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Органъ на Общото търговско сдружение въ гр. Хасково
Иэлиэа периодично Редактира комитетъ

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

ПРЕДЪ BTOPf\Tf\ ГОДИНf\' За пожара и нощнигв ни пазачи
Съ настоящия брой нашиятъ вестникъ започва

втората си годишнина. Намираме по този случай за
умвстно да припомнимъ заднчитв, които бъха въз-
ложени на органа на Общото търговско сдружение,
при създаването му.

Вестникътъ се създаде, за да работи за все по-
широкото разрастване и закрвпввне на търговскитв
организации въ района; за да защищава всестран-
нитв интереси на търговцитв отъ Хасково и око-
лията и да информира търговцитв по всички въпро-
си, свързани съ твхната дейность, както и да насаж-
да между гвхъ просввта и професионално съзнание.

доколко съ излвзлигв 12 броя в. ,, Стопан-
ски бюлетинъ" можа да отговори на тази задача да
бжце въ услуга на търговцигв отъ града и 01<0ли-
ята, това гв самитв знаятъ и чувствуватъ. Ние, оба-
че, дължимъ да отбележимъ, че до сега въ канце-
ларията на Сдружението еж получени множество
добри отзиви отъ наши членове-търговци за спис-
ването на вестника и за полезното съдържание, ко-
ето той дава на гърговцитв. Смвло можемъ да на-
жемъ, че вестникътъ е станалъ вече насжщна не-
обходимость за чпеновегв и излизането му се очак-
ва съ интересъ и нетърпение. Редовното плащане
на абонамента отъ всички търговци, е неоспоримо
доказателство, че тв еж доволни отъ своя бюлетинъ.

Като допълнение на своята гвсно професионал-
на програма, в. ,, Стопански бюлетинъ" прибави още
въ своитв програмни думи и друга задача: да засв-
ra и третира и всички въпроси, свързани съ нул-
турния и стопански животъ на града и съ неговия
просперитетъ: стопанство, финанси, благоустройство,
дейность на разни общински и общественни инсти-
тути, разни инициативи отъ общественъ характеръ
и пр. Вестникътъ остана ввренъ и на тази своя за-
дача и въ краткото си досегашно сжществувание
взе дtлъ въ обществения животъ на града.

Редакцията не смвта тази задача за маловажна
и има намврението и всичкото желание да вложи
повече сили въ изпълнението и, главно ?:-ю две при-
чини: първо защото и до днесъ rрадътъ ни не мо-
же да намври една истинска трибуна отъ гдето да
бжцатъ прагласявани и отстоявани неговитв общес-
твенно-стопански нужди и второ, защото Търговско-
то сдружение и вестникътъ му смвтатъ, че ще ра-
ботятъ най-добре за своитв интереси, когато рабо-
тятъ преди всичко за общитв интереси на града и
за неговия напредънъ.

Зс:1 изпълнението на тази задача, ние призовава·
ме всички, които я иматъ присърцце, и желаятъ да
ни подпомогнатъ. F\ Хасково има достатъчно култур-
ни и дейни хора, които могатъ полезно да работятъ
чрезъ слово, перо, и по всички други пжтища за
неговото всестранно преусггвване. За тия ценни дея-
тели нашигв колони еж винаги отворени. ,, С. Б."

Въ центъра на чаршията '

преди н?колко дни имахме
стихиенъ пожарь. Общо е
впечатлението на эритепигв
че пожарътъ би се разши-
рилъ и обхваналъ всички
околни постройки, ако по-
жарната команда, макаръ и
много късно повикана, не
би съуивпв бързо да го ог-
раничи. Ние, които бвхие зри-
тели на усилията и безстра-
шието на командира и всич-
ки пожарникари, не можемъ
да не иэкажемъ н а ш и я тъ
възторгъ отъ смtлостьта и
готовностьта на пожарнина-
ритt да изпълнятъ предназ-
начението си. Условията, при
които трвбваше да работятъ
бвха крайно неблагоприятни.
Непоносимъ студъ, вкоченя-
сапи ржце и дрехи не имъ
попречиха да изпълнятъ своя
дългъ. Т? виждаха и чуваха,
че всички обитатели на съ-
седни жилища и магазини
следtха и чакаха съ напре-
жение всвно твхно движе-
ние и себеотрицание. И тt
победиха огнената стихия.

Но, въпрвки всичко, единъ
въпросъ стои откригъ. Петь
магазина въ центъра на чар-
шията, при добре организи-
рана пожарна служба, съ
смtлъ командиръ и пожар-
никари, съ улици опасани съ
пожарни кранове, бликащи
изобилна вода, изгорвха до
основи.

Има нtщо което не е би-
ло въ редъ. Службата на
нощната стража. Храбрость-
та на пожврниквритв и из-
обилната вода оставатъ не-
използувани, когато тия на
които е представено да про-
вtряватъ поотдtлно всtки
магазинъ, да поглеждатъ въ
тtхъ презъ специално оста-
вениm отвори по ролеткй и
врати, спятъ или леко гле-
датъ на службата си, Въпро-
сътъ за нощнитв п а з а ч и
следъ всвки пожарь изпезя
за сцената, коментира се два
три дни и се изоставя за до
следуюшия пожарь. F\ той е
толкова важенъ. Защото, не-
ка не се осланяме само на
застреховнигв си. На твхъ
нвкои могатъ да разчигатъ
повече отколкото на самитt
си магазини, но r о п t м ат а
часть отъ търговци и зена-

ятчии далечъ не могатъ да
се номпенсират-ь съ гвхъ,
при нещастия. Да не гово-
римъ за тия които нвмвтъ
застраховки.

Преди да потърсимъ отго-
ворность въ службата на нощ-
ната стража, ние не се стес-
нвввме да кажемъ, че голt-
ма отговорность за тая служ-
ба носятъ търговци, занаят-
чии и собственици въ чар-
шията. Нищожнитв такси.
които, като на просящи се
поднасятъ на нощнитв паза-
чи, или опититt да се пол-
зуватъ бе з ъ да ппашагъ,
доведе чаршията до попоже-
нието да нtма пазачи, които
добре да си гледатъ работата.

F\ко търговци, занаятчии и
собственици могатъ да да-
цагъ организирано плащане
на нощнитt пазачи, тогава
би могло да се поиска и отъ
официалната стража да ги
организира около себе си,
да имъ даде специална фор-
ма, и при случаи, като зав-
черашния, тогава би могло
да се търсятъ отговорности.

Съ нощната стража трвб-
ва да се направи нвщо.

Полицейскиягъ начапникъ,
въ съгласие съ собственици-
тt отъ чаршията и организв-
циитв на търговци и зана-
ятчии иматъ думата.

Жиrра-ученикъ

Съобщение
Обръща се особено вни-

мание на г. г. търговцитt -
притежатели на иврки и тег-
лилки при поднасяне за про-
вtрка и маркиране да си по-
пълнятъ задължителния ми-
нималенъ комплектъ мtрки
и теглилки съгласно окржж,
No I М. 1869 отъ 13. VII 1939
год. на М. Т. П. и Труда.

Представенитt нврки и
теглилки да бждатъ най-ща-
телно почистени и поправе-
ни, тъй като на всички вър-
нати се прибира половинъ
такса безъ да се маркиратъ.
Бюро мврки и теглилки

I
Рекламитi; дадени

I
въ в-нъ „Стопански
б ю пет инъ" пости-
гатъ цельта си.
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ПрофесиОнопенъ и орrонизоuионенъ животъ
Х р О н И К д l

БЛАГОДАРН.ОСТЬ
, х - п Двлка Илиева отъ с. Малева, из·Провъзrласенъ е за Кру- , rово дtло. Щастливо е ас одписаната

иовградски народенъ пред-
I

ково съ такива избранници! разявамъ сърдечната си блаrодарность на управата
сгавитепь председательтъ на Пожарътъ, избухналъ въ на Взаимноспомагателната Посмъртна каса при 06-
Околийския търговски син- града презъ но?ьта на 9 щия Съюзъ на Бъпгарскигв Търговци за отпусна-]пикатъ въ гр. Хасково г. Ге- срещу 10 януарии унищо?: титв ми отъ сжщата 10,000 (десеть хиляди) леваорги Чалбуровъ. напълно два магазина, " V

МИ баща Илия Ди·Избранъ е за народенъ кафенета и единъ аперитивъ. посмъртна помощь за покоиния
nредставитель секретаря на Героичнитв усилия на по- митровъ F\ндреевъ, търговецъ отъ с. Малево.
Българския Търговсни съюзъ жарната команда прецотвра- Дt:»лка Илиева
г. Д-ръ Пан Станковъ. тиха изгарянето на цвпия

Хасковскитв търговци го- кваргалъ.
рещо поздравляватъ двамата На наследницитt. на ПС'·
народни представители. чинелия търговецъ отъ с. Ма-

Министъра на Народното лево Илия Дим. f\ндреевъ
просввщение r. проф. Б. Фи- Посмъртната каса при Съю-
повъ говори на 22 т. м. 6 ч. за е отпустнала редовната
вечерьта, на публично събра- помощь отъ 10,000 лева. Сж-
ние, въ салона на градския щата помощь е вече изпла-
теагъръ. Г-нъ Министра раз- тена на наследницитt отъ
гледа външната и вжтреш- канцеларията на Сдружение·
ната политика на правител- то.
ството. Починали еж търговцитв:Хасновци до сега не мо-

на 13 януарий Гянко Нал-жаха да откриятъ истинския бантовъ отъ с. Добричъ и наеиновникъ за rолtмитt об-
18 януарий Манолъ Сираковъществени строежи въ града отъ гара Раковски. Богъ давъ последно време. Cera тt ги прости! Миръ на прахаеж много доволни, че г. Дим. имъ!Нейковъ, кандипатъ за на-

роденъ представитель е съоб- И двамата бъха редовни
щилъ на публичното си съб- членове на спружението и
рание, че строежитt еж не- на Посмъртната каса.

Важни съобщенин за всични търrовци
Обръщаме вниманието на r. г. търrовцитt. вър-

ху нарецбитв, заповвдитв и нормировкитв на цени-
тв, които nомt.стваме въ вестника ни. Нека всвки
търговецъ ги чете и следи внимателно, за да може
да се съобрази съ гвхъ и не попадне въ грвшни и
нарушения.

Канцеларията на сдружението предупреждава всич-
ки кафеджии. питиепродавци и бакали, които се снабдя-
ватъ съ патенти, да не чанатъ последния день, защото ще
стане голtмо натрупване, както въ канцеларията, така и въ
f\кцизното управление и издаването на патентигв ще се
затрудни. а търговцитв ще губягъ много време. Послед-
ниятъ день е 31 януарий. Не чакайте този день!

Отправяме последно напомняне, че членуването въ
Посм. каса е задължително за всички търговци. Записване го
и плащането на вноската за 1939 год. трtбва да стане най-
късно до края на месеца. Следъ тази дата вноската ще се
събира принудително и съ глоба чрезъ бирницитt.

Търrовцитt., 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-
ки, които еж пристигнали. Това е необходимо, защото чле-
нуването въ Касата е редовно отъ момента, кога го членътъ
получи книжката си и се разпише въ нея.

/ Эа сведение
К.онтоолното Бюро по мвркитв и теглил-

кит-в съобщава на в ички притежатели на мжчно
преносими мврки и теглилки (децимали, сантимали,
баскюли и др.) отъ гр. Хасково, да ги деклариратъ
най-късно до края на м. януарий т. г. въ бюрото

Периодичната проввркв на м-вркитt и теглил-
китв (преносими) за 1940 гад. започна и ще про·
дължи до 29 февруарий т. г. Следъ тази дата ще
се правятъ ревизии и ще се съставятъ актове на
не явилитв се.

Умоляватъ се г. г. притежателитt да не чакагъ
поспепнигв дни на , рока.

Търговци,
Осигурихте ли противъ

пожаръ
стонит-в и магазинитt. си?

Провърихте ли дали Вашитв оси-
гуровки еж въ достатъченъ размвръ
и дали еж редовно платени?

flнo не сте направили това, напра-
вете го още днесъ! Никой не знае,
кога нещастието може да го сполети.

Списъкъ на Хасковскитt търговци
членове на Посмъртната каса при Съюза

(Продължение отъ брой 12)
150. f\.танасъ Стояновъ Баневъ-тютюнотърговецъ, Хасково
151. Владимиръ Ивановъ х. Демиревъ-бакалинъ, Хасково
152. Васипъ f\нгеловъ Патковъ=-гербови марки, Хасково
153. Гавраилъ f\танасовъ Недвлчевъ-э-бекалинъ, Хасково
154. Георги Мариновъ Дяковъ-е-питиепроцааецъ, Хасково
155. Георги Щеревъ Зарбовъ-зарзаватчия, Хасково
156. Димигъръ Ивановъ Пеневъ-рибарь, Хасково
157. Димитъръ Тодоровъ Килфановъ-баканинъ, Хасково
158. Киркоръ Гакворь Папуджиянъ-ебакалинъ, Хасково
159. Кръстю Въпчевъ Чобановъ-бакалинъ, Хасково
160. Митю Тодоровъ Митевъ-питиепродавецъ, Хасково
161. Мовсесъ Гарабедъ Паникянъ-млtно кафе, Хасково
162. Митю Сгратиевъ Дулевъ-бакалинъ, Хасково
163. Михаилъ Шеревъ Бабулевъ-бакалинъ, Хасково
164. Никола Георrиевъ Димитровъ-търгов. семена, Х во
165. Петъръ Владевъ Мирчевъ-ба1<алинъ, Хасково
166. Петко Кировъ Сержкостовъ-е-баквлинъ, Хасково
167. Ставрю Запряновъ Ташевъ-питиепродавецъ, Хасково
168. Симонъ Симоновъ Димитровъ-шапки, Хасково
169. Стефвнъ Ивановъ Пеневъ=-вжглищв, Хасково
170. Саркисъ Текворъ Каспарянъ-млi;но кафе, Хасково
171. Стоянъ Ивановъ Стояновъ-житаро-брашнаръ, Хасково
172. Стоянъ Яневъ Пап<1зовъ-мандражия, Хасково
173. Ставрю Поповъ Костадиновъ-зарзаватчия, Хасково
174. Сево Костадиновъ Кършановъ-бакалинъ, Хасково
175. Тодоръ Димовъ f\рнаудовъ-бакалинъ, Хасково
176. Христо Ставревъ Поповъ-бакалинъ, Хасково
177. Шапатъ Хаимъ Бенбасатъ-тютюнотърrовецъ, Хасково
178. f\нгелъ Димитровъ Стоиловъ бакапинъ, Ябълково
179. f\лбертъ Жакъ Хаи?-тютюнотърговецъ, Хасково
180. Бохоръ Исакъ Двнонъ- сарафъ, Хасково
181. Върбанъ Георгиевъ Върбановъ-желtзария, Хасково
182. Георги Киревъ Широковъ-търговия на дърва, Хасково
183. Дончо Христевъ f\нцоновъ-бdкалинъ, Хасково184. Димитъръ Геневъ Тазевъ-яйчарь, Хасково
185. Екатерина Петрова Янкова-желt.зария, Хасково186. Елена Двпчева Иванова f\.ладжова-питиепр., Г.-f\сеново
187. Жеко Петровъ Божиновъ-бакалинъ, Хасково188. Иванъ Теневъ Бtлевъ-манифактура, Хасково

(Следва на 4 стр.)
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Лотарийна хроника
Отъ 1940 год. Държавна- '

та лотария се преустройва
въ месечни двпове. Първи-
ятъ дtлъ ще се тегли най-
късно до 4 февруарий т. г.

*
Д-во „Клокотница" при

Хасковския гврнизонъ за
противовоrазова защита сь
писмо отъ 26 юлий м. r. е
поискало разрешение отъ
Дирекцията на държавната
лотария да разиграе лотария
огъ хиляда подарени пред-
мети за снабдяване бедното

плащатъ опредtлени такси.*
Чл. 28 отъ закона за Дър-

жавната лотария гласи: ,,Ди-
рекцияга на Бълг. държ. ло-
тария може да разрешава
благоrворителни лотарии съ
печалби само отъ подарени
предмети, общата стойность
на които не надвишава 20
хиляди лева".

Чп. 30. Нарушитепитв на
настоящата нарецба-ванонъ
се наназввтъ съ глоба отъ
1,000 цо 100,000 лева и съ

население съ противогазови затворъ отъ единъ месецъ
маски.

Съ писмо отъ септемврий
?. г. Дирекцията на държав-
ната лотария е съобщила, че
не се разрешава тази лотарии.

*
На 14 т. м. се тегли лота-

рията на кооперация „На-
предъ ", въ Хасково, която
бв пустнала двадесеть хиля-
пи билети по 1 О лева, като
разигва предмети за около
осемдесеть хиляди лева, ку-
пени отъ сжшата за фонда
,,Подпомагане детски лвто-
вища" при кооперацията.

Децата почиващи въ пв-

до една година.
*

Браншовото бакалско сдру-
жение въ града ни е отпра-
вило заявление до г. Проку-
рора при Областния сжпъ,
съ което съобщава, че при
новогодишната лотария на
кооп. ,,Напредъ" не е спа·
зенъ Закона за Цържавната
лотария и моли г. Прокуро-
ра да провври дали има при
сжщата кооперация фондъ
„Детски пвтови ща", дали
всички предмети еж подаре-
ни, и дали общата имъ стой·
ность не надминава 20,000

товището на кооперацията лева.

ТЕНЧО П. ТЕНЕВЪ
Комисионеръ·ексnедиторъ

„Търговска" № 21
(кантората на осигур. Д-во „Балканъ")

улица
1-64-4

На складъ
Братя Гр.

1 -- 65 - 5

при
Гикови-Хасково

ПЕРUИШКИ КАМЕННИ ВЖ.ГЛИЩА
на сезонни цени

дърва и ноларсни материали ше намtрите всъкога при
Wироковъ & С-ие Паnазовъ - Хасково

Снвадъ до Бр. Върбанови. Приемать се и порвчни
11-3-12

Четете вестнинъ „ Стопански бюлетинъ"

Накъ се търсятъ
ОПЕКУЛАНТИТ1:>

В-къ „Миръ" пише:
Както свири свирката...
тъй играе хорото:- Война е!
А знае се, когато има вой·

на, има и мжчнотии, има и
спекула.

Но що е спекула?
Банелинътъ ще ви каже:- Имамъ стока за сто хи-

ляди лева, примврно.; Като
я продавамъ по цени до 30
августъ, едва ли ще мога да
купя :1/4 отъ стоката, която
имамъ сега; ако и новокупе-
натв проданъ, ще мога да
купя 1/3, а после 1/10-фали·
менть! ... Справедливо ,...ли е?

Проиэвопигельгь казва:- Всичко поскжпва, и азъ
трвбва да получа цената на
своитt произведения, за да
работя, да плащамъ на ра-
ботника, който сжщо съ пра·
зо иска повишение ...

Работникътъ:- Трупътъ трвбва да бж-
де эвчитенъ и заплашанъ по-
добре, а борбата противъ
<:nекулата ... безпощадна! Трвб
ва? да се създадатъ условия

' за животъ и на работницитв.
Най-засегнати се чувсгву-

ватъ - съ право - хора съ
опредtлени доходи и запла-
ти. Tt казватъ:- Производители, търгов-
ци и работници могатъ да у-
ввпичавагъ дохоцитв си чрезъ
увеличаване цени, надници,
печалби, а ние, какво да
правимъ ние? Държа в ата
трtбва!..

Има и нвколко сорта хора
заинтересувани отъ спекула-
та: сжшински спекуланти, из-
плашени о ъ спекула и про-
вокатори. Първитв увелича-
ватъ ижчнотигв, вторитв съз-
даватъ суматоха и улесня·
еатъ спекупвнтитв съ безо-
гледни и бвзмврн 1 покупки,
а третитв сnекулиратъ съ
спекулата по кафенета, кръч-
ми, дори по канцеларии и по
вестници. Най-опасни еж тре-
тиятъ соргъ:

Несъскввтъ хората е д н и
противъ други, обеэввряватъ.
озnобяватъ, разединяватъl

*
Тъй се създаватъ и тър-

сягъ спекуланти.
Има и престаравания и ув-

лечения. Баяелинъ не турилъ
етикегъ за цената на ... из·
празненъ бурканъ, или хал-
ваджия на табла съ баклава.- Актъ!

Поставя халваджията ети-
кетъ, но минава пвкарь:- F\ктъ за... замърсяване!

Минаватъ no десетина. го·
тови да съставятъ актове:- Голвма работа!

Може ли всвки за всичко
да търси прввосжпие? По
естеството си то идва по-
късно, понънога следъ пре-
търпъно наказание. Що отъ
това ли?

За правенъ редъ е ду-
ма! *

Какво да се прави?
Тежка и отговорна е за·

дачата на управника, гръбва
да съгласува противни инте-
реси, да спази редъ и право,
трвбвв, да, трвбва борба съ
демагогията.

Право е, работници и про-
изводители да получаватъ
цена на своя трудъ, та да
работятъ усърдно, ца има!
Право е и търговци да ииагъ
законна печалба, - да се о-

предtля процентъ на печал-
ба, а не цена! Грижи звслу-
жаватъ и всички, които по-
лучаватъ заплати и не мо-
rатъ сами да ги повишаввтъ
Тъй е!- Политикъ и
никъ е оня, който
съгласува интереси,
циняве!- Правния редъ, съгпасу-
ване на интереси, гражцан-
ски миръ, свобода и закон-
ность надъ всичко и всички

Стопанската страна на въ-
проса е важна,- п;:юизводи-
тели, работници и търговци
трвбва да бжцетъ запазени,
ако искаме стопански напре-
дъкъ и благоденствие. YI
все пвкъ и за това и за

държав-
умtе да
да обе-

всичко стои въпроса на въ-
проситв:- Редъ, свобода и закон-
ностъ]

Защото само тъй се раз-
бираме и ще пребждемъ е-
динни и обединани за общо
добро.

За съэнатепенъ вжтрешенъ
миръ е думата - законенъ
ниръ и редъ:- Той да свири свирката!

Добрияновъ
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Кратни стопански вести
Съветътъ на Експортния

институтъ е свиканъ на ре-
довна годишна сесия на 24
януарий т. г. въ София. Единъ
отъ нвй-важнитв въпроси,
който Съветътъ ще разгле-
де е тоя за капитала на фи-
рмитt износителки, който бt
опрецвленъ най малко на 3
милиона лева (внесени), но
се указа, че това постано-
вление, приложено за всички
фирми, ще даде отрицателни
отражения.

Решено е за напредъ ак-
товетв, съставени въ София
за нарушение Закона за об-
легчение продоволствието и
намаление скжпотията, да се

разглеждатъ въ М-вото на
търговията отъ специална
комисия, въ която ще участ-
вува и прецставитель на тър-
говцитв 11 индусгриалцигв.

Отъ нвнолно дни въ
града ни нtма бензинъ и
нафта. Тая липса на течно
гориво затруднява автомо-
билнитt съобщения и инду-
сгриалнигв предприятия, кои-
то имагъ нафтови мотори.

По банапницитв въ гра-
да нвма фасупъ. Съ фасулъ
въ значително количество
{близо 40,000 кгр.) разполага
кооперация „Напредъ", но
го продава само на дребно
отъ магазиниитв си.

Наредби заповtди и нормировкиЭаповъдь
№ 3720

На уседнали и на амбулантни търговци, които еж би-
ли снабдени съ разрешително за търгуране съ вълна позакона за уреждане на вътрешната търговия до 30 авrустъ
1939 год., но не еж били снабдени съ специално разреши-
телно по чп, 28 отъ закона за тържищата и изложби-в, се
разрешава да эакупвагъ стригана вълна отъ населението,
като се снабдятъ съ разрешително отъ Министерството натърговията, промишленостьта и труда, отдtление за индус-
трия, по наредбата за вълната и вълненитв издtлия, и съ
разрешително отъ съответната търговско-индустриална ка-
мара по правилника за тържищата на вълната.

Вълната, която ще занупятъ тия търговци, ще бжде
поставена подъ общия режимъ, установенъ съ наредбата
за вълната и вълненитt издtлия.

Эаповъдь
№ 3693

1. Установенитt съ заповвдь № 3345 (д. В. бр. 257отъ 17. XI. 1939 rод.), цени, по които занаятчийскитt и ин-
дусгриапнитв заведения ще заплащатъ книжнитв отпадаци
и старитв архиви, закупени въ провинцията, да се измt-
нятъ така:

1. Книжни отпадаци-изрtзки (отъ печзтници,
книговезници и пр, 1 ·70 лв.

2. Книжни отпадаци нечисти (отъ смвть) 1 ·30 лв.
3. Стара архива 1 ·70 лв.
II. Установени съ сжщата заповвдь цени на изрвзки-тв отъ калайдисана ламарина (т. 2 буква „Д" отъ запо-

ввдьта), да се изменятъ така:
1. Цени по които търговцитв ще звппащатъ

отпадацигв за София и за провинцията 0·45 пв,
2. Цени по които индустриалнитв и занаят.

чийскитв заведения ще заппащатъ отпадацитt:
а) за София 0·55 лв,
б) за провинцията О·бО лв.

111. Къмъ т. 2 на сжшата звповвдь се прибавя следна-
та нова забележка.

Забележка: 3. Изрвакитв отъ калайдисаната ламари-
на, на ленти, годни за изработване на дребни тенекеджий-
ски иэцвпия или за употрвбв за други издвпия, ще се про-даватъ, съобразно съ голtминитt и размври-в имъ, по це-ни не ПО-ВИСОКИ ОТЪ 50°/о 01'Ъ текущитв цени на КаЛаЙДИ·сената ламарина като редовна стока.

Окр.v;жно
№ 11-44-27290

Съгласно решението на комисията по кожигв, взетовъ заседанието и на 29 ноемврий м. r., протоколъ No 5надлежно утвърденъ отъ г. министра, подъ „търговци-сби-рачи ", за които се говори въ т. 1 на наредбата за овчитвкожи и добитата отъ твхъ табашка вълна, се разбиратъ

, всички търговци, които иматъ разрешително за търгува,?
съ кожи по закона за уреждане на вътрешната търговн,
г. е. като тия търговци, които събиратъ овчи к_ожи неn!>
срtдственно отъ месаритв или населението, тъи и по,едр ...

тв търговци, които събиратъ кожи отъ първитв събирач,
въ по голвмо количество.

f\ко единъ търговецъ на овчи кожи не нвмври куn!>
вачъ за наличнигв си количества въ предвидения въ т. l
отъ наредбата едномесеченъ сронъ, той трвбва да съобщн
за това въ мtстното комисарство, като обясни и причини,
гв по които еж останали непродадени кожитt въ него.
Мtстниятъ комисарь следъ надлежна провврка, ще донесе
в'ь Министерството това и въпроса ще бжде разрешенъ
отъ комисията по кожитt, която като вземе въ съображе-
ния даденитв обяснения, ще реши, дали въ случая има на-

рушение на наредбата или не. Сжщата комисия, съ огледъ
на очертаното търсене на овчи кожи отъ занаятчиигв - та
баци, може да насочи куповвчи за непроцаденигв партиди·Известие

№ 11

Опредtля се като брутна печалба за продажба на
всички видове вълнени платове (шаенъ, щрайхгарии, нам-
гарни, мжжки и дамски) до 10°/0 на едро и до 250fo на
дребно.

Тнзи проценти печалба да се признаватъ отъ комиса-
ритв по продоволствието при пренормиране на ценигв на
вълненитв платове за което е дадено увеличение спрвне
ценитв отъ 30 августъ 1939 гад. съ известие № 10 т. 1,

публикувано въ Д. В. бр. 279 отъ 9 декемврий 1939 гад.
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Списъкъ на членоветв на Посмъртната каса
(Продължение отъ 2 сгр.)

189. Иванъ Петковъ Кутинчевъ-бакалинъ, Хасково
190. ljванъ Лозевъ Киревъ-търг. съ медни издtлия, Х-во191. Иомтовъ Исакъ Данонъ-тютюнотърrовецъ, Хасково192. Магардичъ Позантъ Касабянъ-млtно кафе, Хасково193. Милю Петковъ Кутинчевъ-баналинъ, Хасково194. Никола Вълчевъ Лавчевъ-бакалинъ, Брвгово195. Паско Пеневъ Боrдановъ-дърв. строит. материалъ,

Горски-Изворъ196. Петъръ Георrиевъ Върбановъ-желtзария, Хасково197. Райко Паскалевъ Райковъ-бакалинъ, Гарваново198. Стоянъ Несторовъ Гоговъ-бакалинъ, Стойкова199. Симанго Бохоръ Овадия-тютюнотърrовецъ, Хасково200. Стипянъ Ставревъ Парапановъ-платове, Хасково
(Спедветъ въ идния брой)Печатница "ЧИК/\ГО" - Хасково


