Год. ХУП.

Варна, 1 Октомврпй 1904 г.

РНЕНСп

1Л."

ИЗЛИЗА Т Р И ПЖТИ ВЪ М'ВСЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 числа
Цена на вестника за година е

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.
ВАРНЕНСКО ОКР АКЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ

Брой 23

НСКИ ВЬСТНИКЪ
Писма, статии, пари п епчко що е за
вестника се враща до Градско-Общпнекото
Управ.тенпч) въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница . . . . . .
3 стот.
„ втора страница
2 „
„ трета и четвърта страница . . 1 „

Обявявамъ:

1) Забранява се изнасянето отъ заразените места
на
всекакви
подземни и надземни, сурови и сухи листи
Обявление
отъ лозхгТа, като: пръчки, листа, корени, пъновн, чукани
М 8554.
и пресно грозде; всекакви садила, колове и др. лозарехп
гр. Варна, 16 Септемврий 1904 год.
орждия, употребявани въ тези, :шзя също картофи луко
Вследствие предписанието на Министерството на Фи вици, всъкакви други предмети отъ ТЕЗИ заразени мест
нансите отъ 10 того подъ № 153^0, Варненското Ак ности които биха послужили за пренасянето и разпро
цизно Управление обявявя за сведение и ръководство на страняването на филоксерата, сжщо на вино, мжеть, сухо
интересующите се лица въ Вариенский акцпзенъ районъ, грозде, пращини, сено, цветя, всекакви земяедвлчески
семена, зърнени и др. произведения, разни зеленчуци и
следующето:
1. Лицата, КОЕТО даватъ казаните си подъ наемъ за плодове
2) Отъ близките местности до заразените места мо
варение- на ракия, всекога требва да се снабдяватъ съ
же
да
се изнесе произведения отъ гореизложените, но
патентъ по чл. 4-п отъ закона за акциза на ракиите.
само
съ
удостоверение издадено отъ надлежната община
2. Наемателите на казани се снабдяватъ съ патентъ
и
заверено
отъ инспектора на окръга) земледелието и
само ако преваряватъ освенъ материали свое произведе
лозарството.
Даването гластность на настоящето въ окржние, но и прекупени или чужди такива; а когато пре
га
се
възлага
на г г. Окол Началници и Град Кметове.
варяватъ ракия само отъ материали собствено произве
По
единь
екземнляръ отъ настоящето да се изпрати
дение се освобождаватъ отъ патентъ
и
на
г.
г.
съседните
Окр Управители, за сведение.
3. Притежателите или наематели на казаните могатъ
да продаватъ безъ патентъ оная ракия, що те получаватъ
за Окр. Управпгель: (под.) Величковъ.
вместо пари отъ лицата, на които еж варили ракия.
Секретарь: (под.) Драгановъ
4. Когато производителя на ракия дава на лицего,
В е р н о : за Секретарь при Варненското Градско
което е варило ракията му вместо пари ракия макаръ
Околийско Управление: П. Стамовъ.
нейното количество и да не надмина 4 литри, нема да се
счита, че производителя на ракията прави продажба на
дребно, защото съ този актъ топ не върши търговия, а
МЕЗДРЕНСКО СЕЛ ОБЩ. УНРАВЛЕШП
заплаща въ натура стойностьта та наема — обичай доста
разпространенъ и за извършвание на другъ видъ услуги,
следователно нема да се преследва и наказва за безпаОбявление.
тентно търгувание съ спиртни пития, обаче въ сметката
Л? 959.
на производителите за произведеното количество ракия
ще влиза и това количество, като еж отстжпилп на кас Мездра 4 й Септемврий 1904 год.
занджията за да се обложи съ акцнзъ наедно съ другата
негола" ракия.
Мездренското Сел. Общ. Управление на основание
чл чл. 21 и 22 отъ правилника за редътъ и условията
Варненский Акцизенъ Началникъ: П. Стойковъ.
за купувание и продавание едъръ добитъкъ, честъ имамъ
да обявя, че жителятъ отъ с. Боденецъ — Кочо Ив. Боденски си е изгубилъ билетя Н-о 92262, серия Н-о 31
БУРГАСКО ОКРЖЖНО УПРАВЛЕНИЕ
1902 год. издаденъ му отъ наемателя, закуповача на интезапа на общината ми, за единъ биволъ на 6 години
врянъ косъмъ и особени белези на опашката има мал
ко бело.
Л§ 7086.
Вследствие на което му се издаде дубяпкатъ подъ
гр. Бургасъ, 2 Септемврий 1904 год.
Н-о 950, отъ днешна дата.
Горното като обявявамъ умоляватъ се г. г. на копто
Слпвенскпй районенъ Инспекторъ по земледелието
би
се
представилъ оригиналния билетъ, до го считатъ за
и лозарството съ писмото си отъ 27 миналий м-цъ подъ
невалиденъ.
Л» 308 съобщава, че констатиралъ филокссрна зараза и
въ лозята на селата. Турсумлий, Карсаммип, Глуфишово,
Общ. Кметъ: Хр. Ив. Островски.
Чокоба, Скобелево, Драгодоново, Траноклово, Кремонлий,
Писарь: не се чете.
Николаево, Насбомтларе, Джимови и Струпецъ, Сли
Сверилъ преписа Секретаря при Варненското Окол.
венска Околия.
.
Управление:
(под.) не се чете,
Вследствие на това и съгласно чл. 23 отъ правил
В-е р н о : за Секретарь при Варненското Градско
ника за прилагане закона за мерките противъ филоксерОколийско
Управление: П. Стамовъ.
ната зараза.

Обявление.
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РАДОСЛАВОНСКО ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
' М 1152.
с. Радославово, 1 Сетемврий 1904 год.
Радославовското Сел. Общ Управление Ппрдопска
Околия, обявява, че възъ основание чл 21 отъ правил
ника за реда и условията за купувание и продавание на
едъръ добитъкъ Днесъ се издаде дублпкатъ на Илия
Г. Гиневъ жптелъ отъ с. Хвойна, Станимашка околия,
за издадени му отъ управлението на 22 минасий м-ць,
билетъ Н-о 83184. серия 40 1902 год. за единъ конь
5 год., коеъмъ белъ, безъ особени белези, понже е пзгубенъ.
Дубликата носи Н о 83189 серия 40/902 год Умоляватъ се г. г близосжседнпте общински кметове, ако се
укаже въ общинските оригинални', билетъ да се счита
невалиденъ и изпрати въ общинското управление.
Общ. кметъ: (под) II Г. Раковъ.
Писарь: (под) Ив. Цветковъ.
Сверилъ преписа Секретаря: (пол.) не се чете.
Р> е р н о, за Секретарь при Варненското Градско
Околизско Управление П. Стамовъ.

РУСЕН' КП ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ

Заповедъ
М 414
гр. Русее 9-й Септемврий 1904 г.
Понеже отъ отношението на г Разградския райо
ненъ инспокторъ по земледелието и лозарството отъ 1 й
того подь П-о 188, се установява, че въ лозята на с.
Сарсапларъ, Тутраканска околия, е констатирана филоксерни зараза, то възъ основание чл. 23 отъ правилника
з,а прилагане закона за мерките противъ филоксерната
зараза.

Заповедвамъ:

1) Строго се забранява изнасянето отъ лозята на с.
Сарсапларъ на каквито и да е растения, като. лозови
пръчки, вкоренени дръвчета, ЖИВИ растения и произве
денията отъ разсадници, градини и пр. присадници отъ
дръвчета, саксии съ цветя, букети и пр градински про
изведения. като: бобъ ^рахъ, домати, зеле, копр цъ, керевиз'*., краставици, миродия. пяиерки, патладжени, са
лата, белъ бобъ, дини пипони и пр. разни овощия, като
череши, вишни, яголи, зарзали, ябълки, круши, праскови,
сливи, мушмули, нарове, смокини, капини, малини, грозде,
джибри и пр.
РУССЕНСКО ОКР&ЖНО УПРАВЛЕНИЕ
2) Забранява се сжщо пущането добитъкъ и ходе
нето произволно на работнацп отъ заразените въ здра
Заповедь
вите лозя.
. № 415.
2. Позволява се изнасянето изъ землището на каза
Гр Русее, 9 п Септемврий 1904 год.
ното село на онези градински произведения цветя, овошия и пр , които еж снабдени съ свидетелства, съгласно
Понеже отъ отношението на г. Разгдскня районенъ
чл 5 сжщия правилникъ удостоверяющи, че те произИнспекторъ по земледелието и лозарствето отъ 6-й того
хождатъ отъ незаразени местност и
подъ Н о 350, се установява, че въ лозята на с. Попша,
4) Срещу пи рушителите на настоящата ми заповедъ
Силистренска околия, е констатирана филоксерна зараза,
да се сгставляватъ актове и даватъ въ сждъ за налагане
то възъ основание чл. 22-й отъ правилника за прилагане
наказанието предвидено въ чл. 38 отъ закона за мерки
закова за мерките противъ фвлоксерната зараза.
те противъ филоксерната зараза
На настоящата ми заповедь г. г. Околийските На
Заповедвамъ:
чалници да даватъ най голема гласность между населе
1) Строго се забранява изнасянето отъ лозята на нието въ поверения ми окржгъ и зорко да се следатъ
с. Попша на каквито и да е растения, като лозови пръчки, за нарушението й.
вкоренени дръвчета живи растения и произведенията отъ
Русенский Окр Управитель: (под) Юрдановъ.
разсадници, градини и пр. присадници отъ дръвчета, сак
заверилъ п. Секретарь: (под) К. Шоповъ.
сии съ цветя, букети и пр градински произведения като:
бобъ, грахъ, домати, зеле, копрецъ, керевпзъ, краставици,
Сверилъ преписа Секретаря при Варненското Окр.
миродия, пиперки, патладжани, салата, белъ бобъ, дини, Управление: (под) Ив. Павловъ
шшони и пр разни овощия, като: череши, вишни, ягоди,
В е р н о, за Секреварь при Варненското Градско
зарзали ябълки, круши, праскови, сливи, мушмули, на Околийско Управление: П. Стамовъ.
рове, смокини, капини, малини, грозде, джибри и пр.
2) Забранява се сжщо пущането добитъкъ и ходе
нето произволно на работници огъ заразените въ здра
МИНИСТЕРСТВО
Окрджно.
вите лозя.
НА
3) Позволява се изнасянето изъ землищото на каза
1ЪТ1'ЕШ1111ТЕ РАБОТИ
Д о 1оспода
ното само на онези градински произведения, цветя, ово
О/пд. АИмин. лолиц.
щия и пр., които еж снабдени съ свидетелства съгласно
ЛЗ 3251.
Окржжнитгъ Управители
чл. 5 отъ сжщия правилнипъ удостоверяющи, че те про3 Септемврий 1904 год.
изхождатъ отъ незаразени местности и
и Соф. градоначалника.
ет. СОФИЯ.
4) Срещу нарушителите на настоящата ми заповедь
да се съставляватъ актове и даватъ въ сждъ за налаДирекцията на железниците съобщава, че напослегание наказанието предвидено въ чл. 38 отъ закона за дъкъ имало много случаи отъ смазвания на добитъци при
мерките противъ филоксерната зараза На настоящата ми циркулиране треновете по жедезопжтната мрежа. За да
заповедь г. г. Окол Началници да даватъ най голема се избегнатъ подобни случки, които освенъ повредите,
гласность между населението въ поверевия ми окржгъ и може да причинатъ дерайлиране на трена и човешки
зорко да се СТБДИ за ненарушението й.
жертви, пръдлагамъ на г. г. окржжнпте .управители и
Русенски Окр. Управитель: (под) М. Юрдановъ. Софийския градоначалникъ да се разпоредятъ да се даде
заверилъ и. Секретарь: (под.) К. Шоповъ.
най голема гласность въ селата и градовете покрай жеСверилъ преписа Секретаря при Варненското Окр. лезнопжтната линия на поместеното по-долу извлечение
Управление: (под.) Ив. Павловъ.
отъ закона за полицията на, железните пщтища въ Бъл
В е р н о, за Секретарь при Варненското Градско гария отъ 16 и Декемврип 1889 год., за да се съблюда
Околийско Управление: П. Стамовъ.
ва строго отъ населението и се следи отъ полицейските

Брой 23.

Варненски Общински Вестникъ.

и общинските органи да не се нарушаватъ постановле
нията на закона.
Също да се препоръча на населението покрай ли
нията да си прибира на нивата — въ най отстранения
край — далечъ отъ линията, до като не може още да
бжде дигнато сеното и снопето, та да се избегнатъ по
тоя начинъ честите подпалвания на храни, причинявани
отъ искрите огънь, исхвърляни оть локомотива.
По тоя случип припомнюватъ се окръжните отъ 3-й
Декемврий 1887 г. 20 Юлий 1889 г. 17-й ЮяпЦ 1891 г.
и 19-й Май 1500 год. подъ Н о 11090, 4708, 5675 и 2172.
Мпнистръ: (под) Д. Петковъ.
за Главенъ .Секретарь: (под.) Карагьозовъ.
Началникъ на отделението: (под.) Г. Симовъ.
Свернлъ преписа Секретаря при Варненското Окр.
Унравленпе: Ив Павловъ.

Стр. 3.

споредъ важностьта на нарушението, независимо отъ обез
щетенията за причинените повреди.
Верно, за Начал. на отделението: (п.) С 11. Кпровъ.
Свернлъ преписа Секретаря при Варнен. Окржжн.
Управление: I под) Ив Павловъ.
В е р н о , за Секретарь прп Рарненско Градско
ОКОЛИЙСКО Управление: П. Стамовъ.

ВАРНЕНСКО

Окржжяо.

ОКР&ЖНО УПРАВЛЕНИЕ
Отд$л.

№

администр.

7928.

1Ъ-й Септемврий 1904 год.
г р. В а р н а .

До Господа
Околайскитгъ Началници.

Бъ допъкнение на окръжното ми отъ 10 Септемврий
В е р н о, Секретарь при Варненското Град. < >кол. т г. подъ Н-о 7781, съобщавамъ Ви, Господине Началнико, за надлежно разпореждание, че тази годишната
Управление: И. Стамовъ
върховна пноверочна, наборната комисия въ Вратчанский
Окржгъ за берковска околия ще почне действията си отъ
Извлечение отъ закона за полицията на железните
30 Октомврий до 2 1<оемврий включително, вместо отъ
пътища въ България»
3 до 6 Октомврий н. год.
За другите околии си остава сжщото
чл. 54. Ходението по платното на железний пжть и
Окр. Упровитель: (под.) Г. Ивановъ.
откосите, насипите, прикопите, мостове1еи другите при
надлежности не се позволява безъ позволптеленъ биле.ъ,
Секретарь: (под.) Ив. Павловъ.
освенъ контролните чиновници по службите, на чиновниВ е р н о , за Секретаря при Варненското Градско
дите и агентите по мостовете митниците, телеграфите и Околийско Управиенпе: II. Стамовъ.
пощите и на офицерите, когато еж натоварени съ некаква служба.
Публиката не може да преминава, линията освенъ на
Бързо.
ДРЪНОВСКО
местата, гдето има прелези за кола или пешаци и то
само тогава когато тези прелези не еж затворени съ ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
До Г-да Градскитгъ
бариери.
М 6778.
Окол. Началници.
— КметоЗапретено е на публиката да отваря сама бариерите
ветгъ, стр. стражаритп и Трев
8-й Септемврий 1904 год.
или другите загради да ги прескача, да поставя или да
ненски Приставъ за дирение.
гр. Др*ново.
покача нещо по техъ.
На 25 срещу 26 Юлий и. г. презъ иощьта се разби
чл. 57. Пр4карванието презъ прелезите големи
канцеларията
на Ганчовската община, околията ми и се
стада добитъкъ се позволява само до 10 минути преди
откраднаха
счетоводните
книги съ оправдателните доку
премнаванието на тренътъ
менти. за 20 лева гербови марки, общин. печатъ и една
чл. 58. Забранява се пасението на добитъкъ по бливръзка интезапски билети серия 41/903 г. отъ М 10808
зу отъ 1500 метра до линията ако нема поставенъ падо 10900 включително най първо крадеца бе неизвестенъ,
зачъ между линията и добитъка.
обаче въ с. Папазлий, Станимжшка околия се залови
чл. 59 Нарушителите на изложените въ чл. чл. 53 интиз. билетъ Н-о 10813 отъ същата серия, съ който
58 распореждания се наказватъ съ глоба отъ 2 до 20 л. билетъ две непознати лица, именуемп Колю Ивановъ и
чл. 60. Запретено е всекиму вънъ о.ъ службата Маринъ Ивановъ отъ с. Ганчовецъ, искали да продадатъ
да се вмъква отъ коя да е страна отъ железниците или единъ конь, който отъ сетне се оказа и той краденъ въ
техните принадлежности. Виновните се наказвотъ съ гло г. Елена отъ домътъ на Михалъ М. Милковъ По съмне
ба и отъ 2—10 лева. Запретено е тъй сжщо вкарването ние въ валидностьта на билета, писаря на с. Папазлий
и оставянето да влизатъ каквито и да било животни ьъ състаая актъ и заедно съ мнимия Колю Ивановъ, се из
оградите или вжтре въ оградите на железниците.
праща въ управлението ми, а другия Маринъ Ивановъ,
Добитъци и всекакъвъ видъ животни които се на- като виделъ, че ще бжде залозенъ и като искусенъ крамерятъ въ оградата или въ железниците се олавятъ и децъ, казва на кмета, че ще отиде да телеграфира въ
запиратъ отъ агентите по надзора на железниците. Те Дреново, за да видятъ. че билатя е веренъ, оббаче отива
се връщатъ назатъ на притежателите, следъ като по и вече се не връща. Мнимия Колю Ивановъ, докаранъ
следните заплатятъ независимо отъ сторените разноски тукъ, се оказа въ сжщность, че е Филю Досевъ — цига
за прехраната на животните презъ времето на задър ниш отъ гр. Дряново, който разпитанъ, разправя, че дру
жането имъ, като се смета по 1 левъ за дребния, а по гаря* му, който се казвалъ Маринъ Ивановъ, билъ зетъ
2 л. за едрия добитъкъ за 24 часа, още и една глоба имъ Таню Стоянова Арабаджиевъ отъ с. Овощнпкъ. Ка
отъ 1 до 3 лева за всека овца, свиня, теле или коза и занлъшка околия, който въ банката при с Твърдица му
10 лева за вс*ки волъ, биволъ и др. едъръ добитъкъ. билъ разправялъ, че той обралъ Ганчовската канцела
чл. 61 Всекакво повреждание на линията и нейните рия и му показалъ крадените пари. Понеже тоя Ганю
принадлежности, заедно съ телеграфа и подвижния мате- Стояновъ Абаджиевъ е единъ вещь крадецъ и е лежалъ
риалъ, като каманите, дърветата и др. предмети поста неколко време въ затворите вь Севлиево, Ст. Загора и
вени на длъжъ по линията или пъкъ каквото и да било пр., честь имамъ да помоля г г окол. началничи да разло попречвание на циркулацията се запрещава. За- порядятъ за дирението. Залавянието и изпращанието му
прещаватъ се тъй сжщо лъжливите знаци и гЬхно- тукъ подъ стража съ намереното у него.
Отличителните му черти биле: 30 г. ръстъ възкъсъ
ното подражение, поврежданието на стрелките и въобще
и
дебелъ
(плещесть) мустаци големи възчервени, брада
всичките действия, които могатъ да повредатъ на експло
възчервена
и небръсната въ окололовръстьта на чукана,
атацията. Виновните се оежждатъ на глоба отъ 5—300 л.

Стр. 4.

Варненски Общински Вестникъ.

Брой 23.

а нагоре обръсната, очи сиви възголемп глава възголема,
шаечени дрехи, ореховъ цветъ, говори бързо и прпказливъ, понекога намръщенъ н тнхъ, коса кестенева и къд
рава, предните зъби възголемп. и два съвършенно го
леми, черенъ кожанъ калпакъ съ часовникъ съ жълти
капаци (рементоаръ) съ ланецъ отъ 4 синджирчета, на
края на ланеца пискюлъ отъ синджирчета и съ 3 цвет
ни камъка.
Печата на Ганчовската община е околчасть съ надписъ: на около .Търновско Окржжие, Дреновска околия,"
а вътре Ганчовска селска община.
Да се нареди и диренпе и на интезапските билети
Ако се окажатъ книжа подпечатани съ тоя краденъ
печатъ носящи да е следь 25/УП н. г. да се считатъ за
недействителни.
Окол. Началникъ: (под.) Симеоновъ.
Секретарь: (под.) Шишковъ..
В е р н о , за Секретарь при Варненското Градско
Околийско Управление: П. Стамовъ.
СО
Преписъ отъ настоящето се изпраща до г г.
полицейски пристави за изпълнение на окръжното
ми Н-о 8427 отъ Ю того.
Изпраща, се и до Варненското Кметство за знание.
Варна, 7 Септемврий 1904 год.
за Варненский Гр. Началникъ: Сим. 0 Арнаудовъ
за Секретарь: П. Стамовъ.

съ тютюневи изделия; Стойностьта на тоя патентъ е5 лева за година
Обаче, за да не би при издаването на тия патенти
некоп отъ държавните конгрольорп да попаднатъ въ по
грешни — да издадътъ патентъ на стойностьта 5 лева
за продавници въ село, гдето има кръчми — умолявамъ
г, г. Общинските кметове въ Варненский акцизенъ рзпонъ,.
да разгласягъ на населението, че всички притежатели на
продавници и кафенета, които съгласно поменатия членъ
отъ закона за тютюня требва задължително да се снабдятъ съ патентъ за право предаване на тютюневи изде
лия, къмъ книжата за снабдявание съ такъвъ да прилагатъ и удостоверение отъ надлежното общинско управ
ление, отъ което да се вижда, че действително въ селото,
гдето ще търгува, нема ни едно питейно заведение. Тия>
удостоверения, понеже еж нужни за канцеларския редъ
и контрола, не иодлежатъ на обгербоване.
Освенъ на кръчмарите по селата държавните кон
трольори нема да издаватъ никому патентъ на стойность
5 лева, щомъ къмъ обявлението не е приложено по
добно удостоверение.
Варненский Окр. Акц. Началникъ: П. Стопковъ.

ЛОПЕНСКО' СЕЛ. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление.
Телеграма.
Подадена въ София
на 14/1Х 1904 г. 9 ч. с.

Приета въ Варна
на 14ДХ 1904 г. 3 ч. 35 м. в.

Вургасъ, Варна, Хебчево Карантиному лекарю, Балчикъ, Анхиело, К, Агачъ, Царибродъ, Силистра, Тутраканъ, Свищовъ, Никополъ, Орехово и Жомъ Окол. Лекарю,
До всички Окр. Управители, Окр. Лекари, Митническите
пунктове.
Съ заповедь 353 отъ днесъ обявява се гр. Смириа
(Мала Азия) заразенъ отъ чума. Карантинните мерки на
ложени съ телеграмата ми 5422 отъ 1 того спремо про
изхождения отъ Смнрна се отменяватъ Н-о 5722.
Директоръ: (под) Д-ръ Руссевъ.
В е р н о, Секретарь при Варненското Окръжно
Управление: Ив. Павловъ.
Къмъ Н-о 7822
отъ 11 того. —

оо

№ 990.
с. Лопенъ, 15 Септемврий 1904 год.
Лопенското Сел. Общ Управление, Тетевенска Око
лия, на основание чл. 22 отъ правилника за редътъ и
условията за купувание и продавание едъръ добитъкъ,
обявява за знание, че срещу изгубения интизапски билетъ подъ № 63792 съ Л? 20 — 1901 год издаденъ отъ
закупувача на Вамата въ с. Лопзнъ пръзъ 1902 год. на
Венко Марковъ, отъ с. Лопенъ, за прехвърляние върху
му себетвенностьта на единъ конь на 16 год, сивъ косъмъ; особени белези нема, се издаде дубликатъ съглас
но чл. 21 отъ същия правилникъ. на 9 и того н. г. подъ
№ 972, за това оригинала — ако се укаже негдв да
се испрати въ управлението ми за прилагание къмъ пре
писката съгласно забележката къмъ 22 правилника.
Общ. Кметъ: (под.) И. Ботевъ.

Въ допълнение на подписътъ ми отъ 2 того подъ
Нисарь: (под.) М. Лацовъ.
Н-о 7544 изпраща се въ преписъ до г. г. Окол.
Сверилъ преписа Секретаря при Тетевенското Окол.
Началници и Градско Оотижкитгъ Кметове за да
го обявятъ на населението.
Управление: (под.) не се чете.
Варна, 20 Септемврий 1904 год.
В е р н о, за Секретарь при Варненско Град. Окол.
Варненский Окр Управитель: Г. Ивановъ.
Управление: П. Стамовъ.
Секретарь: Ив. Павловъ.

ВАРНЕНСКО ОКР. АКЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление.
Л* 8990.
гр. Варна, 25 Септемврий 1904 година.

П О П Р А В К А
Въ миналия брой 22 на вестника ни, стр. ^въ
окржжното на Мин, на Вжтр. Работи, опред^пзние
1), сд направени следующите неволни грешки, ^ д о
бързаме да поправимъ:

Вследствие предписанието на Министерството на Фи
вместо: (чл. 4 п. а), д а се чете: (чл. 4^^п^0г
нансите отъ 21 того подъ Но 16248, Варненското Акц.
Управление обявява за знание, че съгласно последньото
вместо: минаване печата върху асюрето_>ш^яаР:
изменение на чл. 36 отъ закона за тютюня, въ села ката, д а се ч е т е : минаване ТЕНСТА върху^сюрето
гд*то нема кръчми, всички продавници и кафенета за
дължително се снабдяватъ съ панентъ за правотъигуване на марката.

