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Варна, 16 Мартъ 1908 год.
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Годишния абон. на вестника е:

&

За въ България 5 лева; 8а въ стран
ство 8 лева.
Af-ониранието става.винаги до края
на годината.

ъ,
-h-щ ИЗЛИЗА садмично ^рнВсичко, щ о се отнася до вестника, се испраща въ редакцията
му въ гр Варна.

Неплатени писма не се ириематъ.
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Рлкопиеи навадъ не се връщатъ.
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Издание на Д- Кр. Ша^аковъ и Ив. Йройковъ
И
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М< Юрдановъ, дългогод- шенъ аркитекть нри Мииистерството
на Обществените сгради и пр., се установява на частна прак
тика, като отваря Архитектурно бюро въ гр. Варна. Приема
хзборатзането на планове за разните постройки и всекакъвъ видъ
технически работа, експертизи, ръководства на постройки и пр
Бюрото се иомЬщава въ домътъ на Накола Боенъ.

m СЕ
у-къ

15-а

й

ЛИНИЯ

ХРОНИКА.

W

ч

Такса за публинациит*-'
1) .ia единъ. net c.u. на Х^.аф.: а) аа
едно обнародвайте ио:;10,\ст^,<!:) ва две
обнародвания по 6 ст.тя вя гТЬвече по 5 ст.
2) За 1 кв. с м . на другите страници а) ва едно оСнародванпе по 4 ст.; б) 3»
дв* — по 3 ст. и 8а повече по 2 1 /, ст
3) За обявления на c..-Д. пристави и
4) За държавните обявления се плаща
по 2 стотинка на духа.

i дале банкетъ на г-да Министрите, игра отъ учениците, излезе съ една
! по случай венчаването на Техни Ц. дума сполучливо.
!Височесгва. На банкета присътствуУчителя при евр. училище г. Ива|ваха всички министри, водителите на новъ държа и една кратка речь вър
j партията и още много членова, всичко ху отношението между училището и
!около 200 души. Пиха се наздра семейството, дето нЬгде беше апловици за княжеската двойка и за успе- дираьъ за до5ритв мисли, , които
! ха на наргията. Оссбено впечатление прокара въ речьта си.
j правеше веселото настроение на ми
Правеше влечатлепие, че посети
'• нистритЬ и готогностьга имъ да от- тели немаше твърде много, ти! като
говарятъ на всички запитвания от- времето бе лешо, вънъ отъ това не
; правени имъ отъ когото и да било. маше и никакви афиши изъ улиците,
; Часътъ въ еднвъ, слЬдъ полунощь, за да се знае оть публиката.
I се тури край на веселието и всички Научаваме се, че еврейското об
се разотидеха по домовете си.
щество желаяло да се повтори съ
щата вечеринка и добре ще напра
!
Настоятелството
вя тъ г-да учителите да я повто^

~"~~
Посрещането на Т Ц. В. Княза на дружество „ПИ ай к а" при
и Ннягинята
Княгинята.

между съседи:
За платняната Фабрика на
" Д ижг Hfran&bii—Ji- *^*~На"-~У~Т0Г0~' Неде-тяг сутризъта,'.4' --Н.~Ц~ В.—Котгинлта~е- тгокптл*
Георги х. Дечевъ.
i и 15 а лтния. ололо 9 часа, пристигнаха Техни!на 11 того-на чай въ двореца ' Ев!
Получихме едва дълга дописка
Л 7 КР. метра въ Царска Височества Княза и новата ксиноградъ настоятелството на жеиединъ
Варненски граждазинъ въ ке
бълга|ска
княгиня
Елеонора,
идещи
;сьото
благотворително
Д-ЕО
„Майка"
землището на г Варна, местностьта
|
той
описва
впечатленията си, коь:
отъ
Русе.
Те
бьха
посрещната
отъ;
и
други
още
члевки.
На
чая
Княгимежгу
съседи:
Ив.
„ер. Кокарджа"
Д. Златарски, Вас. Тодоровъ и Ни всичките мавиегри, дошли за тая I няга е водила много интимен!' раз- е добилъ отъ посещението, което*
ЦРЛЬ отъ Ссфия, а следъ 1ехъ град-j говоръ съ всичви госпожи. Княгиня- направилъ тия дни въ тая 'фабрика.
кола Арабаджиолу.
ския кметъ поднесе на Гостите хлебь|та е останала много доволна отъ По немане на место, неможахме да
3—3 Споразумение редакцията.
и сель като ги ноздрави сь къса | произнесената речь на г-жа Вацова. |я поместимь, а само ще кажемъ нерЬчь. Следъ това Кня :а се разговори j председателката на дружеството, следъ колко думи по нея. Дописвикътъ не
съ векои отъ приехтегвующите ше-; която тя повторно е разгов: ряла съ можалъ да се начуди на добрия редъ
Продава се праздно место фоЕе
и тишина, които владеели въ фабри
на учрежденията, а дамите до-[дамите.
ката. Всички машини били поставени
ьа улица „Драгомапъ" съ две лица шли да по.рЬщатъ, поднасяха букети|
тъй
безопасно, че раблтшчките били
близо до ханътъ на Братия Коларо па Кзягинята Ос.бено впечатление! Отпътуването на министрите.
запазени
отъ всЬка опаснесть за жи •
ви IV участткъ.
произведе на всачли прия.схвующи; Н а 1() п р Ь , п о щ ь т а > ч а с а и ъ 1 2
воть.
Всички
работнички били весели
3» споразумение до пртежателя Княгинята съ семн што си облекло, i
всички министри съ исключенне на и зграви. Чистотата била образцова
му въ Абаджийската чаршгя Никиа отъ което мъчао можеше да се по- j
г. г. Паприковъ и Николаевъ, бвха
Стояновъ.
знае че Тя е Княгинята. Това пека! па гарата, готови да заминал. Едва и въ работилниците и въ спалнигЬ,
послужи 3i примеръ на дамите на 1 ч. 25 минути пристигнаха и и около еамигв машини. Храната
посрещачки, които бъха на.руф..ни горните двама, които са били при също здрава и изобилна. Вситко това
много разкошно и, като че ли, тЪ Княза, и ЕСИЧКИ наедно отпътувахаi се длъжало па енергичния притежатель г. Георги х. Дечевъ и неговнтЬ
оставаха малко сконфузени. Следъ за София.
неуморими синове, които, не въ би
малкия разговоръ, кой го гаве оха Т.
рарии и балове търеять развлечение,
Ц. Височества. и слЬдъ направения
Вечеринка.
j а въ собствения си трудъ. Нека къмъ
и
парадъ отъ почетната рота, съ афтоМАСА51СИСТКА
Учевнците отъ тукашното Евр1Й-; тия впечатления прибавимъ и това,
мобила заминаха за двореца Евксииска работа ул. ^Княжеска/
ско
училище на 8 т. м. вечерьта въ: че Г. х. Дечевъ, като добъръ хрисноградъ.
салонъ ,.Прошекъ • дадоха една ье-1 стиянинъ, мигалата св. Неделя той
№ 39rf.
Министрите въ Евксиноградъ. черинка, материала на която бЬ пс-| самъ придружаваше една часть ртъ
вечето по български.
' работничките до църквата дошли въ
1 Всички министри съ били покане
На всЬкв посетитель правеше впе- jнего день по две-по две да възприел и на обедъ въ ^вореца Евксипе- чатление, че децата на тази нациа | м^тъ светото причастие. Истина, че
ПЛОМбираНО Н о р в е Ж С К О ! град* на 9 того, дето всички съ j 3"йаята~Т1п"чТсто~ 61 лгарс'ки"езикъ "й тая фабрика гш всичко е образцова.
рибено (Моруново) м а с л о ^ ,кладваш п0 о т д 1 ; Т на Н" ц " в съ такова чувство нзпълняватъ ш ме
поканени рата, щ|.то неволно човЬкъ се по ;
Какво казалъ единъ умирающъ,
У
ID v , , u FJ «"«,/
р ря. СХщ) съ оили
а вече
на
веч. ьта
чудва ва тазъвъ успвхъ, безсъмнени! :
отъ прочутата къща
такъвъ успЬхъ се длъжи па гоезедз; Бпблиотекарътъ на Варненската
Банкетъ на министрите.
Heinr. Meyer въ Хрибългарските учители, коат} и .глежда, j градска библиотека, r-нъ Желевъ,
На сащий Еечерьта, ме:тното де че съвестно си гледатъ работата. , прЬди неколко дни подалъ остазка,
?тиания пристигна въ мократическо бюро въ бюрета на
Всички декларации, xyuopacTuiSu,; коьто била и приета. Станало нуж
Дрогерия
градина „Санъ Сифан^ка България' |пьсни, а особеино кадрила, който се да да се нЬмери замЬстннкъ, комуто /

Е. Горбанова
фЩЩШ:ДЩЕРКА

ЕКСТРА

ВОВКИРИШКИ -Варна.

Брой 4!"

.извъстникъ*

Стр. 2

Въ ступанското училище на д-во Посрещната отъ г нъ Д р ъ (у
да предаде библиотеката. Г-нъ Кме ! — Благодаримъ яа Варненския
новъ, тон нредегаеилъ на Каягв^
,М а йк а".
та, като не е можалъ да намери въ 'градоначалникъ, за вниманието му
,д-рнте Фарашевь и Теодоровт,. t
Тамъ княгинята пристигнала не- |Оружена отъ всьчки влезла вь ci
Варна способно лице да заеме тая ;върху антрефилето ни въ брой 39
на
вестника
ни,
подъ
заглавие
нана\ейяо,
п едва успели да се но- jта лечебница. Разгледат * вс*
длъжность, аоканилъ и
назначгш
иаднатъ,
съ
което
упрекнахме
полипрлготвять
за иосрвщането II: по |болнични стгн, посетила всичка;
г-нъ Елисей Петковъ библиотекарь
i
цпята.
че
не
се
отзовала
на
сиглала
срещната
била
отъ настоятелството ' ап, съ коиго говорили, питала г
на Варнен. град. библиотека, като
|подадепъ
отъ
Ат.
Ставревъ
за
да
се
на дружеството по сащия редъ, как
му възложилъ приемането й ить бив
нападател ате на К. Ману- то въ сирстопаталището. Въ учили болестьта имъ, угШавала ги в
шия. Пс-после за библноте^аръ |заловятъ
желавала имъ бьрзо оздравяне. i
!
билъ назначенъ г. Д. Пюскюлсевъ а кянъ. Огъ направеното сл1дствие щето Княгинята разглед.-ла всички бено трагачна е била таа сцени?
Елисей Петковъ останалъ понощннкъ втрху дежурството на стражата првзъ стаи въ които се учи, работата коя Киягиията се доближила до едпа;
библиотекарь. Когато узнахме за то нея вечерь се установило, че пода то се работи, изработената, отъ коя па бабичка u превързала й заб'
ва променеаие, дойде ни наумъ ед дения отъ Ставрева сигналъ не е то харесала пекон блузи и ризи, вата на главата, кояп била па
ва проста приказчица, която харак билъ тревоженъ, отъ който да мо които си купила; разговаряла съ ла. Когато Д ръ Фарашовъ каг
теризира днешното положение на жело да се разбере, че има опас- всички ученички,- оть директорката
на бабата, че Българската Ка
градската ни библиотека, па ако ще ность, като на сигнала му билъ ст- на училището узи?ла изобщо за ваня й превързала забр)дката, 6af
те и други невои наши общеелени говорилъ нЬкой отъ градските паз тртшяия вървежъ на работите въ
протегаала рхцЬ и правила ад
ванти,
а
никой
стражарь
не
е
мо
училището а отъ председателката на
работи. На късо, приказката е тая:
аия да залови книга ля та и II мага
жалъ
да
узнае
че
има
некакво
на
дружеството - за положението на са
Единъ умириющъ на предсмъртния
ри. Н. Ц. В. доближила до j
падение,
за
да
се
пртгече
на
по
мото дружество. И тамъ Княгинята
си часъ, попиталь приятелите си,
помилвала я, отешила я съ иН
мощь,
понеже
такъвг
на
близо
не
е
останала много доволна, като е из
които го оплаквали, какво да носа
казала неколко насърдчителни думи. ко благи думи, като й пожелал
отъ тЬхъ на починалите имъ прия имало.
На тръгване подарила на дружество излезе огъ болиицата съ отво|
тели на оня светъ. Те му .казала,
то 200 л., съ конто да се купята оти. Когато Княпшята съзрела ».
Посещенията
че нищо друго освен ь да имъ кажал!,
сердната, особено се зарадвал
че Еем Ахмедъ, мптача па сел- на Н. Ц. В. Княгиня Елеонора нЬкои предмети за училището.
като й казлля, че и Тя блла н
cxumn улици, станалъ кметъ на
въ града.
другар;а милесерд ia, питала а
селото. Т е като чуели това извес
Въ лечебницата на
имего и ре щото и место. Квдп
тие, добре щени да разбератъ колко
'
Bs сиротопиталището. Д ръ Фарашевъ и Ив. ТеоЬоровб.
та
разгледа.-а операциоиата f
е напреднало селото имъ и селските
анструменгите,
отделението за й
Още съ идването си въ Варна,
На 13 того въ 3'/з часа послъ
работи, тъй кьтс, Келъ Ахмедъ имъ
те
и
апаратите
за произвеждане
обе.,ъ, Т. Ц. В. съ афгомобилъ c.ie- Княгинята са живо интересувала да
билъ познатъ отблизо.
електричество.
Таиъ
Тя най-и
Това за сведение на г-на Кмета. зоха въ градя. Афтомоби.ча спре на знае като какви болници, частни и
- P . S. Дано Н. Ц. В. Княгвнята улица „Прветвска", доета далече държавна амавъ града, като пожелала очудила всичаи присьтст.ующи.а
пръзъ всичкото си стоене въ Сарна <ль сиротопьта .ището, и Княгинята да ги посети. О).ъ аупаневото училище знанията си върху вси.ки апар
не изяви аелание да посети Варнен слезе като се отправи пешвемъ къмъ на дррк егво „Мшка* дала' запо- на които произнасяла ияето и i
ската градско-общинска библиотека, него, ч Н. Ц. В. прод.лжи разход ведь да я заведатъ вь лечебницата начепето и начина на упогрЙ.
: -г,
и то ненадейно, както направи съ ката си нонататъкъ. На пхтнп1е на г-на Ф..ратева и Ив.'Т..одоровь. н т о имъ, като новиаа
на
която
(бясиявала
вс
••
»
v
врата
Тя
бв
посрвщвата
отъ
на"тояТамъ пристигнала теж^ ненадейно.
другите учреждения, защото, за срамъ
на Варненската община в боблиоте- [елсгЕОто на сиротопигаи.пцето, и
ката—това просветителао мЬсто—Тя следъ като 1сич5и дами Й ца.угаха
ще бжде посрещана отъ слкщи и рхка, Bteioxa я въ помещр-;ве*л.
Тамь княгинята най-внкмателно раз
невежи.
гледала стаите, мьбилите а сбсгановката: го.орила съ Есачки д|ца
Пишатъ ни отъ града.
KJTO същинска майка, миличла ги,
Чеюхь едно обявление отъ Град- карала ги да пеятъ песнички и пр
Честь имаме да извеешмъ на всичзи Г да търговци н
ско-Общинското Упр.вленне, подъ Питала управителката HI сиротоои
др. въ града и околията, че отъ 1 Мартъ т. г. назначихме
№ 3383, съ дата 5-й того. сь кое
талището за името и ф\.-идияга и
то се оябвява на г-да Варненските
Варнен. житль г нъ Х р и с т о
И / 1 4 6 в ъ за аквизива ватрешпия редъ въ свротопиталиграждави, че събиранието па таксаторь
при
представляваната
оть
аасъ
агенц-.я на
щето. За помещението Княгинята
т4 за сметь въ града за т. 190S г.
казала, че то не е удобно, и че
било възложено на Варненеца г. МиНародното У с и г у р и т е л н о Д р у ж е с т в о
трнба да се търси друго такова. Тя, i
хавлъ Ст. Шйчевъ и че тр!бало ЕСБмаквръ и да изнеиадала съ Еена-\
и гражданинъ да си плати таксата
дЬйното си -идване настоятелството,
въ канцеларията на огкунчика, коя
обаче останала доволна отъ ппрядъто се намирала въ кантората на
лЗТЬ. С О Ф И Я .
кътъ и чистотата, които заз&рпла,
Варненскиятъ търговецъ Стефанъ X.
Г нъ Христо Илчевъ ще извършва ВСИЧКИ зл.елкн по уШйчевъ, и че въ-противенъ случай като заявила, че не луксътъ а чис
тотата
ц
скромностьта
Н
се
нравили.
си!урявание
противъ загуби отъ а.-жаръ на разни сгоки, зда
таксата щела да се събира прину
На
тръгване
Ктягинята
подарила
ния, мобили и др.; к.кто и по извършвание у;игуровки по
дително по силата на чл. 102 отъ
животь съ най износни подходящи либерални ус. овия по pisзакона ва градските общини. Тога 200 л., съ които да се купягь дреш
ни комбинации, като: зестри, к*патали и нецагтия. 'Умотяваобявление е едничкото по своего ро ки в др. потреби за децата. Съ
ме сжщитЬ г-да да иматъ пълното кверие въ г на Илчева,
да, защото до сега на никой откуп- провождана отъ дамите до п&тнитв
който ще преглага услугите си темъ.
чикъ не се е давало таково право врата, Тя седна вь една каляска и
да си събира парите по такавъ на се отправи къмъ ступанското учи
Нека да иматъ предъ ви^ъ всички Г-да Варненските
лище на д-ство „Майка*, като изъ
чнаъ.
Граждани и това, че агенцията ни приема оть сега за напхтя любезно отговаряше на поздра
предъ да усигурява по навовъведенигЬ най-практичли популяр
Градско - общинското управление вите на надошлата публика да ви
ни усигурязан.я на живота за децч и пс-възрастни безъ раз
за себе си ако бвше направило по ди Княгинята. Особено впечатление
лика на полъ за сума до 1500 лв. и нагорв за вноски сед
добно обявление да му се внасятъ правеше Княгинята съ семплото си
мични, мЬсечни или до 3 м-ни, както желае усагуригеля, и w
известни суми било за сметь или облекло, съ което бЬше облЬч;на, а
отъ 20 ст. и нагоре безъ медицинск i преглеждана вато ииь се
други такси, иди доди, во за некой смесена съ дамите, които я прид
дава възмвжнпеть на тия l'-да, усиг;рени съ такава направена
си откупчнкъ да го права това не ружаваха, мжчно беше да я познае
отъ техъ усигуровка, да спестяватъ неусетно значи-елни (умя
го разбиране. Нека г. Огкупчикътъ човекъ. Много граждани питаха ,кои
капитали, каквито по другь какъвто и да е начинъ не моси наеми хора да му (ъбира1ъ так я е княгинята", като повтаряха и
гьтъ
спести.
сите за сметь съ квиганциоиа кни нотретваха тоя въпросъ, мвкаръ тя
га, както беше прьзъ мигалите г о д . да бьше на ьеаолко крачки само отъ
Варна, 1 Марть 1908 гот.
а не гражданите да си оставятъ ра тЬхь. Това за сввденае на нашите
Съ почитание:
ботата и да отиватъ да му носятъ гогпожи.
В
Р
.
JVI.
А Н К О В И пари това — не е право.

„БАЛКАНЪ"

^

13.IU.1908 г.
Граждананъ.

АГЕНТИ-

.ШВ1>ОТИПКЪ:

Брой 41.
Отъ дсбрия редъ, скромната оплновка на всичко п големата чисто
та, Квягината останала оссбио до
волна и Тя пезазьснгла да изкаже i
това на инициаторите доктори съ
нвколко ласкави и насърдч..телни
думи. Г-нъ Фар&шевъ пошесълъ ед
но албумче на Княгинята и бд.го-'
дарилъ sa височайшата честь напра
вена на нов4възра;кд} ющата и.мъ се
лечебница. ДумитЬ му били толкова
прочувствепи, че Княгинята re npn- i
сълзила и задавена произнасяла ду |
мате „да, да".
j
Въ нодаренсто а. бумчс, Княгинята;
в. село и гасмЬиа сложила саморъч
ния си подписъ на български Елео-\
нора, и нвпустнала лечебницата.

Отр. 3.

В ъ лга реко Търговско

Впечатленията.
/Огъ всичките посетени места отъ
княгинята, чухме едни и същи от
зиви: „Н Ц. В. Княгинта ай изне
нада, защото ние не Я очаквахме
днесъ, а очаквахме да ни посети
на 14 ИЛИ 15 того. Княгинята
ни свари неприготвени и ние елва
успехме да си сблечемъ по една
поне чистичка дрежка. На лукса
Тя не обръщаше всиманве, а на
чистотата и скромностьта. Зисмтна,
весела и прелюбезна, Тя вливаше въ
разговсръ сь всички ни, и тъй май
сторски завладяваше сърдцата ни, че
ние просто се забравяхме, че се на
мираме рамо до рамо ci Българ
ската Княгиня. Тя толкова исвусно
ни предразполагаше, че ние се чув
ствувахме като предъ нвкоя дама
отдавна намъ позната и много близ
Следва на 4-та стр.

Дружество

съ

^СбХЗПК

оключенъ на 31 Декемврий 1907 год.

П А С И В Ъ

A K T I l B ' b

Лева

Лева

j с.

i

Каса
Материали въ депо
Дружест!.! иitи царахо.ш
Дружественни нмущеет. а — Разни MOIRJU
Българско Нргвите.птю
Ч:стш1 лпц-1 и учрТжг.еш-я — Дебитори
Българска Народна Ьанкч
Агенции
Депозирани гаранции
Разходи за емТ.гка на 1903 г.

7952
30359
1451200
10230
Г2.Ч851
86551
1PS1
44540
40SO0
•22355 6(

Въ държавната Мариинска
болница.
И тамъ Н. Ц. В. отишла нена
дейно, като затова съобщили неколко
миЕути преди идването й. Посрещ
ната отъ целия болниченъ персеналъ,
била введена въ болницата. Първо
посетила аптеката, електретерашзятз,
дето съ били всички електрически
машини, като пожелала да й се де
монстрира съ тия апарати. II тамъ
тя очудила всички съ п< знанията си
надъ апаратите и службите имъ. По
сетила операциозата стая, женския
и мъжки павилаонъ, черквата и на
скоро иасгадираната перллня. Благо
м>...:ла и изказала на управителя Д-ръ
С-ановъ евоата приятна изненада и
..;:!,:..»волсгвп. за примерния редъ, чистота
,. :.одернотоинсталирапе наболшцата.
„ Като че се намирамъ въ некоя модерна
?; ..чинка на некий големъ германек!
|-:адъ", благоволила да каже Тя на
у.равителя на болницата. Въ IV-ия
теранефтически иавилионъ се е срещ
нала съ милосердните сестри Здполска И Ячева, като съ първата гово
рила много интимно, тъй като тя
е участвувала въ българския Червенъ
Кртстъ въ Манджурия. На тръгване
г-жа Тороманова поднесла на Кня
тинята единъ скроменъ букетъ отъ
живи цветя, придруа;евъ съ неколко
думи отъ името на ЦЕЛИЯ персона1ъ.
Оледъ часъ и половина бавене въ
болницата, Н. Ц В се завърнала
обратно въ двореца.

Параходно

Оеновенъ каниталъ
157351.68
Лапаеенъ клппталъ на 31.XII 906 —
2509.57
отъ печалбата за 1907
Ф-шдъ срещу съмнителни длъжници
Частни .'нцч и учреждения — Кредитори
12652.—
Купони за 1904, 1905 и 1906
184И3.47
за 1907 динпдентъ
—~— "—^~
Рам5уреп
Висящи приходи
Депозантп
Тантиеми

" "'•

1468800J
j—
159861 25
25602 68
73584 55
i
i

3105547
598941
1302780
40800| —
1100 68
1
1819821J84

1819821 84|

Счетоводитель: Ст. А. Редковъ

Директоръ: X. Пайкуричъ

ЗАГУБИ и ПЕЧАЛБИ
На 31 Декемврий 1907 год.
Наименование па параграфите
Осигурявание на параходите
Заплата храпа на екипажа
Съдържание на Диренията
„
на Агенциите
Възнаграждение на Управ. и Нровер. Gi Bf.Tii
Фарови, портови, квранг. прага и пилотажи
Поправки и разни материали за парзхедитп
. Каменни въглища
Допълнителни работници
Куртажъ и комиеиона
Порто депеши и гербь
Командировки
Патентъ канцеларски _абон. публ. и дги •
Разни
Амортизация на параходите
„
„ мебелите
Лихви
Печалба зл. лв. 22013 72, отъ които
за дицидентъ за раздаване лв. 18403
„ вапаеенъ каппталъ
2509
„ 2% танг. упр.-еъветъ
440
„ 1°/0
„ директора
220.
„ 2° /0
„ служащите
440

I

Сума

i|

лева

Наименовение на параграфите

!ci

77979 701
2019874S
27805 90
46733 35]
2960
155583'11
106921 55]
333257,80:
43215
1191343
Ю140!25
3323;1С
...11366 95!
4532'55J
94800
3800
3927175!

Нявло отъ ПАТНИЦИ, стоки и пр.

22013:721

С у м а

лева

ic

1162262157

\
\

i

1162262:57

1162262;57,

I

Директоръ: X. Пайкуричъ

Счетоводитель: Ст. А. Редковъ

Д О К Л А Ц Ъ
Отъ Проверителния Съквтъ на Българското Търговско Параходно Дружество
до Общото Годишно Редовно Акционерно Събрание презъ 1908 год,
Господа

Акционери,

• Съгласно чл. 3 ) отъ Устава па Дружеството и чл. 202 оть Тьрпвския 3*конъ, имаме честь да Ви
явимъ, че отъ проверките, които сме правили презъ гоцшата сме намерили, че всички операции съ съгласни
съ Устави и решенията на Управителния Съветь и съ водени точно и записани верно по книгите на Дру
жеството, отъ които съ извлечени гореизложените „баленсъ" и сметката за „печалбите и загубите".
Отъ „балавса" и „смЬтката за шчалбите п загубите" ще вщите, че та чисга печалба зл. лева
22,013ч2 отъ които спорвдъ чл. 42 отъ дружествения уставъ сз разпределятъ: 5% за тантиемн на Управи
телния Съьетъ, Директора и служащрт* = лв. зл. 1,100-68; стъ оетжалите 95% съ отделени за запасенъ
капитадъ ;2 / 0 =ял. ли 2,509-57 и осгатъка зл.л. 18403*4 7сеотделятъза дивиденть.отъ ЕОИТО, молиаъ, да се раздаде
по 1 и ю илизл. лв. 5 —на акция отъ зл. лв. 400'—а неделимата ча:ть която остава зл. дв. 43'47 да ми
не къмъ запасния вапиталъ.
Прочее, молимъ, да одобрите предсгавляемия Ви се , Баланс*J, а така също и сметката за „печалбате и загубвте* сключени на 31 Декемврий 1907 г. и да освободите отъ отго.орность Управителния Сьветъ
за дейностьта му презъ изтеклата 1907 г.
Гр. Варна, 14 Мартъ 1903 г.
Ст. Пиронковъ
Проверителенъ Сьветъ
П. Баевъ

С. Димитровъ.
Печ. яВсаимность" Варна

К8. На любезнестьта и скромиостьта
Й ние не можемъ да се начудимт. Съ тоя си благъ и възвпшеаъ
характеръ нпе верваме, че тя сшро
ще завладее етрдиата ва бъл арекая
народъ и той ще се привържи къмъ
Нея. Надеждьте c s големи, н скоро
ще се оправдаятъ, само дано Богь пи
я поживи". Това беха .думите, които
ние буквално чухме 1тъ всички места
и ние заедно съ техъ, ще кажемъ:
Боже! Дари Княгиня lueoaopa съ
дълъгь животъ за щастие.и благопо
лучие на младия български народъ.
О Б Я В Л Е Н И Е . J& 139
Явявамъ ва интересующите се, че
на 31 день отъ двукретното публи
куване настоящето въ в. „Иввестникъ''
ще прдавамь вь канцеларията въ с.
Яйла следующия недвижимъ имотъ,
принадлежащъ на Исмаилъ Ю.ейвовъ
Манафъ отъ с. Петре, за погашение
дълга му къмъ хазната на сума 164 л.
Ю ст. по присада .Y; Ь1, издадена
отъ II Варн. Мирови Схтъ а именно:
1) Нива въ землището на с. Пе ре*въ местн. „Бунарь-баши" състоя
ща се отъ 9 дек. 2 ара при съседи
граници: Петко Николовъ, п&ть ,дер.
и Мехмедъ Мустафовъ Имамолу оц.
за П О л. 20 ст. 2) нива (Лсакъ) въ
с. Петра, състояща се отъ 1 д. 6 ара
пра съседи: доль, Мехмедъ Халиловъ
Бунаржи, Молла Мустафа и Мехмедъ
Шабановъ опен. за 50 лева.
собственъ на дльжвнка|
енъ никаде.
а ще се взвърши по пра
вни въ чл. чл. 100 ' —
аждан. Съдопраизвод.
далжеяие на 24 часа
•ето се яви некой и ааданта се възьбновява и
_
• - ..-',. J e н а следующия но-j
двръ таьа присжтствевъ день. часьтъ
до 5 следъ пладне, содвръ измину
ването ва който срокъ имотътъ се присажда окончателно Eipxy оногова,
който е наддалъ най-галема цвиа.
Желающите да купятъ, могатъ да
се явяватъ въ канцеларията ми ciKu
присхтственъ день и часъ, за да претлеждатъ книжата и да наддаватъ.
гр. Варна 25 Ф-рвй 1908 год.
Ill Финан. Бир. Хр. Д. Коджейковь
2—2
О Б Я В Л Е Н И Е . № 140
Явявамъ на интвресующите се, че
ва 31 день отъ дьукратвото публиване настоящето въ в. г Известнвкъ я ще
продавамь въ какцеларията на Яйденската Сел. Общ. Управл. следующия
недвижимъ имотъ, приналлежащъ на
Ангелъ Тодороиъ отъ с. Преселце, за
погашевие далга му къмъ хазната на
сума 141 л. 13 ст по 1зптлнителния лист Лг 9г>г8 и др. из а де ни огъ
Вараен. Окржжент . t адъ а именно:
1) Нива въ землището на с. Пре
селце въ местн. , Кер^зъ чьшме" съ
стояща се отъ 1 д. 2 ара Пра със Ь
дв; дере ш п ъ три страни г< ра оцен.
за 15 лв, 2) нква въ atcm. ,Гь<>л
джикъ отъ 4 де:;, при съседи? iрани
ци: Панайотъ Богдановъ, Атан. К.
Георгиевъ, Юрданъ Тедоровъ, долъ
и гора оцен. за 4б лв. 3) Ливада въ
^емдището на с. Петре, въ местнсть-

Брой 41

„ИЗВФСТНИКЬ"
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Домакинство се нуждае да и т ц н в а обща домашна рьбога
»
„ о т ь ДО>Ра домаш. готвачка и доиакивя
п
ч

1908 п

-0

СЛУЖБИ ЗА НАЕМАНИЕ съ добри заплати:

о

гр. Варна ^5 Ф-рнй

-0
-0

ИМОТИ ЗА ПРОДАВАНИЕ съ умерени цени:
М.газинъ отъ 120 кв. м на много доора удиц!
Кжш,. отъ 100 кв. и. съ 3 ста и ip. удоб. много на центръ
Ввтерна мЬтн. съ 2 кал., 3 д. лозе и 40 д. нивя въ с. Галата
Хавъ оть 300 кв. м.. съ 4 стаи п всичка дз )Деб IV уч.
Лозе отъ 4 дек. въ мвстя. „Руни" добре обработено
„ в 3'/« д. „
„ „Кокарджа" добрв. обргботено
"
, 4 лек „
„
„Чешмепуло* „
Здание сть 198 кв. м. ci 4 ста* и аагаз. много па ц< нтръ
Мъсто от1 720 кв. а. много здравословно местоположение
Кхща отъ 200 кв. м. съ 2 стаи ви,то на добра улкца
„ • „ 300 , „ „ Ч , много на ценгръ
„ 200 „ „ я 3 , анч.го ва цеитръ

о 277

0
0

Вариа, 16. III 1908 Днешния бюлетиаъ информира: -°?т

та „Я5алкитв я състояща се отъ ь
2 ара при с&седи: Панайотъ Вог
вовъ, Ат. Карагеоргисвг, КОрд^
Тсдоровъ, и Петко Тодоровъ crrbai
за 21 левъ.
j
Имотдтъ е собственъ на длъжни'
и не сл. заложени никжде.
|
Продажбата ще се извт рше по в?
вилата, взложени въ чл. чл. J 0014
1028 отъ Граждан. Сьдоирнвза1
Ако вь продължеьие на 24-4
отъ приожжнанието се яви веко!'
наддаде 50/<>, проданьта се възобне
ва и продължава още на еледуюц"
подиръ таза ариежтетвенъ день, час;;;
до 5 следъ пладне, подииъ измини
него на к(йто срокъ имота се ц|
сажда окончателно върху оного, Et::
то е наддалъ нвй-голема ц*на. "
Желающите да купятъ, могатъ?
се явять 1ъ ланцеларията ми вй
прис&тетвенъ деиь и часъ, ва да щ
гвеждатъ книжата и да наддавап,"

п

Учреждение се нуждае отъ служащъ добре запознать съ търгов.
Доаакинство се нуждае отъ опитна домашна прислужница
„ . ,
»
готвачка
УчЛждение се нуждае отк пояулярва и вредна готвачка
Домакинство се нуждае оть д<бра домгшна прислужница
Заведение се нуждае отъ ападржъ съ 4—500 лв капиталъ
Домакинство се нуждае отъ акуратна домашна прислужниц!
п опитна
,
п зорядъчпа „

съдържа най-добро v
швейцарско мл^ч
Продаоа се в ъ в с и ч !
а п т е к и въ.
БЪЛГАРИЯ
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1 00
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О Б Я В Л Е Н И Е '
№ 649
о
На основание определението .Y; 7?
Z 0 из адено отъ Варнеаский Окр Ci
- 0 ва 14-й Мартъ н. г. въ полза f
- 0 Вносната И ш соа Банка претч
Никола Камблнело отъ - Варна, '
0
287
2497 лв. 75 ст. обявяваиъ че i
Qasexszg
Ср^щу 2V* лева ивпращамъ 4 пакета огъ праха
Q
25-50
t 22 Мартъ 1908 г. въ 9 часа npt
«II и н е я »
ооооооооооооооооооооооооооооооооо
обвдъ въ гр. Варна при допозита i
сащата Банка ще продавамь сл5
З М А Т В И
Н Е Д К О В Ь
HHie днижими имиги на длъжнг»
13 A. F» Н А.
S
Н, Камбанело залежели при *.
а.
освенъ че е единствения прЪдставитель на
банка им нно:
\
1-та Българска Парна Фабрика за боядисване и
1J
6
варела
големи
дървено
мас
W
,
химикеско чистене
св .
Айвалийско около 1200 килогра'
Ч »
на
В.
Стоиловъ
& Ив. М. Поповъ въ Русе,
•е «
оц^нно 1320 л.; 2) 15 торби 6t
е*
й а;
НО ВЪ МАГАЗИНА МУ
£ fa
санунъ около 1125 килогр. сцевй
СЯ з •* н
НАХОДЯЩЪ се въ ВАРНА, ул. ,.Царь Борисъ"
S S3
Я СО
6 7 0 . лв.; 3) 10 варела маели*.
"-< е
№ 7 .
fcl -i
«Единджикъ* около S 0 0 килогр»5
SB Ф
всякой плтешественикъ ще наиври разна видове удобни ПАТКИ
« 5?
чанти, нортФейли и портмонета; посетителите на морските бани
оценени 200 лв.; ч) 11 варела »
тукъ ще намерятъ вдрави и модерни хавлии, пешкири и платна;
елини ,Прима" около 9 J 0 ьвлог
домакините само тукъ ще намерятъ големъ нвборъ на разни
вълнени и памучни прежди, трика, чорапи, Фланели и пр.; елеоценени 1 8 0 л в ; и) 55 варела i
гантския светъ ще намери аървокачествени помада. парФюмп и
лерудц оц!ненв 550 лв. и Ь) 3 [.
О-де-колони.
рела хамсии оценени 30 л...
•
големъ ИЗБОРЪ отъ ВСЯКАКВИ ГАЛАНТЕРИЙНИ стоки.
s
А всека домакиня, която о.шча образцовата чистота въ « щ и
Наддаванието ще почне отъ о^Й
неминуемо е да се снабди стъ магазина на МЛТЕЦ НЕДКОВЪ
ката и заинтересуваните могать
поне съ единъ пакета огъ новия прахъ ,П п н е я", съ който се
чцетятъ воекакви металически съдове отъ рлжда.
се явяватъ въ опрЬделевото ьтсто,1.
МАТЕП НЕДКОВЪ — Варна
определенвй деьь и часъ да наддава
V *80
0 281
" 282
V 2НЗ
0 284
О 285
W 236
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i

иръщу 2'/» лева нзиращааъ 4 иикета огь ираха
tfl и н е я»
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гр. Варна, 14 Мартъ 1908 г,-

I С щ . П-вт; П. В. Петрано?

