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Варненско Градско Общинско Управление.

ЗАПОВЪДЬ
№ 798 ••:••• --. ••
гр. Варна, 25 ноемврий 1910 година.

За обявления се плаща на дума:
За първа с т р а н и ц а . . . . . 3 «с
, втора
„
. . . . . . 2 .
„ трета и четвърта страница. 2 „
Един-ь брой 3 о т .

Холерата в ъ

Варна.

Бюлетинъ № 13.
за

за хода на ходерата в ъ гр. Ва
Двамата изолирани въ Държав
ната Болница, които беха носители
на холерни вибриони, вчера се
освободиха съвършенно здрави,
следъ като четирекратното бакте
риологическо изследване на изпра
жненията имъ показа, че те не носять вече никакви холерни вибрио
ни. И тези двама ще бъдатъ под
ложени на още петдневно медици
нско наблюдение.
,
гр. Варна, 23 ноемврий 1910 г.

Предъ видъ на това, че както гражданите, така
Кметъ: Ив. Церовъ.
и селяните претоварватъ колата си и жестоко измъч«
ватъ впрегателния си добитъкъ, като то подлагатъ на без Старши Общин. лекарь:
Д-ръ Златаровъ.
жалостно третиране и испитание, което се отразява бо
лезнено на здравието на добитъка и чувствително на
състоянието на стопаните, то, съгласно чл. 115 отъ за
кона за полицията въ селските общини и на основание Варпенско Градско Общинско управление
чл. 64 отъ закона за градските общини
Обявление
№ 17634
ЗАПОВЪДВАМЪ:
гр. Варна, 24 ноемврий 1910 год.
Всеки, който впрега и товари кола съ единъ, два
Варненското градск0 общинско
и повече впрегателени добитъци, е длъженъ да товари
обявяна на интересуяколата си по силите на добитъка си, който, безъ все- управление
се за знание, че на 9 декекакво усилие, да може да ги тегли. Забранено е жесто щите
мврий т. г. въ помещението на
кото отнасяне съ домашните животни и птици.
общинското управление ще се про
Изпълнението на тая заповедь възлагамъ на град изведе търгъ съ явна конкуренция
отдаваце на предприемачъ воската санигарно-ветеринарна власть и на санитарните за
доинсгалиранвто на скотобойната.
агенти.
Офертите ще се приематъ отъ
Преписъ отъ заповедьта да се изпрати на г-на 3 до 4 часа следъ обедъ.
Приблизителната стойность на
Варненски окръженъ управитель за сведение.
Верно,

Кметъ: (под,) ИВ. ЦЕРОВЪ.

при Варненското градско общинско управление,
Секретарь: М. ПЕТКОВЪ.

предприятието възлиза на около
2000 лева.
Залогъ за правоучастие въ тър
га се изисква 100 лева.
Тържните книжа се намиратъ
въ канцеларията на същото упра-

БройШ.
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вление, дето интересуящите се могатъ да ги преглеждатъ всеки
присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите напълно да
се съобразяватъ съ чл. 11 отъ за
кона за обществените предприятия,

Залога е 5°|0 отъ първоначал
ната цена.
Тържните книжа могатъ да се
видатъ всеки присътственъ день
и часъ въ общинското: админист
ративно отделение.
о

Варненско градско общинско управление

Обявление
»;..

,
№ 17406
„гр, Варна, 19 ноемврий 1910 год';

Понеже обявения за 16 того търгъ за от
даване
предпривмачъ настилката съ пандерп. Кметъ: Ф. Христовъ. мански на
блокчета частьта отъ площада „Незавн1
Секретарь: М. Петковъ.
и предъ „Съборната" църква не се
Секретарь: М. Петковъ. симоеть"
състоя. Варненското градско общинско управ
ление обявява на интересуящите се за знание,
че на 1 декемврий т. г. въ помещението па
Варненско: Градско Общинско управление
същото управление ще се се произведе новъ
Варненско градско общинско управление търгъ съ тайна конкуренция за същата цель.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ч.
Обявление
преди обедъ.
Обявление
Приблизителната стойность на предприя
, ; № 17,545.
.:, .^."Г.
тието
възлиза на около 14,808*66 лв.
М 17406
.'ч-< •::••*•:.
Залогъ за правоучастие въ търга се иаиогр. Варна, 23 ноемврий 1910 год. '' гр Варна, 19 ноемврий 1910 година.
вва 74043 лева.
''.'.,'.,,..''.'.•,.'.- . !
Тържните книжа съ на1 разположение на
Варненското градско общинско
Варненското градско общинско интересующите се въ канцеларията на общин
управление, обявява на интересуя управление обявява на интересуя ското управление всеки присътртвенъ день н
'
'"*, .','"...'". /,' ". ' "
щите се за знание, че на 8 и 9 щите се за знание, ле на 1 деке часъ.
Г . г , конкурентите напълно, требва, да се
декомврий т. г. ще се произведатъ м в р и й т , г . въ 4 часа следъ обедъ съобразяват?, съ предписанията на чд 11 отъ
търгове съ явна конкуренция, за ще се произведе на самото место закона за обществените предприятия.
п Кметъ: Ф. Христовъ.

фкгжаонизи. аа.т--Ш1ЕМ.шм .щ

отдаване подъ наемъ общински не търгъ съ явно наддаване за прода
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
движими имоти, както Следва: ''« ване материала и събаряне, заедно
Н-къ на техническото'• отделение. >-г
V.»' На 8-й декемврий т,; г . . в ъ ча- съ оградата и сградата на ШарлоИнженеръ: И. х. Стоянрвъ
сътъ 10 предъ обедъ въ поме та Марколеско, която се отчуждава
щението на общинското управле за разширение дзора на училище
ние,за отдаване подъ наемъ презъ то /)в.' Климентъ^
годините: 1911, .1912 и^191^ имо
Поемните условия и др. книжа
Варненско градеко общинско управление
тите: ',' •
. ".''.'.•.!'.'.'...'.. ^ .. ','""'." .,'.'/,'* могатъ
'
да се видягъ въ канцела
:
ъ
Бюфетъ при житната
борса;
'•
рията на общинското управление
Обявление
^ ' Дюгенъ № <77Г( срещу
житния
всеки
присътственъ
день
и
часъ.М 16991
хамбаръ [ул.^ я Гургуляга в ].^ ^ ! ! ;
Всеки
конкурентъ
е
длъжен
ь
да
гр. Варна, 12 ноемврий 1910 год.
Дюгенъ въ местностьта „Кара-1 внесе залогът^^; за учас-ше =въ
;' ] Варненското градско общинско управление
б о к л у к ъ * ; ^ ; .;....•<,..;.• ; ;:„ .-. ,<.•.-• ,.:;•,
обявява на интересующите се за знание, че на
търга.
}
2 декемврий; т. г. въ помещението на същото
Барака срещу пристанищното;
Е
>
«^;
Отойностьта;
на
материала
за
сг
управление
ще се произведе • търгъ ' сь тайна
управление;
'•••^•-^••^
конкуренция
за отдаване на предпривмачъ. дос
На 8-й декемврий т. г. въ ча- радата и оградата ще се определи; тавката на 93" палта и 93 джакета за бЬдните
сътъ 3 после обедъ въ помеще отъ „комисията въ деня на търга. ученици при варненските първоначални училища.
Офертите ще се приематъ
отъ 9 до 11 ч.
нието ш а общинското управление
•ц
Отъ КМЕТСТВОТО. преди пладне.^' Ч
'-•* г '^^:-';-'•''-•,.::,-•.>.
за отдаване подъ наемъ презъ го
.•. Приблизителната стойность на предприяти
дините: 1911, 1912, 1913 следни
ето възлиза на около 2232 5ева.
.. Залогъ за правоучастие въ търга се изис
те имоти:
ква 11160 лева.
.
Бюфета въ приморската градина;
Варненско Градско Общянско Управление : - Тържните книжа могатъ ; да ; се -преглеж
Бюфета въ местностьта „Гюндатъ. всеки; присътственъ день и; часъ!'въ кан
целарията на общинското уштвление.
дювъ-чешме" [новия];
Обявление
Г. г. конкурентите требва напълно да се
Бюфета при скотобойната;
:
!съ6бразява!тъ.!съ
чл. 11 отъ закона за общес
М 17635 . ; - 4 ' ^ : - •/}:
Местностьта при „Карантина
твените предприятия.
гр. Варна, 24 ноемврий 19 0 год.
та* за право отваряне бюфетъ ме
1
'
"
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
жду Карантинните постройки и I: > Варненското градско общинско
!
•'••/.'•. !-. .-*''-'^-•'•'•'• '•* Севретаръ: М. Петковъ.
флотската градина.
управление обявява на интересуя
На 9 декемврий т. г. въ часътъ щите се за знание, че на, 29 того
10 предъ обедъ въ зала „Съеди въ 8 часа преди обедъ на паза
нение* за отдаване подъ наемъ рния площадъ предъ общинската Варненско Градско Общинско
презъ 1911 год. следните имоти: пожарна команда ще > се; продаде
Дюгените № №.- 3, 4, 5, 6, •% на публиченъ търгъ , одно безсто- ;, - О б я в л е н и е
п
.8, 9 и 10 на халата въ II уч.
панско ЮВА женско магаре на 6
№ 174о8
;п1'\^г1?:
* - Дюгените № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, години съ косъмъ черъ, наздри
У ; гр. Варна, 19 ноемврий 1910 год.
9 и 10 на халата въ 111 уч.
бели
съ
7
месечно
магаренце.
;; Дюгените М № 1, 2, 3, 4,:5, 6,
: Варненското град* общ, управление овявява
Желаещите да взематъ участие на интересующите
се за знание, че на 2 декем
'7/8, 9 и 10 на халата въ IV уч. < могатъ. дасе явятъ него день въ
врий
т.
г.
въ
помещението
същото управ
Дюгенит* № № 3, 4, 5, 6, 7, определения по горе часъ и на- ление ще се произведе новънатъргъ
съ тайна
8, 9 и 10 на халата въ У участъкъ. даватъ.
конкуренция за отдаване на предпривмачъ дос
тавката на 153. чифта обуща, за бедни ученици
Първоначалните цени. ще се
п. Кметъ: Ф. Христонъ. при варненските първоначални училища. *' >
определятъ отъ тържната коми
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 ч.
сия въ време на търга. .; и
^ ' *. У Л"..;: ;. :!
, Секретарь;; М.;Пегковъ. после обедъ.
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Приблизителната стойность на предприятие
то възлиза на 765 лева.
Залогъ за правоучастие в ъ търга се изис
ква 38-25 лева.
Т ъ р ж н и т е книжа се наинратъ в ъ канце
ларията на същото управление и е х на разпо
ложение на ннтересующите се всеки присътственъ денъ и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно с ъ чл 11 отъ закова за обще
ствените предприятия.
п. Кметъ: М. Юрдановъ.
Секретарь: М. Петковъ.

Варненско градско общинско управление
Обявление.

^
!*!

Отр.

Изпраща се въ препнсъ на г-на Рариеиски Град. Киетъ съ молба за рагласяванио.
гр. Варна, 22 Ноемврнй 1910 г.
Гр. Началаикъ: Г. ПОПОВЪ
Секретарь: Г. НИКОЛОВЪ.

Варнва.ко
Градвко ОкоднКоао
Увраменя.
М ПОИ
1« С.птешрна ШО год.
гр. Варна.

До Господина
Кмета.
Тукъ.

Съобщава Ви се, Господине Кмете, за зна
ние, че ако в ъ случай се у к а ж е интизапския
билегь подъ .№ 9 0 8 4 4 сер. .71/908 г. издаденъ
отъ Средньо-Колибарското общинско управление
да се счита за невалидонъ, тъй като било му
издадено дублнкатъ.
Градски Началникъ: Г. П О П О В Ъ

№
. 17480
гр. Варна, 22 ноеиврий 1910 година.

Секретарь: Г. Н И К О Л О В Ъ .

Понеже обявения на 23 октомврий т. г
търгъ по отдаване на предпрнензчъ доставката
Преписъ.
на газъ за осветление общинските помещения
не се утвърждава по неизносна за общината
Варяен. Селско
• _ „ „
~ .
цена, Варненското градско общинско управле Окол Управление
Д° т Г ' Г - Съседните
ние обявява на ннтересующите се за знание, че
0К01
N1 9306
* Началници и селоко
на 4 декемврий т. г. ще се произведе новъ
о в п р п ю в и * Кметове в ъ
търгъ съ тайна конкуренцая за същата цель. 1 Ноеиврий 1910 г.
о к и я т
гр. Варна.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ч.
преди обедъ.
Съобщава Ви се за знапие и разгласяване,
Приблизителната стойность на предприяти че интизапскнте билети подъ № л * 9779 се
ето възлиза на 3000 лева.
рия 7 1 — 9 0 6 г. н 17921 серия 76 - 9 0 9 год., за
Залогъ за правоучастие въ търга се изис едно магаре, черно, дЬсното ухо отрезано до
ква 150 лева.
^
половина и за една кобила 9 год косъмъ сивъ,
Тържните книжа ех на разположение на безъ други беллаи, с ъ биле изгубени, вместо
инторесующите се въ канцеларията на общин конто съ биле издадени дубликати. З а това ори
ското управление всеки приежтетвеяъ день и гиналите, ако се у к а ж а т ъ негдЬ да се считатъ
часъ.
невалидни и се уничтожатъ.
Г. г. конкурентите напълно требва да се
Околийски Началникъ (пода): Г. Михаиловъ,
съобразяватъ съ предписанието на чх 11 отъ
закона аа обществените предприятия
Секретарь (подп.): И в . Д . Доковъ.

п. Кметъ: Д. Бед^ловъ.
Секретарь: М. Петковъ.
Варвенско
Градоко Околийско
Управление

До господина
Кмета

Изпраща се въ преписъ на Господина Варненски Градско-общянски Киогь, оъ
молба за разгласяване.
Гр. Парна, 10 Ноемврий 1910 г.
Град. Началникъ: Г.
Секретарь: П

П о п о в ъ.

Никоковъ.

Тукъ.

18 Септемвр.» 1110 год.

гр

со
сч
<н
<3

Варна.

Съобщава Вн се, Господине Кмете, за зна
ние, че ако въ случай се у к а ж а т ъ интнзапскнт е билети подъ М № 94428 и 9 0 1 5 3 серия
ТТ/908 г. издадена от Златарското селско общ.
управление да се считатъ за невалидни, тъй ка
то такива с ъ биле издадени дублнкатъ
Град. Началникъ: Г

ПОПОВЪ

Секретарь: П . ' Н И К О Л О В Ъ .

. Препиел..

К о ш ш н ш Селско Общинско Управление

Обявление

Преписъ.
Варнен. Селско
Окол Управление
.№ 9308
1 Ноемврий 1910 г.
гр. Варна.

-п п
.
.
0
Д ° Г " Г ' Съседните
Окол. Началници и Селско
общинските кметове.

Въ управлението ми е донесенъ единь сребъренъ съ лавцъ часовникъ, намеренъ въ око
лията ми отъ една циганка.
Като явявамъ това, моля горните длъж
ностни лица да му дадатъ гласность между на
селението отъ поверения ми районъ.
Въ случай, че се укаже ступанина на ча
совника, да му се яви въ месеченъ срокъ отъ
днесъ да се яви въ управлението ми и си го
приеме.
Ако до срока не се подири часовника, по
следния ще се продаде.

Костаитввъ 5 Ноеиврий 1910 г.
Костантннското Селско Общ. Управление
обявява за всеобщо знание, че Хасанъ Алиевъ
живущъ отъ село Ствврекъ, сега живущъ въ
Околийски Началникъ (подп/: Г. Михаиловъ,
село Тозлу-Амамъ, Костантннска община е нзСекретарь (подп): Ив. Д . Доковъ.
губилъ интнвапская ся билегь М «5912 отъ
24 апрнлъ 1905 год. за едно даначе сега на 6
Изпраща се въ препнсъ на господина
години, косънъ енвъ-черъ безъ особеннн белези, ^
^
Варненския
Градско-общинскн Кметъ. съ
вместо който ще се издаде дублиаатъ съ днеш
•ч
молба
за
разгласяване
на дата подъ М 1434.
Г р Варна, 9 Ноемврнй 1010 г.
Ако оригиналния бвлетъ се намери да се ^
счита иевалндевъ.
Гр. Началникъ: Г. П о п о в ъ ,
Кметъ (под.) М. Пеперовъ
Секретарь.- Хр. С. Поповъ.
Секретарь: П. Н и к о л о в ъ .
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Библиотеченъ Комнтетъ при Варненската
ОБЩИНСКА

БИБЛИОТЕКА.

Протоколъ Кг 3.
(Заседание отъ 15 Ноеиврий 1910 година)
Присжтствуватъ: Председатель: Пв. Церовъ, Варненски Градско-Общивскн Кметъ, члено
ве: Иванъ Гюхмезовъ, директоръ на Варненска
та мхжка гимназия, Иванъ Кефспзовъ, окржж.
учнлищенъ инспекторъ; Ц Календжиевъ, дирек
торъ на Варненското търговско училище; Секре
тарь: Я. Романчукъ, общински бнблпотекарь
ДНЕВЕНЪ

РЕДЪ:

I) Докладъ на секретаря за положението
на общинската библиотека и деятелнзегьта на
управлението за време отъ 1 януарий 1910 г.
II) Абониране вестници неписания за 19Ц
година и набавяне нови книги.
По пунктъ I. — Комитетътъ издуша следующия докладъ на секретаря;
Господа, съгласно чл. 14 отъ библиотеч
ния уставъ, честь пмамъ да Вн докдадвамъ за
деятелностьта на управлението 8а презъ 1910
год, както и да изложа настоящето положение
на общинската библиотека.
Управлението на общинската библиотека
приехъ на 12 януарий т. г. и я намерихъ въ
доста плачевно положение, което тукъ накратко
излагамъ: презъ 1903 год. се напечата първия
и последенъ библиотеченъ каталогъ. Огь тогава
този каталогъ въ течение на 7 год. не се е допълвалъ съ нищо ново, сир библиотеката е била
подъ пъленъ застой. При това, мисля, че ако
печатането на каталога е било въ всеки случай
признакъ на усърдие, то по принципъ това е
било погрешно, защото нашата библиотека не
разполага съ такива суми, щото всека година
да могатъ да се печататъ все нови каталози;
вместо това требваше отдавна да се заведе да
же съгласно стария уставъ, картоненъ каталогъ
който въ [всека минута, безъ особенъ . трудъ;
можеше да се допълва съ нови набавени книги.
Презъ същите 7 години, обаче, не трЬбва
да се мисли, че не съ биле набавени никакви
нови книги н списания Напротивъ, такива се
набавяли всека година, макаръ безъ планъ, по
вечето по волята на библиотекарите и безъ зна
ние на библиотечния комнтетъ. За илюстрация
на казаното единь фактъ: на тавана на поме
щението намерихъ складирани „Решещи уголовнаго касацюндаго департамента правителственнаго сената за 1900 (само за 1 год.), когато
н*ма нищо предварително набавено по руското
гражданско право, нито по углавното прано,
нито по държавното право. А вместо това съ
набавени доста брошури съ политическо аги
тационно съдържание, безъ обективенъ наученъ
характеръ.
За жалость, всички кииги и списания" на
бавени въ тоя периодъ години съ останали неподвързани и се търкаляли отрупани на тавана
още до преди неколко месеца.
Така ех що не намерихъ заведенъ редовенъ
инвентарь на книгите. Неколко го същеотвующи
до тогава инвентари се започватъ и, после, не
довършени се прекъсватъ, за да сторягъ мес
то на нови иниентари, започващи пакь отъ М
1 вместо да се води съ номера вървящи по
редъ отъ И0 1 до безконечность.
Картоненъ каталогъ, макаръ че го пред
вижда стария уставъ, не е бнлъ заведенъ никакъ.
Въ края отбелезвамъ още и тоя печаленъ
фактъ, че има повече отъ ЮОО книги изгубе
ни отъ нашата библиотека н днесь даже нема
възможность да се узнае, где се нампрать те,
ващото, види се, те съ били дадени безъ заем
ни листове. Споредъ изчислението на управле
нието, гб представляватъ най-малко 6,000 л.
Оъотвътственно съ намереното положение
на библиотеката, управлението въ течение на 10
месеца разви своята деятелность, насочена глав
но не толкова къмъ набавяне нови книги и спи
сания. колкото къмъ запазвано досегашния имотъ,
ва да не се разруши библиотеката окончателно.
И така:

1) Заведохме редовенъ инввнтарь и го до
карахме за сега до И.* 4210. Който познава
мъчнотиите при завеждане нови инвентари,
мисля, ще извини за гдето започнатата работа
не я доискарахме до край., ^
2) Въ новия инаентарь вписвахме и разпре
делихме по отд*ли преди всичко книгите и спи
санията намерени разхвълени изъ тавана, раз
бира се, вписахме само годното, а негодното
молимъ да се бракува. Такива книги вписахме
около 2100.
3' Колкото до разпределение по отдели, неупотребихме най новата децимална система, за
щото тя отговаря повечето на големи библиоте
ки, които иматъ взаимни сношения и които раздаватъ книги и за; лица и учреждения живйящи въ други местности, даже въ странство.
4) Старите печатани каталози допълнихме
съ новоописанитъ книги по всички сжществующи. отдели за удобство на читающата публика.
5) Започнахме да работимъ и надъ картон*
ния каталогъ и до сега испълнихме около 2300
картона Това о> доста уморителна работа, за
щото е преписъ на инвентарния каталогъ, кое
то нещо би трЬбвало да се извърши отъ обиквовеяъ преписвачъ (писарь) имеющъ ясенъ почеркъ, съ какъвто за сега не разполагаме
6) Всичките новоописани книги (главно огъ
тавана) съ вече подвързани и само благодарение
на силно намалени въ търга цени можахме да
носрещнемъ разходите по лодвързията съ таз
годишния бюджетъ
Съгласно чл. 11 отъ устава предлагамъ на
Вашето удоСрение списъка на книгите набаве
ни отъ библиотекаря; некои отъ техъ съ съвършенно нови, некои заместватъ бракуваните
или изгубените стари:
•';' 1) Р. В. Радевъ: Въ южните страни 3 л.
2) Иванъ Вазовъ: Подъ игото (ново изда
ние) 5 лв^
;
3) П; Коханъ: Очерки по историята аа за
падно-европейските литератури (Х!Х векъ) 4 л.
4) Гръцка литература; 2 40 л.
5) Радча Бай: Изъ пещерите на усоите въ
Индия 3- лева.
''"' 6). Карль Марксъ: Капиталътъ 6 л
7) Берта Фонъ Сутнеръ: Долу оръжието
2'60 лв.
8) А Вгш(ЬЬ Портъ Тарасконъ 150 д.
9)
• „•
Сафо 120 л.
10) Шиллеръ: Разбойниците 1-20 лв.
11) Пушкинъ: Подтава 0 30 лв.
12} Д р ъ Б, Петровъ: Биография на Г. 0.
Раковски 2 х
13) Д р ъ А. Иширковъ: България (2 ек
земпляра) 8 лева.
14) А. Тодоровъ: Българска литература
1*50 лв.
15) Карагюлевъ: История на литература
та (I, II и III) 8 л.
16) Чарлзъ Дарвинъ:, Произходътъ на ви
довете 5 лв.
ч
17) Чарлзъ Дарвинъ: Произходътъ на чо
века и поповия; животъ (I и II) 4 лв.
18) Ив. Андрейчинъ: Вечеринки и утра (Ш
часть 3'50 л.
19) Пенчо Славсйковъ: Епически песни 3 лв.
20) Христо Ботевъ: Съчинения 4 лева.
21) А. II. Чеховъ: Съчинения VI, 1*50 л.
22) А. Карима: За свободата 2*40 лв.
23) Андрей; Нротичъ: Искуство, театръ и
литература 3 дева
24) Симеонъ Радевъ: Строителите на Бъл
гария 6 лв
25) Яворовъ Подиръ сенките иа облаците
3 лева.
26) Котлянинъ: Ний българите 4 лв.
27) Конст. Стефановъ: Англо-български
речникъ 11 л.
28) Иванъ Брожка; Латински речникъ 680
лева.
Всичко 104 90 лв.
(Комитетътъ удобрява горния списъкъ).
Преди да се прпстжпи къмъ разглеждане
списъка на списанията и книгите подлежащи
за изписване за презъ 1911 год., управлението
счита за нуждно да направи отъ своя страна
три предложения засегващи некои реформи на
библиотеката, защото огъ т/Ьхното разрешение
ще вависи в избора на нови книги и пр.

1) Да се закрие напълно или отчасти жавни народенъ театръ,. отъ група артисти отъ*
народ, театръ, отъ варненски народенъ театръ
политическото отделение.
2) Подвързията на книги да се даде на „Смехъ и Сълза" • отъ българска оперна дру
търгъ изцело за презъ целата година, а не да жба, не се взема такса.
Не се освобождаватъ отъ такса представ
се обявяватъ чаотични търгове за отделни пар
тиди. Съ тая реформа всека новокупена ^снига ленията,: вечеринките и концертите, давани, въ
ще може веднага, и безъ търгъ да се подвър полза на актиорите или въ полза за усилване
же и да се дава часъ по скоро на публиката; фондовете на разни дружества, сжщо не се осво
3) Да се разреши като какъвъ характеръ бождаватъ представленията и вечеринките да
да се даде на библиотеката: наученъ, популя- вани отъ разните организации, синдикати и уве
селителни комисии.
ренъ или же смесенъ;
4) На акробати и гимнастици за едно пре4) Да се разреши на библиотекаря да на
ставление
лична такса по 50 ст.
бавя по-важни съчинения по българската лите
Забгългъжка
Игращите въ циркове се осво
ратура и книжнина, а въ случай на нужда да
бождаватъ
отъ
лична
такса, а така също Варнен
замести скъсаните екземпляри: съ нови, обаче,
ските
юнаци
и
колоездачи
когато даватъ разни
съгласно чл. 11 отъ устава, да се докладва 8а
развлечения
съ.
своите
игри
. отъ страна на дру
всичко въ едно отъ най-близките заседания.
1
жеството
имъ,но
не
и
когато
се Даватъ отъ
По горните предложения комитета се про
група
н
наци
или
колоездачи;
изнесе както следва: '
5) Отъ оркестри или отъ отделни свирачи
1) Политическото отделение да се рефор
и
Свирачки,
певци и певачки въ градините, би
мира, като се абониратъ само всичките пар
рариите
и
др.
увеселителни места за единъ метийни органи (официози- на партията) и местни
сецъ
по
(3)
три
лева на всеко лице.
те вестници, но да не се излагатъ на масите
6)
Отъ
циркове
на вечеръ—30 лв.
за публиката, а да служатъ само за справки и
7)
Огъ
певци,
певачки,
свирачи и свирач
да се запазятъ, т. е въ края на годината да
ки
въ
кафе-шантаните
и
кьочеци
за месецъ яо
се наредатъ и подвържатъ;
30
лева
на
лице/
2) Относително подвързията комитетътъ на
8) Огъ латернаджии и други свирачи йзъ
пълно удобрява предложението, като практично
улиците на лице за месецъ по 5 лв.
и отговарящо на цельта;
9) Отъ пияно, пиянина, които свирятъ въ
3) Общинската библиотека да има харак
теръ повечето популяренъ. Отъ строго научни публични заведения по 10 лв. месечно;
10) Отт панорами и музеи на постоянно
съчинения желателно е да се набавятъ само тия,
които служатъ за научни справки. Съчиненията место по 2 лв. дневно;
11) Огъ всеки грамофонъ, разиграванъ въ
отъ общъ интересъ и характеръ, които се търсятъ и четатъ най-мяого, могатъ да се, доста- публично заведение (кръчма, кафене и пр) на
месецъ по 5 лева;
вятъ въ дв •—три екземпляра
12) Огъ кинемотографъ за всеко представ
По пунктъ II отъ дневния редъ:
ление
по 5 лева;
Удобриха се следните вестници, списания
13)
Отъ менажерия дневно по 2 лева.
и книги:
Забгългъжка.
Месеца се брои 30 дни отъ
А) Вестници: всичките партийни официози,
местни вестници, Държавенъ вестнйкъ, Цари- деньтъ на издаване квитанцията;
Чл. 2. Когато едно представление, вече
градскиягь „Вести", „Зорница" и "Съзнание".
Б) Списания: Архивъ на министерството, ринка, балъ, концертъ или представление съ ки
Библиотека за самообразование, Българска сбир немотографъ се отложи за следующата вечерь,
ка, Всемирна библиотека, Демократически пре- то събраната такса остава за следующигб пред
гзедъ, Духовна пробуда, Здраве и Сила, Земле- ставления, вечеринки, балъ, концертъ или пред
делйе, Майка и дете, Медицинска беседа, Мина ставления съ кинемотографъ.
ло, Музикаленъ вестнйкъ, Естествознание, На
Чл. 3. Освобождаватъ се отъ плащане на
родно стопанство, Новд време, Ново училище, такси, макаръ и съ" входъ, интимните семейни
Природа, Периодическо описание, Родопски на- вечеринки, устройвани отъ преселниците на
предъкъ, Наблюдатель, Сборникъ за народни единъ градъ: среща на Софиянци, Търновци
умотворения, Списание на ичжинерното д-ство, и пр.
Семейно огнище, Седянка, Списание на иконо
Чл. 4 Никой не може да упражнява или
мическото д-во, Списание на юридическото д-во, да даде кое дае отъ тези забавления или заня
Съвременна хигиена, Светлина, Съвременна тия, до дето предварително не заплати таксата
илюстрация, (ново), Учитель, Христянски светъ, за това.
Художественна култура, Юридически прегледъ,
При всеко поискване отъ общината или
Вестнйкъ Знашя, Русмя филолотическШ в-къ, полицейските власти, въ: гр Варна, разписката
Вестнйкъ Европн, Вестнйкъ Воспиташя, Во- за заплатена такса, зг горняга цель, е длъженъ
кругъ света, Вестнйкъ общ гипенн, ШиаЪга^юп да я представи.
(Рапз), ШизЬг1егее 2еИ;ипо; (Ь&[рг,щ), Нива, Ьа
Чл. 5. Въ кафене-шантаните или бирарии
Жа1,иго, Руская мисъдь, Руоское богатство, Ке- те и други локали, съдържателите съ длъжни
уие §6пега1е аез астеи^еа, Кчуи; (ашлеппе Кеуие да внасятъ таксите за лицата, които пеятъ, сви
(1ез Ееуиеа); Кеуие а'Ьу§1епе еЬ йе;ро1)се заш- рятъ или играятъ
1агге, Стрекоза, РИе§епс1е В1аМ'ег,' Ье тоиуегпепЬ;
Чл. 6 Ако некой си позволи да упражня
ееопоп^ие (Висагезь).
ва занятие илш да дава развлечение отъ избро
В) Съчинения . . . ...
ените вь чл- 1 отъ настоящите поемни условия,
или е длъженъ да заплати за техъ, — безъ да
е заплатидъ предварително такса за това, то
закупувача при присжтствието на единъ градСпециални поемай условия.
«ски агентъ или полицейски стражаръ, състав
за отдаване на закуповачъ таксите за да лява актъ за не изплащане на таксата, която
ване театрални представления, за свирачи, се събира отъ виновния, заедно оъ една глоба
певци и др. за време отъ I януарий 1911 т . отъ 5 лева.
до 31 декември с. г., съгласно чл 39 п. II
Чл. 7. Откупчика е длъженъ да внесе ототъ закона за градските общини.
куината стойность на два пжти: половината при
сключване на договора, а другата половина на
ЧЛ. 1. Откупувача ще събира:
, ;
1) Отъ концерти (на български или чуждъ 1 юли 1911 година.
Чл. 8. Ако до. 1 януарий 1911 год. не се
езикъ), театрални представления, балове и ве
предаде
предприятието на откупчикъ, общината
черинки, за които се взема входъ, — на всеко
експлоатира
предприятието за сметка на бждаедно представление, концертъ, вечеринка, балъ,
щия
закуповачъ.
; ;
и др. по 15 лева. Оперните представления се
Чл. 9. Настоящите поемни условия оъставосвобождаватъ отъ такса;
2) Отъ театрални представления и литера ляватъ неразделна часть отъ общите поемни
турни вечеринки на чуждъ езикъ по 50 лева; условия.
3) Огъ балъ-маско на вечерь по 50 лв,
Чл; 10. Ако налога се отмени, или измени
Забгългъжка Когато представлението, кон по законодателенъ редъ, договора се уничтожацерта, вечеринката се даватъ отъ дружества ва по право и безъ съдъ, безъ да се ддъжн на
нмящи благотворителна цедь, както и отъ дър откупчика некакво обезщетение.

