . . . . които
ни убеди, че художественната имь отделка остава много означаватъ разните серии на тая банкнота. Изподъ дол
да се желае, а като временни те отколе требваше да се ния нумеръ личатъ трите инициални (зелени) Б. Н. Б.
(Бълг. Нар Банка).
заменатъ съ постоянни.
Опака страна. — Виолетова рамка съ коричневи
Огъ дълговременното вмъ обращение и преминувапробели,
извънъ обиколена съ зеленикаво поле, състояще
ние отъ ръце въ ржце; тъ достигнаха до невъзможна
изъ
повторение
на рельефногравираннте думи „5 лева".
ветхость, нзпокъсаха се и се оцапаха до толкова, щото
Вътрешното
поле
състои отъ вълнообразно зеленкаста съ
техното изтеглюванъе йзъ обращение беше етаяжло от
коричневи
тонове
гильоширна розетка, на чело на която
коле желателно.
стои
едра
цифра
5,
подъ която се чете думата „лева"
Едва презъ миналата година Банката можа да изсъставена
изъ
виолетови
букви съ червеникави сенки.
ходатайегвува огъ Господина Министра на Финансиите
Въ
средата
виолетова
кржгла
мрежнца обхваща държ.
да се поржчатъ постоянни банкноти на известното въ
гербъ,
подъ
които
стои
цигатъ
съ цели буквп на светлоцела Европа графическо заведение въ Петербургъ по
коричнево
поле:
„-За
подправка
виновнитт се наказват*
печатание на банкноти, гербови и пощенски марки, както
съгласно
§§
183
и
191
отъ
Наказ.
Законъ". Горе и долу
и други ценни книжа.
въ рамката личи думата „петъ-.
Отъ поръчаните на това заведение банкноти отъ 5,
II. Петдесеть лева сребре. — Лицева страна: Ги
10," 50, 100 и 500 лева среб. и отъ 20, 50, 100 и 500
лева зл. еж пристигнали за сега 5 и 50 лева среб. и 20 льоширна рамка, изпълнени съ разноцветна орловска иелева златни, а останалите ще пристигнатъ следъ окон чать и обиколена съ синье поле, съставено изъ рсль-фиочателното вмъ изготовление. Следователно, сега еж при гравирани думи „50 лева". Горните две гильоширчи раз
стигнали банкноти отъ тия именно достойнства, които ноцветни розеткк, съдържащи зелено печетана цифра 50,
нап-мнот еж пострадали отъ всекидневното имъ употре се отлпчаватъ отъ долните, които нематъ таи цифра.
бление и които се нуждаятъ отъ замена еъ нови отъ сж- Вътре въ рамката розово сетното поле, върху коею сп.ц
текста съ черно печатани славянски бекви: „Българската
лцото достойнство банкноти.
Иредъ видъ на това Управлението на поверената Народна Банка плаща прпдявителю въ залнъна на таи
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банкнота петдесеть лева сргъбро." Въ средата въ ги- на Земледелческата Банка за ржководс.во при приема
льорширна разноцветна розетка стои едра цифра 50; нието имъ отъ публиката
Умолявате се, Г не Управителю, да дадете най-ши
подъ нея слъдватъ единъ подъ другь подписите на упра
вителя и касиера. Горе и долу сюи нумера на банкно рока гласность на настоящето чрезъ подведомствените
тата. Подъ текста и подписите личи симетрично разпе Вямъ органи и да приемете уверение въ нашите найрено цвете образувано съ три разни тона (виолето-синьо- отлични къмъ Васъ почитания
зелено), което изстъпва отъ самия рисунокъ на розо
Българската Народна Банна.
вото поле.
Опака страна. — Разнопветна гильоширна рамка,
Уиравитель: С. Караджовъ.
обиколена съ синья сетка. Въ горните две ъглови ро
Администратора. В Д. ЗОЛОТОВИЧЪ,
зетки личи цифра 50, гравирана различно отъ цифрата
въ долните две ъглови розетки. Вж.ре въ рамката ви
олетово поле, въ средата на което стои герба зеленикавъ,
ВАРНЕНСКО
взподъ който изстхпва светло киримидна звезда. Надъ
герба стои надписъ „петдесеть лева", и подъ него цитатъ ГРАДСКО ОКОЛИЙСКО
отъ наказ. законъ.
УПРАВЛЕНИЕ
Внимателно разглеждание на тая банкнота разкрива
№ 4524.
До Варненското Кметство^
тая техническа особеность, че, при еднакви контури всич
ките четири гильошнрнп ъглови розетки, както на лицето,
14 Май. 1904 година.
така и на опакито, еж всички различни:
. различно ги- гр. Варна.
льоширани и различно цветно печатани.
Съобщава се въ Кметството за разгласявание, да се
III. ДвадесеТь лева Злато.
Лицева страна: свелосчитатъ
за не действителни изгубените интмзапски билети
' кирамидною поле, изпълнено съ рельофно-гравнрани думи
на
четирите
коня принадлежащи на Давидъ Ь. Иосифъ
„20 лева", има тая особенность, че горе цифрата и бук
и
трите
такива
на Хасань X. Ахмедовь отъ с. Каялжвите еж прави, а колкото се слиза на долу, толюзь по
Дере.
Добричска
Околия а именно: на Д. Б Иосифъ_
вече цифрата едрЬе, а буквите „лева" освенъ това ста1)
Билетъ
Н
о
90940 пздаденъ отъ Екисченската
ватъ и полегати. Гильоширната разноцветна рамка въ"
Община
за
единъ
конь
6 год, косьмъ черно червенъ, на
средата си отгоре държи герба, а въ долчигв й два жгзадния
десенъ
кракъ
и
.на
долняга джуна бело.
лови розетки личи цифрата 20. Вж-ре въ рамката сива
;
2]
Билетъ
Н-о
90941,
издаденъ отъ същата община
сетка, въ която изстжпватъ три едри букви ! . Н. Б
за
единъ
конь,
4
годишенъ,
косъмъ черно червенъ. бъзъ
печатани съ кирамиденъ тонь и виолетови СЕНКИ. Върху
особни
белези;
техъ надлъжъ е синьо печатанъ текста съ славянски
3) Билетъ Н-о 91413 издаденъ отъ Шуменската
букви: „Българската Народна Банка плаща прпдявиОбщина,
серия Н-о 34/902 г за единъ конь, 5 годишенъ,
телю въ замгьна на тая банкното ДВадеСВТЬ лева злато".
косъмъ
черно-червенъ.
Подписите на тая банкнота идатъ единъ елтьдъ другъ, а
4) Билетъ Н-о 91467, пздаденъ 0)ъ еж щата община,
нумерата съ техната серия стоятъ върху рамката: горе
серия
Н-о 34/902 г., за единъ конь, 5 годишенъ косъмъ
отдесно, и долу отлево.
червенъ
(доврусетъ).
Опака страна: Гильоширната разноцветната рамка
На Хасанъ X. Ахмедовъ.
е обиколена съ двуцветно поле, състав *.но н.»ъ рель'фно1) Билетъ Н о 90942 издаденъ отъ Екисченската
гравираните думи 20 лева", — съ тия особеность, че п
бщпна за единъ конъ, 8 годишенъ, косъмъ червенъ на
отдоле на горе цифрата расте все по-едра, а буквите
въ думата ,.л вал, се превръщатъ нап-послъ въ полегати. носа бело.
2) Билетъ Н-о 90913, из»аденъ отъ еж щата община
На чело стон надцись „двадесетъ левал, а подъ него ци
татъ отъ наказ законъ, състоящъ отъ бели букви съ за единъ конь на 10 години, косъмъ възчерь безъ дру
разноцветни сенки, произходящй о.ъ разноцветната подъ ги белези.
3) Билетъ Н-о 8905!, издаденъ отъ Невшенската
него фигура. Отъ двете страни личатъ две гильош рни
Община отъ 2/1V 1904 година за единъ юнь 11 годи-/
разноцветни розетки съ цифрата 20 въ техъ.
Българските нови банкноти съставляватъ послЬдняга шенъ косъмъ сиво-белъ.
дума въ графическата техниката. За гехното изгомжлеГрадски Началникъ: Ив. А. МихаиЛОВЪ.
ние, независимо отъ техния славянеки стил >, употребени
Секретарь: Сим. С Арнаудовъ
еж редки и сложни мащини, конто еж изработени и усъ
вършенствувани въ руската Експедиция, а приложението
на орловската печать за много цветно печатаиье отведВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ,
нажъ съ помошьта на машини изобретени отъ инженера
Орлова, правятъ за дълго време нашите банкноти защи
3АПОВЪДЬ
тени и непоправими. По никой другъ графически спо•
№ 142 - •
собъ днесь-за-днесь не може да се постигне таквазъ точность, чистота и изящность въ многократно и многоцвет
•Варна, 12 Май 1904 год.
но ючатание, гдето, се изисква, както въ методата на
Орлова, милиони екземпляри да бжджтъ абсолютно еднакви.
Подписанний Кметъ на гр. Варна, на основание чл 64
Останалите стари видове банкноти отъ Ю лева ср. отъ закона за градските общини и ьъ допълнение на прии 100 л. зл., които сега се нампратъ въ обращение, ще каза по общината подъ М 131 отъ 28 Априлъ 1897 г.
се аамешпъ съ нови, когато последните ше пристигнатъ
Заповедвамъ:
отъ Петербург».; сжщо и новите куиюри 0'ъ 100 и 500
I
Забранява
се
стоварването и сеченето на дърва по
лева ср. и отъ 50 и 500 лена зл. ще се пустнжтъ въ
улиците
п
тротоар,
било предъ кжщн ИЛИ дюгени въ града.
обращение следъ- изго-овлемието имъ н нристигание въ
II
Нарушителите
на тая ми еаповедть ще се наказСофия. За тья це.ть ще се п,.следва отъ Банката осо
бено предизвестие къмъ публиката и учрежденията, по ватъ по чл. 72 о»ъ закона за градските общини:
Ш Изиьлнднпето на тая ми заповедь възлагямъ на град
добно на настоящето. Образци отъ пристигналите банкно
ските
санитарни пристави и полицейските стражари
ти 5 и 50 л. ср. и 20 л зл. еж изпратени до всички
Ковчежничества. Конгрольорсгво, Митници и Клоноиете
.
Кметъ: Д-ръ А. Пюскюллиевъ.
Издава Варненското Градско-Общиаско Управление •
Печатница на Хр. Н. Воиниковъ Варна

