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

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

nпмvкътъ отъ хасковско
На 18 т. м. въ с. Узунд-

жово, по инициативата на
мtстната Землепвпскв задру-
га, се състоя конференция
на эадругит-в отъ околията,
която се занима съ памучна-
та култура въ околията ни.
Поканени бвха и лица, кои-
то се ингересуватъ отъ то-
зи въпросъ, между които бв
и председательтъ на Общо-
то търговско сдружение въ
Хасково r. Коста f\рнаудовъ.

f\rрономътъ отъ Чирпан-
сното опитно поле г. Мил-
новск и говори общо за па-
мука и начинитв на отглеж-
дането му. Нашиятъ прецсе-
датель г. f\рнаудовъ е гово-
рилъ за ценитt на разнитв
артикули при днешното сто-
панско положение и специ-
ално за тия на памука.

Тъй като г. г, Милковски
и f\рнаудовъ бtха посочени
отъ страна на Д и р е н ц и я
„Хранизносъ" да взематъ на
21. т. м. участие въ една ко-
мисия при сжщата Дирекция
въ София, първиягъ като
представитель на Министер-
ството на земледtлието, а
вториятъ като представитель
на Българския търговски
съюзъ, твхнигв слова предъ
конференцията въ Узунджо-
во, освенъ стойностьта, коя-
то имаха като разсъждения
на лица, добре запознати съ
материята, но представлява-
ха голtмъ интересъ и пора-
ди очакванията отъ въпрос-
ната комисия относно цени-
тt за 1940 rод. Въ това от-
ношение изказаиигв мисли
отъ r. г. Милковски и f\рна-
удовъ събудиха надежди
всредъ събранието, което по
своята численность надхвър-
ляше всички подобни до се-
га. То завърши при голtмъ
интересъ и въ очакване за
добри цени.

Cera, следъ завръщането
на нашия председатель r.
f\рнаудовъ, ние съ задовол-
ство можемъ да съобщинъ,
че комисията,. спедъ основно
проучване на възможноститt
да се подобри цената съ ог-
ледъ на едно засилено па-
муко-производство п р е з ъ
1940 rод., е решила да пред-
ложи не Министерския съ-

ветъ цена за сортовъ ама·
ганенъ памукъ 45 пв. кило·
грама или памукъ заедно съ
семкитt около 15 л&

Тази цена за сега отгова-
ря напълно на исканията на
производигелигв и на меж-
дунароцнитв цени.

Това решение на комиси-
ята показва, че тя е изпъл-
нила задължението си къмъ
производителитt.

Cera остава другото за-
дължение.

Производигелигв отъ на-
шия край да се поцготвятъ,
за да иэполэуветъ тия цени,
като засtятъ масово съ сор-
товъ памукъ подrотвенитt
си ниви, Да се подготвягъ
да засвягъ и то непремен-
но съ сортовъ памунъ, безъ
примtси отъ качественно
семе.

Нашиятъ прецседатель е
трвбвапо да остане не мно-
го довопенъ отъ факта, че
Чирпанскв околия въ тоя мо-
ментъ се гордвяла, че тя има
най-доброкачествени и чисти
сортови памуци, и че слава-
та на хасковско, като най-го-
лtмъ производственъ цен-
търъ е подбита.

Той е говорипъ обширно
съ представители на Дирек-
цията и Министерството на
земедtлието за всички въз-
можни улеснения, к о и то
трвбвв да се дадатъ на про-
изводителитt отъ хасковско
относно снабдяването имъ
съ сортови семена, за да
възстановимъ реномето на
Хасково.

Нека производителитt не
чанвтъ и въ последнитt дни
преди эвсвввнето да потър-
сятъ цоброначественни се-
мена. Cera е времето да си
ги получвтъ и грижливо по-
чистятъ отъ черни семки.

И нека не забревятъ, че
знамето на пръвъ памуко-
производителенъ центъръ ще
трtбва на ново презъ 1940
гоц. да се вве надъ хасков-
ска околия.

Избрана е делегация, на-
чело съ кмета на града, коя·
то ще замине за София, ..зе
да иска помощи за беэрв-
ботннтt отъ Хасково.

ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Засилената управа на на-

шата община не отдавна бt
назначила комисия въ със-
тавъ: областния архитектъ
Гюлевъ, члена на засилена-
та управа В. Димовъ и об-
щинския съветникъ арх. Я.
f\рнаудовъ, която да анкети-
ра причинитt на грамаднитt
увеличения въ общинскитt
строителни предприятия и
отrоворноститt по твхъ.

Комисията е заседавала три
деня, презъ които е привър-
шила своята анкета и изгот-
вила протоколъ, който е
вржчипа на r. Кмета за раз-
глеждане въ съвета.

По резултата отъ тази ан-
кета, който представлява го-
лtмъ интересъ за града ни,
ще можемъ да се исквжемъ
допълнително, следъ като
протокола на комисията бж-
де разискввнъ отъ Общин-
ския съветъ.

Назначена е отъ Съвета и
друга комисия въ съставъ:
пом. кмета Н. Копевъ и съ-
ветницитв В. Димовъ, f\т.
Кироновъ, Л. Тодоровъ и
Т. п. Васипевъ, на която е
възложено да потърси отъ
банкитв въ града единъ за-
емъ, нуженъ за довършване
на общинския домъ и хали-
тв, Комисията е посетила
всички частни банки въ гра-
да, но е получила отвсвкжце
стрицатепенъ отrоворъ. От-
зовала се е само Популяр-
ната банка и комисията е
представила на председателя
на банката условията, при
които търси заема. Както на.
учаваие, твзи у с и л и я еж
следнитt: 1) Заемъ отъ 4 -
5 милиона лева; 2) Срокъ 15
години; 3) дt1 не се иска новъ
двповъ напитапъ: 4) лихва
8°/0 годишно най-много; 5)
лихвата да почва да тече отъ
момента на изтегляне суми-
тt и 6) за гаранция да по-
служатъ сжщитв доходи,
които Общината вече заложи-
ла срещу първия эаемъ отъ
Популярната банка. Предсе-
дательтъ е заявипъ, че бан-
ката ще даде своя отrоворъ
следъ завръщането на ди-
ректора и.

Ние ще забележимъ, че
ако звемътъ се сключи при

горнитt условия, той би на-
мtрилъ одобрението на цв-
лото гражданство. Съмнtва-
ше се, обаче, че това ще
стане, като се иматъ пред-
видъ условията на първия
заеиъ отъ Популярната бан-
ка и днешното положение
на общината ни, която е при-
нудена сега да търси заемъ
на всвка цена за своигв не-
дов ьршени строежи.

Не можемъ въ сжщото
време да не изразимъ недо-
умението на много гражда-
ни, че общинската ни упра-
ва не търси заеми отъ Б. 3.
К. банка, Ипотекарната бан-
ка и разнитв фондове, отъ
гдето други постоянно полу-
чаватъ заеми.

сждеона практика
изъ вогивитв на решението №
188 отъ 24. 111. 39 r. на В. А. С

Неспедницигв на Т. Г. К.
отъ rp. Сливенъ обжвпвагъ
решението на Сливенския
градски общински съветъ отъ
8 мартъ 1938 r. протоколъ
№ 6 статия IX и отъ 16 ав-
густъ 1938 r. протоколъ№ 18
ст. VJ възъ основа на кои-
то съ изввстие отъ 10. Х.
1938 г. се поканватъ да вне-
сатъ въ общината с ум а та
19113 лева стойностьта нв
паважа и борцюритв напра-
вени предъ дворището имъ.

Сжщитв молятъ отмtната
на горнитв решения, като
актове неэвкоиврни, поста-
новени въ нарушения на чп.
75 отъ нарепбета-зеконъ за
градскитt общини и чп. 20
отъ наредбата-законъ за сто-
личната община ...

Като граница обаче на ми-
налитt и бждащи работи за
ония градски общини, които
ввематъ решение за прила-
гане на чл. 20 отъ закона за
Столичната община, ще се
взема не датата посочена въ
тоя звконъ или оная която
общинския съветъ ще опре-
двпи, а датата на влизането
въ сила на чп. 75-а отъ на,
редбатв-зеконъ за грепскитв
общини-24 януарий 1935 r.
тъй като едвамъ тогава се
с ъ з д 1!1 в а задължението на
стопанигв на недвижими имо-
ти да ппещатъ благоустрой-
ственитв работи
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ПроФесионоnенъ и орrо?!!ОЦ?"О??!?отари!!!!!?Х р О Н И К А : инвентарната книга отъ всички търговци и фирми, конте

еж задължени да водятъ търговски книги, е до края наединъ
месецъ мартъ н. 1·.

Съ окржжно № 2330 Министерството на финанснт;
съобщава, че отъ 20 февруарий т. г. се пусквгъ въ обръ

щение нови гербови марки отъ 1 и 3 лева. Всички книжа

актове и документи, подлежащи на обrербване, отъ таз,

дата се обгербватъ съ новия образецъ гербови марки.
Неизползуванитt до 20 априлъ н. r. гърбови марк?

отъ стария образецъ, издание 1938 г., съгласно чп. 4 оть

наредбата-законъ за гербовия налогъ. подлежатъ на обмt.
на въ кпоновегв и аrентуритt на Българска народна банка

нъ срокъ отъ три месеца. начиная отъ 21 февруарий н. r.

Този срокъ е фаталенъ и непрецставенигв за обмtна rep,

бови марки, издание 1938 година, не ще бжпетъ замtняван?
следъ 20 априлъ.

Съгласно заповъди № № 200, 201, 202 и 203 на r.

М-ра на търговията всички търговци „на едро" и „наедро
и дребно", търгуващи съ допнитв видове стоки, еж длъж·
ни въ 30-дневенъ срокъ, а именно до 6 мартъ, да внесать
въ приходъ на държавното съкровище ?ърху декларирани·
тв отъ гвхъ количества на 1 февруарии т. r„ както следва

По 0·70 лева на кгр. волски подкови; по 2'50 лева на

кгр. гвоздеи; по 2·50 лева на кгр. тель; по 2·1 О лева на

кгр вжжа, кожарски и натурални вжжв, конопена жица за

сноповързачки, конопена единочка на кълбе ra и шпули.
върви за царвули и тютюневи върви; по 3·40 лева на кгр
амбалаженъ канагтъ+-пвойка и тройка, ненапъ, обущарски
прежди, сарашки конци, кърджвлийски и филъ-пасталъ.

Повече подробности могатъ да се научатъ отъ самитt
заповъди, публикувани въ бр. 27 на Държ. вестникъ.

Общото търговско сдру-
жение въ гр. Хасково с ьоб-
щввв, че инквсаторътъ при
сжщото сдружение Петъръ
Черневъ е освободенъ отъ
длъжность и за напредъ не
може да инкасира и приема
каквито и да било суми отъ
името и за смътка на Сдру-
жението.

Въ брой 33 отъ 13. 11. т.
r. на държввенъ вестникъ е
публикувана наредбата за
облагане съ цанънъ върху
общия доходъ за 1940 rод.
Ще подавагъ декларации са-
мо онвзи физически лица,
общата сума на дохода на
които презъ 1939 гоц. над-
минава 80,000 лв. Подаване·
то на декларациитt трtбва
да се извърши до края на
месецъ мартъ въ данъчнитв
управления.

Н с1 с р о ч е н и еж за 17
нартъ т. r. избори за дей-
ствителни членове въ всич-
китв колегии на Пловдивска-
та Търговско-Индустриална
Камара, на мвстото на тия,
мандагъгъ на които е изте-
къпъ. Четвъртата избирател-
на колегия, съставена отъ
окопиитъ: Хасковска, Кър-
пжапийскв, Момчилrрадска,
f\рдинска, К р ум о в градсча,
Златоградска и Ивайловград-
ска ще избира 6 действитеп-
ни члена; 2 търговци. 2 ин-
цусгриалци и 2 занаятчии и

1 З запасни члена: по
отъ всвко съсловие.

Последното пленарно за-
седание на Централния Ко-
иитетъ на Съюза, между
пругитв въпроси е решило
и създаването на една внос-
на търговска централа, коя-
то ще извършва вноса на
разни стоки предимно суро-
ви материали по най-бръзъ
и евтинъ начинъ. Капиталъгъ
ще бжце единъ мипионъ ле-
ва. Избранъ е и първи уп-
равителенъ съввгъ с? пред·
седатель Христо Иоцовъ.
бившъ прецседетепь на 06·
шия съюзъ на бъпгарскитв
търговци.

Въ поспеднигв избори
еж избрани за народни пред-
ставители и 24 души търгов-
ци, мнозина отъ които зае-
магъ ржновопни служби при
Общия съюзъ на търговци-
Т'Б, при браншовитв съюзи
или пъкъ при разни съюзни
поддвпения. Отъ твхъ 10 ду-
ши бъха депутати и въ ми-
налия парламентъ.

Посмъртната каса· при
Съюза е отпvснала посмърт-
ни помощи на неспецницигв
на починапигв търг::>вци -
Тянко К. Налбантовъ отъ с.
Добричъ и Манолъ Сираковъ
отъ Раковски. Сумитв еж
попучени и тази на нзслед-
нитв на Т. Налбантовъ е ве-
че изплатена.

Важни съобщения за всички търrовци
Канцепарията на сдружението съобщава на всички

търговци-членове на Посмъртната Каса, че до 29 февру-
арий т. г. следва це изппвтятъ първата третинка отъ пре-
мията си за 1940 година. Следъ тази дата премията ще се
събира съ глоба принудително чрезъ бирницитв, а застра-
ховката ще се счита нереповна. Онвэи, които жепаятъ, мо-
гатъ да изппатягъ премията си за цвлата година.

Отправяме последно напомняне, че членуването въ
Посмъртната касэ е задължително за всички търговци. За-
писването продължава въ канцеларията на сдружението.
Отъ закъснялигв вноски тв ще бжцатъ събирани съ глоба
принудително чрезъ бирницитъ.

Канцеларията на сдружението поканва всички търгов-
ци да си иэпължагъ членския вносъ за 1940 година.

Гърговцигв, които вече еж се записали за членове
на Посмъртната каса, да се явягъ незабавно въ канцела-
рията на сдружението, за да си попучатъ чпенскигв книж-
ки, които еж пристигнали. Това е необходимо, защото чле-
нуването въ Касата е рецовно отъ момента, когато членътъ
получи книжката си и се разпише въ нея.

Съгласно окржжно № Ii-6 отъ 15 I 1940 година на
Министерството на финансигв - отцвлъ првки данъци, -
патента за 1940 година ще се събира за първитt три ме-
сеца по размtра му за 1939 година, понеже бюджетътъ
на държавата остава въ сила и за иесецитв януарий до
мартъ 1940 година. Първата третинка се събира доб-
роволно до 25 февруарий т. г.

Отъ эаппатитв и надницигв за текущия м. февру-
ерий следва да се направи удръжка за еднодневенъ до-
ходъ за 1940 r. Сумитt. се внасятъ въ Б. Н. Банка въ
срокъ 10 дни отъ сдържането имъ.
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Ржноводнитъ тъпа и ?юджетить
на сдруженията

за 1939 r. оставатъ и за 1940 r.
эвповъпь № 209 Дирекцията за организи

ране и контролъ на професиитt
нарежда:

1. Ржноводнитв гвла на всички общи съюзи на про-
фесионалнитъ организации и твхнитв поппвпения остеввтъ
до второ нареждане, и за презъ 1940 гоц., независимо оть

това, дали иенпатитв имъ еж изтекли.
2. Всички общи сълзи и поддtленията имъ могатъ

да свикватъ конференции и събрания по въпроси отъ вжт·
решенъ професионаленъ характеръ (по стопански, органи·
зационни, финансови, социални, културни, просвътни и дру·
ги подобни въпроси).

З. Беэцейнитв непълни и провинени ржковопни твпв
по преценка на по-горнигв инстанции, спецъ надлежна пре-
ввркв отъ Дирекцията, подлежатъ на промвна. на общо
основание. Това нареждане эвсвга сжщо оргвнизациитв сь

нередовенъ животь. За всвки подобен ь случай Дирекция·
та, по предявено искане чрезъ областния инспекторъ, ще

разрешава свикване на извънредно общо събрание
4. Бюджетитt на всички общи съюзи и поддtления·

та имъ отъ 1939 год. оста1:1атъ въ сила и въ течение нг
1940 год.

5. Организации. които преди 9 т. м. редовно еж гм·
сували въ общи събрания бюджети за 1940 rод., да пре,11·
ставятъ сжщитt за утвърждаване.

6. Когато известна организация бжде изправена предъ
нова сериозна задача или нужда, която съ редовенъ бюд·
жетъ не може да се посрещне, Дирекцията ще разреша·
ва, по мотивирано искане, отправено по установения иер,
архически редъ, гласуването на допълнителенъ бюджетъ·

7. Исканията за разрешаване на конференции и съб-
рания по п. 2 01ъ настоящата. се отправятъ своевременно
до областнитъ инспектори, които ще разрешаватъ събра·
нията на мtстнитt браншови и общи сдружения въ села·
та и rрадоветъ, като овреме уведомяватъ мtстниrn поли·
цейски власти.
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БАЛАНСЪ
на 31. XII. 1939 гад.

Пасивъ

Я. Ст.

I
СУМИ,?

-- ?- -
СУМИ

аличносгь=-касе, Б. Н. Б. и др. банки 1045188 1 Капиталъ 4000000
ортфейлъ 3570561 2 Запасенъ квпиталъ 1067877
еесконтиранъ портфейлъ 1392000 3 Фондове 672582
екущи дебиторни сивтки: 4 Текущи кредиторни СМ'ВТКИ 4552694

а) срещу гаранции 3972833 5 Преходни пасиви-лихви за 1940 г. 54789
6) други дебитори 11901 3984734 6 Разни пасиви 95173

енни книжа : 7 Реесконтъ 1392000
а) държавни 95770 8 Гаранции 269500
6) облигации отъ Пог. каса 293,060 388830 9 Статистически смвтки 7745885

моти: ""а) недвижими . 1169199
I

6) мобили 40000 1209199
реходни активи-лихви за 1940 г. 9455
азни активи-сждебни пвла и др. 235148
лъжници по гаранции 269500

..-тагистически смвтки 7745885
I 19850500119850500! 1--66-1 -

Зепеичуковото ПРОИЗВОДСТВО
и износъть му отъ rapa Раковски

Преди нвкопко години с.
I

на нивитв си едва къмъ 1930
Раковски бвше едно малко I година, когато международ-

ЗИ селце съ съвсеиъ локално
значение за околията ни.
Едничкото щастливо обсто-
ятелство бъше и е, че преэъ

рс него минава международна-
тъ та ж. п. линия, благодарение
>Т' на което, то успя да се раз-

вие въ последствие, като
1т\ важенъ желъзопжтенъ ьъ-
?т эелъ. Тогава с. Раковски тър-
iИ съше своя гпавенъ поминъкъ
,у въ земедt.лието. Неговитв

богати по плодородието си
?а ниви, эвсввени съ зърнени
,о храни, бвха обработвани по
ic примитивенъ начинъ, както
:, невсвкжпе изъ страната.
я· За нвквква насока за сто-
iс панисване по другъ начинъ

близкитв до рвка Марица
я· земи, давана отъ страна на
11 агрономическата впасть, по

това време мжчно може да
,. се говори. Населението е би-

ло опжтвано, да прибвгва
повече към ъ по-модерни
ссвпства за обработване на
нивитt си, отколкото да му
<:е е посочвало другия пжть,

,
пжтя на ренгабилностьта т.
е. засtване ония култури,
за които има най-добри ус-
ловия за отглеждане и кои-
то сжщевременно еж по-до-
ходни.

Както всички земедt.лци,
така и рановчани започватъ
да мислятъ за рентвбилносгь

ниятъ и вжтрешенъ пазвръ
поради свърхпроизводство на
житни произведения въ цt-
пия сввтъ, показваха крайно
низки цени на земедвлскитв
произведения.

По това време нвкои пред-
приемчиви селяни, използу-
вайки близкия голвмъ кон-
сумативенъ центъръ Хасково,
превръщагъ нивигв си въ
зеленчукови градини, очак-
вайки да получатъ сравни-
телно по-голвма доходность
оть земята си.

Първоначално градинаритt
еж били малк?Зеленчукътъ
не е намиралъ висока uена,
защото хасковци, ецинстве-
нни тогава по-важни консу-
матори на зеленчука на с.
Раковски, еж го търсили по-
вече, когато се е появявалъ
въ голtми количества на па-
заря т. е. когато е поефти-
нявалъ.

Едва презъ 1931-1932 r.
се забелtзватъ вече усилия-
та на търговци отъ гара Ра-
ковски да търсятъ пазаръ
на зеленчука не с. въ Хас
ново, но и въ други градове
на Царството, като София,
Кърджали, Плtвенъ и др.
Особенно важни за огбелвз-
ввне еж и първетв малки
колетни пратки до Виена.

Началото на износа датира

·,

отъ 1933 година, когато го- '
лвма часть отъ богатитв ни-
ви вече еж обърнати въ гра-
дини и зеленчукътъ се явя-
ва въ голвми количества на
пазаря.

Презъ сжщата година нt-
кои отъ експортнитt ни тър-
говски фирми се явиха на
раковския пазаръ и закупи-
ха 20 вагона чушки, които
изнесоха въ Виена.

Раковчани се наложиха съ
своигв чушки на тоя пазаръ,
като приучиха виенчани да
ги консумиратъ и търсягъ,
.з въ схщото време доказа-
ха на проиэводигепитв гра-
динари въ Кричимъ, Плов-
дивскитв села и пр., че тt
умtятъ да вадятъ най-ранъ
зеленчукъ и то въ голtми
количества. Достатъчно е да
се каже, че на 3 - 4 юний
обикновенно се товари отъ
Рековсни вагонъ съ зелен-
чукъ за странство.

Отъ година на година бав-
но, но сигурно, зеленчуково-
то производство се увелича-
ва все повече [ и повече, за
да дойдемъ до положението,
когато презъ миналата го-
дина отъ Раковски се изне-
соха 220-250 вагона зелен-
чуци {пиперки и домати).
Днесъ въ Раковско землище
еж звсвти съ пиперъ около
2000 декари, а съ домати
около 1000 декари земя.

Следъ откриването на но-
вата нормална ж. n. линия
Раковски- Михайлово - Ст.-
Загора, за рековскитъ гради-
нари се откриха още по-
добри възможности, като за-
владtха съ зеленчука си го-
лtмитt работнически цен-
трове, като Бургасъ, Шу-
менъ, Варна, Русе и др. гра-
дове, съ които по-рано Ра-

1

ковски нвиаше првкв ж. п,
връзка.
(Следва края въ идния брой)

,:auw.ex: JМР,Ю ii;

ТЕНЧО П. ТЕНЕВЪ
Комисиоиеръ·ексnедиторь

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

улица
4-64-4

Станахте ли членъ
напосмъ?ТНАТА КАСА?

Изпълнете дълга си къмъ се-
бе си и къмъ оеюитв близки!
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Къмъ повече производство
Събитията, които се раз- i нителни продукти, но не д:

виватъ въ сввтв, и които не f ги купува отъ пазаря и д
могатъ да не дадатъ отра. намалява съ това продукти·
жение и у насъ, съэдавагъ тt, нуждни за общо полз;·
едно положение за повече ване, а трвбва самъ да пр ·

консумация на хранителни изведе една час+ь отъ това,
продукти, отъ които почва което той ще консумира.
да се чувствува недосгигъ. У Пролвтъта иде, сега е вре·
насъ, макаръ че имаме до- мето всвки да приготви сво:
статъчно производство, но та земя и да я засади с
поради търсенето на такива продукти, каквито попхож-
продукти отъ вънъ и за да датъ.
можемъ да се снабдяваме Нашиятъ апелъ е: тая про-
пъкъ ний съ такива, които лtть да не остане нито пе·
липсватъ у насъ, тръбва да дя земя въ хасковско земли-
изнасяме повече, вследствие ще неизплзувана. Всвки да
на което се налага и да про- си засади въ своята градина,
извеждаме повече. въ двора си, лозето си, или

Въ нашия градъ има мно- парчето съ години изоставе-
го пустующи земи, които сто- на земя съ: картофи, фасулъ.
ятъ неизползувани и които лукъ и пр. Всвки гражда-
моrатъ да послужатъ за ед- нннъ, съ каквото и да е за-
но по-rолtмо производство. нятие, да гледа да произведе
Много граждани иматъ и часть отъ това, което ще
частни земи по 1 или 2 де- консумира.
кара, които еж занемарени Съ това всtки ще улеснии съ години необработвани. себе си, а и ще допринесеПри днешнитt времена на за обпкчаване общото про-оскъдица всвки трвбва да се доволствие на града.погрижи, за да се запаси съ
колкото може повече хра- С. Паснапевъ

Наредби, заповtди и нормировки
ЭАПОВ1:)ДЬ

No 368
Опредвпятъ се следнитв цени на зеблата и конопе-

нитв торби франко всички гари въ Царството:
1. Леко търговско зебло до 335 rp. въ 1 кв, м. за 1

кгр 84"80 пв,
2. Нормално зебло до 350 гр. въ 1 нв, м. за 1 кгр.

82•10 лв.
3. Чулове за тютюни разни видове за 1 кгр, 62"20 лв.
4. Торби за брашно - 60/100 см. 4?0 гр., за 1 кгр.

37·70 лв.
5. Торби за жито-70/110 см. 900 гр., за 1 бр. 70 лв.
6. Торби за жито-70/110 см. 1000 гр., за 1 бр. 75 лв.
7. Торби за жито отъ присукана прежда - 70/110 см.

1000 гр., за 1 брой 78·50 пв,
8. Торби за оризъ (калтутъ)-70/120 см. 742 гр., за 1

брой 52 лв.
9. Торби за оризъ-70/120 см. 848 гр., за 1 бр. 56·50 пв,
10. Торби за соль-69/105 см., съ тегло 450 гр. 1 бр.38 лева.
11. Торби за соль - 69/100 см., съ тегло 380 rp. 1брой 33 лева.
12. Торби за соль - 46/84 см., съ тегло 250 гр. 1 бр.22 лева.
13. Торби за захарь - 70/110 си., съ тегло 642 гр,

1 брой 45·50 лева.
14. Торби за захарь - 70/110 см., съ тегло 682 гр. 1брой 47 лева.
15. Торби за кашкавалъ-80/80 см., съ тегло 800 rp.

1 брой 56 лв.
16. Торби за вълна и пашкули-118/200 см., съ тегло1800 гр. за 1 брой 194 лв.
17. Торби за амбалажъ-70/120 см., 600 гр. за 1 брой49 лева.

М'hстни заповвди
ЭАПОВ°DДЬ

N! 15
Съгласно окржжно No 3800 отъ 20 того на Министер-ството на търговията промиwnеностьта и труде - Службепо ценитв, отмвнява се п, 2 на т. 2 огъ заповtдь No 2 отъ

10. (. т. г., като се забранява продажбата на петролъ на
литъръ отъ тенекии, като остава нормировката за продаж-
ба на петролъ само отъ варели.

На складъ при
Братя Гр. Гикови -- Хасково

3 - 65 - 5

Списъкъ на хасковскитt търговци
членове на Посмъртната каса при Съюза

{Продължение отъ бр. 2)
24g,'Стойчо Петковъ Вепевъ - питиелродавецъ, Хасково
250. Стефанъ Русевъ Петруновъ - эърн, храни, Раковски
251. Теню Стамовъ Теневъ - баквлинъ, Малево
252. Теню Младеновъ Колевъ - готови дрехи, Хасково
253. Янчо Митевъ Минчевъ - кафеджия, Радиево
254. Янко Георгиевъ Терзиевъ=-питиепродав., Стамболов<>
255. Янко Маноловъ Русевъ-бакалинъ, Хасково
256. Rнгелъ Ванчевъ Динчевъ-ханджия Петелово
257. Rртинъ Киркоръ Ходикянъ-сарафъ, Хасково
258. Борисъ Стейковъ Пенчевъ - бакапинъ, Хасково
259. Борисъ Никоповъ Михайловъ - брашнерь, Хасково
260. Владимиръ Г. Казаковъ - питиепродавецъ, Хасково
261. Георги Колевъ Митевъ-брашнарь, Хасково
262. Господинъ Петевъ х. Мариновъ- питиепр., Гарваново
263. Димитъръ Динчевъ Лобчевъ - бакалинъ, Хасково
264. Димитъръ Димовъ Топоровъ - питиепродавецъ, Х-в<>
265. Запрянъ Господинъ Квциевъ - питиепр., Гор-Иэворъ
266. Здравчо Ниноповъ Петровъ - бвнапинъ, Сиракова
267. Иванъ Звпряновъ Вълчевъ=-прехерь, Хасково
268. Иванъ Цаневъ Барбаловъ - парфюмерия, Хасково
269. Илия Къневъ Геневъ - питиепродавецъ, Ябълково
270. Илия Стайковъ Петковъ - бакалинъ, Хасково
271. Йорданъ Ванчевъ Мерджановъ - яйчерь, Криво-поле
272. Копю Митевъ Копевъ - брашнарг, Хасково
273. Копю Лазаровъ Димитровъ - яйчарь, Сиракова
274. Койно Недвлковъ Ванчёвъ - питивпр., Черногорово
275. Коста Петковъ Куцевъ-бакалинъ, Хасково
276. Михаилъ Д. Бапючевъ - брашнерь, Хдсково
277. Марко Петковъ Боевъ - питиепродавецъ, Раковски
278. Маню Нейковъ Rтанасовъ-питиепродав., Гол.-Rсеново
279. Маринъ Rнгеловъ Маргаритовъ-зърн. храни, Радиево
280. Никола Михайловъ Ибчевъ - брашнарь, Хасково
281. Оснанъ Мюслюмовъ Керимовъ-бакал., Боянъ-Ботево
282. Петъръ Rпостоловъ Стрвтиевъ-мннифактуристъ, Х-во
283. Стаю Митревъ Сарджовъ - бакалинъ, Хасково
284. Стойчо Яневъ Пептековъ - готови обуща, Хасково

Следватъ въ идния броR
Печатница "ЧНКI\ГО" - Хас:коао


