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Орrа?ъ на Общото търговско сдружение въ rp. Хасково
Излиза периодично Редактира комитетъ

до
Редакция и администрация-Хасково ул: ,.Раковска• 1. Телефонъ № 108

НОГА?
Покрай многото закони и разпоредби въ връз-

на съ засилване държввнигв приходи, които отне·
матъ ценно време на търговцигв, напослецъкъ сж-
щитв еж отрупанн и съ всевъзможни раз, юредби
отъ какъвъ ли не характеръ. Сведения и деклара-
ции, това еж две думи, които еж въ ходъ по всич-
ки канцеларии, отъ най-голвмото до най-малко на-
чалство. Надпреварватъ се всички да искагъ све-
дения и да задължаватъ търговцитв да водятъ
какви ли не регистри, списъци, формуляри, съ под-
писи и безъ ПОДПИСИ.

Стигна се до тамъ, че за да продаде бвкепина
едно калъпче сапунъ, ще трвбва клиентътъ да се
подпише въ специаленъ списъкъ.

Краятъ му се не вижда. Търговцигв въ не-
доумение се споглеждатъ и питатъ: до кога ще
продължи това злоупотрвбление съ труда и вре-
мето имъ?

До кога?

Селски
I
I

с. Сърница
Селце отъ 200 нжщи съ

1150 жители, сгушено въ на-
наритв на Родопитt, запад-
но отъ Хасково. Бедни хо-
рица до невъэможностъ. f\ко
нtмаше, покрай малкото ра-
ботна земя, и бпиэкигв дж-
бови храсталаци отъ които
донасятъ дърва съ прими-
тивни кола, безъ желtзни
обржчи, струва ни се, че от-
давна биха се изселили. Соб-
ственици на всичко 57 дека-
ри лозя. Интелигенцията въ
селото, която държи връзка
съ града се изразява:

Въ свещеника - младъ и
разбранъ младежъ съ тънко
изпито тtлосложение и лице
едва обрасло съ косми;

Бакалина - младши подо-
фицеръ. Искряши очи, го-
товъ въ най-страшни дни
презъ буря и снtrъ да спвэ-
не въ града за да донесе
отъ двадесеть и петь кило-
метра съ бричката си нвкой
боленъ съселенинъ за меди-
цинска помощь, отнасяйки
обратно най-необходимото за
задоволяване твърде огрени-
ченитв нужди на селенитt.
Капитала му е: една бричка,
2-3000 лева собственъ ка-
пителъ, много енергия и доб-
ро име на поряцъченъ и чес-
тенъ човвнъ.

Зенвстникъ кмета - из-
бренъ между мннгото ниве-

неволи
лирани по интелектъ бедни
хорица, е поелъ т е ж к и я
кръстъ да управлява, съ нt-
колко още по-събудени хо-
рица отъ селото. Всредъ тая
нищета отъ селски мжки и
нужди е сградено училище-
то съ двама учители и две
учителки.

Славата на това село се
разнесе преди нtколко дни
чрезъ в. ,,Миръ бр. 11945
отъ 27. V. т. г. гдето г. WW.
запита:

,,В1азможно nи е това?"
тъй като rлавниятъ учитель
на сжшото село писапъ въ
нвкакъвъ вестникъ, че no
време на сввпбе, кръщенка
или погребение цtлото село
било пияно, включително де-
цата отъ отдtленията на nо-
вtреното му училище.

И наистина, възможно ли
е това?

При насъ въ този моментъ
е свещеникътъ на селото:- Кажете, Отче, нtщо по
това що е писано за вашето
село въ в. ,,Мнръ".- Прочетохъ го. Никога
не съмъ доnущалъ, че е въз-
можно единъ главенъ учи-
тель, макаръ и веrетарианецъ
и въздържатель, да помнели
най-малко че децата ни пи-
янствуветъ. Това е въобра-
жение, резултвтъ на само-
тенъ животъ. Нашето село
е така отстранено отъ гре-

/ да, че вестници като „Миръ"
рвдко стигатъ до него. Въз-
държамъ се да прочета пи-
саното nредъ с е л я н и т в,
Страхъ ме е, че Учиnищния
Инспекторъ от ъ Борисов-
грепъ не ще може да свари
да направи анкета върху нор-
маnното състояние на своя
гпевенъ учигепь, защото въ
яростьга си сепянигъ, допу-
щамъ, да го не доведатъ до
положението да не може да
приказва, а не и да пише.

.F\зъ не желая да се про-
изнасямъ върху отношения-
та на този учитель къмъ се-
лото ни въобще, нито да об-
рисувамъ пинътъ му. И да
желая не мога да го сторя.
Това трвбва да стане отъ
официалната власть и то часъ
по-скоро

За честьта на цвпото ни
село, ние ще чакаме г. Учи-
лищния Инспекторъ веднага
да направи анкетата си и той
да даде опровержение въ
в. ,,Миръ".

Не стане ли това, азъ ще
се чувствувамъ задълженъ
предъ сепянитв си да имъ
прочета писаното.

Около невопигв
на с. Сираково

По nоводъ изнесеното отъ
насъ въ брой 20 на вестни-
ка ни въ колоната „Селски
неволи" за с. Сиракова, по-
лучихме следното писмо отъ
Хасковското държавно лес-
ничейство:

,,Съобщава Ви се, г. ре-
двкгоре, че изнесеното въ
вестника отъ 14. V. т. г. по
nоводъ Рапортъ на км. на-
мвстнинъ с. Сиракова, за
анкета на общ. горски стра.
жарь не отговаря на исти-
ната. Рапорта е постжпилъ
на 30. 111. т. r. въ лесничей-
ството и е изпрагенъ на 4.
IV. 1940 rод. за анкета и до-
несение на участъковия гор-
ски надзиратель. f\нкета за
случая е произведена и се
установява, че изнесеното въ
рапорта на кн. намtстникъ
не се потвърждава.

Понеже отъ изнесеното
въ вестника Ви е эвсегнето
косвено лесничейството, то
моля сжщого да бжде опро-
вергано отъ редакцията въ
идущия брой на вестника",

Като даваме мtсто на гор-
ното писмо - опровержение

Учредяватъ се
нови обшински комисарства

Съ окржжно № 14557 на
Дирекцията на търговията и
nромишленостьта се учредя-
вагъ общински комисарства
no снабдяването при всвнв
община съ повече отъ 5000
души жители,

Комисарствата ще се рж-
ковопятъ огъ комисарь, кой-
то се назначава о гъ Минис-
тра на търговията, проииш-
леностьта и труда no пред-
ставяне на общинската уп-
рава, като въ общини съ
население подъ 5000 души
жители, службата на ками·
сврь се изпълнява огъ об-
щинския кметъ.

До назначаването на ко-
мисари по снабдяването, по
чп. 7 отъ закона за осигуря-
ване снабдяването и регули- '

ране на ценитt, досегашни-
тt комисарства ще продъп-
жатъ дейностьтв си.

Иовп нормировка
Съ заповвдь 1112 {Д. в.

бр. 118) цената на слънчо-
гледовото масло за ядене се
оnредtля за цtлата страна
на 16 лева франко фабри-
ката.

Възъ основа на така опре-
двлената цена франко фаб-
риката, мtстнитt комисари
no снабдяването следва да
опредtлятъ ценитt на едро
и дребно, при признаване
o·so лв. печалба на едро и
до 1 О на сто печалба на
дребно.

на лесничейството, ние зая-
вяваме, че не се съмняваме
въ точностьте на съобщено·
то въ него, а именно, че ан-
кетата е била произведена.
Но щомъ като бв нвпрвве-
но оплакване, че анкета не
е още произведена, това по-
казва, че тя, вtроятно, е би-
ла извършена между огрв-
ниченъ кржгъ хора, или въ-
обще no начинъ, който не
я е направнлъ достояние на
повечето отъ сепянитв, кои·
то еж заинтересувани отъ
нея. Дали такава анкета не
е повече за очудване, от-
колкото въобще неивършве-
нето, или забавянето на сж-
щата, не энеенъ.

Чеmе L CТOIПIICD 11111nm
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ПроdJесионоnенъ и орrонизационенъ животъх Р о и и к А Важни съоОщенин за всички търrовциГопвмата конференция на j конъ за гърговцитв, необ-
бългврскигв търговци се съ-

I ходимо е той да бжце поне
стоя въ Русе на 19 и 20 м. прочетенъ отъ всички твхъ,
м. Конференцията е събрала Ние предаваме на 3 стр. нв-
нвдъ 300 препс гавитепи на кои отъ най-сжшесгвенитв
търговскитв организации отъ положения на закона.
страната. Взета е важна ре- Очаква се да пристигне
золюция по всички въпроси, до края на месеца закупе
която резолюция ще се под- натв отъ Дирекция Храноиз-
несе на сьответнигв мtста. носъ 3 милиона килограма

Назначенъ е за прецсте- и отъ f\. Д. Българска тър-
витепь на работодателитt говия 6 милиоона кгр. ситна
въ Помирителния сжцъ при захарь. Захарьта е закупена
Хасковската инспекция по отъ странство.
труда г. Георги П. Янковъ, Новата сопь, която е прис-
търговвцъ на дървенъ стро- тигнапа оrъ Египетъ, е. нор-
ителенъ материалъ и пред· мирана по 4 лв. кгр. франко
седатель на груповото бран- вагонъ приемна гара.
шово сдружение „Строител- Въ брой 121 отъ 31 V т.
н,1 материали". г. на Държ. вестнинъ е пуб-

Презъ последнитt дни бt ликуванъ новия законъ за
въ града ни Директора на иэнвнение и допълнение на
трупе r. Вл. Тошевъ

. Надв- Наредбате-зеконъ за данъка
ваме се, че неговото идване върху приходитв. Въ идния
ще се отбележи съ скорош- брой ще двпемъ нвкои из-
но подновяване строежа на вадки и по-сжществени пое-
Дома на труда, който е пре- тановления изъ него.
установенъ. Нашитв последни фейпе-

Подалъ е оставката си тони изоставиха стопанскитв
кондукторътъ при Техниче- теми. Това е не твърде въ
ското отцвление г. Кр. Шиш- духа на вестника, но въ за-
ковъ. За това отцвление, по нвнв на това пъкъ е въ ду-
бюджета на общината, еж ха на времето. Какво да се
предвидени трима инженери прави, когато събитията еж
и трима кондуктори, а сега такива, че всецвпо обхванаха
нвна на служба нито едно мисъльта на хората, та взе-
подобно техническо лице, ха преднина и надъ стопен-
меквръ, че сме въ строител- скигв въпроси.
иия сезонъ. Съгласно желанието на

Нашиятъ фейлетонъ „Бо- Данъчната власть. проввркв-
мби сь эвнъснвнне ", помt- та за внасяне на еднокрет-
стенъ въ миналия брой, е ния денъкъ ще се извърши
препечатанъ изцвпо въ брой съ съдействието на профе-
7 на в . .,Дума". сионалнитt организации. По-

Въ броя 110 отъ 17 май ради това, понанветъ се всич-
т. г. на „Държавенъ вест- ки търговци отъ града да
никъ м е публикуванъ Закона представятъ въ канцеларията
за осигуряване снабдяването на Сдружението ВНОСНИТ'Б ЛИС· Станахте ли членъ
и регулиране ценитв. Пора- тове, които, следъ провврна,
ди важностьта на този за- ще имъ се върнатъ,

Обръщаме внимание на всички читатели върху
помъстенигв въ вестника ни обяснения по разнитв
фискални закони: за еднократния панъкъ. прогре-
сивния ж. п. данънъ и пжтния цанънъ. Неспазване·
то на сжщитв влече тежки санкции и глоби, ето за-
що тв трвбва добре да бжпатъ проучени и спазени.
По-подробни обяснения моrатъ да се получатъ отъ
канцеларията на сдружението и секретаря Л. Въп-
чановъ.

Еднодневниятъ доходъ на търговцитt за 1940 год.
е опредtленъ отъ съотввтнитв браншови сдружения и отъ
Общото търговско сдружение. Събирането е вече започна-
ло отъ канцеларията на Сдружението и сжшото поканва
всички г, г. търговци да започнатъ изплащането му. Край-
ниятъ срокъ е 1 септемврий.

Комиеврсгвото по продоволствието съобщава, че
всички търговци на дребно, които не еж задължени да
деклериратъ стокитв си, и иматъ закупени сапуни до 1
юний т. r. по старитt цени, следва да продаватъ тия сапу-
ни по старитt цени, до изчерпването имъ.

Това важи за всички стоки, ценитt по които се пре-
нормироватъ-закупенитt преди влизането въ сила на но-
вата цена ще се продадатъ по старата такава.

Членуването въ Посмъртната каса е задължително.
То звпочва отъ 1939 rод., така че и твзи, които се осигу-
рятъ сега, ще платятъ и вноската си за 1939 год. Това ка-
то се има предвидъ. никой търговецъ не трвбва да забавя
нито съ единъ день осигуряването си при Посмъртнага каса.

Канцеларията на Сдружението поканва всички тър-
говци да издължатъ до края на месеца членския си вносъ
за 1940 год. Така ще се улесни дейностьта на Сдружение-
то и на по-горнитв подtления, които се нуждаятъ отъ срвд-
ства, за да могатъ редовно да работятъ.

Въ връзка съ зачестилитt напоследънъ посвщения
на търговцитt отъ страна на разни инкасатори на "търгов·ски", "индустриални" и др. подобни вестници, съобщава се
на всички търговци, че ецинсгвенъ офнциаленъ органъ на
Българския търговски съюзъ е весгникъ "Български търгов-
ски вестникъ " и органи-в на браншовитв съюзи. Съюзътънtма другъ весгникъ, или списание, ето защо г. г. търгов-
цигв да бждатъ внимателни, когато имъ се искагъ абона-
менти, реклами и пр, Канцеларията на Сдружението умо·
лява г. г. търговцитв да съобщаввгь на сжщетв щонъ бж-
цатъ посвтени отъ нвной иннвсаторъ.

наПОСМЪРТНАТА КАСА?

Попъ- Началникъ щаба
I

сегашния говоритель отъ ра-
' дио София, може смвло да

се каже, че приетия воененъ
сигналъ, втлжпипъ ни се още
огъ детинство съ цумитв:

Съсъ гащи-и-и, безъ гащи·
и-и, всичкитв.... едва ли би
могълъ да събере повече
бойци отъ сегашнитв въ ка-
фенететэ.

Но, не е тамъ въпроса.
Какво отъ това, че се съби-
ратъ хората. Любопитни еж
да чуятъ новини, Важното е,
че следъ като шпикеръгъ
каже... предадохме Ви по-
спеднитв телеграми на... и
следъ като всички наскачагъ
да си отиветъ, въ кафенета-
та остава, така да се каже-
Генералниятъ щабъ.

Дtдо
Ужъ нtмаме мобилизация,

пазимъ неутралитетъ, а ка-
фенетата ни не еж това, кое-
то бвха по-преди. Става нв-
що въ нашия градъ.

Рече ли се седемь и чет·
върть, почваме военнитt дей-
ствия. Кой съ присти11ка, кой
безъ шапка, бързатъ и пъл-
нятъ кафенетата.

Магазинитt; се отварятъ
съ nоловинъ часъ по кжсно.... Изъ утринния бюле-
тинъ на Българската теле-
графна агенция...

Това не еж обикновенни
думи, а боенъ зовъ.

Като изключимъ бай 1 ен·
ча, нtкогашния общински
rт1шатай, който имаше по-
пулярность прибли:sителна на

ФЕЙЛЕТОНЪ Всtко кафене си има вече !генераленъ щабъ. Задачата
му е да събере нови сведе-
ния, да влtзне въ връзка съ
генералнитt щ?бове отъ дру-
гитt кафенета, да rазrледа
всички събития отъ военно
естество, да отбележи на
картата разположението на
войскитt и, ако остане вре·
ме, да каже мнението си
върху нашата военна подго-
товка. По nослецния въnросъ
всичко става, обаче, само на
ухо, тъй като въ почти всt-
ко кафене виси окаченъ си-
луета на едни широко отво·
рени очи съ каска и набу-
ченъ на пушка ножъ съ над-
писъ: .Шnионитt дебнатъ и
слушатъ".

Щабътъ отъ Митковото
кафене напоследъкъ ycnt да
направи доста сериозни за-
воевания. Така напримtръ,

влtзна вече въ връзка съ
щаба отъ улица "Правщ1•.
Дори на два пжти Начални·
къ щаба отъ „Правдz.1" идsа
за лична информация при
насъ, въпрtки че на средъ
пжтя между "Правда" и на·
шето кафене е г л с в н а т 11

квартира на „Фюрера".
Не бива да се мисли, че

rенералнитt ни щабове еж
комплектувани отъ бивши
военни. Нищо подобно.

Дtдо Попъ е, напримtръ,
Началникъ щаба на нашето
кафене. Вtрно е, че и той е
бившъ, но не воененъ. Очи·
лата му, които отъ ранни эо·
ри до кжсна вечерь се nлъэ·
гатъ, споредъ случая, отъ
горния до д о л н и я край
на носа му, еж едно дей·
ствително голtмо и удобно
съоржжение за по-прецизно
нанасяне разположението на
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за осиrуряване снабдяването и реr,пиране на ценит,Чл. 14. По начало всички : действие
1

-търговци и произвоцители
I

Чл за· Кой
вмtсто друго, се наказва съ. . то отказва да глоба отъ 500 до 100 000еж длъжни: даде сведения за ст • пв.

а) да поставятъ на видно та си дейность или опзаанс::: На сжшото наказание под-
нвсто въ заведението си це- личноститt отъ стоки които

лежи всвки, който работи
норазписъ на стокигв, чиято притежава държи

' cpefУ възнаграждение по-
максимална цена е опрецв- равлява с? наказва съ глсба

гол мо отъ допустимото по
отъ 1 00

настоящия занонъ.лена; , О до 10,000 лева. f\ко при продажбата надъб) да поставятъ и етикети На схшото неказвнив под· опредtленитt цени или надъвърху всички стоки, които лежи всвки - tиматъ опредtлена максимал- • които пр чи на допустимата печалба, или приорrанитt на Министерството з21блуждение относно видана търговията, промишле- и качеството на стоката. про-ностьта и труда да проввря- паввчътъ е осжшествипъ пе-ватъ наличноститt, смtткитt чалба по-rолtма отъ макси-и книгитt на търговскитв и мума на г л о б а т а по тозипроизводствени предприятия. членъ, глобата може да бж-. Чл. 31. Който укрива сто- де увеличена и да достигнеки или производствени съо- до два пжти размtра на пе-
ржжения било отъ декпари- чалбата.
ране, било отъ задължител- Чп. 38 Който
на продажба, се наказва съ
тъмниченъ затворъ и глоба,
или само глоба отъ 1,000 до
100.000 лева.

Чл. 34. Който съзнателно
предяви невврни документи
ини данни за установяване
на костуемата или продажна-
та стойность на купени или
произведени предмети или
услуги. се наказва съ гън-
ниченъ загворъ не по-малко
отъ 6 месеца и глоба отъ
5,000 до 100.000 лева, ако
не подлежи на по-голвно на-
казание по общия неказеге-
лень законъ.

Чл. 35. Който не постави
етикети или ценоразписи съ
продажнитt цени, съгласно
постановленията на чл. 14, се
наказва съ глоба отъ 100 до
10,000 лева.

Чл. 36. Който продава на
цени надъ опредtленитt или
съ печалба по-висока отъ
допустимата по настоящия
законъ, или пънъ заблужда-
ва нупувечитв, като имъ да-
ва ецинъ випъ стока всвсто
другъ, или едно качество

эъ

на цена.
Отъ етикетиране се осво-

бождаватъ селско стопански-
тв произведения, продавани
.на дребно отъ саиигв про-
·изводители на откритигв об-
щински тържища. Комисари-
-тt по снабдяването еж длъж-
ни да поставягъ на видни
явсте изъ тържищата цено-
разписи на ония селско-сто-
чтански произведения, .които

, ?матъ опредtлена максимал-
на цена.

Сжщо тъй за нвкои про-
мишлени и търговски клоно-
ве Министрътъ н21 търговия·
та, промишпеностъта и труда
.може да разреши, вмtсто
етикети върху от д t л н и тt
шреднети, да се поставятъ
на видно мtсто въ заведе-
нието ценоразписи, одобре-
ни отъ мtстното комисар-
?тво на снабдяването.

Чп. 15. Органитt на Ми-
-нистерсгвото на търговията,
промишленостьтв и труда,
натовврени да проввряватъ
ценитв или да проучватъ об-
·разуването на ценитt, иматъ
право да проввряватъ всич-
ни книги на търговекигв и
производственигв предприя-
тия, за да установятъ косту-
емата сгойность на стокигв.
При изпълнението на твхна-
та длъжность, всички гър-
говци и производители еж
длъжни да имъ указватъ съ-

съзнателно
плаща цени или въэнаграж-
цения по-високи отъ опре·
двпенитв максимални, или
пъкъ купува стоки въ коли·
чества по-голвни отъ опре-
двпенигв максимални, се на-
казва съ глоба отъ 100 до
100,000 лева

Чл. 39. Търговецъ, инду-
стриалецъ или занаятчия, кой-
то отказва да изпълни на-
реждането на Министерство-
то на търговията, промишле-
ностьтв и труда да продаде
стока, която има опредвпе-
на максимална цена, се на-
казва съ тъмниченъ звтворъ
и глоба отъ 500 до 100,000
лева.

На сжщого наквэвние под-
лежи и оня собственикъ или
управитель на небетчийска
мелница или маслобойна, кой-
то откаже да изпълни на-
реждане на министра на тър.
говията, промишленостьта и
труда да преработи срещу
опредtлено възнаграждение

'

зърно, представено отъ про-
иэводителитt.

Чл. 51. Всички предмети,

еойскитв върху нвкоя отъ
Inоследнитt. карти на в. Зора. 1

г. Селяновъ, собсгвеникъ,
иежцу другото, на около два-
надесетъ кошера пчели, е е-
динъ отъ ценнитв сподвиж-
ници на Двдо Попъ, особен-
но когато реши да поиграе
на табла или карти, или пъкъ
потърси сътрудници за да
разсжди нtщо около нtкои
военни въпроси.

Бай Иванъ Же., Енорий-
скиятъ псапгъ, и още единъ
двама-ето съставътъ на цв-
лия ни Генераленъ щабъ.

Часътъ наближаваше кънъ
един21десеть и половина. Сут-
решнитt новини бвха напъл-
но ас11милира1iи. Дtдо Попъ
довършваще вече трета таб-
ле, когато въ кафенето впвз-
наха трима нвмски възпита-
ници и очаквайки да чуятъ
новини на нвнски езинъ, приitxъ седна и г. Розовъ-ин-

структоръ отъ запаса по про-
тивогазовата защита на гра-
да НИ,

Нвчвпннкъ щаба наостри
уши. Безъ посредничеството
на каквато и да било "Мата
Хари". макаръ и презъ три
маси, ясно се чуваше, че г.
Розовъ взема думата.

,,. • . Противогазовата за-
щита въ града ни стои на
завидна висота благодарение
на...•. "

Дtдо Попъ се намръщи и
безъ да го интересува пове-
че това, което занарежда г.
Роэовъ, плъзна очилата нънъ
долния край на носа си, при-
ближи главата си до тая на
r. Селяновъ и другитt чпе-
нове отъ Генералния шабъ и
като даде видъ, че ще гово-
ри по въпроси огъ вжтрешно-
воененъ хврактеръ започна:- Господа, да воювашъ
значи да предвнждашъ и из-

които еж били укрити отъ
деклариране или продвжбе
(чл. 31) или еж били прода-
дени на ценв по-висока отъ
опредtлена максимална (чл.
38), или еж били купени иnн
продадени отъ лице, което
не е имало право да купува
или продава (чл. чл. 18 и 40),
се nоставятъ подъ възбрана
и се конфискуватъ въ полза
на общината, дето е извър-
шено нарушението, no ре-
шение на областния сждъ.

Конфискация не става, ко-
гато общата стойность на
преднетитв no опредtленитt
максимални цени е по-малка
отъ 5,000 лева или когато
предметитt еж изложени на
бърза развала.

Чл. 59. Иэдаденитt до вли-
зането на настоящия законъ
въ сила заповtди съrл21сно
закона за облекчение на про-
доволствието и намаление на
скжпотията, както и nред-
приетитt административни
мtрки и издаденитt отъ Ми-
нистерския съветъ и Мини-
стерството н а търговията,
промишленостьта и труда на-
редби за правилно го произ-
веждане, разпредtлЕ:ние и
продаване на стокитt оста-
ватъ въ сила докато не бж-
датъ отмtнени или измtне-
ни по реда на настоящия за-
конъ. Нарушенията на тtзи
наредби, до отмtняването
имъ, се наказватъ по насто-
ящия законъ.

За декnарирането
на анилиновитt» бои

Въ сдружннието ни еж по-
стжпили оплаквания отъ тър-
говци отъ града и селата.че
акцизнат21 власть имъ е със·
тавила актове за ненавре-
менното деклариране на на-
личнитt количества бои за
текстилно бояджийство.

(Следва на 4 crp.)

ненадвашъ противника си.
Когато противникътъ ти сле-
ди подготовката и те вици
где си най-подготвенъ, ще ти
измисли нtщо ново, че тамъ
гдето се чувствашъ най-под
rотвенъ, да не ти даде въз-
можность да употрtбишъ
подготовката си.

Ето Мажино съ дългобой-
нитt орждия задъ нея. Как-
ва ползва съюзницитt. кога-
то германцитt водятъ под·
вижна война въ тила имъ.
Хайде да оставимъ Мажино.
Да вземемъ напримtръ r.
Чембърлейнъ, който покрай
чадъра, като защитително
срtдство напоследъкъ бt о·
качилъ и газовата маска. Как-
ва полза отъ маската, когато
и rерменци и англичани да-
ватъ всички признаци, че нi:;-
метъ намtрение да си слу-
жатъ съ газов?. а пущатъ
парашутисти? Евакунрах21 де-

цата си да11ечъ отъ Лондонъ·
По тtхенъ теркъ, и ние безъ
малко бtхме взели да мис-
лимъ за нtщо подобно да
раздtлимъ децата отъ май-
китt. Сега, като че въ Лон-
донъ еж наново решили де-
цата да сн стоятъ при май-
китt, та ако ще мратъ. заед- ·

но да мратъ. f\зъ съмъ си-
гуренъ, че г. Чембърлейнъ
не носи вече маска, а н-вкое
друго оржжие за предпазва-
не отъ паращутистн.

Kero направи Дtдо Попъ
тия разсжждения, които на-
мtриха удобрение отъ цt-
лия rенераленъ щебъ, за-
ключи:

И нашата военна и граж-
данска подготовка трtбва де
еволюира бързо, ин21че ще
останемъ съ газови м21ски на
глевитi; де подхващаме ск21-
чащнтt парашутисти. 1\минъ.

Танкъ
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презимето и мвсгожителство-
то на лицето, съ какво се е
занимввапо до сега и посоч-
ване стокитt, които лицето
желае да купува.

Възъ основа на така по·
дадената молба, на лицето
ще се издаде разрешително,
което ще важи само за рай-
она на търговско-индустри-
алната камара, отъ която е
издадено и за срокъ 1 го-
дина отъ датата на издава-
нето му.

СръОски синь камъкъ
. въ Хасково

Въ града ни, освънъ вне-
занупването на селско- сения синь квмъкъ отъ Бъл-
стопански произведения rap. Зем. и Koon. банка за

Министерството на търга- смътна на Районния ксопера-
вияга, п ром и ш леностьта и тивенъ съюзъ и кооп. "На-
труда е издало окржжно No предъ ", е внесенъ отъ тър-
13524 съ следното съд ьр- говци и гакъвъ отъ сръбски
жание: произходъ.

Съгласно чл. 18 отъ зако- Качеството на сръбския
на за осигуряване снабдява- синь квмъкъ. който се вна-
нето и регулиране на цени- ся за първи пжть въ Бъпга-
тв се предвижда, че могатъ рия, по своя цввтъ и отли·
да купуватъ селско-степан- чни едри кристали, прави впе-
ски произведения въ селата чатпение.
само лица, които иматъ това Нашата съседка Югославия,
право, съгласно наредбата която притежава много мед-
зеконъ за уреждане на вжт- ни руди, си е създала и го-
решната търговия или еж лtма фвбрике за синь на-
снабдени съ специално раз- мъкъ подъ име „Жупа".
решително отъ съответната Препоржчваме на бвкелитв
търговско-индустриална ка- и поэаригв .синия квмънъ
мара. ,,Жупа".

Разрешението, за което'се ***
говори въ този членъ, след- Синиятъ камъкъ въ Хас-
ва да се издава отъ търгов- ново е нормиранъ: на едро
ско-индустривпнитв камари 24 лв. кгр., на дребно 26 лв.
само на лица, които устано- кгр. Процажбитв на бакали
вятъ, че еж български по- ставвгъ съ разрешение отъ
паници и че еж навършили Комисаря. Разрешено е да
21 годишна възрасть. се даде синь камънъ отъ

Разрешителнитt ще бж- Хасково и за нвкои съседни
датъ издадени по приложе- околии. Сепскигв бакали пра-
ния образецъ вьзъ основа двватъ синия намъкъ на ло-
на молба отъ лицето, при- эвригв по списъкъ срещу
дружена съ уцостовврение подписъ по 1 кгр. на декаръ
за българско поданство и за първо пръскане и по 2
кръщелно свидетелство или кгр. на деквръ за второ.
документъ, отъ който да се Всвки бакалинъ е длъженъ
вижда, че има навършени 21 да държи тоя списънъ, чрезъ
годишна възрасть. Молбата който ще отчете продадения
трвбва да съдържа името, отъ него синь камъкъ.?жжжжжжж?---?---------?7\ . • - - - - - ....,......_??..,....,.,,????....,.......????

71

?
ПЕРНИШКИ каменни в.жrлища

?

?·?

дърва и коnарски материапи
?ще нам1:.рите вс1:.кога при

ШИРОКОВЪ & С-ие пяпазовъ - Хасково ?Складъ до Бр. Върбанови ?
? 1-69-0 Приематъ се и поржчни ??ж:ж:жжж:жж:ж::ж:жжжжжжж::жжжжж?
Наредби заповtди и нормировкиЭаповьдь

No 1136
1. Опрецвпя се цената насапуня за пране, както следва:
а) каса сапунъ 25 кгр. нето 72°/0 мазнини франко фаб-

риката да се продава на едро, включително амбалажа до
435 лв. касата.

На едро франко магазина на ангросиста до 450 лева

За анипиновит, бои
(Продължение отъ З стр.)

По този поводъ сдруже-
нието ни е отправило писмо
до Централния комитетъ при
Общия съюзъ на български·
тв търговци, съ което моли
последния да се застжпи за
отмвняването на съставенигв
актове, тъй като рвэгласявв-
нето на наредбатв-законъ за
деклариране на горнитв сто-
ки не е била достатъчна, и
повечето отъ търговцитв, о·
собенно въ селата, еж се на-
учили късно за нея.
Какъ ще става

нвсата.

На дребно отъ дегейпиств до 20 лева килограма, 8
едно калъпче отъ 250 грама до 5 лв.;

б) каса сапунъ отъ 25 кгр. нето съ 60°/0 мазнини,
франко фабриката да се продава на едро, включително 11м-
бапажа до 335 пв, касата.

На едро франко магазина на ангросиста до 350 лева
касата.

На дребно отъ детайлиста до 16 лв. кгр., а едно ка-
лъпче отъ 250 гр. до 4 лева.

2. Всички търговци на едро, притежаващи разреши,
телно за търгуване на „едро" и на „едро и на дребно-,
които еж длъжни да деклариратъ напичнитв си количес-
тва стоки, съгласно заповвць № 2451 отъ 11 сегггемврий
1939 год. еж длъжни да внесатъ на приходъ въ държев-
нота съкровище въ 30 дневенъ срокь огъ публикуването
на настоящата эаповвдь въ nдържавенъ вестнинъ" по 60
лева на каса сапунъ намиращъ се на лице въ търговцитt
на едро и деклариранъ къмъ 1 юний 1940 година.

Настоящата эеповвдь влиза въ сила отъ дена на пуб-
ликуването и въ „Държавенъ вестникъ " брой 120 отъ 30
май 1940 година.Эаповьдь

No 1181
Опрепвлятъ се следнитt най-високи цени на сиренето

и кашкавала въ цвпата страна:
1. Зрвло, пълно маслено сирене. при рандеманъ до

27 на сто да се продава на едро до 24 лв. кгр., на дребно
до 28 пв, нгр.

При рандеманъ по-гопвмъ отъ 27 на сто да се намаля-
ва съответно цената на сирене, о.

2. Зрвпъ кашкавапъ балкански: на едро до 40 лв. кгр,
на дребно до 44 лв. кгр.

3. Зрвлъ полубапквнски нашкввапъ: на едро до Зблв.
кгр., на дребно до 40 лв. кгр.

4. Првсенъ нашкаввпъ. на едро до 34 лева кгр , на
дребно до 38 ле. кгр.

Настоящата заповвдь влиза въ сила отъ деня на пуб-
ликуването и въ „Държавенъ вестнинъ", брой 122 отъ 1
юний 1940 година.ЭАПОВ'ЬДЬ

No 994
Опредвпягъ се спецнигв цени на rуменитt обуща

вули за чифтъ:
№ на фр. фабриката На едро фран-

обувната внл. амбалажа
лева

но склада на
търгов, внл. ам-
балажа лева

uарвули (сандали)
50
58
72
77

26-30
31-34
35-39
40-45
17-20
21-25
26-29
30-25
23-25
26-30
31-34
35-40
26-30
31-34
35-40
41-46
23-26
27-30
31-35
36-40
41-45
28-30
31-34
35-36
37-39
40-45

1. Дамски гумени
45
53
65
70

2. Мжжки гумени царвули - лачени
59 65
69 76
80 88
88 97

3. Лвтни гумени обувки - дамски
45 50
52 57
60 66
68 75

4. Лвтни гумени обувки - нжжки.
55 61
60 66
70 77
75 83

5. Гумени лачени пантофи съ връзки.
47 52
53 58
64 70
75 83
83 91
6. Пирински царвули.
60 66
69 76
74 81
83 91
94 103
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лева

58
68 i:

84 1(

90

76
88

103
114

58
67
77
87

71
77
89
97

61
68
82
96

106

71
88
94

106
120


