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Обявява, пет'отъ днесъ, 5 априлъ възобновява нрет кратената си пр^Ьаъ време на всеобщата война търговия
S еъ.НЕФТЕНИ произведения въ ц^зла България.
g
Въ складовете на дружеството. се намира въ гоЯ л^ми количества
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Истинсно батумско машинно масло,
сжщо пристигна ни:
най-доброкачественъ Г А З Ь двойно раФиниранъ.
Адресъ ва писма: Дружество Братия Нобель.
Адресъ ва. телеграми:
——
Бранобель.
.
Кантората въ гр. Варна се- намира на площадъ
Независимость. № 39.
..'..*•"• 1_з '

ВЪ ОБЛАСТЬТА НА КОРУПЦИЯТА.
Отъ онова, що се писа въ търговеца на усмотрението на
вестника ни въ две статии подъ органите си— макавиети, маневредъ аа митниците и митнияе'- ристи, магазинерши нр. и пр., т е ,
скитЯ посредници, явствува, че последните^ по своему да вьркорупцията, че нравотвенното Шатъ и съгласно нуждите си да
растление с ъ в с и ч к а т а си рслужва;тъ. Много пльти даже да
разрушителна сила и последици же началствата еж,' безвластни
се. развива и разширява по всич и безгласни, ако подчинените
ките. отр юли и посоки наслу- имъ служащи еж, отъ организи»
жебнйя животъ, въ всичките раните въ некоя отъ комунйс-Фв р и*, й а д 4"го*-- държав отичееьите органиваЦии-^-пред-в
ната организация е въ съпри такива служащи виешъ закон-ь
косновение съ търговията- и ивЯ г висшата1 воля на органиаагхиядустрйята..'
та и- т е отъ тамъ черпятъ ко-<
Ту*къ*диес*ь."-отделяме место ражъ и сила да вършатъ безъ
р;Кажемъ. н-Ьколко думи пвш страхъ и беаъ срамь всекакви
службата при железнопжтните ивнудвания надъ търговците.
влагалища и' по снециялно ва
Отъ желание да внаемъ прие
Маневрената служба.
мите на тия; ианудители, на
Имена и места не спомену блюдавали сме какво вършатъ,
вам^ не ващото ке можемъ да напримеръ, когато пристигнатъ
дадемъ такива, а задното пороч- вагони съ стоки, ; преднавначеностьта и въ тая служба е ста ни за износъ и ето какво сме
нала тъй ; обща на всЪкаде, че забелезали: втарятелно тия ва
;
йие; не бихме могли да ' наме*- гони се подбйрагв при: манев
римъ место въ тесните колони рата ва; пречистването на ли
на вестника си да побере всич нията и се откарвать въ найките имена и конкретни Факти. ' затънтеното место и; толкова
далечъ отъ пристанището или
Пакт&итукъ, обаче, сме длъж
;
ни да направимъ една малка ре отта местото, кадето им;Гда се
зерва ва една часть отъ служа- равтоварятъ^ де само съ една
щит^.дчйновниците,които чест по-специалиа маневра* при нуж
но, и безукоризненно изпълня- дата аа раатоваряне да« могатъ
ватъ службата си, но това е'ед да се иввлекътт. Отъ: местата
'...
но малцинство, което се губи си, кадето еж залостени.
посредъ корумпираните елеменИма случаи, когато , стоките
,ти, както се губи светлия лъчъ отъ така залостените по глу
яъ мъглата.
хите и аатънтени* линии ваго
;
Идете, въ която щете по-голе- ни требва да се натоварятъ на
парахода,
който'стои
вързанъ
мп желевно-пжтна станция,,отъ
кадето става превовъ и преносъ па пристанището, още повече,
на стоки, все, едно и сжщо оп че стоките еж продадени Фран
лакване ще чуете:„вагоните ми ко: борда;" стопанина на стоки
пакъсниха", „вагона ми епреха", т е се огжва' около маневриста
„вагона ми въ слвпа линия ва- и го моли да йачлече вагоните
д р ъ с т их а", ^влагалището ме да ги докара на местото за
скенджоева", „на пройввола на' разтоварване, като дава мило за
маневриста съмъ оетавенъ", „ма драго тази работа, да се свърши
невриста ми иска .. . т р е б в а н Ь- часъ по-сиоро, до като парахода
не е вдигналъ котва да! замине
що да 'му дамъ^-и т. н.
Обърнете се къмъ когото ще и да остави стоките му на про
те да му изкажете възмущение извола; маневриста отъ> с в о я
то си отъ тия действия въ не*- страна прави сметка съ- какво
кои' влагалища и отъ тия до- ; би могълъ да се задоволи и при
могвания на некои отъ манев- четири очи се свършватъ усло
ристите, вместо,осж,ягдане и по- вията по волята на маненриста.
Важното е, че началствата,
рицчние, ще чуете нещо подоб
но на следното: „е, що да пра не <уй да не знаятъ всичките
вятъ хората, бе джанамъ—глад тия работи, които се вършатъ
ени сяц заплатите имъ недости- за сметка на авторитета на уч
гатъ, всичко е скжпо, всичко режденията, които т е представимъ требва, а' средствата имъ ляватъ, даже аа сметка на лич
еж. къси, що даправятъ т е ? — ната rbxna честь като шефове
ей тъй, отъ тебъ, отъ менъ ще на тия учрежд/ния, но че неиолучатъ;аа да свържатъ двата матъ коража да взиматъ никаккрая," Ето* какъ оправдава гни пи мерки аа премахването на
лото' общество това чиновни злото; не си задавтъ труда и не
ческо ц елужашко .растлеийе— смеятъi да сезиратъ прокрурст„ослуга," аа -оелуга"! А начал вата и еждилищата съ подобни
ствата ?,Те еъ бюрократска И|>е- деяния, които се вършатъ предъ
небрежитвлиость къмъ
дъл- очит4 имъ въ учрежденията
гътъ си, предоставили еж, гнее- имъ, н) така т е съзнателно стац/вл о, еждбата: и интересите на ватъ. морални , въучастиици въ

на да бждемъ творители не са-.
мо па' собственното, но и на
народоиолезното благо. В ъ тоя
духъ ще работимъ, в ъ тоя нжть
ще вървимъ. Мислимъ, той е
най-добре небрания.
„Въ тоя моментъ, като ви бла
годаря още ( д н а ж ъ ва честьга,
която ни направихте съ ириежтегоието си тукъ, поаволяпамъ
си да ви поканя на скромна за
Своевременно бехме съобщи куска и на чаша вино!"
Въ оживените разговори, вър
ли, че новооснованото Акцио
ху
темата, че обстоятелствата
нерно Търговско — Индустри
ално Д во „Пейчевъ, Патаманс- налагатъ подражание в ъ при
ки, Недкови" о т ъ 1 априлъ т. г." мера на г г. акционерите на
вацочпа да Функционира; По Д-вото „Цейчевъ, Патамански,
тоя случай г. г. акционерите Недкови," че тоя е спасителния
му, съ молебенъ и водосветъ пжть, председателя на Варнен
въ дружественото здание, тоя ската Търговска Камара г. К.
день призоваха благодатьта Бо Генопъ, съ чаша в ъ ржка, стана
ж и я надъ своето начинание и да; благодари на стопаните в ъ
лицето на председателя на дру
устроиха едно скромно, но ми
ло тържество ва лицата, които жеството за любеви та покана,
се- отзоваха на поканата имъ, която е направена на камарата,
по случай на молебена и водо и на т ъ р г о в ц и т е и банкерите.
Г-нъ председателя на Кама
света. Сложи се обичайната за
рата
намира, че всекога силата
такива случаи вакуска, на която
г-да приежтетвующите беха по е била в ъ вдружените капита
канени о т ъ председателя на ли. „Така е в ъ Америка; така
управителния с ь в е т ъ на дру е и в ъ Англия — дето всеки 7,
жеството г-нъ Григоръ А. П-вй- человека о т ъ едно семейство мочевъ, съ еледните импровизи гатъ да правятъ лемитедъ." Апелиралъ е, апелира и ще апелира
рани думи ;•"• ' ,
ва обединен, на капиталите, за
„Г-да, длъи-ен%. съмъ преди
съединението на силите — за
всичко'да ви благодаря отт> име
задружно работене в ъ търго
:
то на -. г. г. акциоиерйт Ь з i лю
вията, така както правятъ хо
1
безното ваше отаовакание да
рата в ъ силните търговски дър
приежтетвувате iia осветяване
жави. Г-нъ Геновъ не пропусна
то на нашето сдружено • на^чйслучая ; да^прдпомнад снеулото
"нание; ••';
:
минало на обединилите се и
Сдружението,,което днесъ сла
здружилите се тъговски фирми
га основите си\за б ж д а щ а д е й Ан. х. ПЬйчевь, Ан. Патаманноеть в ъ полето на търговията,
сКИ и Цочо Недковъ, които въ
а даже и въ,индустрията ни се
историята на българската, тър
наложи о т ъ обстоятелствата, то
говия светятъ като • три неосе продиктува о т ъ новото вре
гасваеми светила. Капиталите
ме, когато раздробените капи
на техните приемници се обетали еж бевсилни да устоятъ
диняоатъ — искаше да каже
на т е ж е с т и т е на живота и на
Г-нъ Геновъ — обединяватъ. се
Фиска. Времето, о е в е н ъ това,
и техните духове. Призовава се
иска и. своите хора на добрия
надь техъ и божието благослоонитъ,' па дългата практика.
еение въ миръ и съгласиедостойНие съединихме капиталите си,
ните имъ синове, достойните
съединихме силите на ойита
творители на днешното дело, да
си, силите на дългата и непре
го иадигнатъ, да го оввковекъсната наша практика в ъ това
чатъ, пакъ еъ съгласие и до веки
полу и идемъ да отговоримъ на
съ съгласие. „Въ съгласието е
искането на рбетоятелствата, ивалога на вашето предприятие,
демъ да ивпълнимъ т а я повела
Г-да, не се делете отъ съгла
на времето'. Дружеството ни
сието" — добави г. Геновъ и
сега още ще работи в ъ областьпи ва инциаторите и състави
та. на колониялната търговия,
телите на дружеството, въ об
как го ние съдружниците рабо
щия въвкликъ да процъвти
тихме чса го отделни Фирми и
предприятието.
когато затвърди-своята полезна
При сжщото въодушевление
дейность добре, ще има да по
мисли за разширявани на рабо и общи благопожелания, пиха
тата си и по други обла<: 1 it, пре уместни наздравици и Г. г: Д-ръ
димно, в ъ индустрията. Но всич Ив ЧЗкимовъ и Петко Кирчевъ.
ко това не става само съ на
* *
шето желание и едничко съ на
Акционерното Търговско Иншето усилие. То може да се дустриялно Д-во „Пейчевъ, Па
оежществи само, ако дружество тамански Недкови" се състав
то ни се радва на съчувствието лява още отъ ме колко • други
и съдействието на по-широките Фирми и личноеси, но ядрото
обществени сили, ако то може така да се каже, е на тия три
да се радва на съчувствието и •Фирми, които по тоя начинъ еж
съдействието и на васъ т у к ъ обевсмертени и требваше да ос •
приежтетвующите т ъ р г о в ц и, танатъ обезсмъртени. За Варна
банкери и пр. За менъ е аксио и Русчукъ Фирмите Ан. х. Пейма, че никое 'търговско пред чевъ, Ан. Патамански, Цочо
приятие не мож^ да иде крачка Недковъ еж безсмъртни. Щ/Ьха
напредъ, ако то н е м а на стра да н.шравятъ грехъ неиростимъ
ната си колегиалното съчувствие предъ търг. общество и престжи подкрепа, ако широкия общест- пление^най големо предъ съвемораленъ кредитъ; не е постоя- стьта си приемници, които съ ба
ненъ снжтникъ в ъ неговите щините си имена издигнаха и се
дела. Лъская се да вервамъ, че бе си до оная висока почеть на
дружеството ни, което съединя видни търговци, ако нанравяха
ва материалните и духовните светотатството да заличатъ тия
си сили в ъ това ново предприя светли Фирми отъ да блещатъ и
тие, ще намЬри тоя кредитъ и да действуиатъ назидателенО за
Въ средата на колегията си и всеки търгоиецъ, който иска да
в ъ среда!а: на клиентелата си, вземе поука отъ търговска добк ъ м ъ които то ще се старае да родетель и нримеръ отъ тру
е особено, внимателно и друлсе- долюбие, пестеливост!, и самолюбно. С ъ всичко това г г. ак ивдигане до най-високото стжционерите ни съзнаватъ, че ние иало на търговската честь и
.съ предприятието ей ще треб-, степенv па търг. йерархия.
деянията и носягъ всичката мо
рална отговорность предъ об
!
ществото.
.
Жалки нач^легва!
Alvanitino.
..(

Шо сгодено

Брой 505 (55)
HtHmt за обявит* еж:1
• а кв. сантимстъръ I /»
лева, :ia тодежни, вЬнчални,
некролози 50 лв. яа едво
публикуване; баланси, рЬшечил, пурауляри и.Прото
коли ни споразумение'; ре
гистрация на търговски и
индустриплни фирии 60 ла.
Т&"^гй»-^1шисе.отнад до
BJcrifnij'aiciil адвЗсйра^до
„ТъргшГгироетвгявяяаяаа.
щита", Варна „ВЬнчаяь" 8.

аДобрите синове еж добри пиремници. Г. г. Григоръ А. ГНшчевъ, братя Патамански и бра
тя Недкови, които толкова доб
ре оцениха светлата память на
бащите си, заслужа ватъ не са
мо похвалата, но и общата благодарность на тъ) говските об
щества въ Варна и Русе, за ааиазиането имената на тия три
търговски светила въ Варна и
Русе.
Нашата редакция се присъе
динява к ъ м ъ думите на г.
председателя на камарата: „Въ
съгласието е силата Ви", г-да,
разбирайте се, съгласявайте се
и работете. „Работете"... тая.
дума е разтеясима' — • ние иска
ме да кажемъ: работете и за
страната си, като че работите
ва себе си и тогава вие ще има
те най.почетното место въ гра
дацията на добри и полевни
твори гели на благото си и на
благото на страната.

ъишли съобщения.
Проекти за поправяне вреди-е въ Франция.
Специалната комисия въ Гер
мания пй поправките въ раз
рушените области на Франция
се е занимала напоследъкъ се
риозно съ този въпросъ. Въ то
ва васедание еж ваели участие
комаетьктии—лица*!!»!/-«1 опан-#
ските кржгове и представите
лите на строителната индустрия.
, Държавния секретарь Мюлеръ е изложилъ подробности
на плана, съ които Германия е
гот ;ва5да съдействува на Фран
ция ва ивдигане и поправяне съ
борените и унищожени сгради.
Той добавилъ че Германия
още отъ м. кми У19 г. е изя
вила'активна готовноеть аа съ
действие.

Содово производство вь
Епзась.
Въ края на 1920 год. въ Елзасъ еж получени 200,000 тона
ноташъ, равна на 11ь часъ отъ
количеството въ целия света,
приблизително два пжти по-вече
отъ 1919 г. (90,000). Надеватъ
се въ срокъ на 5 години да ее
получи около 600,000 тона. Скла
довете, въ които ще се складирва содата ваеиатъ едно прост
ранство отъ 180 • клм.

Текстилни произведения.
Въ lloubix отъ 28 Февр. до 5
мартъ 19JI година еж произве
дени следните текстилни мате
риали: влачина вълна 249,368
кгр., прежда вълнена ч и с т а
40,569 кгр.; прежда сукана 493
кгр.; вълна разна'5110 кгр.; памукъ, юта и ленъ и др. 9,432
килограма.
~

Външната търговия на Южна
Америка. Презъ м. Февруарий ю.
Америка е внесла за 4,891,000
лири стерлинги, а е ивнесла ва
4,717,000 лири стерлинги.
Споредъ послЬдпьото изчис
ление се равнява на '2,547,000
лири стерлинги злато.

Вдигната вносна

възбрана.

Вноеъ за Германия е разреши
ло Французкото правителство
на следните артикули: сера на
пръчки, ирахъ и рафинирана.,
'маслодайни семена като: макъ,
сусамъ, коноиъ, памукъ, палмовл семена, и други африкански
такива

Содазото производство въ Гер
мания презъ 1920 год. възлиза
на 9,237,000 квинтила, а преаъ
919 г. иа 1,117,000 квн,

Страници 2

7°/о отъ годишното ироиапод- • надало нареждане, съ което уве*
стно се употребява ва покрива- j личапа митнически налогь на
ш нуждите въ страната, оста- \
юдата чаеть се донася на пъшн- | всички жита, вълнени и па
пия паварь. Пр-Ьаъ мееЬцъ януа- \ мучни артикули, кожени и вемри 921 г. се е получило !)5'>,000 [ ле,увлчееки машини съ 100"/с.
кпиитила срещу 1,250,000 кин. ; Митнически налогъ на кгр. ва«а януари 920 год.
харь, бруто, 270 марки а 3 мар
Повишение митническите
ки на кгр. рафинирана аахарь.
такси-въ Флкпандия.
Всички други артикули ямать
финландското правителство е повишенъ налогъ съ 200°/о.

" С Ъ Н Л А Й Т Ъ"
Иесеръ Бротерсъ Лимитед*. Ливерпулъ
СТОПАНИ НА ПРОЧУТИЯ САПУШ>

„С Ъ . Н Л А Й Т Ъ "
fa съобщааатъ на многобройните си клиенти въ £ьлгария, че
пускатъ пъ продажба сапуните си „СДНЛАИТЪ** (каси
разни големини) но извънредно намалени ц-Ьна съ ком
бинация гарантирана ва г. г. иупувачитЬ отъ всЬкакави
курсове или др. иам-Ьнения въ ц!;ни.
Сапуните ще се продаиатъ отъ единствените имъ
пласьори аа България.
'

т
ш

Брой 505 (55)

Т-ьрговеко-Промнтлена Защита

Савоьъ, Паперезски и С-не, София

Нинеръ черъ Сингап.
„
червенъ Extra
Сяра на прахъ нова
стока торбата к-о 50
Тор. Калкута 21/гли6.
П

П

дни е въ генерална поправка и
снабдява се съ инсталация ва
електрическо осветление. Щомъ
се привърши поправката му, до
настлмшането иа иравдницитЬ
ще се тури въ нередовна (бевтариФна) цнрколация отъ Вар
на до Карантината и обратно,
а въ праадниците и насетне,
преаъ севона, цирколацията ще
бльдв редовна и непрекъсната.

24'12-8--

3:;0-18-18-

2/4 „

Къна
Лимонова соль обик.
„
„ крист.
Леблебии
Рошкови
Фъстъци червени I

90-! ; •

Продавачите на преспа риба
влоупотребяватъ съ мълченето
и търпенето па гражданите,
обаче властьта е длъжна да взе
ме мерки срещу влоупотребле
нията съ продажбата на тоя съестенъ продуктъ, като наложи
наркъ върху крайно намалени
цени. Доста е, дето граждани
т е СА гладували преаъ ония
времена, когато беше нужно
да се мисли само ва войската.
Просто рибата да CJ конфиску
ва и разпродава на населението
помимо всекакви продавачи и
препродавачи. :

, 24--

ХРОНИКА.
КурортнитЪ удобства въ Вар
на ежегодно растътъ. За удоб
ството на ония, които ще ис
ка 1ъ да ивполауватъ добрите
дни въ приятни равходки на
Карантината — едно живописно
и хигиенично м-Ьсто въ окол
ностите на Варна — отъ велик
денските правдници нататъкъ
и пръ-аъ цълия севонъ ще цир
кулира моторния катеръ „Св.
Иваиъ"— притежание на съг
ражданина ни г. Данаилъ Райковъ. Катера вечъ отъ н-Ьколко

Пропуснахме своевременно
да съобщимъ, че габровските
индустриялци г-да братя Минчо
и Христо Н. Гутеви, които беха ельдени по чл; 4 въ края на

миналия месецъ, еж. оправдайи
и освободени отъ затвора. Т е
сжщо беха жертва на дивата
хайка на крайните елементи,
Които и с к а х а онищожението
имъ, защото съ трудъ еж. ста
нали имотни.

Министерството на BbTptiu
нит* работи разпорежда да се
преследватъ опия т ъ р г о в ц и ,
които нематъ установено местоаанятпе и местожителство,
и които се еанимаватъ съ амболантна търговия.

'Фирмата братия Нобелъ, добре
поената на търговците въ цела България, която отъ общата
война насамъ бе ..прекратила
търговията си въ страната ни,
отъ днесъ ваоочва на нова сме
тка да търгува съ всички пет
ролни продукти, Обръщаме вни
манието на всички наши четци
търговци, а особенно на коопе
рациите въ царството, върху
обявлението на сжщата Фирма,
което днесъ публикуваме.

Рекламирайте чръзъ Търгоиеко Промишлена Защита
П«чалница Д. Тодоров* — Варя*.

Ил. Ц К»лолиь 3, телсфонъ 1090.

Анц. Д-во Пейчевъ, Патамансни. Недкови
отъ гр. Варна, телеФОнъ 88,
Телегр. Адресъ Колониялъ, при които еж. и складирани.

Варненско Индустриално Дружество „СИЛА."

П О КА Н А

1-10

Варненско тържище
б аирилъ 1921 год.

наиоднятъ н предизвикатъ нови
сппдания на цените. Т е не сл.
добре гарантирани съ бързина
та на превоза въобще.

Макаръ и малко задоволител
но, отъ половината на И8тек*ата седмица иасамъ въ нияцата
Париченъ и Стоковъ.
се съаира едно по-големо ожи
Свободенъ Пазаръ.
вление отъ онова, което беше
31
мартъ 1921 год.
въ началото на сжщата седми
ца. Това може да се обясни съ Герм. марка
134-— .
наближаващите правдници, кои Австр. крона
12-30
то искатъ, така да се каже, своя Холанд. Флорини
та даиь въ облекло и въ про Чехски корони ,
110- —
доволствуване. И, наистина, ку Ромжнски lti
115-—
пуването на стоки не се прос Сръбски динари
тира въ повече отъ да задоволи Англ. лири
327*—
нраадничните нужди, защото, Долари чекъ
81-50
както ни обясни единъ отънро- Френски i'r.
580 нннцнялните търговци съ ма- Италиянски лири
342-—
ниФактура „утрешния деиь на •Лири турски
56-—
днешния не уйдисва" — цЬни- Драхми
т е на стоките сиадатъ почти Напалеонъ еФ^ктивъ
ежедневно въ странство, а това Швейцарски Франка
1435
влияе и на нашето тържище. Канадски долари
69-50
„Имамъ стока купена преди ме Левъ сребро
сецъ ире.че, която ми костува
3-4 лева ио-скжио отъ цената,
но която купувамъ сялцата сто
ка днеска — ще губя отъ нея,'
следователно, но 3-4 лева", ни
кава СЛ.ЩНЯ. И верно е, като
се сравиятъ ценоразписите отъ
ВАРНА.
2-3 мЬсеца, конто ние даваме
въ вестника си ще се конста
Главень депозитооръ на
тира, че спадането па цените
иа колониалните, манифактур Сапунъ сънлайтъ 12 унц- 1300
ните, железарските и др. стоки
1201
«
» .10
е достигнало до 30-35°/о, а въ
1000
*
п
8 и
отделни некои случаи ввето и За количества надъ 20 каси но
до бОп/". Иредиаанането на тър- специални цени и условия.
говцитЬ детайлисти, следовате
лно, е обеснимо и оправдано:
Безъ задьлжение
т е се въадържатъ и предпазк-о 20-20
ватъ отъ явни аагуои и обслу- Захарь песокъ
КаФе
Sintos
I
43-—
жватъ обществото съ стоки са
42-50
и
и 11
мо ва временните му нужди.
„
Rio I
42-Пристанището сжщо е въ го41-50
, •
п
Н
лемо бездействие: то се ожи- Орияъ пловд. I
15-—
ввва сегисъ-тогисъ само, когато
14-—
пристигне некой параходъ да Ориаъ типъ каролина
равтоварп некаквн стоки порж,гласе 1
14-50
чани преди 5—6 месеца, когато ,
гласе 11
13-50
не бе възможно да се предвиж Оризъ АНГЛ. I
Ю-—
да владеящия с е г а в а с т о й
9-—
»
» Пи с п а д а н е н а ц е н и т е Из- ' Масло
дърв. 1
42-—
иосъ никакъвъ не става. Хра
40ните на консорциума стоятъ Маслини „1 -И'
20 —
все така складирани бевъ надеж
18-„ Hi
н
да да се продадътъ и ианесътъ. 1;
»
16-Експортьорите брашнари, въ
зо-преки, че тия дни цените на Масло памучно I
28' —
.
п
И
цариградското тържище еж. се'
28.-задържали по една случайность, Хамсия Синапска 1
'
п
„
И
.25-—
т е не се решаватъ на ника
320-—
къвъ ивносъ, ващото бавното i .Лимони
72-—
транспортиране отъ Варна до ! Калай „Лгие"
С8-Цариградъ ги плаши да не раа- j „ „Птица'
25-—
товарптъ брашната си въ единъ Нишадъръ каллпи
Й
32-моментъ, когато американските Г-.„»
УЧИ
1
Чай
Цейлонъ
Extra
75-аржентинските и др. брашна
70 —
1 » .,.
п

КУРСЪ ВЪ ВАРНА.

Акционер-'Тъвг. индустриално Д во

Поканватъ се г. г. Акционерите на Варненското - Индустриално Дружество „СИЛА." да
приежтетвуватъ на общото събрание, което ще се състои .на 1§ априлъ т. г., часа по 10 прЬди
пладне, въ Дирекцията на Дружеството, при следния

Дневенъ редъ:
1. Дркладъ на Управителния Съветъ;
2. Докладъ на Проверителния Съветъ ;
3. Одобрение дейностьта на Управителния Съветъ и сметките на Дружеството отъ
1 голии 1920 год. до 31 мартъ т. г.
:
-.4. Вземане решение аа прекратяване на дружеството по причина сливането му съ Акцио
нерното Дружество „Мелница СОФИЯ."
Ако не се състои-на 15 аирилъ т. г , ще се отложи ва 17 априлъ т. г , когато ще се вее-..
матъ решения отъ приежтгтвующите акционери, които еж, вадължителни ва всички акциоиери.ч
Варна, 31 Декемврий 1920 год.

Отъ Управителния СъвЪтъ.

РАВНОСМ-БТКА
S3i.Sk, 3 1 .-aVECtpi^Xa 1 9 2 1 Г О Д .
А К Т И В Ъ
Мелница
Маслодойна Фабрика
Стоки на консигнация
Инструменти
Мебели
Цени книжа
Текущи смЪтки
Дебитори
Каса
Депоаитж

„IltoiiBi, П а т ш щ Недкови"

. и

Паоитзъ
' -1
1235039 09
116443
1108378
1
44804
2900
289056
1257191
50026
24100

40
75
—
05ч
—
.—
77
99
—

,

Капиталъ
Запавенъ *ондъ

.

. •

1 , .

•:•• 600000 —
178184 28
: 10000 —
- 20000 —
1421298 58
1122940 ! 21
35165 I —
'93588 80
645764 18.

Специаленъ ФОНДЪ

Гаранции
Кореспонденти
Кредитори
Дивиденти непоивкани
Записи ва ивплащане .
Печалба отъ 1920/21 г,

4126941 | 05

4126941 | Oft

{ .

1

•

. . . . .

на 31 мартъ 1921 год.
Данъци, заплати, вастраховки,
лихви и комисионни, общи
равноски и пр.
' '
Ю°/о ва вапав *ондъ съгл. устава
Ю°/о тантиемиаа Упр. Съветъ
съгласно устава
6°/о тантиеми ва Пров. Съветъ
съгласно устава
2% тантиеми за персонала
съгласно ^устава
Печалба на j разположение

Счетоводитель: Младвновъ.

Отъ атокж

1000733 04

854968 J 84
•С4576 ' 42
.58118 .77
34871 26
11623 75
476573 98 (
1000733 | 04

1000733 04
j Г, Янтовсни.

Проверител. С ъ в е т ъ : , „ „
г

{ К. СТОЯНОЕЪ.

ДО КЛА Д Ъ
Отъ проверителния съветъ на Ваднвн. Индустр. Д-во .СИЛА."
До Господа акционерите на Д-во „СИЛА" цъ иввънредното «у събраниг
Господа Акционери,
ЛаСИ
ЯЙКП»^ ™
° П Р° Т 0 1 " , Л Ъ № 3 3/1921 година Н а Управителния съветъ и ст. 202 отъ Търговския
С Ш А « я ! ? 1 е С Т Ь Л а 1 а?£в™ъ> ч е бмаяоъгь, както раинооме гката иечалбя аагубй на Д-во
' « S ^ ^ & ^ / ^ r ^ i ! 2 ? Г0Д - Л° 3 l Мартъ включително 1921 год. с ^ т а ч н о иввд^
Управителния ^ ПппДп'1
»СИЛ^
« о л м ъ - д ч .гя'. удобрите и освободите, отъ отговорно^
Управителния и Проверителния съвети ва операциите извършени п Р е 8 ъ това време.
Иро.Ьрителвнъ Съветъ• (

Г Янт0BCHИ,

(

Н. Стопновъ.

.

