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ЗF\ ЛИПСВ1\ЩИТ13 СТОКИ
Нtма по-належаща за сега нужда за народа ни отъ

тая, да му се набавятъ навреме стоки, преди гопвмигв по-
вишения, които вече еж започнали, и които се очакватъ да
станатъ. Въ центъра на това задоволяване съ стоки отъ
чуждъ произходъ, стоятъ бъпгарскитв вносители. Една мно-
го трудна и рискувана задача. Рискътъ и трудноститt, оба-
че, моrатъ да бжцатъ преодоляни, ако вмвшателсгвото на
оргенитв на държавата се ограничи и ако тв, когато не еж
въ състояние да подпомаrатъ, не съэпеватъ пречки. Запаз-
ване ценитв на тия стоки, макаръ да е отъ сжщесгвено
значение за твхната консумация, не бива да се смtта за
най-важната задача на органитв на впастьга, при опасно-
стьта, да имаме опредвпени ниски цени, а да нtмаме стоки.

Бъпгарскигв занаятчии първи ще изпитатъ засилване
на липсата на стоки отъ чуждъ произходъ. Но дълrъ е на
всички да се приспособимъ къмъ тия липси. Всички въз-
можни економии на тия липсващи материали грвбва да се
правятъ и то не по звповвдь на органитв на впастьта, а
подъ натиска на съзнанието на зеинтересуванигв. Българ-
скитв занаятчии ще трвбва първи да помиспягъ върху та-
ка нареченитв „за меняващи" материали и почнатъ да се
приспособяяатъ.

При положението, че всички кредити отъ странство
еж премахнати, че всичко се изплаща въ брой, че рискове-
тв по транспорти еж грамадни, и че когато единъ вноси-
тель се надгърби да внесе днесъ стоки отъ английски и
друrъ произходъ, презъ две-три държави, нека не се за-
бравя, че се върши единъ подвигъ. Нека тоя подвигъ не
се окачествява, като спекула,и нека народъ и управа отда-
датъ заслужена дань на ония, които поемвтъ тия рискове.

Дано и сега тия, които по звконъ еж натоварени да
се грижвтъ за вноса на стоки отъ странство, не nропус-

, натъ важни моменти, защото, ако при свободния вносъ
отговорностьта се носи огъ вносителитt, сега отговорно-
стьта се носи отъ органигв на властьта.

О'б щи ни гв
трвёва да нупуватъ само
отъ редовнитt книжари

Министерството на Вжт-
решнитв работи е издало
следното окржжно до r. r.
Обпастнитв директори:

Общинитв се снабдяватъ
съ нужднитt имъ rканцелар-
ски материали отъ съответ-
нитв книжарници. Последни-
гв, за да улеснятъ общини-
тв, често пжти имъ отпу-
щатъ материали на кредитъ,
като за получаване на стой-
ностьта имъ чекатъ съ ме·
сеци.

Въпрвки това, намиратъ се
общини, които се поддаватъ
на внушенията на проходя·
щи търговци и имъ двватъ
поржчки за нанцеперски ма-
териали, често ненуждни за
момента, като капариратъ
една часть отъ поржчкитв

си, а другата зеппащатъ съ
наложенъ ппагежъ, безъ да
знаятъ какво точно ще имъ
бжце изпратено и дали ще
имъ се изпрати онова, което
еж поржчапи. По този на-
чинъ, общинскитв интереси
се явяватъ не добре запа-
зени.

Затова, наредете г. r.
градскитв и селски кме-
тове эанапредъ да не ку-
пуватъ канцеларски ма-
териали отъ случайни ли-
ца, а това да става само
отъ М'БСТНИТ'Б или най-
бпиэнитв . книжари, сти·
ra само при тия покупки
да еж запазени интере-
ситв на общинитв, цени-
тв на материапитв да не
бждатъ ПО·СКЖПИ и ка-
чествено по-долни от ъ
предпоженитв стоки отъ
страна на проходящитв
търговци.

Строежить въ града
Сждебната палата е ве-

че покрита. Усилено се ра-
ботятъ инстапациитв, столар·
скитt работи, мазилкитt. и
пр. Ввроятно къмъ и. юни
1940 год. ще бжце завър-
шена.

Гимназията. П ъ р в и ятъ
етапъ- черната работа - на
часть отъ сградата, е къмъ
своя край. До изтичането на
месеца ще бжце завършена.

Дома на труда. Завър-
шенъ е първия етапъ-чер-
ната работа, на цвпата сгра-
да. Предстои приемането и.

Общинсниятъ цомъ и
халитв се строятъ усилено.
Очаква се презъ пропвтьта
на идната година да бжцатъ
напълно завършени.

Околийското управле-
ние, поради липса на желв-
йо, се строи твърде мудно,
Това предприятие бt вец-
нажъ ликвидирано. Дано не
се дойде и повторно до лик-
видация,

Сградата за моторизира-
ната полиция се работи у-
силено. До края на теку-
щия месецъ ще бжце гото-
ва черната работа, а презъ
пролtтьта на 1940 г. всички
работи ще бжцатъ завър-
шени.

Новата сграда на Земе-
дълското училище сжщо

се строи усилено. Има изгле-
ди да бжде завършена още
тая година.

За Околийско Инже-
нерство ппановетв и кни-
жата еж готови. Презъ зима-
та предприятието ще бжце
отдадено на прецприемачъ.
Ввроятно nрезъ идущата го-
дина и тази сграда ще бж-
де завършена.

Отпуснати еж кредити
за водоснабдяването на га-
рата и павирането на цвлия
и районъ. Паветитв и тржб-
ния материалъ се очакватъ
да пристиrнатъ твзи дни.
Строежътъ ще почне ведна-
га. Започнатъ е строежа и
на нвколко дребни сгради
на гарата.

Поради липса на разпо-
редителность, всички суми,
посгжпипи по трудовата по-
винность, не ще моrатъ да
се използуватъ тази година.
Извършиха се само часть отъ
укрепителнитt работи по
рвкате, павиране на две ули-
ци и дребни поправки по
други улици. За забелtзване
е, че паважътъ се работи
съ долнокачественъ, каленъ
пвсънъ. Има се опасность
въ непродължително време
сжщиягъ да получи вида на
стария паважъ.

Строитель

стопански вести
Износътъ на грозде и

плодове. Въпрвки опасени-
ята, че този износъ ще бжце
затрудненъ отъ международ-
ното положение, сжщиятъ
се развива много добре и
ще надмине за повечето ви-
дове артикули миналогоциш-
нитв цифри.

Банкнотното обръще-
ние, споредъ баланса на Б.
Н. Банка на 31 онтомврий,
отбелязва ново увеличение
и е достигнало до 4 мили·
арда и 662 милона лева. По-
критието е '25·33°1о,

,,Марица" и „Вулканъ".
Между тия две електричес-
ки централи при гара Раков-
ски се строи епентропро-
вопъ, който ще позволи е-
вентуалното доставяне токъ
отъ първата на втората цен-
трала.

Приключено е събиране·
то на еднодневния доходъ
отъ търговскитв фирми въ
града за 1939 rод. Общото
търговско сдружение, което
го събираше, е инкасирало
общата сума отъ 49,102 ле-
ва, която е внесена въ Б. Н.
Банка.

Наредено е да се отпус-
катъ отъ Банка Български
Кредитъ на индустриалци и
търговци варанти въ раз-
нвръ до 80 на сто отъ стой-
ностьта на стокитв, които
задължително се пържетъ
въ запасъ на разположение
на държавата.

Вэнъ "Стопански бюле-
тинъ" се изпраща на около
900 лица и учреждения. Той
има най-голtмъ тиражъ отъ
всички издания въ околия-
та.
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Професионоnенъ и орrонизоционенъ животъ
Професионална хроника I рвдитв за периода 1940/1941 гад. за питиепрода!

Об б цитв, и патентигв за първо полугодие на 1940 го;Ревизии отъ инспекто- : що извънредно съ -
ф 'Брата. Областниятъ инспек- рание ще има Общото тър- на ка еджиит ·

торъ no организиране на говско сдружение на 19 т. Бакали, питиепродавци, тютюнотърговщnрофесиитt, г, Бояджиевъ, м. непвля. Дневенъ редъ: и кафеджии, при снабдяването имъ съ патентие извършилъ ревизия на нв- покпадъ, разискване no но- следва да представятъ следнитt документи:кои професионални органи- витв наредби, приемане до- Бакали - за снабдяване съ пагентъ за търгуванзации изъ обласгьта. Посе- n ълннтеленъ бюцжегъ, праз- съ обандеровани тютюневи издвлия:тени и ревизирани бидоха и днуване Никупценъ и др.
1 Нпрофесионалнитt попдвле- Записани еж до сега 260 · а едро.

ния въ града ни. души членове на Посмърт- а) Санитарно позволително;Пленарно заседание на ната каса отъ града и око· б) Препоржчи+елно писмо отъ Браншовия БаквяЦентр. К-тъ на Търговския лията. ски Съюзъ - София;съюзъ се състоя въ нецвла Членскиятъ вносъ за в) Уволнителенъ билетъ за изnравность no з?12 т. м. въ София. Разгледа· 1939 r. е почти напълно съ- коне за военния цанънъ:
ни еж важни въпроси. Ра- бранъ. Неизплатения такъвъ r) Свидетелство за сждимость;эисквано е и no пенсионенъ се събира съ 1 О на сто гпо- д) Вносни листове.
фондъ на търговцитв, като е ба. Следъ края на годината 2. На дребно.възложено на директора на ще бжде предаденъ на бир- а) Санитарно позволително;Посмъртната каса проучва· ника за принудително съби- б) Препоржчигелно писмо отъ Бакалското сдру-нето на въпроса. ране. жение - Хасково;

в) Увопнителенъ билетъ за иэправносгь по зано,
Важни съобщения за всички търrовци

Обръщаме вниманието на г. г. търговци-тв върху нарецбигв, эвповвцигв и нормиров-кигв на ценитв, които поивстваие въ насто-ящия брой. Нека всвки търговецъ ги чете иследи внимателно, за да може да се съоб-рази съ твхъ и не попадне въ грtшки и на-
еушения.

Членуването въ Посмъртната каса е задъл-жително за всички търговци. Записването и плаща-нето на вноската за 1939 гоц. трвбвв да стане най-късно до края на тази година. Следъ тази датавноската ще се събира принудително и съ глобачрезъ бирницитв.
Търговцитв, 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 Касатае редовно отъ момента, когато членътъ получикнижката си и се разпише въ нея.

Понанватъ се онвзи питиепродавци и бакалиотъ града и околията, които получаввтъ свипетел-ства за сжпииость отъ ,?инистерството на Право·сжцието, да се явятъ въ канцеларията най-къснодо 25 т. м.. като носятъ съ се:бе си кръщелнитвсвидетелства, или удостовtрение отъ общината, отъкоето да се вижда кога и где еж родени и нанъсе казватъ родителитt имъ
Понанватъ се всички търговци отъ града иоколията. които ще търгуватъ-продаватъ препара-ти за борба съ неприятелитt и в_редителитt по рас-тенията като: свра, синъ камънъ, зеленъ камькъ идр. презъ 1940 година да подадатъ заявление доОколийския агрономъ - Хасково най-късно до 15януарий 1940 година.
Напомня се на търговцитt, които продаватъденатуриранъ спиртъ презъ 1940 г. ще следва даподадатъ заявление до F\кцизния Началникъ за ис-кане разрешително.
Поканватъ се всички питиепродавци икафеджии отъ града и околията да се явятъ въканцеларията най-късно до края на този месецъ, за

да попълнятъ заявленията за опредtляне на раз·

на за военния панъкъ:
г) Свидетелство за сжцимость:
д) Вносни листове.

Питиепродавци.
1. Бирническо удостовврение:
2. Общинско бирническо удостовtрение;
3. Свидетелство за схдииость:
4. Улостовврение за пъпнолвтие, граждански и поли,тически права;
5. Санитарно позволително;
6. Свидетелство за разстояние;
7. Препоржчигепно писмо отъ питиепродавското сдру-жение;
8. Медицинско свидетелство;
9. Окомврна скица;
10. Вносенъ писгъ 40°/0 върху патентната стойностк11. Вносенъ листь 28°/0 върху патентната сгойность;12. Вносенъ лисгъ 2°/0 върху патенсната стойность;13. Квитанция отъ общината 30°/0 върху патентнатастойность,
14. Уволнителенъ билетъ за изnравность по закона завоенния денъкъ.
Забележка. Ново-иачинвюшитв питиепродавци, ОС·венъ горнигв документи ще представятъ следнитt доку-менти:
1. Позволително отъ полицията;
.2. Разрешително no закона за уреждане вжтрешнататърговия;
3. Кръщелно свидетелство.
Тютюнотърrовци.
1. Свидетелство за сжцимость,
2. Бирническо удостовБрение;
3. Общинско бирническо уцосговврение:
4. Уволнителенъ бипетъ;
5. Преnор.\'i.чително писмо отъ Тютюнотърrовския Съ-юзъ - София;
6. Такса за патента.
Кафеджиитt.
1. Бирническо удостовtрение;
2. Санитарно позволително;
3. Уволнителенъ билетъ.
Забележка. Новитв кафеджии- и разрешително заnравотърrуване.
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ИЗПЪЛНЕТЕ ДЪЛГА СИ НЪМЪ СВОИТ'В БЛИЗКИ
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Дейностьта
на посмъртната каса при Об·

шия Съюзъ на Бьлгар. търговци
Получени еж отъ Съюза,

преди Касата да почне рабо-
тата си, no 100 лева на раз-
решително, всичко 4,587,000
лева.

Иннвсирани еж отъ тър-
говци - членове на Касата,
следъ започване работата на
сжщата - 20 VIII т. г. до 31
октомврий т. г. - 3,476,129
пв., или всичко посгжппения
на Касата 8,063,129 лв.

Изплатени еж посмъртни
помощи на семействата на 8
души починали търговци -
членове на Касата, no J 0,000
или всичко 80,000 лв. Брое-
на е сжщо извънредна по-
мощь за 43 души търговци,
нвчленове на Касата, пачи·
нали преди учредяването и,
по 3,000 лева, или всичко
129.000 лв., а всичко изпла-
тени 209,000 лева.

До '31 октомврий т. r. ежиздаден и 12,816 членски
книжки.

Патента -данъкъ занятие
за 1940/1941 rод.

Научаваме, че е решено, и
Министерството на финан-
ситв е наредило до данъч-
нитt управления, да бжпатъ
разгледани и се извърши об
логъ само no тия отъ пода-

Брои 9

денитв декларации за да- l !!I•••••--------------------?нъкъ-зенятив (патентни), ко·
ито иматъ облаrаемъ доходъ
надъ 80,000 лева. Отъ това
следва да се заключи, че па·
тентния цанъкъ за доходи
nодъ 80,000 пв., какъвто и·
матъ повечето отъ търгов-
цигв, ще остане сжщия и за
новия облаrателенъ периопъ,
или поне само за идната 1940
rод. Това бв и искането на
Търговския Съюзъ.
Законопроектъ
за обnекчение nродовоn

ствието и борба съ
сnекуnата

Въ Министерството на тър-
говията е приготвенъ зако-
нопроекгъ з а облекчение
продоволствието и борба съ
спекулата. който обхваща и
разрешава всички въпроси,
свързани съ тази материя.
Търговцитв съ нетърпение
очакватъ този проектъ да
стане въ скоро време за-
конъ, като сжщевременно се
нацявагъ, че въ него ще бж-
датъ внесени известни по-
правни, за да може той на-
пълно да отговори на нуж-
дигв на момента и така да
разреши успвшно зацачата ,
за кояго се създава.????--·????----,

Четете в- къ
I. Стопансни бюлетинъ"

каvчvкова ФаDрика
БРАТЯ ДЕЛИТОНЕВИ- Хасково -

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

шушони, ботуши и др.
Трайни= Модни фасони = Износни цени

т ф {

Фабриката № 39еле они: М ьь 122агазина J?:..5-4-0

застраховайте
имота и живота си

при ,,СИЛА''
Общо Търrовско Осиrуритепно ll·вo

f\rенция въ Хасково ул. ьРановска"
2 - 5 - О

Търговци, гответе се эа тържестве-
ното отпраэднуване на Никулденьi

БЕЛЕЖКИ

Лесно е да си валия,
мжчно е да си баналинъ

Вестникъ „f\ншамъ" (Ца-
риrрадъ) обнародва дъпъгъ
разговоръ съ бившия валия

, Хайдаръ бей, сега бакалинъ
въ Цариградъ. Сnоменавамъ
за това предъ приятели и по-
казвамъ вестника съ фото-
графията на Хайдаръ бея.- f\зъ ro познавамъ, - о-
бажда се г. Ярановъ, бившъ
нашъ корсулъ въ Цари·
rрадъ,-Хайдаръ бей е билъ
кайменаминъ въ Щиnъ презъ
1912 r. при атентатит-в и кла·
нетата тамъ,-събития, които
·допринесоха за обявяване
на войната... Отъ после бв-
ше валия въ Цариграпъ.

Имаме работа, значи, съ
историческа личность. Заслу-
жава да чуете що казва за
-чиновничествуване и за ... ба-
калънъ.

Пашалъкътъ не е имане
.на пашата - и Хвйдвръ бей
-бипъ увопненъ. Дългото чи-
ноеничество го научило да
-оправя хорскитв работи, а
своитt-неl Хайдаръ бей раз·
правя:

-Имахъ спестени 1000 ли·
.ри... Какво да правя? f\но
стоя безъ работа, ще ги пра·
хоса1-.,ъ за година, две По-
сле? м?слихъ, мислихъ .

Реwилъ Хайдаръ бей и

I

наелъ бакалски дюкянъ. Ле·
сенъ занаятъ, - мислилъ си
той,-нанъ да е, ще помина.- Почнахъ - продължава
бЕ>ятъ-и веднага почувству-
ввхъ, колко по-трудно е, чо-
ввкъ да бжпе бакалинъ, от·
колкото паша! Като валия,
решавахъ всичко сь едно
драскане на перото, или до-
ри съ една устна заповъць,
И не само не чувствувахъ
поспедицитв отъ своигв дей-
ствия, но дори и не се св-
щахъ да се замисля. f\ сега ...
Каквото и да предприема се-
га, nрецприемамъ го за свои
сивтка, на свой риснь и....
охкания, охкания: цвпъ
свt.тъ ми е кривъ!

Хайдаръ бей продължава:- Канта и да е, нарепихъ
бакалницата: фасулъ, оризъ,
кафе, захерь, зехтинъ. Но
какъ се привличатъ и эвпър-
жатъ мющерии, квкъ? Ехъ,
не е като да си валия. неl
Въ бакалъкв трвбва умение,
държание, готовность за ус-
луга, човвщнинв! Право е на-
зано, че бвла брада не е за
бакапънъ и азъ я махнахъ,
но ... Но какво знае единъ
валия?! Доната свикна съ
новия си занаятъ, изrубихъ
часть отъ капитала, па и е-

динъ пожаръ въ махалата на·
мали мющериитв ми ... f\манъ!

Въздъхна Хайдаръ бей и
продължава:- Cera, слава на f\ллаха,
започнахъ да свързвамъ два-
та края... f\ла самъ си зная,
съ какьвь трудъ достигнахъ
до тоя щасгливъ изходъ: по-
литика трвбва тукъ, да, не е
ксто да си валия, не! Гунъ
трвбва да знаешъ, кога как-
во да купишъ, колко и какъ
па процавацп- и канъ оРа се
отнасяшъ съ мющери_,.А, да!
Когато печелишъ - заеиж ·
датъ; когато губишъ - при-
смиватъ се. . . . f\ ногата да·
дешъ не на ивсто вересия,
иэгубвашъ си мющерията:
отива да пазари въ другъ
цюкянь! Тежъкъ занаятъ е
бакаплъка. тежъкъ, не при-
лича на пашалъкъ! Въ баквл-
лъка има лична отговор-
ность, въ пашалъка - нtма!
Сега раэбоахъ, че работа, въ
която нвма лична отговор-
ность, не е работа. Ехъ, ако
и чиновницитt носtха лична
отговорностл; ако носвха,
ТОГ'3ЗЪ•••

Старъ и досаденъ е въп-
росътъ за лична отговор·
ность на чиновницитв. Пре-
пираме се за пемокрвтизъмъ,
корпоретиаъиъ, м о н ар хи-
зъмъ, диктатура и пр., а за-
бравяме, че надъ всични има
върховна власть:

Бюрократизма!

Бюрократизъмъ, нойто про-
така или решава за смtтна
на население или управление
или на форма на управление
или за смt.тна на „дяволъ да
го вземе", но никога не и
на своя отrоворность.

Хайдаръ е научилъ тая ра·
бота следъ нато е станалъ
отъ валия баналинъ: нога ще
се изредятъ да бакалуватъ
всични бюронрати, та да по-
умнtятъ!?

За сждии въ f\нrлия би-
ватъ назначавани юристи, ко·
ито вече еж адвонатствували.-Да не се учатъ да бръс-
натъ за см'\;тна на държавата!

И все nанъ неотдавна е·
динъ английски сждия оти·
шелъ и nренаралъ като аре-
стантъ два месеца въ затво-
ра. И извлtкълъ пауна:- Отъ полза за nравосж-

1

дието ще бжде сждиитt да
nренаратъ стажъ и като зат-
ворници!

Може да е прекалено, tJO ...
Но управлението е за хората:- Който се наема да уn-
nравлява, трtбва да познава
живота на хората, та да не
имъ nрtчи, ано не може да
имъ бжде nолезенъ.

Народитt не еж взиска-
телни. Доволни еж, когато
могаrъ де, кажс1тъ за улрав-
ницитt. си:- Слава Богу, поне не ни
прtчатъl Добрияновъ

,Изъ вестн111,.ъ .Миръ•)
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Изъ стопанския печатъ
Хваnа на търrовцитt.
Български търговски вест-

нинъ пише:
Въ единъ моментъ, кога-

то върху българския търго-
вецъ се хвърлятъ упрtци
отъ всtкакво естество, но-

Печатница „ЧИКF\ГО" - Хасново

Наредби, заповtди и нормировки
При подаването на месечнитt декларации, г. г. тъгов-

цитв да бжцагъ крайно внимателни, за да иэбвгнагъ грвш-
ни, които подлежатъ на наказание.

Въ брой 255 отъ 15 ноемврий т. г. на Държ. вест-
никъ е публикувана наредба на М-вото на търговията, про-
мишленостьта и труда за металитв и метапнитв издвлия.

Съгласно тази наредба всички метали, намиращи се
на лице въ индустриалнитt. металопреработващи заведения
и у търговцитв на едро, както и тия, които ще се полу-
чатъ занапредъ, се поставятъ подъ разпоредбитв на М-вото
на търг. пром. и труда.

Въ сжщия брой на Държ. весгникъ е публикувана и
эаповвдь № 3336 на М·вото съ която се даватъ разясне-
ния и ушивания по приложението на наредбата.

Эапов"5дъ
№ 3326

Продажнитt. цени на петрола еж както следва:
1. Франко коя да е желвзопжт на гара по всички нор-

мапни и твснопинейни ж. п. линии:
а) въ 15 тонна цистерна до 7·60 лева кгр.
б) най-малко въ 10 тоненъ ввгонъ, до 140 лева те-

некията.
2. На едро франко склада на представителя за цtлъ

вагонъ:
а) до 7·75 лева кгр.
б) до 142 лева тенекия.

3. На едро франко магазина на търговеца:
а) до 8·05 лева кгр.
б) до 147 лева тенекията.

Съгласно писмо № 33 отъ Комисаря по продовол-
ствието ценатаэна сухия фасулъ е следната: на едро до ·

8'90 лева кгр., на дребно до 10 лева кгр,

Съгласно писмо № 38 отъ 11. XI. т. г. на Комисаря по
продоволствието и по поводъ протокола на комитета при
сжщото, съобщава се на всички търговци, които продаватъ
кафе, че еж длъжни да го прояаватъ по цената на полу-
едро на всички детайлисти и тия които се занимаватъ съ
продажба на печено и мелено кафе.

Образецъ за водене на книrитt
по деклариранит"5 стоки

1. fpyna коnоииаnъ
1. Оризъ

Дата о б я с н е н и е Приходъ Разходъ
кгр. кгр.--

15 IX 1939 Деклариране 5•400 -
16 XI 1939 Продадено по фактура № 34* 400
18 IX 1939 Продадено по фактур? 38 300
30 IX 1939 Продадено на дребно отъ 16

30 IX (ако търговеца продава
и на дребно) 150

5•400 850
1 Х 1939 Наличность 4•550
2 Х 1939 Купено отъ Пловдивъ 15·000
3 Х 1939 Продадено по фактура № 43 500

10 Х 1939 Продадено по фактура № 46 800
15 Х 1939 Продадено по фактура № 50 1·000

19•550 2·300
1 XI 1939 Наличность 17•250

*) Въ фактурата да се означава, както името и адре-
сътъ на лицето, така и неговото качество и разрешител-
но, майсторско свидетелство и пр., съгласно эаповвць №
2452 (Д. в. 204 отъ 13 IX 1939 r.)

ПЕРПИШКИ KAMEUUИ ВЖГЛИЩА
на сезонни цени

дърва II коларски материали ще намtрите всtкоrа при
Wироковъ & С-не Паnаsовъ-Хасково

Складъ до Бр, Върбанови. Приематъ се и перачки6-3-12

Списъкъ на Хасковскитt търговц
членове на Посмъртната каса при Съюз

1. f\нrелъ Лозевъ Въчевъ-э-бакапинъ, Раковски
2. f\нгелъ Яневъ Карагенев?,-бакалинъ, Горски-Изворъ
3. f\танасъ Тодоровъ Калиновъ-питиепродав., Уэунджо,
4. f\хмедъ Ибрямовъ Еминовъ-леблебеджия, Хасково
5. Борисъ Колевъ Латевъ-е-питиепродввецъ, Хасково
6. Бойчо Ерудевъ Бойчевъ-питиеnродавецъ, Конушъ
7. Борисъ Димитровъ Василевъ-бакалинъ, Хасково
8. Вълчо Мариновъ Гариловъ-зеленчукъ, Хасково
9, Георги Марковъ Дtлчевъ-бакалинъ, Крепостъ

10. Георги Ставревъ Юрганджиевъ-бакалинъ, Хасково
11. Димигъръ Георгиевъ Джурколовъ-бакалинъ, Хасков
12. Дяко Стайковъ Дяковъ-е-бакалинъ, Хасково
13. Добри Желевъ Филевъ-питиепродавецъ, Хасково
14. Димитъръ Тодоровъ Братановъ-бакалинъ, Хасково
15. Димитъръ Георrиевъ Петковъ-семена, Хасково
16. Дълчо Стайковъ Пеневъ-дър. стр. мвгер., Кн-Надежп
17. Жеко Василевъ Жековъ-бакалинъ, Подкрепа
18. Запрянъ Стейковъ Терзиевъ-кафеджия, Долно-Ботея
19. Иванъ Петровъ Поповъ-бакалинъ, Хасково
20. Кирипъ Колевъ Васевъ-питиепродавецъ, Хасково
21. Кръстю Пеневъ Господиновъ-нафеджия, Хасково
22. Лоэанъ Петковъ Маджаровъ-баналинъ, Голt.мо-f\сеновс
23. Лютви f\хмедовъ Имамовъ-кафеджия, Хасково
24. Митю Пилевъ Митевъ-бакалинъ, Черногорово
25. Никола Ивановъ Маринчевъ-бакалинъ, Хасково
26. Никола Митревъ Дюлгеровъ-хотелеръ, Хасково
27. Нури F\хмедовъ Имамовъ-кафеджия, Хасково
28. Пеню Петровъ Ивановъ-ебакапинъ, Татарево
29. Рафаелъ Яковъ Бенероевъ-е-аптеиерь, Хасково
30. Стоянъ Въпковъ f\йдаровъ-бакалинъ, Хасково
31. Тянно Колевъ Нвлбентовъ-с-бакалинъ, Добричъ
32. Христозъ Желевъ Фипевъ-е-бекалинъ, Хасково
33. Василъ Димитровъ Карамановъ-колар материали, Х-во
34. Василъ Даневъ Ивановъ-бакалинъ, Добричъ
35. Георги Rнгеловъ Велевъ-е-бакалииъ, Вжгларево
36. Георги Русевъ Велевъ-бакалинъ, Криво-поле
37. Георги Стефановъ Даковъ-еножерство, Хасково
38. Гочо Колевъ Петевъ-бакалинъ, Бродъ
39. Демиръ Добревъ Кацаровъ-питиепродавецъ, Хасково
40. Дечо Димитровъ Дечевъ=-питиепродаввцъ, Динево
41. Димо Пилевъ Кумовъ-бакалинъ, Горски-изворъ
42. Димо Дълчевъ Весилевъ=-бекалин-ь, Родопи
43. Добри Янчевъ f\танасовъ-бакалинъ, Сусамъ
44. Жечо Тоцоровъ Боневъ-манифактуристъ, Хасково
45. Зифиръ Георrиевъ Цикаловъ-бакалинъ Хасково
46. Иванъ Митковъ Йорденовъ-с-банелинъ, Радиево
47. Иванъ Янковъ Шоповъ+бвкалинъ, Царева-поляна
48. Иванъ Христоновъ Вълковъ-ебекелинъ, Хасково
49. Илия Димитровъ f\ндреевъ-яйчарь, Малево
50. Киро Копевъ Проденовъ=-хотелиеръ. Минер. бани
51. Кирю Двлчевъ Милевъ-захарни издt.лия, Черноrорово
52. Коста Калиновъ Митевъ-питиепродавецъ, Хасково
53. Митрю Стоевъ Сапунаровъ-бакалинъ, Хасково
54. Никола Тоневъ Грозевъ-бакалинъ, Бродъ
55. Панайотъ Петровъ х. Пенейотовъ-е-вгп акарь, Хасково
56. Петъръ Двлчевъ Василевъ-бакалинъ, Родопи

(LЦе следва въ идния брой)

Редакuионни
Статията ни за Общинско-

то стопанско предприятие за
електроснабдяване, по техни-
чески причини, ще помвс-
тимъ въ следния брой.- Областната търговска
обшность е отпустнала суб-
сидия отъ 2,000 лева за под-
помагане иэцавенето на вее-

гато въ устата на едни той
е лошъ гражданинъ, а дру-
ги го титулуватъ „с пек у-
л а н т ъ". въ Свищовъ се
празднува едно рвцно куп-
турно тържество - освеща-
ването на Търговската ака-
демия, което е тържество н11

българския търговецъ, за-
щото покойниятъ Димитъръ
Ценовъ б t. ш е търговецъ
презъ цвпия си животъ и
цt.лото си спечелено състс-
яние, около 40 милиона ле·
ва, даде з а българската
просввта и на своя роденъ
градъ за съграждането и
иэдържвнето на В и сшетв
Търговска Академия, която
носи неговото име.

никв ни.


