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Кое е продажба на едро?
: ки 2 и 3 гърговцитв не след-

I

ва да иматъ разрешително и
за търгуване на едро и не
еж длъжни да декпариретъ
наличнитt си количества съг-
ласно заповвдьта ми nодъ
№ 2451 отъ 11. IX. 1939 г.
(Държ. в-к ъ брой 204 отъ
13 септемврий 1949 год.)

5. Всички досегашни тъп-
нувания на Министерството,
относно забележка I къмъ
чп. 1 на наредбата эвконъ за
уреждане н а вжтрешната
търговия, т. е, нога ще има-
ме търговия на едро и кога
на дребно, противоречащи
на това окржжно ct: отмt-

Кьмь хасковскитзь търговци
Когато цrьл'Ь народь се говти за отбраната

на Отечеството, !-la тьрговиипиь, покрай общитзь
имь задьлжения, като бьлгари, тежать и юькои
по-специална такива, които пиь С'Ь пьлна готов-
ность трrьбва да изпьлнять:

1) Да следятъ и спазвать нарежданията на
властитп вь врьзка сь: нормировкитзъ, декларира-
нето на стонитзь и пр.;

2) Да платять на Държавата и Общината
всички свои закьснъли и текущи даньии, за да не _

се затрудняватъ одщестееннипиъ служби;
3) Да работять за създаване спокойствие

средь консуматоритгь, за да не се явява паника,
поради временно изчерпване на юъкои стоки;

4) Да направят» всичко до вьзможния мак-
симумъ, като улпснягать С'Ь кредити нуждаюши-
тзъ се тзъхни клиенти;

5) Да се стараять да запасять града нн сь
повече стоки;

6) Да подготвять своитп близки+жени, де-

ца и пр., да могать да ги зампстять вь мага-
зиниизъ имь, вь случай че бмдать повикани на
обучение или мобилизирани.

Търговци, изпълнете и сега, както вина-
ги, своя дьлгъ!

Съ окржжно № 5772 пуб-
ликувано въ Д. в. брой 232
отъ 17. Х. 1939 гад. Минис-
тра на Търговията Промиш-
пенностъта и Труда съобща-
ва за сведение и изпълне-
ние следното тълкуване на
забележка I къмъ чл. 1 отъ
Наредба - звконъ за уреж-
дане вжтрешната търговия:

1. Да се счита за търго-
вия на едро продаването отъ
търговецъ на т ъ р го в е ц ъ
(разбирано въ широкъ сми·
сълъ на думата), т. е. вклю-
чително индустриелецъ, за-
наятчия и попу-занаятчия.

2. Нъме да се счита, обаче,
че търгува на едро търговецъ
съ разрешително за търговия
на дребно, който инцидент-
но и случайно продава на
други търговци, занаятчии и
попу-аанаятчии малки коли-
чества стоки, безъ това да
съставлява главния обектъ
на неговата търговия.

3. Да се счита, че поцпа-
датъ подъ точка 2 по-горе
такива продажби, които до-

Отъ Общото търговско сдружение стигатъ най-много до про-
дажби на стоки въ пакетъ
(каса захарь, тенеке сирене
и пр.) или въ количества
подъ обичайнитt минимални

I
жавенъ вестнинъ, брой 225 продажби на едро и то ко-
отъ 9 Х 1839 г. Лицата, кои- гато се занупувагъ по цени
то се възползуватъ отъ това на дребно. Така напримвръ,
окржжно и си nромtнятъ една продажба на кафе до
разрешителнитt отъ „едро 5 кгр., леблебии до 10 кгр.,
и дребно" само на „дребно", чай до 1/2 кгр., сирене до 20
ще следва да деклариран, кгр., (едно тенеке), кашка-
само къмъ последната дата валъ до една пита (или до
преди входящия номеръ на 10 кгр.) и въобще продажби
заявлението имъ за промt- на стойность до 500 лева не
ната (напр., ако е подалъ за- следва да се счита за тър-
явление за промtна на 10 rовия на едро, когато таки-
Х 1939 г., ще декларира са- ва количества се эвкупуватъ
мо за положението къмъ 1 отъ търговци, занаятчии или
Х 1939 г., ако е поискалъ полу-занеятчии по цени на
проиъната на 16 Х 1939 г.- дребно.
ще декларира къмъ 15 Х 4. За продажби отъ вида
1939 гад.). на тtзи изброени въ точ-
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По деклариране наличнитt стоки
Министерството на търго-

вията е отправило до общин-
скитв комисари no продо-
волствието важно нарежда-
не въ връзка съ деклари-
рането не стокитв, отъ кое-
то правимъ следната извад-
ка:

Пропуснато е да се декла-
риратъ стоки отъ търговци,
притежаващи разрешително
за търгуване на едро и дре-
бно, nодъ предлоrъ, че тър-
говцитв търгували само на
дребно.

Всвки търговецъ. прите-
жаващъ разрешително за
търгуване било само на ед-
ро, било на едро и дребно,
е длъженъ да декларира, не--
зависимо отъ това,дали той
продава и на едро или не.
Търговци, които желаятъ да
не деклариратъ, понеже про-
даватъ само на дребно, да
корегирвгъ съответно разре-
шителнитt си, съгласно ок-
ржжното на Министерството
подъ № 5326 отъ 6 октои-
врий 1939 г., публ. въ Дър-

Посмъртната каса при Съюза, освенв
даването на посмвршни помощи, има и
други голзьма и благородни цели: пост-
ройка на почивни домове, издръжка вь
училища способни деца на бедни тър-
говци и др,
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няватъ. ** *
Въ свръзка съ това ок-

ржжно Общото Търrовско
Сдружение повторно съоб-
шава на всички търговци,
които иматъ разрешителни
за продажба на едро идреб-
но и желаятъ да попревятъ
разрешителнигв си само за
,,на дребно", могатъ да сто-
рятъ това съ заявление до
общината.

видено изъ уnицит?
на Хасково

Прави впечатление. че но-
вото шосе за гарата предъ
фабриката на Стойчо Мар-
чевъ е построено така, че при
пъжпъ, върху му се образу-
ва голtма локва поради нв-
мане на нжде да отича во-
дата.

По сжщото шосе предъ
Военния клубъ водостока е
вече пропадналъ и сега е за-
граденъ съ камъни за пред-
пазване.

Отъ 1 О години, следъ всв-
ки дъждъ, двама общински
служители израэходватъ по
епна надница, за да проби-
ватъ канала до е л и n с а т а
предъ Банка Български Кре-
дитъ.

Пита се, квкъ до сега не
се заинтересува техническа-
та власть, за да се справи
съ това квнвпче, дълго само
4 метра, а се хабятъ излиш-
ни надници вече отъ толко·
ва години.
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Професионопенъ и орrонизоционенъ животъ
Важни съобщения за всички търrовu и

Обръщаме вниманието на г. г. търговци-
тв върху нарецбигв, загювъдитв и нормиров-
кит-в на ценитв, които помвстваме въ настоя-
щия брой. Нека всвни търговецъ ги прочете
внимателно, за да може да се съобрази съ
твхъ и не попадне въ грешки и нарушения.
Запазете този брой, той ще ви бжце нуженъ
и полезенъ!

Членуването въ Посмъртната каса е задъл-
жително за всички търговци. Записването и плаща-
нето на вноската за 1939 год. тръбна да стане най-
късно до края на т. м. Следъ тази дата вноската
ще се с ъ б и р а принудително и съ глоба, чрезъ
бирницитв

Съгласно новата заповвдь на Министерството
на Търговията. сведенията за движението на стоки-
тв и наличностьта ще се полаватъ само къмъ по-
следното число на месеца (а не на 1 и 15 число,
както бвше до сега). Подаването тръбва да стане
най-късно до 5 число на следния месецъ.

Внасянето на еднодневенъ доходъ за 1939 г.
отъ всички търговци, еднолични и събирателни фир-
ми, е продължено до 31 октомврий т. г. Следъ та-
зи дата еднодн. доходъ ще се събира чрезъ бирни-
цигв въ двоенъ размвръ. Не ч а к а й те последния
день за внасянето, защото можете и да забравите,
а Сдружението нвма възможность да обхожда по
отдвлно т-ърговцигв и ла събира този облогъ.

На 31 октомврий 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. макаръ и неконстатирани съ актъ,
или при ревизия. Сжшо 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 обгербване съ сегашни гербови марки.
Срокъгъ 31 октомврий е фаталенъ и не ще бжце
продълженъ.

Срокътъ за подаване декларации за облагане
съ цанъкъ-патентъ за периода 1940/1941 год. из-
тече на 30 септемврий Гвзи търговци, които еж
пропуснали да подадатъ декларация въ срока, да
направягъ това най-късно до края на текущия ме-
сецъ октомврий. Въ такъвъ случай данъка ще се
събира съ 1 О% глоба-увеличение . .t\ко декларация
не се подаде до края на октомврий данъкътъ ще
се събира въ троенъ разивръ.

Търговцитt, които вече еж се записали за
членове на Посмъртната каса, да се явятъ незабав-
но въ канцеларията на сдружението, за да си по-
лучатъ членскигв 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.

Съгласно заповвдь № 33 на Комисарството,
търговцигв на едро могатъ да продаватъ само на
редовни гвхни клиенти до 30 °/0 отъ декларирани-
тв на 15 октомврий: сода каустикъ, чугунъ суровъ,
търговско обло жепвзо, фасонно желъзо, стомана
на блокове, плочи, греди и пр., цинкъ, олово, ла-
марини всички видове, тель: медна, желвзна, горе·

на, поцинкована, месингова, бодлива, бетонно же·_.з
ггвзо, шини и чемберликъ, жеггвзо на греди и пръ-,
ти, медь (бакъръ), алуминий, месингъ, бвло тене-еи
ке, киселини: сърна, солна, азотна, калцирана соца.>
останалото количество отъ 70 °/0 може да бж·rъ

3аде продадено само съ разрешение на Мини·1р
стерството на Търговията. 1и

Гърговцигв на едро могат ъ да продаватъ]«
соль морска, млвна. каменна, черъ пиперъ, кафе, ю

? :ичаи само на редовни клиенти на които еж доставя· гг
ли тия стоки и презъ 1938 год.

1

На нови клиенти сжщигв стоки могатъ да се е
продаватъ само съ разрешение на комисарството и t.
то при положение, че иматъ достатъчни количества, е

оза да задоволятъ редовнит-в си клиенти. а·

у
еЕДНf\ голвмн ПРЕЧКf\ е

эа иэносителитъ на плодове, эелен"-iуци ?,
и др. эемедълски произведения р

Съ постановление на Mt.1·
I то желаятъ да получатъ отъ t

нистерския съветъ е приета Експортния институтъ раз· а
наредба за обезпечение из· решително за износъ на по- I
плащането на проиэвопите- добни произведения, ще t.
пигв стойностъга на прода- трвбва да докажатъ, че при· к,
пенитв отъ твхъ за износъ тежаватъ необходимата ор- о
грозде, овощия, зеленчуци и ганиэвция за износъ и на· я:

др. Между другото, въ чл. пълно внесенъ капигалъ не ai

4 на казаната наредба е по· по-малко отъ 3,000,000 лв.
становено, че фирмитt, кои· Сжщевременно за коопера- е

тивнигв сдружения-износи· а

търrовцит... ни питатъ тели, се изисква вмtсто ка- з
D питапъ отъ 3,000,000 лв. да -

представятъ удостовtрение
отъ Бълг. Зем. Банка, че
разпопагатъ при сжщета съ
кредитъ въ сжщия размt ъ.;1

Тази наредба е създала
11,1

смущение въ сръдата на тър· е
говцитв износители, тъй ка·,J:'1
то малцина отъ твхъ разпо-р,
лагатъ, или моrатъ въ кра·,1
тъкъ срокъ да набавятъ тол•:,:
кова голtмъ собствененъ ка·,а
питапъ. По този нечинъ тt1с
ще бжпатъ принудени да>е
прекрвтятъ своята износнае
търговия, следъ което тя ще:,
се укаже съсредоточена въ1?,
ржцетв на нtколно крупни
фирми и кооперации. эе

По този случай Околий-ц
ския Търговски Синдикагъц
въ rp. Варна е огправилъи
чрезъ Варненската Търгов ;i,
ска Инд. Камара и Общияге
Съюзъ на Бъпгарскитъ Тър-:т
говци, молба, наредбата да-tЕ
бжпе корегирана, като се из-о
остави искането на текъвъве
капитапъ, а се наложи ппа-иэ
шането на закупенитt изце
носни произведения да сте-
ва само въ брой.

Съгласно заповtдь No 33
нвкои стоки моrатъ да бж-
датъ продавани само до 30°/о
свободно, а цругитв 70°/0 са-
мо чрезъ разрешение на Ми-
нистерството. Не ни е ясно,
какъ ще бжцагъ мотивира-
ни тия искания предъ Ми-
нистерството, и кой ще ги
иска? Ще се смвта ли като
мотив ъ нуждата на ,ър-
говцитв да ги продадатъ за
да се снабдятъ съ срвдства
за нови доставки?

За нвкои стоки се пред-
писа отъ реквизиционната
комисия да се държатъ на
разположение на сжщате,
питатъ търговцигв до кога
ще г и държатъ. Сжщитв
стоки еж обикновенно отъ
първа необходимость и за-
държането имъ за неопре-
дtлено и продължително
време надхвърля нищожна-
та печалба опредtлена на
търговцитъ за твхъ. И тукъ
трвбва да се направи нвщо,

Търговцитъ се чувсгвуаатъ
много затруднени щото ед-
на часть отъ най-важнитв си
стоки да държатъ на разпо-
ложение на Министерството,
а други на реквизиционната
комисия. За свободна про-
дажба остава само една мал-
ка часть, която не ще с-иг-
не да се посрещнатъ раз·
носкитt на продавачитt.

61Станете членъж
на Посмъртнатар,
каса.

Членуването ен<

э адъ л ж и т елно0
эа всички тъР·я
ГОВЦИ. ге
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Търговци
Пакъ

Не веднажъ и дважъ е
•· изтъквано, че кооперациитв
>' у насъ се радватъ на широ-
?- ки привилегии, прокарани
3

<:Ъ разни закони. И докато
.
' търговцитв искатъ 'lремах-

?- ването на твзи привилегии иf· приравняването предъ эако-
нитв на всички стопански

ъ форми, кооперациигв обик-
,. новенно отричатъ че еж при-J' випегировани. Разбира се,
?- отричането е само на дума

,1 на книга, защото така най-
:е nе<.:н? се отбиватъ нападни-
И rt. Но до истинско отрича-
:!

ie отъ саиитв привилегии' юоперациитв никога не оти-
1атъ, а най-широко се пол·- гувагъ отъ твхъ. Нвшо по-
гече - неспирна е твхната
гейность за извоюване отъ

н ?ържавата, все нови и нови
1редимства препъ търговци

ъ -в. Защото, канъ иначе би-
3. .а могли тt да преусггъвагъ?
)- 1 какво би останало отъ
е вхната „огромна" дейностъ,
?- но не бждатъ подкрвпяни,
)- юпхренвани и галено прию-
а· явени подъ с i; н к а т а на
ге .акона?
в. Най-новъ случай на приви-
а- гегироване кооперациигв е
11_ шредбата за обезпечаване
а- 1зплащането на проиэводи-
?а

Брои 7

и кооперации
привилегии

I
телитt стойностьта на про·

/
даденитt отъ твхъ за из·
носъ грозде, овощия, зелен·
чуци и пр.

Съ тази наредба, между
другото, се задължаватъ фир-
митв, които жепаягъ да по-
лучатъ разрешително за из-
носъ на тия произведения,
да докажагъ, че притежаввтъ
необходимата организация за
износъ и напълно внесенъ
нвпиталъ не по-малъкъ отъ
3,000,000 лв. Вецнага следъ
това, наредбата п р и ба в я:
Rооператввнитi; предпри-
ятия представляватъ пие·
мо отъ Б. 3. и К Банка,
че се ползуватъ съ кре-
дитъ въ горния размвръ
при сжщага банка.

Като се има предвидъ, кол.
но трудно е за нашитв ус·
повия единъ търговецъ да
набави 3,000,000 лева вне-
сенъ напигалъ и колко лес-
но една кооперативна орга-
низация може да получи та-
къвъ крепитъ отъ Б. 3. и К.
Банка, ясно става предим·
ството, което наредбата съз-
дава за кооперациитв, въ
ущърбъ на гърговцитв. Или
т о в а не е никаква приви-
легия?

ИЗЪ СТОПАНСКИЯ ПЕЧАТЪie
:ъ Въ последния б р о й нв
ъ. iългарсни Търговски Вест·
та .инъ е помвстенв твърде ин-
р- ересна статия отъ Г'нъ Бо-
.а- ,исъ Г. Димитровъ, членъ
о· 1а централния комитетъ на
,а- ,ългарсния Търговски Съ-
п- эзъ, подъ заглавие „Купу-
. а- 1ай снжпо, продавай ефти-гt го" въ която еж изнесени
о.а эедицв несъобразности изъ
на зашия стопански ж и вот ъ.
ле :татията завършва съ след-
3Ъ зит t правдиви мисли:
-iИ „f\ко пъкъ нвнои настоя·

затъ за пълно дирижиране
Й·iа търговията, то нека за-
гъючнатъ съ опрепвляне спра-
1ъ3едливитt минимални и мак-
,в :имални цени на производи-
ияrелитt, та с л е д ъ това да
р·:тигнатъ до търговцитв, а
aa-ie да създаватъ нормиров-
1З·-<и за ниски цени на произ-
lЪ!lедения, които еж закупени,
а-или се предлагатъ на високи
э-цени отъ произвоцигелигв.
а· Стопанската хармония

не е праздна дума
Едностранчивостьта значи

Ьбезсилие, малодушие и мо-
же да се нарече стопански

8развратъ.
Съ нещастието и съ бец-

енос:тьта на производителитt
::,не бива да се демагогствува.
)·Ония, които искренно жела-

я 'ъ благоденствие на бъп-
,r21рския производитель, трвб-

1. ва да знаятъ, че това ще дой
де по пжтя на централиза-
цията на грижитt за него и
въ хармонията между всич-
ки фактори на производство-
то, на вжтрешната и външна
търговия. Крайно време е да
за кър пимъ реэпонжсанате
отъ амбиции стопанска чер-
га на България. Всички сме
българи, интереситв ни еж
общи и само съ общи уси-
лия ще създадемъ благоден-
ствие на всички, като спвэ-
неме отъ небето на илюзии·
тв на твърдата почва на ра-
зума, спокойствието и с о-
ворчивостъта, безъ които сто-
панския напредъкъ е невъз-
моженъ".

ХРОНИКА
За Министъръ на Търго-

вията, Промишленостьта и
т уда въ новия набинетъ на
г. Г. Кьосеивановъ е назна-
ченъ г. Славчо Загоровъ, до-
сегашенъ директоръ на ста-
тистиката.

Поради извикването на
обучение Комисаря по про-
доволствието пом. кмета г-нъ
Николай Копевъ. за неговъ
эвмвстникъ е назначенъ 1-1а-

челника на Общинската Ве-
теринарна служба г-нъ д·ръ
Т. Петковъ.
Печ.,, ЧИК/\ГО"-Хасково

ltre ,,..
ПЕРUИШКИ КАМЕННИ ВЖГЛИЩЛ

на сезонни цени
дърва II коларски материали ше наяврите всвкога прн

Широковъ & С-ие Паnазовъ-Хасково
Складъ до Бр. Върбановн. Прнематъ се н поркчки5-3-12

Банка „д О В о РИ Е" -Хасково
Кредитно Акционерно Д-во

Върши всвквква банкови операции
Кредитира всички съсловия

Приема влогове при най-износни условия. 5-2-5
нм

Стоки освободени
етъ продажба no ценитt на ЗО авггсгь

Съгласно заповвди № №
2654 и 2797 на Министерст-
вото на търговията се осво-
бождаватъ отъ задължение-
то да се процавагъ по цени-
тв на 30 августъ 1939 г., на-
ложено съ заповtдь № 2295
отъ 2 септемврий 1939 год.
следнитt стоки: царевица.
ечемикъ, овесъ, просо, фий,
трици, ремулажъ, фуражна
сивсь, къклица, слънчогле-
дово, памучно, рапично, ле-
нено и конопеяо семена и
шротове огъ сжщитв, тю-
тюнъ на листа, яйца, птици
живи и заклани, сурови ов-
чи кожи. сурови агнешки ко-
жи, сурови кози кожи, суро-
вн ярешки кожи, сурови ко-
жи отъ дивечъ, мешини, сах-
тияни, плодови пулпове, мар-
малади отъ плодове, дома·

тено пюре, зеленчуци суше-
ни черва, мехури и пр., че-
тина, пухъ и перушина. ро-
гове и др. животински отпа-
дъци, живи свине, месо свин-
ско првсно, беконъ, соя, ро-
зово масло, роэовъ кон-
кретъ, розова вода, ментово
масло, масла етерични и а-
роматични. дървени вжгпи-
ща, оръхи и орtхови ядки,
анасонъ, резене, арпаджинъ,
афионъ, семена градинарски,
тиквено семе, кайсиеви и
зарзвлиеви кокички, кости
смлtни, глицеринъ, туткалъ,
билки, корени, треви и пр.,
смрадлика, руди жепвзни,
фурнири всвкакви, части за
паркети, дрънови пръчки,
пашкули, копринени отпадъ-
ци, конопъ суровъ, чуканъ и
впаченъ, вино.

Продажбата на бензина
въ Раковски

Продавачи на бензинъ и
шофьори отъ града ни мо-
лятъ да запитаме комисар-
ството по продоволствието
въ гара Раковски:

Защо цената на бензина
за гара Раковски е опред-в·
лена на 218 лева тенекията
(така продава тамъ коопера-
щ1я „Напредъ"), когато съ-
гласно окржжно № 3090 на
министерството на търгови-
ята... ,,F\ко нtкои центро-
ве. независимо отъ това, да·
ли еж упоменати или не въ
заповtдьта, се продоволству-
ватъ съ количества 110-малки
отъ вагонъ, или цистерна,
било отъ близки до тt.хъ
пазари, било направо отъ
вноснитt пунктове, норми-
ровк;,та ще се извърши възъ
основа на нормиранитt це-
ни на едро въ т-взи пункто·
ве, отъ гдето се закупва,
като на продавача на едро
ще се признава платеното
допълнително навло, прево-
за, и до 40 ст. на кгр. пе-
чалба.

При изпращане отъ Хас-
ково, гдето нормираната це.
на е 200 лв. на едро ста-
ватъ разноски за превозъ 2

лв. на тенекия и при печал·
ба 5 лв. на тенекия следва
тенекията да се продава по
207 лв., а се продава по 218
лв. По сжщата цена се про-
J,ава бензина въ Раковсни и
при доставка на цtnъ вагонъ .
Кое е правилното и какъ е
установена тази нормировка?

Б. Р. Въnросътъ за цената
на бензина е вече уреденъ
съ новата нормировка за цt-
лата страна.

no водене на реrистрп
за движението на стоюпt
О с в о бодени еж отъ во-

дене на регистра за движе-
нието на стокитi; онtзи тър-
говци на едро, които иматъ
добре водени търговски кни-
жа, позволяващи на контрол-
ната власть да следи за ре-
довното движение на стоки-
тt, подлежащи на декларира-
не.
Изъ комисарството

Съ съдействието на чинов-
ници отъ Инспекцията по
труда, Търговското сдруже-
ние и др., Комисарството у-
силено работи за привежда-
не въ редъ декларациитt и
книжата за движението на
стокитt, подлежащи на дек-
лариране.



Брой· •Стопански бюлетинъСтр. 4

n о р е д 6 и, з о n о в , д и и и о Р м и р о в к 1ЭАПОВ'5ДЬПо търговията съ калая Министра на Тър· I

rовията е издалъ следната
31\ПОВDДЬ

№ 2920
1. Всички налични количества налай, намиращи се у

търговцитв на едро, които следва да денлариратъ налич-
нитв си стоки, съгласно заповtдь № 2451 отъ 11. IX. 1939
год., могатъ да се продаватъ само съ разрешение на Ми-
нистерството на Търговията, Промишленостьта и Труда -
служба по ценитв.

2. Всички налични количества налай, намиращи се у
търговцитв на дребно, да се деклариратъ незабавно предъ
мtстнитt комисари по продоволствието.

Така декпериранитв количества налай ще могатъ да
се продаватъ само на занаятчии, снабдени съ удостоввре-
ние отъ мвстнитв занаятчийски сдружения, съгласно за-
поввдь 2892 отъ 11. Х. 1939 гад. При издаването на тtзи
удосговврения отъ эанаятчийскитв сдружения, да се следи
до колкото материалътъ е необходимъ наистина на зана-
ятчията, съ огледъ на редовното му производство и като
се иматъ предвидъ и напичнитв количества калай у тър-
говцитв детайлисти.

На гърба на издаденитi; удостовtрения отъ занаят-
чийскитв сдружения, търговцитв отбелtзватъ продаденитt
отъ твхъ количества налай.

Забранява се подъ страхъ на наказание, съгласно чп.
1 О отъ закона за облекчение на продоволствието и нама-
ление на скжпотията, на занаятчиитв да се звпасяватъ съ
калай за повече отъ една седмица.

3. Нарушителитi; на настоящата ми заповвдь да се
наказввтъ съгласно чп, 10 отъ закона за облекчение про-
доволствието и намаление на снжпотията и като смутите-
ли на общественния редъ.ЭАПОВсДЬ

№ 3016
1. Всички налични земедtлсни оржция и машини и

частигв имъ, намиращи се въ търговцитt и индустриалци-тi;-да се ценларирагъ предъ мtстния околийски агрономъ
най-късно до 1 ноемврий 1939 год.

2. Всички новодоставени отъ търговцитt или ново-
произведени отъ индустриалцитt следъ извършване декла-
рирането на напичнитв количества, звмепвлски оржпия и
машини и частитt имъ да се декпариратъ сжщо предъмtстния околийски агрономъ въ 5 дневенъ сронъ.

3. Търговцитв и индустриалцитt на земедвпски ма-
шини и оржция и частигв имъ да продаватъ само на лица,
притежаващи уцостов-вренив отъ мtстния околийски агро-
номъ, че наистина иматъ нужда отъ такива.

4. Продажбата на эемедвпски машини и орждия и час·
титв имъ да става по ценигв на 30 августъ 1939 год. Ис-
канията за евентуални увеличения на ценитt на нови сто-
ки да се разrлеждатъ отъ комисията, предвидена въ пунктъ
б отъ звповвдьта ми подъ № 2675 отъ 23 септемврий 1939rод. публикувана въ „Д. в.", брой 215 отъ 26 септемврий
1939 rод.

5. Нарушителитв на настоящата заповвдь се наказ-ватъ по закона за облекчение продоволствието и намале-ние снжпотияте.

ЭАПОВсДИ
№ № 3028 и 3027

Съгласно зеповъди № № 3028 и 3027 на Министер-ството на Търговияге продажната цена на бензина за гр.Хасково е:
1. Франко склада на представителя :кгр. литъръ зацвпъ вагонъ . . 15·55 11 ·35
2. Франко магазина на ангросиста 16·20 - 11 ·85

11.

Продажната цена на синия канънъ е следната:
Отъ германски и другъ произходъ на едро франковагонъ пристанищна гара до 10·70 лева кгр.

№ 3029
Процажнигв цени на петрола еж както следва:
1. Франко коя да е жепъзопжтна гара по всички н

мални и теснолинейни ж. п. линии:
а) въ 15 тонна цистерна до 7•05 лв. 1

6) най-малко въ 10 тоненъ вагонъ- до 130 лв. те
кията.

2. На едро ф р а н н о склада представитела за цt
вагонъ.

а) до 7·20 лв. кгр.:
6) до 132 лева тенекията.
3. На едро франко магвэина на търговеца:
а) до 7·50 лева нгр.
6) до 137 лева тенекията.

НОРМИРОВКИ И ЦЕНОРАЗПИСI
на мъотното комисарство

М.'hстното комисарство е пренормирало ценитв ?
бензина и газьта, както следва:

Гаэь:
На едро отъ представителитв, тенекия
На едро отъ полуангросисти (продавачи на едро

и дребно) тенекия

ле?
138

142
145

7
7

7

На дребно тенекия
На едро наливно състояние килограма
На дребно отъ варелъ литъра
На дребно отъ тенекия литъра

Бенэинъ: ле
16

218
230

12

На едро отъ представителитt
На едро отъ представителитt
Отъ полуангросисти тенекия
На дребно литъра

за варелъ килограма
за тенекия

Цени на едро
Раэни масла

франко
за 1 тенекия

скпадъ
за 1 нг

лева лева
1. Роялъ 2 238 13·60
2. Роялъ 4 257 14·80
3. Роялъ О 274 15·90'"
4. Роялъ 00 292 17
5. Роялъ 000 . 300 17·50
б. Парафинъ ромънски 33·70

Ценитt на осганалигв минерални масла иогатъ да
провврятъ въ канцеларията на Общото Търговско Сджение.

Гумени царвули и обувки
№ на обув- Фр, фабрик. На едро На др

ката внлюч, амба- фр, склада но п
лажа лева на търгове-

ца вкл. ан-
№ No балажа пв,

1. Дамски гумени цър- 26-30 40 46 5,:
вули - сандали 31-34 46 53 6:35-39 57 65 740-45 62 71 8

2. Мжжки гумени цър 17-20 51 58 ti
вули - лачени 21-25 60 69 8:26-29 70 80 930-35 77 88 10:

3. Лвтни гумени обув- 23-25 40 46 вки - дамски 26-30 45 52 631-34 52 60 135-40 59 68 1.
4. Лtтни гумени обув- 26-30 49 56 6ки - мжжки 31-34 53 61 735-40 63 72 841-46 67 77 9

(Следва на 5 с


