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БЮЛЕТ...

О>rанъ на Общото търговско
= - =--=

излиза периодично \1

сдружение въ rp. Хасково
Редактира комитетъ

Редакция и администрация-Хасково ул. "Раковска• 1. Телефонъ № 108

на
Пренинавенез отъ единъ

режимъ въ друь. било въ об-
мвнета, било ь лродовол-
ст. -его не 1-!,:,: нието всвко-
га и всвкжг,е ? г ю съпрово-
ждано съ ло-м?а или по-го-
лt ма реакция!вя реакция„ обииновенно сизразява или

? въ протести орнизирани или
не, или ако тса е било не-
възможно, въ пно желание
и опити да се заобикалятъ
нарецбигв, коо еж целяли

? единъ превра, или едно
стеснение въ навицигв на

грвжцанитв. )бележително
е, че до като ай-силно за

сеrнатитt каторяи грежцв-
на отъ тия рпоредби еж

се овивали в усилията си

па се справят съ създаде·
нота положете, други, не-

засегнати, еж iИ злорадству-
вали или съ1иствували, за
да эесипягъ ?. безъ това
влошеното гь положение.

Нека не тиваме много

далеко. Некки припомннмъ
.... днитt, кога· се въведе у

,.t насъ режим на нормирани-
уt, цени з почти вснчки

. припаси и оки. Това бtше
единъ нов, режимъ, една? система, кпо поиска въ ·

.,; една нощь , измtни едно
"' СЪСТОЯНИе, >еТО ei:JЩE:CT·

вувало отъ ето сжще:твува
България. Ьиска се на спе-
дующия це: всичко дг тръг-
не i;io нови редъ и всички
це эпъпнегъ на?*дбитt
прецизно, ню тв бtха за-
мислени.
.

Есгествет бвше. it това
не можеше да crate така
бързо, не:висимо оrъ же-
ланието иг нежелаt-f!еТо на
тия или ов. И лоО'lедваха
интернира ия, наказания и
np. Може , l}pyro·tle не е
ног. 6 да ?де. Х?,рактерно-
то ' we, , много rраждан11
пс I ова эеме чerl:.xa съ
уцъ -Пств налаrанитt. на-
к м ?хвърляхс безми-

-::f.остно угвци вър?У цвлото
гърговсксъслови- Мнози-
на стигвхцо тамъ,свързвай-
ки тия t-)ушен149 съ една
вродена аоннос:rьУ търгов-
цитв да 1ршатъ fiдрушения.
Никой, оче, не 11Скаше да

разбере, ,. наре 611 отъ тоя

режими
родъ не могатъ да минатъ
така лесно.

Нека сега кажемъ нвщо и
за втората фаза отъ наред-
битв около снабдяването -
фаза. която търси вече ст-
rоворности у консумегоритв,
около запасяването имъ и
около наредбата за 400-
грамовете хлвбна дажба. И
тая наредба, продиктувана
отъ една нужда за изхранва·
не на населението, се роди
въ една нощь. Консуматори-
тв съ очудване прочетоха; че
подиръ нвкой день ще трвб-
ва да ядвтъ, следъ свобод-
ния режимъ на хпвбв, само
по чвгиристогинъ грама цнев-
но. И почна и въ тоя слу-
чай реакцията, която се изра-
зи въ удължаване на опаш-
китt предъ складовет-в на
мепницигв. Всвки си купи
повечко брашно отъ това,
което нормално си е купу-
валъ. Мноrо семейства, кои-
то не знаеха какъ се меси
хпвбъ почнаха да месятъ.
Други се научиха какъ се
прввягъ гевреци, юфки, кус-
кусъ и пр. Доста много
граждани, предполагаме и
изъ срвдага на ония, които
силно нвкогв критикуваха
търrовцит-в, се позамислиха
канъ биха могли да не пек-
лариратъ цъпия си запасъ
стъ брашно.

Ние въ случая не обвиня·
ваме тия, които еж понеру-
шили малко наредбитt по
запасяването. Нвщо повече,
ние смвтвме т?я нарушения
като естественъ прехсдъ отъ
единъ режимъ кънъ друrъ
и не го свързваме съ нвнак-
ви пресгжпни склоностни на
нарушитепитв. Ние знаемъ,
че въ съзнанието на всички
лежи убежnанието, че тая на-
редба е била продиктувана
отъ върховни нужди за
цвпостно изхранване на на-
рода ни, и че съ врене, кой
по JJeCHO, кой по-мжчно ще
трt.бва да свикне съ това по-
ложение,

Констатирайки тия два еге.
па отъ наредбитt. по снаб-
дяването, искаме само едно-
да не се отива до крайности
въ взаимни обвинения и при-
писване на престжпни склон-

Откриването на нар·одн1tитъ универсмтетъ

при професиоиалиитt организации вь гр. Хасково

На 12 октомврий т. r се '

тури началото на едно ново
дtло при професионалнит-в
организации: откриването на
Народни университети при
сжщитt организации.

Откриването стана въ н-в-
колко по-гопвми градове на
страната, между които бв и
нашиятъ градъ. За цвпьта
пристигна отъ СоФия rлав
ниятъ секретврь на JV Гру-
повъ съюзъ на търговцигв
на домашни потрвби, г. Д-ръ
f\нгел-ь Иордановъ.

Самото откриване стана
по тържественъ начинъ въ
салона на градския театъръ.
Гукъ пристигнаха ржководни-
?:t лица и чпе: юве на прс-
фесионапнигъ организации
отъ града: търговци, занаят-
чии, работници и земедtлци,
както и официални лица, кои-
то б-вха поианени.

Сцената на театъра бt,
красиво обкичена съ народни
Jрицвtтни ленти, а работни-
ци и работнички отъ орга-
низацията „ Бранникъ" съ
спретнати униформи държа-
ха на ржце ликовет-в на Т.
В. Царя и Царицата, обкрж-
жени съ цвtтя. При тази
обстановка военната духова
музика на гарнизона изсвири
.Шуми Марица и Химна на
Царя, както и единъ маршъ,
всички изслушани на крака
и шумно аплодирани отъ
присжтствуващит-в.

j
Следъ тов? п ред с е да-

телыъ на Браншовото ба-
калско сдружение въ rрада

r. f\танас ь Кироновъ. (пора-
ди отсжтствие на председа-
теля на Общото търг. сдру-
жение), откри събранието и
съобщи за създаването на
Народнит-в университети при
професl-!оналнитt организа-
ции въ България, както и
целыа за която тt се съз-
даватъ, а именно: да рабо-
тятъ за културното, нацио-
нално и професионално из-
дигане на своит-в членове и
за всестранната имъ просвt-
та и запознаване съ интере-
суващитt. r и въпроси отъ
всички области. Г ·НЪ Киро-
новъ изказа и блаrодар-
ностьта на членоветt на Хас·
иоRснитt. ПRофесионат,ни ор-
ганизации загдето нашиятъ
градъ е билъ зачетенъ и
включенъ между нtколкото
rрада, въ които става откри-
ването на Народнит-в уни-
верситети. Заедно съ това,
той представи на слушатели-
'Lt, сказчика r. Д-ръ f\нrелъ
Иордановъ, комуто даде
думата.

Въ течение на близо
единъ часъ r. Д-ръ Йорда-
новъ, произнесе вдъхновена
речь, изпълнена съ ценни
мисли, които предаваме въ
резюме.

Г-нъ Д-ръ Йордановъ на-
прави въ нuчалото кратъкъ
исторически преrлецъ на
развитието 11 възхода на
българския народъ и него-
вата държева. отъ r>1нoro
събития. подвизи и прояви,
отбелt.зани преэъ 13 вtков·
ната история на бълrаритt.,

наети. И друго. Когато вла- безспорно е установено, че

стьта i. приложителитt. на тt еж единъ народъ предо-

за1<онитt. рtшаватъ да нала- предtленъ отъ сждбата да

гатъ санкции, да не унищо. иrрае значителна роля въ

жаватъ морално и материал· историята и особенно въ

но нарушителитt, а ,1:а rле- живот.а на балканскитt. на-

датъ на тия ilрестжпления, роди. Отъ 13 вtка насамъ

които еж резултатъ еднакво усилието на българина да

на навика но и на новиrt раз· се затвърди на избраното

nоредби, които целцтъ да из- отъ него мtсто въ юrоиэто-

мtнятъ тоя навикъ. Времето ка не е спрtло. Това усилие,

и събитиs;1та ще нивелиратъ сьпроводено съ мно1 о успt·

всично. Крайнитt. мi;рки са- хи и прt,чки не можа да

мо отекчвватъ и съэдаватъ бжде задушено даже отъ

тревога и въ безъ това труд- едно 500 годишно робство,

нит-в условия за преживяване
I

отъ което българскиятъ на-

въ настоящитt. дни. (Слер,ва на З стр.}
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d1есиоиапенъ и орrонизоционенъ животъ
. \

ишно ПОДПЕЧАTBArlE Облагането съ данъкв-патеигъ
HD разреШИТеliНИТi 30 ПР080ТЪРrVВ0Не эа 1942 И 1943 год.

Съ новия законъ за професионалнигв органи-
зации - чл. 46 и последующитъ, се въвежда за-
дължително ежегодно подпечатване (завърна)
на разрешителнигв за право търгуване и на зана-
ятчийсн итt. регистрационни карти.

Това подпечатване· ще се извършва отъ съот-
ветнигв професионални организации и ще има за
цель да постави въ редъ и изправносгь отношения-
та на занаятчии и търговци къмъ гвхнигв сдруже-
ния, както по членския вносъ, така и въ всвко дру-
го отношение. Зэ търговцигв подпечатввнето ще
даде възможность и за проввркв редовностьта по
Закона за уреждане вжтрешната търговия.

Подпечатването ще става
въ канцеларията на Общото тър-
говско сдружение въ гр. Хасково

эа всички браншове,
както отъ града, така и отъ околията. Ще бжпегъ
подпечатвани разрешигелнигв само на онвзи гър-
говци, които еж напълно изправни предъ сдружението
за до края на 1941 r. Тъй като нрайниягъ сронъ
за плащане на членския вносъ е 25 онтомврий,
ппатилигв до тази. дата ще представятъ въ канце-
ларията разрешителното си и последната квитанция,
а неплатилигв ще трвбва да се издължетъ, за да
моrатъ да получатъ подпечатване на разрешително·
то си.

Въ срокъ отъ 1 О дни, считано отъ 25 октом-
врий, Сдружението ще изготви списъкъ на търгов·
цигв, които не еж изплатили членския си вносъ.
и не еж подпечатани разрешитепнигв имъ, който
списъкъ ще бжце предаденъ
на полицейската власть, эа да 6?-
дат ь э втеор ени ма·гаэинить имъ.

Едновременно съ това 'ще бжпе предаденъ такъвъ
списъкъ и на данъчната власть за принудително
събиране на членския вносъ.

Нека нито единъ търговецъ отъ града и око·
лията не остане нередовенъ, за да не попадне подъ
санкциитв на закона.

Подпечатайте на време разре-
шителнигв си!

СЪОБЩЕНИЕ
По поводъ повцигнатия въпросъ отъ Общото търгов-

ско сдружение предъ ивсгното комисарство за продажба
та на солена и прtсно солена риба отъ баквпигв, получи се
следното писмо направо отъ Министерството на эемецв-
лието - Санитарно ветеринаренъ о гпълъ.

.. Разрешава се продажбата на солена и пэвсно-соле-
на риба само въ тия бакалници 1-1 деликатесни магазини,
въ които има специални приспоблен?я за цельта,одобрени
отъ ивсгнигв общински ветеринарни орг-ни, а именно: от-
двпно помtщение сьмо за риба, или преградена чвсгь отъ
общото помtщение само зэ риба, или специаленъ стъкленъ
шкафъ добре звкритъ, посгавенъ върху маса въ вжтрешно-
стьта на магазина или на витрината".'

Правете застраховнитв си
само при

взаимнозастраховатеnното търrовско сдружение

Данъчното управление въ града 1-1r1 е иэпратило на v
Общото търговско сдружение вторитв екземплари отъ де-
кпарвциитв, подадени отъ търговцигъ за облагането имъ
съ патентенъ цанънъ за периода 1942 и 1943 г., за да бж-
де извършено облагането отъ управителнигв тъпа на сдру-
женията.

Облагането става отъ брвншовитв сдружения или 06
щото търговско сдружение, за търговцитв, които нtматъ
браншови сдружения. Спецъ като бжце извършено обла-
гането, упрввигепнитв твла на сдруженията изготвятъ спи-
съци съ опрец-вленигв данъци, и тия списъци се изпагагъ
въ квнцепариигв на сдруженията. Тъй като хасковскитв
браншови сдружения не разполаrатъ съ отдtлни канцела-
рии, всички списъци ще бжцатъ из,Е.Wж?н въ кан-
целарията на Общото търговско сдружение.

Въ срокъ отъ две седмици отъ деня на разгласяване-
то (излагането) на списъцигв, всвки търговецъ има право?
то да направи писменно обжалване предъ управителнот
твпо на сдружението, ако намира, че опредълениягъ му,...,
данъкъ-пвгенгъ е високъ. Сжшо така всвни търговецъ мо-
же да· направи възражение и противъ реэивра на данъка
на други лица, обложени споредъ списъка. Обжалванията
и възраженията ставетъ съ заявления, които не се обгерб- 4111

вагъ, и трвбва да бжцагъ добре мотивирани и подкрепени ""8111

съ доказателства, за да може па бжде провврена основа-
телностьта на обжалването. Двуседмичниятъ с ронъ е
фатапенъ и следъ изтичането му не могатъ да се прие-
матъ . отъ сдруженията никакви заявления, Поради това,
обръща се внимание на всички търговци да следятъ за из-
лагането· на списъцитв и да спазятъ срока за обжалване.

Съгласно едно решение ?lfJ ?,-ьрхев1iня,-едминисrрат.и-
венъ сжцъ, тия данъкоплатци, които не обжвлвагъ размt-
ра на цанъкъ опрадвпенъ имъ отъ гвхнетв професионал-
на организация, се считатъ като доволни от ь този об-
погъ и не ще иматъ право да го обжалватъ отпо-
сле. Въ такьвъ случай ще може да стане обжалване само
ако цанъкъгъ бжпе 'опредвленъ отъ данъчната власть въ
ПО·ВИСОКЪ раэмврь.
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Народенъ университетъ на професионапнитв- организации · ·
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На 26 октоиврий 1941 гоц., 10-зо часа преди

обвдъ въ салона на ОБЩИНСКИЯ TEf\TWЪ ще го-

вори отъ името на Народния унивеоситетъ на профе-
сионалнигв организации въ гр. Хасково

на тема:

„ ИДЕОЛОГИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ Н1 ОБЩИЯ t'ЬЮ3Ъ

НА въпrдРСRИТ1 ЗАНАЯТЧИИ"



-
Стр. З---------------------------------------------------------------------------Стопански бюлетинъ Брой 36 (4)

Конференции по патентното обпаrане
эа 1942-1943 год.

Откриването но народниятъ vниверсиrетъ
(продължение отъ 1-ва страница)

родъ иэлвзе, като по-чудо,
още по-квпенъ за неговата
историчеекв борба.

Следъ тритв войни и два·
та погрома, нашиятъ народъ
бв отново окованъ, прити-
снагъ отъ мощни съседи,
омаломощенъ политически
и стопански. Какво ли не
направиха неговитъ врагове,
за да го задушатъ и унищо-
жвтъ. Но въ тия трудни 20
години българинътъ отново
поназа своята жизнеспособ-
ност ь, своята упорита воля
за животъ и напредъкъ •

Едно небивало социално и
стоnансно творчество и:щи ·

гна България до положение·
то нейнитв съседи да се ви-
дятъ задминэти и дори за-
плашени. Нашето грозде, на-
шитв плодове, нашиятъ тю-
тюнъ и редица още произ-
ведения на нашата земя се
разнасяха по всички пазари
и се налагаха.

Дойде войната. За Бълга-
рия пжгьгъ бвше ясно опре-
дtленъ и тя дочака удобния
моментъ, за да може да
тръгне по него. Заставайки
на страната на дьржввитв,
които се борятъ за поправ-
ка на несправедливоститt
отъ миналата сввговне вой·
на. България можа да полу-
чи безъ жертви отнетитt си
земи и да събере почти всич-
ни българи въ своитв гра-
ници.

Но войната още не е при-
ключена и много усилия еж
необходими, докато се дой·
де до мира и до нормалния
стопански животъ. Въ твэи
усилия бъпгарскигв търгов-
ци взематъ голtмо участие.
Знае се, колко трудна е тър·
говията още отъ първи-в
дни на войната. Държавната
намъса въ стопанския жи-
вотъ е пълна Повечето обек-
ти еж иззети отъ търговци·тt и еж предметъ на моно-
поли. Всичи почти стоки еж
подъ контрола, а търгове·
цъгъ днесъ работи подъ
пълното реэпорежпвне на
впвстьге: опредвпеии цени и
печалби, доставки по наряд ъ,
продажба с ъ купон 1, све ге-
ния и о гчитания и пр. И всич-
КО това тър-овецъ-ъ гонеся
и изпълнява добросъвtстно
11 сь с ьзнанието, че то е
необхоnимо, зв да се прео
долtятъ затрудненията на
военното време.

Трудно понася, обаче, тър
rовецъrъ хвърпянигв върху
него упрвци за спекула. Та
съ какво собствено днесъ
може пэ се спекулира, нога-
то не останаха ненормирани
и свободни стоки? Дали съ
газь, съ соль, съ захарь съ
сапунъ, съ оризъ или съ
зърнени храни, кожи и np.?

f\ко имаше епно поскжпввне
на стокигв, то се дължи на
много други условия, плодъ
на войната, а най-малко на
спекулата. Поскжпввнето е
неизбвжно, то само трвбвв
да бжце ограничено. По-ввж-

1

но отъ ценитв, обаче, днесъ
е набавянето на стани, много
отъ които пипсвегъ. Още въ
първитъ дни на войната тър-
говцитв казаха чреэъ своя съ-
юзъ думата си no набавянето
на редица стоки. f\ко тt бвха
тогава чути нtмаше да има
сега оснжцица на много сто-
ки отъ първостепенна нужда
и важность.

Нашиятъ търговецъ съ го-

I
товность и твърдость понася
всички ограничения и тяжес-
ти, които днесъ му еж напо-
жени. /\1\акаръ той да е при-
нуденъ да работи при спаз-
ване стотици специални зако-
ни и наредби, макаръ и из-
ложенъ на страшни наказа-
ния за ней-малки нарушения,
иакаръ и пишенъ отъ повече-
то стени и оrраниченъдо край-
ность въ печалбитt. си, бъп-
гарскиягь търговецъ продъл-
жава упорито да върши своя-
та полезна сгопанскв функ-
ция. При днешната усложне-
пость на снабдяването, кога
то повечето стоки еж поцъ
контролъ и се девгъ на даж-
би и съ купони, квкь би мог-
па да се е извърши редовно
равмвнатв и задоволяването
на консуматоритв съ най-не·
обходимитt продукти, ако не
бвха хилядитt. търговци кои-
то отъ сутринь до вечерь се
разправягъ съ комисарства,
съ сведения с Ь купони? f\
тамъ нжпето пържеветв е
взела търговията вь свои рж-
це, не еж ли пакь търговци·
тt, като агенти на храноизно-
са, нейнитв най-ценни по·
мощници, които въ тази си
роля дадоха блвсгящи дока-
зателства за точность, редов-
ность и способносгь к а 'Т о
стопански пвятели?

Но всичко това български-
тt търговци вършвть съ тър-
пение и високото съзнание на
родолюбиви бълr ри, че дне-
съ не се кесае толкова за
лични интерес? , а за интерв-
сигъ ча, цът я народъ, който
е ?11 тревенъ препъ дилемата:
да постигне своитв ввковни
стремежи и да бжпе велинъ,
или да изчезне Ra го държава
съ нъквкво значение. Т , д ъп-
боко вврвать въ доб ия из-
ходъ на голtм нt събития й
и въ свtтлото бжцеще на
България, защото нейното
дtло е справедливо, защото
наропътъ е силенъ н обеди·
нснъ и защото се ржководи
умtлu отъ своя храбъръ и
мждъръ вожпъ Негово Вели-
чество Царь Борисъ 111.

На 12 т. м. Да гьчниягъ
начапнинъ въ Хасково свика
на конференция въ Дан.
управление представители"' на всички професионални
организации въ града ?ь
връзка съ предстоящето об-
лагане за 1942/1943 г ., кое·
то ще иэвършетъ тия орга-
низации на своитв членове.
.Денъчная гъ начапникъ цър-
жа една беседа, въ която, ка-
то разясни начинигв и редъ-
тъ по който ще става облага·
нето, привлече вниманието
върху правата и задължения-
та, които управителнитв тtла
ииатъ при извършването на
тази своя функция.

Изгъквейни отговорности-'тt, материални и морални,
които членоветв на управ. тв-
ла носятъ за своята работа, г.
Начелникъгъ подчерта важно-
стьта на облагането съ данъ-
ци бългерскигв граждани въ

r-, този в:1женъ за народа и дър·
жавата ни моментъ и an _лира
къмъ всички д':I nоложатъ
МС,КСИМ':IЛНИ усилия, за да се

постигне едно справедливо
облагане. Това може да стане
ано професионалнитt органи-
зации, въ лицето на тtхнитt
представители, проуча? ъ доб·
ре положението на своитt
членове, които ще обпагатъ,
а отъ друга страна вложатъ
пълна обективнось при опре·
дtляне размtра на данъна.

Като подчертя, че споредъ
постановленията на занона
за данъка върху nриходитt,
професионалнитt организа-

. ции еж органи на дан ьчната
власть, той nоисна повторно
отъ сжщитt да изnълнятъ
най·добросъвtстно зад-:1чата
си, съ което ще се улесни
цtлиятъ процесъ на облага-
нето, ще се намал..1 работата
на останалитt облагателни.
органи, ще се избtгне недо·
волства, излишни обжалвания
и пр.

Следъ беседата станаха и
разисквания между при·
сжтствуващитt данъчни opra
ни и предсrавителитt на про-
фесионвлнитt организации.

Важни съобщенин за всички търrовци
На 31 онтомврий изтича срокътъ за вн?сяне третата

четвъртинка отъ сумата, зап.-1сана по вжтрешния заемъ за
народната отбрана. Сумитt се внасятъ въ Бълг, Земед. !'1
Koon. Банка или въ Бълr. Народна Банка.

Подаването на декларациитt за облагане съ nатентъ
данъкъ за периода 1942 и 1943 год. трt.бваше да стане до
края на м. септемврий Т l;зи търговци, които с? пропуснали
този срокъ, могатъ да подадатъ декларация и до края на

?/ м октомврий, като двнъкъть ще имъ се събере само съ
10 °/0 глоба. Който не спази и този сронъ ще плаща данъ-
ка въ троенъ размt.ръ

. flдминистративниятъ с.ждъ е решилъ, че данъко-
слатецъ, който не е обжалвалъ оnредt.ления му отъ nрофе-
? <:ионалната му организация данъ1<ъ-патентъ1 не може от-

после да обжалва облога на комисията, at<o облогътъ бжде
въ сжщия размt.ръ, т. е. ако не е увеличенъ отъ сжщата.

Всички търговци на ?Едро" и на "Едро и дребно",
които еж декларирали налична захарь къмъ 18 ок,омври
т. r. трtбва да в_несатъ до 31 октомври т. r. по 3·20 лв. кило-
rрамъ въ Б. земл. и нооnер. Банка по смtтна № 3746 въ
полза на .Изравнителния фондъ на ценитt при М вото на
търг. пром. и труда-дирекция на външната ТЪР.ГОвия".

На 5 ноемерий изтича сро1<а за внасs?не въ Б. Н. Б.
удръжки ,t въ полза на фонда .Дирекция на труда-Ъез·
работни съ срiщно и висше образование" (стажанти), на·
правенv1 нърху з3платиrв за изтеклия месецъ на служащитt въ раJн?нt предприятия, съ заплати, подъ каквато 11 да
е форма, чисто 6,00J лв. и нагоре месечно.

До 5 ноемврий най·късно трвбва да стане облеп,
ването на книжката „Злополука" съ съотввтниrt осигури
тел?т марки (peen. сnорецъ случая да се внесе сумата въ
6. Н. Б} за 15 до 31 Х. и да се подаде декларацията „Б".
въ инсп. на 1руда ил? въ общината гдето нtм-а инс11екция.
,,,,- Канцелариятd на Сцружението nоканвс? всички тър·
rовц11 да издължатъ членския си вносъ за 1941 година, за
да не плащатъ въ последствие сжщия с1, глоба.

Поканвать се всички търговци-членове на Посмърт·
J-1ата наса, които no една J1Л11 друга причина еж nропустна-
ли да внесатъ премията си .за 1941 год11на, да сторя rъ то-
ва веднага, защото зае rраховката въ танъвъ случай не е
въ сила и при нещастенъ случай, Касата не може да изплати
осиrурената сума.

r



Стр. 4 Стопански бюлетинъ

ИАРЕД&И ЗАПОВ1ДИ И IIОРМИРОВКИ
ЭАПОВ1::»ДЬ№ 4795

Въэъ основа на чл. 2 отъ закона за о. с. р. ц. и съ-
гласно 1-то постановлечие на Министирския съветъ взето
въ заседанието му отъ 21 май 1941 година протокопъ № 78
и въ допълнение на звповвдьтв ми поцъ № 374 отъ 3
февруарий 1941 год. (публикувано въ „Държавенъ весгнинъ"
бр. 29 отъ 8 февруарий 1941 год.) и за да се улесни кон-
торопата за движениета на стокитв по количество, качество
и цена.

3 R П О В 1:, Д В R М Ъ:
Всички търговци на дребно, занаятчии и попузвнвягчии

еж длъжни да пазягъ въ продължение по 3 год. всички
покупни фактури, смътно разписки, или бележки издадени
съгласно эаповвдь № 374 отъ 3 февруарий 1941 гоц.,

Нарушителитt на тази зеповввь да се наназвагъ съ-
гласно глава VIII отъ закона за о. с. р. ц.

Настоящата заповъдь влиза въ сила отъ деня на обна-
родването и въ „Държавенъ вестникъ".

Минис,ъръ: Д-ръ Сл. Загоровь

Эапов?дь№ 4464

Опредtля се
както следва:

на едро
на дребно

медъмаксималната цена на пчелния

до 55 лв. кгр.
до 60 лв. кгр,

ЭАПОВ1::»ДЬ
№ 4517

Опредtлятъ се следнитt цени на мпивнигв продукти,
произведени съгласно настоящата эаповвль:
· брашно пшеничено № О или грисъ до

брашно пшеничено № З до
брашно царевично ситно до
брашно царевично едро до
„ смвсъ пшеничено и царевично до

трици (чисти или смвсени) до
Цени за хn•ба

17'80 лв. кгр.8.- лв. кгр.
6·25 лв. нгр,
5·50 лв. кгр.
Р.- лв. кгр,
3·50 лв. кгр,

)

Брой 36 (4)

3 f\ П О В '5 Д Ь № 4354
Опрепвпя се максималната цена на мпвнате сопь-кв-

менне, морска, и провадийска, както следва:
франко гара получателя до 4·05 лева кго,
на едро до 4•30 лева кгр,
на дребно до 5·00 лева кгр.
По твэи цени ще се продава млtната соль въ всички .,,,.

населени мвста въ Царството, които еж ж. п. гари и прис-
танища
Хасковско оноп. комисарство на снабдяването

Эап·овьдь № 146
Възъ основе на чл. 13 отъ закона за осигуряване на

снdбдяването и регулиране на ценитt,
3 R П О В 1:, Д В R М Ъ:

Картофигв да се продаватъ въ гр. Хасково по цена
до 8 лв. килоrрамъ.Эаповьдь № 148

Възъ основа на телеграма № 4-2-52038 отъ 1

октомврий т. r. на главното комисарство на снабдяването-
София,

3 R П О В 1:, Д В F\ М Ъ:
Разрешавамъ да се вади хпвбъ отъ по 800 грама са

мо отъ типовото брашно, като най-малко отъ едната трета 4
отъ общо замесеното гъсто се вадятъ хпъбове no 400 грама.

На нарушителитt на настоящата заповвдь, ще се
съставятъ актове съгласно глава Vlll отъ закона за осигу-
ряване на снабдяването и регулиране на ценитt.

Зf\ПОВt:»ДЬ № 150
Възъ основа на звповвдь, .tfL44.6.4 отъ 2 октонврий

т. г, на Министерството на търговията, промишленостьта и
труда - София,

3 F\ П О В 1:, Д В F\ М Ъ:

както следва:
Пчелния медь да се продава въ rp. Хасково no цени

На едро-до 55 лева кипогранъ
На дребно-до 60 лева килограмъ

Нарушителитt на настоящата ми заповвдь ще бж..JI
цвтъ наказвани съгласно глава VIII отъ закона за осигу ряв?оw
не на снабдяването и регулиране на ценитв по чп. 44 отъ
закона за гражданската мобилизация.

Сдружението започва своята дейность и въ нашия rрадъ
Осиrуровкитt; се скпючватъ въ

канцеларията на
Общото търговско сдружение - Хасково

Опредtлятъ се следнитt максимални цени на хпвба-
1. Хпвбъ отъ пшенично брашно № 3 до 3 лева за

единъ хпвбъ отъ 400 грама.
2. Хлtбчета за болни отъ брашно № О до 3 лева за

единъ хпвбъ отъ 200 грама.
З. Типовъ хлвбъ отъ брашно смвсъ до З лева за единъ

хпвбъ отъ 400 грама. Околийски комисарь: (п) Н. fумнеровъ- •
?жжжжх:жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж?
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Търговци отъ града и околията, ?
Сключвайте осиrуровкиТ'li си само при СВОЕТО взаимно· ?

застрахователно сдружение! ?
?:>1<::>rс::>.о.ок:::::к:?:жхжж:ж:.жжжжжж:жжж? Печатница „Чикаго" - Х-во

Арх.итектъ Цвiтковъотговаря
При свръэването на ве·

стника прочетохме въ брой
43 на в. ?Народенъ гласъ"
отъ 24. Х.•Единъ отговоръ"
отъ f\px П. Цввтковъ по
повоцъ присжпата на Хвск.
окоп, сжцъ, изнесена отъ
несъ въ миналия брой. По
липса на време и мtсто се-
га, ще квженъ пекъ две ду-
ми по този въпросъ въ
ИЦНИЯ брой.
Рекоnтата на тютюня
Очаква се общото проиэ-

водсто на тютюна въ цtлата
теригерия на Царството да
да бжпе не по-иепко отъ 6)
милиона кгр. Това копечество
е энечитепио по-малко отъ
производството презъ 1940 г.
въ сжщитв територии, но таз-
гопишниятъ тюnонъ ще бжде
по-доброкачественъ.


