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н и к у л д Е н ь
Бьлгарскитзъ тьрговци се готвять да празднуватъ отново своя празднинь, Таэгодишниять

НИRУЛДЕНЬ ще бмде посрпщнать и изпратенъ при силно промзънена условия на размп.ната. Срав-
нителното спокойствие В'Ь работата, напливьть на стоки, и голп.митзь улеснения, давани оть вно-
сители и индустриалци до скоро, днесъ не смществувать. На тrьхно мпсто имаме едно значител-
но намаляване на стокитзь, затруднени условия при набавянето, и най-после широкь контроль и
ограничения.

Всичко това затруднява тьрговията, стзьсняеа работата на тьрговеиа, и поставя пречки
на неговото смществувание и препитание.

Трпбва ли, обаче, то да отчайва българския тьрговецъ В'Ь неговата дейность? 7рпбва ли
той да се обезсърдчи и да скрьсти рмце предь трудноститзъ? Решително-не! Бьлгарскиять търго-
вец» е провеждаль своята работа воъкога средь спънки и затруднения и еспкога е успзъвалъ. Днесь,
повече оть еаыси другь пмть, той е готовь да устои на усилията, които днешното тежко време
..му налага.

С& вrьра В'Ь своитп/[сили, В'Ь своето предназначение, като факторь за напредъка на страна-
та, С'Ь вrьра В'Ь своята организация и В'Ь своя патронъ и закрилникь Свети Никола, той стои на
своя постъ, готовь да f!Осрещне есични изпитания и да преодолrье всички пречни.

На Никулдень тьрговцитзь ще покажат» отново своята „uощь и ще изразять твърдото си
упование В'Ь близкото свrьтло бмдеще на Бьлгария.

Стопански бюлетинв

Отпразднуването на Никулдень въ гр. Хасково ще стане при следната
ПРОГРАМА:

Сутриньта всички магазини, кръчми и кафенета еж затворени и обкичени сь знамена.
Вь 9 часа тьрговцитзь се сьбиратъ предъ канцеларията на Сдружението. Отв

( тунь, вв редици, начело сь военната музика - отиване вь катедралната църква „Св. Бо-
городица".

Вь църквата, следь божествената служба, ще се отслужи inанахида за починали-
г тзъ търговци и молебен».

Оть църквата се образува манифестация, начело сь официалнитrь лица, която се
а отправя за паметника на падналиииь бойци. При сьотвзътна церемония, и вь присмтстви-

ето на войскова часть, ще се положи на паметника венецъ отв страна на тврговцитзь,' Отъ паметника манифестацията се отправя за I'радсния театърь, гдето ще се
1 състои тържествено събрание. ·

Събранието ще се открие отв председателя на Околийския търговски синдинать,
1 който ще приеме и поздравленията на официалнитrь лица. Следь поздравленията, предсе-

дательтв на Общото търговско сдружение ще произнесе речь за праздника и за тьрговия-
та, подирь която събранието се закрива.

Следъ пладне магазинитзь еж отворени.

Търговци отъ Хасково,
Вземете до единъ участие въ Вашия търговски праздникъl Затворете своитв заведения, окачете

на твхъ славното българско знаме и се наредете въ стройнигв търговски редици. Всвни отворенъ мага·
зинъ е нзмвна на организацията, всвки отсжтствуюшъ е бегпецъ отъ своя дълrъl

Търговци отъ селата,
Празднувайте, безъ изключение, на Никулденьl Не отваряйте свонтв дюкяни до обi;дъ, а повъз-

можнос:ть елате въ града. за да засилите рецицигв на свонгв градски колеги.

Оrъ О&цото T\PfOICIO CAPJJК•
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Г. Чалбуровъ
Председатель на Окоп. търг. синдиквгъ

Служители на народъ и стопанство
Оть най.далечна времена и до днешна дни, дейность-

та на търговеца е тзьсно с в ь р з а н а съ общонародните
интереси.

Търговията, по самото си естество, създава множе-
ство взаи.1tноотно1иения между търговеца и оть д р у г а

страна прдиэводителя, индустриалеца, доставчика оть
странство а консуматора. Проиесьтъ на тьрzовия_,та, на
рагмьчата, особенно вь днешнипиь времена, е краино сло-

жень, 1i това налага на търговеца да бжде вь връзка сь

всичка съсловия и сь всички власти.
Оть тукь, оть тия широки }Р'ЬЗКU е произлrьзла н

zол1ьмата роля на търговеца: таи е купувачь на всичко,
което стопанството произвежда, тон намира п а зар и и
изнася вь странство, той е дэставчикъ на държавата и
одшиниоиь той най-после снабдява консуматора съ всич-

ко, което 11,ty е нуждно. Заедно сь това, той е най.голп-
миять данькоплатеиь и посредникътъ, чрезь когото дьр-
жава а общини сьбирать по-голпмата часть оть прихо-
дипиь си-преки и косвенни. Той е най-после онзи, който
постоянно подьржа сь кредить есичкигслоевв на народа.

Тази ,ity широка дейность е направила оть търговеца
единъ първостепененъ обществень деятель, Той се интере-
сува оть всичко, той участвува вь всички. прояви на народ-
ния животь, той е и най-крупниять блаzодетель за бъл-

гарска култура и просвпта.
Поради всичко то в а н праздникьть на тьрговцитзь

излиза отъ рамкитзъ на обикновень професионалень праз-
никь и става празникь на цrьлото народно стопанство u
на всестранния напредъкь на народа ни.

С. Д. Бояджиевъ
Обпасгенъ инспенторъ по орга-

низиране на професиитв
Стара-Загора

Дtлото на българския търговецъ
Търговията е ецинъ отъ ' стопанство. Той е не само

най·важнитt отрасли на на- стопански, но и купгуренъ
родното стопанство. Тя е е- деятель отъ първа степень.
динъ факторъ за стопански Благодарение на него, чуж-
и духовенъ напредъкъ. До- ценцитв се запоэнавагъ и о·
като земедвлието и промиш- познаватъ нашата страна;
леностьта +ворягъ и съзца- благодарение на неговата
ватъ блага, докато крецитъгъ неуморна двятепностъ и ини-
подпомага твхиото разшире- циатива, произведенията на
ние, търговията служи за нашата земя намиратъ ши-
разпрецълението и размвна- рони и доходни пазари. На
та на тия сжщитъ блага, неговитв непрестанни усилия
вжтре въ страната и вънъ се дължи расгящето разно-
отъ нея, ,7 образие на нашето земецвл-

Дtлото на българския тър- ско стопанство. Той е единъ
говецъ, обаче, надскача обик- фангоръ за извикване на жи-
новеннате роля на търгове- вотъ спящитв творчески си-
ца въ стопанския животъ на ли на нацията ни. Макаръ, и
страната. стимулиранъ отъ личния ин-

Преди о с в о б о ждението, тересъ, той работи за изди-
презъ време на възраждане- гането на общото бпагосъс-
то, българскиятъ търговецъ
е съд ействувалъ за пробуж-
дането на народностното чув-
ство и съзнание на българи-
на и за закрtпване на него-
вия духъ. Имената на гопв-
ми бълrври-търговци изпъл-
ватъ предосвободителната
епоха. Следъ освобождение-
то, той взема най-живо у-
частие въ изграждането на
новата българска Държава и
създаването на народното ни

тояние на народа ни.
Ето колко гопъмо и наро-

дополезно е било въ мина-
лото пвпото на Българския
Търrовецъ и отъ каква важ-
ность е и въ днешни дни. Не-
кв то да вдъхновява въ тия
трудни времена усилията на
българския търrовецъ за из-
граждането на една стопан-
ски мощна и все по-благо-
денствующа България.

Търговци,
отпраэднувайте тържествено своя

праэдникъ!

К. 1\рнаудовъ
Председатель на Общото

търговско сдружение

Търrовцитt» раfiотнтъ и вьвип
Въ нормални времена, при

изобилие на стоки и на кре-
дити, търгуването бвше ед-
но занятие, при което глав-
ната задача бвше да се на-
мtри пласментъ.

Cera е нвщо по-друго.
Пласментътъ е готовъ-лип-
сва стоката, липсва и изобил-
ното предлагане на кредита.
Сега е нъщо като да си гла-
ва на многочленно семей-
ство, което вс'БКИ день трвб-
ва да нахренишъ, а ти лип-
сва възможностьта да го
сторишъ.

Мжкатd, която изпитватъ
днесъ търrовцитt, че еж при-
нудени да връшетъ добри
свои клиенти, е твърде не-
приятна. Гъ, обаче, се при-
миряватъ, при мисъльта, че
по отношение на търговия-
та все е направено нвщо,
което да я отличава днесъ отъ
търговията отпреди и презъ
общ о европейската война.

Днесъ СТОКИТ'Б, доколкото
ги има, се намиратъ въ рж-
цетъ на редовни търговци.
Нвма днесъ стоки въ ржце-
тв на приближени на впа-

·

стьта лица, които не еж ре-
довни търговци. Не моrатъ
днесъ случайни хора, само
заради това, че иматъ пари,
или че еж си издtйствували
нвкаква партийна привиле-
гия, да се занимаватъ съ тър-
говия. F\ това е една голtма
придобивка.

Колкото и вившателсгво-
то на официалната власть да
отегчава понвкога свободна-
та обчъне, то все допринася
нвщо, особенно когато това
вмtшателство е повърено на
почгенни и съ здравъ ра-
зумъ органи.

Ние, хасковскигв търгов-
ци, колкото и да чувствува-
ме общитв мжки на днеш-
ната изнасилена търговия,
можемъ да се похвалимъ, че
за сега, съ съдейст вието на
органитв на властьга, и чрезъ
постоянния контакгъ на ор-
ганизация, а ни съ тtхъ, се
мжчимъ, по пжтя на здравия
разумъ и чрезъ отстранява-
не на спънкитt и неnрият-

ноститt да смогнемъ да да·

демъ единъ що годе норма·
ленъ вървежъ на търговияп
въ нашия градъ.

Всичко това, обаче, въ

никой случай не би могло
да върви и за напредъ така
ако хасковскитt търговци не

бждатъ съ дълбокото СЪЗ·

нание, че времената еж твър·
де критически и че еж нуж·
дни гопtмъ тактъ и жертви
за да можемъ да се спра·
вимъ на първо мtсто съ ед·

но психологическо състояние
на консуматора - страхътъ
му отъ утрешния день. Днес,,
търrовецътъ отъ наш и 1

градъ трtбва да бжде под.
готвенъ, тамъ гдето не мо
же съ стока, съ сладки ду·
ми и надежди за преодоля·
ване на липситt, да задово.
ли клиентитt си.

Върши се едно действи
телно противонародно дtло
ако нtкои, въ желанието Ci

да. продадатъ стоки, плашаn
клиентитt си, че стокитt Cf

свършватъ.
Ние можемъ да увБрим1

слабодушнитt търговци ,
консуматори, че Съюзътъ н,

бълrарскитt вносители а
ценното съдействие на Б. Н
Банка и Министерството н·

търговията, въ този моментъ
когато пишемъ тия редове
еж вече въ положение, Hf

следъ дълго време да пред
ложатъ на страната ни всич
ки ония стоки, които за се
га еж въ оскжцица. t

Желаемъ, въ деня на на-

шия патроненъ п?:;азникъ то
вада бжде разгласено всрtд·
търгоsцитt отъ града и око
лията и чрезъ тtхъ всрt.п·
консуматоритБ. Нека всtк
мчрно и съ надежда за nc

добри дни си гледа съ усър
дие всtкидневната работа.

Българснит$ търговu
н$ма да оставятъ странг
та без ъ необходимиt1
стоки.

Да живБе организация
на хасковскитt търговци •

една ценна частица отъ О
щия Съюзъ на Бълrарскиr
търговци!

Редакцията на вестника ни и
Общото търговско сдружение
благодарятъ сърдечно на всич-
ки, които се отзоваха съ статии
и позцравления за настоящия
Никулденски брой на вестника.
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ПОЗДРАВЪ
ОТЪ РОДНАТА ВОЙСКА

По случай патронния Ви праздникь НИКУЛ-
ДЕНЬ, оть мое име и оть името на чиноветп
оть Гарнизона, поднасямъ Ви почтителни позд-
рави и сърдечни б.лагопожеяания. Вие, потомиа
на нзъкогашния патриотиченъ еснафъ, като единъ
отъ мощнитзъ фактори вь страната, градите сво-
бодната и велика България вь нейния стопански
и културень напредьнь, Вашитзь усилия, приоб-
щени вь усилията на българския народь, нека
намзърять постижения въ народностнитзъ ни за-
дачи.

Чрезь родната търговия- за величието на Ро-
дината!

Полновнинъ Илиевь
Началникь на Хасковския Гарнизонь

Н. Станевъ
Хасковски данъченъ началникъ

По случай праздника на търrовцитt
Хубавитt български тра-

диции най-добре ни отлича-
ватъ като българи и тъкмо
заради това, повече отъ на-
ложително е да ги тачимъ.
И сега, когато нашето тър-
говско съсловие - обедине-
но и организирано, вврно
на бъпгарскитв традиции, се
готви да чествува своя пат-
роненъ праздникъ на 19 XII
н. гоп., на насъ се внънява
въ дългъ да ги сърадваме.

По този случай, като се
иматъ предвидъ перипетии-
тв, презъ които е премина-
ла дейносгьта на българския
търговецъ-отъ дребна раз-
мtна на вжтрешенъ затво-
ренъ прзаръ и се дойде до
външна и вжтрешна търго-
вия въ голвиъ мвсщабъ, а
съ това се даде вече видъ
на страната ни като модер-
на държава еъ търговско и
индустриално отношение.

Като се иматъ предвидъ
свръхъ усилията на българ-
ския търговецъ за набавяне
необходимитt артикули на
бъпгарскигв граждани, пора-
ди това, че като млада дър-
жава, на насъ липсваха лес-
ни и бързи превозни и съ-
общителни срвдства, не мо-
жемъ да не приэнаемъ, че
съ тази си посредническа
цейность тв дадоха голtмъ
и бързъ тласъкъ за задово-
ляване нуждитt. ни като куп-
турвнъ народъ.

Българскиятъ търговецъ
и индустриалецъ, съ своята

дань, чрезъ данъци, такси и
берии подпомогнаха и про-
дължаватъ да подпомагатъ
държава и общини, които
суми оползотворени изненад-
ватъ онъзи, които не еж
познавали страната ни.

Специално за Хасковския
търговецъ и индустриапецъ
е достатъчно да си дадемъ
смътна, какво би представ-
лявапъ града, ако останеше
само съ вжтрешна и слаба
търговия и отговора е само
единъ-малъкъ, подобно на
балкански градецъ, въ който
населението едвамъ изжи-
вtва. Хасково е, обаче, градъ
съ развитъ търговско-сто-
пански видъ. Въ данъчно
отношение rрадъ Хасково е
9-й по редъ отъ бившитt.
окржжни градове и съ пра-
во трвбва да приэнаемъ, че
този напредъкъ до rолtма
степень се дължи на това
съсловие.

Въ този редъ на мисли и
признание, пожелавамъ на
търговското съсловие да пре-
успъветъ и съ още по-висо-
ко съзнание за дъпгъ къмъ
държава и граждани да на-
годятъ своята дейность така,
че тя, мимо изключителнитt
обстоятелства въ настоящия
моментъ, допринесе за же-
ланото спокойствие на стра-
ната ни. Съ това пожелание
и апелъ ний ги поздравля-
ваме въ този тържественъ
пень.?????+·???v?эw??€?<2>\:???????,

ТОДОРЪ Д. Пf\ТКОВЪ
Търrовия еь спиртни пития ип enpo и nребио

Хасково Телеф. № 741-36-1??????,!?????

Г. Нонстантнновъ
Директоръ Бълг. Народна Банка

Стопански труженинъ и родолюоецъ
I

Ролята на търговеца за
културното и стопанско пов-
дигане на единъ народъ е
доказана. Благодарение на
това съсловие, ние имаме
цввтущн държави и градове
въ древностьта, като Фини-
кия, Флоренция, Пиза, Генуа,
Венеция и др. Бъпгарскиятъ
търговецъ, обаче, бъ и си
остава и родолюбецъ. Кому
не е известно за ролята, коя-
то еж играли презъ послед-
нитt години на нашето роб-
ство, търговцитв и занаят-
чиитв съ изнесената само от-
вержена борба за църков-
ната и политическата ни не-
зависимосгь? Не еж ли тъ,t вата ни,които нос ха отъ западнитв
културни страни, заедно съ На тия труженици отъ
произведенията на едно по- градъ Хасково и околията,
развито стопанство, и идеи- по случай патронния имъ
тt за освобождението отъ праздникъ "Св. Никола", по-
политическо и духовно роб- желавамъ здраве и успtхъ
ство? Разнасяйки плода на въ търговията имъ, като дъп-
занаятчийския труд ъ отъ боко вврвамъ, че тв и сега,
градъ на грацъ, търговецъгъ при изключителното време,
е служилъ като провопникъ което живtемъ, ще пока-
на революционнитt идеи отъ жатъ своя патриотизъмъ, ка-
това време. Въ по ново вре- то приобщатъ силитt с и
ме, въ епохата на телефона, къиъ усилията на правитеп-
аероплана и радиото, пое- ството за иэживвване по-без-
редническага роль на търго- болезнено днешната стопан-
веца е много деликатна. Да ска стагнация.???????????????????? ?,r
I? ПЕТЪРЪ ii
1?

п. янновъ ?i
I? и СИНЪ- Хасково

1
((( Оси. 1898 rод. ТеnеФонъ No 90 ?

It?

Въ собственит"Б си складове 1·

?
разполага съ първокачес-

(\\\
? твенъ дървенъ матери- 1»

f} алъ, к е р е м и д и, ци-
?

t(( ментъ „ Г р а н и т о-
?

(( идъ" и раэни ?
(( жел"Й::Jэария эа отро- ?

??
ежъ. Эа улеснение на

?

(( кпиентигъ си услужва съ
?

J всички видове дървод"Й::Jлски ?

ti?
машини ?

(? 1 - 26 - З ?? ????????????????::ж::ж::>.ОJС??
? Стойчо В. Дерменджиевъ ?

?:

Търговия съ бакалски стоки

?
ул. ,, Кърджали" -Хасково

1-39-1
?:Ж:Ж::Ж:Ж:Ж:?.::Ж:ж:)iОIСЖ:)!СХ:Ж:)iС)JIОК:?СЖ:жJ?

съумtешъ да нагодишъ про-
изводството, за да эацово-
пишъ най-разпичнигв вкусо-
ве на консуматора, и намt-
ришъ пазвръ въ най-отдапе-
ченитв страни на сввга, съ
цель да ппасирвшъ това про-
изводство, това е подвиrъ.
Скроменъ, но упоритъ въ
своята пейностъ, търговецътъ
като пчелата, която огъ
цввгъ на цвtтъ събира нек-
тара. кръстосва всички мвс-
та и тръжища и събира, за
да влtе въ общия нароцо-
стопански кошеръ, това, съ
което се твори икономичес-
ката сила и мощь на държа-
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.М. Стефановъ
Н-къ на Хасков. т, п. т. станция

Пощи и търговци
едни беэъ други не могатъ

Бъпгарскиятъ търговецъ,
въ стремежа си да търси все
повече и повече, все нови и
нови пазари за произведе·
нията на родното производ-
ство, както вжтре въ стра-
ната, така и вънъ отъ нея, е
първиятъ пионеръ на бъл-
гарското народно стопанство
за улесняване пласимента на
благата на сжщого стопан-
ство и увеличаване на род-
ното производство.

Въ своята всвкидневна и
всестранна цейность, българ-
скиягъ търrовецъ има за
свой непосредственъ и из·
вънредно цененъ сътруц-
никъ пощигв, телеграфитt,
телефонитв и радиото. И
колкото послецнитt еж по·
усъвършенствувани и поста·
вени на по-гопъма висота,
толкова тt се явяватъ като

по-мощенъ факторъ въ тър·
говския стокообмtнъ.

По случай праздника на
търrовцитt- Никупдень, ка·
то имъ поднасямъ искренни
поздрави и сърдечни поже-
лания за по-гопвми успвхи,
ползувамъ се отъ случая да
отправя апепъ къмъ цtлото
организирано търговско със-
ловие въ Хасково, да даде
своето ценно съдействие за
отпускане мtсто и построя-
ване модерна пощенска па-
лата, защото само по този
начинъ ще може пощенски-
тв, телеграфнитt и телефон-
ни служби въ града да се
коренно преустроятъ и ио-
дернизиратъ и сено така ще
може да отгоаарятъ на рас-
тящигв нужди на съвремен-
ния културенъ, стопански и
търговски животъ.

?жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж?
? Стойчо Марчевъ х

?
фабрика за раститепни наспа

?
? Разполага съ доброкачествени масла, добре опечени

Х
Х

съ хубавъ ароматъ. Чисто сусамово масло. Черенъ
Х

Х
тахънъ. Бвпъ тахънъ, полезенъ и хранителенъ, кой·

Х
Х

то съ състввитв си замвства даже и моруновото
Х

Х
масло, по препоржката на покойния проф. Златаровъ.

Х

Х
Продажба на едро и дребно въ маrазина

Х

Х
срещу паметника. Х

Х 1-35-1 Х
?жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж?

Посетете магазина на КИНК.f\ЛЕРИЯ на
Барухъ Rврамъ Карасо

ул. ,, Търговска" 27
кжnето можете до нпм\рите вс?кпкви nuебии роботи

1 - 30 - 1

Al=r.::11::•1.J!UПDm;m•:•1:n Alm? •cz .t?:2:,•c::3mmrп=:::? ...

e1::::1u: ::.::u1Ulliilla.Ш.::J..mBiЬJ•s• IGШ??::ш:.1=§::::с?
··= - •
=ii ИОСИФЪ Б. НИЕГО Е!Н

ii търговия съ петролни продукти и семена QII

?
ул. Варна Телефонъ 8 !!!i1-27-1 !Ш

1r:;=п:::::;:шаi°?:пв:п•u:m1::,·:;:::::::;;!Р.!И=Ш;:;;G3""..'"Ш-,·
1ш1111&1ачш..:::п:: .11U11:1 ?..,.. 1.=:=всiЕ::11:а::а:.:..ьч==:I??????????????

? ?
? при ?
(( '!)
(< Братя Парапанови >)

IK
ще намt.рите модни дамски и ))

К мжжки вълнени платове. ))
К Финни прежди мtстни и европейски ))

$) ,,Брастай" и манифактура най-разно- (!?' образна. ;:.rp

(( ул. ,,Преславъ" 25. Телефонъ 58 ))
(( 1-19-1 \?
((

rJ»????????????????

В. Ивановъ
Инспекторъ по орг.

професиитвПо3'.елание
На всички организирани

търговци отъ града и око·
пията, по случай патронния
имъ праздникъ - Нинуп-
день отправямъ най-сърдеч-
ни братски поздравления.

Моля всевишния да благо-
слови организацията имъ, да
обнадежди чпеноветв, да въз-
виси духоветt и подкрепи
усилията,чрезъ които ще дос-
тигнатъ начертанитв профе-
сионални идеали, които но-
сятъ щастие и блаженство,
както на отдвпната личность,
така и на Отечеството.

Въ дни като днешнитt, на
България е нуждно, повече
отъ всвкога, синоветв и да
бждагь обпъхъни съ идеа-
пигв, да носятъ умоветв на
тия, които служиха на гопв-
мото двло свободата.

Българскиягь търrовецъ,
който бвше сподвижникъ на
ония, които се бориха за тая
свобода-днесъ не може да
има другъ пжтевоцитель, ос-
венъ оня, 1< о й т о го води
къмъ величието на Ц-вло·
купна България.

Идеалътъ на Българския

: търговецъ, не може да бх-
I де друrъ освенъ: .. Служба

I

на народа" по пжтя на ма-
териялната обмtна, постро-
енъ върху терена на честьта.

И пжтя, и срвдствата и
идеала на Българския тър-
говецъ еж посочени отъ ония
твхни тгвди, които работи-
ха п р е з ъ най важната за
българина историческа епо-
ха-възраждането.

Тогавашния дух ъ бвше:
"Всички и всичко за сво-
бодна България".

Днесъ той се д о п ъ л в а:

,, Всички и всичко за за·
пазване на свободенъ и
обединенъ Български на·
родъ, издигнатъ морално
и обогатенъ материално".
Истина е, че нвиа по-голвмъ _

дълrъ отъ това ца си готовъ
да дадешъ всичко за Оте-
чеството, ако трtбва дори
и живота си.

И днесъ Бъпгарскитв тър-
говци, като вврни синове на
славни двпи, ще продъпжвтъ
дtлата и работятъ по при·
мtра на възрожценцитв.

Богъ да благослови пж-
тя ииъ.

?
- а '

Обvшпоски мпrозинъ Внимание! Помислете!

.. ПВЕТ\ ТРАКИЙЧЕТА"
За настжпващата зима
Ботушки шушони или- Хасково - галоши си купете.
Нови тазгодишни ПРЕСНИ

I

отъ всички фабрики извi;стни
Европейски и ивстни.
За всвки беценъ и богатъ

1-43-1 За всвко село и за градъ •
Ще намврите ИЗБОРЪ вогнтъ.

5r1,.--,?r'!???r:::;;;1r'!r'!r'!r'lnrr-:,.?r-..?r?r":'t::"""la

?
&ратя Ат. АРИП9ДОВИ ?

с
- Хасково - й

?
Търговия съ колониални стоки ?

? Телефонъ № 22 й
а 1-31-1 о

?L..IL.;ak..;/k.,IUL.cUkA\..;.;..,l?l,.;.;..,lUUk.A\..;.;..,l\.....Au........u?\.....AUQ?жжжжжжжжжжжжжжж--??-??"' .. .. ?_,._..._???-;,:
? При обущарница „Е ДЕ Л 8 А ЙСЪ" ?
Х се изработватъ нвй-финни дамски ?
Х и ижнени обуща. ?
Х Посетете за да се увврите. ?ь???t???жхжж??J

Дрехарница „ОБНОВА"
на Братя ЭАПРЯНОВИ
Честити празцнина на своитt клиенти и

колеги. Пожелава всичко хубаво
1 - 32 - 1
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Материелнитi. блага създаватъ и
духовни ценности.

Всвки човвкъ оправдава ни учи, че пробуждането на
своето сжществувание до топ- нашия нвродъ отъ ввковно-
кова, доколкото е общес- то черно робство е почнало
твено полезенъ. отъ момею а, когато въ оте-

Прогресътъ ггьнъ се със- чеството ни почвагъ да се
гои въ това, доколко могатъ завръщатъ емиrриралитt въ
да се създадатъ материални чужбина търговци.
форми на дадени идеи. Та нима кипийнитв учи-Благоденствието на цаденъ пища, първата българска rим-народъ зависи отъ възмож- назия, нашата f\лма Матеръ,ноститв му да събере пове- Свищовската търговска ана-
че материални блага и да демия и много други учи-rи направи обществено по- пиша не еж дtло на бъпгвр-пезни. За да имаме събира- ския търrовецъ?не на материални блага, а
по този начинъ и бпагоден- Та нима следъ освобожце-
ствие, необходимо е въ об- нието ни, не бi; български-
щежитието да има отдвпни ягъ търговецъ който съэцв-
люде, които да умtятъ да де материални и духовни

връзки съ чужбина?
???;:.атъ и увеличаватъ тия

Настжпватъ, обаче, време- ,,ГРАФЪ" паста за обуша и
Събирането и увеличава- на, когато животътъ на тър- В 6 Графъ"нето на тия блага е почнало говеца е смутенъ отъ неза- ПеЧ КИ· Ъ ту И " е С И Ле НЪ

отъ момента на първата раз- висящи отъ него причини. гланцъ и никога не изсъхва!мвна, т. е. първата търговия. Той е поставенъ въ изкпю- 1_61_1И отъ тамъ следва обогатя- чителни обстоятелства отъ
ването на тия племена и на- всевъзможни стопански вой- tн::цзооtзоtзоtн:н:зtзtзtзtзtзtзОtэtэоtзtэtн::н:зtэооооtэtэSН:ЭtэtэtэОtэtзоооg
роди, които еж съумtли да ни и блокади. Тогава имен- g Х В П а
СИ съэдадегъ ПО·МОЩНа тър- НО, ТОЙ Не С8МО Не трвбва g ристо • олихроновъ g
говия. да бжце спъванъ, гоненъ, tз а

Изключение не е могълъ О Търrовецъ на варь, цииентъ, чооъ и каменни О" тормозенъ и nоставянъ вънъ ... ...
да прави и нашиятъ народъ. отъ занонитв, а дългъ се g вжrлиша. пл. .. Царь Борисъ" 111. 8
И наистина, историята ни у- налага на твзи, които ржко- g 1-55-1 gчи, че презъ онвзи епохи, водятъ сжцбинитв на нашия о а

0000t300000t300tзtзtзt3tзtэt3t3t3t3t3t3t3tзt3tзtltзtзt3St3tзt3t3tэt3t3tзtзt30Qкогато сме имали силно раз- народъ, да създадатъ по-го-
вита търговия, сме имали пвми възможности на тър- --------------••-••••••••-
материаленъ, а заедно съ говеца, за да продължи сво-

I
това и духовенъ възходъ. ята стопанска и обществено

f\ недалечната ни история полезна дейность.

?ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ?ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ?·

? Авто Транспортно Hoon. сдружение ,,ЮГЪ ''
?

Х - Хасково - Х

? Съ своитt отобуси извършва оревозъ на пкгници ?
Х и баrажъ ежедневно: до гара Раковски-тръrва- Х
Х Не сутринь ВЪ 9'30 часа И вечерь J8·30 Ч.; ДО гр. Х
Х Ст.-Заrора сутринь 6·ЗО ч.: до гр. Свuленrрадъ- Х

?
следь обtдъ 16·30 ч.; до Кърджали-сутринь II ч.

?
Х

Пжтувайте леко и удобно съ отобуситt на
Х

Х Кооперация „ ЮfЪ" - Хасково 1-59-1
Х?жжжжж:ж:жжжжжжжжжжжжжжж?

Копониапенъ маrазинъ и кръчма
,,Р о би н э о н Ъ"

на Вълю Димовъ Жековъ
с. Узунджово-Хасновсно

Нед. Петровъ
Секретерь на Групово браншово

сдружение „ Обпвкло"

Не rонение, а похвала заслужаватъ тъ

1 - 7 - 1

Георги Ст. Лаковъ =-
Търговия съ дребна жепвэария, ножар-
ство, ловни материали, rумени обуща и
царвули.

1-28-1

Н. Копевъ
комисарь по продоволствието

Пожелание
къмъ Хасковскитt търговци

Като едно пожелание. по
случай праздника на търгов-
цитв, службата по продовол-
ствието въ града желае да
не се намtри за напрецъ тър-
говски ДЮКЯНЪ, ВЪ КОЙТО да
нвма етикети съ ценитв на
стокитв, а така сжшо и тър-
говци, които да посрещнатъ
зле ивркитв. които влестьта
взема за предпазване граж-
цанигв отъ спекула.

Нека търговцитв се про-
никнвгъ от'ь съзнание, като
иматъ предъ випъ тежкигв
времена, въ ...които живtемъ,
че не еж само строгитъ нвр ·

ки, които ще ги эастввятъ
да изпълнявагъ наредбитt
на властьта.

Зах. Ивановъ
Секретарь на амбул. търговци

Въ спужОа на организацията
f\мбулантниятъ търговецъ,

който до вчера бвше уни-
зенъ до най-нисшата степень
на човвшкото достойнство,
днесъ започна постепено да
израства въ съзнанието на
обществото, като стопански
деятепь, надаренъ съ качес-
твата да се бори за своит-в
правдини.

Не малко усилия еж били
необходими, за да се дойде
до положението да бжде ам-
булантниятъ търговецъ rра-
диранъ и приравненъ с ъ
всички стопански единици,
съ които днесъ общо празц-
нува своя преэциикъ. На-
редъ съ твхъ, той дава свои-
тв скромни сили за успtха на
организацията и за стопан-
ския напредъкъ на Отечес-
твото.

Българска Търговска Банка
Хасковски клонъ

Кпонъ отъ Българската Търговска Банка -
София, основана въ 1895 година.

20 собствени клона.
Кореспонденти въ всички г р ад о в е въ

България и странство.
Извършва всички видове банкови операции.

1-58-1 Iг РАНО или КЪСНО
ще Ви се наложи, да се откажете за винаги отъ
всевъзможнитt системи шевни машини, за да се

снабдите съ шевна машина „Сингеръ"
Въпрвки затегнатото стопанско положение, Сииrеръ
единственна продължава да отпуща "аш11н11 на нрепитъ
1-61-1 гр. Хасково I

8111111818t181„11118111811111111881„181„181118181111?NW•·DHllllllllllliiМPiJIIR.?IWIЬIZ:a:'хжжж:жжжжжжжжжжжж:ж.:ж:ж:ж.жжж:?
Х

В Н И М А Н И El Х

Х
Намtрите ли нвкоя старинна, като Хмонета и пр., веднага я занесете ?Х при х. Русю Ив. Никоnовъ, ул. ,, Търговска ". ?

Х за да я провври и закупи. ?
? 1-49-1 Хо?жж::ж::ж-:::ж:ж:ж:::ж::ж?:жо
Х Калоянъ Яневъ & Стайно М?х??ъ

?ХМf\НДРf\ЖИИ
Търговия съ мл'kчни произведения

?,,Солунъ" 1-44-]
?tз:ЖЖ::ЖЖ::ЖХЖ:Ж:Ж::Ж:Ж · О
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А.т. Кироновъ
Прецседагепь на търговското

бакалско сдружение - Хасково

Търговецътъ - баналинъ
За мнозина, дори и отъ

самитt бакали, дейностьта
имъ не се опредtля за тър-
говска. Много често слушамъ
нвкои отъ външнитв среди
да казватъ: ,, та и вие тър-
говци ли се смtтате?". R и
отъ самигв бакали има нt-
кои да подцвняватъ офици-
ално опредtленитt ни отно-
шения къмъ търговската ор-
rанизация, като казватъ: ,,Та
и насъ търговци ли смtтатъ "?

Трtбва да се знае и да
не се забрввя, че родона ·

чалникьтъ на търговията е
бакалина. Отъ него еж се
роили всичкитв други бран-
шове търговия. Доказател-
ства за това има много, а и
днесъ това е явно отъ фак ·

та, че всички бакали въ по-
малкитt градове и въ всич-
ки села обхвашагъ въ сво-
ята дейность всички видове
търговия, Tt търгуватъ съ
колониални стоки, манифак-
тура, желtзария, дървенъ
материапъ, зърнени храни,
стъкла, обуща и въобще съ
всички видове артикули, та
дори повечето отъ тtхъ по-
средничатъ и въ тютюнева-
та търговия, както и въ
всички сдtлки съ земпедъл-
ски произведения.

Бакапинътъ е пенкелеръ и
най-труцопюбивиятъ търго-
вецъ. Той е и най-почтенния
и изправенъ къмъ всички
съсловия и институции. Сж-
що той е и довврьния на
всички среди човtкъ. На
всички той услужва, всъкой
се ползува отъ неговитt съ-
вети. Той е безлихвенния
кредиторъ на народа, без-
платния съветникъ, съхра-
нитель на всички по-ценни
предмети на всвкиго, комуто
би станало нужда да остави
нвкжце нвщо ценно на съх-
ранение. Той, както въ ми-
налото, така и сега, е въ се-
лото най-интелигентния чо-
ввкъ.

: Има една стара поговорка:

I
Всвка пчела мепъ не бере".

I

Много пчели знаятъ само да
бръмчатъ и, естествено, не
моrатъ нищо да направятъ.
Има и друга народна мжд-
рость: ,,Труд-ь невъзнагра-
денъ не остава". И много
встествеино е, спедъ като
бакалинъгъ върши толкова
функции, свързани съ пре-
калено много трудъ, спепъ
като той умtло направлява
работитt си и спазва всички
норми въ живота опрецвля-
щи пестеливость, много оп-
равдано е, че той успtва да
свърже двата края и да не
е въ тяжесть на никого. То-
ва, обаче, за наше голtмо
съжаление, се лошо поглеж-
да отъ всички останали и,
вмвсто благодарносrь и по-
хвала, и бакапинътъ днесъ е
погледнатъ като кожоцеръ
и спекупантъ. Неговитв ар-
тикули r:ж въ очитв на всич-
ки и влвстьта и гопвми и
малки за тtхъ говорятъ, за
тtхъ ежедневно се провв-
рява, за твхъ има постоян-
но норми и контрола. За гвхъ
най-после се опрвдвля най-
ниския процентъ печалба и тt
се поставятъ като обектъ на
изземване. при нужда.

Днесъ, въ тоя великъ за
насъ день, праздника на
всички търговци „ Св. Нико-
лай чупотворецъ ", ние бака-
питв отправяме братски поз-
дравъ на всички търговци и
имъ пожелаваме здраве и ус-
пвхъ въ работитt.

Но ние сжщо така сме
длъжни да отправимъ поз-
цравъ и на цвпия български
народъ, защото беэъ него
никои не могатъ.

Едновременно съ това, оба-
че, отправяме и нашия апелъ
за повечко внимание къмъ
бакалина и неговата цейность
и за по-малко тормозъ надъ
него.

Да бжце и пребжце бъл-
гарската търговия!

За новогодишния брой на вестника
ни се приематъ честитки, поздравления
и реклами отъ г. г. търговцитв отъ гра-
да и околията.

ПЕРПИШКИ КАМЕННИ ВЖГЛИЩА
на сезонни цени

дърва и коларски материали ше навврите всънога при
Широковъ & С-не Паnазовъ - Хасково

Складъ до Бр. Върбанови. Приеиатъ се н порхчни9-3-12

Арх. Я. Арнаудовъ
секретарь на индустриалцитi;

въ Хасково

Индустриалци и търговци
Не е много добро указа-

ние, гдето Хасково е единъ
отъ твърде слабитt инду-
стриални градове на Бълга-
рия. Може би за това има
много и много причини. Тъй
като индустрията може да
бжце добъръ цвръ за доста
засилената безработица въ
града ни, не бива грижата за
нейното засилване да се из-
разява сама въ теоретически
съжпения. Създаването на
индустрията въ която се впа-
гатъ цъпи състояния, която
носи въ себе си голtми рис-
кове, предполага извtстни
предпоставки за зараждане-
то и засилването и. Необхо-
димъ е дълъгъ и постояненъ
режимъ на отношения на
влвсгъта къмъ нея. Rко ед-
но търговс?о предприятие
може да се трансформира въ
друго 11 собственика му пакъ
и да си остане търговецъ, то-
ва нtщо не може да стане
съ индустрията.

Чува се роптане противъ
печалбитt на индустриалци-
тt. Психологически това е
оправдано за консуматора.

: Но отъ гледище на бжцеш

I

то развитие на страната н?

и както това недоволствос
поема отъ отговорни оргав
се върши едно пресгжшн
ние или по-скоро една демt
гогия. Свободнитt капител
и погледи на всвкиго по е<

тественъ пжть всички се на

сочватъ къмъ по-голвмав
печалба. И следователно же
лаемъ ли индустрия въ г?
да ни, трвбва да се поми
римъ съ по-гопъмитв печея
би на сжщата.

Идватъ дни, като днешна
тв, когато индустрията дей
ствително почва да задово
лява едни нужди които 11(

никой начинъ не могатъ 18

се задоволятъ отъ чужбина
Тъй като едни отъ пионt?

ритt за създаване на индус
трията еж гърговцитв, нея
ду които и индустриалцит
ижчно може да се слоя
граница, поцнасяме на коле
гитв търговци поздрави
благопожелания по случа
Никупцень.

I Арабаджиевъ & ГеоргиевъХАСКОВО
Рпзполпrпме но скппдъ еь спеднит? стоки :

КЬОРТИНГЬ - рациовпвра ти всички гопвмини
ГРИЦНЕРЬ - ржчни и крачни шевни машини
llиамаитъ - плетачни машини
Готварски машини и печки всички нумера
Грамофони - марка .З?нитъ" и „Р?рфа"
Кревати - таблени и полутаблени
Стопове, гврпероби, гарнитури и др.

Магазина до Търговското кафене1-60-1
......................................'1811 ....-
Братя Балабанянъ

Търговия съ желt.эа, желt.э·
ни и др. стоки - Хасково

1-21-1-
I

Желаете ли да имате чисто легло при бърза и вежлива услуга?
Въ Хасково - Посетете хотеnъ .ЦЕНТРАЛЪ•.

Тамъ щ- намврите съ Перникь печки салони отоплени.
По желание, въ стаитв се пали Перникь

и обикновенни печки.
Сжщо ще наивриге 15 стан съ 110 едно II др.

съ no две 11 три легла,
Хотелъ гелеф, 123 _ Съдържатель: Н. Дюлгеровъ1-14-1

...................................................
Свети Никола е патронъ на всички тъf

говци и моряци.
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ония, които живtхо, търrvвохо и vмptxoвъ Хасково
Колко много с? т1:.1 Колко малко энаемъ эа
т1:.хъl Началото имъ се слива съ основаването
на града ни. Помнимъ само тия, между които
растнахме, като деца. Желаемъ да пишемъ по
нъьцо эа вс1:.киго, а можемъ эа сега само да имъ
иэброимъ имената.

Да б?де в1:.чна паметьта имъl
. . - . . ' .. .

. ... ... ' ...

Бакали
Григоръ П. Гиковъ
Иванъ П. Гиковъ
Георги Тодоровъ Пасковъ
Райко f\танасовъ
Димигъръ Илиевъ Леджевъ
f\танасъ Пулевъ
Василъ Бахче вановъ
Димитъръ Македонски
Костадинъ Колевъ
Ламбри Камовъ
Кирилъ Пулевъ
Михалъ Пулевъ
Никола Харалановъ
f\настасъ Симеоновъ
Димитъръ Балабановъ
Христо Крондилевъ
f\нгелъ Костовъ
Костацинъ Добревъ
Григоръ Велевъ
Иванъ Николовъ
Райчо Стратиевъ
Тодоръ Стратиевъ
Яни Стамовъ
Христо Стефановъ
Димитъръ Семизовъ
Коста Дуковъ
f\танасъ Дуковъ
Димчо Дуковъ
Тома Русевъ
Иванъ Бакаловъ
Богданъ Русиновъ
Яни Колевъ
Димитъръ Фитковъ
Христо Фитковъ
х. Василъ х. Тодоровъ
Михалъ Михс'lлевъ
Петко Ивановъ
Иванъ д. Органджиевъ
f\танасъ Пилевъ
f\хмедъ Котуроглу
Коста Славчевъ
Йовчо Димовъ Димитровъ

•

Кръчмари
Димитъръ М, Патковъ
Симеонъ Петровъ
Димигъръ Т. Монеджиковъ
Тодю Монеджиковъ
Димитъръ Грозевъ
Грозю Тодоровъ
Георги Ив. Балджиевъ
Христозъ Балимезовъ
Георги Басмаджиевъ
Райчо Стратиевъ
Тодоръ Р. Стратиевъ
Григоръ Тончевъ
Иванъ х. Каневъ
Георги Калиновъ
Пъпчо Иринджиклиевъ
Пвлчо Киряковъ
Трандафилъ Кротневъ
Тодоръ х. f\нгеловъ
f\танасъ Джангозовъ
Василъ Бахчевановъ
Колю Каневъ
Димитъръ Македонски
Паскапъ Тодоровъ
f\танасъ Тодоровъ
Бончо Максимовъ
Михалъ Харалановъ
Василъ Оцетаровъ
Паско Оцетаровъ
Тончо f\нгеловъ
Тянко Колевъ
Димитъръ Семерджиевъ
Теню Овчаровъ
Носторъ Колевъ
Паскалъ Господиновъ
Димитъръ В. Семизовъ
f\танасъ П. Гиковъ
Костадинъ Колевъ
Колю Костадиновъ
Пеню Стайковъ
Добрю Митевъ Гоговъ
Боню Тоневъ
Паскалъ Бахчевановъ

Тютюнотърговци
Димитъръ Рвдевь
Георги Иоану
Райко Бодуровъ
Иосифъ М. Фархи

Облекло
f\постолъ Стратиевъ
Жечо Текелиевъ
Баню Ставревъ
f\постолъ Петровъ
Бохоръ Камхи
Строит. материали
Георги Върбановъ
Петъръ П. Янковъ
Пею Павловъ
Михалъ С. Бояджиевъ
Михалъ Ламбревъ
Никола х. f\нгеловъ
Василъ Полихроновъ
Христо П. Кожухаровъ
Никола f\ндр-вевъ
Щерю П. Янковъ

Други браншове
Русю Ивановъ
Владимиръ Дамяновъ
Юрданъ Захариевъ
Петю Тенчевъ Добриковъ
Йовчо Василевъ
Георги Деведжиевъ
Жеко Сарафовъ
Дълчо Макаковъ
Мара Жисова Янева
Илия Димитровъ f\ндреевъ
f\врамъ Пинхасъ
Хаимъ Родригъ
Бохоръ Овация
Исакъ Данонъ
Мехмедъ Бояцжиолу
Яню Христодоровъ
Петъръ В. Къналиевъ
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к, в.

Мощна търговия- силна армия
Миръ съ съсецитв. Споной- I тъчно внимание.

ствие въ страната. Достегъч- ' f\ко цнесъ, Никупдень, по
но стоки на поносими цени. упицитв на почти всички гра-
Това иска цнесъ български- дове ще се мi;ркатъ въ
ятъ народъ. стройни редици носителитt

Мирътъ и спокойствието, на родната търговия, нека
доколкото това зависи отъ не се забравя, че тия реди·
управлението, подъ ржко- ци еж създадени отъ висо-
водството на г. Кьосеива- кия духъ на българския тър-
новъ, народътъ ще ги има. говецъ и въпрвки скрититв

Достатъчно стоки на поно- и явни атаки на знайни и
сими цени - това е задача, незнайни носители на пре-
около която тепърва ще има вратни идеи за ролята на
да се прахосватъ много сили. търговията.

f\ко западнигв демокрации Всичко това не ще спре
еж си поставили за задача, развитието на родната тър-
чрезъ унищожението на rep· rовия, така както нвкога а-
мвнската търговия да спо- такитв на безогледни „ми-
мятъ духа и военната мощь ропюбци" не спрвха разви·
на Германия, това показва тието на родната армия.
отъ какво огромно значение f\рмия и търговия - това
е търговията за единъ на- еж два отъ най-важнитв фак-
родъ. тори, чиято стойносгь и зна-

Да пазимъ rраницитt на чение се чувствуватъ осо-
България, да подrотвимъ бъл бенно въ времена, като цнеш-
гарския народъ, да го въо- нитв.
ржжимъ-това не трвбва да Да пожелаемъ въ редове-
обема само снабдяването съ тв на търговцитъ да раст-
достатъчно и модерни орж- натъ интелигентни и роцо-
жия и обучаването на вой· любиви българи, които да
ници. Има и друга една ар· нрепятъ търговията не по-
мия, армията на търговията, долу отъ армията. f\ управ-
около която управлението на лението на страната нека
страната ни ще трвбва еж- отдаде повечко внимание на
що да съсредоточи доста- родната търговия.ore::??-?...,,. . ?---.._;?._.....,, ..JЦ,9-!,,._..$:::J
'f'i.

....................ж..........:жж..........ж ....................ж................................-._,..._...................._,..._..........""""'°· ?
? СТАНЕТЕ НЕЗАБАВНО ЧЛЕНЪ НА ?
? =Посмъртната каса!= ?

? ИЗПЪЛНЕТЕ ДЪЛГА СИ КЪМЪ СВОИТь БЛИЗКИ ?
? И КЪМЪ САМИТь ВАСЪ ! ?
?жжхжжжжжжжжж:жжжжжжжжж?

Най-гол?мъ иэборъ на детски
играчки ще намъриге въ книжар-
ница „ЧИКАГО".

застраховайте
имота и живота си

при ,,С И Л А''
Общо Търrовско Осиrуритеnно ll·вo

1\генция въ Хасково ул. ,,Раковска"
4 - 5 - О

I

Стоянъ Г. Пъндъровъ
мандражия

Производство
·

на сирене, кашкавапъ,
центрофужни масла и търговия съ раз-
ни колониални стоки.

ул. ,,София" 3. Телефонъ 136
1-34-1

·?????????????????,
ii(

Зимната помощна акция
?I

Комигетътъ за зимната помощь е започ- ))
налъ своята дейность. f\кцията ще бжце про- ?
ведена до 25 декемврий. ?

(( Общото търговско сдружение апелира ?
(( къмъ търговцигв отъ всички браншове да ?

(( се отзоватъ съ готовность на тази високобла- ?
(( городна и човвчна инициатива и дадатъ щед- ?

iк
рата СИ ПОМОЩЬ на КОМИСИЯТд, КОЯТО ОТЪ име- ))

? то на комитета ще ги обходи.
1.11) G

I

? Да б .ж де м ъ състрадателни къмъ 1,

(( нужцающитв се, както е билъ нашиятъ А

I?
патронъ Св. Никола!

?I
1

??????????????
две заnов?ди на сnужоата по nродовоnствиетоЭаповъдь

№ 46
Хасковскитв мелничари да произвеждатъ и про- !I

1

даватъ брашно № 4 и хпвба приготвенъ отъ него
по следнитв цени:

Франко фурната и склада на търговеца торба 1

отъ 60 кгр. до 240 лв., на пребно торба отъ 60 кгр.
до 250 лв., на дребно кгр. до 4.50 пв., хлвбъ отъ
брашно № 4-950 грама да се продава до 4 лв.

Въ останалитв пунктове эвповвдь № 14 отъ
11 септемврий н. r. остава въ сила.Эаповъдь

№ 49
Сладкия червенъ пиперъ да се продава въ гр.

Хаеково по слецнигв цени:
Въ торби отъ по 5, 1 О и 25 кгр. на едро до

32 лева.
Въ пакети отъ по 1 кгр., 500 rрама, 250 грама,

100 грама и 50 грама, на едро до 38 лв. кгр.

Димитъръ Т. Братановъ
Търговия съ бакалски стоки

Хасково - ул. "Кърджали"
1-45-1

........................................
3 БPOSI ЗА 1 ЛЕ6Ъ

С В Е д Е И И Я ЗА ДВИЖЕИИЕ ИА СТОКИТ1i,

I

които се подаватъ на всвко 1 число до
комисарството, всъки търговецъ може да

I
си набави отъ

Акц. в-во "Чнкаrо" и KJIOHЪ КИНЖОDНИUП „ Чикпrо"

срещу 1 nевъ 3 броя •
нгй.говъмь ИЗБОРЪ- на -

ВИЗИТНИ КАРТИ
при печатница ••чикдrо„
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Б. Колевъ
Председатеnь на питиепропав-

ското браншово сдружение
въ rp. Хасково

Поздравъ до всички търговци
и читатели на в. ,,Стопански бюлетинъ •

По случай патронния празд-
:\

прецставигелигв на бъпгар-
нИКА на българскитt тър· ското правителство: свобод-
говци „Св. Никола" питие- на търговия, еднакви права и
продавцитt. отъ града и око· задължения за всички тър-
пията еж щастливи да кон- говски дейности, и да се на-
<:татиратъ, че пожеланията малятъ формапностигв, на
на миналогоцишния патро- питиепроцавцитв при снаб-
ненъ праэцнинъ за реапиэи- дяването имъ съ патентъ.
рането на първата ни солил- Тия формалности еж стигна-
на придобивка - Посмърт- ли до тамъ, че на питиепро-
ната каса, се осжществиха давеца се искатъ всвка го-
и тя функкионира за гор- дина надъ 20 броя докунен-
дость на всички търговци, ти, за да му се издаде па·
Сжщо се радваме и за вто- тентъ.
рата придобивка-Пенсион-
ниятъ ни фондъ, за КОЙТО
е взето решение отъ Ц. К.
на 11 и 12 ноемврий т. г. да
се изготви провктъ и осж-
ществи въ най-скро време.

Питиепродавцитв отъ цв-
па България, п р и о б ще ни
къмъ единния Общъ съюзъ
на българскигв търговци, въ
този тържественъ моментъ
за търговцитв въ България,
заявяваме, че ние искаме отъ

Българскитв питиепродав-
ци, при натегнатото между-
народно положение, и много
тежки условия, работящи съ
себеотрицание, за своето сж-
ществувение, за стопанското
и културно преусп-!;ване на
България, обвщеватъ, че и
за напредъ ще ?продължатъ
да даватъ своята безрезерв·
на подкрепа за величието
на нашето отечество.

е err
Пвпчо Пасевъ Петновъ

Търговия съ бакалски стоки и дървенъ
строителенъ материалъ

с. Царева-Поляна, Хасковско
I - 29 - 1
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:·??·:::????·?.??:fо??тъкла

liililll

Ш::1:1

:..::·.: : Ш :.:, ....:Ш::с:)ШШШ:1-
:11:1ш

.....111111811ill81111118181118..IВll811818111811111111811111181rilDSТiPJJt е

при Димитъръ Ат. Бобурановъ
ще намtрите чисто иатурапио вино

и екстра nепииъ
1-23-1 ул. София № б

??n?nnnnnnnn?nnnnnnnnnna
С Лри аперативъ „ЗЛАТНА РИБКА" j
G?

Ще намърите: екстра пелинъ, мае- 1
тика и чисто натурално вино. J

Скара най-разнообразна J
с 1-31-1 ыQ?a?u?uuu?uuuuuuuu??uua??%;?????

Момчилъ Ат. rрънчаровъ- Хасково
Складъ мъотни спиртни пития, бира

L едро и дребно
гелефонъ 120 00

1-22-1 00???

Янко Стамовъ

Никулдень и търговцитв
Всвкв година на 19 цекем-

врий, по една хубава тради-
ция, търговцитв отъ цвла
България закичвагъ съ на-
ционалния трибагреникъ сво-
итв заведения и :излизатъ
да манифестиратъ предъ об-
ществото своигв чувства на
другарство, сплотеность, е-
динность и готовность съ
всички сили и срвдства да
служатъ на народа, на тоя
народъ, отъ срвдага на кой-
то и тв изхожцатъ. И тази
година, въпрtки труднитt.
времена, въ които живtемъ,
тв стоятъ здраво на своя те·
жькъ постъ.

Нвма българинъ, който да
не знае пвпага на плеадата
търговци, оставили сввтпи
страници въ нашата близка
и по-далечна история. Рвдко
се срещатъ въ историята на
други народи имена като тв-
зи на f\приловъ, Палаузовъ,
Евлоги Георгиевъ, Димитъръ
Ценовъ и много други. Изу-
мителенъ е твхниятъ благо-
роценъ жестъ. Това еж тър-
говци, които въ своята о-
бичь къиъ Родината, еж пре-
небрегнали всвквквв грижа
за лично благоденствие и еж

поставили името на Бълга-
рия въ сввгъпъ ореол ъ,
предъ всичко най-снжпо.

Паметни ще осганатъ не-
отпевнашнитв тържества въ
Свищовъ, при освещаване
сградата на Висшето тър-
говско училище,-това е ед-
но крупно дtло, постигнато
съ щедрото дарение на е-
динъ търговецъ, вепикъ синъ
на своята Родина.

И когато търговцитв еж
свидетели на подобни ра-
постни събития, тв не мо-
гатъ да не вврватъ въ сво-
?та благородна мисия и въ
звездата на своята органи-
зация, къмъ която сега еж
обърнати очитв на всички
твхъ. Тя работи и ще рабо-
ти, далечъ отъ всвиакви стра-
нични идеи и увлечения, са-
мо за улесняване на търго-
вията, тъй спъвана днесъ и
въ безъ това онеправдана
въ стопанско отношение Бъл-
гария.

Свети Никола, стариятъ бв-
ловпасъ симвопъ, нека днесъ
закриля търговцитв повече
отъ всвкога и ги направлява
къмъ щастливи бжпнини.

ожж.жж.жж::ж:: :ж:ж::ж::::ж::::ж:::ж:ж::ж::::ж::::ж:::ж::ж::::ж:::ж::ж::t:S

х вним.дниЁ1 ?
Х Всички при магазина „Конкуренция". Х

Х Търговия съ стъклария, кинкалерия и желв- Х
Х зария на цени конкурентни. Х
Х гр. Хасково - ул. ,,Търговска" - подъ Общината Х

Х 1-54-1 f\врамъ С. Камбуровъ Х
о?жх:ж::ж::::ж::::ж::?:ж:ж::ж::::ж::х::ж::ж:жх:ж:ж::ж::ж::ж::о

·е

???U??UYUUUU??->VU?VUUU?:.:fil?Г'>;@.l??(???WA<®?.?G'>?G(',')?G;> .

00
? Отаю Петковъ Педевъ DO

JC Търговия съ бакалски стоки Эt
JC ул. ,,Преславъ" № 1 Х
::xt

1-47-1 00?S?S??????????????
оn::ж::п:ж?х?::ж::?::ж::?ж???ж?ж?:жn:жо

? Димитъръ В. Полихроновъ ?
( Търговия съ желвэврия, ножарство и Х

? ловни материали. ?
Х

ул. ,,Варна" № 1 - Хасково 1-53-1
?О::Ж::?::Ж::LDК?::Ж::U:Ж?U:ЖU:ЖU::Ж::?::Ж::?Ж?О

Пристигнаха за сезона:
Финни дамски чорапи, връзки и най-раз-
нообразни ризи.
Ще ги нанврите само при „Малкото
дюкянче" на Тенчо Стойчевъ.

Хасково-ул. ,,Преславъ" 1-50-1

. Мелница „НАПРЕДЪКЪ"
д. Шурковъ & сне и. читкуwевъ-хасково
Произвежда най-хубави б р а ш на,

търговски и небетчийски
1-46-1
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Важни съобщения за всични търrовци !

Обръщаме вниманието на г. г. търговцитв вър-
ху наредбитt., заповt.дитt. и нормировкитt. на цени-
тв, които помt.стваме въ вестника ни. Нека всвни
търговецъ ги чете и следи внимателно, за да може
да се съобрази съ тt.хъ и не попадне въ грвшки и
нарушения.

Членуването въ Посмъртната каса е задължително
за всички търговци. Записването и плащането на вноската
за 1939 гоп. трвбва да стане най-късно до края на тази
година. Следъ тази дата вноската ще се събира принуди-
телно и съ глоба чрезъ бирницитt.

Търговцитв, които вече еж се записали за членове
на Посмъртната каса, да се явятъ незабавно въ канцела-
рията на сдружението, за да си получатъ чпенскигв книж-
ки, които еж пристигнали. Това е необходимо, зашото чле-
нуването въ Касата е редовно отъ момента, когато чле-
нътъ получи книжката си и се разпише въ нея.

Поканватъ се всички търговци отъ града и околията,
които ще търгуватъ-продаватъ препарати за борба съ не-
приягепитв и вредителитt по растенията като: свра, синь
квмъкъ, зеленъ каиънъ и др. презъ 1940 година да пода-
датъ заявление до околийския аrрономъ - Хасково, най-
късно до 15 януарий 1940 година.

Напомня се на търговцигв, които процавагъ цвнагу-
риранъ спиртъ презъ 1940 r. ще следва да подадатъ заяв-
ление до f\кцизния Начапникъ за искане разрешително.

V ВDЪСНПDСКИ И ФDИЗЬОDСКИ СОnОНЪ

ГЕОРГИ ПЕТРОВЪ
При уютна обстановка и съ поспепнитв изис-
квания на фризьорското изкуство задоволяваме
всички вкусове
За мжжетt»: стрижене съ електричество и
гладко бръснене.
За дамитt»: извършване всвкакви фризури и
нжпрене съ най-съвършенни апарати. Боядис-
ване коси и всички видове бои.

Салонътъ е срещу Градския театъръ 1-38-1

Спестовна Банка „ЕНОНОМИН" А. Д-во · Хасково
Раздава всички видове заеми и снонтир-
ва полици на свои .анционери: извър-
шва инкасо и преводи въ страната.

Приема всички видове влогове:
спестовни и търговски.

1-48-1

- -Янковъ&Леджевъ
Търговия съ разни жепвзарсни стоки

Телефонъ № 12
Пощенска чекова смътна № 2409- Хасково -

1-22-1

-
Съrласно решението на Централния Комитетъ

относно пенсионния фондъ, за членове на скщвя
ще бждатъ приемани само търrовци-редовни чле-

нове на Посмъртната каса. Поради това, налаrа
се на всички търговци да станатъ незабавно чле-

нове на Посмъртната каса, за да запазятъ право
на членуване въ пенсионния фондъ.

-------------------------------------------?

I

:.?п!с?н?!???? ??-ЬКо- I ?а?оОи!!ъ?з?к?
жухарова отъ свое име и отъ търговцитв=Нинулдень щ,

името на детето си, изразявамъ бжце отпразднуванъ по на?

съ настоящето сърдечната ни тържественъ начинъ въ сте

блаrодарность на управата на лицата. На събранието в·

Взаимноспомаrателната посмърт- тевтъръ „Роялъ" ще говс

на каса при Общия съюзъ на рятъ г. Министра на Търп
бълrарскитt търговци за отпус- вията и председателя на Cr

натитв ни отъ свшата 3,000 юза. Речитt имъ ще бвцаг
(три хиляди) лева, като пое- предадени по радиото.
мъртна помощь за покойния ни Въ брой 268 на д. В. 1

съпругъ и баща Христо П. Ко- публикуванъ правилника
жухаровъ, търговецъ отъ rp. какаовитв и шокопаденит
Хасково. Пекойииягь не бt ус· издвпия.
пtлъ да се запише за чяенъ на Въ брой 269 на Д. В.

Касата и дадената ни, при все публинуванъ правилника э

това, поиошь, показва ковке та- надзора върху расгитепниг
зн каса милtе за семействата масла за ядене.---
на починалитt търговци.

I
четете в- къ

Василка Хр. Кожухарова wСтопански бюлетинъ'- ----
G?OQ?t::'?t.:::.1n?r.;;:1n?t??f::""";1П?t :1t :с
ci Зпатарски·часовннкарски маrазинъ „БИЖУ"

?
yn. .. Отецъ ПаисиИ" - Хасково

;._
Честити праздникв на бъпгврскитв търговци

? Никулдень и по този случай е доставилъ ro-
k пвмъ изборъ отъ Швейцарски най-реномирани ча-

[ совници: Омега, Эенитъ, Лонжинъ и др.

[ анкърни машини.

С
Бижютерия най-разнообразна и добре уредена

С
златарска и часовникарска работилница, 1-57-1 Ii!

ou??k.ALJ?UU?UUk.Al,.:;;A??U?l-..:.A?U?1?mor??,?? КОЖАРЬ &.;?? х п и

®[
асково-ул. " реславъ 1-52-1r??????g?????

? Кръстю Т. Духлевъ J

v@ Търговия съ бакалсkи стокJ
!.

ул. ,,В.-Търново", телефо.нъ. №
6.9
- Хаско??51_1??????????W, \

Радио станция бюро ЛЖЧЪ"_,,
ВИНf\ГИ Hf\ СКЛF\ДЪ И ДЕМОНСТРF\ЦИИ

радио-апарати

? ,,ОПТА ЛЬОВЕ" и „СИЕРА" ?
I

За селата специални апарати съ батерии
Изnnащане на 12 месеца

Съ почитание: 1\лександъръ Бояджиевъ
1-40-1
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Наредби, заповъди и нормировкиЭаповвдь
№ 3519

1. Инпустриапнитв предприятия и търговцитв на едро.
притежаващи разрешително за търгуване само на едро, на
изброенитt по-долу стоки могатъ да продаватъ неличнитв
си ново-троиэведени или новодоставени количества стоки
сено на редовнитt си клиенти, на които еж продавали
презъ 1938 год., и то въ размвръ до 50 на сто отъ това,
наето даденъ клиентъ е получавалъ отъ индустриалеца или
търговеца на едро презъ съответния месецъ на 1938 г.

1. Памучни прежди - търговски и индустриални.
2. Вълнени камгарни прежди всички видове.
3. Памучни платове всички видове.
4. Памученъ трикотажъ всички видове.
5. Вълнени платове всички видове.
6. Вълненъ трикотажъ.
7. Одеяла вълнени всички видове.
8. Гьонъ, крупонъ, табанъ хастаръ, бпанкъ, юфтъ и

лицеви кожи.
11. За нови клиенти (които не еж били такива презъ

1938 година), или за количества нвпъ 50 на сто отъ за-
купваното отъ даценъ кпиентъ презъ съответния месецъ
на 1938 година, продежбага се допуска само съ разреше·
ние на Министерството на търговията, промишленостьта и
труда - служба по цеиитъ.

III. Настоящата заповвдь влиза въ сила отъ 5 денем-
врий 1939 година.

Эаповвдь № 3328
1. Отмi;няватъ се п. п. 1 и 2 отъ заповtдь № 2999

-отъ 18. Х. 1939 год., относно следнитt стоки:
Група IV - метали

1. Чугунъ суровъ.
2. Бетонно желtзо
3. Търговско обло желвзо.
4. Шини и чеиберпикъ.
5. Фасонно желtзо.
6. Жепвзо на греди и пръте.
7. Стомана на блокове, плочки, греди и пр.
8. Медь (бакъръ).
9. Цинкъ

11. f\луминий.
12. Олово.
13. Месингъ.
22. Ламарини всички видове.
23. Бtло тенеке.

Които оставатъ да се пропаватъ съгласно Наредбата
за металитt и металнитв изпвлия.

Заповtдь No 2999 отъ 18. Х. 1939 год. остава да ва-
жи само за следнитt стоки:

Група I - колониялъ
21. Сода каустинъ.

Група IV - метали
27. Тель: медна, жепвэна, горена, поцинкована, по-

бакъросана, месингова и бодлива.
Група V - други стони;

28. Киселени: сърна. солна, азотна.
29. Калцирана сода.Известие

№8
1. Установяватъ се следнитt продажни цени за вно-

ситепитв и на едро и дребно на долуозначенитt колони·
ални стоки въ всички населени мtста въ Царството:
Наименование Цена за вноси- Цена на едро Цена на дребно

на стоката теля пв, за 1 нгр. лв, за 1 кгр, лв. за 1 кгр,
Кафе паве 124 130 160
Чай суматра 225 240 280
Чай цейлонъ 235 245 300
Черъ пиперъ 100 11 О 150
Дървено масло наливно 6:> 70 75 лит.
Дървено масло въ кутии 64 пит. 68 пит. 75 лит.
Калай 160 170 200

По тtзи цени следва да се продаватъ отъ датата на
публикуването на настоящето известие въ Д. В. гореизбро-
енигв стоки въ всички населени мtста въ Царството.

Съ това се отмвняватъ всички мtстни нормировки или
одобрени отъ комисарствата ценоразписи относно гвзи
стоки.

Нормиморки и др. на мtстното комисарствоЭаповвдь
No 48

Мtстното комисарство е пренормирало ценитt на бен-
зина и петрола, както следва:

Бенэинъ наливно:
Бенэинъ на варелъ на едро франко магазина на пред-

ставителя 17•10 лв. килограмъ, на nолуедро франко мага-
зина на ангросиста 18.20 лв. килограмъ, а дребно пигъръ
до 13·30 лева.

Бенэинъ на тенекия (пакегъ) франко магазина на
представитела едро до 233 пв., на полуедро тенекия фран-ко магазина на ангросиста до 241 пв., на дребно тенекия
до 248·50 лева.

Петролъ наливно:
Петролъ отъ варелъ наливно да се продава отъ пред·ставитепя 8·70 пв, кипограмъ, на дребно килограмъ до 10

пв., а на дребно литъръ до 8 лв.
Петролъ на тенекия да се продава отъ ангросиста до

157 пв., на полуедро тенекия до 161 пв., а на дребно те-
некия до 168 лв.

Петролъ наливно отъ тенекия да се продава на дреб-
но литъръ ло 9.50 лв.

Съгласно писмо № 121 отъ 7. XII. т. r. на комисаря
по продоволствието посоченитt цени въ горната заповtдь
се отнасятъ само за ония количества бензинъ и петролъ,
които еж внесени въ страната спедъ 24. XI. 1939 година.

Съгласно писмо № 110 отъ 5, XII. т. г. на комисаря
по продоволствието, съ което съобщава, че Министерство-
то на Търговията, Промишленостьта и Труда е одобрилозаповtдь № 43 на мtстното комисарство съ следната ко-
рекция: Сапунъ 72 °/0 мазнини-калъпъ отъ 250 грама
да се продава до 4·50 лв.
goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog
g Сладкарница „СОФИЯ" gо оо ул. ,,Отецъ Паисий" о
g на НИКОЛА ХРАНОВЪ во оо Всички видове пасти, сладкиши, халви и др, оо оО 1 - 18 - 1 Оо о0000000000000000000000000000000000000000000000

Шапкарски магаэинъ
,,ИТНЛИЯ"

на СИМОНЪ СИМОНОВЪ
Голtмъ изборъ на всички видове мжжки и дет-

ски шапки. 1-16-1
оххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххох х
? ЯНКО МI\НОЛОВЪ РУСЕВЪ ?х х
? Колониалъ на едро и дребно ?
? ул. ,,Солунъ" № 22 Телефонъ № 138 ?Х 1-11-1 Хх х
о хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх о
····································································:

&ниманиеl Цi;ръ противъ всички болести :•Аперативъ „б&ЛЬ МЕКЕНЬ11 i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

пустиа въ продажба натуралния rроздовъ пелинъ
ул... Бургазъ" № 4

1 - 17 - 1



Стопански бюлетинъ Брой 11Стр. 12
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Съобщение на Комисарството
Съ писмо No 91 огъ 30 ноемврий 1939 год. до Сдру-

жението мtстното комисарство по продоволствието съоб-
щава следното:

На № 665. Съобщаваме Ви Господинъ Председателю,
че по новата нормировка ще се продаватъ стокитв заку-
пени на по-висока цена, поради което е издадена и нор-
мировкате.

Старата стока ще се продава по цена, по която е нор-
мирана сжщата, до изчерпването и.

За напредъ, за да се контролира коя е стара и коя е
нова стона, ще трвбва да представите фактури въ които
ще се посочва, че това е стона отъ партида разрешена да
се продава по ... цена съ изввстие No •.. (Д. В. бр....
отъ ..... ) Окржжно № 9100 отъ 25. XI. 1939 г.

nnnnnn??n?nn?n????a?u
fi
Георги Върбановъ

?
G

Търговия съ желвзв, желвзарски сто- и
G ки, стъкла, подкови, клинци и U
С D[ ?r. 70

др, на едро и дребно. ?
{!

Телефонъ J,O
D

С!
1-15-1

Dn?u?uuuu??????u?????aD????????????????????
I лими!:,,??а!;и ??!????!: ?I
(( джийство, брашна и др. на ))
j< едро и дребно. >J
?) Телеф. No 155 ?)
??

ул. ,,Кърджали" № 7 1-10-1 ))????????????ж-жжжжжж--------?---?
7' ? . .. .. . .. . ?...,....,._??????...,....,._??? ?
?

НЕНКО ДИМОВЪ ·

?
Х ул.•Търговска" 16

Х
Х Търr?вия на луксозна стъклария, голtмъ изборъ на ев- ?? ропеиска стъклария, подова мушама, мушама за маса u
Q съ две лица, орнаментови стъкла, кристални огледала а? и радио апарати .Менде" на конкурентни цени. .F\па- ?
Х рати се даватъ и на 12 месечно изплащане Х
Х 1 - 13 - 1 Х
&жжж:ж:жжжж:ж:ж:ж:жж:ж:ж:ж:жжжжж?
??.·-·_·?щ??.<???.?????W?V?=·==.JX;.??????i("";,??<m?""".,,_""""""'""

Иванъ Апостоловъ Карапtевъ ?- Хасково - ?
•

Най-отбран.\.':?и.?тн
__

и напитк.и
.

g.:.?????.>?..>?i_._?(.;????????···
Иванъ Янковъ Lllonoвъ

търrовня еь бокпnски, МОИНФОКТVDНН и JID. стоки
с. Царева-поляна - Хасковско

1-6-1

ШШШШШiШШ?шшшш=:ш:шшп?:ШШШ: ..шши.шш:tшшшш?шннш??j··?шшш::?ШШ?!?!?ШШ.111а?ШШ1?Ш··?.:..._

Димитъръ Комневъ Доловъ I
?]Ii ЖеntзарИА и бакаnски стоки ?шш

t?·.i!!rS..:"----S:?J????·????.?ffi,,,!f????'
Печатница „ЧИКI\ГО.. - ХаскоаQ

?ж:ж:жжж:ж:жжж:жжжж:ж::жж??
Х Йорданъ Боэуковъ )

Х Хасково - )

Х Телефонъ № 150 Пощ. чек. с/ка № 815 ?

? Складъ ?

? на машини, мебели, новости, каучукови
:

v. иэцвпия и техн. артикули .? За сезона гопвмъ изборъ: шевни и плетачни ?

Х машини, кревати - табпенни и полутабленни, ку- ?

Х шетни, печки и готварски машини Оригинапъ Пер- I

Х нинъ, гардероби, скринове, бюфети, портманта, сто·
(? лове, маси, закачалки и канапета.
1? Виенска и тржбна мебелъ, тренсперанги, нор-
,? низи и бризбризи.

Х Мивки, омивапници и клозети.
tХ Мушами за подъ, за маси, за носене и всич-
1

·

Х ки домакински принадлежности. j
Х

Пъленъ асортименгъ.
?? Грамфони и плочи. Игли и части. ?

Q Най-реиоииранитв въ цвпия сввтъ радио апарати
?? ,,Ф И Л И П С Ъ" r

Х За града и селата на 18 месечно изплащане ?

Х За училища, учители и пошенци специални ?

? цени и условия, 1-41-1
??:ж::ж:ж---?----------?----?. ?------------------?

Димитъръ Паскалевъ
Кафене „ТЪРГОВСКО"

пл. ,, Царь Борисъ" - Хасново
1-42-1

??,,????????????
БОХОРЪ КАМХИ . синъ I.? - ХАСКОВО - ???J?-.--?·-·-·?·?· ???12??'?!?.,?.'????-.-· . ,1

. . '· .· '<· :t ? .,
.
' '."'\ •·.• • .

.
. : . >. ?"' ' - - . ""i • . ·.::-. ? ...-<;- -..,-? ,;.О?.,,,ъ

Списъкъ на Хасковскитt търговци
членове на Посмъртната каса на Съюза

(Продължение отъ бр. 10)
91. Никола Хр.истевъ Костовъ-питиепродавецъ, Хасково

-

92. Петъръ Ивановъ Остриковъ=-дрогеристь, Хасково
93. Слави Тилевъ Гочевъ-кожарство, Голtмо-f\сеново
94. Славъ Къневъ Геневъ-бакалинъ, Ябълково
95. Стойчо Вълковъ Дерменджиевъ-бакалинъ, Хасково
96. Тончо Георrевъ Ураловъ-дър.стр. матер., Жъпги-брвп
97. Тодоръ f\нгеловъ Маргаритовъ-зърн. храни, Раковсв
98. Христо Въпчевъ Пейковъ-бакалинъ, Хасково
99. Христозъ Ванчевъ Христевъ-бакалинъ, Раковски
100. f\сt.нъ Калиновъ Бояджиевъ-книжарь, Хасково
101. f\танасъ Кироновъ Миховъ-баналинъ, Хасково
102. Бацелелъ Бехаръ Иосифъ-желtзария, Хасково
103. Бориспввъ Щеревъ Янновъ-желtзария, Хасково
104. Ввсипъ Жековъ Грънчаровъ-питиепродавецъ, Х-во
105. Георги Петровъ Янковъ-дър. стр. матвр., Хасково
106. Георги Щеревъ Янковъ-желtэария и др., Хасково
107. Гого Капояновъ Бобевъ-житаро-брашнарь, Хасково
108. Господинъ Тойчевъ Базирrяновъ-бакалинъ1 Хасно
109. Димитъръ Владимировъ Дамяновъ-книжарь, Хасков
110. Димитъръ Кръстевъ Петровъ-парфюмерия, Хасково
11 !· Димитъръ Паснапевъ Димитровъ-кафеджия, Хвсков
112. Добчо Динчевъ Добчевъ-бакалинъ Хасково
113. Иванъ Георrиевъ Текелиевъ-книж;рь, Хасково
114. Иванъ Кръстевъ Петровъ-парфюмерия, Хасково
115. Кирякъ Димитровъ Граматиковъ-ханджия, Хасково
116. Костадинъ Димитровъ Леджевъ-желtзария Хаскоt
117. Ламбрю Маноловъ Джелеповъ-житаро-бра?нарь, Х-1
118. Лука Василевъ Вълчановъ-чиновникъ, Хасково
119. Митю Злвтевъ Поповъ-питиепродавецъ, Гол.-f\сено
120. Моисъ Яко flдато-эахарни издtлия, Хасково
121. Ненко Димовъ f\танасовъ-стъклария. Хасково

(Следватъ въ идущия брd


