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НЕКЕ ЗАБАВЕ У ЈАГОДИНИ
1861. ГОДИНЕ
Карло Бертоло из Турина у Италији 5. априла 1861. године поднео је
молбу да му се дозволи да житељима Јагодине прикаже реткости, а то су:
једна овца са пет ногу и три рамена, једна кокошка са три крила, једна
кокошка са једним крилом и друге реткости које се слабо у Европи могу
видети. Карло Бертоло је положио таксу од 17 гроша, који су уплаћени у
145
касу градског шпитаља (болнице).
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12. септевр а 1860. г. у Јагодини
Илија Самујеловића из Швајцерске-Француске предстао је начелству
окр. јагодинском и молио да му се допусти по приложеном програму под /
програму физикална механичка забавна представљенија у Јагодини два пута
дати, наводећи да та прествављенија нећеју вр еђати чувство морално
гледаоца обећавши да ће болници Јагодинској колико се за право нађе од
прихода ови представљенија дати.
На основу горње молбе Начелничество
Решава
Да се проситељу допусти два пута у два дана ...забавни
представленија која по уверењу начелства морално чувство гледаоца неће
вр еђати, давати овде у Јагодини под надзором полицајним, с тим да он
дужан буде 20 гр. чар. на ползу касе болнице Јагодинске напред платити, и
да се ови новци Пр имирителном суду спроведе да их оно у приход
шпитаљске касе уведе.
*
12. септембра 1860. год Јагодина
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Друштво театра Јагодинског писмом својим моли Начелство окр.
јагодинског да се неком комедијашком у Јагодини појавившем се друштву
забрани комендију овде на штету театра и изпровести наводећи, да ће народ
онај новац кои би заиста театру ... за комендију дати, па потом у театар ова –
три представљенија ... итд.
По томе што је Начелство окружја јагодинског на основу имајућег
правила већ допустио на комендијађком друштву но само да може два пута у
два дана, овде ... физикална механичка забавна представљенија давати,- што
је то допуштење следовало пре, но што је друштво театра просбу своју у
изложеном смислу Начелству поднело то једно, а друго што се не увиђа
даћеју механичка представљена Илина театру какву штету нанети, и треће
што је механичер Илија испунио све услове прописани за овакова
представљенија, правила одкуда и приход за болницу овдашњу произилази,
не може Начелство, при свем том што је Театар предпоставља, механичким
забавним представљенија, просби добровољног театралног друштва ..., а
постара ће се утолико да Илија не даје свој престављена онда, кад се
театрална представљенија држе, но пре или после тога нека се ползује датим
му допуштењем.
11. августа 1861
у Јагодини
Од Илије Самујеловића из Швајцарске комедијцу у септембру
прошле године разна представљенија овди у Јагодини представљао,
Начелничество ово наплатило 20 гр. чар. у ползу ово варошког шпитља и те
новце пошиљамо том суду.
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