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ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ
Обикновено на 10, 20 и 30 числа

Пиела, статия, пари п епчко що е за
вестника се праща до Градско-Общпнскот>
Управление въ Варна.

цена на вестника за година е
2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.
„. втора странпца
2 „
„ трета п четвърта страница . . 1 „

ИЗЛИЗА Т Р И ПЛхТИ ВЪ М/БОЕЦА

ОБЯВЛЕНИЯ

ВАРНЕН.-ГРАД

ОШДИН

УПРАВЛЕНИЕ

Обявление

БУРГАСКО ОКРгУ/ЖНО УПРАВЛЕНИЕ

№ 10732.
гр. Варна, 1 Септември» 1904 голина.

Л» 6563

Варненското градско общинско управление обявява
на притежателите на лозя находящи со въ варненското
землище, че то почна вече да събира таксата за правопазение лозята ч.ждарско право), което ще трае до 20
Сеитеврпй включително т. г.
Поканватъ еж всички притежатели на лозя да внесьтъ въ общ. каеса ельдуемотр право за пезение на ло
зята имъ по 1 левъ на декарь, ервшу редовна квитанция.
Ония притежатели, на лозя кон ю не сн пеп.татятъ
правото за пазение лозя I в имъ. неще п.мъ ех дл1уща да
бератъ както плодовете тъп и грчзкяо на било-то съ
кошове или кола.
Кметъ: Д-ръ А. Пюскюллпевъ
Секрарь: П. Атанасовъ
Началникъ на лозарския отдЬ.тъ: Ст. х Данаиловъ

Съгласно чл. 23 отъ правилника за прилагане зако
на за мерите противъ филоксерната зараза, обявявамъ
на населението отъ Бургаския, и съседните окржз.., че
въ лозята на г. Анхиело, подъ названия г Ески Пастиянските лозя" е констатирана Филоксера, вследствие на
което запрещава се изнасянето отъ землището на тия
лозя на каквито и да било растения, каквито: лозови
пръчки, вкоренени дръвчета, живи растения п произве
денията отъ разсадници, очъ лозята, отъ градините и пр.
присадници отъ дръвчетата, сафепн съ цветя, букети и
пр. градински произведения, като бобъ, гряхъ, домати,
зели копръ, керевизъ, краставици, майданосъ, пиперки,
патлажани, дини пъпеши и пр. разни овощия, като: че
реши, вишни, ягоди, зарзали, праскови, сливи, ябълки,круши, мушмули, нарове, смокини, грозде и джибрите
отъ него, включая и сечивата, съ които се обработватъ
тия лозя.
Позволява с.) изнасянето на разни произведения отъ
лозята а градините отъ землището на г. Анхиело, конто
не засегатъ обявената за заразена отъ филоксера мест
ность, но това ща става съ свидетилства, издадени отъ
Анхиелското общ. управление. Тия свидетелства ще се
издаватъ с.твдъ като щателно се провери и се установи
1) че кошовете или сандъците, съ които се изнася грозде
или други произведения отъ незаразеннте места не съ
носени въ заразените отъ филоксера лозя, или пъкъ, че
сжщия день преди да се бере грозде или др. въ техъ,
еж наградени добре на пламъкъ отъ огънъ; 2) че износвача не е ходилъ сжщия день и въ заразените лозя; тъй
като мнозина отъ Анхиелските лозари, които постоянно
изнасяли грозде и други произведения отъ лозята си го
продавали въ други общини, прнтеягавали лозя и въ обя
вената за заразена отъ филоксерната местность.
На г. г. градските и селски кметове се възлага да
да взематъ мерки, щото въ поверените имъ общини да
се не допуща внасянето на изброените предмети отъ Анхихалските лозя безъ такива свидетелства.
г Бургасъ, 16-й Августь 1904 г.
Окржженъ Управитель: (под.) Муткуровъ.
Секретарь: (под.) Ст. Велпчковъ.
Сверилъ преписа Секретаря при Варненске Окр.
Управление: (под.) Ив. Павловъ.
В е р н о, Секретарь нри Варненското Градско Окол.

Управление: Сим. С. Арнаудовъ.

ВАРНЕН. ОКРЪЖНО АКЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
Ж7193.
гр. Варна, 1 Сентемврий 1904 година.
Вследстве телеграмата на Министерсгвою на Финан
сите отъ 28 Август!• т. г подъ Ш 14695, Варненското
акцизно упраклания обявява на пнтересующнгв се при
тежатели на казани, че за напредъ размера на патента
за право варене спиртни питиета вт. казани то ще се опре
деля съгласно чл. 4 огь закона за акциза за ракиите и
забележката му, т. е. за дистнлационни апарати ст> обща
ВМБСТИМОСТЬ до 100 литри 10 лева за иолугодие, до 200
литри — 15 лева, до 300 литри— 20 лева и отъ 300 литри
нагоре — 30 лева за полугодие;
З а б е л е ж к а : Този патенгь се заплаща само отъ
лица, които даватъ казаните еж подъ наемъ, както и отъ
ония, които преваряватъ ракия отъ купени илн чужди
материали, а не отъ свое собствевно произведение.
За тая цезь желающпте да се снабдятъ съ патентъ
требва точно да показватъ вместимостьта на казана.
Варненский Акцизенъ Началникъ: П. СтаЙКОВъ.
ШУМЕНСКО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ

3 ап о в е д ь
М 6161.
Шуменскии Районенъ Инспекторъ по земледелието
и отраслите му съ писмото си подъ Л? 283 отъ 18 Ав
густь т. г. съобщава, че констатиралъ филоксерна зараза
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Стр. 2

въ лозята на селата: 1 Смедово. 2) Янково, 3) Злокученъ, Преславска околия, и 1) Касапларъ, 2) Топалъкюй, 3) Кюлевча и 4) Марковча, Шуменска околия
Вследствие на тока, възъ основание, чл. 1 отъ закона ча
мерките противъ Филоксернатв за рана и съгласно чл. 23
алинея на буква V,

Обявявамъ:

1) Въ г. Ломъ, за Ломска околия, отъ 28—31 вклю
чително Октемвпнй;
2 Въ г Видинъ; за Белоградчикската околия отъ
3 ^ 6 Ноемврий, за Кулска оть 6 — 9 1'оемврийиза Ви
динска Окол. отъ 9—14 Моемврип с. г
Окръженъ Управитель: под.) Г. Ивановъ.
Секретарь: (под) Ив. Павловъ
.Бърно, Секретарь при • арненското Градско Окол.
Управление: Сипя. С. Арнаудовъ.

1) Забранява се изнасянието отъ заразените мес
та на всекакви надземни или подземни, сурови и су
хи части отъ лозята като пръчки, листа, корени, пъ
нове, чукани и иресно грозде; всъкакви садила колове
О » 1 А ж н о,
МИНИСТЕРСТВО
и др. лозарски оръдия употребявани въ тези лозя; също
НА
картофи, луковици всекакви др. предмети отъ тези за
В Ж Т Ш Ш Т Т ! РДВОТОТИ
До г. г. Окржжнитп, Упра
разени местности, които биха послужили за пренасякиевители, Софийския ГрадонаОтдЬл. Счетое.
то и разпросфаняваш ето на филоксера.та; също на вино,
чалникъ, Управителитъ Лпкари
ЛЗ 2116.
на болпицигмь. окржжнитп и
мжсгъ, сухо грозде, праншни, сено, цветя, всекакви земОколийски лгькари и всички
Августь 27 д. 1904: год.'
леделчески семена зърнени и др произведения, разни
длъжностни лица и учрпж.
г. С О Ф И Я
зеленчуци и плодове
подв)ьдом. на В&тргъш. работи.
2) отъ близки .е м1стсноти до запазените места, може
Върховния Касационенъ Съдь, избранъ отъ Мини
да се изнесе произведения отъ гореизложените, но само
съ удостоверение отъ надлежната община и заверено огъ стерството на Правосъдие.о съ с.тедующия въпросъ:
Инспектора по земтеде.тието и отраслите му. Днванието „какъ требва оа <& разбира чл. 45 огъ закона за гербо
гласнос.ь иа настоящето об.1.л<*ние въ окръга вьзлаглтъ вия налогь: дали въ смисьлъ че уничгожениню на гербо
вите марки върху акгове, документи и книжа, токста на
на град общ кметове и окол н чалници
документа
(п а отъ чл, 45) или печата на учреждението
гр. Шуменъ, 25 Авгусп, 1904. г.
(п. п. б и е отъ сжщин члень) требва да мине само
Окр*ж. нъ Управитель: (аод) X Поповъ,
върху асюрето на марката, или п ъ т . може да закача въ
Окретарь: (под ) В. Косевъ
какъвто и да е рззмеръ горнята надъ асюрего часть, но
Све< илъ преписа, Секретарь при Барнен Окръж. съ условие обязателно да минава една часть отъ текста
Управитель: (под.) Ив Пнв.товъ
или печата върху асюрето — въ распоредителното си
В 1, р н о, Секретзрь при Варнен Град. Околийско етбрание на 30 й Ю.пш н г. следъ като обеждилъ гор
ния въпросъ оир1ъд}ълилъ да се признае:
Управление: Сит. С. АрнауДОВЪ.
1) Че уничгожениего на гербовите марки залепени
върху актове, документи книжа (чл. 4 п. а), сгава чрезъ
минавание печата върху ясюре.о на марката и,
Телеграма
2) Че уничтожението на гербовите марки, заменени
Приета въ Нарна .
Подадена въ СОФИЯ
върху
входящите и ИСХОДЯЩИТБ книжа (чл. 45 п п. б и
на
1
Септември
й
2
ч
20
м
в.
на 31 Августь 1904 г. < ч 20 м .
е) става чрезъ потисвание печата върху марката, т. е.
Гурггтъ, Варна и Хебибчсво Карантинному Лвкарю, не само върху, асюрето имъ, но и върху горнята имъ
Балчикъ, Анхиело. К. Агачъ. Силистра, Тутр«канъ, < ви- час.ъ.
щовъ Окол. Лекарю. До всички Окр Управители Окр
Тов1 определение на Вьрховния К<сационенъ Сждъ,
лекари, Митнншки управители и началници на Митар което споредъ окръжие.о на Министерството на Финанствените нункюке.
сиите отъ 10 того подъ Н о 1167 1 влиза въ сила отъ
Съ заповедь 328 отъ днесъ влизать въ сила след 1 идущий Сеп1емврий, Ви се съобщава за сведение и
.
.
ните карантини мерки: корабите които орисп.гатъ отъ съобразяване.
Смирна ( а л а Азия; за Българските черноморски при
Мининисгръ: (под) Д. Петковъ.
станища да се допущатъ на практика слЬ-гь като се
За ктавенъ Секретарь: (под) Карагьозовъ
подвърнатъ на строго медицинско преглеждания въ БурСчетоводнтель: (под) В. И. Божиновъ
гасъ и Ва] на. При същите условни да се допущатъ въ
В
е
рн
о,
Секретарь при Варненското Градско
България пътници.е и с.оките прис.игающи съ тия ко
Околийско
Управление:
Сим. С. Арнаудовъ.
раби •- 5422.
Директоръ: (пот.) Д-ръ Руссенъ.
• Преписъ отъ настоящето окръжно се изпраща
В е р н о, Секретарь при Варненското Окръжно СС до Варненското кметство и Варненските полицейски
Управление: Ив Павловъ.
прпе.ави за знание п изпълнение.
Изпраща се въ преписъ до г г. Околийските
Началници и Градске Общинските кметове за да го
обявятъ на населението.
г. Варна, 2 Септемврий 1904 б.
'
•
Окржженъ Управитель: Г. Ивановъ
Секретарь: Ив. Павловъ

г. Варна, 31 Августъ 1У04 год.
Варненский Град. Началникъ: Ив. А. Михаиловъ
Секретарь: Спм. С. Арнаудовъ

.
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЪ
Отдбленив за дърт. и оощ. отчапность.

ВАРНЕНСКО

ОКРЛЕ1.ЖНО

ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ
ОтдЪл адм.
Г» 7 8 3 8

До г. г. Окол. Началници.

0 к р ж ж но
. № 11Т74

гр. Варна, 31 Августь 1904 год

Съобщава Вп се Г-не Началнпко. за знание, че таз
годишната върховна проверочна комисия ще почне да за
седава отъ 28-й Октом. до 11-й Ноемврий както следва:

До г. г държавните контрольори. До Министерския
Съветъ, всички Министерства, канцеларията на Народното
Събрание, Върховната Сметна Палата, Българската На
родна Банка, Българската Землед*лческа Банка, Главната

Брой 22.

Дирекция на пощите, телеграфите и телефоните, Дирек
цията на дър. железници, Дирекцията на статистиката,
Дирекцията на държавната печатница и до всички финансофи учреждения и длъжностни лицв.
Господине Контрольоре,
Съобщавамъ Ви. че гербовите марки отъ 15 и 40
стотинки се изваждатъ изъ употребление и за напредъ
нема да продавате отъ техъ на публиката и на разните
учреждения
Съ обявление, залепено на видни места ще оповес
тите за това изва:ъдание изъ употребление на гербовите
марки отъ по 15 и 40 ст. и ще поканите всеко едно
учреждение в лице което има чисти и-не употребени по
добни марки да Ви ги представи най-късно до 30 Септемврий т. г. за заменявание съ други видове гербови
марки
отговорящи на стойностьта имъ.
Заменените гербови марки по 15 и 40 ст. ше запи
шете на приходъ вь матерталната си книга, и дадени.е
срещу техъ на разходъ като унищожени и заедно съ
находящите се на лице въ контрольорството Ви такива
ще г-зпратите незабавно въ Софийското държавно ковчежничество, като ги покажете по материялната книга че се
взпращатъ за усилвание наличностьта на последното.
Сг София, 12 Августь 1904 г.
Управляющъ Министерството
Министръ на Правосъдието (под ) Д ръ П. Стойковъ
Ггавенъ Секретарь: (под) Хр. М. Ганчевъ
за Началникъ на отделението: (под.) Д. Тончевъ
Верно: Счетоводитель: (под.) В И Вожиновъ
В е р н о, Секретарь при Варненското Окръжно
Управление: "Ив. Павловъ.
Настоящия преписъ отъ окръжното на Мини
стерството на Финансите се изпраща, на г. г. Око
се
лийските началници, Постоянната Комисия и Градско
Общинските кметове за сведение и ръковддство
Първите да го съобщаватъ на Селско Общинските
кметове
г Варна, 2 Септемврип 1904 г.
Варненски Окр, Управитель: Г. Ивановъ
Секретарь: Ив. Павловъ

МИНИСТЕРСТВО

»

Оиржжно.

Бързо.

НА

ТШ.ШНЯТА II З Ш Е Д Ш / Г
ОтдЬление търговско

.Л» 1Е402.
11 Августъ 1904 год.
ст.

Стр. 3.

Варненски Общински Вестнпкъ.

СОФИЯ.

то и техното значение, като институти за подигание про
фесионалното образование въ страната.
Тукъ прпключенъ като Ви се изпраща единъ листъ
въ който съ упоменати и условията за прпеманне уче
ници и въ двете работилници, умолявате се, Господине
Управителю, да распоредите да му се даде най-голема
гластность между населението, чрезъ Господа Околийски
те Началници и селски кметове, по начинъ, какъвто те
намерятъ за добре.
Управляющъ Министерството (под) Т. Михаиловски
за Началникъ на отделението: (код.) Д-ръ Хр. Мутафовъ
В е р н о, Секретарь при Варненското Окръжно
Управление: Ив. Павловъ.
Настоящиятъ преписъ отъ окръжното на Ми
нистерството на търговията и земледелието заедно съ
единъ екз отъ условията за приеманне ученици въ
двете работилници се изпраща на г. г. Окол. На
чалници и Град. Общ. Кметове за да му дадатъ найголема гласностЦРмежду населението въ градските и
селските общини
,
г Варна, 20 Августъ 1904 год.
Варненски Окр. Управитель: Г. Ивановъ
Секретарь: Ив. Павловъ

Условия
ЗА

приемане ученици въ Държавната Железарска Рабо
тилница въ г. Самоковъ и Столарска въ г. Русе.
1. Кандидата за ученпкъ да е свършилъ II класъ,
съ примерно поведение и добъръ успехъ.
2. Да е практикувалъ най малко една година занаята
при нбкой частенъ мапеторъ (железарь или столарь), за
което да притежава удостоверение, подписано отъ Първомапетора и заверено отъ надлежното общин управление.
3. Да не е ио-младъ отъ 17 години, здравъ и те
лесно добръ развитъ.
Прошенията придружени съ горните документи и
кръщелно свидетелство да съ подадени най-късно до 31
Августъ, а кандидата да се яви на 1—2 Оептемврий.
Забтлпжка: На всичка ученипи, безъ разлика, се
плаща отъ 50 стотинки до 1 левъ надница споредъ по
казания успехъ.
Отъ Министерството на Търговията и Земледелието.

До 1оспода
Окр&жпигтъ Управители

РУГЕНОК1 > ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ

3 аиове д ъ

Известно Ви е, Господине Управителю, че Държа
М 103.
вата издържа две образцови работилници въ градовете
Понеже отъ телеграмата на г Силистренския райСамоковъ и Русе, първата по железарството, а втората
оненъ
инспекторъ по земледевието и лозарството отъ 28
по столарството. Броя на учениците и въ двете работил
Августъ
т. г. подъ Н-о 334 се установява, че въ лозята
ници, презъ последните неколко години, постепено нама
на
с.
Айдемиръ,
Силистренска окол. местностьта, Чаиря
лява, фактъ който ни навежда на мисъльта, че интере
е
констатирана
филоксерна
зараза, то възъ основание
Са къмъ професионалното образувание е слабо развптъ
чл.
23
отъ
правилника
за
прилагане
закона за мерките
между населението; причините на това, разбира се съ
противъ
филоксерната
зараза.
много, но една отъ техъ е тая, че за съществуванието
на работилниците знаятъ малцина.
Заповедвамъ:
И наистина, отъ сведенията, които повереното ми
1. Строго се забранява изнасянето огь с Айдемиръ
Министерство черпи отъ рапортите, които управлението
ца работилниците представлява въ края на всека учеб на каквито и да е растения, като лозови пръчки, вкоре
на година, се вижда, че по-големата часть отъ учени нени дръвчета, живи растения и произведения, отъ раз
ците, съ деце яа родители, които нматъ местожителство садници, градини и пр. щшсаднпци отъ дръвчета, саксии
то си било въ градовете, гдето се намиратъ работилни съ цветя, букети и пр. градински произведения, като:
ците, било въ некои съседенъ до техъ градъ. Явява се, бобъ, грахъ, домати, зеле, копрецъ, керевизъ, краставици,
следователно яужда да се популяризира между населе миродия, пиперки, патладжани, салата, белъ бобъ. дини,
нието съществуванието на горните две работилници, как пипонп и пр. разни овощвя, като: череши, ягоди, зарзали,

Стр. 4.

Варненски Общински Вестникъ.

М

390.

Понеже отъ писмото на Разградския рапоненъ инсиекторъ по земледЬлието и лозарството отъ 19 того подъ
Н-о 1&5 се установява въ лозята на с. Сеново, Разград
ска Околия е констатирана филексерна зараза, то възъ
основание чл. 23 отъ правилника за прилагане закона за
мерките противъ филоксерната зараза.

Бургасъ, Варна и Хебибчево карантинно му Лекарю,
Балчикъ, Анхиело, Каваклии, ^асково, Самоковъ, Дубница, Царибродъ, Силистра, Тутраканъ, Свищовъ, Ьикополъ, Орехово, Ломъ Окол. Лекарю. До всичките Окр.
Управители, Окр. Лекари, Митнически Управители и На
чалника на митарствените пунктове. Пловдивъ Княжескому Комисарю при източните железници.
Къмъ 4821. Съ заповедь 345 отъ днесъ обявяватъ
за заразени: а) отъ холера г. Баку и б) отъ чума ПортъСаидъ и се заповедва прилаганието на следующите ка
рантинни мерки : 1) корабите които пристигатъ отъ Батумъ и Портъ-Саидъ да се допущатъ на практика въ
Българските черноморски пристанища следъ като притърпятъ строга дезинфекция въ карантинните пунктове
Бургасъ или Варна. На ежщите услония се подлтгатъ и
всичките вещи на е*ипажа отъ тия кораби и 2) пътни
ците отъ Баку и Портъ-Саидъ пристигнали съ горека
заните или съ други кораби да се допущатъ въ Бълга
рия следъ строго медицинско преглеждание и дезинфек
ция по багажа и всичките имъ вещи като за тая цель
се задържатъ въ карантини лазаретъ въ Бургасъ или
Варна колкото време е нуждно до като се свърши
дезинфекцията. 5631.
Директоръ: (под.) Д-ръ Русевъ.
В е р н о, Секретарь при Варненското Окръжно
Управление Ив Павловъ-

Заповедвамъ:
1) Строго се запратява изнасянието отъ лозята на
с. СеноЕО на каквито и да е растения като: лозови пръч
ки, вкоренени дръвчета, живи растения и произведенията
отъ разсадници, градини й пр, прнсадница отъ дръвчета,
саксии съ цветя, букети и пр. градински произведения,
като: бобъ, грахъ, домати, зеле, копръ, керевизъ, краста
вици, миродия, пиперки, патладжани, салата, белъ бобъ,.
дини, пъпеши и пр , разни овощия, като: череши, вишни,
ягоди, зарзали, ябълки, круши, праскови, сливи, мушмули,
нарове, смокини, капини, малини, грозде, джибри и пр.
2) Забранява се сжщо пущанието добитъкъ и ходе
нето произволно на работници отъ заразените въ здра
вите лозя.
3) Позволява се изнасянето изъ землището наказа
ното село на онези градински произведения, цветя, ово
щия и пр. като еж снабдени съ свидетелства съгласно
чл. 25 отъ сжщия правилникъ, удостоверяющи, че те про
изхождат ъ отъ незаразенп местности.
4) Срещу нарушителите на настоящата ми заповедь*
да се съставятъ актове и даватъ подъ еждъ за налагание наказание предвидено въ чл. 38 отъ закона за мер
ките противъ филоксерната зараза.
На настоящата заповедь г. г Околийските Начал
ници да дадътъ най голема гласность между населението
въ поверений ми окржгъ и зорко да слъдятъ за нару
шението й.
г. Русее, 28 Августъ 1904 г.
Руссенски Окр. Управптель: (под) М. Юрдановъ.'
Заверилъ Секретарь: (под.) не се чете.
Сверилъ преписа Секретаря при Варненското Окр.
Управление: (под.) Ив. Павловъ
В е р н о, Секрегарь при Варненското Град. Окол.

Приета въ Варна на 10 Септниврп, 1 ч. 30 с.

Въ Допълнение на надписътъ ми отъ 2-й того
подъ Н о 7594 изпраща се въ преплсъ до г. г. Око
лийските Началници и Градско Общинските Кметове
за обявявание на населението отъ поверенния ми
окржгъ.
гр Варна, 11 Септемврип 1904 г.
Варнанский
Окржженъ Управитель: Г. Ивановъ
Секретарь: Ив. Павловъ

В^ЬДОМОС-ТЬ
За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобопна

за презъ месец/ъ Августъ 1904 год.
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Заповедь

Продадена въ София
на 9 Септември 1904 г. 8 ч. в.

ета

РУССЕНСКО ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ

Телеграма

оли

лиьлкп, круши, праскови, сливи, мушмули, нарове, смо
кини, капиви малини, грозде джибри и пр.
2. Забранява се също пущането добитъкъ и ходентео произволно на работници отъ заразените въ здра
вите лозя.
3. Позволява се изнасянето изъ землището па каза
ното село на онези градински произведения цветя овощия и пр., които еж снабдени съ свидетелство, съгласно
чл. 5 отъ същия правилникъ, удостоверяющи, че те про
изхождат ъ отъ не заразени месности и
4. Срещу нарушителите на настоящата ми заповедь
да се съставляватъ актове и даватъ подъ еждъ за нала
гане наказанието предвидено въ чл 38 отъ закона за
мерките противъ филоксерната зараза.
Настоящата ми заповедь г. г. Окол, Началници да
дадътъ най голема гласность между населението въ повернаий ми окржгъ и зорко да следятъ за нарушението и.
г. "Русее' 3 Септемврип 1904 год
Русенекии Окржженъ Управитедь (под) М Юрдановъ
заверилъ п. Секретарь: (под.) К. Шоповъ.
Сверилъ преписа Секретаря при Варненското Окр
Управление: (под.) Ив. Павловъ.
В е р н о, за Севретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: П. Стамовъ.
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гр. Варна, 1-й Септемврип 1904 г.
за Варненскпй Град. Бетеринаренъ Лекарь: П. Биевъ.

Управление: Сим. С. Арнаудовъ.
Издава Варненското Градско Общинско Управление.
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Печатница Хр. П. Вопииковъ—Варна.

