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за честьта ка Хасково...
IОтъ месецъ насамъ, по ве·

стници и разговори, злобо-
пневенъ въпросъ е „спеку·
пата" и „спекулантитt". Кри-
во, или право, основателно,

1 или неоснователно,-по това
не желаемъ да разискваме-
повикътъ противъ спекула
и спекуланти и взетитъ отъ
впастьтв нврки, засегнаха

1 доста хора, които днесъ из-

'i търпяватъ едно тежко нане-
1 зание-лишаване отъ свобо-

да и работа въ безработни
з групи по шосетата. Заедно

съ това, имената на твзи
граждани, почти иэключител-

11 но търговци, биваха широко
11 разгласени въ пресата, и по
11 този начинъ, и морално на·
11 казани.
з, Съюзътъ на бъпгврскигв
в търговци, чрезъ своя оргвнъ,
в, чрезъ други вестници и чрезъ
в. постжпки предъ ржковоцни-
в. тt. лица, защити името на

българския търговецъ и по-
иска той да не бжце наказ-
ванъ съ лекота, каквато, за
жвпостъ, бв допустната въ
много случаи. Гърговскиятъ
съюзъ иска сжпебна проце-
дура, макаръ и много бърза,
която добре да прецени и
ложи наказание, само ако то
е заслужено. Напвввме се,
че тази справедливость и за-
конность ще бжпе отдадена
на българския търrовецъ.

Тукъ искаме да отбепе-
жимъ единъ фвнтъ, отъ кой-
то всички трвбва да бждемъ
доволни: че нашиятъ rрадъ
и хасковсвскитt търговци
не наивсиха досега своето• име въ печалния списъкъ,

pt който пресата тъй охотно
1с реди за стекула и спекуланти.
'Р

Повтаряме, че не желаемъ
I

да отсжждаме и да укорява-
ме, нито да оправдаваме, за-

М·
щото сме убедени, че въ та-
кова време има и истински

0, виновници, но и грвшки еж

лесно допустими, та често и
суровото гори край сухото.
Но пакъ ще повторимъ и съ
задоволство попчертаемъ об-
стоятелството, че отъ нашия
градъ „спекуланти" не из-
лвэоха. Безспорно, нашата
търговия не е като тая на
София, Пповпивъ и Бургасъ.
но не само тамъ имаше про-
винения и н а к а з а н и я.
И тукъ тръбва да се посо-
чатъ двата фактора. на кои-
то се дължи изтъкна тото по-
ложение: хасковскитв тър-
говци се оказаха дапечъ отъ
всвко желание да иэползу-
ватъ тежкия моментъ, за да
печепягъ и спенулирвтъ, да
повишаватъ цени и криятъ
стоки. Тв изпълниха и из-
пълняватъ най-добросъвест-
но всички заповвди и наред-
би на центр. впасть и на
ивсгното комисарство.

Последното отъ своя стра-
на сжщо изпълни до днесъ
достойно своята трудна и
и крайно деликатна задача:
да приложи съ всичката стро-
rость наредбитв и да прове-
де единъ ефикасенъ кон-
тролъ, за да не се допусне
поскжпяване, укриване, на-
трупване, запасяване съ сто-
ки и др. Едновр?менно съ
предпазната дейность, Коми-
сарството не изпадна въ ув·
лечения и прибърэвность, и
нарушенията, доколкото та-
кива бъха констатирани. то
проучи грижливо и всестран-
но и за твхъ наложи съот-
ввтнигв наказания.

За честьта на Хасково, мъ-
стнитв търговци и Комисар-
ството се показаха на нужд-
нета висота и достойно из-
пълниха дълга си въ този
моментъ. Това ползува всич-
ки и най-много стопанския
животъ на града, който е на-
пълно нормаленъ.?---?-----,,--------?--ж?
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Промъннне начина на търrуването
на едро или на дребно

Едно окржжно на Министерството на търrовията. Про-
мtiиата и поправката на разреwитеnнитti става

nесио и безъ особении формалности
IСъ заповвдь № 2451 на r.

Министра на търговията бв
наредено всички търговци на
едро да декпариратъ предъ
мвстнитв комисари налични-
тв си къиъ 15 септемврий
стоки и на всвко 1 и 15 чис-
ло да даватъ на комисарст-
вата сведения за движението
на тия СТОКИ, избрОQНИ въ
списъка нъмъ заповвдьта.
Дадено бt и тълкувание, че
гукъ спадатъ и търrовцитъ,
които продаватъ и на едро
и дребно. Сжщевременно
отъ М-вото се разясни. че
ще nодаватъ ·декларации вси-
чки търговци, които иматъ
разрешително, въ което е
указана продажба на едро,
макаръ и въ действителность
тt да не продаватъ на едро.

По този начинъ, подъ уца-
ритв на заповt.дьта попап-
наха много търговци, които
продаватъ само на дребно,
но на времето еж поискали
и получили разрешително
„ на едро и дребно". Cera тв
еж принудени да изпълватъ
всички формалности, да во-
дятъ книга, да даватъ редов-
но сведения на комисарст-
вата и съ това да обременя-
ватъ и последнитt. За да се
избвгне това, нуждно е тия
търговци да поправятъ раз-
решитепнитв, които да оста-
натъ такива само за „ на
дребно". Понеже нвкои об-
щини еж отказали да извър-
шатъ подобни поправки не
разрешитепнигв, Министер-
ството е издало окржжно
No 5326, публикувано въ
Държввенъ вестникъ брой
225 отъ 9 октомврий т. г.,
съ което съобщава, че по-
добни постжпки на общин-
скитв управления еж непра-
вилни. Всвки търговецъ е
свободенъ да измtни разре-
шителното си за търгуване
на едро, на едро и дребно,
или само на дребно, по свое
желание и безъ представя-
нето на каквито и да било
документи. Цитира се и окр.
No 1-18-13517 отъ 2 ав-

rустъ 1938 гоц., въ което е
указвнъ начина на това ко-
ригиране на разрешителнитt:

.,f\ко търrовецътъ поже-
лае да смвни начина на тър-
гуването, т. е. отъ на едро
иска да търгува и на дреб-
но, то разрешителното на та-
къвъ търговецъ ще следва
да се допълни администра-
тивно отъ кмета, или отъ
председателя на Търговско-
индустриалната камара само
възъ основа на подадената
отъ търговеца молба, безъ
последната да се разглежда
отъ комисията по чп, 2, тъй
като въ случая нвна откри-
ване на ново търговско за-
ведение. Направеното допъл-
нение въ разрешителното
ще следва да се отбележи и
въ търговския реrистъръ,
който се води било въ ка-
марата, било въ общината.
Разрешителното ще се пре-
дава направо на заинтересо·
вания търrовецъ, а не чрезъ
Общото търговско сдруже-
ние".

Не следва да се пречи на
никой търговецъ да кориrи·
ра издаденото му разреши·
телно за търгуване, било
отъ едро и дребно, на едро,
или само на дребно, било
обратно. Следъ измtнението
ще трвбва само да се следи
търrовецътъ да продава из-
ключително по начина, укв-
звнъ въ поправеното разре-
шително.

Като съобщава горното,
Общото търговско сдруже-
ние уведомява. че всички
търговци, които желаятъ да
попрввятъ разрешителнитt
си, моrатъ да попучетъ упжт-
вания и съпейст вие отъ квн-
цаларията на сдружението.

Иормирането на ценит'&
Комитетътъ по нормиране·

то на ценитt въ града ни,
следъ продължителна рвбо-
та, е почти привършилъ опре·
дtлянето продажнитt цени
на стокитв.
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ПроdJесионапенъ и орrанизационенъ животъ
Важни съобщенин за всични търговци

'

Първит, ПОСМЪРТНИ помощи
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 размtръ. Не чакайте последния
день за внасянето, защото можете и да забравите,
а Сдружението нвма възможность да обхожда по
отдвлно гърговцитв и да събира този облогъ.

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

Безъ глоба се плаща членския вносъ къмъ
Общото търговско сдружение най-късно до 25 ок-
томврий. Следъ 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 пропуснете случайно срока. Това се отнася за
всички търговци отъ града и околията.

Срокътъ за подаване декларации за облагане
съ данъкъ-пвтентъ за периода 1940/1941 год. из-
тече на 30 септемврий. Гвзи търговци, които еж
пропуснали да подадатъ декларация въ срока, па
направятъ това най-късно до края на текущия ме·
сецъ окгомврий, Въ такъвъ случай данъка 'ще се
събира съ 10°/о глоба-увеличение. f\ко декларация
не се подаде до края на октомврий денъкътъ ще
се събира въ троенъ разивръ.

Търговцнтв, които вече еж се записали за
членове на Посмъртната каса, да се явятъ незабав-
но въ канцеларията на сдружението, за да си по-
пучатъ членснитв книжки, които еж пристигнали.
Това е необходимо, защото членуването въ касата
е редовно отъ момента, когато членътъ получи
книжката си и се разпише въ нея.

До 15 онтоиврий всвки работодатель трвбва
да удържи на всички работящи при него работни-
ци половинъ надница като трета задължителна го-
дишна вноска за членски вносъ на Българския ра-
ботнически съюзъ и да закупи отъ специалнигв
марки, съ които да облепи осигурителнигв книжки.

На 25 онтонврий изтича срока за добровол-
но плащане на разни държавни данъци въ това
число и на третинка оrъ пвгенте+- цанъкъ занятие
за текущата 1939 r. Платете данъцигв си!

На 25 октомврий изтича срока за добровол-
но плащане на съответната третинка отъ общин-
скитв данъци и такси

Опрепвлениятъ воененъ данъкъ се плаща
доброволно най-късно до 25 октомврий на годината,
за която е наложенъ.

Декларации-сведения за движението на сто·
китв се представятъ на Комисарството всвко 1 и 15
число на месеца отъ търговцигв на едро и дребно.

се дадоха
Въ Стара-Загора и Карнобэтъ бидоха вржчени по .(10,000 лева на семействата на починали търговв r
Всвка инициатива е изпъп- Гл. организаторъ заедно С1

I=нима, когато словата около юрисгконсулта на Касата л 1
нея се замвнятъ съ дъла. чно да эенесагъ сумата н 1
Създаването на инсrитутъ починалия търговецъ Хрисв 1(
въ търговския съюзъ, съ В. Бъпчевъ. Наскоро спеш 1,
социални задачи, бвше за· пристигането имъ въ градl )мислено отъ дълги години на търговцигв и гражцеь к
и трвбваше да се иэпвягъ ството стана известна цепь котъ устата на ржковоцнитв та на посещението. След- .,
фактори на съюзнитв поддв- подготвянето на всички не JJпения много доводи и тео- обходими книжа, сумата от, 3
рии' доната се дойде до ре- 10,000 лева, която е първев к
ализирането на Посмъртната посмъртна nомощь, въ при е
каса. сжтствието на управителноп 1-i

Въпрвки готовносгъта на гвпо, заедно съ организато т
българския гърговецъ, проя- ра и юристконсупта, се npe <:
вила се въ подкрепата за даде лично на съпругата Н1 Рсъздаването на касата, все починалия търговецъ. LIпакъ той имаше нужда, вв- Бързата и нd време даде
рата му да се подсили съ ре- на nомощь сломи всичи J
ални факти. предпоставки, които за нt

Взаимно спомагателната и кои служеха като доводи 31

посмъртна каса на бъпгар- отдалечаването имъ отъ уч
скитв търговци е двпо, кое- редената посмъртна каса, н1
то е изградено върху взаим- не само това=-вмвсго отпв
нета помощь на своитв чпе- леченость, породиха се же
нове, като въ основата на лания и стремежи отъ стра
нейнитв начинания е силно на на всички търговци, къмт
подчертано другарството. Тя пълното имъ приобщаване.
е, която открива касата си, Името на Посмъртната ка

1

за да брои суми на всвки са при Общия съюзъ на бъв
пострадалъ свой членъ, безъ гарскитв търговци стана оцц
да търси въ фориалноститъ по-популярно, когато се нау)i
причини, задъ които да се чи факта, че Гл. оргвниза „крие, съ цель да се откаже торъ и юристконсулта, нами
или забави плащането на по- райки се въ обиколка изт
мощьта. Бургазна область, научевеп

Напротивъ, Посмъртната за смъртния случай на тър
каса на гърговцигв има за говеца Чирnанлиевъ въ Кар
крайна цепь, подсигуряване- нобатъ и веднага се отзова
то на търговеца въ истинска ватъ тамъ, кжцето, слеш
смисъль и служейки на този провврка на книжата, се SI

nринципъ, тя изхвърля о гъ вяватъ въ кжщата на тър
себе си епементигв, които говеца и броятъ сумап
опредвлятъ теорията за най- 10,000 лева на неговата съп
бързото напластяване на ка- руга.
питали и резервни фондове, Съ твзи два случая се по
добивани отъ подобни уч- твържпава, какво идеята, но
реждения, no установения ято е ржководила инициато
досегашенъ редъ. ритв за създаването на По

Съ учредяването и эапоч- смъртната квса, е наnълнс
ването да функционира По- оправдана съ пвпата.

Следвайки този пжть н
отзивчивость, бързина и съ-
кращаване на формалности
тв, ние се напъвваме, че со
циалниятъ проблемъ за cen
е правилно разрешенъ 31

търговцитв, чрезъ учредява
нето на Посмъртната каса,
отъ тукъ не по-малка е на
деждата и за по-нататъшни
тt разултвти, които иогап
да се очаквагъ,

Миленъ Ст. Петновъ
организаторъ на Търг. съю

1„
I

Четете в-къ
.Стопански бюпегинъ"

Печ.• ЧИКf\ГО"-Хасковt

смъртната каса, започнаха да
се пораждатъ правата на тър-
говцитt-членове, изпълни-
ли всички формалности no
устава, огъ една страна и за-
дълженията-отъ друга.

И ето нисгжпиха ония мо-
менти, за които Посмъртна-
та каса бвше извикана, да
служи на семействата на на-
следницитв на починалитt
търговци. Първата весть дой-
де отъ Общо го търговско
сдружение въ Ст.-Загора, ко-
ето съобщи за смъртьта на
починалия твхенъ реповенъ
чпенъ на сдружението и та-
къвъ на посмъртната каса.
Бtше опредълено отъ Ц. К.
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Кооперацията въ Съветска Русия
В-къ „ Правда" Централенъ органъ на ко-
мунистическата партия въ броя си отъ 17
августъ т. г. пише уводна статия за руски-
тi; потрвбитепни кооперацив и между дру-
гото казва:

„Общоизвестно е, какъвъ I пигв разхищенигв отъ твхъ
.бичъ въ дейностъта на кос- • суми. Нtма съмнение, че то-
перациитt еж врецитепитв и ва е първата иврка: за раз-
разхищенията. На всесъюзна- сипницитв на кооперативна-
та конференция на потръби- та собственость-никаква по-
телнитв кооперации презъ щада. Но главното тунь се
юний говори председателя заключава въ това, да се
на f\зсрбейджанския съюзъ създаде такава атмосфера,
Джибраилзе. Той съобщи, че такава система на конгролъ,
кооперативната организация, така да се провврятъ и под-
която той ржководи, е насо- бератъ ржковоцителигв, що-
чипа вниманието на препсе- то разсипничеството въ кос-
.дателитt на районнитв съю- перациитt да стане невъз-
эи и селскитв потрвбитепни можно ".
кооперации върху борбата Бележка : Значи и въ
съ вредителитt и разхище- Русия, като у насъ. Само че
ниятв. Резултати, по негови- тамъ исквтъ разхищенитt

·. тв думи, вече има. Въ какво срвдства обратно, а у насъ
-се състоятъ тt? Въ това, че ги прощаватъ.

1 .F\зърбейджанскитt коопера-
ции- изискватъ отъ вредите- (Изъ „Бълr. търг. в-кь")
•••• в···
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i\
Посмъртната каса при Съюза, освенъ

Iiдаването на посмършни помощи, има и •

други голзьми и благородни цели: пост-
ройка на почивни домове, издръжка вь
училища способни деца на бедни тър-
говци и др.

Подкрепете я вь тзьзи начинания !
?:

\
Запишете се веднага за члень !
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у· aa·········11••••••..·······················••a••·················=ii!

ъ

·ъ

р-
р·
а·

гь
Я·

,р·

та

каvчvкова Фаlрика
БРАТЯ ДЕЛИТОНЕВИ- Хасково -

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

шушони, ботуши и др.,П·

о•
Трайни Модни фасон-и == Износни цени

т ф 1 Фабриката № 39еле они: i 11.r.• 1 Магазина J'tO 122
.о

3-4-0.о
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ПЕРПИШКИ КАМЕННИ ВЖГЛИЩА
на сезонни цени

дърва и кояарски материали ще намвриге всвкега при
Широковъ & с-не Паnазовъ-Хасково

Снладь до Бр. Върбанови. Приематъ се и поркчки
4-3-12
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Банка ,,ЛОВ в РИ Е" -Хасково
Кредитно Акционерно Д-во

Върши всвнаква банкови операции
Кредитира всички съсловия

Приема влогове при най-износни условия. 4-2-5
не

'-:."31

I
ЧЛЕНСКИЯТЪ вносъ БЕС·аъ rnotд

I
ПА ТЪРГОВЦИТ'В СЕ ВНАСЯ 0

най·късно до 25 октомврий.
В( 111111888181.....11!1181iillllll..181..118111111181181181..8

ИОРМИРАИЕТО ИА ЦЕИИТВ
Местниятъ номитетъ по нормиране на ценитъ

е установилъ следнитt. цени за разни
видове стоки

Раэни строителни материали
1. Чигунъ плочи за печки до 9·50 пв, кгр.
2. Желtзо обло бетонно цена нормирана
3. Желtзо шини, халкалънъ, квадратно

и обло търговско до 7·50 лв. кгр.
4. Жепвзо трансмисионно до 7·50 пв, кгр.
5. Желtзо силмета съ дебелина до 4 м. м.

включително до 8
6. Желвзо фасонно жгпово Т. и П. образно до 8
7. Желвзо плоско лама съ широчина до

15 см. включително до 7•50 лв. кгр.
8. Желtзо плоско лама съ широчина отъ

i 16 см. до 20 см. до
19. Желвзо чемберликъ до

10. Стомана каменарска до
111. Стомана обла инстументална до

12. Стомана ресьорна до
113. Стомана не калена до

14. Стомана калена до
15. Стомана диамантена до
16. Бакъръ, банъръ квадратенъ до
17. Цинкъ, циннъ на листа до
18. Калай до
19. Олово до
20. Месингова ламарина отъ № 0'26 и

I
по дебела до 70 лв, кгр.

I

21. Месингова ламарина отъ № 0·1 О и
№ 0·15 дебелина до 250

I

22. Бронзъ обълъ на пръти до 70
23. Лопати № 3 до 14

I

24. Лопати № 4 до 15
25. Лопати № 5 до 18

1
26. Лопати вжглищарсни до 25

; 27. Лопати вжгпишарски голвми до 35
28. Лопати усилени специални до 35
29. Лизгяри № З до 22
30. Лизгяри № 4 до 24
31. Лизгяри № 5 до 26
32. Кирки цена нормирана
33. Чукове българско производство до
34. Чукове европейски до

i
35. Чукове мелничарски европейски до
36. За прозорци панти германски № 7 до

' 37. За прозорци панти германски № 8 до
,
38. За прозорци панти германски № 9 до
39. За прозорци панти германски № 1 О до
40. За врати панти германски № 12 до
41. За врати панти германски № 13 до
42. За врати панти германски № 14 до
43. За врати панти германски J\fo 15 до
44. За врати панти германски № 16 до
45. За прозорци панти френски No 6 до
46. За прозорци панти френски № 7 до
47. За прозорци панти френски № 8 до
48. За врати панти френски № 8 до
49. За врати панти френски № 9 до
50. За врати панти френски № 1 О до
51. За прозорци мартинки черни до
52. За прозорци мартинки никелирани до
53. За прозорци мартинки месингови до
54. За прозорци мартинки грицхамерови до
55. За врати брави съ чемберъ вкопани до
56. За врати брави безъ чемберъ вкопани до
57. За врати брави баскапии до
58. За врати брави баснапии съ струганни

дръжки до 35 лв. броя
59. Подкови волски цена нормирана
60. Подкови конски цена нормирана
61. Подкови мулешки и конски плочи цена нормирана
62. Клинци до 40 лв. кгр
63. Гвоздеи цена нормирана
64. Кабари за обуща до 25 лв. кгр.
65. Черна ламарина 75/150; 90/180; 100/200

си. разни размtри до 12 лв. кгр-

пв. нгр.
кгр.лв.

8•50 лв.
8 лв.
14 лв.
18 лв.
18 лв.
18 лв.
28 лв.

280 лв.
80 лв.
18 пв,

166 лв.
20 пв.

кгр.
кгр.
кгр.
кгр.
кгр,
кгр.
кгр.
кгр.
кгр.
кгр.
кгр.
кгр.

лв. кгр.
лв. кгр.
лв. броя
лв. броя
пв, броя
лв броя
лв. броя
пв. броя
лв. броя
лв. броя
пв. броя

26 лв. кгр.
40 пв. кгр.

100 лв. кгр.
1 ·50 лв. броя
1 '60 лв. броя
1 ·80 лв. броя
2·20 лв. броя
5 лв. броя
5·50 пв. броя
6 лв. броя
7 лв. броя
8 лв. броя
1 ·40 лв, броя
1 ·60 лв. броя
1

· 80 лв. броя
4 пв. броя
4 ·50 лв. броя
5 лв. броя
20 пв. броя
26 лв. броя
26 лв. броя
30 лв. броя
34 лв. броя
28 лв. броя
30 лв. броя
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Брой 6

(Продължение отъ 3 стр.)
66. Поцинкована ламарина 74/150 см. до 20 лв. кгр,
67. Поцинкована ламарина 100/200 см. до 17 лв. кгр.
68. Бвпо тенеке до 750 лв. каса
69. Водопроводни тржби бвли 1/2 цолъ до 20 лв. метъръ
70. Водопроводни тржби бвпи 3/4 цолъ до 26 лв, метъръ
71. Водопроводни тржби бвли 1 цолъ до 38 лв. метъръ
72. Водопроводни тржби бвпи 11/4 цолъ до 55 лв. метъръ
73. Водопроводни тржби бtли 11/2 цолъ до 70 лв. метъръ
74. Водопроводни тржби бtли 2 цола до 85 лв. метъръ
75. Водопроводни тржби черни 1/2 цолъ до 18 лв. метъръ
76. Водопроводни тржби черни 3/4 цолъ до 24 пв, метъръ
.ТI. Водопроводни тржби черни 1 цопъ до 33 лв. метъръ
78. Водопроводни тржби черни 11/4 цолъ до 45 лв. метъръ
79. Водопроводни тржби черни 11/2 цопъ до 55 пв, негъръ
80. Водопроводни тржби черни 2 цола до 70 лв. метъръ
81. Кранове за чешми сбинновенни 1/2 цолъ до 30 пв. броя
82. Кранове за чешми обикновенни 3/4 попъ до 50 лв. броя
83. Кранове за чешми обикновенни 1 цолъ до 90 лв. броя
84. Кранове за чешми съ холендъръ 1/2 цопъ до 50 лв. броя
85. Кранове за чешми съ хопендъръ З/4 цолъ до 66 лв. броя
86. Кранове за чешми съ холендъръ 1 цолъ до 110 лв. броя
87. Кранове за чешми Биберови 1/2 цопъ до 75 лв. броя

Омивалници чугунени емайлирани:
88. Безъ крила 35 см. до 220 лв, броя
89. Безъ крила 50 см. до 260 лв. броя
90. Безъ крила 60 см. цо 320 лв, броя
91. Безъ крила 65 си. до 340 лв. броя
92. Безъ крила 70 см. до 370 лв. броя
93. Безъ крила 86 см. до 450 11в. броя
94. Безъ крила 90 см. до 480 лв. броя
95. Съ крила 90 см. до 420 11в. броя
96. Съ крила 100 см. до 460 лв. броя
97. Съ крила 110 см. до :>50 лв. броя
98. Тель поцинкована - цена нормирана
99. Тель желtзна - цена нормирана
100. Тель горена - цена нормирана
101. Тель месингова - цена нормирана
102. Тель бодлива - цена нормирана
103. Оси желвзни за коли - цена нормирана
104. Кофи поцинковани No 1 О до 24 лева броя
1Q5. Кофи поцинковани No 11 до 26 лева броя
106. Кофи поцинковани No 12 до 28 лева броя
107. Кофи поцинковани No 13 до 30 лева броя
108. Кофи поцинковани No 14 до 32 лева броя
109. Фенери вътроупорни No 323 до 80 лева броя
11 О. Фенери вtтроупорни No 420 до 85 лева броя
.111. Фенери ввтроупории No 423 до 75 лева броя
112. Фенери ввтроупорни No 275 до 65 лева броя
113. Фенери вtтроупорни No 225 до 60 лева броя
114. Фенери ввтроупорни № 159 до 62 лева броя
115. Фенери ввтроупорни No 157 до 55 лева броя
116. Фенери вtтроупорни No 175 до 50 лева броя
117. Фенери вtтроупорни No 75 до 45 лева броя
118. Ютий желtзни до 85 лева броя
119, Бои анилинови - цена по фабриченъ ценоразписъ
120. f\збесъ на платъ (листове) до 40 лева кгр.
121. f\збесъ на върви до 80 лева кгр:
122. Нишадъръ на калъпи до 20 лева кгр.
123. Нишадъръ на пвсъкъ до 30 лева кгр.
124. Нишадъръ на кристали до 40 лева кгр.
125. f\сфалтъ (эифгъ) до 10 лева кгр.
126. Киселини сврна до 15 лева кгр
127. Киселина солна до 15 лева кгр
128. Калофонъ до 16 лева кгр:
129. Бораксъ до 25 лева кгр
130. Бизиръ до 36 лева кгр-
131. Миниумъ европейски до 36 лева кrр,
132. Графитъ пеяпски до 12 лева кгр-

на текстилнит? произведения
Одеала войнишки първо качество
Оцевпе „ второ „
Оцевпа „ трето •
Одеала-Калnазанови цесинирвни
Одеала домашни
Оаеапа-е-Жекврдови, f\ндонови и Келовн llJ нвч.
Оцевпа -f\ндонови I качество
Оцеала-f\ндонови и Калови екстра
Мушами мtстни-кабардинъ безъ качулка

броя
..
..
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•
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•
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СЛУЖБАТА ПО НОРМИРАНЕ
иа цеиит? въ Хасково

Търговцитt отъ Хасково
до тоя моментъ не еж заре-
гистрирали още нвкои гру-
би нарушения на продажни-
тв цени. Правятъ всички
усилия да докажатъ, че це-
нятъ критическото положе-
ние, въ което се намира
страната ни. Т1; ще продъп-
жатъ и за напредъ де вър-
вятъ по пжтища, които се
желаятъ отъ цвлия народъ
и ингереситв на момента.
Много артикули изчезватъ
съ което се пишеватъ пос-
педнитв отъ възможностьта
да ги продвватъ и да изквр-
ватъ нормепната си печалба
отъ твхъ.

Т1; желаятъ за сега отъ
службата по опредвлянв це-
нитt да се вспушватъ въ съ-
вещателния rласъ на заин-

тересуванитt и да не пица
ввгъ търговцигв отъ пече
ба, която закона имъ огрев
да. Тая печалба не е нужн
само на търговцигв. Тя
необходима за да имаме в,
наги и въ достатъчни кот
чества стоки въ града ни.

Защото факти като те
гдето на бензина е опреш
лена цена за тенекия 211

лв. въ Хасково. а на rapi
Раковски 218, ще кара вина
ги кооперация „Напредъ" я
отправя бензина си за?
ковски и нашитв шофьор
да хопятъ отъ твмъ да ку
пуватъ. Не бива да се исн
rазьта на едро да се проде
ва въ Хасково по 130, когап
търговцитв я купуватъ пс
130•50 пв.

лева
340
280
220
380
320
440
650
790
750

МушDми ,, • съ • ,, 8(Х
Мушами • лакирани безъ ,, • 600
Мушами • ,, съ • ,, 650
Мушами-европейски-лакирани • 85(
Мушами-Dнглийски • 115(
Шаеци+-мвствв, Калпазанови I качество метъръ 2<Х
Шееци=-ивстни отъ всички фабрики II квч, ,, 15(
Шаеци=-мвстви 111 качество „ 9(
Щрейхгвренъ платъ отъ всички фабр. I кач, ,, 24(
Щрайхгвренъ ,, ,, • ,, II • • 2 \(
Щрайхгвренъ • • ,, ,, 111 ,, ,, 19()
Щрвйхгвренъ • ,, ,, • IV ,, • 1ЗС
Камгарни платове отъ всички фабрики I кеч. • 32(
Камгарни • • • • 11 ,, • 29С
Камгарни ,, ,, ,, • 111 • ,, 27С
Камгарни ,, ., .. • IV ,. • 25t
Камгарни • английски • 70С
Камгарни • пантолонглуци I качество „ 350
Камгарни ,, ,, II • • 310
Шевьоти I качество „ 29()
Шевьоти 11 ,, ,, 260
Шевьоти III „ 230
Трико офицерско • 430
Ппатъ за балтони огъ всички ф-ки I качество • 54С
Ппатъ ,, ,, • ,, ,, JI ,, • 45С
Платъ ,, ,, ,, ,, 111 • • 40С
Ппвгъ ,, ,, • ,, ,, IV ,, ,, З8С
Ппагъ ,, ,, • • • V ,, ,, ЗОС
Платъ • ,, ,, ,, • VI ,, ,, 26(
Платъ ,, .. ,, • ,, VII " ,, 21(
Ппагъ ,, • английски „ 10()(
Канаваца No 7 • 1i
Канаваца № 15 „ Z
Канаваца No 11 О 2f•
Колхастаръ No 15 „ 2:
Колхастаръ .No 10 • ?
Колхас:таръ № 32 • З(
Сатенъ .No 5 • Зf
Сатенъ мако • 7t
Сатенъ брилянтъ ,, ?
Вата кrр. 2!

Съ запов-вдь .No 26 Комисарството по продоволствие
то е опредtлило допълнително следнит-в цени заРаэни бакалски стоки:

1. Червенъ пиперъ сладъкъ въ пакети отъ по 100 Гf
и 50 rp. до 32 лева килоrрамъ;

Червенъ пиперъ сладъкъ и лютивъ въ кутии отъ rJ

100 грама и 250 грама да се продава съ 3 лева по-скжР
отъ цената на този въ пакетчетата;

2. Черъ пиперъ до 11 О лева кгр.
3. Кафе лаве до 128 левll кrр.
4. Леща-едра на едро до 9 лева кrр., на дребно 11

10 лева кrр.
Леща - дребна на дребно до 7 лева кнлограмъ .


