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Органъ на Общото търговско сдружение въ гр. Хасково
Редактира комитетъ JI= --

IИзлиза периодично
Редакция и администрация-Хасково, ул. ,,Рановсна• 1. Телефонъ № 108

ВЪ ДНИ Hf\ ИЗПИТf\НИЕ
Следъ дълги месеци, пре-

живвни отъ цвпия сввтъ въ
очакване и надежди за ми-
ренъ обратъ въ разрешава-
нето на голtмитt междуна-
родни спорове, атмосферата
бързо се сгъсти и гръмътъ
на войната се понесе надъ
Европа. Дали той ще я об-
хване иэцвло, а следъ нея
ще пламнатъ и останалитt
материци, това нека гадаятъ
други. Ние ше кажемъ са-
мо, че тово би било най-
страшното нещастие което
ще раздруса още по-дълбо-
ко отъ миналата война, свв-
та, като направи тежънъ
живота на още едно поко ·

пение.
Но и при днешния огра-

ниченъ разивръ, войната ве-
че удари печата си върху
всички прояви на живота въ
европейскитв държави. Пре-
живвватъ се дни на ново
тревожно очакване, дни на
трескава подготовка, напре-
жение и изпитание. И това
изпитание е всестранно: то
эвсвга военната подготовка,
духътъ на единение, здрави-
ната на нервигв, а сжшо и
стопанската устойчивость.

Една нова обща война ще
бжце преди всичко война на
стопанско изтощаване. Това
наложи и у насъ бързи ивр-
ки, за да се подготви стра-
ната за днитt на изпитани-
ето-стопанскитt отношения
се поцлагатъ още отъ сега
подъ режима на нонтропъ
и ограничение, за да се из-
бtгне разстройването и за-
бопъването имъ.

Търговското съсловие, ко-
ето е въ центъра на стопан-
ския ни животъ, не е про-
тивъ тия иврки, То ги одоб-
рява и дава съдействието си
за тtхното прокарване, като
навременни и необходими.
Защото не еж бъпгарснитв
търговци, които еж желали
и очаквали размиряването на
сввта, за да иэвлвнатъ отъ
него печалби. Напротивъ, тt
еж убедени, че една война
ще разстрои работитв имъ
и ще иска отъ тtхъ гопвми
жертви. Но, ако потрвбве,
тt еж готови да ги дадатъ.
Tt еж готови, както и въ
миналото, и за най-голtмата

жертва - да затворятъ сво-
итв магазини и да застанатъ
съ оржжието въ защита на
Родината, когато тя ги при-
зове.

Въ замвна на тая готов-
ность търговцитв еж искали
и иснатъ само едно: твхнвта
дейность, твхнатв служба на
стопанството и реда да бж-
де призната и зачетена. Тв
не могатъ да приематъ да
бжпатъ таксувани ангро като
спекуланти. f\ко се унажатъ
между търговцигв такива,
които биха се опитали да
използуватъ п о ложението,
нека бждагъ наказани. Но
не бива, заради отдtлни слу-
чаи, да се настройва общес-
твото противъ търговцитв,
като съсловието бжце изцв-
ло обявено и третирано ка-
то „спекуланти".

Знае се отъ миналата вой-
на кои спекулираха. Това бв-
ха повече хора случайни и
чужди на търговското със-
ловие. Търговцигв бвха на
фронта, а други трупаха пе-
чалби и излагаха името на
търговеца. Така бt и непо
средствено следъ войната.

Да вtрваме, че днесъ по-
лезната роля на търговеца
ще бжце призната и той не
ще бжце таксуввнъ безо-
гледно, като спенулвнгъ. Не-
ка въ тия дни на общо из-
питание търговецътъ не бж-
де двпенъ отъ другитв доб-
ри синове на България, за-
щото съ нищо не заслужава
това. Той не е спекулвнгъ
и е готовъ да даде всичко-
то си съдействие на властьта
за обезвредяването на ис-
тинскитt спекуланти.---

Бива ли така?
Представители на браншо-

вото книжарско сдружение
въ града еж се явили на 26
т. м. предъ Директора на гим-
назията, за да протестиратъ
противъ практиката. усвоена
отъ нвкои преподаватели да
смвнятъ всвка година посо-
бията на ученицитв. Това о-
щетява интереситв, както на нни-
жари, така и на родителитt.. Ос-
венъ това, констатирано е сис-
темно nрепоржчване отъ препо-
даватели, ученицитв да купуватъ
само отъ една книжарница.

Така не бива!

Краятъ на единъ процесъ
Чпеноветв на Управителното тtло на Общото търгов-

ско сдружение въ града, които бвха завели дtло за оби-
да противъ членоветt на Управителния съветъ на ксоп.
„ Напрепъ" въ Хасково и по което дtло бt произнесена
осжцителна присжпа отъ Хасковския областенъ сжпъ, еж
се съгласили да прекратягъ дълото предъ f\пелативния
сждъ, като е подписана следната

Д Е К Л А Р А Ц И Я:
Подписанитt: Иванъ Киревъ, Димо Палечевъ,

Василъ К. Грънчаровъ, Никола Господиновъ и Ру-
си Икономовъ, членове на Уnравителния съветъ на
кооперация „ Напредъ" - Хасково и Проданъ Шо-
повъ, циректоръ на сжщата, декларираме, че въ
отчета на Кооперацията за дейностьта и презъ от·
четната 1937 година не сме имали намtрение да
обидимъ чпеноветв на Хасковското Търговско сдру-
жение и за употрвбенигв въ този отчетъ обидни
думи се извиняваме.

Съгласни сме тази декларация да бжце публи-
кувана въ в. ,,Утринна поща" и в. ,,Стопански бю-

"летинъ .

гр. Хасково, 23 септемврий 1939 год.

АЕКЛАРАТОРИ: (подписали) Иванъ Киревъ, Димо Па-
печевъ, Василъ К. Грънчаровъ, Ни-
кола Господиновъ. Руси Иконоиовъ
и Проданъ Шоповъ.
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ПЕРflИШКИ КАМЕННИ В.ЖГЛИЩА
на сезонни цени

дърва и коларски материали ще намtрите всtкога при
Широковъ & С-не Паnазовъ-Хасково

Складъ до Бр. Вьрбанови. Приематъ се и порвчки
-!-3-12
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каvчvкова ФаDрика
БРАТЯ ДЕЛИТОНЕВИ- Хасково -

Произвежда всвкакви видове гумени обувки,
като: царвули, сандали, половинки, галоши,

шушони, ботуши и др.
Модни фасони = Износни цени

r Фабриката № 39
Телефони:

l Магазина № 122

Трайни

2-4-0

Банка ДО В'Б РИЕ"-Хасково,,Кредитно Акционерно Д-во
Върши всвнанва банкови операции

Кредитира всички съсловия
Приема влогове при най-износни условия. 3-2-5



Стр. 2 Стопански бюлетинъ Брой 5

ПроdJесионоnенъ и орrонизоционенъ животъ
Търговцить на едромогатъ да продаватъ само на търговци, w

занаятчии и индустриалци ?Съ заповвдь No 2452 r.
I

или на майсторското свиде- С·
Министра на търговията на-

/
телство, ако е занаятчия, или piреди търговцитв на едро да на регистрацията, ако е ин- тепродаватъ само на търговци дустриалецъ. ?(

на едро или дребно, прите- До 15 септемврий бt on- шжаващи разрешително з а редвпения срокъ за пекла-правотъргуване съ стоки отъ риране предъ Комисарствата З]съответния браншъ, на з?- отъ страна навсички търгов- ш
наятчии, притежаващи маи- ци на едро или на едро и дре- ,,Iсторено свидетелство за уп- бно всички стоки отъ първа л1ражняване на съответния за- б ttJнаятъ и на индустриални нео лодимость, посочени въ .
предприятия, надлежно ре- публикувания отъ Комисар- :.
гистрирани въ Общината. ството списъкъ. Сжщигв тв- ?

Въ фактурата, или бепеж- зи търговци се эадъпжаватъ
0ката за продадената стока да заведатъ и водятъ специ- ц

да бжде означенъ нумера и ална книга, эавврена отъ Ко- ,..
датата на разрешителното на мисаря по продоволствието,

р,
търговеца на дребно, нуме- въ която да впишатъ налич-

н,
ра на майсторското свице- нитв с? стоки къмъ 15 сеп- и
гелство на эанаятчиитв, или темврии (спорвдъ подадена- н
нумера и датата на регис- та декларация). Въ сжщатв r<
грацията на индустриалното книга ще се вписватъ всич- с:
заведение. ки купени стоки и всички б

Горното разпореждане ва- продажби, като тия, напра-
жи и за търговцигв, които вени на търгсвци, занаятчии д
процаватъ на едро и дребно. и индустриалци ще се опис- к,
Въ случай че тв продаватъ ватъ поотпвпно, а продаж- f'(
стока не на консуиаторъ, а битв на дребно ще се впие- с·
на другъ търговецъ, занаят- ватъ съ едно перо на 15 дни. п
чия, или индус три а л ецъ, Всвко първо и 15 число на и
длъжни еж да отбвпежатъ, месеца книгата ще се при- .и
подъ страхъ на наказание кпючва и ще се дава сведе- п
за укриване на стоки, номе- ние на Комисарството за ку- u
ра и датата на разрешител- пенитt и продадени стоки и Т(
ното на гърговецв-купувачъ, наличностьга. n,

кг. Министрс:1 на Търговията, нПромишленостьта и Труда е м
издалъ следната 1"(ЭАПОВоДЬ№ 2517

Уnравителното тtло на :
Общото търговско сдруже-
ние е] имало заседание на
22 т. м. и е разгледало по-
лученитt въ последно време
окржжни на Центр. комитетъ
и други организационни въп-
роси.

Посмъртната каса. Запис-
ването на членове за Пос-
мъртната каса чри Съюза ни
продължава усилено чрез ъ
канцеларията на сдружение-
то. Поканваме всички тър-
говци да побързатъ съ у-
реждането на членството си
въ касата. Членуването е за-
дължително.

Конгресътъ на Общия
съюзъ на бъпгврскигв тър-

говци, който щвше да се
състои nрезъ тази есень е
отпоженъ за не опредtлено
време.

Избори за членове на
Търговско - и н ду стриалнитt
камари, на мвсгото на из-
пвзлигв no жребие, бвха на-
срочени за 24 септемврий т.
г. Поради общото положе-
ние, тв еж отложени.

г. Министра на финанси-
тt е заявипъ, че ще нареди
да се продължи до 1 ноем-
врий срока за подаване ден-
пврациигв за данъкъ-nатен-
та, но въ Данъчното управ-
ление до сега не е получено
подобно нареждане.

Важни съобщенин за всични търrовци
Сронътъ за подаване декларации за облагане

съ данъкь-патентъ за периода 1940/1941 год. из·
тича на 30 септемврий. Декларациигв се подаватъ
въ два екземпляра, които предварително се щем-
пелуватъ отъ канцеларията на Търговското сдруже-
ние. Освенъ това канцеларията на сдружението да·
ва всички опжтвания и разяснения на търговцигв
по попълването на декларациитt..

Внасянето на еднодневенъ доходъ за 1939 г.
отъ всички търговци, еднолични и събирателни фир-
ми, е продълженъ до 31 октомврий т. г. Следъ та-
зи дата еднодн. доходъ ще се събира чрезъ бир-
ницитв въ двоенъ размвръ. Не чакайте последния
день за внасянето, защото можете и да забравите,
а Сдружението нвма възможность да обхожда по
отдвлно търговцигв и да събира този облогъ.

Третата задължителна годишна вноска отъ
половинъ надница за членски вносъ на всички ор-
ганизирани и неорганизирани работници ще се съ-
бира най-късно до 15 октомврий. Всички работода-
тели еж длъжни да одържвтъ тия суми и заку-
пятъ съотввтни марки, съ които да се облвпятъ
осигуригелнитв книжки на работницигв и служа-
щит-в.

На 31 онтоиврий изтича срока за ползуване
отъ постановленията на Закона за фискалната ам-
нистия. До тази дата могатъ да се плащатъ безъ
глоби всички предвидени въ закона и не внесени
до сега данъци, маквръ и неконстатирани съ актъ,
или при ревизия. Сжщо така могатъ да се офор-
мятъ безъ глоба и всички необгербвани документи,
издадени до 31 цекемврий 1938 год., ако бжцатъ
представени въ Данъчното управление до 31 ок-
томврий за обгербване съ сегашни гербови марки
Срокъгъ 31 октомврий е фаталенъ и не ще бжце
продълженъ.

Безъ глоба се плаща членския вносъ нъмъ
Общото търговско сдружение най-късно до 25 ок-
томврий. Слелъ тази дата той се предава на дър-
жавнитв бирници за принудително събиране съ 10°/0
глоба. Платете на време членския си вносъ, за да
не пропуснате случайно срока. Сдружението тази
година нi:.ма възможность да посещава търговцитt.
за инкасиране членския вносъ.

I
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Като имамъ прецвидъ сложнитв и мноrобройнитt. ш
задачи, които се даватъ на кметоветв и комисаригв no Ht

продоволствието въ връзка съ облекчение продоволствие- те

то и борбата съ спекулата и съ цель дейностьта на коми- б:
сарсгвате да бжде по-експедитивна и ксмигегентна и възъ 3,
основа на чп, 8 и чл. 2, буква „б" отъ закона за обпекче-
ние продоволствието и намаление скжпотията,

3 F\ П О В о Д В F\ М Ъ:
1. Да се образуватъ въ всички цо-гопвми нвсга ко-

митети за нормиране на ценитt и борба съ спекулата, въ г?
които да участвуватъ, освенъ ноиисаригв по проповопстви- и
ето, и прецставитепь на общинския съветъ, единъ офи- п]
церъ на интенцанл ска служба, експергъ-счеговоцителя при СЕ
данъчното уt1равление или предстевитепь на околийския те
или градски данъченъ началникъ, директора на клона на е
6. Н. банка или неговъ пре оставитепь.

2. Въ тия комитети да се викагъ съ съвещателенъ у•
rласъ и представители на съответнитв професионални ор- кс
ганизации (търговци, индустриалци и занаятчии), въ зави- Ас
симость отъ това ценитв на кой браншъ следва да се кл
нормиратъ.

З. Въ ивсте, кждето нtма интендантски офицери, внвс- re
то твхъ да се взематъ представители на военнитъ или тру- ме
дови части въ града. Tf

Въ градоветt-седалища на търговско индустриални- н,тt камари да се взема првдставитепь (чиновникъ) на pt
съответната търговско-индустриална камара. д,

Възъ основа на горната заповtдь на г. Министра, въ АС

(Следва на З стр.) 3(
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Последната ни дума
(Пашиятъ отrоворъ на r. М. Ст. по лtтовището)

Вземайки поводъ отъ на- дебни работи не се създа-
шета статия за проектирано- ватъ.
то отъКооперация „Напредъ" F\ какво прави г, М. Ст.7
лtтовище въ Кенана, г. М. Само се мжчи да убеждава,
Ст. продължава въ в. .,Ут- че проектътъ е гопвмъ и
ринна поща" защитата на важенъ, че обществото го
този проекъ и на самата посрещнало съ rолtмъ ин-
1<ооперация, като не пропу- тересъ (где и какъ се про-
ща и да ни нападне. яви той?), че „Стопански бю-

Вtрно е, че сме се възпоп- летинъ" билъ зле настроенъ,
.зувапи отъ случая, за да пи- че не билъ компетентенъ по
шемъ по адресъ на Koon, тия работи, и че редактори-
,,Напредъ ". Това сме прави- тв му не били подготвени.
ли и другъ пжть. Ще го Най-малко редакторитв на
правимъ и за напредъ съ Стоп. бюпетинъ иматъ пре-
-съзнанието, че осввтпяваме тенция да еж гопвми жур-
нвкои прояви на Koon. ,, На- налисти и много „ попгол ве-
препъ ", което се явява не- ни" за такива важни работи.
обходимо. И чудно ни е за- Но това нtма въ случая ни-
що кооперацията и „срtди- какво значение и не опро-
тt около нея", както се из- вергава изнесеното отъ насъ
разява r. М. Ст., еж толкова по „лtтовището".
недоволни. Ние разискваме За да се тури край на спо
и критикуваме единъ починъ ра и да се уясни въпроса,
на кооперацията и съ това ние поканваме Koon. ,,На-
то популяризираме. f\ко не предъ" (не г. Милко Стар-
сме прави, остава само да милчевъ) да отговори не-
-бжцемъ опровергани. двусмиспенно:

Koon. ,,Напредъ" претен- 1) Би ли направила пвто-
дира да обединява 4000 хас- вище на друго мtсто въ Ке-
ковски граждани и да играе нане, а не тамъ гдето иска,
голtма роля въ града. Тя е т е. гдето излиза грвжцан-
събрала надъ 11 милиона ството и то на 4-5, а не на
.лв. спестявания отъ малки 50 декара мtсто7
и голtми. Това предполага 2) Какво точно смtта да
;И допуска известенъ общес- строи. и на каква прибпизи--твенъ контропъ. Чудно е за- тепна стойность?що господата около нея еж
-толкова чувствителни къмъ 3) Разполага ли К. Н. съ
подобна критика и контропъ. такава сума и има ли съгла-
-Казваме, ,,господата около сието на съответнитв мtста,
нея", защото кооперацията за да я разходва за подобна
мълчи, а други вмtсто нея цель?
говорятъ. Отговорътъ ще покаже до-

Но на въпроса. Ние на- колко намвренияте на К. Н.
правихме критика по сжщес- еж сериозни. И този отго-
твото на проек га за пвтови- воръ е много по-ин гересенъ
ще, и за да обосновемъ съм- за чпеноветв на К. Н. и rраж-
нението си въ сериозность- данитв, отколкото умувани-
та му, изнесохме данни изъ ята на r. М. Ст. за компе-
баланса на Koon. ,, Напредъ ". тентносгьга на нашитъ ре-
Защото безъ срвдства по- цангори.

Эапов-ьдь № 2517
(Продължение отъ 2 стр.)

града ни е образуванъ Коиитетъ за нормиране на ценитв
и борба съ спекулата, въ който участвуватъ, като членове,
представители, споредъ заповвдьта. Комитвтътъ се пред-
сецетелствува отъ Комисаря по продоволствието, пом. кме-
та г-нъ Н. Копевъ и е започналъ редовни заседания, като
е установилъ вече цвнитв на нвкои артикули.

При опредtлянето на ценитt Комитетътъ поканва да
учасгвуветъ търговци-представители на съответния браншъ,
ноито иматъ съвешателенъ гпасъ и представятъ писненни
данни и документи за продажнитв цtни на разнитt стоки
«ъиъ 30 августъ т. г.

По нареждане на Централния комитетъ на Бълг. Тър-
говски Съюзъ, Общото търговско сдружение въ града ни
моли всички търговци, които бждатъ поканени отъ Коми-
тета, за да му дадатъ данни и съдействие, при нормиране
на цени-в, да се отзовагъ веднага, съ което ще упеснятъ
работата на комитета и ще изпълнятъ единъ общественъ
дългъ. Сжшитв търговци да се снабдяватъ съ нужднитt
документи-фактури за покупнитв и продажни цени К'ЬМЪ
30 августъ.

Вижте имъ патриотизма!
8-къ „ Кооператоръ" бр. 37

Iотъ 8. IX. т. г. пише:
I.,Сжществуващитв днес ъ ,

около 1500 эемедвпски кос-
перации и твхнигв 39 Рай-
онни съюзи и Общъ съюзъ,
като готовъ апаратъ за доб-
росъвестно и честно съби-
ране на всички земед. про-
изведения и правилното про-
доволствие на населението,
трвбва да бжцагъ включени
въ системата за отбраната
на страната въ случай на
нужда.

Ржководигепитв имъ, око-
ло 3000 души квс.чгвловодит.
ди ектори и магазинери, под-
лежащи на евентуална мо-
билизация, да бжцагъ ос-
тавени по м"Бстата си ка-
то милитаризирани, за да
могатъ успtшно да прове-
датъ огромната и важна за-
дача, която ще имъ се въз-
ложи, защото твхната рабо-
та изисква дълъгъ и тру-
ценъ опитъ, какъвто лесно

Новиятъ режимъ
на наемитt.

Министерскиятъ съветъ е
държалъ следното постанов-
ление:- Наемитt на жилищни
помвщения, складове и ма·
rазини оставатъ сжшитв, как-
вито еж били на 30 августъ
т. r.

Наемодатель, който пови-
ши неемигв, ще се преслед-
ва като спекулантъ.

Щомъ наемагельгъ изпъл-
нява редовно задълженията
си по наемния договоръ, на·
емодательтъ нtма право да
го изважда отъ помвшени-
ето, което е наелъ, f\ко е-
динъ наемвтепь освободи
наето помвщение, новиятъ
наематель не може да пла-
ща по-високь наемъ на по-
мвщението отъ наема ппа-
щанъ на 30 августъ т. г. за
сжщото помещение.

f\ко преди 30 августъ е
скпюченъ цоговоръ за по-
голtмъ наемъ, който да те-
че следъ 1 септемврий т. г.,
то и въ този случай остава
въ сила наема, плащанъ на
30 августъ 1939 r. f\но по-
мыцението е ремонтирано,
панъ остава въ сипа наема
отъ 30 ввгусгъ. F\ко едно
помtщение е рвэпвлено, и
въ този случай общиятъ на-
емъ отъ полученитв следъ
раздtлянето на по-малки по-
мtщения, не може да над-
вишава наема, плащанъ на
30 августъ т. r. за голtмото
помtщение. Я.но нвемвтепьтъ
е повиквнъ на военно обу-
чение, наемодательтъ нtма
право да го изважда или ек-
зекутира до единъ месецъ
следъ завръщането му.

не може да се добие съ на-
бързото и м ъ замtстване.
Тtхната работа тукъ би да-
ла стократно повече полза
за отечеството.

Да се възложи само на
кооперациит"Б събиране-
то на всички земед"Блски
произведения и равпре-
дiшянето на всички про-
дукти отъ първа необхо-
димость за населението
при строго нормираницени•.

Значи господата хемъ ис-
катъ тt да разпредtлятъ
всички хранителни продук,и
у насъ, хемъ искатъ твхни-тt дире1<тори да останатъ въ
страната, когато всички ще
се биятъ, за да „ могатъ ус-
пtшно да проведатъ огром-
ната и важна задача, която
ще имъ се възложи". Това
търговци, това други стопан-
ски деятели, всички на фрон-
та, като негодни, само „ние
кооператоритt" ще оправя-
ме страната и ще и наре-
димъ едно идеално разnре-
дtление, та ако нtма за всич-
ки продукти, поне за „коо-
ператоритв" да остане. Ето
патриотизма на господата,
които Д не С Ъ р'i'..1<0ВОДЯТЪ
кооперациитt.

Ние бtхме дочули че до
управницитt има едно тtхно
изложение въ тази смисълъ,
но никога не предполагахме,
че моrатъ публично да из-
лизатъ чрезъ печата и да
искатъ именно тtмъ да се
дадатъ такива и такива за-
дачи и освенъ това да ги
освободятъ отъ носене во-
енната служба, когато всич-
ки други ще се биятъ. Нека
всtки си състави мнение за
тtхния патриотизъмъ.
(Изъ „ Български търговски вестникъ ·)-----------

ООлагателна комисия
за воененъ данъкъ

Комисията, която ще об-
лага мпадежнтt съ воененъ
данък ъ ще заседава въ гр.
Хасково отъ 30 септемврнй
до 1 О октомврнй включ1-11ел-
но т. г. въ помtщението н12
общинския сждъ, (бивша ин-
спекция на труда) като пре-
гледа и обложи мпадежитt
отъ гр. Хасково и отъ села-
та въ ОКОЛИЯТ!!.

Предъ комисията следва
да се явятъ за облагане съ
воененъ данъкъ всички мла-
дежи родени презъ 1919 г.,
всички отложени отъ мина-
лата комисия и всички лица
не възрасть отъ 20 до 45 г.,
които по една или друга
причина еж ос,анали необ·
ложени съ воененъ данъкъ,

Печат. "Чикаrо•-Хасково
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Комитетътъ за нормиране на ценитв и борба съ спе-
кулата е установилъ и нормиралъ ценигв на нвкои видо-
ве стоки. Комисарътъ по продоволствието, пом. кмета r.
Н. Копевъ, е започналъ издаването на заповвди за опре·
дtленитt цени.

Даваме по-долу ценитв на нвкои стоки, които цени
търговцитв трtбва добре да проучатъ и точно да сиазвагъ
за да не попаднатъ подъ отговорность.

Бакалски и други стоки
1) Червенъ пиnеръ слад ькъ и лютивъ: на едро до

26 лв. кгр., а на дребно до 30 лв. кгр , пвке гъ отъ no 1/2
кгр. до 16 пв., 1/4 кгр. до 9 лв., 100 гр. 4 лв., 50 гр. 2 лв.

2) Черъ nиnеръ - на едро до 103 лева кгр., а на дреб·
но 125 лева.

3) Свинска мась на едро до 36 певв кгр., а на цреб-
но 40 лева.

4) Кафе: 1. Роле на дребно до 140 пв. кгр.; 11. Лаве
на едро - 122 лв. кгр., а на дребно до 136 пв, кгр.: 111.

,,Тиnъ" на дребно до 130 лв. кгр,
5) Леблебии на едро до 12 пв. кгр., а на дребно до

14 лева кгр,
6) Чай-I во квч. (пека) на едро 230 лв. кгр., а на

дребно до 300 лв. нгр,
Чай-11 ро квч. на едро до 200 ле. кгр., а на дребно

до 250 лв. нгр.
7) Лимонтузу на едро до 120 лв. кгр., а на дребно

до 140 лв.
8) Дървено масло на едро - 80 лв. кгр., а на дреб-

но до 70 лв. литъръ.
9) Мэслини 1-во квч. на едро 45 лв. кгр., а на цреб-

но до 50 лв. кгр.
Маслина \I-po квч, на едро 40 лв. кгр., а на дребно

45 лева.
Маслини lll·тo кач. на едро до 35 лв. кгр., а на дреб-

но 40 лв. кгр.
10) Сода каусгинъ - .червена стрела" на едро каса

отъ 50 кгр, до 680 лв., а на дребно до 16 пв, кгр.
Сода квустикъ - "египетска" на едро каса отъ 50

кгр, до 520 пв., а на дребно до 14 лв. кгр,
11) Оризъ на дребно до 16 лв. кгр,
12) Фасулъ на едро 8·10 на дребно до 9 лв. кгр.
13) Соль канене на дребно до 4 лв. кгр.
14) Соль „ Поморска" торба 220 на дребно до 2·50 лв. кгр.
15) Соль „Гларусъ" торба 238 на дребно до 2·70 лв. кгр,
16) Захаръ ситна на едро 22'40 на дребно до 22·80 лв. кгр.
17) Захвръ бучки на едро 24·40 на дребно до 24•80 лв. кгр.
18) Кашневалъ балкански - 41 ·50 на дребно до 46 лв. кгр,
19) Кашкавалъ полски едро 36·50 на дребно до 40 лв. кгр.
20) Сирене 1 к-во на едро 21 на дребно до 26 лв. кгр.
21) Сирене 11 к-во на едро 20 на дребно до 24 лв. кгр.
22) Олио на едро кгр, 15·75 на дребно питъръ до 15 лв.
23) Шарланъ на едро кгр. 14·70 на дребно литъръ до 14 лв.
24) Циметъ торба на едро 73 на дребно до 75 пв. торба
25) Синъ квмъкъ на едро 11 на дребно до 11 ·60 лв. кгр.
26) Сапунъ съ мазнини 72°/0 каса до 365 лв.
27) На дребно налъпъ отъ 125 гр. до 2 лв.
28) На дребно калъпъ отъ 250 гр. до 4 лв.
29) На дребно калъпъ отъ 500 гр. до 8 лв.
30) Сапунъ се мазнини 78°/0 каса до 600 лв.
31) На дребно квпъпъ отъ 125 rp. до 3·50 лв.
32) На дребно квпъпъ отъ 250 гр. до 7 лв.
33) На дребно капъпъ отъ 500 гр. до 14 лв.
34) Конски и мулешки подкови на едро кгр. 10·95 на

дребно до 12 лв. кгр.
35) Волски подкови на едро 11 '15 на дребно 12·40 лв. кгр,
36) Обло желвзо на пъртидо № 24 на дребно до 8 лв. кгр.
37) Оси обикновени на едро 20·90 на дребно до 23 лв. кгр.
38) Кирки съ тегло до 2 кгр. на едро 21 ·90 на

дребно до 24 лв. кгр.
39) Кирки съ тегло надъ 2 кгр. на едро 20·90

на дребно до 23 лв. кгр.
40) Брашно № „О" фр. гарата торба на едро

342 на дребно до 6 лв. кгр.
41) Брашно № „О" фр. склада торба на едро

345 на дребно до б лв. кгр,
42) Брашно № 3 фр. гарата торба на едро 309

на дребно до 5·50 лв. кгр.

43) Брашно № 3 фр. склада торба на едро 318

I
на дребно до 5·50 лв. кq

44) Брашно № 4 фр. гарата торба на едро 222
на дребно до 4 пв, КГJ

45) Брашно № 4 фр. склада торба на едро 228
на дребно до 4 лв. кri

46) Торбички брашно отъ 5 и 1 кгр. на едро
7·25 на дребно цо 8 лв. КГJ

Раэнит-ь видове гвоздеи Г
47) № 20 на едро 12 лв. кгр., на дребно до 13 лв. кГJlь
48) № 22 на едро 11 '60 лв. кгр„ на дребно до 13 лв. КГJ

49) № 25 на едро 11 '40 лв. кгр., на дребно до 13 лв. KrJ-
50) № 28 на едро 11 '20 лв. кгр., на дребно до 12 лв. КГJ

151) № 31 на едро 10·95 лв, кгр., на дребно до 12 лв. КГJ

52) № 34 на едро 10·65 лв. кгр., на дребно до 12 пв. КГJ I

53) № 38 на едро 10·55 лв. кгр., на дребно до 11 ·50 пв. Kl')
54) № 42 на едро 10·35 лв. кгр., на дребно до 11 ·50 лв. КГJ ст
Гвоздеи отъ разни видове да се продаватъ до 12 пв. к?д?
Цената на автомобилнит-ь маола=

вс
f\втомобилно масло .Гаргоилъ мобилйолъ пигъръ до 60 nит
f\втомобилно масло „Гарrоилъ мобилйолъ туба огъ не

4 литри до 240 Лпс
f\мерик. (пелсенвалски) S. f\ Е. всвнвкви марки литъри
до 50 лева, сжщигв масла въ туби no 4 литри ту· вл

ба до 220 mдс
f\втомобибно масло „Кватерстекъ" туби отъ 5 литра до 260 11т1:
Специално автомобилно масло европейско пигъръ no 35 лза
f\втомобилно масло Д·во „Петролъ•- Лубринелъ Б. де

литъръ до 45 nгр
f\втомобилно масло Дэво „Петролъ" -Лубринелъ Б. съ

№ 145 литъръ до 30 Jlrp
f\втомобилно масло № 31 питъръ до 25 леене
Гресъ „Гарrоилъ" килограмъ no 70 ле1ра
Гресъ американска килограмъ до 55 ле110
Гресъ червена килоrрамъ до 40 левна
Гресъ автомобилна отъ Д·во „Хива" кгр. до 35 ле1
Гресъ първа отъ Д-во "Хива" килоrрамъ до 30 ле1т1::
Гресъ коларска килограмъ до 20 ле?чр
Гресъ отъ Д-во "Петролъ" М киnограмъ до 26 ле1пс
Валвалинъ за едференциалъ и скоро сть до 38 ле1тt- 61
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' тръгва въ 18 ч. и 17 м., прКО
стига Рано в с к и 19 час ре
тръгва въ 19 ч. и 34 м., np
стига Стара-Загора въ 21 да
и 10 мин. ме

Отъ Ст-Заrора аа Mott?(
чипrрадъ 8?Влакъ № 313 тръгва о

Ст.-Заrорв въ 8 ч. и 48 ?пристнrа въ Рг?ковсни 10 0
и 30 м., тръгва 11 ч. и 30
пристига Хасково въ )2
и 11 м., тръгва въ 12 ч.и 15
пристига Кърджали 14 ч
15 м., въ Момчилградъ n
стига 14 ч. и 45 м.

Разписанието на впаковетt
въ сила отъ 15 май 1939 r.

Момчипrрадъ - Ст.-Эаrора
В11акъ № 314 тръгва отъ

Момчилrрадъ въ 7 ч. ?1 10
м. пристига Кърджали 7 ч.
36 м., тръгва 7 ч. 39 м., при·
стига Хасково въ 9 ч. и 35
м., тръгва въ 9 ч. и 39 м.,
пристига Раковски 10 ч. и
21 м., тръгва 11 ч. и 32 м.
и r?ристиrа въ Ст.-Заrора въ
13 часа и 10 м.

Влакъ № 316 тръгва отъ
Момчилrрадъ въ 15 ч. и 48
м., пристига въ Кърджали въ
16 ч. и 14 м., тръrвD в?. 16
ч. и 17 м., пристига на гара
Хасково въ 18 ч. и J 3 м.,

?-------------------
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