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ЦЪНАТА НА ВЪСТНИКА Е
винаги предплатено
3 лева
за година само
1 50 лева
за '/•» година

Единъ брой 5 стотинки.

Пари, писма и всичко за вестника да се пра
ща до Град. Общин. Управление въ гр. Варна.
За обявления се плаща иа дума:
За I страница
5 ст.
За II страница
3 ст.
За III и IV страница
За.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО

Общинска хроника.
Протоколъ Ш 125, отъ 10 ноемврий. Общ. съветникъ Т. Страшимировъ запита, какво стана съ брашната,
които специална комисия запрети да
се продаватъ, а въпреки това тия браш
на продължаватъ да се продаватъ.
Старши общ. лЪкарь д-ръ Фарашевъ отговори: щомъ стана известно,
че на пазаря се продава горчивъ хлебъ
и че миришелъ, назначи- се комисия,
която да провери брашната въ скла
довете и се указа, че брашната въ
мелницата «Сила» съ развалени и не
нормални. Комисията състояща се отъ
менъ, общ. съветникъ Т. Страшимировъ и общинския химикъ намери въ
мелницата «Сила» цЪлъ стифъ брашна
на буци и зеленясали и отъ показа
нията на работниците узнахме, че тия
брашна отъ три месеца насамъ «Сила»
ги преработвала за проданъ. Отидохме
при Ранковъ и той призна, че тия
брашна съ развалени, но се преработватъ за проданъ въ Цариградъ. Още
тогава Запратихме тия брашна и като
съобщихъ на управителя и на начал
ника за запрещението да не се про
даватъ, поставихъ стража. Сетне се
научихъ, че стражата била отстранена
и 840 торби отъ това брашно били от
правени за София, но доде пристигнатъ тамъ азъ ги спрехъ. Комисията
се занима, дали тия брашна не би по
служили за храна -на добитъка и из

УПРАВЛЕНИЕ

пратихме проби за аналйзъ въ София
въ главната дирекция на нородното
здраве и ръ бактериологически институтъ. Главната дирекция веднага раз
пореди да се състави актъ на който е
отстранилъ стражата, а бактериоло
гически институтъ отговори, че въ некои проби отъ брашното се съдържа
големо количество мухалъ и че въ некои проби има по-малко количество за
това никои брашна могатъ да служатъ
за
храна на добитъкъ, а други не.
1
Вследствие разпореждането на
Главната дирекция на Народното Здра
ве, питахъ градоначалника по чия заповедь е вдигната стражата, той ми
отговори, че възъ основа телеграма
та № 8370 на министерството на въ
трешните работи. Поискахъ преписъ
отъ тая телеграма, каза ми се до като
не обясня, защо ми е тоя преписъ, не
ще ми се изпрати и че требвало да
се обърна къмъ управителя, на когото
и писахъ следньото писмо (прочете
писмото което е писалъ). Въ това по
ложение се намира по настоящемъ въ-;
проса.
Г-нъ кмета е на мнЪние, да се на
товари общ. съветникъ Страшимировъ и старшия общ. лекарь да направятъ подробно изложение по този
въпросъ, което да внесатъ въ съвета,
да се вземе съответно рЬшение за да
се отнесемъ въ Върховния Административенъ съдъ.
£>бщ. съв. Страш. като констатира,
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че и тукь централната власть се е на туй предприятие.
Следъ дадените отъ н-къ инжене
месила въ автономните права на об
ра
Чакаловъ
обяснения, че данните,^
щината, както по въпроса за касапкоито
изтъква
г. Дикиджиевъ, съ отъ
ските дюгени и е- нарушила правата
направените
въ
продължение само на
на общинската хигиеническа власть,
неколко
деня
проби,
-дали има сметка
настоява, това учреждение като само
стоятелно да се застъпи за правата да се отпуща дневна енергия; че като
си предъ окръжния хигиенически съ- се виде, че нема сметка, комисията
ветъ и като се разследва добре рабо отъ съветниците Д. Кондовъ, П. Антата, като се види и съдържанието на чевъ и Юлзари съ протоколъ реши да
телеграмата на министра на влугреш- не се отпуща дневна енергия до като
нитЬ работи, която непосредствено за пристигнатъ некои, резервни,, части и
сега здравието на обществото, да се че електрическото отделение своевре
отнесемъ въ Върховния Администрати- менно извършва всички частни разкло
нения, съвета прие, щото по-подробни
венъ Съдъ.
отговори
на повдигнатия отъ г. Дики
По тия предложения на г-на Кме
джиевъ
въпросъ
за правилното стопа
та и на съветника Т.< Страшимировъ,
нисване
на
електрическата
енергия, да
съвета реши:
даде
комисията
назначена
съ ревизи
Натоварва «комисия въ съставъ п.
ране
делата
на
електрическото
отде
Кмета В.-' Сираковъ, общ. съветникъ
ление.
Т.' Страшимировъ и старши общ.» лекарь/ която да приготви писмено изло
2) Докладва се протокола' отъ 24
жение по въпроса зазапретените браш септември на комисията за определя
на въ мелницата ч< Сила» и съ проуч не продажните цени на съестните
ване съдържанието- на телеграмата на продукти отъ първа необходимость,
министра на вътрешните работи, за относително-определянето наемите на
която е речь по-горе, да'го внесе въ 'трудътъ
- '- ••
съвета за да» се реши въпроса за об
Следъ разменени мнения съвета
жалване действията на министра предъ реши: Съгласно съ изказаното отъ ко
Върховния* Административенъ Съдъ и мисията мнение въ тоя протоколъ,
за отнасяне въпроса въ окръжния хи възприема да се запазятъ ~за наемите
гиенически съветъ.
на трудътъ същите заплати, каквитосъ • били Заплащани до 15 юлий т. г.
Протоколъ № 127, отъ'12 ноем- А какви съ били размерите на дневврий: Повдигна се отъ общ. съветникъ йите заплати до тая дата, по предло
Ж. Дикиджиевъ въпроса,- че стопанис жение на групите отъ тесните и ши
ването на електрическото осветление не роки социалисти, съвета едногласно
отива добре,- че събраните му дани отъ възприе, същата комисия съ съвеща-s
книгата на електрическото отделение телно само участие на представители
доказвали, че отъ о¥пущаната дневна отъ синдикалните съюзи, да ги o-iг
'.* !
електрическа енергия общината я пос- предели, i
ледватъ дневно по 36'97 лева загуба, • < Предложението на г. Д. СГ Поповъ, <
безъ амортизация и заплатата на пер да се приеме 3 лева за минимална за-'
сонала,- или годишна загуба повече отъ плата на работникъ по канализацията,
13,000 лева и че не се свързвали на падна. ~
i •"
време исканите частни подземни раз
клонения й пр и предлага, комисията
Протоколъ № 129 отъ 14 ноем- •
която ревизира делата на електричес врий. Повдигна се въпроса, требва ли •
кото отделение да се занимае и съ да се отпуща дневна електрическа е- f
всички грешки, които съ създаването лектрическа енергия за двигателна си
на дефицити целятъ да компромити- ла или не отъ градската електрическа
рагъ стопанисването отъ общината.на централа-и следъ разменени мнения
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сМежду съветниците,, nQ „.предложение
'на'г. Д. Кондовъ и Д. 'С.' Поповъ, съ
вета реши:
••>--•> "* Ci'. tJ\'
Избира комисия въ., съставъ общ.
съветници: Д. С. Поповъ,'-Т^'Страшймировъ, Г. Ноевъ, общ. юрисконсултъ
и началникъ на електрич. отделение
инж. Чакаловъ, която да се произнесе:
При днешното положение, при явната
загуба отъ отпущането на дневната електрическа енергия за двигателна си
ла, имаме ли право и требва ли да
спремъ даването' на такава енергия или не. А до тогава да; се отпуща съ
щата енергия; ''
'
'2. Докладваме о^гъ ' пом. кмета В.
Сираковъ преписката за определянето
наема, на труда и' др. 'предмети отъ
първа" ' необходимость, въ свръзка съ
въпроса за подпомагане отъ страна на
общината семействата на останалите
безъ работа варненски работници, как
то и на'ония бедниг които евентуално
биха постъпили ла' три неделно обу
чение 'или -"бъдатъ засегнати отъ,мо
билизация.
',._..
v
, v Съвета реши: По цените на тру'' да да не се правятъ* никакви намале
ния на надниците, месечните заплати,
както и възнагражденията на" парЧе въ
-всички "частни производства и пред
приятия отъ цените, каквито съ били
до 15 юлий т. г. за едни и същи_ ра
ботници. А по мотивите
изложени въ
1
••отделното решение','
"общ.''съветъ
едv
ногласно ръши:
' •
Да се ходатайс+вува телеграфичес
ки предъ народ, събрание, министръпредседателя на вътрешните работи
съ преписъ до варненските народни
представители и всички' партийни ше
фове, да1 се издаде законъ още въ та'зи-сесия' за обдържането бедните без
работни и войнишки семейства отъ
държавата, или да се отпусне на бед
ната за сега варненска * община' дър
жавна помощь отъ 500000 'лева или,,
ако и това наше, справедливо 'искане
не се удовлетвори, да се разреши на
варненската гр. община да сключи,
безъ изпълнение формалностите за ре
ферендуми и пр.'; 'единъ дъдгосроченъ
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гзаемъ

х:ъ - Българската Народна^ «Банка
или Земледелческата'
Банка отъ 500000
леви; kafo'Jce застъпи държавата за
часъ по-скорошното сключване на зае'ма/Ако т?ръдъ тези банки не е въз
можно това," да се даде право на об
щината да го сключи , или съ частни
банки иди съ вътрешенъ градски заемъ.
Съ това решение не се отменява
решението на съвета № 595 отъ 28
юлий т. г.. съ което е опълномрщенъ
кмета да'сключи 50000 лева заемъ съ
Народната или Земледелческа Банки илн частни банки и лица за нуждите
на бедните на първо,време, до като
се разр^Ьшатъ позаконодателенъ редъ
горните ^скания на съвета. <
,' Приема се предложението! на',г.
кмета да ice избере комисия, Konfo ,още
отъ сега (да почне събирането на-по
мощи' отъ варненското гражданство за
подпомагане крайно бедните по!пред
стоящите коледни праздници и за .чле
нове въ. !
i *

1

!.

, Общински търгове.
i
•- >- . !
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. 1 УПРАВЛЕНИЕ
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i

, 'Обявление № Й248."> гр."1 Вярна, 11
'декемирпй! 1914 год. Облплпа се ha пнтересуюшД re, че въ Кмегсгвого jua 22
того 10 ,часа иредь обедь,що ^''произ
веде търгъ съ я в н а конкуренция, за
отдаване йодъ наомъ общинското дюгянче съ двеи^гделеиня н ь~м потпос гьта «Кара-Боклук!.*. an срокь днЬ, години —, 1
януарпй 191Г) година ^дп'31 деЦмврий
1916 годи На.
,,
b, ('Първоначалната r.-д.шшн. наемна це
на и залога що со оиредвлятъ OTJ, я-ържната комисия вь д е н ь п . л т търга.,
' , Конкурентите трЬбпд да се съобра
зя ват-ь съ.чл. 11 буква А и В OTIJ зако
на за обществените прЬдпрпятпя. j , ,4
' ' <J «-9**,
(
Кметството.
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Списъкъ на книгите постжпали въ общинската библиотека
до 1 януарий 1915 год.
{ .
белетристика (часть II).
7830 Агаронянъ
8065 Acker Paul
7966 Актриса Н. Н.
8043
8174
7484
8042
8506
7683
8135
7968
7710
7711
8320
7961
7817
8138
8700
8701
8510
8032
7975
8039
8354
8360
7513
7696
7401
7610
7861
8340
8697
8659
8682
7548
7781
7378
8176
7547
7811
7931
8528
7548

Матери (разказъ) — Москва
La victoire (roman) — Paris 1913
Спомени на една знаменитость — София
Аладинъ и пр. (3 отбрани приказки изъ 1001 нощь)
София 1910
де Амичисъ
Дневникъ на единъ ученикъ (Cuore)—Пловдивъ 1895
»
Крепость (разказъ) — София 1912
Отъ Апенините "до Андите (разказъ)—София 1909
Андрейчинъ Ст. Ив.
Книга за любимата (поеми въ проза и стихове) —
София 1914
»
»
Вечеринки и утра (II изд.) 1911
Андреевъ Леонидъ
Животътъ на човека (представление) — София
»
Разкази (Мълчание, живели съ) — София
»
Разкази — София 1912
»
Ангелчето. Лъжата (разкази) — София 1912
»
Разказъ за 7 обесени ч— Ст.-Загора 1908
»
Царь — гладъ (представление) — Ст.' Загора 1908
»
Полное собраше сочиненш — С.-Петербургъ 1913
Новелльь ,— Москва
д'Аннунцю Габр1злз
Аристофанъ
Женска управия (комедия) — София 1914
*»
"*"
Ахарняни или Война и миръ (комедия)—София 1914
Арцибашевъ М.
Жена ми (разказъ) — София 19141 ,
»
Паша Тумановъ (разказъ) — София 1913
A^cKlerter Arthur
Halali! (Geshichte aus den Bergreyieren)—Berlin-Leipzig
Базенъ Рене
Земята, която умира (романъ) — София 19Ю
Бангъ' Германъ
Избранньъя новеллн-. — Москва
»
»
Михазль (романъ) — Москва ,
лордъ Байронъ
Дара (разказъ) — София 1899
Бальзакъ де Г.
Евгения Гранде (романъ) — София 1898
Barrie M. J.
Tajemnicza cyganka — Warszawa 1892
Basset Serge
Le premier amour — 1912
Bataille Henry
Les flambeaux (piece) — Paris 1913
Le phalene (piece) — Paris 1913
, - ,
»
»
Избрани страници изъ дневника
Башкирцева М.
София 1914
Животъ -1- сънъ — София 1905
Бельмонъ Лео
Самотни силуети (прик. и разкази)—Габрово 1914
Беневъ Неделчо
L'assaut (piece) — Pari^ 1912
.
.,
Bernstein Henry
»
»
Le,detour (comedie) — 1912
»
»
Следъ менъ (пиеса) — София 1912
»
»
Le secret (piece) — Paris 1913
Bernard Tristan
Le petit cafe* (comddie) — 1912
Les phares soubigou (comedie) — Paris 1913
»
La gloire ambulanciere (comedie), - Paris 1913
»
Jeanne doni (piece) — Paris 1914
Ber. Trist. et J. Jacques La joie du' sacrifice (come'die) — Paris 1912
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7542
7545
8478
7920
8732
8739
7529
'8210
7763
7815
8522
8497
7822
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idem t Porday Michel L'accord parfait (comidie) — Paris 1912
idem f Schlumberger J, On nait esclave (piece) —- Paris 1912
idem f,Athis Alfred
Les deux Canard (piece) — Paris 1914

Бекфордъ
Блокъ Ал.

Bolto Arrigo

<

Бордо Ханрй
Борина Ц. Хр.
Brieux

Brueys
General Bruneau

7742 Bounat Louis
. 8511 Bourget Paul
7762 idem f Bannier Andre
7717 Бьорнсонъ Бьорнстер.
8405 Wagner Richard
8473 Вазовъ Иванъ
8392
» ,
» >
i,
,
8470
»
»
8436
»
»
8469
» •
»
8528 VandeVem Fernand f
Franc-Nohaln
7379 Веберъ П.
8406 Veber Pierre et do
Gorsse Henry
8341 Величковъ Конст.
8498
7850
7581
7881
7960
8014
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Wells G. H.
Вергилий
»

Вересаевъ В.

»
conte de Villiers do Г
Isle-Adam
8173 Witkowski J. G.
8625 v-te de Vogue" M. E.
8315 Вестникъ Знажя
8384
»
»
7543 Gavault Paul
7803
8488
8616
8368 Гамсунъ Кнутъ
8С67
»'
»
8371
»
»
8369
»
»
8370
»
»

ВаТекъ (арабска приказка) — София
На Куликовомъ поле (стихи) — С.-Птб. 1909
MtJphisteph&es (grand opera) — Pafig

Вълнената рокля — Пловдивъ 1912
За родния край (1908—1912) — София 1913
La foi (piece) — Paris 1912
La femme seule (comexlie — Paris
Le bourgeois aux champs (com^dic)
Le grondeur (сотДОе) •— Paris
Souvenir d'Algerie (reoits de chnsse
Paris 1913
Le journal de Ti-ca — Paris 1912
Le ddmonde midi (roman) — Paris
La crise (com^die) — Paris 1912

19l3
— Paris 1914
et de guerre) —
,
1914

Свръхъ. силите ни (драма) — София 1914
Parsifal (drame) — Paris 1914

Подъ гръма на победите (стихотв.)—София 1914
Ивайло (истор. драма) — София 1913
• .~
Казаларската царица (драма) — София 1914
Пълно събрание съчиненията. Томъ IV: Поеми —
.София 1914
idem. Томъ V: Драми (Ивайло, Казаларската царИ' ца) — София 1914
La vietime (piece) — Paris 1914

ДЪца герои — София 1912
Un fils d'Amerique (comeMie) — Paris 1914

Чуждестранни литератури. I. (Нашите учители) —
София 1913
Les premiers hommes dans la luno — Paris

Знеида (переводъ А. Фета) — С.-Птб. 1888
Енеидата, буколиките и георгиките — София 1911
Полное собрате сочинежй — С.-Птб. 1913
На кръстопътя (повесть) — Хасково 1904
Contes cruels -— Paris 1909
Les droleries m^dicalos — Paris

Мъртвите говорятъ (романъ) — Пловдивъ 1914
Лат.ъшскш литературнгьй альманахъ—С.-Птб. 1913
КавказкШ литературншй альманахъ— С.-Птб 1913
Le bonheur sous la main (comedie) — Paris 1912
L'ide'e de Francoise (come'die) — 1912
'
Le mannequin (comddie) — 1914
Ma tante d'honfleur (comedie—bouffe) — Paris 1914

Голодъ — Москва
Поросль (разказн, и наброски) — Москва
Драма Жизни — Моска
У вратъ царства (прологъ) — Москва
Странникъ играетъ подъ сурдинку — Москва
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7707 Гаршинъ' Всеволодъ
, '

7708
7709

Й

»
•
•
$
7967
8379 Гауптманъ Гергардъ
8361
»
»
8362
» •
•
»
8383 Тауфъ 'Вильгельмъ
8366 афъ Гейерстамъ Г.

8155 Георгиосъ василевсъ
Gerstackor

'

ГетеВ. И.
»

Goethe

;

''' '

i )i i

Guitry Sacha

»
»
*Guiclies Gustave
Ginisty Guerin
Gleize Lucien

Гоголь B.'B. !
Гоголь В. Н.

Надежда Николаевна. Четири дни >(разкази) '—'
• 'София 1912
'
« •
Твърдъ късичекъ романъ. Среща.* Нощь (разкази)
о '— София 1912
Страхливецъ. Изъ спомените на редника 'Йвановъ
(разкази) — София 1912
Онова, което не е било и др. разкази -— София
Шлкжъ и Яу (драмат. произведете) -— Москва
Михазль Крамеръ (драма) — Москва ' '>
Передъ восходомъ1 солнца (соц. драма) — Москва
Избранньья сказки — Москва
, ' *
Книга о маленькомъ' братце (исгор\я одного брака)
?

— %10Сква<

'

' <>

•> '

_ .

Та анекдота -ту василеосъ Георгиу ту алисмониту
'(на гръцки) — '1913
i
''• \ »
A ventures d'une colonie d'einigrants en Ameriqiio—1855

•

»

Бр.<41

Фаустъ'» (драмат. поема): Часть I'-— С.-Птб. 1914
Херманъ й Доротея (идил. поема) — София '1906
Страданията на младия Вертеръ •— София 1912

Reitteke Fuchs —• Leipzig
»ч1'
> чFaust (eittfe Tragodie). I und I I Theil — Leipzig
Faust (traduction) ^- /Paris 1913
> ""
Die Leiden des jungen 'Werther — Leipzig
'< . y>
Un beau manage (com^die) — Paris 1912
j
Jeari I I I on L'irrt&istible vocation du fils Mondoucet
' (comedie) — Paris 1912 . • <
< '
' '•"
La prise de Berg op Zoom — Paris'1913
I
Vouloir (corne*dif\) — ' P a r i s 1913
• >'
!
La fangfe — Paris
' '
Le veau d'or (comedie satirique) — Paris 1914

J
Комарджии (комедия) — Варна 1910
,! • >
Миргородъ. Часть i: Старосветсйе помещики, Та- расъ Бульба,— Москва 1911 >
idem — Часть II: Bin, Повесть о томъ какъ пОссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичомъ — Москва 1911
<* * < ^ >
ч
Невскгй проспектъ ' 'Записки сумасшедшаго. Римъ.
Жизнь. Отрььвки — Москва '
*<
'' '
Портретъ. Носъ. Шицель. КоляскиЦповести) —
Москва 1911
<
' »
»
Тарасъ Бульба (повесть) — София '1914
' ' ^
!
» ! '»
Носъ (повесть) — София 1914
<
'•'» ; Ч>
Похожденията на Чйчикова или Мъртвите д^ши
(II томъ) — София 1914
' i "-Hi'
Гожевъ П. В.
Повесть временнгьхъ седмицъ —'Москва 1904s ' !
Гончаровъ А. И. ' !
Обломовъ (романъ) — У Львове 1888
** *
Горбун.— По*садовъ И. Вълци (една ужасна случка) — София 1911 : t!"
Гординъ Яковъ
Милере Зфросъ (бньтовая картина) — Москвй
Gorsse L. t Forest Loiiis Le procureur Hallers (piece) — Paris 1914
,• *
Гофманнсталь—фонъ Смерть ТицГана (драматическШ отрььвокъ)—Москва
Гуго '
i

Гофманнсталь—фонъ
Гуго
Данте Алигиери, ,,
Decourcelle Pierre t
Maurel Andre*
Делледа Грация
Daireux Geoffroy
Descaves Lucien Noziere
Дефо Датель,
Джеромъ.К. Джеромъ

Вчера (драматич. зтюдъ) — Моска
Адъ (пр^в. К. Величковъ) — София 1912
La rue du sentier (com^die) — Paris 1913

,

Сенката на миналото -7 Пловдивъ 1913
'
Contes de la Pampa '—, Paris 1912
La saigneV (1870—71) — drame — Paris 1913
Робинзонъ Крузо —- С.-Птб. 1914
Очерки синимъ, сгзргьмъ и зеленььмъ—Москва 1912
Трое въ лодке кромЪ собаки — Москва 1912
Павелъ Кельверъ (повесть) — Москва 1912
Наброски для повести —• Москва 1912Вторая книжка празднгъхъ Мгьслей празднаго человека — Москва 1912
Третя
книжка etc.
»
.»
Они и я (повесть) — Москва 1912 ,
*
»
ti
»
Ангелъ, авторъ.,и друпе — Моска 1912
' '*
»
»
Внукътъ на Рамо — София 1912 '
Дидро Дени
Сшверъ Твктъ — У Львове
Дикенсъ Чарльзъ ,
Die Sylvester( — Glocken — Leipzig
Dickens Charles
»
»
Das Heimchen am Horde — Leipzig
La dame de Monsoreau — Paris
, .
,
Dumas Alexandre
»
»
Les trois mousquetaires — Paris
Dumas Andre t Leconte Esther princesse dTsraeL (drame) —r Paris 1912
Sebastien, Charles
Песни (стихотв. сбирка) — Хасково 1914
"Димитровъ П. Еман.
Dusserre Antonin
Jean et Louise (roman) — Paris 1913
,1
t
Доде Алфонсъ
Тартаренъ Тарасконски (повесть) — 1912
»
idem — София 1914
»
Дребосъчето — София 1914
»
Сафо (парижки нрави) — София 1914
Daudetf Alphonse f
Jack — Paris
Les rois en exil —8 Paris
Fromont jeune et Risler aine* - Paris
>
'
П
L'eVangeiiste — Paris
1"
Sapho (moeurs parisionnes) — Paris
«
Tartarin de Tarascon — Paris
!, ,
Tartarin sur les Alpes — Paiis
n
Port-Tarascon (dernieres aventures do 1'illustre Tartarin)
—- Paris
,.
Lettres de mon moulin (— Paris
Le petit chose — Sofia 1914
Родней стонъ и пр. — С.-Птб. 1911
Дойль—Конанъ
и
Le menage de Moliere (comedie) — Paris 1912
Donnay Maurice
Les eclaireuses (piece) — Paris 1913
n
n
Вечниятъ мъжъ — София 1912
Достоевски М. 6.
Чуждата жена и пр. — София 1913 ,
Престъпление и наказание (романъ) — София
1001 нощь (драмат. поема на любовьта)—София 1906
Драхманъ Холгеръ
Любовната
трЪва (новогръцки романъ)~София }913
Дросини Г.

Варненски Общински Вестникъ

Отр. 8

Б р . 41

Нещасна фaмилiя (българска народна повЪсть) —
\У изд, — Търново 1911
i
Тримата мускетари (исторически романъ). Томъ I
и II — София 1889 и 1890 ^
,•
Сказки природа — С.-Птб. 1912
Ифигения въ Таврида (трагедия) — София 1914
Медеа (трагедия) — София 1914
Медея — София 1913 *
*
Евмениди (трагедия) — София 1914
Агамемнонъ (трагедия) — София 1914"
Орестъ (трагедия) — София 1914

7496 Друмевъ Василъ
7908 Дюма Александръ

Звальдъ Карлъ
Еврипидъ
.»

Есхилъ

Gerard Roseraond t Ros- La Marchande d'allumettes (conte lyrique) — Paris 1914
tand Maurice
Gerard Rosemond f Ros- Un bon petit diable (faerie) — Paris 1911
tand Maurice
TJne affaire d'or (comedie) — 1912
Gerbidon Marcel
Ginisty Guerin
La fange —
Зандъ Ж о р ж ъ
Лелгя (романъ) — С-Птб. 1897
ЗасодимскШ В. ГТ.
Приказки — Тутраканъ I9i2
ZeVaco Michel
L'hdroTne (grand roman) — Paris

Зола Емилъ
Зудерманъ Херманъ
Ибсенъ Хенрикъ

Йовковъ Арсени
Йокай Мавро

!

Златното момиче (шведска народна приказка) —
София 1910
Приказки на Нинонъ — София 1912
Наводнението (реалистиченъ разказъ)—София 1910 '
Огни Ивановой ночи (пьеса) —' Москва
' '
Огньовете на св. Ивановата нощь '(Драма) — Шуменъ 1914
Джонъ Габриелъ Боркманъ (драма) — София 1912
Единъ предатель (драма) — София 1896
Подпорите на обществото (драма) — София
Фру Ингеръ изъ Зстропа (драма) — Москва
МаленькШ Зйольфъ (драма) — Москва
'
Борци* за престолъ (истор. драма) — 'Москва >
Люле-Бургасъ (поема) — Варна 1913
'
Новььй дедичъ (гум. романъ) — У Львове 1888'

Jokai Maurus
Zoltan Karpathi, der Sohn des Nabob (Roman)—Leipzig
Ирасекъ Алоисъ
Псоглавцнь (истор. повесть) — Москва
de Caillavet A. G. t Rey La belle aventure (comedie) — 1914
Etienne
s
Kammerano Sal.
Der Troubadour (Oper)
•
Capus Alfred
Les favorites. (com6die) — Paris 1912
(
He"Iene Ardouin (comedie) — Paris 1913
L'institut de Beauts (comedie) — Paris 1914

Катуллъ
Келлерманъ Б.
Кипарисовъ

Стихотворетя (въ переводе А. Фета) — 11 издате
— Москва 1899
'
Ингеборгъ (романъ) — Москва
Бодлива Китка и спомени — Търново 1899

de Curel Francois

La Danse devant le miroir (piece) — Paris 1914
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