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равшшща за мобели. §

Г-ца'Лилия П. Зола
и

Кирилъ А. Шжчевъ
Сгодени 1-й Януари 1914 г. Венчани 12 Януари
Варна.
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ДКчионсрна ЗемщвдчесНа 5айКа „Црвгркъ" — Варна.
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майсторъ-спецпалистъ, досегашеиъ съдружия къ съ Ст. й в . Райковъ и ръковолителъ
^т.™*.—~въ —•
т>дителъ на мобр.лня.тя.
мобелната т.я.^г.тчтгтгтхг.пго
работилница, открива
Варна
на ул. „Мария Луиза4* нова работилница за мобели,
където ш,е се изработватъ: гардероби, меки мобели,
спални, салонни, маси, етажерки>и пр. Също ще се из
работватъ: врати, прозорци и др. за постройки и всекакъвъ видъ дърводелски предмети.
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Изработка пай-изящна. — ЦЪни износни.
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Поканватъ се г-да акционерите на Акц. Земледел. Банка „Прогресъ",
да присътствуватъ на II ро годишно събрание, което ще се сьстои на 16
февруари т. г. 10 ч. сутриньта въ помещението на банката.
ДНЕВЕНЪ РЕДЪ :
1) Докладите на управителния и проверителния съвети;
2) Преглеждание и удобренне годишния балансъ и сметката печалби
и загуби за 1913 г.
3) Освобождавание отъ отговорность на управителния и проверител
ния съвети за действията имъ презъ 191В г.
4) Гласуване суми за разноски ирезъ 1914 г.
За правоучастпе въ събранието акциите се депозиратъ въ касата на
банката или въ други кредитни учреждения, до 15 февр. 5 ч. сл. обедъ.
Въ случай, че събранието не се състои на 16 февр., то съгласно чл.
20 отъ устава, ще се отложи за 23 същий месецъ въ същий часъ и ме
сто, безъ да има втора покана.
гр. Варна, 14 Януари 1914 г.

Отъ Управителния Съветъ

Съобщение.
Подписаний Пантели Г< Золасъ, ж. въ гр. Варна, чрезъ
настоящето си обявявамъ за знание, че пЬма да призная пито
ще отговарямъ, за дългове произходящп отъ покупка стоки на
вера или отъ заеми и въобще каквито и да било задължения
и къмъ когото и да с ъ , сключени отъ сина ми Копстаптшъ Л.
Золасъ или отъ дъщеря ми Иоралия II. Золасъ.
Внрна, 11 януари 1914 г.

Пантели Г. Золасъ
БОТЕВСКО

ОБЩИНСКО

УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
№ 1037
Ботевското Общинско Управление обявява за знание на пнтересующате се, че на 31 ЯнуарийЛ914 год. въ помещението на общинското
управление, ще се произведе публиченъ над давате леяъ търгь, за отдава
нето подъ наемъ училищната кръчма находяща се въ с. Ботево състояща
се отъ 3 отделения и мааза съ срокъ 2 години считанъ отъ 1 януарий
1914 год. до 31 Декември» 1915 год.
Желающите да я наематъ могатъ да се явятъ него день и наддаватъ.
Исканий залогъ и 5а/о о т а оценката.
Поемните условия у др. книжа с^. на разположение въ общпн.
управление всеки присътствепъ день и часъ.
Конкурентите да се съобразяватъ съ чл. чл. 11, 12, 13 и 14 отъ
закона за обществените (търгове) предприятия.
с. Ботево, 23 Декемврий 1913 год.
Кметъ: Д. ГАЧЕВЪ
за Секр.-Бирникъ: ИВ. АНГЕЛОВЪ

Много важно.
Продава се въ гр. Варна въ местностьта Маръ-Съртъ надъ фабри
ката на Георги х. Дечевъ едно парче нива отъ 200 декара Ю0-тъхъ зас*ти съ зимница и 100-т**ъ угаръ. Съ една къща за «<.«**.» и единъ
до^ъ за добитък*, една чешма вътре ьъ нивата и 100 дръвчета орлови.
К а ш щ и т е да л'купяхъ да се отнесатъ за споразумвние до Марко Ни
коловъ, мелничарь
Варна.
,
-

Търговска

Печатница Варна, Телефонъ № 240.

Аспирантите на ром<шд.
Ромъния е единствената в*ь
Европа държава, която посте
пенно е увеличавала своята те
ритория чрезъ грабежъ, безъ да
воюва. Само това обстоятелство
е съвършено достатъчно доказа
телство за липса на достойн
ство у тая паша съседка, и ка
то държава, и като нация. Едпнственпятъ случай, съ който ро
мъните красятъ своята история,
е участието въ руско-турската
война при Гривица, където за
превземането на една слаба по
зиция паднаха убити 15 хиляди
ромъпеки войници. Представля
ваме си положението на ромънската армия при една стратеги
ческа задача, напр. да участву
ва въ едно решително сражение,
както ний воювахме при Булаиръ, Люле-Бургасъ, Одринъ и
пр.
Но ромъните разбиратъ
размерите на своя воинственъ
духъ и дисциплина, за да не
се решаватъ на активно съпро
тивление срещу когото и да
било. Ромъиската армия може
най-сполучливо да се уподоби
на врани, които само следятъ
ожесточените кървави битки и
да се хранятъ отъ месата на
падналите жертви. Щомъ ви
деха, че България е ангажпраиа срещу бившите свои съюз
ници, т е не се въодушевиха отъ
нашата самоотверженесть, за
щото такова чувство е чуждо
за техъ, а нахлуха въ страната
по чисто хайдушки начпнъ, ко
гато синовете на България бе«
ха напуснали домашните си
огнища. Това хунско нашествие
отъ страна на ромъните при
чини погрома на нашата страна,
което нашествие, поради край
ната си безнравегвеность и въ
преки всекакво остаповяване на
международни правни отноше
ния, не можеше да се очаква.
И ако пий днесъ се намираме
въ трудно положение, това се
дължи изключително на обстоя
телството, че Европа се оказа
лишена отъ вейкакъвъ полити
чески моралъ, иначе тя не би

позволила ни па Ромъния д;а
извърши това похищение, ни на
Русия да си послужи противъ
насъ съ една държава, която
съществува само по силата и
господството на една полити
ческа аморалностъ. % Напротивъ,
вместо да бъде заличена отъ
европейската карта, като дър
жава на най-гнусна експлоата
ция надъ своето мирно и съкру
шено отъ мизерия население,
върху гърба на което 'се охранватъ една шепа бюрократи и
чокои, тая държава се развратява отъ самите европейци, ка
то я ласкаятъ, за да я иматъ
на страната си.
Известно е отдавнашното
въжделено желание на Ромъния
да завладее България постепен
но. Първата своя стъпка тя
извърши презъ освободителната
война, като съ съдействието на
Русия взе голема часть отъ
най-плодородната наша терито
рия. Презъ време на балкан
ската война Ромъния изяви пре
тенции за двата триъгълника,
за да ретпфицира границата си.
После поиска и града Силистра.
Когато Русия още немашо поводъ да мисли, че България ще
влезе в ъ стълкновение съ съ
юзниците си, за пзбегване на
усложнения и за да не бъде
укорена отъ насъ, че не се за
стъпва за нашите интереси, се
намеси въ спора по ромънските
претенции и Петербургчжата ко
мисия реши да се удовлетвори
Ромъния. Това е втория успехъ
на ромънските асппрации. Поч
на се междусъюзнишката война,
която съ големо тайно старание
се инспирираше отъ Австрия,
за окончателното компрометира
не на балканския съюзъ. Т у к ъ
ромъните още по-жадно разтво
риха своите лакоми очи. Под
помогнати отъ РУСИЯ, КОЯТО СЪ
Своята глупава дипломация на
мери удобенъ моментъ да съз
даде настроение въ България
срещу царь Фердинанда, почна
да предявява още по-големи
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па политиката въ известни от напуснаха държавните служби, за Да
претенции; Ромъния поиска гра Предизборната дЪятелсе настднягъ сь тлъсти заплати цр
ношения, България ще има ус облагодетелствуваната коипания Сии
ница между Тутраканъ и Ка
пехъ. Тези лъжи на пашите менсъ -Шукертъ. Сега виждаме пръ
варна, но българското прави ность въ столицата.
днесъ СЛУЖИЛИ на сегашното снати големи самохвалства по вест
телство, което имаше прекалено
правителство да обвинява бив ниците, съ цель да покажатъ, че те
На
12
т.
м.
въ
10
часа
пр.
наивна вера въ Русия, не да
съ главнитв фактори въ трва пред.
ваше значение на ромънските пл. "едновременно е имало се- шето въ липса на дипломати приягие, когато всички знаятъ, чете
искания* Това даде поводъ на демъ политически събрания, вси чески тактъ.
не съ нищо друго, освенъ обикнове
Характерното е че слушате ни посредници на фирмата. Малко е
Ромъния, съ съгласието на Ру чки масово посетени. Социали
си^ да навлезе въ България. Тукъ стите имали петъ сч>брашш: о- лите отъ всички събрания с ъ това, ами тия господа въ самохвалси отидоха до екзалтация:
пйследнята се принуди да се бединени социалисти двЯ, кон съпровождали всека мисълъ на ството
следъ като помислиха че си осигу
серватори
(тесни)
социалисти
вспчки
събрания
съ
бурни
ръгтддчини подъ диктатурата на
риха славата по целия евЬть 44
чрезъ
Ромънпя и въ Букурещъ се ре две и студентите едно. Либе коплескания и ентусиазъмъ.
разни „ще светне", „ще блесне , не
Както и да е, но минутите, забравиха да овековечатъ и имената
ализира % втория успехъ на ро ралната концентрация имала ед
мънските аспирации. Ромъните но и народната партия едно. които днесъ България . пр-Ьжи- на жените си, като ги поставили съ
сполучиха да вззматъ много по- Най-много е било посетено съ вева, иалагатъ по висши гште- златни букви върху моторите. А за
въ салона „Нова А- респ отъ онпя на партиите. Все да оправдаягь смешното положение
голема територия отъ оная, ко бранието
въ което съ попаднали, пуснали слухъ,
и
мерика
,
гдето
ч г. г. Радоела- ка партия иде на , влас гъ въ иято искаха, защото Русия не се
че това било станало по инициатива
противопостави, а Европа каза, вовъ, Тончевъ и Генадпевъ дър мето на своите програмни ис та на Сименсъ—Шукертъ и че така
че по тия въпроси е предоста жали р-вчи върху положението кания, по когато една страна се се било практикувало изъ целия
вила на Русия да действува на страната презъ врЬме йа намира въ изключителни обстоя светъ—оправдание, което може да се
войната, причините по които телства, требва да со служи на възприеме отъ децата, или отъ жи
както ще.
телите въ некоя африканска провин
Следъ като се прекратиха дойде днешното правителство на тия искания, които безспорно с ъ ция. Нещастни мегаломани! Като че
всички военни операции на. бал властъ и разтурянето на XVI общи за страната въ даденъ мо- ли ако не беха те, Варна щеше да
каните, се разкри, че Ромънпя Обикновенно Народно Събрание. ментъ. Войната между Турция стон вечно въ мракъ и тъмнина!
имала много по-големи претен Съ изключение на обединените и Гърция . е неизбежна. Нима
Новата Варненска гара. Преди неции за сметка на България; тя социалисти вспчки други пар ний требва да се дезинтереси колко време се произведе търгъ за
искала линия Русе—Варна. Това тии с;к имали свободата да дър- раме отъ това и да се залавяме довършването на новата Варненска
искане у насъ се схвана като жатъ двоите събрания. Поли за гушите за некаквп партийни гара, коя го отъ неколко години е за
неоснователенъ слухъ, обаче ми цията е затворила салона „Бу- принципи? Нима требва да се немарена. Търгътъ е останалъ и утинга, който неотдавна стана въ лввардъ", въ който ш/Ьло да се простимъ съ всичко и да се сзи- твърденъ върху Ст. Гъдевъ & С-ие
Споредъ поемнкте условия, работите
Букурещъ, подтвърди неговата състои събранието на Обедине емъ въ тия тесни граници, кои на предприятието требва да бъдатъ
ната
социалистическа
партия
и
основателность. Ромъиската бю
то Букурещкия миръ ни поста прпвършени презъ идната есень.
при
все
това
последиета
не
е
рокрация и чокойщина явно възви когато се има голема наде
На 12 ТОГО членовете на народно негодува противъ ромънското изгубила куражъ и надежда и жда да се спечели за Македо либералната партия въ града ни има
консерваторско правителство за макаръ че студа свирепствувалъ ния автономия и за нещо пове ха събрание за • избиране постоянно
гдето било много скромно въ изъ Софийските улици, събра че къмъ северъ? Ако Българ1пя бюро. Избраха се слвдните лица:
Тони Петровъ, Д-ръ И. Бакърдпретенциите, та не поискало го- нието се състоя на открито. Ин не успЬе да извлече полза отъ
репоменатата линия. ТУКЪ се циденти е немало никаквп, ако настъпающата пролетъ, надали жиевъ, Д-ръ Бож. Н. Ючормански,
шумъ пЬкога ще може да постигне то Владим ръ Кусевъ, Мпхаплъ Вълпочва силно течение въ полза не се смета големия
въ
студентското
събрание,
къ ва, което днесъ е станало неинъ ковъ, Христо Стояновъ, Георги Пана ромънската либерална партия,
нпчереки, Стефанъ Пиронковъ, Вашефъ на която е Братияно, синътъ дето разпалените глави на ю- националенъ идеалъ.
силъ Н. Попоьъ, Лука Хамамджиевъ,
на стария нЬкогашенъ дикта- ношите и тоя п ъ т ъ проявили
Коста Ив. Мокановъ, Али Ефенди
Налбантоглу, Гено Братоевъ, Д. К.
торъ, който щели тринадесеть своя революционенъ пламъ при
Поповъ и Д-ръ Илиевъ.
години угнетяваше съ своя „ли- гласуването на резолюцията.
Борбата
е
била
между
две
стра
Дневни новини
бералски" режимъ ромънския
За ЧЛеНОВе въ първоначалната ко
мисия по определянпе на данъка вър
народъ. Кралъ Каролъ, който ни: отъ една страна студентисъ нищо не се различава отъ стамболовисти и отъ друга со
Осветяването на Варненската еле~ ху занятието на питиепродавцате въ
последния ромънски шовинистъ, циалисти, къмъ които ре при ктрическа централа. На 12 того Юч. Варненска околия, назначени съ за
гр. Варна: председатель Помощникъ
повика на властъ либералната съединили ВСИЧКИ студенти отъ преди обедъ се извършиха церемо фин. началникъ К. Киряковъ и чле
ниите по осветяването на Варнен
останалите
политически
групи.
партия. Това е очевидно, че ро
ската градска електрическа централа. нове: II градски финан. агентъ Зла
мъните
се готвятъ за още Зета е била резолюция противъ Присътствуваха: настоящи и бивши ти Бяновъ, помощника на Варн. гр.
единъ грабежъ, въ който не е правителството и решение да кметове на града, общинските съвет кметъ Г. Серафимовъ и избрания, учудно да успеятъ, ако и сега, се поддържатъ левите партии ници, кметовете на некои оть град твърденъ отъ г. окръж. управитель,
представителя на съсловието г. Анкогато ни предстоятъ нови за въ предстоящите избори чрезъ общини изъ България, само некои по гелъ
Качевъ, търговецъ на спиртни
канени
граждани,
всички
шефове
на
дачи, нашата дипломация не бъ най-активно участие въ агита учрежденията въ града и целия тех питиета.
де способна да пази български циите.
За селата въ околията съ назна
нически персоналъ при общинското
Отъ всички речи най-силно управление. Следъ обичайния моле- ченп председатели: Околийските фи
т е интереси.
. Сега, когато пишемъ тия ре впечатление е произвела, както бенъ, при подобни случаи, извършенъ нансови агентц Русанъ Георгиевъ и
дове, научаваме се за подадена се научаваме отъ лице, което е отъ Варнен. митрополита, г. кмета Ради Райковъ всекой въ участъка
държа кратка речь за културното си и членове: Общинските кметове
та отъ Турция нота на Гърция било непосредственъ слушатель, значение на това ново мероприятие всекой за селата отъ общината си.
за отстъпване островите и да речьта на Тодор ь .Тодоровъ. на гр. Варна, колкото да оправдае
Пакъ кражба. Нашиятъ „вещъ" и
ване автономия на Македония. Ако човекъ не знае развитието имената написани съ златни букви
Може би, докато бъде напеча- на новите събития, особенно върху дветв икони, поставени на въ протежиранъ отъ големците градоначалникъ наново се е отличилъ въ
чатана статията ни, тая новина презъ войната, би се доддалъ трешните стани на елек. централа, службата си. На 3 того веч. предъ
на които икони сега гражданството
да стане всеизвестна, а и нещо на тая речь. Съ една осббенна е длъжно да се покланя, като че ли носа на управлението му е обрана до
повече—Турция да почне свои вещина Тодоровъ е можалъ да тая работа не е станала съ милиони-* дъното книжарницата на «Александръ
представи събитията въ такъвъ те, които ще легнатъ върху гърба Димитровъ. Задигнати съ 6000 илю
т е агресивни операции.
Момента е единъ отъ най- впдъ, че да не остане никакво му за изплащане. Въ 12 часа по пла стровани карти, големо количество
парфюми, сапуни, кожени кесии, мар
съдбоносните за насъ. На бъл съмнение въ верностьта на не дне, кметството заедно съ всички по ки и пр. на тяжесть около 100 кгр,
канени се събраха на банкетъ въ во
гарския народъ се налага трез- говите твърдения, споредъ кои енния клубъ, даденъ съ средства отъ Това показва, че крадците съ пре
вость и благоразумие. Ако има то бившето правителство е под общин. каса и предприемача, гдето несли материла съ кола твърде спо
въ най шумната ул. "Преслав
отъ що да се боимъ, то е бъл готвило войната, макаръ при пиршеството продължи до 6 часа ве- койно
44
ска
,
гдето
наверно стражарите или
гарската наивность, българското най-незгодни условия, въ всеко черьта. Характерно е да се отбеле
съ спали^ или съ биле въ нетрезве
жи,
че
въ.
тоя
банкетъ
се
прогодяха
доверие. Турция обещава авто отношение. Тодоровъ казалъ, че
2-3 хиляди лева отъ същите ония но състояние, за да не кажемъ че
номия на Македония, но дали тя не само въ военно, но и въ ди градски чорбаджии и чиновници кои съ съучастници въ тая нова позорна
нема да нвмени, следъ като по пломатическо отношение е билъ то не съ липсвали при никакъвъ по за Варненската полиция афера.
Питаме:
какво прави нашия пмалучи успехъ срещу Гърция и гараптпранъ успеха па войната добенъ случай, безъ обаче да е дошло
44
Сърбия, — това е единъ запла- и че катастрофата се длъж и на на ума нито на единъ отъ тия щеславци зенъ градоначалникъ, върху гърба
на който чорбаджиите му не оставятъ
шптеленъ въпросъ. По отноше разделянето българската поли да каже какво тия веселия и пирше и
прахъ да падне; мисли ли той за
ства не съ навременни следъ стана
ние на ромънската опасность, тика на две страни: отъ една лите събития въ България п че су запазване имота и живота на варнен
ний считаме че тя не е така за страна правителството е вървя мите, които предприемача може да ските граждани, или цялото му вни
страшителна, понеже България ло по своя обмисленъ пъть, но откъсне отъ своите печалби е пора мание е обърнато върху лакейничене ще бъде ангажира въ кон отъ друга тогавашната опози зумно да се дадъть на бедното въ ство за запазване- заетия отъ него
найваженъ полицейски постъ въ
фликта, който Турция ще пре-! ция е спъвала работите, въ кое града население, което потъва презъ Варна?
зимата въ мизерия.
1
дпзвика. Даже за насъ момента то главна ролъ с ъ играли генсА нашите пъкъ електро-инженери
со явява благопрпятенъ . . .
| ралъ Савовъ, Кочо х. Калчевъ около
ВарнеНСКИЯ КЛ44
ОНЪ на дружеството
това осветление ще се пръси др., които с ъ ходили въ Ца- нать отъ елаволюбпе. Следъ като о- Хервенъ Кръстъ има за продаване
да преговарятъ съ раз щетвха некои отъ техь общин. каса по доброволно съгласие 32 нови ед
Купувамъ анции и об риградъ
накви неупотребявани железни кре
ни паши безъ да ги е упълно съ даване предприятието на Сименсъ вати и 14 кревати железни употре
лигации отъ всички дру мощавало правителството и лъ -Шукертъ, въпреки по-иеизносната бявани различни, както и 3 омивалгани отъ тия паши, т е с ъ вер- цена при тьрга, подъ предлогъ, че ници железни. Желагощите да се
жества и банки.
била много реномирана въпросната
вали, че ако со , измени курса фирма, не дълго време следъ това! обърнатъ'(Къмъ касиера на друже
Справка редакцията.
ството г. Я. Найденовъ.

БР. 16

Кредитно Акционерно Д-ство „Зора" — Варна.

ПРОВАДИЙСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО^,Д 0 Б_Р_И_ Н .еУ*

ПОКАНА № 114.

ПОКАНА
Съгласно чл 16 отъ устава на дружеството и чл.' 184 отъ Търг.'
ваконъ, поканватъ се г. г. акционерите на дружество „Зора" да присът
ствуватъ на V 1-то редовно годишно събрание,
което ще стане на 26 того,
въ 10 ч. преди обедъ въ бирария я Галата ц на Ксенофонъ П. Келайдитовъ гр. Варна.
ДНЕВЕНЪ Р Е Д Ъ :
I. Доклади на Управителния и Проверителния Съввти;
II. Удобренпе годишните сметки и освобождаване отъ отговорность същите съвети;
III. Гласуване бюджетъ за 1914 година.
IV. Съгласно чл. чл. 8 и 13 отъ същия уставъ избиране Управителенъ и Проверителенъ съвети, понеже мандата изтича на досегашните
Съгласно чл. 17 оть устава на дружеството, за право участие въ
събранието, акциите се депозиратъ въ кантората на дружеството, Българ
ската Народна Банка, частните банки и дружества, срещу свидетелства
или писма за заложени акции. •
Ако събрането не се състои на 26 того, то се отлага за 2 февру
арии с. г. въ същото мвсто и часъ, като ще се поднови депозирането на
акциите.
Депозирването на акциите и приемане пълномощията ще се пре
крати на 24 с. м. до 4 часа следъ обедъ, а въ случай на отлагане — на
1 февруарий същия часъ.
Варна, 8'януарий 1914 г.

Поканватъ се Г. Г. акционерите на Провадийското Акц. Д-во "До
брина4* да присътствуватъ на редовно годишно събрание на 2 февруари
т. г. въ 8 часа предъ обедъ въ помещението на Дружеството въ гр.
Провадия.
Д Н Е В Е Н Ъ
Р Е Д Ъ :
1) Доклади на управителния и проверителния съвети;
2) Разглеждание и удобрение годишната равносметка за 1913 год.
приемане предложението за разпределение печалбата и освобождение отъ
отговорность управителни^, проверителния съвети и директора презъ от
четната 1913 год.;
3) Гласувание кредити за 1914 година;,
4) Избирание двама нови членове за управителния съветъ съгласно
чл. 9 отъ устава и избирание нови проверителни съветници.
Въ събранието могътъ да присътствуватъ, акционери, които депози
ратъ акциите си въ дружественната кантора въ гр. Провадия или въ
клоноветъ на Българската Народна и Земледелчески Банки. Депозирането
акции и приемание пълномощия ще се прекрати на 30 януари т. г. въ 6
часа вечерьта.
Ако събранието не се състои на 2 февруари т. г. отлага се за 9 фе
вруари същи часъ и место въ който случай депозирание *акции и прие
мание на пълномощия ще се прекрати на 6 февруари т. г. 6 часа вечерьта.
гр. Провадия, 12 януари 1913 год.
Огъ управителния съветъ.

Равносмътка

О т ъ Управителния Съв1>тъ.
АКТИВЪ

Балансъ
На кредитното акционерно Д»во „ЗОРИ" гр. Варна за 1913 год.
АКТИВЪ
ПАОИВЪ
Каса
Портфейлъ
Текущи сметки
Ценни книжа
Залогъ ценности
Ипотеки
Длъжници
Депо полици
1 Депо тек. сметки
1 Депозитъ гаранции
1 Инкасо полици
I
1 Гербови марки
1 Мобили
1 Наемъпред.за1914г.

9726 50 Капиталъ
559719 70 Запасенъ капиталъ
550311 38 Срочни и безср. влоговеч
7435 — Кедиюри Нар. и Ген. Бай.
166690 — Депозирани гаранции
84591 35 Депозанти
30629 36 Гаранции тек. сметки
170933 90 Заложители
64007 — Чужди полици
1
49500 — 1 Одържки
70856 75 I Съмни1елни креанси
138 30 Лихви за 1914 год.
1000 1 1 Тант. за Упр. и Пров. Съв
500 —1 Дивденти за 1911 и 1912г.
„ за 1913 г.по20 л.
1766039 24

1

==

500000
100000
321256 80
232234 28
43000
170933 90
64007 1
166690 —1
70856 75
642 89
12932 62
26044
7000 -г-\
441 ! - |
50000 1766039|24

~~1

—1

—1

Печалби и З а г у б и
Дй ДЙВЙ

СТР. В

„СВОБОДЕНЪ ГЛАСЪ"

Отъ 1 януари до 31 д?ке(пври 1913 год.

Броено за ЛИХВИ & Комисиона
,
"
за общи разноски наемъ,
служащи и данъкъ
Амортизация на мобилпте: 50%
Лихви за пресконтираие портфейла
и чуждите влогове
Съмнителни креанси
Запасенъ капиталъ
Таитиеми на Управ. и Пров. Съве1
ти и служащите
Дивидентъ на VI купонъ за 1913
1
год. по 20 лв.

26044 —
11362 25
20000 —

92500 _ | 1 Капиталъ л. зл.
370000 1
1|Невнесенъ капиталъ
2;Каса
8124 79 2 Запасенъ фондъ л. зл.
47747 041
ЗЛпотекарни заеми
У Влогове лихви кредитори
!
Соловек. 119416-80]
а) срочни л. зл. 145738
1
Изпъл. листове
б)безсроч." "31255'30
3066240 150079 20И
г)ф.лихв.1913г.4091 — 181084 301
4 Портфейлъ
.334200 6о1 4 Разни безлихвени с/ки 1 7771 56
5 Текущи с/ки дебитори
76799 931 5 Висящи постъпления
830 —1
6 Съдебни дела
12100 25Й 6 Фондъ съмнит. длъжниц. 5067 65
7 Съдебни разноски
1-244 ЗОУ 7 Депозанти
18003 30
8 Съмнителни длъжници 1 5067 6бЯ 8 Гаранц.упр.ипров.съветв 27125 —1
9 Недвижими имоти
21709 6(1 9 Текущи с/ки кредитори 55310 65
10 Мебели
1300 -Ню Предпл. лихви за 1914 г.
8965 08
111 Ефекти .
1260 —«и Акционери
97575 —1
1 2 Печалба
(2 Депозити цени книжа 27125
54000
13 Записи за инкасо
1428 30
114 Записи депо
26290 —
15 Цености на хранение
16575 —
99 96
6 Невнесени акц. вноски
17 Акции
| 97575 —
[873479
|873479 |58

-I

—1

п1

М1

на 31 декември 1913 година.
1 Лихвинасроч.пбезср.влог.
1 Огъ» лихви
а) платени за 1913 год.
2
глоби
16388-211
3 Г» комис.адвокат; право
б) предвид, аа плащ.
4 п гербови марки
недвиж. имоти наеми
4091 — 20479 21 5
6 7» съмвител. взимания |
2 Канцеларски
1 1354
3 Възнаграждение на упр.
7 П ефекти
и проверит. съвети
1246 50 8 Я
неделимъ остатькъ
4 Данъкъ недвиж. имоти
отъ 1912 г.
185 —
5 Фондъ данъци
4754 72
6 Командировки
!
56 80 1
7 Съдържание на служащ. 5105
8 Амортизация мобели
1 159 65
9 Амортиз. недвиж. имоти
129 80
10 Печалба
1 5400(1
| 87469 68|

77333 30
176 50
77о7 57
55
1970
112
96 —1

—1
тП

1

7000 —
50000 —
1191113 63

191113 6§|

Директоръ: Я. ФаЛ0ВЪ.

ДОКЛАДЪ

17 60

87469 №

1

Отъ Проверителния Съветъ па Кредитното Акционерно Д-во „ЗОРА" въ
гр. Варна къмъ г-да акциг нерите на същото дружество за VI-™ редовно
годишно събрание

Господа акционери,
Съгласно чл. 14 отъ дружествени* уставъ и предписанията на Тър
говския законъ, честь имаме да Ви доложимъ, че презъ течение на 1916
год. сме извършили внезапни ревизии на дружеството и всекога сме кон
статирали пълна изправность и редовность на касовата наличность, цен
ните книжа и портфейла съ счетоводството, за което сме съставили над
лежните ПРОТОКОЛИ.
и
Така също прегледахме баланса и сметката .Печалби и Загуби за
1913 г. и ги намерихме верно извлечени отъ дружествените счетоводни
книги. Вследствие на това, молимъ, г да акционери, да удобрите предста
вените балансъ и сметката „Печалби и Загуби , както Ви съ предста
вени и да освободите отъ отговорность Управителния Съветъ за дей
ствията му презъ миналата година.
гр. Варна, 10 януарий 1914 год.

М. Ковачевъ
Ник Серафимовъ
Вел. Василевъ

отъ всички дружества въ Бълга
рия и
ОБЛИГАЦИИ отъ Дър
Червения
кръстъ
и
отъ
всички
градски
общини
жавния
заемъ,
Софийския
.ения кръстъ и отъ вси _
.
г»„«л~« заемъ,
Справка пъ редакцията на в. „Свободепъ ,1 ласъ .

Хунувамъ аЦцив

ПАСИВЪ

ЗАГУБИ и ПЕЧДЛБЙ
ДП ЗЕМИ

51997 54 Бруто Лихви &\
1
Комисиона 191113 63
23709 84
1001) —

Проверители;

з а 31 Д е к е м в р и 11913 г о д и н а .

Докладъ
Отъ проверителния сьветь при Провадийското Акционерно Др-ство
„ДОБРИНА" ДО XXIII общо годишно събрание на г-да акционерите.
Господа акционери,
Като проверители на дружеството ний по силата на чл. 202 отъ
търговски законъ и чл. 18 отъ дружествения уставъ правихме обстойни
ревизии на дружествените операции презъ изтеклата 1913 година и въ
резултатъ констатирахме:
1) Че решенията на управителния съветъ съ въ духа на тьрговския законъ и съгласно съ постановленията на дружествения уставъ;
2) Че всички операции презъ годината своевременно и верно с ъ
записани въ книжата на дружеството;
3) Че годишната равносметка и ведомостьта за печалби и загуби
представени отъ управителния съвет ь е приключена съ печалба 54000
лева, която по предложението на управителния съветъ следва да се раз
предели така:
а) Ю% запасенъ фондъ л. вл.
5400
б) 4% тантиеми на упр. съветъ л. вл.
1944
в) 1%
"
" пров. съветъ „ „
486
972
г) 2°/0
„
„ служащи
п я
д) 16°/0 печалба по купонъ за 1913 година
върху капиталъ 277500 л. зл.
44400
е) неделимъ остатъкъ за 1914 год.
798
Всичко л. зл. 54000
Следъ всичко гореизложено ний Ви молимъ, Господа акционери да
удобрите така приключените сметки и освободите.оть отговорность упра
вителния съветъ и директора за дейностьта имъ презъ отчетната 1913 г.
Гр. Провадия. 12/1 1914 г.
Проверители: Р. ПОПОВЪ, В. НЕДЕВЪ

Провадийско Баннерсно Търговсно Акц. Дружество

ПОКАНА
Я? 23,
Възъ основа на чл 184 отъ търговския ваконъ и чл. 21 отъ устава
на дружеството, поканватъ се Господа Акционерите на същото дружество,
да приеътствуватъ на IV редовно годишно събрание, което ще стане на
9-й февруарий т. г. въ 9 часътъ преди обедъ въ помещението на д-вото
при следния дневенъ редъ:
1) Доклади на Управителния и Проверителния съвети;
2) Разглеждане и удобрение годишните равносметки за 1913 година,
приемане предложенията за разпределение на. печалбата и освобождение
отъ отговорность: Управителния, проверителния съвети и Директора на
дружеството за управлението на Д-вото презъ 1913 година;
3) Гласуване бюджета на Дружеството за 1914 година и
4) Избиране на нови членове за Проверителния Съветъ, съгласно,
чл, 17 отъ устава на Дружеството.
За право участие въ събранието, акциите ще се депозиратъ въ кан
тората' на дружеството или въ Българската Народна и Землодвлческа
банки и клоновете имъ, срещу удостоверение пздадено отъ къщите.
Ако на 9-ий февруарий събранието не се състои по непредставяне
на повече отъ 72 капиталъ, то съгласно чл. 24 отъ устава, се отлага за
16 февруарий Т. г, въ същия часъ и место, презь което време ще се
приематъ нови депозирания на акции.
Депозирането на акциите и приемането на пълномощията ще се пре
крати на 6-ий и 13-ий февруарий н. г. 6 часа вечерьта
гр. Провадия 12 януарий 1914 година.
Отъ Управителния Съветъ.

Равносметка
АКТИВЪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|Ю
11

Приключена на 31 деКем. 1913 год.

Каса
Портфеилъ
Текущи с/ки дебитори
Ипотеки
.Дбпоз. ценни книжа
Полици за инкасо
Протестир. полици
Съдебни дъла
разноски
я
Мобили
Депо полици с/щу тек.
с/ки кредитори

10321 70 1
314559 95 2
85157 20 3
4
93064
67211 25 5
2496 95 6
7
6905
8
1635
170 05 9
669 10 110
11
6000
12
13
588193 20;

ПАСИВЪ

300000
Капиталъ
14243 10
Резервенъ фондъ
Тек. с/ки кред. 2 лица 1033 75
„
„
,, депоп/ци
208 10
Гар, управ. и пров. съв. 28000
Срочни безср. влогове 136041 35
инкасатори
2496 95
Безлихвени сметки
2201 85
Депозанти
39211 25
Кореспонденти
1833 05
Пр*д лих. за 1914, г. 13363 50
Фондъ за дан. за 1913 г. 3100
Печ. отъ 1913 г. за раз. 46460 30
588193 20

Загуби и печалби
ДА ДАВА

ОТЪ .1 януарий до 31 дек. 1913 год.

ДА ЗЕМА

1 1Общи

1 Лихви, комисиони и
разноски
а) Занл. на перс: 4008.—
търгоски сделки
83732 37
б) Канц. разходи ч 931.25
2 Отъ отбивъ на гер
бови марки
в) Наем пом. на д-то 400.— 5339 25
65
3
Неделима
печалба
2 Възнаг. на управЛсъветъ 1130
245 —
отъ 1912 година
626 30
3
„ ' „ пров.
„
4 фондъ дан. зан. 3100.—5платенъ общ. дан ПО.— 3210
\
70
Командировки и помощи
6 Повърнати и плат. лих.
* а) Лих. в/ сро. безср. влог.
9407.40
\
б) Лих. в/ тек. с/ки'кредит.
4894.42
1
в) повър. лихви
38.80 14340 62
\
265
7 20% амортиз. на мобил.
8 Предплат. лих. за 1914 г
а) по портфейла 6072.46
\
б) по ипотеките 3281.70
в) на влоговете 4009.35 13363 50
\
9 ЧИСТА ПЕЧАЛБА
10% за зап. фондъ 4646.90
\
5% я управ. съв. 2323.—
\
Г/о» пров.
"
464.\
3%„ служащ. 1393 —
\
Недел. остатъкъ
133.40
\
Див. по15л. на ст.
\
2000 акц. и по 7.50
\
л. на нов. 1000 ак. 37500 46460 30
\
84423
84423 67
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ДОКЛАДЪ
Н а П р о в е р и т е л н и я С ъ в е т ъ при Банкерското Т ъ р г о в с к о
Ацпонерно Д р у ж е с т в о в ъ г р . Провадия, до четвъ>ртото общо
годишно събрание на акционерите
Господа акционери,
Съгласно разпорежданието на чл. чл. 18 и 19 оть дружествения ус
тавъ и чл. 202 отъ търговския законъ, честь ни е да Ви направимъ едно
кратко изложение за резолтата отъ общата годишна проверка, която из
вършихме на дружествените дела за изтеклата 1913 година.
I. Дружествените сметки съ водени най редовно и винаги съгласно
постановленията на търговския законъ, дружествения уставъ и протокол
ните решепия на Управителния Съввтъ
II. Всички операции по деловодството на дружеството съ правилно
съставени и своевременно минати по дружествените книжа, водени вина
ги чисто, редовно и точно;
III. Управителния Съветъ, Директора и останалия дружественъ первоналъ съ действували въ рамкнгв на търговския ваконъ и друж. уставъ;

IV. Годишния балансъ и сметките „Загуби & Печалбии за отчетна
та 1913 година, които почитаемия Управптеленъ Съветъ Ви поднабя за
удобрение, съ проверени отъ насъ и намерени въ пълна хармония съ
дружествените книги.
и
Годишния балансъ е прпключенъ съ Актпвъ 588193.20 л. зл, и 11асивъ 541732*90 л. зл плюсъ печалбата отъ 46460*30 л. зл. или всичко
паспвъ 58819320 лева;
V.. Предлагаме Ви и молпмъ да удобрите предложението на Упра
вителния Съветъ за разпределението на печалбата 46460'30 лева, съста
вено съгласно чл. чл. 4 и 31 отъ дружествения уставъ, така:
а) Да се отдели отъ печалбата 10% резервенъ фондъ л. зл, 4645 90
б) 5% върху печалбата да се раздадътъ за тантиеми
л> з л
на Управителния Съветъ
- 2323.
в) 1% върху печалбата да се раздадатъ за тантие
л зл
ми на Проверителния Съветъ
« - 464.
г) 3 % върху печалбата да се раздадатъ за тантиеми
на служащите при дружеството
л. зл. 1393,
д) Да се мине за печал, за 1914 г. неделимъ остатокь л. зл.
133.40
е) Да се раздадътъ като дивиденти върху капитала
300000. л. зл. по 15% на всека акция (2000 акции по
15 л. зл. и 1000 акции по 750 лева зл.)
л. зл. 37500.—
Всичко л. зл. 4б4о0.30
На край, следъ като констатирахме всичко това, за приятенъ дългъ
считаме ;да подчертаемъ, съ особено задоволство твърде радостния фактъ,
че особенно тая отчетна година дружествените операции с ъ по вече отъ
добри и успеха твърде блестящъ, макаръ и дружеството ни да преживя
близо % отъ годината общата за страната ни тежка економическа и фи
нансова криза, като последствие отъ продължаването обявената балканска
война, а за тоя големъ дружесгвенъ усивхъ има твърде много да се бла
годари както на управлението на дружеството, така също и на неговия
персоналъ, ЕСОЙТО СЪ право може да претендира за по-добрата Ваша мате
риална подкрепа.
Следъ всичко това, молимъ да приемите и удобрите годишния ба
лансъ и сметките „Загуби & Печалби,* като" освободите Управителния
Съветь и Директора на дружеетвото отъ * отговорность за управлението
имъ за 19*3 год.
гр. Провадия 12 януарий 1914 година.

| Ц. Харбовъ
Проверителенъ Съветъ: \ Ат. НИКОЛОВЪ

I Д. Н. Борановъ

пшо ЩЕРЕВЪ - ш
С ъ о б щ а в а м ъ на всички, чб о т ъ 1 я н у а р и й

1914

год.

от-

крихъ въ река Девня колониаленъ магазинъ, отъ който
всеки ще може да си набави в ъ малко или големо количество
разни първокачествени бакалски стоки с ъ много износни ц е н и .
С ъ щ о до колониалния ми магазинъ открихъ ПИТеЙНО ЗавЬД^ние, което е снабдено съ чисти н а т у р а л н и вина и най-добро
качествени напитки.
С ъ почитъ: Панко Щ е р е в ъ .
III Варнсн. Съдебенъ Пряставъ. III Варненски Съдебенъ Приставъ
Д. № 286/913 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 67
На основание изпълнителния листъ
отъ 21 декември 1913 год,, издаденъ
отъ III Варненский Мировий Съдия
въ полза на Димптръ Аврамовъ
отъ гр. Варна противъ Анна Т.
Мустаклиева отъ гр. Варна, за 500
лева и др., обявявамъ . на инте
ресуващите се, че отъ последното
двукратно публикувание настоящето
въ местния вестникъ, въ продълже
ние на 31 день, съ правонаддавание
5% в ъ 24 часа, ще продавамъ пуб
лично въ канцеларията си въ гр.
Варна следующия недвижпмъ имоть,
останалъ въ наследство отъ покой
ната майка Хриортп Аргирова отъ
гр. Варна, а именно: х/с чаеть отъ
една къща, находяща се въ гр. Вар
на, IV уч. XX линия'№ 895/44 ул.
„Панига а , едноетажна, състояща се
целата отъ 5 стаи за живеене, по
между салонче, направена отъ камъкъ
и дърво, покрита съ местни керемиди,
дълга 9 метра, широка 9 метра, ви
сока 2!/2 метра, — въ двора има по
строена една стая, дълга и широка
по 3 метра, направена отъ тухли и
дърво, покрита съ местни керемиди,
пералникъ и нужникъ, съ дворъ отъ
около 140 кв. метра — застроено и
незастроено, при съседи: Руси Петровъ, Иванъ Тоневъ, Мария Стояно
ва и отъ две страни пъть, оцен. за
460 лева.
Желающите да купятъ имота, могатъ да се явятъ всеки прпсътственъ
день и часъ въ канцеларията ми. да
преглеждатъ книжата но продажбата
и да иаддаватъ.
Варна, ДО януари 1914 г.
1—2
III Съдебенъ Приставъ: Н. Николовъ.

Продава се

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 70
На основание изпълнит. листъ
№ 9174 отъ 31 декемврий 1909 год.,
издаденъ отъ I Варнен. Мир. Съдия
въ полза на Христо Чернаевъ отъ
гр. Варна, а противъ Георги Т. Арггровъ отъ гр. Варна, за 136 л. и др.,
обявявамъ на интересующите се, че
отъ последното двукратно публику
вание настоящето въ местния вест
никъ, въ продължение на 31 день,
съ правонаддавание 5 % въ 24 часа,
ще продаавамъ публично въ канце
ларията си въ гр. Варна, следующия
длъжниковъ недвижимъ имотъ, оста
налъ отъ наследство отъ покойната
му майка Хрисоти Аргирова отъ гр.
Варна, а именно : % часть отъ една
кдмца, находяща се въ гр. Варна, IV
уч., XX ЛИНИЯ № 895/44 ул. „Панига и , състояща се целата отъ 5 стаи
за живение, едноетажна, по между
салонче, направена отъ камъкъ и
дърво, покрита съ местни керемиди,
дълга 9 метра, широка 9 метра, ви
сока 27г метра: въ двора има по
строена една стая, дълга \и широка
по 3 метра, направена отъ тухли и
дърво, покрита съ местни керемиди,
пералникъ и нужникъ, съ дворъ отъ
около 140 кв. м. застроено и неза
строено место, при съседи: Руси
Петровъ, Иванъ Тоневъ и Мария
Стоянова и отъ две страни пъть,
оценена частьта за 460 лева.
Желающите да купятъ имота,
могатъ да се явятъ всеки присътственъ депь и часъ въ канцеларията,
ми, да преглеждатъ книжата по про
дажбата и да наддаватъ.
Варна, 10 януари 1914 г.
1—2
- III Съдеб, Приставъ Н. Николовъ.

д в о р ъ 320 кв. м., ъ г ъ л ъ , с ъ кжща № 30 на у л . „Раковска" за
8000 л. Справка в ъ редакцията.

