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Ехото ОТ'Ь ZB ЯИVDРИЙ 1910 r.
,..........н.--
28 януарий 1940 год. е начало на събуждане

за нашия градъ и околия. День, въ който се напра-
ви опитъ да се ликвидира съ срамното минало на
народното разложение.

На този день нашиятъ градъ даде изразъ на
доволство отъ политиката на правителството Кьосе-
ивановъ.

Опити да се разкъса вота на града и околия-
та не липсваха. Стари влъхви, отломки отъ минали
партийни капища, блуждаеха презъ цвлия день
всредъ иэбирателигв. Докато голвма часть отъ пей-
нитt и смислени привърженици на почти всички
бивши партии, подкрепени отъ единъ елитъ млади
хора, сгрупирани около идеята за единно Хасково,
при днешното правителство, си бвха дали ржка, ед-
на само бивша политическа партия, приютена подъ
дебелия заслонъ на една кооперация, употрвби не-
чувани усилия и прахоса маса срвдства, за да пра-
ти въ Камарата най-отявления изразигель на народ-
ното разложение.

Но уви!
Брадата, която нвкога се носвше като символъ

на интелигентность и въ подражение на първоучи-
теля Марксъ, се указа, че събужда у избирателигв
днесъ само чувство на отвращение.

Нашиятъ градъ опроверга, при пълна свобода,
подозрението, че могатъ съ неговитв интереси да
се подиграватъ случайни пришелци.

Ехото на този така звънливъ шамаръ, който при
голвнъ ентусиазъмъ всрвдъ гражцанигв, се разне-
се на 28 януарий надъ града ни, трвбва многократ-
но да премине презъ эалитв на парламента, на ед-
но министерство и на една държавна банка, подъ
чието снизхождение и благоволение се крепи орга-
низирано въ видъ на кооперация една бивша поли-
тическа партия, която за разложението на българ-
ския народъ носи голвмъ двлъ отъ вина. Това ехо
трвбва да намври отгласъ въ съзнанието на всич-
ки, които тачатъ народното единство.

На 28 януарий хасковци пратиха въ парламен-
та трима достойни българи.

Нека имъ бжде честитъ високия постъ!
И нека не забравятъ защо еж избрани!

за пощенската папата.,
въ Хасково 1

Общото търговско сдру-
жение въ града ни е отпра-
вило тия дни до r. Главния
Директоръ на пощитв пис-
мо, съ което, като напомня
на r, Директора обещанието
му, че щомъ се разреши въ-
проса за нвстото на пощен-
ската палата въ Хасково, той

ще нареди да се предвидятъ
съответнитв кредити за за-
почване строежа още презъ
първия строителенъ сезонъ,

Тъй като въпроса за мвс-
тото на пощенската палета е
окончателно разрешенъ, тър-
говското сдружение е на-
стояло за обещанитв креди-
ти, поради крайно гопвмитв
иеудоства. при които функ-
ционира телеграфа - пощен-

Эа сиренето
Въ последниrn нtколко

години производството на
сирене въ нашата околия
чувствително се засили. За·
едно съ това, въведенитв
нови начини на произвежда·
нето подобриха качеството
до тамъ, че хасковското си-
рене се равнява и дори над-
минава реномираното софий-
ско и свипенградско сирене.
Гопвмъ двпъ въ това отно-
шение иматъ и градскитв
хладилници-единъ частенъ
и единъ общински (при кла-
ницата), които nомаrатъ за
запазванего и правилното
ферментиране на сиренето
презъ голъмитв пвтни горе-
щини и безъ които хладил-
ници масовото производство
на качественно сирене е не-
мислимо.

Така съчетани тритв успо-
вия: природни (хубава паша
и нламагъ), сполучливо при-
готовление и добро съхра-
няване, дадоха възможность
този отрасълъ на эемецъп-
сното стопанство да се заси-
ли и цнесъ, както града, та-
ка и околията еж увеличили
значително числото на ов-
цетв, оргвниэиратъ се всвко
лвто отъ мандраджиитt и
даватъ едно производство
отъ около единъ милионъ и
половина литри млtко, или
надъ 30,000 :тенекии сирене.

Отъ това производство
снотовъдцитв, мандраджии-
тв, майсторитв и работници-
тъ, както и хладилницитt
получаватъ една сума не по-
малка отъ 10 милиона лева,
която не е за пренебрегване
отъ страна на тия, които
промишляватъ за поминъка
на населението въ нашия
край. Толкова повече, че еж
на лице условията тази сума
да бжце още значително у-
величена.

Всичко това е добре, до-
колкото се касае за произ-
водството и ние не се съм-

ската станция въ Хасково.
Общото търговско сдруже-
ние се надява, че и новоиз-
бранигв народни представи-
тели не ще пропуснатъ слу-
чая да настоятъ за часъ по-
скорошното ризрешение на
въпроснигв кредити,

няваме, че явяващитв се
пръчки ще се преоцолвягъ
и околията ще достигне ско-
ро оня иаксимумъ, който
условията поэволяветъ, Има,
обаче, другъ въпросъ, който
е по сжщесгвенъ, а именно
този за пласмен I а. Нашата
околия и кърджапъкв ще
моrатъ да поrълнатъ едва
половината отъ произведе-
ното сирене. Другата полови-
на ще трвбва да се изнесе,
било другаде изъ страната,
било за странство. Така е би-
вало до сега. Понастоящемъ,
обаче, пор ад и ПО·ГОЛ'Б-
МО производство въ страна-
та и нвкои причини, намаля-
ващи консумацията, rолtма
часть отъ сиренето стои въ
хлацилницитв ни, при все че
сезонътъ на новото сирене
наближава.

Мандраджиюt еж сериоз-
но загрижени. 1 t еж изло-
жени на рискове и загуби,
ппащетъ лихви, евентуално
ще платятъ nовторо хладил-
но право, а въ сжшото вре-
ме сиренето и амбалажа му
търпятъ промtни и обезце-
няване. Това ще се отрази
лошо на илвкопроиэводиге-
литв, които очакватъ съ не-
търпение откриването на
ианвритв.

Ние разбираме важнитв
съображения за запазване
въ страната тая ценна храна,
но не трвбвв да се забра-
вятъ и интереситв на произ-
водители и търговци и ми-
слимъ, че е крайно време е-
динъ износъ на сирене да
бжце разрешенъ.

Съобщение
Обръща се особено вни-

мание на r. r. търговцигв -
притежатели на мврки н тег-
лилки при поднасяне за про-
ввркв и маркиране да си по-
пълнятъ задължителния ми-
нималенъ коиплентъ мtркн
и теглилки съгласно окржж.
No I М. 1862 огъ 13 VII 1939
rод. на М. Т. П. и Труда.

Представенитt нврки и
теглилки да б.ждатъ най-ща-
телно почистени и поправе-
ни, тъй като на всички вър-
нати се прибира поповинъ
такса безъ да се мврнирвгъ.
Бюро мi.рки и теглилки
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Професионоnенъ и орrонизоuионенъ животъ
. Важни съобщении за всички тъproвqli !

Обръщаме вниманието на г. г. търговцигв вър-
ху наредбитt., заповъцигъ и нормировнитt. на цени-
тв, които помt.стваме въ вестника ни. Нека всвки
търговецъ ги чете и следи внимателно, за да може
ца се съобрази съ твхъ и не попадне. въ грвшки и
нарушения.

Отправяме поспедно напомняне, че членуването въ
Посмъртната каса е задължително за всички търговци. За·
писването продължава въ канцеларията на сдружението,
Отъ закъснялитt вноски ще бждатъ събирани съ глоба
принудително чрезъ бирницит?.

Канцеларията на сдружението поквньа всички търгов-
ци да си издължатъ ч пенския вносъ за 1940 година.

Търговцитt., които вече еж се записали за членове
на Посмъртната каса, да се явятъ незабавно въ канцела-
рията нэ сдружението, за да си получатъ членскитв книж ·

ки, които еж пристигнали. Това е необхвдимо, защото чле-
нуването въ Касата е редовно отъ момента, когато чпенъгъ
получи книжката си и се разпише въ нея.

Съгласно окржжно № 11-6 отъ 15 I 1940 година на
Министерството на финансиитъ -отдtлъ првки данъци, -
патентна за 1940 година ще се с ьбира за първитв три ме·
сеца по разнвра му за 1939 година, понеже бюджетътъ
на държавата остава въ сила и за месецитt януарий до
мартъ 1940 година. Първата третинка ще се събира доб-
роволно до 25 февруарий т. г., а онвзи които желаятъ да
предплатятъ патента си за 1940 година ще имъ се напра·
ви 10 на сто намаление, сжщия ще бжце събиранъ по раз·
мвра му за 1939 година.

Кратки стопанска вести
Руската търговска флота '

въ Черно море брои около
150 параходи съ общъ то-
нажъ 4/500,000 тона.

Въ Югославия поради ли-
пса на сурови материали спи·
ратъ да работятъ 28 тексти·
лни фабрики съ 6000 души
работници.

Въздушната линия, коя·
то се открива между Москва
и София и възлиза на около
2000 к лм. ще се обслужва
два пжти метечно отъ най-
луксозни и най-бързи руски
самолети.

Износътъ на вино

гарски вина се интересуввтъ
и търговци отъ Сирия.

Приходитt. на държавно-
то съкровище по бюджета
на държавата за 1939 г. въз-
лизатъ на 8 милиарда и 279
милиона или съ 594 милио-
на въ повече отъ 1938 гад.

Презъ града ни завчера
е миналъ виденъ германски
агрономъ, който е зввеж-
далъ памучни култури въ
южна f\фрика. Ингересувалъ
се е отъ памучното ни пра·
изводство и отъ устройство-
то на манганжийницитв, Впе-
чатлението му огъ устройст-
вото на мангенжийницитв не
е много дибро. Далъ е нt-
1<0и практически съвети на
мtстнитt манганжийници.

Снладовегв за памукъ
еж получили нареждане да
продаветъ на производите-
литt памучно семе за фу-
ражъ по 2 лева КГR,, вивсто
по 1 ·60 както първоначално
бt наредено.?????а:ш??

отъ
тазгодишната реколта обе
шава да бжпе добъръ. Бъп-
rарскитt експортьори на ви-
но вече еж приготвили свои-
тt партиди за износъ въ
Германия. Очаква се тия дни
да пристигнатъ въ София
представители на главнитt
германски фирми, вносител-
ки на вина, за да започне
купуването и износа. За бъл-

ТЕНЧО П. ТЕНЕВЪ
Комисионеръ·експедиторъ

улица „Търговска" No 21
1-64-4 (кантората на осигур. Д-во „Балканъ")

ПЕРНИШКИ КАМЕННИ ВЖГЛИЩА
на сезонни цени

дърва и коларски яатериаяи ще наиврите всtкога при
Широковъ & С-не Паnазовъ - Хасково

Складъ до Бр. В ьрбанови. Приевать се и порхчки11-3-12

Пакъ около фасула
Липсата на фасулъ у бака-

литв продължава. Причината
вече я съобщихме: Комисар·
ството не може да нември
начинъ да пренормира цена-
та на едро, така че никой
не може да достави вагонъ
и да продава н? бакалитt
по цена „на едро". Единст-
вена кооперация „Напредъ"
предава на дребно отъ кпо-
новетt си. Стигнало се е до
тамъ, че за войсковитв части
фасулъ може да се купи са-
мо no цената „на дребно".

Фактъгъ е много типи-
ченъ. Заради формални при-
чини, населението на града

остава безъ най -необходима-
та храна-фасулътъ, когато
фасулъ на пазаря не липсва,
Остава д э се nренормира це-
ната, съобразно съ покупна-
та, която се е повищила за-
това, защото проиэводить
льтъ е свободенъ да пови.
шава ценитв и не продава
фасула си подъ 8 лева, кол.
като е опредtлената цена
на вагонъ. По-добре е малко
по-скжпо, но да има, откол-
кото евтина цена, а стока на
тая цена да нвиа. Не смtта·
ме, че въпросъгъ е нервзре-
ш мъ и Коиисарството or·
давна трвбваше да се спра·
ви съ него.?-, ii

Търговци,
Осиrурихте ли противъ

пожаръ
стокитt и маrазинитt си?

Провърихге ли дали Вашитt оси-
гуровки еж въ достатъченъ размвръ
и дали еж редовно платени?

f\но не сте направили това, напра-
вете го още днесъ! Никой не знае '
кога нещастието може да го сполети.
ЬЕМЭ & Al#J*""'W SS5 + Ml е::ы....

Спис:>къ на хасковскигв търговци
членове на Посмъртната каса при Съюза

(Продължение отъ бр. 13)
201. Соломонъ Бохоръ Оаадия-сарафъ, Хасково
202. Тенчо Теневъ Бtлевъ-манифактура, Хасково
203. Тенчо Стойчевъ Теневъ-галантерия, Хасково
204. Тончо Радевъ Тончевъ-бакалинъ, Добричъ
205 Хубинъ Стоевъ Хуб;,?новъ-питиепродавецъ, Гарваново206. Цаню Ивановн Барбаловъ-а!lтекарь, Хасково
207. Яню Въковъ Жековъ-питиепродавецъ, Раковски
208 f\лександъръ Боневъ Тоневъ-питиепрод., Хасково
209. f\хмедъ Руфадовъ f\хмедовъ-сарафъ, Хасково
210. f\птула Мехмодовъ Бояджиолу-зърнени храни Х-во211. Васипъ Георгиевъ Чакъровъ-питиепрод., Хаск?во
212 Георги Станчевъ Станчевъ-желtзария, Хасково
213. Георги Георгиевъ f\рнеудовъ-питиепрод.1 Хасково214. Двлчо Паневъ Кондовъ-кафеджия, Ябълково
215. Желвзко Димовъ Кирчевъ-питиепрод., Кн-Нацежца216. Израипъ Брухъ Магрисо-манифактура, Хасково217. Кирякъ Тончевъ Ходжевъ-бакалинъ, Узунджово218. Манолъ Георгиевъ Караманоловъ-rерб. марки, Х-во
219. Никола Георгиевъ Димитровъ-дърва за горене Х-во

??О
Никола Дълче'въ Керимовъ-манифактура, Хаск?во

1. Петъръ Вълчевъ Шоповъ-питиепродавецъ, Старо-село
222. Пе гъръ Григоровъ Велевъ-бака инъ Хасково223. Русю Вълчевъ Желевъ-баналинъ, Ст?ро-село
???·

Сава Иввновичъ Нестеренко-rотови дрехи, Хасково
· Сол?монъ Барухъ Магрисо-манифактура, Хасково226. Стойчо Марчевъ Николовъ-маслодайни семена Х·вО

227. Хаимъ Барухъ Маrрисо-ма1:1ифактура, Хасково'
228. Хана Моисъ Митрани - галантерия, Хасково
229. Янко F\т насовъ Куямовъ-кафеджия, Хасково

(Спецватъ въ 4 crp.
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Едно неунвстно съкращение
Съ новия бюпжетъ на об- ! то и касата. Всвки може да

шината е направена една
I

си пре астави три счеговод-
„централизация" - сливане ства и три каси, водени огъ
счетоводствата и касовата единъ счетоводитель и единъ
служба н ? тритв общински касиеръ и то за цветв пред-
стопански предприятия - an- nриятия-далечъ отъ тtхъ!
теката, електроснабдяването Не се съмняваме ни за мо-
и ветеринарната служба. По- ментъ, че въ най близко вре·
стигната е ецна економия - ме счетоводнитв и касовигв
съкращаване на единъ сче- сnужби на тритв общински
товодигепь и ецинь касиеръ. сгопански . предприятия ще

Като пренебрегнемъ соци- се звдръстятъ, ще изоста-
апната страна - оставянето натъ назадъ и не ще могатъ
безъ работа всредъ зима па функционирмтъ редовно,
двама общински чиновника, ако работятъ общо и съ то-
която страна може да бжде зи си персоналъ. R това ще
смвтнвтв отъ уредницитt на има за резултатъ разстрой-
обшинскитв работи като по· ването дейностьтв на сами·
матюважна отъ стопанския тв предприятия.
интересъ, ние ще кажемъ Не можемъ да разберемъ,
две думи за практическата кой и защо изумува тази
пол за отъ тази мврка. По „ реформа", но сме убедени,
наше мнение такава полза че колкото по-скоро тя бж-
нtма. За всвки, който има де отмвненв, толкова по-цоб-
понятие отъ счетоводство, ре за самитt предприятия, за
отчетносгь, касова служба на да не дойдатъ и rt до фи-
-едно предприятие, е ясно, че нансовол о състояние на са-
взетата мвр-в не ще упро- мата община. Най малкото,
сти, а ще усложни воденето което с-га трвбва да стане, '

смвткитв на предприятията. то е да се даде необхоци-
Въпрвки опитностьте, труда- мия персонапъ, защото то·
любието н свърхусилията, зи е абсолютно недостагъ-
които, безъ съмнение, пер· ченъ.
соналътъ ще положи, той не
ще бжце въ състояние да
се справи съ работата си.
Въпросътъ е тамъ че „сли-
ването" не ще упрости, а
ще усложни сивтководсгво-

За вечернитt разходки
no rлавната улица

Опланватъ се търговци,
чийто магазини се нам•ратъ
no главната улица, че поради
извънредно многото сгруп-
ване на разхождащи се по
сжщата улица младежи презъ
време, когато тt очаквагъ
клиенти, ставало невъзмож-
но да се промъкне клиента
въ магазинигв имъ. Напо-
следъкъ се забелязватъ гж-
сги маси от ъ учащи се по

J сжщата улица, които отне-
мали възможностьта за сво-
бодна преминаване по тро-
тоаритt.

Безъ да искатъ да пре-
1 чатъ на една отъ години сж-

ществуваща традиционна ра-
зходка въ града ни, търгов-
цитt молятъ да ,бжде наре-
дено разходката да се из-
вършва по срвпата на упи-
цага, като тротоаритв бж-
датъ освободени отъ раз-
хожцащи се за свободно
преминаващи граждани. Съ
това ще се услужи твърде
много на окопнитв магазини.

Добре е и г. Директоръгъ
на гимназията да опредtли
друго подходящо мtсто за
разходки на ученицитt, тъй
като и тв иматъ нужда,
епедъ като еж приготвили
уроцитв си, привечерь да се
пореэхоцятъ,

овощнитi дръвчета
служатъ на зайцитв

И тази зима, както и презъ
миналитt години, голъма
часть отъ младитt овощни
дръвчета, засадени въ юж-
ната часть отъ града ни, еж
изпогризани отъ зайци.

Протеститв на собствени-
цитв на тия засаждения да
се вдигне забраната за бие·
не на зайци въ тия мвстно-
сти, не даадоха никакви ре
зулгети.

За удоволствие на ловната
организация, която има нуж-
де, да се намира въ близость
на града, единъ развъпникъ,
за да може да си набави
зайци за ежегодишнитt ве-
черинки, отнима въэиож-
ностьта на собственицитt на
тия засаждения да оползо-
творятъ лозята и градинитt
си.

Следъ като и агрономиче-
ската власть се оказа без-
силна предъ ловната органи-
зация осгава едничкото срв-
цство, макаръ и незаконно,
заинтересованитt собствени-
ци да почнатъ сами да би-
ятъ зайцитв, въпрвки деви-
за на ловцитt - ,,Ловътъ за
ловцитъ", защото, иначе, по-
вцитt добиватъ, по силата
на безсилието на агрономи
ческата власть, правото - о·
вощнигв дръвчета за понро-
вителствуванитt зайци на ло-
вната организация.

ЧЕТЕТЕ ВЕСТНИКЪ
,, Стопански бюnетииъ"
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На складъ
Братя Гр.

65 - 5

ПРИ·
Гикови.-Хасково

за хасковската гора провинцията, за да се спес-
тятъ много неприятности и
много разтакания Нвкои ко-
мисари еж съставили актове
огъ по 500 лева за тоькова
маловажни нарушения на на-
редбитt, които, ако биха се
разглеждали въ среда отъ
хора на съответнитв съсло-
вия, не би се тровила душа·
та на много добросъвестни
търговци.

Оппаквагъ ни се пжтници,
които еж имали нещастието
да чакатъ на хасковската га-
ра нвкой эвнъснвпъ влакъ,
каквито напоследъкъ, пора-
ди падналитt снвгове, често
ги имаше, че помвщението
на чакалнята едва ги поби-
рало, а мнозина оставали
навънъ, при голtмъ студъ.

Време е дирекцията на
желъзницил t да отреди по-
гопвмо внимание около по-
стройката на хасковската га-
ра. Построиха се по-удобни
помвщения въ много по-
малки пунктове, а Хасково
като че е съвършенно за-
бравено.

*
На 10 и 11 т. м. ще засе-

дава въ София Централния
комитетъ на Бълг. търговски
съюзъ при извънредно ва-
женъ цневенъ редъ.

Нашиятъ председатель на
Общото търговско спруже-
ние, който е и чпенъ на сж-
шия комитетъ, въроятно ще
вземе участие. за да повдиг-
не въпроси, които интересу-
ватъ и по-специално хвсков-
ски гъ търговци.

Въ сжщото заседание, из-
глежца, ще бждвтъ разгле-
дани и новигв измtнения,
които ще се прокарагъ въ
закона за цвнъцитв.

Софийски търг. в-къ съоб-
щава, че актоветв за нару·
шение на закона за облек-
чение на продовоnствието и
намаление на скжпотията.
съставени въ София, за въ
бжцеще щъпи да се разгпе-
жввтъ въ Министерството
на търговията отъ специална
комисия, въ която щвпи да
участвуватъ и представители Бнвшиятъ Хасковски на-
на търговцитв и индустриал- роденъ представитель г. Ди-
цитв. мигъръ Нейковъ е благово-

Добре би било подобна лилъ, зараньта на 29 т. м. да
практика да се заведе и въ си замине за София.
?хжжжххххххжжхжх:хжхжжж?
Х СТАНЕТЕ НЕЗАБАВИО ЧЛЕUЪ НА Х
Х = Посмъртната каса!= ?

? ИЗПЪЛНЕТЕ ДЪЛГА си къмъ свnит-в БЛИЗКИ ?
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Иоред6и, зоnов,ди и НОРМИРОВКИ
? : посочване и на останалата напичность.Э а П О В 1:) Д Ь 4. Нарушителигв на настоящата заповвдь, както и ли-

№ 54 цвта търговци на едро или дребно, които продаватъ ИЗ·

броенитt въ настоящата заповвдь стоки безъ разрешение
на Министерството на търгов., промишл. и труда (за тър-
говцитв на едро) и мtстното комисарство по продовоп-
ствието (за търговцитв на дребно), ще се наказвагъ СЪ·

гласно чл. 1 О отъ закона за облекчение продоволствието и
намаление скъпотията и като смутители на обществения
редъ.

Слънчогледовото масло рафинирано {олио) и нерафи-
нирано (шарланъ), да се продава въ гр. Хасково по след-
нитt цени:

1. Слънчогледовото рафинирано масло (олио) да се
продава на едро кипограмъ до 17 лева, на дребно кило-
грамъ до 18'80 пв., а на дребно литъръ до 17 лева.

2. Слънчогледовото нерафинирано масло (шврланъ)
да се продава на едро до 16 лв. кипограмъ, на дребно ки-
лоrрамъ до 17•70 лв., а на дребно литъръ до 16 лева.

Горната заповвдь е: одобрена съ писмо No 1546 отъ
22. I. 1940 г. на Министерството на търговията, промишле-
ностьта и труда.Эаповъдь

№2
Цоставенитt следъ 24. XI. 1939 rод. бензинъ и пет-

ролъ да се продаватъ въ rp. Хасково по следнитt цени:
I. Бенэинъ наливо

Бензинъ въ варелъ на едро франко магазина на пред-
ставителя до 17'1 О лв. килогрзмъ, на дребно литъръ до
13•30 лева.

Бензинъ тенекия (пенетъ) франко магазина на пред-
ставителя на едро до 231. лв., на дребно тенекия до 244 пв,

IL Петролъ наливо
Петролъ отъ варелъ наливно да се продава отъ пред-

ставителя до 8•70 лв. кипограмъ, на дребно килограмъ до
9•72 пв., на дребно литъръ до 8 лв.

Петролъ на тенекия да се продава отъ ангросисте до
157 лв., а полуедро тенекия до 162 лв. а на дребно тене-
кия ДО 164 ЛВ,

Петролъ налива отъ тенекия да се продава на дреб-
но питъръ до 9 лева.

Горната заповtдь е одобрена съ писмо .No 1388 отъ
20. 1. 1940 год. на Министерството на търговията, проми-
шпеностьта и труца.Эаповъдь

.No 1

Лебпебийтв "съра" Е\Ъ rp. Хасково, да се продаватъ
на едро до 18 лв. нипограмъ, а на дребно до 20 лв. кило-
грамъ.

Горната заповtдь е одобрена съ писмо .No 1385 отъ
20. ). 1940 год. на министерството на търговията, промиш-
леносгьта и труда.IЭАПОВсДЬ

№3
1. Всички налични количества rьонъ, крупонъ, табанъ

хастаръ, юфтъ и бпанкъ, намиращи се въ търговцитв на
едро, които следва да денпарирагъ наличнитt си стоки съ-
гласно заповtдь .No 2451 отъ 11 IX 1939 rод. (Д. В. бр. 204
отъ 2 Х 1939 г.) и окржжно .No 4800 отъ 28 IX 1939 год.
(д. В. бр. 220 отъ 2 Х 1939 год.), могатъ да се продаватъ
само съ разрешително на Министерството на търговията,
промишпеносгьта и труда - Служба по ценитt.

2. Всички налични количества гьонъ, крупонъ, табанъ
хастаръ, юфтъ и бпаннъ намиращи се въ търговцигв на
дребно да се деклариретъ незабавно предъ мвстния коми-
сарь по продоволствието. Твзи стоки ще могатъ да се про-
даватъ отъ търговцитв на дребно само съ разрешение не
нвсгния комисарь по продоволствието по реда който ще
бжце установенъ допълнително.

4. За напичноститв и движението на твзи стоки, тър-
говецътъ е задълженъ да води специална книга заввренаотъ комисаря по продоволствието. Всички пронвни въ сто-
китв, като купуване на нова стока и продажба отъ налич-
нитв количества, ще бжцатъ оправдавани съ фактури или
бележки. Сведението за движението на сгокитв да бжцатъ
давани на всtко първо и петнадесето число на месеца съ

Эап о въдь
№4

1. Брашно .No О да се продава
въ готови книжни кесии по 1, 2, 5 и

2. Забранява се продажбата на
сипно състояние въ бакалницитt.

3. Баналигв ангросисти и брашнаритв могатъ да про-
даввтъ брашно .No О само въ посочения въ точка 1 амба-
лажъ.

Бвничаригв, хпвбари, сладкари и др. занаятчии, мо-
гатъ да купувагъ отъ мелницитt брашно .No О въ торби
за собственитв си нужди.

Който има вече доставено брашно ще може да го
продава до изчерпването .му.

На нарушителитt на горната зеповвдь ще се съста-
вятъ актове по чл. 12 отъ Закона за облекчение на про-
доволствието и намаление на скжпотияга.

Горната заповвдь е издадена съгласно эвповвдь .No 137
отъ 25 того на Министерството на Търгов. промишл. и труда.

на консуматора само
10 кгр,
брашно .No О въ на·

Известие
.No 14

Опредвлятъ се за всички населени мвста въ Царство·
то слепнитв цени на кафето „Р и о" и „Л а в е" доставени
следъ 21 денемврий 1939 год.

цена на вносителя 140 лева за 1 кrр.
цена на едро 150 лева за 1 кгр.
цена на дребно 180 лева за 1 кгр.

По твэи цени следва да се продава внесеното следъ
21 декемврий 1939 rод. кафе "Рио" и „Лаве" въ всичкине-
селени мвств на Царството, като бжце фактурирано и ети-
кирано така „Кафе Рио" или „Лаве", доставено спедъ 21
декемврий 1939 rод.

Списъкъ на членоветв на Посмъртната каса
(Продължение отъ 2 стр.)

230. Яню Гевргиевъ f\рнаудовъ-питиепродавецъ, Хасково
231. f\постолъ Жековъ .f\постоловъ- бакалинъ- Ра-

навеки.
232. f\нrелъ Ивановъ Басемаковъ - пигиепроцавецъ-«

Хасково.
233. f\врамъ Шапагъ Райтанъ-манифактуристъ-Х·во.
234. Борисъ Георгиевъ Димитровъ - питиепродавець- Хасково.
235. Георги Ниноповъ Терзиевъ - питиепродавецъ -

Хасково.
236. Дартатъ Капустъ Парсенянъ - стъклария - Х-во.
237. Дtлчо Пасввъ Петковъ-бакалинъ-Царева Поляна
238. Дtлчо Госпоциновъ Лозевъ-бакалинъ-Раковски.
239. Желю f!.имитровъ Ивановъ-бакалинъ -Хасково.
240. Жеко Иовчевъ .F\врамовъ - бакапинъ - Бропъ.
241. Митю Илиевъ Поповъ- пнтиепродавецъ- Старо

Село.
242. Михаилъ К. Смочевски - тютюнотър. - Хасково.
243. Мустафа Юмеровъ Хасановъ? кафеджия - х-ве.
244. Митю Копевъ Демиревъ- питиепродавецъ - Бо-

пярово.
245. Никола Петковъ Костовъ-питиепродавецъ-Гор-

ски-Изворъ.
246. Павелъ П. Павловъ-дърв. стро, матер.ь-Хеснсве
247. Рафаелъ Бохоръ Камхи- манифактуристъ- Х·ВО.
248. Станко Димитоовъ Дерибеевъ - гепантеристъ -

Хасково. Следватъ въ идния бpoll

Печатница ,,ЧИКI\ГО'' - Хаскоао


