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Редактира комитетъ

ие е товковп ВОWЪ!
Думата е пакъ за българския търговецъ. Не е

никаква тайна, че отъ голвмата война насемъ на
него се гледа съ лошо око отъ всички страни. За·
реди двлата на отдtлни еденици, повечето отъ кои-
то не еж били търговци, но презъ войната изпол-
зуваха свободата си и натрупаха богатства, българ-
скигв търговци, веднага следъ завръщането си отъ
едно тригодишно пребивание по бойнитв полета,
бвха обявени за „кожадери". Твхъ туриха подъ об-
щественна карантина, смвтайки ги не само като не-
нуждни, но дори и вредни за обществения животъ.

Подобни настроения се създадоха и въ други
страни. но тамъ атмосферата скоро се разведри. У
насъ тя остана и продължаваше да се подържа и
раздухва отъ много страни. Най-голъиъ двлъ въ
тази дейность иматъ българскигв кооперации. Тия
нашенски сдружения, чиито заслуги за нашия сто-
пански животъ еж нищожни, а вредитв имъ без-
съмнени, иматъ безспорния успвхъ да еж злепоста-
вили частната търговия у насъ. И то не чрезъ цв-
лата си, а чрезъ непрестанна пропаганда съ всич-
ки срвдства.

Тази пропаганда все пакъ не би успtла толко-
ва, ако нвивше пълната подкрепа на държавната
власть. Стигна се съ тази подкрепа дотамъ, че ос-
танаха рвцко държавни служители, които да не еж
„ кооператори" по разбирания и да не бжцагъ въ
услуга на кооперациитв. F\ по отношение на част-
ния търговецъ сжщитв тия служители еж най-враж-
дебно настроени и не се стараятъ да скриятъ това
свое настроение при никой случай. Вражцебнитв чув-
ства, вдъхновявани официално, минаваха въ преса-
та, а отъ тамъ се ширвха и насаждаха широко меж-
ду народа. Противницигв на търговеца бвха все-
силни съ своята пропаганда, а търговецътъ почти без·
эвщитенъ. само съ своя ограниченъ стопански печатъ.

При почването на новата война, тази попържа-
на отъ горе атмосфера се разрази въ нова буря про-
тивъ търговцитв. Сега тв бtха обявени за „спеку-
ленти" и почнаха да бжцагъ глобявани, наказвани,
затваряни, пращани да чукатъ чакълъ и то за дея-
ния, които още съ никакъвъ законъ не бвха обя-
вени за забранени и престжпни.

Кампанията продължава. Съ наредби, изявле-
ния, по вестници, търговецътъ немилостиво се прес-
ледва и окончателно е вече таксуванъ за спекупантъ.

F\ въ сжшность българсниягъ търговецъ не е
толкова лошъ. Той въ никой случай поне не е по-
лошъ отъ много други съсловия и сръди, между
които има повече спекуланти не само съ материал-
нигв, но и съ духовнитt ценности на българския
народъ. Но между твхъ не видtхме никой публич-
но иэобличенъ, нито пъкъ нвкого пратиха да чука
чакълъ....

НОВИТ'Б НRРЕДБИ Зf\ СИРЕНЕТО
Ние и другъ пжть писах-

ме, че причината за преко-
мвриото запасяване на кон-
суматоритt лежи много чес-
то въ аларми, пущани отъ
несведущи хора изъ пресата
и приемането на тия аларми
като чисти истини отъ орга-
ни, натоварени да се гри-
жатъ за прехраната на насе-
лението.

Нtма защо да търсимъ
други примtри. Единъ часъ
следъ като по Радио-София
се разнесе фаталното съоб-
щение, че всички налични
количества сирене и кашка.
ванъ ще трtбва незабавно
да се деклариратъ и се спре
продажбата имъ до второ
разпореждане, магазинитt за
продажба на тtзи продукти
бидоха отрупани съ купува-
чи на сирене. Всвки бърза-
ше да купи възможно ПО·ГО·
пвио количество. Ония дори,
които нормално купуваха по
половинъ килограмъ. сега
търсвха цвла тенекия. И ста-
на това, което не трвбваше
да стане. Смути се вврата на
консуматоритt въ цостатъч-
ностьта на тия продукти. Да
се поправи тая грвшкв сега
е· вече много късно.

Второто съобщение на Ра-
дио-София за начина по кой-
то ще трвбва за напредъ да

се разпредtля сиренето, съв-
семъ не успокои никого. Нв-
що повече-смущението се
засили. Консуматорит'Б се
споглеждатъ и съ счупване
се питатъ: възможно ли е
това? Какъ можемъ да МИ·
немъ съ 150 гр. сирене сед-
мично и защо е необходимо
това ограничение? Нали има
достатъчно сирене?

Сега можемъ да снвгаме,
че едно смегчаване на пър-
витв впечатпения ще послед-
ва, поради м встнигв разпо-
реждания въ свръзка съ про-
дажбата на сиренето, които
даватъ по-голвна свобода.
Ние търговцигв, обаче, по-
знавайки псих?ката на кон·
суматора, не можемъ да не
кажемъ панъ съ пълна увв-
реность, че нtма по-голtми
спекуланти отъ ония, които
алармиратъ обществото чрезъ
вестници и списания и отъ
ония, КО!"ТО имъ вврватъ.

Това, което въ тоя мо-
ментъ мислятъ коkчмитори-
тв за сиренето е най?t1,.-·
ната присжцв срещу тия алар-
ми и най-очебиещо доказа-
телство, че когато прекомвр-
нитв и необмислени грижи
не еж въ хопъ, тоя артикулъ
се най-правилно получава отъ
всички, които жепаятъ да го
консумиратъ.

Увеличението на еднодневния доходъ за минали rодини
въпеееъть е раsреwень оть Административния сждъ

Върховниятъ админ. сжцъ ! дневния доходъ.
въ общо събрание съ опре- По поводъ на това реше-
цвление № 8, е наиврилъ, ние на В. адм. сжцъ трвбва
че М-вото на вжтрешнигв да отбележимъ, че гопвмо
работи има право чрезъ сво- число отъ търговцитъ въ
итв органи де иэмвня раз· града еж засегнати и ппа-
мtра на еднодневния до· щагъ допълнително за еп-
ходъ, опредtленъ отъ про- нодн. доходъ за минали го-
фесионалнитв организации, дини. Наистина, обжалване
щомъ последния не е въ може да се направи предъ
неговия истински рвэмвръ, В. адм. сждъ, но тая въз-
Сжцътъ намира, че облага- можность нtма никаква пра-
нията отъ професионалнитt. ктическв сгойность, защото
организации нвматъ нвканвв се касае за суми отъ нвноп-
окончателна и непререшима ко стотинъ лева, а трвбва
сила. да се внесетъ касационни

При това положение оче- депозити, да се плаща на
видно е, че ако при обжвп- адвокатъ и пр. Би трвбвало
ване относно принципния да се установи една близка
въпросъ: може ли да се апелативна инстанция, н
върши преоблагвне. 'не ще при денъчнитв уnравл•
даде резултати, остава да се Иначе, както е сега,
обжалва само относно пра- двпенигв отъ фина]
випностътв на изчисляването ревизори облози ·вона новия размtръ на едно- фактически б
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·nроФесионопенъ и орrПнизпционенъ животъ
Хроника и вести

На 19 и 20 т. м. се със- '
тоя въ София заседание на
Централния комитетъ на Тър-
говския съюэь, на к о е т о
председательтъ г. Д. Вълевъ
е направилъ докладъ. Ра?
гледани еж били редица важ-
ни въпроси.

Новиятъ директоръ на
труда г. Проф. Горанъ Ива-
новъ посвти граца ни на 21 г. м.

Свиква се на 3 ноември
т. г. въ София учредително
събрание за учредяване за-
страхователенъ отдвпъ "Мер-
курий при Посмъртната ка-
са на Съюза.

Пенсионенъ фондъ на
търговцитв за сега отдвпно
не ще се създава. Центр.
комитетъ е взелъ решение
да се иска отъ правителство-
то търговцитв да образуватъ
общъ пенсионенъ фондъ съ
умственнитt работници, за
който е вече изработенъ за·
конопроектъ.

Решено е да се иска въ-
веждането на годишни за-
вврки на разрешителнитt за
правотъргуване.

Представитепигв на Ди-
рекция Храноизносъ по за·
купуването на монополнитi;
произведения:храни,памукъ,
семена, вълна и пр. ще об-
разуватъ обща централа съ
задача да действува отъ твх-
но име, ца ги представлява
и зашищевв интереситв имъ.

Търгъ за отдаване на нае-
матель хотепигв при Хас-
ковскитв минерални бани е
насроченъ за 30 октомврий
тази година.

Пропуквания на вода-
снабдителни тржби еж era·
нали изъ града. Нуждни еж
редовни провврки отъ стра-
на на службата по водоснаб-
дяването, за да се избвг-

1

натъ евентуални замърсява·
ния отъ повреденигв тржби,

., . - . . - .....· ? . . ·..
. . . . ..

БРАНШОВО ПИТИЕПРОДАВСКО СДРУЖЕНИЕ ВЪ ГР. ХАСКОВО

с н г ъ в н н ВЕСТЬ
Съ прискърбие съобщаваме на всички членове, че

нашия добъръ членъ

IIBЧD П. &АХЧ Е ВАИОВЪ
54 годишенъ

почина на 11 т. м.
Богъ да го проси !

Миръ на праха му I

Погребението се извърши на 12 Х 1940 гоц., 3 часа
спедъ обвдъ. Отъ сдружението

съоощеиия до всички търrовци
Крайната дата за събиране членския вносъ безъпю-

ба е 25 октомврий. Следъ това вноскитв се събиратъ съ
10 на сто глоба.

Застраховката при Посмъртната каса при съюза е
въ сила, ако се ппа ?довно вноскигв, иначе, при не-
щастенъ спуча? асата не може да изплати осигурената
сума. е на всвки звстрахованъ да държи въ редъ

.J).СИf'5'ровката и да плати веднага просроченитt и текущата--- вноски.
Третата годишна вноска за членски вносъ въ Бъп-

гарския работнически съюэъ за текущата година се внася
сега до 31 октомврий. До края на месеца работодателитt
еж длъжни да удържатъ на всички свои служители и ра-
ботници по половинъ надница и да закупятъ отъ специал-
нитt марки за залепване върху осигурителнитt книжки.

ВАЖНО
до всички търговци

Съобщава се на всички търговци, че внасянето на
преииитъ за Посмъртната Каса става на третинки на 1. 11.,
1. VI. и 1. Х. всвка година.

Молимъ при това да се има предвидъ, че ако въ ец-
номесеченъ срокъ отъ горната дата не се внесе редовната
годишна вноска (премия) членуването не е въ редъ и, съг-
ласно точна „ f\" отъ чл. 18 отъ устава на касата, при
недай Боже нещастие, посмъртната помощь не ще
може да се брои.

Не се излагайте на този риснъ и винаги бжце-
те редовни. Не само уназанитв отъ васъ лица да но-
гатъ да получатъ посмъртната помощь, при нещас-
тие, което винаги ни дебне и никой не знае какво
му носи утрешния день, но и да можете да добиете
правото да участвувате въ утрешния пенсионенъ при
Съюза фондъ, въ който ще могатъ да членуватъ
само реповнитв на касата членове.жж:жжж?жж?:жжж:ж.

СТАНЕТЕ НЕЗАБАВНО ЧЛЕНЪ НА

Посмъртната каса I=
ПЪЛНЕТЕ ДЪЛГА СИ КЪМЪ своигъ БЛИЗКИ

И КЪМЪ САМИТn ВАСЪ !

(д. . .:ЖЖ:?Ж:ЖЖ:Х)?ОiС?
9 отъ 16.

Актоветь
за аииnииовит5 бои

Както изнесохме по-рано,
екциэнитв власти съставиха
множество актове на бакали
отъ селата, за неденларире-
не или късно деклариране
на анилинови бои. Това ста-
на по причина на късното
разгласяване огъ обшинитв
на съответното нареждане,
или пъкъ липсата на такова
р?згласяване.

Въ резултатъ на тия ак-
тове еж наложени много
тежки глоби. Посочваме са·
ио единъ примtръ: търга·
вецътъ Д. Д. В. отъ с. Р.,
който е ималъ на лице при
направената му ревизия бои
на стойность 480 лева и е

следвало да плати върху тия
бои 10 на сто или всичко
48 лева е rлобенъ съ 1000
лева и да внесе сума вед-
нежъ въ дължимия размврь
48 лева и после въ пето-
ренъ рвэнвръ - 240 лева.
Или всичко този бакалинъ
вмtсто 48 лева трвбвв да
плати 1288 лева.

Цифритв еж достатъчно
краснорвчиви. Tt ясно гово-
рятъ колко трудно се прави
днесъ търговия у насъ. Ни·
ма може, нима бива за гол-
кова дребни опущения да
се налагатъ такива тежки на·
казания? Колко бои трвбвв
да продаде този селски ба·
квлинъ, за да спечели 1288
лева?

Хасковско акцизно управление
ЭАПОВсДЬ

No 49
гр. Хасково, 15 октомврий 1940 год.

На основание Наредба No 147-а отъ 20. VIII. 1940 год.
на Министерството на финанситt-Дирекция на Д. П. и f\к·
цизитв въ връзка съ общото деклариране и измtрване на
вината и материалитt отъ реколта 1940 год.

э в п о в ъ д в в м ъ
1) Всички лица: живущи въ гр. Хасково и съответни·rt на сжщата община села Болярово, Въгпввово, и Кири-

ловецъ-лозари, овощари, градинари, земедtлци, питиепро-
давци, наематели на лазя и др., които набератъ отъ ссб-
ствени лазя и градини или закупятъ грозде, сливи ябълки
и други плодове отъ реколта 1940 rод. и приготвягъ отъ
твхъ вина и материали (каши) за варене на ракия следъ 27
септемврий 1940 год. или еж приготвили такива преди 27
септемврий 1940 год. но не еж ги декларирали и не еж
имъ измврени и описани частично, еж длъжни да ги ден-
лариратъ предъ нвсгного акцизно управление стая No 7
най-късно до 25 октомярий 1940 гоц,

2) Джибригв и вината, добити отъ грозде пренесено
отъ друго населено мtсто се обявяватъ писменно съ ден-
ларвция, веднага следъ получаването имъ.

Преписъ отъ настоящата ми звповвдь да се изпрати
въ нвкопно екземпляра на rосподинъ Кмета на гр, Хасно·
во за даване най-широка rласность между населението на
сжшатв община, на акцииния персонапъ, за сведение и из·
пълнение и на министерството на Финенситв-еДиренция на
Държавнигв привилегии и f\кцизиm, за сведение.

f\кцизенъ началникъ: (п) В. Ив. Григоровъ
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Сирене и каu.Jкавалъ
Споредъ издаденитt презъ

последнитt д н и наредби,
всичкото налично количество
сирене и нашкавапъ, както
у производителитt-мандра-
цжии, така и у търговци и
консуматори с е декларира
лрецъ впастигв. Сжщевре-
мено се установи една нор-
ма за размtра на консума-
цията на твэи артикули, а
именно на лице по 150 гр.
-сирене и 70 гр. кашкавалъ
седмично.

Твзи иврки иматъ за цвпь
<>ТЪ една страна да дадатъ
.данни за сжщесгвуващия за-
пасъ, а отъ друга да огра-
ничатъ изразходването на си-
ренето и кашкавала, за да не
се стигне до липса на гвзи
две ценни за живота на на-
-сепението храни, преди да
нвсгжпи сезона на новото

1( производство.
cr Мtркитt еж добри по на-
? чапо и моrатъ да бждатъ on-
pi равдани, доколкото еж на-
r? пожени отъ една необходи-

и второ-двата артикула под-
лежатъ на развала и произ-
водители и търговци винаги
прибързватъ съ продажбата
имъ преди новия производ-
ственъ сезонъ. На трето мвс-
то, знае се, че всвна година
се произвежда предостатъч-
но сирене и кашкавалъ, за
да не рискува никой да ос-
тане съ старо сирене и старъ
кашкавалъ ...

Всичко това се знаеше и
се знае и отъ население
отъ търговци и затова не се
эвбелвзваше нито липса, ни-
то пънъ имаше усилено за-
пасяване. Напротивъ, както
винаги, производителитt бър-
заха съ продажбигв, а кон-
суматоритt забавяха да си
взематъ своята традиционна
тенекия сирене, чакайки да
се захлади времето. И из-
веднажъ=-деклериране, огра-
ничения ...

Ние сме увврени, че тия
мврки ще се окажатъ без-
цtлни и ограниченията въ
консумацията ще изгубятъ
смисъль, но ако не се допус-
'не износъ. f\ко износъ бж-
де направенъ, тогава поло-
жението ще бжде съвсемъ
друго. Но и безъ такъвъ
взегигв нврки ще дадатъ
своето ограничение. Населе-
нието е разтревожено и въ
своя смутъ почва да взема
мврки за усилено запасяване
съ други артикули, които за
сега не еж ограничени. Pi то-
ва може да придизвика ос-
нжцица и затруднение въ
снабдяването. Освенъ това,
докато мtрната за ограниче-
нието бжце отмtнена, ще се
намали консумацията, а нвма
нужда да се доказва, че си·
ренето е една отъ главнитt
храни на бедното население,
което главно ще бжде пише-
но отъ нея.

Нека се надяваме, че не
ще се допусне изнасянето
на сиренето и въ най-близко
време ще се премахне огра-
ничението, което се направи
за да не остане народа бвзъ
достатъчно ...хпвбъ и сирене.

СПЕКУЛf\ СЪ ... ПЕРОТО
I

I

и

Въ броя си 5485 в. ,, Сло-
во" е помtстилъ статия отъ
r. Тодоръ Пешевъ подъ за-
главие „ Спекула или гра-
бежъ ", която буди очудване
и възмущение поради своя-
та неосведоменость, топтан-
джилъкъ и демагогия.

Казва r. Пешевъ, че въ
столицата липсвали: олио,
свинска мась, масло и сире-
не и веднага се освобожда-
ва отъ търсене на други
причини за това: ,,Причинитt
отъ чисто икономически ха-
рантеръ, които еж наложи-
ли липсата на мазнини на
пазаря, насъ по-малко ни
интересуватъ отколкото фа-
кта, че у насъ въ България,
при сравнително нормални
времена е докарана работата
до това положение".

И следъ като отназва да
се интересува отъ икономи-
ческигъ и други причини за
липсата на мазнини, които
причини често пжти еж един-
ственнитt за липсата на нt-
кои артикули, г. Пешевъ по-
чва веднага да крвщи: ма-
родерство. спекула, грвбежъ,
народно изерничество ...

Спекулира именно r. Пе-
шевъ съ изнесеното въ ве-
сгницитв за „укрити" 17,000
кгр. авмразено масло въ со-
фийскигв хладилници, защо·
то се разбра отдавна, че то-
ва не е никакво укриване,
тъй като тия масла се пра·
извеждатъ презъ пвтнитв
горещини и тогава тв се „у-
кривагъ " въ хладилницигв,
нвщо, което е известно на
всички и на впастигв. Но r.
П. бипъ „сиrуренъ", че още
57,000 кгр- има укрито. За-
що пънъ да не е 570,000
кгр.? Нали е въпросъ на на-
лемъ и на „сиrурность", коя-
то r. П. не е дпъженъ предъ
никого да доказва, нито да
отговаря за нея?

И пакъ така топтвнджий-

:в? ностъ на момента и цокоп-
111\ коте еж съобразени съ по-
-' .ложението н,а артинулитв,

.ноиго засяrатъ. Въ връзка
?ж -съ това въэникватъ нвкол-
1во но въпроса. Преди всичко-
ав, има ли достатъчно нопичес-
Н? .тво сирене и кашкавелъ въ
го1<траната, за да се задоволятъ
111..,уящиТБ до новата реколта?

1111rНаистина, тази година, гпав-
;ба

но поради лоша разпореди-
6&
лелность, производството е

l28f3начително по-малко, но все
пакъ въ страната има доста-_тъчни количества сирене и

е кешкеваль, и ако не бжде
--ttаправенъ износъ, тв ще

егигнвгъ за вжтрешното по-
:rрtбление.

При това положение на-
пегв ли се укриване и има-

rо/JО ли е такова, за да става
и fi!нужда отъ вземането на по-

??еднитt мtрки? Положи·
.е rелно е, че укриване не е

имало, защото то е безпред-
метно по две причини: пър-

!еТjо цената на сиренето и наш-
Ки?<авала е нормирана и никой
ien?ie може да разчита на по-

со
·олtма печалба, ако укрива,

?
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око no оnиото
Следъ продължителенъ

гпадъ за растителни масла,
най-после дойде новата рекол-
та на слънчогледа и най-
разумното решение да се ос-
вободи продажбата му отъ
сжщесгвуващия до скоро ре-
жимъ. За нвнопко дни всич-
ки магазини бидоха напълне-
ни съ масла. Веднага коми-
сията натоварена да се зани-
мава съ ценитt при ивстно-
то комисарство, се събра и
опредtли ценитв, съгласно
нареждането на Министер-
ството. Тия, обаче, опрецв-
лени цени следва да бждатъ
потвърдени отъ МИtlистер-
ството, което потвърждение
и до днесъ не е получе-
но.

ски г. П. продължава: .....да
не ни е чудно, ако утре, на·
примtръ, намtримъ укрито
50,000 кгр, свинска мась (а
такава непременно има укри-
та въ огромни количества],
30,000 кгр. краве масло,
20,000 кгр. олио и пр. ".

За да не стане това г, П.
препоржчва безъ забавяне
да се създаде специаленъ
законъ, който да предвижда
най-строги санкции, безми-
лостни, Крумовски наказа-
ния за „ този видъ грабите-
ли, наречени спекуланти".
После - да се тикнатъ 5-6
души такива хайдуци въ
тюрмата, да се разхождатъ
изъ упицигв съ табели „На-
роденъ изедникъ", да се
конфискуватъ имотитв на
спекуланти, до се обвсятъ
2-3 души публично ...

Щомъ като r. П. пише по
гвзи въпроси, той трвбваше
поне да знае, че танъвъ
строгъ звконъ, за какъвто
той плаче, отдавна сжщест-
вува у насъ и въ него еж
предвидени и тюрма и кон-
фискации и смъртно наказа-
ние. Не еж предвидени само
доста гъчни наказания за
ония, които съ прибързани
и неунвстни разпоредби сму-
щавагъ и разстройватъ сто·
панския животъ, нито пъкъ
за всични спекуланти съ пе-
рото, които, безъ да се ин-
тересуватъ и проучатъ по-
добре нtщата, тровятъ об-
ществото съ аларми и под-
стрtкателства.

Нека r. П. прочете този
законъ, той се казва „За-
конъ за осигуряване снабдя•
ването и регу11иране цени-
ТБ • и следъ това не му ос-
тава нищо друго, освенъ да
предаде на властиТБ за о-
бtсване о н и я „кожоде-
ри", за които той е сигу-
ренъ, че укриватъ десетки
и стотици хиляди килограми
мазнини и други продукти.

Накрая ще забележимъ, че
ние не се очудваме, че се
намиратъ хора да разсжж·
даватъ и пишатъ като r. П.,-у насъ често пжти на наи-
тежкитt общестенни и сто-
пански проблеми се е по-
глеждало повърхностно и
само съ чувства, повечето
пжти моментни-ние се очуд-
ваме и недоумtваме К8КЪ
може единъ сериозенъ вест,
никъ, какъвто е в. ,,Слово",
да отвори колониТБ си и
чрезъ тtхъ неотговорни пи-
сачи неотговорно да сtятъ
смутъ, като спекулиратъ съ
неизбtжниТБ трудности на
едно тежко не само за насъ
време?

ПечаП11ца „Ч11по'( - Х·во
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Паламудъ и скумрия ...
Най-голtмъ врагъ, при

Iнормални времена, за кон· :

сумацията на сиренето еж
паламуда и скумрията. Кога·
то почне да се явява богатъ
ловъ на тия две ценни ри·
би, у насъ казватъ, че почва-
ли да греперятъ гащитв на
мандраджиитt.. При положе-
нието, че за напредъ ще се
консумира само по 150 гр.
сирене седмично огъ отдвп-
ния консуматор ъ, дългъ се
налага на органитt по про-
доволствието да помислятъ
по-сериозно върху въпроса
за изобилна и ежедневна
достевкв на въпроснигв ри-
би.

Въ другигв градове, като
София, Пловдивъ, Стара-За-
гора, Чирпанъ, Харманли, въ-
просътъ съ продажбата на
првсносолнвта риба - пала-
мудъ и скумрия, е правилно чая санкции.
разрешенъ. Само оргвнитв

на Хасковската ветеринарна
служба, по непонятни съо-
бражения, не попусквтъ да
се продаватъ тия риби из·
вънъ нвкопкого рибарски
бараки. Всрвдъ срвцитв на
търговцитt и на мнозина
близкостоящи около въп-
роснитt бараки граждани се
шушука нtщо около тия ба-
раки. Добре е комисарство-
то да понаостри и то уши, за
да чуе и то нъщо. Да чуе, и
следъ като обсжци нуждитt
на консуматоритв презъ дни
като днвшнигв. да уреди то·
зи въпросъ, както е уре-
денъ въ другитt градове на
България, а ако има нвкои
лица, които проявяватъ осо-
бенъ интересъ около тия
бараки, да проучи причини·
гв на тоя интересъ и на·
ложи необходимитt за спу-

Наредби, заповtди
Эапов

№ 56
Ориза въ rp. Хасково да се продава по следнитt цени:
Оризъ „Пембе (съ счупени зърна най-много до 10°/0)

На едро кгр. до 16·20 лева
На дребно кгр. до 17·60 лева

Другитt:. сортове
На едро кгр, до 15'20 лева
На дребно кгр. до 16·50 лева

Ориэъ „Риэонъ" въ кутии
На полуедро кгр. до 17·20 лева
На двебно кгр. до 18·50 лева

Ориэъ „Риэонъ" въ торбички

и нормировки
"БД ь

На полуедро кгр. до 16·70 лева
На дребно кгр. до 18 лева

Ориза ще бжце фактуриранъ и етикиранъ така: ,,Оризъ,
добитъ отъ арпа, реколта 1940 година".

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

Эаповьдь
№ 58

Сиренето въ гр, Хасково да се продава по следни-
тв цени:

Сирене I качество овче, пълно маслено „Зрtло" на
едро до 24 лева кгр., на дребно до 28 лв. кгр,

Сирене 2 качество, овче маслено „Полузрiшо", на
едро до 21 лв. кгр., на дребно до 24 лв. кгр.

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

Эаповьдь
№ 63

Каса сапунъ отъ 25 кгр. нето, съ 60°/0 мазнини да се
продава франко гара Хасково до 345 лв. включително ам-
балажв.

На едро франко магазина ангросиста до 355 лв. касета.
На дребно отъ детейписта до 16 лв. кгр., а единъ на·

пъпъ отъ 250 грама до 4 лв.
Нормировкетв не се отнася за доставки по търгове

или доброволно спазаряване.•

Эаповьдь
№ 61

Брашната, ремулажа и трицитв, произвеждани въ
гр. Хасково, да се продаватъ по следнитt цени:

Брашно № О до 9 лв. кгр.
Брашно № 1 до 6·45 лв. кгр.
Брашно № 3 до 5·15 лв. кгр.
Ремулажъ до 2·50 лв. кгр.
Трици до 2 лв. кгр,

Брашната, ремулажа и трицитв, предназначени за из-
насяне за други населени мtста, да се продиватъ франко
ваrонъ гара Хасково по цената опредtлена въ приложения
къмъ заповвпь № 2543 отъ 11 того списънъ, публикуванъ
въ Д. в. бр. 209 отъ 16 того, както спедве: № О до 8·76
лв. кгр.: № 1 до 6·27 лв. кгр.; № 3 до 5 01 лв. кгр.: рему.
лажа до 2'43 лв. кгр. и трици до 1 ·95 лв. кгр,

Брашната, ремулажа и трицитв да се продаватъ отъ
гърговцитв, по спеднитв цени:

Брашно № О торба до 540 лв„ кгр. до 9 лв.
Врашно № 1 торба до 392 лв., кгр, до 6 65 лв.
Брашно № 3 торба до 316 лв., кгр. до 5·40 лв.
Ремупажъ на торба кгр, до 2·68 пв., кгр. до 2·80 пв.
Трици на торба кгр. до 2·19 пв., кгр. до 2·30 лв.

Брашно № О произведено следъ 19. VIII. т. г. поста-
вено въ книжни торбички, да се продава както следва:

Отъ мелницата Отъ ангрос. На дребно
Торбичка брашно отъ 1 кгр, 10 лв. 10·20 лв. 11 лв.
Торбичка брашно отъ 2 кгр, 19'50 лв. 20 лв. 21 лв.
Торбичка брашно отъ 5 кгр. 47•50 лв. 48·50 пв, 51 лв.

Цената на хръбв остава досегашната.

Эаповьдь
No 64

Опредвлятъ се продажнитt цени на Петрола, прода-
ванъ въ цинкови щамповани и лакирани тенекии по две
тенекии въ дървена каса, както следва:

1. Франко коя да е ж. п. гара по всички нормални
и твснопинейни линии, най-малко въ 10 тоненъ вагонъ до
414 лв. касата.

2. На едро франко сллада на представителя за цtлъ
вагонъ до 420 лв. касата.

3, На едро франко магазина на търговеца до 434 лв.
касата.

4. Една каса дървена праздна, употрвбена да се про-
дава по 14 лева, а една праздна употрвбена цинкова те·
некия по 10 лева (само като материалъ).

5. Петролъ въ цинкови тенекии, опаковани по две
тенеки въ дървена каса, па се пренася и продава
каси.

6. Франко коя да е ж. п. гара по всички нормални и
твснолииейни ж. п. линии, най-малко въ i О тоненъ ввгонъ
до 200 лв. тенекията.

7. На едро франко склада на представителя за цвпъ
вагонъ до 203 лева тенекията.

8. На едро франко магазина на търговеца до 210 лв,
тенекията.

9. За щамповани и лакирани тенекии да се смъта по
1 ·50 лева на тенекия въ повече.Эаповъдь

№ 69
Захарьта да се продава въ rp. Хасково отъ реколтата

1940 год. no слецнитв цени:
1. Захарь на кристали да се продава на едно до 23'90

лв. кгр., а на дребно да се продава до 24·50 пв, кгр.
2. Захарь на бучки да се продава на едро до 25·90

лв. кгр., а на дребно да се продава до 26•50 лв. кгр.
Обръща се внимание, че настоящитt цени се отне-

сятъ само захарь отъ реколта 1940 гоц., а эвхарьта реноп-
та 1939 година ще продължава да се продава по досегвш-
нитв цени.

Нормировката не важи и не се отнася за доставки no
търгове или доброволно спазаряване.

ИЭВЕСТИЕ
№ 852

Ония граждани, които по единъ или ,цругъ нвчинъ се
снабдятъ съ цинкови тенекии отъ петролъ, да не слегвтъ
хранителни продукти въ твхъ, тъй като сжщитв еж вредни
за здравето имъ.


