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ЕЖЕДНЕВЕНЪ БЮЛЕТИНЪ
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На Благотворителния комитетъ за граждански грижи.
Подпоручикъ Фосъ повали въ
въздушенъ бой своя 47-а неСъ дълбока скърбь съобща приятель. (Вчера по погрешка
е преведено, че подпоручикъ
в а т е на читатели т-Ь си, че вчера Ф
о с ъ е бнлъ поваленъ при
почина НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ЦА своята 46-а победа).
Източенъ фронтъ. Фронть на
РИЦАТА на Българитъ.
Леополдъ Баварски. Южно отъ
Отлътя на небесата д у х ъ т ъ шосето Рига—Венденъ нашите
разезди п о д,ъ
на великата благотворителна. Ра- кавалерийски
силния руски иапоръ отстжпин е н и т ъ и болни Български герои 1 ха надъ Морицбергъ и Псекайи свички сироти въ България из бенъ.
' Северно отъ Барановичъ и
г у б и х а своя Ангелъ утъшитель, источно отъ Тарнополъ и по
оживенъ обезпокоите
а благотворителностьта и мило Збруцъ
ленъ огънь и разузнавателни
сърдието с в о я т а н а й - г о р е щ а схватки.
Днесгъръ и Черното
вдъхновителка и подкръпителка. мореМежду
нема големи сражения.
Македонски фронтъ. Юго-западттшт1тшктттжтмт1мтшштно отъ Охридското езеро нас'
тжпиха въ планините слаби
французки отделения.
Италиянски фронтъ. Тежкия
неприятелски артилерийски огънь срещу нашите позиции
на Монте санъ Габриелв и из
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точно отъ Гьорцъ още продъл
М а к е д о н с к и ф р о н т ъ . Въ Битолско надвечерь оживень ар- жава. При очистването на на
тилер. огънь. Въ Мъгленско обезпокоителенъ огънь. По десния брегъ шите окопи по северо-западнина Вардара неколко огневи урагани. По северните склонове на Круша те възвишения на Монте санъ
планина и край Долна Струма успешни за насъ патраулни схватки, при Габриеле въ упорити боеве вче
които заловихме неколко пленници англичани. При устието на Струма въ ра сутриньта взехме въ пленъ 23
борба въ въздуха подпоручикъ Ешвеге свали единъ неприятелски аеро- офицери, 535 човека и въ плячка
20 картечници. Напредналите
планъ.
неприятелски патраули срещу
Р о м ж н с к и ф р о н т ъ . По Тулча артилерийски огънь. При Исак- Подлесце беха отблъснати. Въ
ча пушечни изстрели.
Тиролъ и К е р н т е н ъ силния
| ската патраулна дейность бе- дъждъ и. снежната буря пре
пятствуваха на сраженията.
~ше по-слаба.
. Синайски фронтъ. Едно неприя
Офиицялно вечерно комюнике.
Берлинъ, 14 септемврий 1917 г. телско хвърчило бидЪ заставе Въ Фландрия оживена артиле
Турски бюлетинъ отъ 12.IX. 917 г. но отъ нашата артилерия да рийска дейность. Друго нищо
Въ Тигрисъ неприятеля пред с л е з е з а д ъ неприятелските сжщественно.
прие разузнавания съ 4 еска- линии.
дройа и 2 бронирани автомо Германски бюлетинъ отъ 13. IX. 1913 г.
Западенъ- фронтъ. Вчера при
били.
Берлинъ, 14. IX. 1917 год.
лошо
наблюдение боевата деяПо Диала неприятелската ка
София, 14. IX. Вчера с.твдъ
валерия разузнаваше по Дели|ность по боевите фронтове и
п о
1обедъ
се помина Царица ЕлеАбасъ.
|
предпозиционните п о л е т а )
! онора.
Навказки фронтъ. Неприятел-1 беше изобщо слаба.
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БЮЛЕТИНЪ

Отъ щаба на действующата армия.

РаДиотЕЛЕГРаМИ

ТЕЛЕГРАМИ.

Варненско Акционерно Пивоварно Дружество „ГАЛАТА".

ПОКАНА
Варненското Акционерно Пивоварно Дружество „Галата" поканва акционерите
си да присжтствуватъ на общо редовно годишно събрание на 7 октомврий т. г. въ 9 ч.
преди обедъ въ помещението на фабриката.
ДНЕВЕНЪ РЕДЪ:
1. Докладъ на Управителния и Проверителния сътети;
2. Одобрение баланса и сметката „Загуби и Печалби" за отчетната 1916/917 г.
и освобождение Управителния и Провер. съвети отъ отговорность за отчетната година.
За правоучастие въ събранието акциите ще се депозиратъ въ касала на друт
жеството и всички банки и банкерски кжщи щ дена на събранието.
Ако събранието не се състои по немание изискуемото число акции, то ще се
отложи за 14 октомври сжщия часъ и место.

БАЛАНСЪ
Активъ.

Сключенъ на 31 августъ 1917 год.

Каса
Фабрични здания
Машини
Инвентаръ
Мобили
Коне и кола
Депозирани гаранции
Ч. лица, учреждения—дебитори
Клиенти за пиво—дебитори
Полици за събиране
Клиенти за инвентаръ

'23101
47024792
260000
170000
5000
1000
32500
38941365
1204505
11580
94257
146914462

Пасивъ

Основенъ капиталъ
1000000
Запасенъ фондъ
52443
Съмнителни вземания—фондъ
4480955.
Депозанти
32500
Ч. лица и учреждения—кредит. 14561967
Клиенти за пиво—кредитори
267040
Дивиденти за минали години
8775
Дивидентъ за текущата год.
80000
Тантиеми
8070
Инвентаръ въ движение.
9425
146914462

ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ.
За време отъ 1 септемврий 1916 г. до 31 августъ 1917 година.
Амортизация на зградите
10% запасенъ фондъ
10% съмнителни вземания
Тантиеми на Упр. и Пров. съ
вети и служащите 9%
Възнагр. на пив. майсторъ
Дивидентъ

08

08

Печалба отъ пиво, трици,
' и др. 193764-95
Годишни разноски 86123-87

107641 08

107641 08

Д О К Л А Д Ъ
отъ Проверителния съветъ на Варнен, Акцион. Пивоварно Д-во „Галата".
Господа акционери,
Съгласно Чл, 22 отъ дружествения уставъ и чл. 202 отъ Търг. законъ, проверихме годиш
ните сметки на дружеството и ги намерихме верни; така също баланса приключенъ на 31 августъ
1917 г. на обща сума лева 1,469,144-62 и сметката „загуби и печалби" на обща сума лева 1О7,641'-08>
перата въ конто съ точно извлечени отъ счетоводните книги на дружеството. За това молимъ г. г.
акционерите да приематъ баланса и сметката загуби и печалби, както съ представени и освобОдятъ
отъ отговорность Упр. и Пров. Съвети за отчетната година,
гр. Варна, 9 Септемврий 1917 год.
Проверителенъ съветъ: Агопъ х. Гарабедовъ, Панд. Занетовъ, Георги Ноевъ,

