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По поводъ приключването
на строителния сезонъ и откри
ване сесията на Общ. съве гъ,
намираме за полезно да се
припоинятъ нвкои работи въ
свръзка съ общинскитв стро-
ежи и направения за тtхъ
заемъ отъ Популярната бан-
ка, които бъха предметъ на
нвколко статии въ мвстния
печатъ. Ще направимъ нв-
колко извадки отъ твзи ста-
тии:

,,Господа общински съвет-
ници, отправяме къмъ Васъ
най-настоятелна молба; бър-
зи и необмислени решения
не взимайте! Защото отъ Ва-
шитt решения ще зависи до
голвма степень бжцещия
видъ на града" (Г. Шум-
ковъ, бр. 2624 отъ 5. VII.
1938 г. на в. ,,Утр. поша").

„Ние смътеие, че преди да
се сключи договора за зае-
ма, Общинскиятъ съветъ
трвбва да. бжце готовъ съ
всички предварителни рабо-
ти•..

Ние предупреждаваме тия,
отъ които зависи и които
ржководятъ сжцбинигв на
града, че ще носятъ истори-
ческа отговорность за бжца-
щето развитие на града, ако
обвържатъ съ такъвъ дого -

воръ Общината" (Сот. Пас·
калевъ, бр. 2626 отъ 12. VII.
1938 г. на в. "Утр. поща").
g!;i „Нека се знае, че при тв-
зи тежки условия тоя заемъ
на Общината ще се 01 рази
крайно гибелно за проспери-
тета на нашия градъ" (Г. Шу-
мковъ, бр. 2628 отъ 19. VI I.
1938 r. на в. ,,Утр. поща").

,,Нека тt (Кмета и Дирек-
тора на Пепуп. Банка) и съ-
труцницитв имъ, ако нами-
ратъ тия условия (на заема
б. н.) за тежки, както ние
ги намираме, да ги попрв-
вятъ по начинъ, какъвто тв
намtрятъ за добре и какъв-
то смtтатъ да има, за да се
почувствува, че тия два ин-
ститута въ града ни еж до-
принесли за неговото безбо-
лезнено и спокойно бпегоу-
строяване и издигане. Иначе
-Боrъ да ни е на помощь".
(R.т. Кироновъ, бр. 2632 отъ
2. VIII. 1938 r. на в.•Утрина

поща").
?За да завършимъ, ще се

спремъ на още единъ ва-
женъ въпросъ: ще могагъ ли
съ този заемъ отъ 6,700 000
лева (толкова взема Общи-
ната чисто) да се реализи-
ратъ предначертанигв пред-
приятия? По мнението на ве-
щи лица, а и за всъки граж-
данинъ е ясно, че това е не-
възможно. Училището не ще
стане съ по-малко огъ
1,200,000 лева, приличенъ об-
щински домъ е немислимъ
по-евтино огъ 3 милиона и
пр. Съ други думи, ще се
започне и стрсежитв ще ос-
танатъ незавършени. We ста-
не нужда{отъ сключване на
новъ заемъ, а ще бжде ли
той вече по силитв на об-
щината? Освенъ това, какви
ще бжцагъ неговигв усло-
вия, като се иматъ предвидъ
сегашнитв, и като се .знае,
че тогава положението ще
се диктува „ на барабанъ "?.

Съ всичкото съзнание за
това, което вършимъ, ние
биемъ тревога и молимъ
всички - общинска управа,
съветници и граждани, доб-
ре да преценятъ, преди да
направятъ последната крач-
ка, за да не бжце утре къс-
но". (Л. Вълчановъ, бр. 2630
отъ 26 VI! на в. Утр. поща).

По поводъ на тия и други
критики, r. Кмета даде изяв-
ления въ брой 2629 отъ 23
VI! м. r, на в. Утр. поща, съ
които изказва недоволство-
то си отъ опозицията срещу
заема, безъ да отрече, че
той е тежънъ. Въ общии-
ския съветъ пъкъ презъ м.
августъ м. г., въ отrоворъ
на питането на общ. съвет-
никъ Крумъ Инономовъ, как-
во ще бжце положението
на общинскигв фин а н си
следъ една година, т. е.
презъ августъ- септемврий
1939 гоц. г. Кмета нарисува
една извънредно благопри-
ятна картина: хапитв и общ.
донъ привършени и почна-
ли да даватъ редовенъ до-
хопъ, общо 450,000 лв. го-
дишно, доходи отъ новата
инсталация при кланицата и
пр. и пр.

Но като оставимъ всвни

Н\ща, ноито трt.бва да се припомннтъ
·

общинскитt; строежи въ Хасково
да прецени по този въпросъ,
ние ще цитираме само ецинъ
пасажъ отъ изявленията на
г. Кмета предъ в. ,,Утр. по-
ща": ,,Отъ с.трана на общи-
ната се прави всичко въз-
можно за ца се почне тая
година (1938), ако не съ
всичкитв, поне съ нвкои
строежи. Rно не се усггве,
въ положение съмъ да зая-
вя, че презъ зимата ще се
извършатъ всички подготви-
телни работи за всички стро-
ежи, за да се почнатъ рано
на пропвтъ и съ огледъ да
се завършатъ презъ сжщия
строителенъ периодъ ".

Обещанието на r. Кмета
не бв изпълнено. Строител-
ниятъ сезонъ вече мина, а
е готово само училището
"Св. Ив. Рилски", Общ. цомъ
не е даже покритъ, халитв
еж недовършени и е д н а
часть отъ строежа имъ е
спрвна отъ М-вото на Бла-
гоустройството, поради тех-
ническа нередовность. Това
еж нвща, които всички граж-
дани знаятъ, защото се виж-
датъ. R дали срвцстветв от ъ
заема ще стигнатъ за почна-
титв постройки (маквръ и
безъ ремонта на банята, кой-
то се изостави), и ако не
стигнатъ, колко още милио-
на еж нуждни за довършва-
нето, ние молимъ Господина
Кмета да каже предъ съвета
и да го съобщи на граждан-
ството, което се интересува,
защото ... не така му се
представяше смвтквга, кога-
то заемътъ се сключваше.

Въ Кърджали
Кърджалийскиятъ общин-

ски съветъ е билъ свиканъ
на заседание, за да приеме
допълнителенъ бюпжетъ отъ
1 и полов. милиона лева за
довършване на градснитt ха-
ли. По въпроса еж се разви-
ли шумни разисквания. На-
правило се е и искане за ан-
кетна комисия съ цель да се
установятъ огговорноститв
за произлtзлата разлика въ
стойносгьта на строежа.

Н. Б. Доколкото знаемъ,
чроектантв и предприемача
на Кърджалийснитt хали еж
сжщитв, които еж и на на-
шия общински домъ•••

'

изъ ООЩИНСКИЯ съветъ
Общинскиятъ съвет ъ е

свиканъ на редовна сесия и
започна заседанията си.Как-
то всвкв година, така и сега
отпвпнигв служби и стопан-
ски предприя1ия еж дали
предъ съвета доклади - от-
чети за с в о я т а цейность
презъ текущата година.

Предъ насъ еж писменни-
тt доклади на Домакинство-
то, Водоснабдителната спуж-
ба, Пожарната команда, Rп-
теката и Дирекцията на ос-
вътлението. Поспеднитв два
доклада еж най-прегледни и
ясни, но този на осввтпение-
то е особенно подробенъ и
системно подреденъ. Както
по него, така и въобще по
тази важна служба въ града
ни, ще дадемъ статия въ ид-
ния брой на вестника ни.

*
Противно на съобщанието

на в. ,,Борба", съветътъ не
е взелъ още решение за да-
ване мtста въ „ Кенана" на
Кооперация „Напредъ" и др.
организации.
Видено изъ упицитt

на Хасково f1:.. ... · 1

Новото шосе препъ фаб-
рината на Ст. Марчевъ, за
к о е т о писахме завчера, е
подъ усиленитt разпореж-
дания на техническата впесть-
По нареждане на ецинъ кон-
дукторъ изкопа се канавка
да се събира водата безъ
отичане. Д в а дни подиръ,
другъ кондунторъ нареди да
се засипе канавката. Cera ще
видимъ т р е ти кондукторъ
какво ще нареди.

Улицата срещу паметни-
ка прецъ дома на Д-ръ Тага-
ровъ е въ отчаяно състояние,
вследствие една нова чешма.
Трвбва да се направи нtщо
тамъ.

На ул. ,,Стара-планина",
която презъ лtтото бв ста-
нала непроходима, поради
новата чешма, сега се на-
прави каменна канавка за
отичане. Грвжцанитв. живу-
щи наоколо еж доволни и
благодарятъ.

Забепвэанъ е г. Дим. Ней-
ковъ, бившъ народенъ пред·
ставитепь да се движи зав-
чера изъ улицитt на Хасно·
во. Това е радостно указание.

Печ. ,,ЧИКRГО"-Хасково
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ПроdJесионоnенъ и орrонизоционенъ животъ
Важни съобщения за всички търrовци

Обръщаме вниманието на г. г. търговци-тt върху наредбитв, заповtдитt и норниров-
китt на ценитt, които помtстваме въ насто-
ящия брой. Нека всвки търговецъ ги чете и
следи внимателно, за да може да се съоб-
рази съ твхъ и не попадне въ грвшки и на-
рушения.

Членуването въ Посмъртната каса е задъл
жително за всички търговци. Записването и плаща-
нето на вноската за 1939 rод. трвбва да стане най-
късно до края на тази година. Следъ тази дата
вноската ще се събира принудително и съ глоба
чрезъ бирницигв.

Гърговцигв, 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 (И и се разпише въ нея.

Поканвагъ се онвзи питиепродавци и бакали
отъ града и околията, които получаватъ свидетел-
ства за сжцииость отъ Министерството на Право-
сжцието, да се явятъ въ канцеларията най-късно
до 20 т. м., като носятъ съ себе си кръщелнигв
свидетелства, или удостовtрение отъ общината, отъ
което да се вижда кога и где еж родени и какъ
се казватъ родителигв имъ.

Понанватъ се всички питиепродавци и
кафеджии отъ града и околията да се явятъ въ
канцеларията най-късно до края на този месецъ, за
да попълнятъ заявленията за опредвляне на оаз-
рвдитв за периода 1940/1941 год. за питиепродав-
цигв, и патентигв за първо полугодие на 1940 rод,
на кафеджиитв.

Бакали, питиепродавци, тютюнотърговци
и кафеджии, при снабдяването имъ съ патенти
следва да представятъ следнитi; документи:

'

Бвнали - за снабдяване съ патентъ за търгу-
ване съ ,ббандеровани тютюневи издвлия:

1. На едро.
а) Санитарно позволително;
6) Препоржчително писмо отъ Браншовия

Бакалски Съюзъ - София;
в) Увопнитёленъ билетъ за изправность по

закона за военния данъкъ;
г) Свидетелство за сждимость;
д) Вносни листове.

2. На дребно.
а) Санитарно позволително;
б) Препоржчително писмо отъ Бакалското

сдружение - Хасково;
в) Уволнителенъ билетъ за изправность по

закона за военния данъкъ:
r) Свидетелство за сжцимосгь:
д) Вносни листове.

Питиепродавци.
1. Бирническо уцостовврение:
2. Общинско бирническо уцостовърение:
3. Свидетелство за сждимость;
4. Удостовtрение за пълнолвтие, граждански

и политически права;

5. Санитарно позволително;
6. Свидетелство за разстояние;
7. Препоржчително писмо отъ питиепродавсю

то едружвние:
8. Медицинско свидетелство;
9. Окоиврна скица;
1 О. Вносенъ листъ 40°/0 върху п ат е н т на п

стойность;
11. Вносенъ листъ 28°/0 върху пат е н т на Ti

стойность;
12. Вносенъ листъ 2°/0 върху

стойность;
13. Квитанция отъ общината

тентната стойность;
14. Уволнителенъ билетъ за

пат е н т на т:

30°/0 върху па-

изправность по

закона за военния данъкъ;
Забележка Ново-начинающитв питиепродав-

ци, освенъ горнитt документи, ще представятъ и

следнитt документи:
1. Позволително отъ полицията;
2. Разрешително по закона за уреждане вжт-'

решната търговия;
3. Кръщелно свидетелство.
Тютюнотърговци.
1. Свидетелство за сждимость;
2. Бирническо уцосговврение:
3. Общинско бирническо удостовврение:
4. Уволнителенъ билетъ;
5. Препоржчитепно писмо отъ Тютюнотъргов·

ския Съюзъ-София;
6. Такса за патента.
Кафеджиитt.
1. Бирническо удосговврение:
2. Санитарно позволително;
3. Уволнителенъ билетъ.
Забележка. Новигв кафеджии и разрешител·

но за правотъргуване.

Эа документитt:,,
потрвбни при издаване на патенти за право·
варене на ракия, f\кцизното управление дава

следното съобщение което е изложено
въ самото управление

1. Заявление за искане патентъ, обгербвано
съ 5 лева;

2. Заявление за капацитета на казана, обгерб-
вано съ 5 лв., приложение старото:

3. Два вносни листове отъ които единия Дър·
жавенъ приходъ, а другия Общински налози;

4. Бирническо уцосговврение и квитанция отъ
дан. агентъ, за платенъ безобложенъ цанъкъ:

5. Уволнителенъ билетъ, или упостовврение за
платенъ воененъ данъкъ:

6. Две гербови марки по 1 О пв.:
7. Една зеnена папка, купена отъ кни·

жарница „аамямовъ ".
Всички гореизброени документи, поставени въ

папката, се представятъ въ стая № 1 .

Забележка. Онвзи отъ казанопритежателитt,
които еж сжщевременно и кръчмари, не представятъ
поменатото бирническо и уволнително свидетелства,
а се явяватъ въ стая № 5 и отъ досието огбвляз-
ватъ нумерата на сжшигъ.

Отъ f\кцизното управление



Стр. З Стопански бюлетинъ

Иуждна е енергична намtса
По поводъ нередовностьта на епектричес-

ката централа
Огъ известно време пре- I

нето е често и продължи-
нъсванията и спиранията на телно?
електрическия токъ въ гра- Говори се,
да зачестиха твърде много. тв на
На 3 т. м. цвпиягъ день ми-
на въ непрестанна игра на
пущане и спиране тока. Но
това се почувствува само
отъ индустриялнитt заведе-
ния. Вечерно време, обаче,
всички го чувствуватъ, кога-
то градъгъ изведнажъ по·
тъне въ пъленъ мракъ.

Като оставимъ на страна
?чувствуването" и дразнене-
то на гражпанигв, пакостъта
и щетитъ, които понася гра-
дътъ еж гопвми. Всъки знае,
какво разстройство внася
спирането на тока въ к жши,
заведения, учреждения, пред-
приятия, работилници и фаб-
рики. Едно спиране отъ нt,-
колко минути само създа-
ва смутъ, прекратяване на ра-
ботата СЪ ВСИЧКИТ'Б имъ по-
спедици, които за търговията
и индустрията се изразяватъ
въ голвми загуби. f\ какво
става пъкъ, когато прекъсва-

че въ машини-
електрическата цен-

трала „Вулканъ" имало де-
фекти, които причинявали
тия прекъсвания. Това може
да е вврно, но то е само о-
бяснение, но не и оправда-
ние. Тази централа е приела
съ договоръ да цоставя ре-
довно електрически токъ на
града и е длъжна да стори
нуждното, за да може да из-
пълнява ангажиментигв си,
Общината пъкъ, респектив-
но Дирекцията на осввтпе-
нието, иматъ дълга да спе-
дятъ за точното изпълнение
на договора и да пазягъ нер-
витъ и главно ингьресигв на
грвжпенитв.

Напъваме се, че най-после
това ще бжце направено и
спрtмо електрическата цен-
трала ще се взематъ енер-
гични мврки, за да се пре-
крати завинаги тая неуреди-
цв съ тока.

посмъртната каса
е вече въ роnята си

Съ най-гопвмо задоволство
'тръбва да констатираме, че
Посмъртната каса при съю-
за ни започна да изпълнява
най редовно своитв задачи.
Съ една бързина и съ едно
внимание, които радватъ
всички търговци, първитв
посмъртни помощи бидоха
вржчени лично отъ Дирек-
тора на Касата и Главния
организаторъ при Съюза на
семействата на починали тър-
говци, членове на Касата.

Вънъ отъ ·това, Управ. съ-
ветъ на сжшата е взелъ бла-
городното решение да раз-
даде по 3000 лв. помощь на
<:емействата на всички дока-
зано бедни търговци, които
сж починали отъ 1 I 1939 г.
до учредяването на кас?та-
31 юлий т. г. и не еж имали
възможность да станатъ ней-
ни членове. Та3и мi;рка е за
цвлата страна и ще засегне
множество случаи, за които
касата ще брои значителна
сума. Този жестъ показва
отъ една страна стаёилность-
та на касата и отъ друга -
високохуманнитt задачи, ко-
ито тя има и които така
бързо почна да изпълнява,
дори когато не е формално
задължена за това.

Въ града ни еж отпуснати
3000 пв. помощь на семей-
ството на починалия Добри
Митевъ Гоговъ, питиепрода-
вецъ отъ уч. ,, Войвоцски ",
който не е билъ осигуренъ
при касата.

Стопански вести
Съ министерски постанов-

ления е разрвшенъ износа
на 900,000 кгр. червенъ пи·
перъ и на 5,500,000 нгр. ори-
зова арпа. Срещу оризовата
арпа ще се внесатъ петрол-
ни деривати (гась, бензинъ
и др.) *

С по ред ъ последния ба-
пансъ на Б. Н. Банка, банк-
нотното обръщение възлиза
на 4 милиарда и 605 мипио-
на лева. *

Къмъ 23 октоиврий т. т.
Б. Н. Банка е пласирала въ

I

народното стопанство чрезъ
часгнитъ банки (вкл. Банка
Български кредитъ) единъ
милиардъ и 71 О милиона ле-
ва, подъ формата на сконти-
ранъ портфейлъ.

Къмъ 30 септемврий т. г.
Бълг. Земед. и кооп. Банка
има пласментъ 7 милиарда и
89 милиона лева, отъ които
3 милиарда и 163 милиона
еж дадени на кооперации и
водни синдикати.

Новъ професионаленъ
органъ

Получи се въ радакцията
брой 1 отъ в. ,,Професио-
нално знаме". оргенъ на фе-
дерацията на професионап-
нитt организации въ Плt-
венска область. Ще излиза
седмично. Първиятъ брой на
вестника съдържа интере-
сенъ и разнообразенъ мате-
риал ъ.

Брои 8

Изъ стопанския
no въпроса за наредоитt

·

окржжни,раsяснения и т. н.
Отъ началото на м. сеп-.

темврий до днесъ еж изда-
дени повече отъ 80 окржж-
ни, эвповвди, наредби. ин-
струкции, разяснения и т. н.,
които взаимно се допълнятъ,
измвнягъ и анулиратъ съ
нови пояснения, тълкувания
и наставления. Съ това се
създаде такава огромна и
комплицирана система отъ
разпоредби, че ние сме увt-
рени, че и най-добросъвест-
ния и просввтенъ търговецъ,
при най-голвмото си жела-
ние да б.жде добъръ изпъл-
нитель на разпоредбитt на
властьтв, среща непреодоли-
ми трудности въ това отно-
шение, защото неговата прв-
ка задача и безъ това е мно-
го затруднена отъ критич-
нитв времена, които прежи-
вяваме, а отъ друга страна,
не всвки търговецъ има въз-
можность да си назначи спе-
циално лице, което да се
занимава съ тази работа.

Ето защо, ние смвтаие, че
е абсолютно необходимо
часъ по-скоро да се израбо-
тятъ отъ съответнитв офи-
циални мt,ста едни нови на-
редби, въ които да се нане-
сатъ всички до сега станали
измtнения и промвни и да
се дадатъ по този начинъ
въ една сбита и ясна фор-
ма разпоредбитi;, които еж
въ сила днесъ, като се к а-

За повинанит'h
на военно обучение

питиепродавци
Повиканитв на военно о-

бучение лица, снабдени съ
акцизни или тютюневи па-
тенти, иогатъ да бжцатъ за-
мвствени въ заведенията имъ,
докато трае обучението отъ
свои близки или цовврени
лица, безъ тия послецнигв
да еж снабдени съ надлеж-
ни нотариално завврени пъл-
номощни. Достатъчно е при-
тежатепьтъ на патента пие·
менно да съобщи на акциз-
нитв и данъчни началници
кого оставя за заивстникъ,
докато трае военното обу·
чение,

На инициаторитв и деяте-
питв около новия вестникъ
пожелаваме успвхъ въ Т'БХ-
ния починъ да укрепятъ спло-
тяването на всички стопан-
ски професионални органи-
зации, което е вече така
щастливо постигнато въ Плt-
венъ. Както образуването на
федерацията, така и издава-
нето на вестника, заслужа-
вагъ да бжцагъ последвани
на всвкжпе въ страната.

печатъ
тегоризиратъ по браншове.

Като се иматъ предъ видъ
особвнно строгитв санкции,
които се налагатъ и за най-
дребнитt провинения, една
подобна кодификация се я-
вява абсолютно наложител-
на, за да могатъ стопански-
тв дейци спокойно да се от-
дадатъ на своята првка твор-
ческа дейность.

(Изъ „Софннскн търг. вестнмкъ11)

за сто хиляди nево
н1iма наказание, за 1-2

nева има
Както е известно, много

наши търговци пострадаха
заради това, че тв или же-
нитв имъ еж продавали нt-
кой артикулъ съ разлика въ
цената единъ-два лева. Но
ако вие си купувате напри-
мвръ апартаментъ въ София,
поради това, че търсенето
имъ е голвмо, вие имате чу-
довищни цени. f\партаментъ,
който миналата година се е
продавапъ да речемъ 300 хи-
ляди лева, сега искагъ 400-
450 хиляди ле в а. Разлика
!00-150 хиляди лева, но ни-
кой не наказва тия господа
предпрремачи, които въ мжт-
на вода искатъ да ловятъ
риба. Нъщо обикновенно е
сега да се иска за четири-
стаенъ апартаментъ 600 хи-
ляди лева, а за по-гопвми и
до милионъ. За тия господа
наказания нtма, нито пъкъ
властьта взе мврки да нор-
мира тия жилища, които еж
сжщо така стока отъ първа
необхопимостъ.

Или редъ въ всичко, или
безредие.

(Изъ Бълг. търг. вестннкъ)

Професиитt
Сi"м на поста си

Редомъ съ родната армия
въ казармитв, днесъ се шко-
лува и въ професионалнитв
организации-стопанската ар-
мия на роднитt поля, фаб-
рики и работилници.

И еднитв и другитв вър-
шатъ едно велико лвло=-дв-
лото на България!

Предъ утрешния день про-
фесионепнигв организации не
ще абдикиратъ отъ новитt
задачи, кэиго моменгътъ ще
наложи. Къмъ това гв се гот-
вятъ безшумно и безпиръ,
защото тв знаятъ, че довв-
рието въ тила и редътъ въ
стопанския фронтъ обусла-
вятъ до голtма степеть ре-
зултата отъ всвка национал-
на акция.

(Изъ в • .,Професионалио знаме'r)? -,.

I
Рекламитi; дадени

I
въ в-нъ „Стопански
б ю л е т инъ" пости-
гатъ цепьта си.



Стр. 4 Стопански бюлетинъ Брой 8

Наредби, эапов?ди и нормировкиЦени на вълнени парцали
(Продължение отъ бр. 7)7. .Мени вълнени конци:

а) бъли конци 80 85
б) цвtтни конци 45 50
в) маслени конци 25 35

8. Изрвзни отъ фабрични шаеци нови 5 8
Ценитв по които индустриалнитt заведения ще купу-ватъ отъ търговцитв, се разбирвгъ франко вагонъ ками-

онъ товаренъ пунктъ. Стоката трвбва да бжде дезинфек-
цирана, чиста - безъ кавь и гнило. Допуща се парцелитв
да има до 5°/0 памучно.

Възобновени вълни:
Продажна

цена индус-
триалното
заведение

лева
1. Отъ груби селски парцали:

Меланжъ II
Меланжъ I
Кафяво .
Натурално
Синьо
Черно
Червенъ меланжъ
Шинелни
Бойдисано хромово черно, синьо
Бъло

2. Отъ полумеки градски парцали:
Меланжъ
Черно
Синьо
Кафяво
Свtтло

3. Отъ меки финни качества трикотажъ и кон-
ци, съобразно съ цввта и качеството . 75-120Ценитt на възобновената вълна се разбиратъ фран-ко фабриката продавачъ. Допуща се въ възобновенатавълна да има до 3°/0 памукъ.

15
18-20
18-20
18-20
18-20
18-20

22
26
28
32

45
60
60
60
70

Эапов1::»дь № 2945
Продажната цана на сухия фасулъ франло вегонъ то-варна гара до 8 лева кгр.
Съгласно заповвдь № 39 на ивстния комисарь про-дажната цена на сухия фасулъ за гр. Хасково е следната:На едро до 8·50 лева кгр., а на дребно до 9.50 лв. кrр.

Эапов1::»дь № 40
Продажната цена на кафето „Лf\ВЕ" за rp. Хасково екакто следва: На полуедро до 136-лева кгр., а на дребнодо 150 лв. килограма.

ЭАПОВсДЬ
№ 2999

1. Всички налични количества стоки изброени по-долунамиращи се къмъ 15 октоиврий 1939 r. у търговци-з, наедро, които следва да деклариратъ наличнитt си стокисъгласно заповвдь № 2451 отъ 11 сеnтемврий 1939 rод.(д. в. бр. 204 отъ 13. IX. 1939 г.), могатъ да се nродаватъсамо съ разрешение на Министерството на Търговията,Промишленостьта и Труда-служба no ценит-ь:
ГРУПF\ I - колониалъ

21. Сода наустикъ
ГРУПF\ IV - метали:

1. Чуrунъ суровъ
2. Бетонно желвзо
3. Търговско обло жепвзо
4. Шини и чемберлинъ
5. Фасонно желtзо
6. Желtзо на греди и пржте
7. Стомана на блокове, плочи, греди и пр.8. Медъ (бакъръ)
9. Цинкъ
11. F\луминий
12. Олово
13. Месингъ
22. Ламарини всички видове

23. Бвло тенеке
17. Тель: медна, желвзна, горена, поцинкована, ме-сингова и бодлива.

ГРУПF\ V - други стоки:
28. Киселини: сърна солна, азотна.
29. Калцирана сода
2. Въ заключение отъ разпоредбата на точка 1 по-горе разрешавамъ на търговцитв на едро на стокитв, из-

броени въ сжщата точка 1 да продаватъ до 30 на сто отънапичнитв си нъмъ 15 октомврий 1939 година количества,обаче при условие, че продажбата ще става само на ре-довни клиенти, които еж купували подобни стоки отъ тър-говцитв презъ 1938 гоц.
3. Сгокитв отъ група 1 - колониалъ: № 3 - соль-морска, мпвна, каиенв, № 8 - черъ пиперъ, № 14 - кафеи № 16 - чай, моrатъ да се продаватъ отъ гърговцитв

на едро, които следва да декпериратъ наличнитt си стокисъгласно заповвдь № 2451 отъ 11. IX. 1939 г. (д. в. бр.204 отъ 13. IX. 1939 год.) и окржжно № 4800 отъ 28. IX.1939 r. (д. в. бр. 220 отъ 2. Х. 1939 r.) само на рецовнитвимъ клиенти, на които еж доставяли твзи стоки презъ1938 година.
На нови клиенти търговцитв могатъ да продаватъ са-

мо съ разрешение на мвстиия комисарь по продоволствие-то и ако разполага съ достатъчна стока, която би позво-лила да се злдоволятъ, освенъ редовнитв инъ клиенти, инови такива.

Разяснение no nриnоженне rорнпта заповtдь
1. Въ връзка съ посгжпипи запитвания и искания доМинистерството по приложение на заповtдь № 2999 отъ18. Х. 1939 rод., публикувана Д. в. бр. 234 отъ 19. Х. 1939гоц., дали исканията за разрешаване продажбата на стоки-

тв, изброени въ т. 1 отъ заповвдь N? 2999, следва да бж-датъ представени въ Министерството отъ купувача (т. е.лицето, което желае да закупи стоката), или отъ продава-ча (търrовецъ-анrросистъ), съобщава Ви се за сведениеи изпълнение следното:
Съгласно из ри ч н и я текстъ на п. 1 отъ эаповвдь№ 2999, разрешение се дава за продажбата, следователно„искането ще следва да бжце предявено отъ продавача -търrовеца-анrросистъ-който трвбва да посочи за какво-количество иска да му бжце разрешено да продаде стока,кому и за каква цель.
Като образецъ за искане разрешение за продажба насгокитв, изброени въ т. 1 отъ ааповвдь № 2999, Мини-стерството би препоржчало следния (безъ тази форма дасе счита за задължителна) начинъ: t„Подписаната фирма (наименование на фирмата) молиМинистерството на Търговията, Промишленностьта и Тру-да да ни разреши да продадемъ на .... (наименование налицето купувачъ - търговецъ, индустриалецъ, занаятчия,притежаващъ разрещително за търгуване и пр.) нашъ ре-довенъ кпиенгъ отъ 1938 rод. (или нашъ новъ клиентъ)следното коли<;ество с то к и : бетонно жепвзо . . . . кrр.,ноето купувача ще употрвби за следната цепь . . . . . "

Това искане ще се иска чрезъ мtстния комисарь доМинистерството на Търговията-служба по ценитв.Забележна: Съ писмо отъ 21 октомврий 1939 год.Общия Съюзъ на Българскитв Търговци е поискалъ отнв-н?ването на заповtдь N"o 2999.
Главната Дирекция на Народното здраве е издала доr. r. обпастнитв лвкври. копие r. r. началници-в на здрав·нитв служби при другитв вtдомства и Съюза ни следнатаНАРЕДБА

№ 1-21629
При приложение чл. 1 отъ правилника за надзоравърху работилницитt. фабрикитв, гостилници-в и др. заве-дения за хранителни и п и те й н и продукти, съответни-rt.здравни органи да изискватъ и служебни бележки отъ съ-ответното браншово търговско сдружение, че лицето еизправно по отношение на наредбата-законъ за урежданевжтрешната търговия.
Горното - за да се пренретятъ възможноститt отъконтрабандно упражняване на търговията съ хранителни нпитейни продукти отъ лица, неспазващи закона, правилни·цит-в и наредбит-в.


