
Год. 11 Хасково, 30 августъ 1940 год. Брой 14 (26)

CTDПAIICKИ БЮЛ.Е ИIIЪ
Орrанъ на Общото търговско
Излиза периодично

JI

сдружение въ rp. Хасково
/1

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

10

·Комисарството въ Хасковои
te·

:у· Една отъ най-важнитt и отъ особенно значе-
тв ние за деня служби при общината е тая на коми-ю- исаря. Който е ималъ възможность да надникне или

да се застои въ кабинета на комисаря г. Колевъ, ще
то да е иэвлвкълъ впечатлението. че тамъ се слагатъ

за разрешаване въпроси, свързани съ прехраната на
цвлия градъ и съ възможностьта за сжществува-
ние на почти всички стопански съсловия.

Едва ли има въ града друго лице, което да е
на натоварено съ разрешаването на толкова много и

ки, разнообразни въпроси'. Прехраната на населението и
этъ правилното разпредtление на намаляващитt отъри·

по день на день продукти, както и гвхнигв цени, еж
ок· днесъ най-жизненнитt въпроси. Да вникнешъ и сле-
g39 дишъ всвкидневно цtлия стопански животъ на гра-
238 да и неговото продоволствие, необходима е много

енергия и много свободно време.
Ние търговцигв, които познаваме колко сло-

женъ е процесътъ на обмвнага, колко много поз-
нания еж необходими днесъ за правилното и отправ-
ляване и колко време е необходимо, за да я сле-
дишъ, често си задаваме въпроса: въ състояние ли

1. е нешиятъ комисарь да ни осввтлява ежедневно,
ежечасно, лично или по телефона, по множеството
въпроси, които му отправяме? Ние сме свидетели на
неговитt неимовtрни усилия да се справи съ зада-
чата си и често сме виждали той да работи по два
и три часа следъ• опредtленото работно време. И

1• все пакъ нвщо куца. Нвщо куца затова, защото)· нашиятъ комисарь не е само комисарь. Спрете се
въ неговия кабинетъ и ще видите, че на всвки петь
минути расилниятъ носи по единъ купъ книжа заt· поцписъ. Комисарьгъ въ този моментъ замъства r.
Кмета, както и другия помощникъ г. Елмазовъ. Той• направлява цtлата общинска служба. R презъ това

'? време много стоки не идватъ въ Хасково поради то-
I ва, че нвма кой да имъ опредвли на време цени.
1 Други стоки, като сиренето напр., се изнасятъ ма-
I сова отъ града, поради эакъснвли нормировки. И

всичката тая неуредица ще бжце скжпо и прескж-
по платена отъ консуматоригв на града.

Трвбва · да се направи нвщо за освобождаване-
1 то на г. комисаря отъ нвкои общински служби, то-

ва го изискватъ нуждитt на града ни.
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Кратки стопански вести
Назначена е комисия nодъ

председателството на г. Д-ръ
Пан. Станковъ, народенъ пред
ставитель и секретарь на
Бълг. Търг. Съюзъ, която да
изработи законопроектъ за
уреждане наемнигв отноше-
ния.

Слънчогледовото семе
и рапицата оставатъ моно-
полъ на Дирекция „Храно-
износъ ". Обнародвана е въ
брой 172 отъ 2. VIII. т. г. на
Държ. вестникъ наредба „3"
за закупването и продажбата
на тия артикули.

Обявени еж за монополъ
на Дирекцията „ Храноиз-
носъ" сжщо и лена и коно-
па. Съответната наредба „Д"
за тtхъ е публикувана въ
Държ. вестникъ брой 173 отъ
З т. м. За монополнитt еч-
микъ и овесъ е издадена на-
редба „Ж" въ Д. в. брой 180
отъ 12 т. м.

Ценитв на бра ш н а та,
трицитв и хлъба еж опредв-
лени съ заповtдь No· 2228
Д в. брой 186 отъ 19 т. м.
Хлtбътъ ще се продава: ти-
повъ отъ брашно № З до 5
лв. кгр., бtлъ хлtбъ отъ
брашно № 1 до 6 лв. кгр. и
лунсозенъ хлtбъ отъ браш-
но № О до 8 лв. кгр.

Отъ тази година и фа-
сулътъ е вече монополъ на
Дирекция „Хранизносъ ". По-
купката и продажбата се у-
регулира съ наредба „К • на
Дирекцията. Опредtлени еж
покупни цени отъ произво-

дителя: за обикновенъ фа-
сулъ 7 лв. кгр, и за фасулъ
Хорозъ и Чалия 1 О лв. Про-
дажнитв цени на Дирекция-
та ще бждатъ: обикновения
фасулъ по 9 лв. кгр .• а Хо-
розъ и Чалия по 12·50 лева
килограма.

Въ комитетигв по снаб-
дяването за напредъ ще взе-
матъ участие и занаятчии отъ
съответнитt браншове п о
въпроситв, които се раз-
глеждатъ.
Търсенето на сирене е за-

силено още отъ сега. Мtст-
нитв манпражии еж продали
вече значителни количества
на задоволителни цени.

Съ наредба № З публи-
кувана въ Д. в. брой 189 отъ
22 т. м. се разрешава на тър-
говци на дребно да проца-
ватъ по цени на дребно на
Държавни иобщественни уч-
реждения стоки въ по-голв-
ми количества, безъ да се
счита, че еж продавали на
едро, но твзи продажби трвб-
ва да ставвтъ не като систе-
ма, а случайно и твхната
стойность не бива да надми-
нава 500 лв. (касазахарь,те·
некия сирене и пр.)

Въведена е отъ 1 ав-
густъ т. г. контрола на упо-
тръбете на маята за хлвбъ,

Нови гербови марки отъ
5 и 1 О лева еж въ употрвб-
пение начиная отъ 5 т. м.
Срокътъ за сбмвнявене на
старигв марки отъ 5 и 1 О
лв. е до 4 ноемврий.

Ревизии вь Хасково
Инспекторитв при Мини-

стерството на търговията,
промишленостьта и труда г.
г. П. Малиновъ и f\. Стрtл-
ковъ извършиха въ продъл-
жение на три ден? ревизия
на мвстного комисарство по
продоволствието, а сжщо и
на търговски предприятия и
магазини въ града. Служби-
тt на комисарството еж би-
ли намtрени въ добъръ
редъ. Инспекторитв еж със-
тавили 5 акта на търговски
заведения и на кооперация
„ Напредъ ", огъ които актове
два еж по Закона за. уреж-
дане вжтрешната търговия и
три по Закона за снабдява-
нето и урегулиране на це-
нитв. На нарушитепигв еж

наложени глоби.
Финансовиятъ инспекторъ

г. М. Шехтановъ сжщо е из-
вършилъ ревизия на коми-
сарството, относно разлики-
тв между старитв и нови це-
ни на нвкои стоки и навре-
менното внасяне отъ страна
на търговцитв на тtзи раз-
лики въ полза на държавно-
то съкровище Ревизията е
намtрила всичко въ пълна
изправность. Понастоящемъ
г. инспекторътъ извършва
провврки за опредtnянето и
внасянето на еднодневния
доходъ въ полза на фонда
Общественно подпомагане.
Ревизията засtга банки, тър-
говски заведения, както и
опредtлянето на данъка отъ
професионепнигв организа-
ции.
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Професиоиоnенъ и орrонизоционенъ животъ
ХРОНИКА I

Поради ваканционния се-
эонъ, в. ,,Стопански бюле-
тинъ " не излtзе въ продъл-
жение на 40 дни. Съ насто-
ящия брой вестник ътъ ни за-
почва редовното си излизане.

Сронътъ за внасяне на
еднодневния доходъ отъ тър-
говцигъ изтича на 31 августъ.
Следъ тази дата сумитt ще
се събиратъ принудително
въ двоенъ размtръ.

Хасновскиятъ панаиръ за
стоки и добитъкъ ще се със-
тои отъ 6 до 10 септемврий
т. г.

Помощникъ организатора
при Общия търговски съюзъ
r. f\танасовъ посети на 22
т. м. града ни и извърши ад-
министративна рев из и я на
нанцепарията на Общото тър-
говско сдружение.

Разрешенъ е на Хасков-
ската община отъ Ипотекар-
ната банка заемъ отъ единъ
и половина милиона лв , кой-
то ще се употрtби за до-
вършване общинския домъ.
За довършването на хапитв
Общ и н с к ат а ветеринарна
служба ще сключи друrъ за-
емъ сжшо отъ Ипотекарна-
та банка.

Комигегътъ по снабдява-
нето въ град а, преавидъ
опасностьте да бжпе изнесе-
но мtстното сирене на дру-
ги пазари, дето е нормирана
по-висока цена. е далъ съг-
ласие за пренормиране цена-
та на сиренето. Окончатеп-
ната норма ще бжце устано-
вена отъ г. комисаря следъ
като началника на общин. ве-
тер. служба даде докпапъ за
анализъ на мtстното сирене,

Новъ вестнинъ подъ име-
то „Хасковски народ е н ъ
гпасъ " започва да излиза въ
града ни. Вестника ще се ре-
дактира отъ r. Тодоръ П. Ву-
тевъ.

На 25 т. м. се състоя въ
гр. Чирnанъ въ помещение-
то на Районната коопер. бан-
ка и по инициатива на сж-
щата, конференция на всич-
ки агенти на Дирекция Хра-
низносъ по събирането на
памука. Отъ страна на Ди-

·

рекцията е присжтсгвувапъ
начапнинъ отдtлъ „ Памукъ"
r. Манцаджиевъ и инспекто-
ра Райновъ. Дадени еж би-
ли много препоржки около
досегашната наредба по за-
купуването на памука.

Списькъ на хасковскитt търговци
членове на Посмъртната каса при Съюза

(Продължение отъ б р. 13)
507 Димо Стамовъ Карабоюковъ-бакалинъ, Поповецъ
508. Дойчо iОрдановъ Дойчевъ=-пигиепродав , Вжrларево
509. Давидъ Исанъ Саранrа-rалантерия, Хасково
510. Иовчо Ванчевъ Вълчевъ-зеленчукъ, Раковски
511. Иосифъ Бохоръ f\лкалай-тютюнотърrовецъ, Хасково
512. Калинъ Тодевъ Митевъ-питиепродавецъ, Войводова
513. Колю Юрдановъ Митевъ-питиепродавецъ, Старо-село
514. Маринъ Панайотовъ Димовъ-питиепрод., Книжовникъ
515. Панчо f\нгеловъ Грозковъ-зърнени храни, Ябълково
516. Петъръ Ивановъ Гиковъ=-бекелинъ, Хасково
517. Петъръ Вълчевъ Георгиевъ-питиепродав., Брвсгово
518. Паунъ Лазаровъ Димитровъ-с-баналинъ, Боянъ-Ботево
519. Петно f\танасовъ Пауновъ-питиепродавецъ, Хасково
520. Петко Стояновъ Диневъ- кафепжия, Хасково
521. Райна Григоровъ Гиковъ=бенелинъ, Хасково
522. Такворъ Кеворкъ Манукунъ-готови дрехи, Хасково
523. Фипипъ Паневъ Филевъ-питиепродавецъ, Хасково
524. f\танасъ Димитровъ х. Митевъ-тър. на риба, Хасково
525. Дtлко Дtлчевъ Василевъ-питиепрод., Жъпти-брвгъ
526. Василъ Ставревъ Парапановъ- манифактура, Хасково- 527. Господинъ Димовъ Яневъ-питиепродавецъ, Мандра
528. Дtлчо Христозовъ f\нrеловъ-яйчарь, Добричъ
529. Енчо Петковъ Енчевъ-ебеквлинъ, Брtrово
530. Запрянъ Костовъ f\нrеловъ-бакалинъ, Сусамъ
531. Иванъ Петровъ Начевъ предприемачъ, Узунджово
532. Коста Георrиевъ Солаковъ-кафеджия, Хасково
533. Латунъ Ивановъ Латевъ-бакалинъ, Хасково
534. Марко Дtлчевъ Пехливановъ-колбаси, Крепость
535. Ниrохосъ Динрвнъ Балабанянъ-желtзарь, Хасково
536 Сабри Османовъ f\рнаудовъ-захар. изд., Хасково
537. f\нrелъ Георгиевъ f\нrеловъ-бакалинъ, Хасково
538. f\лиосманъ Мюмюновъ Юсуфовъ=-яйчэрь, Караманци
539. Бенеционъ Сабитай Бенбасатъ-манифакура, Хасково
540. Васипъ Ламбревъ к?мовъ-бакалинъ, Хасково
541. Георги Василевъ f\нчевъ-наематель кино, Хасково

(Следватъ въ идния брой)
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Скръбна весть
Общото търговско сдружение въ гр, Хасково съоб-

щава съ rолtма скръбь, че членътъ на сдружението

П А В Е n Ъ П. П А В В О В Ъ
на 32 години

почина на 19 т. м. въ София.
Единъ младъ и надежденъ търrовецъ, единъ добъръ

членъ на Сдружението и търговското съсловие въ града
ни напуща преждевременно.

Боrъ да го прости!
Да бжце вtчна паметьта му!

rp. Хасково, 20 авrустъ 1940 rод.
Отъ общото ТЪРГОВСКО СПРVЖекие

'
сИЗВЕСТИЯ

на нвстногс комисарство no снабдяването ж

Известие
№ 623

rp. Хасково, 25 VII 1940 година
Комисарството по снабдяването, възъ основа окржж- гно № 23550 отъ 22 VII 1940 година на Министерството на , (търговията, промишленостьта и труда ?б,

И 3 В Е С Т Я В F\ : f\,
За въ бжцеще, всички търговци, индустриялци и за· ов:

наятчии при продажба на стоки, които еж корегирани да ?:
се процаватъ на по-високи цени да се отбелязва върху вц
фактурата номера и датата на писмото, съ което се разре- БЕ

шава тая цена. Това ще става, като следъ вписване на ар· , в

тинула се прибави (цени по писмо No ••. отъ ... 19 . , и,
година.) ),

Въ случай, че това не е отбелязано върху фактурата,
се счита. че има продажба на стоки отъ други партиди на
по-високи цени и следователно ще има нарушение на чп.
36 отъ закона за осигуряване снебцяването и регулиране
на ценитв.

ИЗВЕСТИЕ
№ 656

rp. Хасково, 5 VIII 1940 година
Комисарството по снабдяването, възъ основа запо-

ввдь No 2099 отъ 2 VIII 1940 година на Министерството на
търговията, промишленостьта и труда,

ИЗВЕСТЯВF\:
Всички количества строителни гвоздеи, внесени отъ

чужбина следъ 2 авrустъ т. г. моrатъ да се продаватъ и
употръбяватъ само съ разрешение на министерството на
търговията, промишленостьта и труда- отдtление за цени
и снабдяване- Служба по снабдяването, Настоящето се
отнася само за строителнитв гвоздеи, но не и за дру·
ги видове (фасонни за шайки, за дървенъ вмбапажъ, обу·
шарски и др.), отъ размtритt, които се внасятъ въ стра·
ната. Искане за продажба ще следва да отправя въ Ми·
нистерството на търговията, промишленостьта и труда, От-
дtление за цени и снабдяване - Служба по снабдяването,
вносителя на европейски сгро-ггепни гвоздеи, съ посочване
на лицата, на които желае да продаде, както и целитв, за
които се продаватъ rвоздеитt.

Отпуснатитt отъ Министерството гвоздеи ще се 11ро·
даватъ съ разрешение на комисарството по снабдяването.

Станахте ли членъ
на ПОСМЪРТНАтА КАСА?
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Из'Ь браншовшп,ь С'ЬЮ'Зи

Търrовско-баналски сыозъ въ Бълrарин
Окржжно № 13/2656

Както Ви е известно отъ началото на м. септемврий
м. г. излtзоха редица заповвди, известия, окржжни и др.
<>ТЪ Министерството на търговията, промишленостьта и тру·
да, съ които, известни стоки се обявиха nодъ оежимъ на
Министерството, други се освободиха отъ такъвъ, трети
останаха съ установени цени на база 30 аагустъ и т. н. Тъй
като тия заповвди, окржжни и др. отъ Министерството на
-гърговияте, промишленостьта и труда продължаватъ да из·
лизатъ и съ твхъ се създаватъ все нови и нови попоже-
ния, за да не подпаднатъ подъ отговорность нашигв чпе-

? нове, търговци-бакали при извършване на търговската си
дейность, по-долу Ви даваме изчерпателенъ списънъ на
всички тия стоки по групи и браншове, за да имате пред·
става въ настоящия моментъ кои еж нормирани, кои оста·
вагъ на база 30 авгусгъ и кои еж съ свободни цени.

Съ това Ви се дава възможность да се иэбъгнвгъ
:Н

всвкакви спорове и грвшки, евентуално ако биха се явили
съ мtстнитt власти при опредвляне цената на известни

I стоки,
Списъкътъ, който Ви даваме е наложително да се от-

печата и се раздаде на всички търговци-бакали отъ сдру-
?.f:<ението Ви, за да го иматъ винаги подъ ржка въ случай

.
е1!'*1а нужда.

1. Стоки съ нормирани цени
I\. Общи нормировки

(Съгласно чл. 6 отъ Закона за облекчение на продовоп-
ствието и намаление на скжпотияге)

f\мбалажни материали отъ конопено-ютена прежда:
:р?еко търговско зебло, нормално зебло, торби за: брашно,
яежиго, оризъ, соль, сапунъ, захарь, кашнавапъ, пашкули и

за амбалажъ.
f\мбалажни материали отъ конопена прежда: леко

и търговско зебло, нормално зебло, чулове за тютюни, тор·
?ниби за: брашно, жито, оризъ соль, захарь, нашкавепъ, въп-
въна, пашкули и за вибепежъ.

8, Бензинъ, бергманови тржби, винена киселина (пимонъ-
?а·rузу), вжгпедвуокисъ, гвоздеи-телени гумени царвули и
10:>бувки, захарь (ситна, на бучки), кирки (обикновени и под-
'бивни), конопено влакно и пребъ, конопени издtлия (вж-
fа, квнапъ, конопена жица за сноповързачки, конопенаry
иединочка на кълбета и шпули, върви за царвули, обущар·

11:8:ии прежди, нърджалийски, филпасталъ), конопени прежди
лиrа тжнвчество, люцерново семе, манила: маслена манила,

венилени върви за връзване лазя, манилени върви, мая за
швбъ, оризъ, ости (обикновени и комбинирани), парижка
tеленина, петролъ, пиво, поднови, сапунъ за пране, синъ
самъкъ, соль (морска и камена), тель желtзна, поцинкова·
ia, бвкъросана, горена, ?томанена и бодлива, тиря рибар·
:ка: № 12 отъ 6 жици, № 16-30 отъ 12 жици, фасулъ
)бикновенъ, циментъ, черна хартия за затъмняване, шевни

а эяонци съ изключение на ибришимитt и конци за бродиране.
вот Б. ·м-встни нормировки

:съгласно чл. 2 буква „б" отъ Закона за облекчение на
продоволствието и намаление на скжпотияга).

?ни_ 1. Стоки, предвидени изрично въ чл, 2 отъ закона:
ша, Хлtбъ, брашно, месо, зеленчуци и варива, млtчни
,ютс1родукти, првсно и кисело ипвко, колбаси, риба, птици жи-
,а ?,и и заклани.
,ето 2. Стоки, за нормиране ценитt на които еж дадени
за че сбщинскигв комисарства специални разрешения:
ъ,

?
Хидравлическа варь, канени вжгпиша, дърва за горе·

ь С?е и строителни материали, червенъ пиперъ, спънчогпедо-
въ во масло, растително масло за ядене, свинска масъ, ппоцо-
·да, ве мtстни и сушени.
rван
:oч>II. Стоки съ цени установени на база ЭО
rи1i августъ 1939 година

Бакалски стоки:
се Боя за обуща мtстна, дървено масло, кола и нише-
1енеnе, лампени шишета, лампи, леблебии, маслини, макарони
_...... фиде, пудра звхарь, какао на зърна, какаово масло, ка-

фе, сода каустинъ, спиртъ за горене, сввщи, тоалетни са·

}
дnунн, чай, черъ питеръ.

Бояджийски материали:
f\нилинови бои, бои сърни, бизиръ, бои органически,

графитъ, еиайппакъ, индиго, копаллакъ, креда, литопинъ,
миниумъ европейски, терпентинъ, титанвейсъ, циннввйсъ,
шеплакъ.

Галартерийни стоки:
Бельо трикотажно дамско и мжжко, каскети, фураж·

ки и барети, платъ трикотаженъ, ризи мжжки всички ви-
дове, ржкавици вълнени, чорапи вълнени, чорапи памучни
дамски и мжжки всички видове, шапки отъ книжна япон-
ска панама, оризови и талашени, шапки мжжки филцови,
велурени, спортни и касторени, щумпи мжжки и дамски.

Електрически материали:
Електрически проводници, електрически

ктрически фенерчета, електрически ютии,
крушки електрически, кулодратъ.

Книжарски материали:
Блокове и блокчета за рисуване, боички ученически,

гуми ученически, индиго за пишущи машини, карфици за
преписки, квитанционнн кочани и разписки, картонъ брис-
толъ и всички видове, ленти за пишущи машини, лепило
въ стъкла мtстно производство, мастило печатарско чуж-
дестранно, мастила всвкакви, моливи черни и химически,
перодръжки обикновени, перца обикновени, пликове нан-
цепарски, тетрадки ученически, тебеширъ училищенъ, хар-
тия амбалажна, хартия канцеларска, хартия печатарска, хар-
тия рисувателна, чанти ученически, червенъ восъкъ мtстенъ •

Кожи, коларски стоки и обущарски материали:
Бпвнкъ, гьонъ, джбилни екстракти, джбилна ща в а

,,КрР.осъ", калпаци селски и кожуси отъ овнешки и агнеш-
ки кожи, калъпи и клечки за обуща, кожи за царвули, ко-
жи сурови отъ едъръ добигъкъ, конци сарашки, конци
обущарски всички видове: ленени, конопени и памучни. кру-
понъ, лицеви кожи, машини, папъ и други лепила, сахтия-
ни, табанъ хастаръ, юфтъ.

батерии, епе-
изолирбвндъ,

Манифактура:
flмериканъ, ангина, атлази, бархети, бризенти, бро-

шетъ за юргани, букле, вата, ваталини вълнени и памучни,
влакна искусгвени, влакна ленени, влакна ютени, вълна ис-
кусгвена, вълна влачена, вълнени платове за халати, въл-
нени платове мжжки, вълна прана, вълна непрана, вълна
табашкв и ерина, градели, грежъ, дребъ отъ вълна, дамски
и вълнени платове всички видове (за манта, палта, рокли
и др.), дифтини, докъ, домашни ппагнв (фабрични), дюшек-
пици, емпримента фантези и на точки, зефири, кадифета и
плюшове памучни за облекло, канаваца, кеневиръ, копъ
хастаръ, копринени платове съ примtсъ отъ вълна и па·
мукъ, копринени хастарпъци, крепени и кретони, крепъ ди-
шинъ, крепъ папионъ, сатенъ и монrолъ кърпи за глава,
ленъ, муселини, мушами ижжки, одеала фабрични, оксфордъ,
памукъ, памучни тафти, памучни платове за облекло всв-
какви боядисани или гжнани съ боядисани прежди. панта-
понлъци, платове за транспиранти, платна бtлени и небв-
лени, платове ленени, бвпени и сурови, платно ленено и
бризентно импрегнирано, платно ленено бвло, платъ за по-
пони, платъ гумиранъ за мушама, платнища, прежди пене-
ни, прежди вигония, попелини. прежди вълнени, прежди
памучни, прежди ютени, пешкири памучни хавлиени, ревен-
тухъ, сетени, сатенъ Дюшезъ, софгъ, сов-екрю, соа-пава-
бълъ, стъклена батиста, тензухъ, товпъ де сов, тобрапко,
фолъ воалъ, хасета, хастврлъци, шантунги, шавашпуръ, шв-
еци, шевьоти, щампосани платове и басми.

Метали и метални стоки:
flлуминий, брадви и брадвички, гребени волски, гвба-

ри за обуща, желtзо бетонно и търговско обло, желtзо
на греди и пръти, калзй, клинци, канчета за чilй алумине·
ви и емайлирани, казани за вода, кофи цинкови, кранове
за чешми и обикновени, кревати обикновени съ и безъ
прожуни желtзни. ламарини всички видове, ленти желtзни
месингови и други, лопати, лопатки за огънь, медь на кюл·
че и стара медь, метални дискове, медь на листа, месингъ,
налчета желtзни, обковки за врати и прозорци, омивални·
ци чугунени и емайлирани, олово, поцинковани тржби, пу-
рин желtзни, ресори, синджири, стомана на блокове, пло-
чи, греди и пр .• сждове бакърени, сждове емайлирани и

(Следва на 4 стр.)
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алуминиеви, тель медна и месингова, тржби желtзни, тене-
не бtло, тржби водопроводни, тржби черни, фасонно же-
лtзо, фараши, фенери ввтроупорни, цинкъ, чайници бакъ-
рени, алумиени 1-1 емайлирани, чесала за коне, чуrунъ, чу·
кове, шини и чемберлици, ютии обикновени, желtзни и
електрически.

Стъклария:
Бутилки за сода. бира и лимонате, бутилки дамаджа-

ни и билници всички видове, бирени чаши съ дръжки 2,
З и 4 дцл., кръчмарски бутилки за вино и ракия всички
видове, лампени шишета, обикновени пресовани чаши за
вода, вино и ракия, стъкла за прозорци и витрини, стък-
лени резервоари за лампи, стъкла за мастило и лепило
всвкекъвъ видъ и гопвмина, чаши за боза съ дръжки, фа-
янсови чении обикновени разни, фаянсови кастрони обик-
новени разни, фаянсови канчета за чай и кафе обикновени
и разни.

Химикалии:
F\зотната киселина. амонянъ, алуминиевъ сулфат ъ,

вцетонъ, бвриевъ супфвтъ, барутъ каменарски, бораксъ,
глауберова соль, глицеринъ за медицински цели, _графитъ,
динитротолуолъ, желtзенъ окисъ, карбидъ, нолофонъ, кал-
циевъ таргарагъ, капиевъ битартаратъ, квпиевъ бихроматъ,
калцирана сода, киселина сврна и солна, киселини за ин-
дустриални цели, киселини мастни, магнезии, натриевъ суп-
фицъ, нафгалинъ, нишадъръ, натриевъ хидросолфидъ, нит-
рати, калиевъ, натриевъ, алуминиевъ и бариевъ, натриева
силитра, натриевъ кврбонатъ. оксапна киселина, олейнъ, па-
рвфинъ, паста за зжби, препарати за кожарска и текстил-
на индустрия, разредители за лакове, с а п уни текстилни,
сгъстенъ киспородъ, смоли, стеаринъ, сода наустикъ стип-
ца, свра, терпентинъ минераленъ и растителенъ, цинквайсъ,
шеппакъ, ускорители въ каучуковата индустрия.

Земедtлски машини и инструменти и частигв имъ.
Домашни погръби:

Всички домашни потрвби съ изключение на освобо-
денитt.

Кинкалерия:
Ножици обикновени, ножици шивашки, четки за дре-

хи и обуща, четки за зжби.
Петролни деривати:

Гресъ съ смазочни масла, газьопъ, минерални масла,
пакура.

Пасмантерия:
Коприни, галони, зигэаги, пастикъ жвкардовь. пастикъ

шаренъ, ластици обли, памучни криволици, разни сърмени
артикули и търъ-търъ, фитили за лампи, ширити вълнени
и криволици.

Каучукъ и издt.лията му:
Галоши и щошони, каучукъ суровъ, маркучи.

Разни:
F\збестъ, асфалтъ, бидони за петролъ, главини за ко-

ла, гуми и смоли растителни, зобни конопено-ютени тор-
би, коксъ, мазнини за сапунъ, масло кокосово, масла пре-
дачни. наплати за кола, подова настилка, растителни масла
технически, рибено масло, рициново масло, ски, сажди, спи-
ци за кола, стъкла за автомобилини фарове, строителни из-
олационни материали, хартия фотографическа, хартия хепи-
ографна, хартия мениметрова, целулоза.

111. Стоки съ свободни цени:
Всички останали стоки неизброени и неспоменати по-

rope.
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Печатница „ЧИКf\ГО" - Хасково

Наредби, заповtди и нормировки
Мъотно комисарствоЭаповъдь

№ 45
rp. Хасково, 20. VII. 1940 година.

На основание чл. 2 отъ Закона за облекчение продо-
волствието и намаление на скжпотията,

э в повъп в а м ъ.
Рафинираното памучно масло (олио) да се про-

дава въ гр. Хасково на едро до 21 ·50 лв. кгр., а на дребно
до 21 '50 лв. литъръ.

Нормировката не се отнася и не важи за доставки по
търгове или доброволно спазаряване.

Преписъ отъ тая ми эвповвпь да се разгласи, като об-
щинскитв органи следятъ за изпълнението и. Oi

IOЭаповьдь с,1

No 46 за

гр. Хасково, 20 юлий 1940 година.
На основание окр. № 22800 отъ 17 того на М-вото те.

на търговията, промишленостьта и труда - отд. за цени и биснабдяване, отмtнявамъ эвповъдьтв си подъ № 30 отъ 3j
'

V н. г., като cm,

э я п о в ъ д в в м ъ.
Конскитв и мулешки подкови въ rp. Хасково, д

се продаветъ на едро до 13·85 лв. кгр., а на дребно д
15·30 лв. кгр. и

Нормировката не се отнася и не важи за доставки по
0търгове или доброволно спазаряване. '

Преписъ отъ тая ми заповвдь да се разгласи като о
щинскитв органи следятъ за изпълнението и.Эаповъдь

№ 48
rp. Хасково, 31 VII 1940 rод.

По поводъ окржжно № 23450 отъ 22 VII н. г. на М
нистерството на търгов., промишл. и труда, основано
заповtдьта № 1889 отъ 16 V!I т. r. на схщото Минист
ство (д. В. 162/1940 r.) отменявамъ заповtдьта
№ 27. отъ 27 3 т. r. като

з в п о в ъ д в в м ъ.
Внесениятъ презъ Русе спецъ 20 VI т. r. петролъ,

се продава въ rp. Хасково по следнитt цени:
Петролъ наливно отъ варелъ да се продава фран

магазина на търговецв-ангросистъ до 10·1 О лв. кгр., на
луедро до 10·80 лв. кгр., а на дребно литъръ до 9·50 п

Петролъ въ тенекия (пакетъ) - франко магазина
търговеца-ангросистъ до 178 лв., на полуедро тенекия
183·50 лв., на дребно тенекия до 191 ·50 лв.

Задължавамъ всички които, продаватъ петролъ на
ро да отбелязватъ въ фвктуритв: "Внесенъ презъ Ру
следъ 20. VI. 1940 г."

Нормировката не се отнася и не важи за
търгове или доброволно спазаряване. ·

Настоящата заповtдь да се разгласи за
общин. органи слецягъ за изпълнението и.

ИЗВЕСТИЕ
№-664

Комисарството по снабдяването, въэъ основа окр.жж
но №-24950 отъ 1 августъ 1940 година на Министерств
то на търговията, промишленостьта и труда,

ИЗВЕСТЯВ.F\:
Зацължаватъ се всички търговци да етикиретъ

тt само на стокитв, които иматъ опредtлена максимаn
цена, т. е. ценитt, които се контролиратъ. Контролира
стоки се разбиратъ всички стоки, които иматъ обща
мtстна нормировка и всички стоки, които оставатъ да
продаватъ на база на ценитt отъ 30 августъ 1939 година.
Тьрговцитв трвбва да иматъ на видно мtсто въ маrаэиНМ
тt си ценоразписъ само на стоки, на които е опредtпе
максималната цена.

Неизпълнителитt на настоящето ще бждатъ
ни като неизпълнители на чп. 14 отъ закона за
ввне на снабдяването и регулирането на ценитв.


