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Органъ на Общото търговско сдружение въ гр. Хасково
Излиза периодично Редактира комитетъ --?I

Редакция и администрация-Хасково ул. "Раковска· 1. Телефонъ № 108

Тържествениото отnразвнvвпне
на Никулдень въ Хасково

Хубавата традиция, която
тьрговцитв вече окоичател-
но установиха - да празцну-
ветъ тържественно деня на
своя покровитель Свети Ни-
кола, бъ изпълнена и тази
година въ Хасково по вну-
шигеленъ начинъ

Съгласно обявената прог-
рама, всички търговски ма-
газини бвха затворени отъ
сутриньта и обкичени съ
знамена. Това дара тържес-
твенъ видъ на пияцата, и
макаръ деньтъ да не е офи ·

циаленъ и учрежденията и
эанаятчийскигв работилници
да еж отворени, спуснатитв
ролетки въ цtлата чаршия
и напвгагъ напълно празни-
ченъ випъ. Търговциrt празц-
нуватъ! Това се чувствува
веднага отъ всички граждани.

Самитt търговци еж отъ
ранна сутринь излtзли изъ
улицитв, облечени и настро-
ени преэпнично. Постепенно
тt се събиратъ на площада
предъ канцеларията, накиче-
ни съ ленти за праздника и
оживено раэговврягъ на гру-
пи. Гръмва и военната му-
зика и това привлича мно-
жество любопитни,- плоwа-
дъгъ се изпълва. Дошли еж
и нъкои официални лица.

Къмъ 1 О часа идва знаме-
то, носено отъ младъ тър-
говецъ, а следъ него други
двама търговци' носятъ го-
лвмъ венецъ отъ зеленина
съ спусната отъ пветв му
страни трицввтна лента. 0-
фициалнитt лица и всички
търговци се нареждатъ задъ
твхъ и музиката съ тържес-
твенъ маршъ повежда една
стройна и дълга колона. На-
редени еж надъ 400 души,
между които и нвкопко тър-
говци отъ селата. Всредъ
шпвпиръ отъ л ю б опитни
граждани, които еж изпъл-
нили тротоаритt, шествието
минава презъ Чаршията и се
отправя за черквата „Св. Бо-
городица".

Народътъ почита Св. Ни-
кола, но богомолцитt еж
почти изключително жени.
Влизатъ и търговцигв и го-

лвмата катедрала се изпъл-
ва. Ли т ургията завършва.
Почва панахи дата. С л е д ъ
нея - молебенъ за живитв
търговци, който свещенни-
къгъ Н. Георгиевъ завършва
съ поздравителни думи и
пожелания за здраве и ус-
пъхи на търговцитъ.

Колоната е отново стров-
на, сега още увеличена и на-
чело съ много официални
лица тръгва обратно попъ
эвуцитв на музиката. Любо·
питнитв гсаждани изъ пжтя
еж още повече. Манифеста-
цията стига на площада и
спира предъ паметника, като
се нарежда въ ш и р о к ъ
фронтъ препъ него. Тукъ ве-
че чака почетна военна ко-
манда. една батарея отъ ар-
тилерийсиия попкь, коман-
дувана отъ офиuеръ.

Качва се предъ rаметника
знамето. въ средата е вене-
цътъ, а отъ дветt му стра-
ни засгаватъ на почетенъ ка-
раулъ двама войници. Сек-
ретарьтъ на. сдружението г.
Л. Въпчановъ произнесе крат-
ко слово и каза че Хасков-
скитв търговци, въ деня на
своя праздникъ си спомнятъ
за ония хасковци и търгов-
ци отъ града, които эвгина-
ха въ войнитъ и дадоха жи-
вотъ за свободата, на която
ний, живитв, днесъ се рад-
ваме. Покланяйки се предъ
тъхнатв паметь, ние полага-
ме този скроненъ венецъ.
Войницитв взематъ „ за по-
честь ", музиката свири „ по-
койници" и венецътъ е по-
ложенъ на паметника.

Слепъ тази церемония,
шествието се връща и вли-
за в ъ Градския театъръ.
Тукъ се открива трвцици-
онното публично събрание
отъ председателя на Око-
лийския търговски синпикегъ
г. Г. Чалбуровъ. Той предло-
жи да се почете пвметьтв на
починалитt презъ годината
6 души търговци, което съб-
ранието направи съ ставане
на крака. Следъ това се про-
четоха приготвенитt позд-
равителни телеграми до Н.

В. Царя, М-ръ председателя,
М-ра на търговията и Цен-
тралния комитетъ на Общия
Търговски съюзъ, които те-
леграми бвхв уцобрени съ
силни ржкоплвскения.

Поднесени бвхв следъ то-
ва поэправпения отъ: Начал-
ника на гарнизона г. Пол-
ковникъ Илиевъ, полицей-
ския нвчалникъ г. Овчвровъ,
поиощникъ кмета г. К. Ел-
мазовъ, инспектора по орга-
низиране професиитt г В.
Иввновъ, секретаря на око-
лийския работнически син-
диквтъ г. Т. п Василевъ и
директора на Градския теа-
търъ г. Б. Денизовъ.

На всички отговори пред-
сепательгъ на синдиката г.
Г. Чалбуровъ, като благода-
ри за поздравленията и по-
желанията, както и за изка-
занигв отъ всички добри ду-
ми за ролята на българския
търговецъ.

Дадена бt думата не: пред-
седателя на Общото търгов-
ско сдружение г. Коста Р\р-
наупоьъ, който лроизнесе
речь за роляrа на търговия-
та, особенно въ времена,
като днешнитв. Тази голtма
роля г. f\рнаудовъ подчерта
съ следната мисъпь, която
бt и най-силната отъ речьта
му: ,,f\ко днесъ запеднитв
държави, които еж турили
на кракъ милионни армии?
огромно въоржжие, не при-
бtгватъ до военната сила, а
C'i'. решили да сломятъ Гер-
мания чрезъ стопанска бло-
када, чрезъ прекъсване на
търговията и съ останалитt
държави, това показва, как-
во голtмо значение има тър-
говията за живота на всвки
нвродъ ". Речьта на прецсе-
патепя бв изпратена съ одо-
брение и ржкоплесквния отъ
всички присжтствуваши.

Така бв приключено от-
празднуването на Никупдень.
То даде новъ потикъ за упо-
рита дейность на хасковски-
тt търговци, и нова върв въ
силата на твхнвтв организа-
ция и въ голtмата необхо-
димость отъ свободната тър-

иаwиятъ вестникъ
Съ настоящия брой 12 вест-

никъ „Стопански бюлетинъ "
приключва първата си го·
дишнина. Редакцията и Об-
щото търговско сдружение
благодарятъ на всички або-
нати, а такива еж всички
по-ти търговци отъ града и
околията, за подкрвпата и
насърдчението, което даватъ
на вестника.

Съ настжпването на но-
вата 1940 го 11. в. ,, Стопански
бюлетинъ " влиза въ втората
си годишнина, която ще съв-
пада съ календарната годи-
на. Весгникътъ ше продъл-
жи да излиза периодически,
но редакцията ще се стреми
да даде презъ 1940 г. по З
броя месечно, т. е. на всвки
10 дни.

Съгласно решението на
общото събрание, абонамен-
тътъ за 1940 гов. ще бжце
30 лева.
Електропроводътъ

Раковски- Хасково
ще се поправя

На 26 т. м. се е състояла
среща между Директора на
освtтлението инж. Бодуровъ
и дввйсетина индустриалци
и занаятчии отъ града. Тъй
като новигв собственици на
електрическата ц е н т рала
,,Вулканъ" - Д·во „Грани-
тоидъ ", желаятъ да попрв-
вятъ далекопровода Раков-
ски - Хасково. който билъ
въ окаяно положение и гра-
дътъ ни се намиралъ nредъ
опасностьта да осъмне безъ
осввтпение, на срещата е
решено:

Въ продължение на два
месеци, начиная следъ Ко-
леднитt праздници, всtки
четвъртъкъ, да се спира то-
ка отъ 71/2 часа сутриньта
до 5 часа следъ обвдъ.
Около износа на гроздето

Ти я дни заминава за
Германия стопанска делега-
ция за ypt ждане спороветв
около авариигв на изнесе-
нитt презъ тази година
грозда.

говия, която, въпрвки всич-
ки превретности, ще продъл-
жи да сжщвствуве и се раз_
вивв за полза на народе ни
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ПроdJесионппенъ и орrпнизоционенъ животъ
ки, които еж пристигнали. Това е необходимо. защото '!ле-

нуването въ Касата е редовно отъ момента, когато членът
получи книж ата си и се разпише въ нея.

Понанватъ се всички търговци отъ града и он оп.н
та които ще търrуватъ-продаватъ препарати за борба С\

неприятелигв и вредителитъ по расэ енията като: свра. синь
квмъкъ. зеленъ камькъ и др. презъ 1940 година, да попв
датъ заявление до Околийския аrрономъ - Хасково най·

късно до 15 януарий 1940 година.
Напомня се на търговцитв, които продаватъ пенату.

рирвнъ спиртъ презъ 1940 r. ще следва да подадатъ заяв
ление до f\кцизния Началникъ за искане разрешително.

ХРО"?ИКд
Н. В. Царьтъ е благоцв-

рипъ съ телеграма на пред-
седателя на Околийския тър-
говски синдикагъ, за отпра-
венитt му отъ Хасновскитв
търговци тел е r рафически
поздрави и пожелания no
случай патронния првздник ъ.

На поэправителнигв те-
леграми, отправени no слу-
чай Никулдень до г. Минис-
търъ-Предсепегеля и г. Ми-
нистра на Търговията, сж-
шигв еж благодарили теле-
графически на председателя
на Околийския търговски
синдикатъ.

Въ делегациит-в, които
ще заминатъ за Съветска
Русия и Испания за водене
търговски преговори ще у-
частвувагъ и нънои отъ во-
дачитt на Търговския Съ-
юзъ, а именно: въ първата
делегация - r. Н. Василевъ,
подпредседатель на Съюза,
а въ втората- r. Д. Вълев Ь,
председатель, г. Х". Иоцовъ
чпенъ отъ Централния коми-
тетъ на Съюза и г, Иванъ
Поповъ, председатель на из-
носигелигв на яйца и птици.

Починапъ е на 14 т. м.
IO р да н Ъ Зехариевъ F\рги-

Важни съобщеtв1н за

' ровъ. будкаджия отъ гр. Хас-
ково, 49 годишенъ, членъ на
Книжарското и Общото тър-
говско сдружения въ града
ни. Боrъ да го прости! Миръ
на праха му!

Починалъ е на 8 т. м.
Илия Дими, ровъ F\ндреевъ
отъ с Малева, търговецъ на
яйца, кожи и семена, 70 го-
дишенъ. П о к ой н иятъ бв
членъ на Общото търговско
сдружение и Посмъртната
каса. Богъ да го прости!
Миръ на праха му!

До сега еж записани
за членове на посмъртната
каса при Съюза нвпъ 400
души търговци оть града и
околията.

Новъ вланъ Пловдивъ-
Раковски е пуснатъ въ дви-
жение отъ 20 т. м. Отъ Плов-
пивъ тръгва въ 12·20 часа,
а обратно отъ Раковски въ
14·45 часа. Сдружението е
направило искане този влакъ
да бжпе продълженъ до
Хасково.

На нвнопно души тър
говци отъ града, които еж
отворили своитв завепения
на Никулцень преди объдъ,
ще бж ц тъ наложени нака-
зания отъ сдружението.

8СИЧН?1 търrовци
Обръщаме вниманието на г.•. т ьрговцигв вър-

ху нарецбигв, эаповвцигв и норм иро екитв на цени"
тв, които помвстваме въ вестника ни. Нека всъни
търговецъ ги чете и следи внимателно. за да може
да се съобрази съ гвхъ и не попадне въ грвшки и
нарушения.

Съ писмо до Сдружението ни. Инспекцията на
труда моли сжщото да свика на об 110 събрание всич-
ки работопатели-е-банали, хотелиери и кръчмари въ
понепъпнинъ 5 ч. сп пл. въ Градския театъръ, rдето
ще се дадатъ подробни опжтвания за предварител-
ната работа, която ще извършатъ г. г. работодате-
пигв при смвнявенето на осигури-гелнигв работни-
чески книжки отъ периода 1934 -1939 г. съ нови та-
нива за периода 1940-1944 гад.

Сдружението, като съобщава горното, поканва
всички търговци да присжтствуватъ на събранието,
уреждано отъ Инспекцията. На четвърта страница
отъ днешния брой даваме опжтванията за работода·
телитъ, относно сивняввнето на осигуритепнитв
ннижни.

Канцеларията на сдружението предупреждава всич-
ки кафеджии. питиепродавци и бакали, които се снабдя-
ватъ съ патенти, да не чакатъ последния день, защото ще
стане гопъмо натрупване. както въ канцеларията, така и въ
F\кцизното управление и издаването на петентитв ще се
затрудни, а търговцитв ще губятъ много време. Поспед-
ниятъ пвнь е 3) пекемврий. Не чакайте този день!

Отправяме последно напомняне, че членуването въ
Посм. каса е задължително за всички търговци. Записването
и плащането на вноската за 1939 год. трвбва да стане най-
късно до края на тази година. Следъ тази дата вноската
ще се събира принудително 11 съ глоба чрезъ бирницитв.

Търговцигв, които вече еж се записали за членове
на Посмъртната каса, да се явятъ незабавно въ канцела-
рията на сдружението, за да си получатъ чпенскитв книж-

Въ града ни нвиа фасулъ.
F\ като нtма фасулъ, не мо-
жемъ да цадемъ най-нужц-
ната и всвкидневна храна на
гражпанитъ.

Защо нt,ма фасулъ?
Защото цената му на ед-

ро за вагонъ не се позволя-
ва да бжпе по-висока отъ 8
пв. франко товарна гара.
Произвоцителигв отъ север-
на България. които еж най-
важнитв пэставчици. не же-
лаятъ да пропапвтъ фасула
по тия цени. и си го па-
зятъ. Н1,1е и маме тукъ нор-
мирена цена, но нtмаме фа-
сv пЪ, Трвбвв па С"' направи
нвшо. F\ това нвшо е. че
Г-нъ Коиисеоьгъ грвбвв па
понесе до знанието на по-
горното нвчвпство, че нвмв-
ме фасvлъ и че не можемъ
па имаме при тая цена, за
па се взематъ н уж д ни т t
М'Бnt<И.

Оплакватъ с е бакалитв
сжшо. че нормировкитв кои-
то еж прашени за угвържпе-
ни горе. се бввяли съ месе-
ци. Стокитв имъ чакагъ но-
витв цени. Принvдени еж па
ги продаRатъ съ загуба, по-
като гtойnатъ утаърденитt
цени. F\ това дава отражение,
че не се решаватъ па дос-
тавqтъ стоки. преnъ опасно-
стьта ла се за"'авятъ норми-
ровчитi;.

Оплакватъ се още бакали-
тt, че тази година еж за- тютюнъ, поради твърде мн
труnнени твърде много съ rото формалности. свърза
изкарвана на патентитt за ' съ снабдяването.

Ба налита се опnанватъ Благодарность
Подписаната Матуwа Ао6-

рева Митева отъ соое 1t'ile i
отъ името на малолtтнитt ?i
деца Надежда и Ми rко, изказ-
вамъ съ настоящето сърдечнап
ни благодарность на управап
на Взаимноспо'l!аrателната По,

I смъртна Наса при Общия съюз?
на бълrарс1<и1t търговц11, за от-

nуснатитt Rи отъ сжщата 3,00 '-
(три хиляди) лева, като nосмърт·
на nомощь за nокойн1111 ни С\·

nругъ и баща Добри Митевъ г?
говъ, търгове11ъ отъ гр. Хаск&
во. Покойния гъ не бtше зап1-

1

санъ за членъ на Касата, поне·

же почина преди Почитаемат,
Каса да 11очне да събира внос·

юпt. Въпрt101 това, съ отпус·
натата ни сума последната за

св11детелст!Уnа 1<олко м11;1tе JI

сеr,1ействата на nоч11валитt тъt
rовuи. Матуша Д. Митев.

Телефонит, а6оипменти
Съобщава се на всичк

радиоабонат;,, и телефони
абонати, че най-късно до 3
того трi:;бва да си внесат·
абонаментитt си. F\ко тОВ!
не сторятъ до тая пата. ра
диобонатитt ще пнатятъ ?
бонамента въ двоенъ ра
мtръ за първото тримесt-
чие отъ 1940 година, а те-

лефонитt абонати ще запл?
тятъ абонамента си съ 10 Ii!
сто глоба до 14 януарий 194:
година. Следъ тая дата пое
товетt имъ се отнематъ.

Отъ станцияr:

????????????????????????----
Наредби заnов1;ди и нормировки

Эаповъдь № 3575
Отмtнявамъ nуква „б" отъ заповtдь № 2295 отъ

септемврий 1939 година, относно даденото разрешение но;

мировачнитt заповtди на комисаритt no продоволствие
да влизатъ въ сила и преди утвърждението имъ отъ М
нистерството.

Занапредъ всички заповtди за нормиране на сто
трtбва да се изпращатъ предварително за одобрение о

Министерството.
Всtка заповtдь, издадена възъ основа на чл. 2 о

закона за облекчение продоволствието и намаление
скжпотията докато не бжде одобрена отъ Министерство
не е въ сила и не може да бжде приложена.



Стр. З Стопансчи бюлетинъ

HOBf\Tf\ 1940 гопинв
I стар и цени, нормировки,

сграхъ отъ паднали етикети
и т. н.

Сега, когато посрещаме но-
вата 1940 година, единстве-
ното наше пожелание е: не-
ка Богъ бжце мипостивъ и
дари разумъ на всички во-
юващи народи, за да спре
унищожението на толкова
материални и духовни цен-
ности. Да несгжпятъ по-спо-
койни дни, та по този на-
чинъ търговецътъ да може
да върши нормално своята
сrопанска, ползотворна дей·
ность, ОТЪ която ще има не
само лични облаги, за него но
и полза за производителя и
нонсуматора.

Честиrа Нова rодина!

Традиция е, при насгжп-
ването на всвке нова годи-
на, човвчвсгво го да си по-
желава най-щастливи дни.

f\ принципъ е, при изти-
чането на старата година,
всъки да си направи равно-
смвтка - балансъ за изтек-
лата година.

Какво представляваше 1939
година? Година, като всъкв
година. Но за насъ, търгов-
ци rt, тя се разпъпя на две
части. Първата - отъ януа-
рий до септемврий - страхъ
на консуматора отъ харчо-
ве, намаление оборота до
минимумъ - криза. Втората- огъ септемврий до края
на декемврий-ьвнезапно спи-
ране на кредита, липса на
стоки, повиш-ни цени при
първоизточника, а за насъ- Нецъпно Петровъ

Кратки стопански вести
Съ министерско поста-

новление отъ 6 т. м. се пус-
наха въ движение отъ 20 т,
м. всички моторни коли, ко-
ито употрtбяватъ течно го-
риво. Снабдяването съ бен-
зинъ ще става съ купони.

Дадено е изключително
право на Дирекция Храноиз-
носъ да изнася въ странство
царевица огъ реколта 1939
гоц., както и слънчогледово,
рапично и памучно кюспе и
шротъ отъ твхъ, реколта
1939 голина.

Б. 3. I<. Банка е опрецв-
липа окончателната продаж-
на цена на пашкулитв отъ
рен. 1939 г., а имено: жълти
и подобрени бъли - 169 лв.

килограма и обикновени бt-
ли - 159 лв. кгр. Двойкигв
Банката е продала на търгъ
по цени отъ 80 до 95 лв.

Понупнигв на тютюни отъ
р. 1939 г. еж започнали изъ
селата въ околията. Получе-
ни еж до сега цени отъ 25
до 35 лв. кгр.

Отъ началото на година-
та до края на м. ноемврий
еж заминали отъ южнобъл-
гарскитв черноморски при-
ствнища за Турция 102 ко-
раба.иатоварени съ 19.443,650
кгр. дървени вжгпище, сре-
щу 298 кораба съ 14,926,470
кгр. преэъ сжщото време
миналата година.
Четете в. Стопански бюлетинъ
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(( ?!f( раэполаг.а съ първокачес- >t1
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(( алъ. керемиди, ци-

3?
((,, ментъ „Г рани то- ))
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жел1::.эария эа стро-
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(r всички видове дърводълски )!
(( машини ))
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Брои 12

Редакцията на в. ,, Стопански бюлетинъ"
честити Новата година и Коледнитt праздници на
своигв читатели и на всички търговци, като имъ
пожелава на, .рецъкъ и щастие.

Банка „Довtрие" честити на своигв клиен-
ти Новата 1940 година и имъ пожелава презъ нея
здраве и добри работи.

„ Сила" - Общо търговско осигурително
дружество, Хасковска агенция, честити Новата го-
дина на всички свои клиенти и търговци отъ гра-
да и околията, като пожелава тя да имъ донесе
здраве. щастие и добри успвхи.

flнцизни вести
f\кцизната впасть въ Хас-

ковска околия отъ реколта
1939 г. е измtрила въ 7582
стоr rани производители-ло-
зари: 1) Обикновенно вино
1964016 литри; 2) Материя
1535844 литри; 3) Беэално-
хо пно вино 143025 литри.
Горнитt вина и материали
еж вложени въ 16200 сжца.

Отъ предварителната пра·
вtрка по произведения тю-
тюнъ презъ 1939 г. въ Хас-
ковска околия се установи
че има: а) Производители
5649 броя; 6) Набрани низи
1951844 броя; в) Срвдно про-
изводство 1100000 кгр.; г) За-
садена площь 16062 декари.

Износъ на вина
Енспортннятъ институтъ

е сключилъ спогодба за из-
насянето въ чужбина 30 ми-
лиона литри вино теэгопиш-
но производство. Износътъ
започва къмъ 20 т. м. Ще
се изнесятъ на първо време
бъпи вина, а сл=цъ това -
червени.

РЕКЛАМИРАИТЕ

стокигв си
въ вестникъ

Стопански бюлетинъ
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на сезонни цени
дърва и коларски материали ще наивриге всъкога при
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Списъкъ на хасковснитt търговци
членове на Посмъртната каса при Съюза

(Продължение отъ бр. 11)
122. Петъръ Стайковъ Дяковъ-дър. сгр. матер., Хасково
123. Ставри Жековъ Грънчаровъ-питиепродавецъ, Хасково
124. Стаю Петковъ Педевъ-бакалинъ, Хасково
125. Стоянъ Георгиевъ Панджровъ-бакалинъ, Хасково
126. Стоянъ Тодоровъ f\постоловъ-книжарь, Хасково
127. Чанно Петровъ Стоевъ-ебакакинъ, Хасково
128. Яню Тончевъ Кръстевъ-бакалинъ, Брвсгъ
129. f\лбертъ Несимъ Магрисо-тютюнотърг., Хасково
130. f\танасъ Михайловъ Димчевъ-оакалинъ. Хасково
131. f\врамъ Бохоръ Ниего-желtзария, Хасково
132. Буко Юда Коенъ-тютюнотърговеuъ, Хасково
133. Вълчо Запряновъ Вълчевъ-вълнарь, Хасково
134. Ввсипъ Николовъ f\ндреевъ-парфюмерия, Хасково
135. Господинъ Кръстевъ Дtлчевъ-яй•1арь, Брtстъ
136. Георги Димитровъ Чоневъ-дърв. стр. матер. Хасково
137. Георги Киряковъ Чалбуровъ-тютюнотърговецъ, Х-во
138. Грозю Каневъ Запряновъ-яйца и кожи, Бръсгъ
139. Димитъръ Комневъ Доловъ-бакалинъ, Хасково
140. Дончо Калиновъ Боялжиееъ=-машин. мебели, Хасково
141. Елиезеръ Израипъ Ровригъ=-тюл юнотърговецъ Х-во
142. Иванъ Христевъ Шишковъ-питиепродавецъ, Хасково
143. Крумъ Томовъ Недевъ-яйца и кожи, Кпвценецъ
144. Кирилъ f\нгеловъ Киревъ-с бекелинъ, Хасково
145. Коста Христевъ Кузевъ-книжарь, Хасково
146. Костадинъ Георгиевъ Бончевъ-машини и др., Х-во
147. Коста f\танасовъ f\рнаудовъ-бакалинъ, Хасково

(Следватъ на 4 стр.)



Стр. 4 Стопански бюлетинъ Брой 12

УПЖТВАНИЯ
за работодателитt и работниuитt отъ района на Хасков-

ската Инспекция на труда и О. О. относно замtняването

на старитt осигурителни книжки (1934-1939 r.,)
съ нови такива (1940-1944 r ,)

1. Отъ 2. I. 1940 год. започва звмвняввнето на стари-
тв осигурителни книжки (1934-1939 год.) съ нови такива
(1940-1944 год) и то само за работници и служащи,
които по време на замвняванего еж на работа.

2. Осигурителнитt книжки ще: се замtнятъ срещу по-
пълненъ и представенъ въ общината (за работопетепигв
отъ Хасково въ инспекцията на труда), отъ работодателя
списъкъ обр. 74. Списъка ще се попълва по следния на-
чинъ: за работници и служещи. които притежаватъ осигу-
рителни книжки за I 934-1939 гоц., въ които даннитt за
самоличность еж пълно и точно нанесени, работодателя ще
попълва въ списъкъ обр. 74 само графата за името, пре-
зимето и фамилията на работника, графата за нумера на
старата осигурителна книжка и ще означи нумера на книж-
ка .Злополука". За работници и спужаши, въ чийто книж-
ки не еж точно попълнени всички сведения за самолично-
стьта на осигурения, въ списъкъ обр. 74 работоцатепьтъ
ще попълни и всички останали графи. Осигуритепнигв
книжки еж точно попълнени, като съдържвтъ тригв име-
на на работника, датата на раждане (цень, месецъ и го-
дина), ивсгорождението, ивсгожигелстеого и поданството
на работника. За мъстожителство ще се обозначи постоян-
ния адресъ на осигурения по време на эвивняването на
осигурителната книжка. f\ко осигурениятъ не е отъ бъп-
гарскв народность и е приелъ българско поданство ще се
отбележи, че е български поданикъ и нумера и датата на
държавния вестникь, въ който е публикуванъ указа. съ
който е приетъ за български поданикъ, За омжжвнитв же-
ни, на които осигуритепнигв книжки еж издадени само на
мжжовото име, въ списъкъ обр. 74 ще се отбележи и ба-
щиното (моминското) имъ име - ще се отбележи: ,,no
баща . . . ").

3. Всъки списъкъ обр. 74, представенъ въ общината
за изпращане въ инспекцията, се придружава съ по 5 ле-
ва и единъ портретъ за всвки работник ъ, чиято книжка
ще се замtня. Когато ецинъ работодатель има нъколко
работника за иэбвгване на грвшки, името на всвки работ-
никъ се отбелязва на гърба на портрета му.

4. На работници и служещи, които постжпвагъ за
пръвъ пжть на работа т. е. които не притежаватъ осигу-
рителна книжка издадена презъ периода 1934-1939 год.
ще имъ се цавагъ такива, както това г е е вършило до се-
га - чрезъ представяне отъ рабогодателя грижливо по-
nълненъ (всички графи) и поцписвнъ списъкъ обр. 74 съ
по 5 лева и единъ портретъ за всвки работникъ.

5. На работници и служащи, които еж въ без-
работица книжкигв ще се эамвняватъ, когато пос-
тжпятъ на работа. Тъзи работници - безрвботни, ако
иивтъ придобити права за лвкуване и за безработица, ще
се лвкуватъ и ще получввагъ следващото имъ се парично
обезщетение срещу старата осигурителна книжка.

6. Понеже эвмвняването на старигв осигурителни
книжки съ нови ще се извърши въ продължение на око-
ло два месеца, лвкуването на работницитв до снабдяване-
то имъ съ нови осигурителни книжки ще става по след-
ния начинъ: заболълиятъ работникъ получава отъ работо-
дателя временно старата осигурителна книж- а (1934-1939
год.) и съ нея се явява предъ съответния пвкарь. Поспед-
ниятъ му попълва особенъ формуляръ - временна нар
та за пвкуввне презъ време на замtняването старата оси·
гурителна книжка съ нова такава Следъ като получи отъ
лвкара картата за пвкувене, работнинъгъ връща старата
осигурителна книжка на работодателя, който отбвпяэва
върху картата, че книжката е върната, подписва се на
картата и задържв книжката, а картата предава на работ-
ника за да се лвиува съ нея.

При замвняването на старата осигурителна книжка
непременно трвбвв да бжце представена и временната кар-
та за пвкуване.

7. Замtняването на ствригв осигурителни книжки съ
нови започва на 2. /. 1940 год.

а) За rp. Хасково и селата отъ Хасковска община отъ
2. /. до 20. /, 1940 rод.

6) За Хасковска и Борисовrрадска околии отъ 2. :

до 28. [. 1940 год.
9 Ов) За Харманлийска околия отъ 29. 1. до 1 О. 11. 1 4 r

г) За Свиленградска околия отъ 11. ll. до 20. 11. 1940 r.

Всъки работодатель е длъженъ 5 дни преди насгхп-
ване деня за замъняване на осигуритепнитъ книжки да

пвецстави сжщитв за работодатели отъ гр. Хасково въ ин·

спекцията на труда, а за тия вънъ отъ г», Хасково въ съ-

ответната община следъ предварително грижливо урежда·
не на всвкв осигурителна книжка и nопълненъ списъкъ
обр. 74 (точка 2 на настоящето уnж1ване).

8. Замвненитъ осигурителни книжки се предаватъ:
а) срещу подnисъ на работодателя, който е прецсте-

випъ книжкитъ за замъняване;
б) срещу поцписъ на работникъ или служащъ отъ

предприятието, упълномощенъ за това отъ работодателя

Отъ Инспекцията на Труда

(Продължава отъ 4 стр.)
148. Митю Вълчевъ Тоневъ-комисион. зърнени храни,

Голвмо-йсвново
149. Милю Николовъ Ивановъ-готови дрехи, Хасково
150. Непълно Петровъ п. Киряковъ-готови дрехи, Х-во
151. Петъръ Паскалевъ Сотировъ-марки и цигари, Х-во
152. Петко Минковъ Паnазовъ-дърв. за горене, Хасково j153. Пет1<0 Паневъ Пе,_J'ровъ-бакалинъ, Бръстъ
154. Петъръ Митевъ Иовчевъ-книжарь, Хасково
155. Панвйотъ Атанасовъ Арнаудовъ-бакалинъ, Хасково
156. Петко Дяковъ Дяковъ-тютюнотърговецъ, Хасково
157. Русинъ Двпчевъ f\рабаджиевъ-машини и др., Хасковс
158. Стайно Грудевъ Заревъ-бакалинъ, Хасково
159. Соломонъ Израилъ Родриrъ-тютюнотърговецъ. Х-во
160. Стипянъ Георгиевъ Бояджиевъ-тютюнvтърг., Хаскок
161. Стефанъ Поповъ Боневъ-фуражъ и добигък-ь, Х-вс

162. Янко Яневъ Дочевъ-бакалинъ, Хасково
163. Бохоръ Хаимъ Бенбасатъ-тютюнотърговецъ, Хасновс
164. Р.ностасъ Анастасовъ Симеоновъ- жепъзврия. Хасково
165. Геню Пенновъ Стоевъ-бакалинъ, Кириловецъ.
166 Ганю Теневъ Бойчевъ-е готови обуща, Хасково.
167. Георги Стайковъ Ачевъ-бакалинъ, Долно Ботева.
168. Димигъръ Ганевъ Теневъ-готови обуща, Хасково.
169. Димитъръ Колевъ Керин1,-б'°калинъ, Любенова.
170. Двлчо Михайловъ Каратодевъ-бакалинъ, Жъпти-Бръг
171. Дълчо f\настасовъ Симеоновъ - жепвзария, Хасково.
172. Димитъръ Яневъ Стамовъ-стъкларь, Хасково.
173. Димитъръ Василевъ Полихроновъ-вжглища и цр., Х-в

174. Златка Ангелова Иванова-питиепродавка, Хасково.
175. Иванъ Латуновъ Георгиевъ- бакапинъ, Долно Ботевс
176. Иванъ Димитровъ Дюлюмджиевъ-wитаро-браш., Х··

177. Йорданъ Костовъ Бозуковъ=-иешини, Хасково
178. Кънчо Славовъ Къневъ-бакалинъ, Ябълково
179. Кръстю Тодевъ Духлевъ-бакалинъ, Хасково
180. Коста Илиевъ Чомлекчиевъ- житаро-брашнарь, Х-во
181. Нико Петковъ Панайотовъ- зърн. храни, Раковски
182. Полихронъ ВасиГJевъ Полихроновъ-вжглища и др. Х-:

183. Стефанъ Ганевъ Теневъ-готови обуща, Хасково
184. Стефанъ Тодоровъ Дрангаджовъ-герб. марки, Хаско.
185. Сасонъ Юда Бенадо- бакалинъ, Хасково
186. Тодоръ Димитровъ Патковъ-питиепродавецъ, Хасно
187. Филипъ Вълковъ Марковъ-машини и др., Хасково
188. Христо Ивановъ Толовъ-манифактура, Хасково
189, х. Русю Ивановъ Николовъ-rалантеристъ, Хасково
190. Юрданъ Петковъ Панайотовъ-зърн. храни, Раковс
191. Янко Комневъ Караяневъ-питиепродавецъ, Хасков?
192. Янко Василевъ Абаджиевъ-електр. мат?р., Хаскове
193. Янко Енчевъ Ивановъ-зърн. храни, Стамболова
194. Янно Димитроаъ Стамовъ-чиновникъ, Хасково

(Продължаватъ въ идния бр(
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