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За бждещата стопанска система
Ж. Т. Поповъ
Вероятно е, че изходъть отъ великан
ската борба, която се развива между
двата враждебни лагера, и която следва
пжтя на една решителна победа или
пълно поражение за една отъ воюващите
страни, ще окаже влияние върху бждещите форми на националните стопанства,
а следователно и върху общия обликъ
на световното стопанство. Ние смвтаме,
обаче, че това влияние въ никой случай
н-Ьма да произтича отъ обстоятелството,
че ВСЕКИ единъ отъ враждебните лагери
се явява понастоящемъ като представитель на дадено политическо устройство
и определени стопански форми, а ще се
оформи и насочи изключително подъ на
тиска на новите условия и възможности,
въ които ще бжде поставено стопанството
на надд-влялата въ борбата, и съ преододяваще свътавно значение, сила.
, Какви ще бждатъ НОВИТЕ условия и въз
можности и, съ огледъ на това, какъ ще
-се очертае преобладаващето бждеще сто
панско устройство, това еж въпроси, въ
чиито подробности отъ сега не може да
се вникне. Все пакъ, обаче, като се иматъ
предвидъ двата възможни изхода отъ
войната, ОСНОВНИТЕ линии на бждещето
стопанско устройство биха могли да се
нзбележатъ.
" •
Всвка една отъ воюващите страни се
подготвя за новия стопански редъ, като
се ржководй отъ условията и ВЪЗМОЖНО
СТИТЕ, такива, каквито ГБ се очертаватъ
отъ надежДитЪ имъ за една крайна по
беда.
Предвидъ на това, че една крайна по
беда на Англия нъма да предизвика зна
чителни промени въ нейнитв досегашни
позиции, въ такъвъ случай не може да
се разчита на некакви основни преобразования въ нейнитв схващания за сто

панския редъ. Може да се каже съ положителность, че единъ такъвъ изходъ
на войната ще задържи Англия, и под.
падащото подъ нейно влияние големо
пространство, въ принципнитн рамки на
свободата въ стопанския животъ и че, ако
се наложатъ известни изменения въ ней
нитв схващания за бждещия стопански
редъ, ГБ ще бждатъ само второстепенни
и задоволяващи некои странични, не отъ
стопанско естество, изисквания. ,Не е така, обаче, съ странитв, воюващи
на другия лагеръ. Презъ следвоенния периодъ, ГБЗИ страни се показаха най-пло
доносни и най-активно влиятелни въ сто
панското устройство главно на европей
ските държави. Това се отнася особено
за Германия. Лишена отъ основнигв
устои на своето довоенно стопанство —,
липса на сурови материали за силно раз
витата й индустрия и липса на пазари—•
тя пристжпи къмъ създаването на една
нова система—системата на максимално
самозадоволяване, която имаше за задача
да преодолве трудноститъ, поставени
предъ нейното стопанство по силата
на сключения миръ. Днесъ светъть по
лучи блестящи доказателства за отлича
НИГБ резултати на тази нова стопанска
система. Върху развалините на герман
ското стопанство, системно провежданите
реформи успвха да изградятъ едно мощчо
стопанство, социално спокойствие, обще
ствена дисциплина и солидарность, които
очудватъ
сввта. Но ТБЗИ бляскави
резултати не еж доказателство, че прило
жената тамъ система е абсолютно найдобрата и че тя би дала сжщите резул
тати въ всвка друга страна. Така напримеръ, спокойно може да се твърди, че
ако нвкои отъ нейнитв основни начала
биха се приложили въ стопанствата на
Съединенитв Щати.на Англия, или даже на
доскорошна Франция, тв не само не биха
дали стопански резултати, но напротивъ
— биха се отразили трърде зле. Жела-

Декемврий, 1940
нието ни е да подчертаемъ, че системата,
изработена и приложена въ Германия, не
би дала очаквания ефектъ при всека об
становка; че ако тази система даде добри
резултати за самата Германия, това се
дължи единствено на обстоятелството, че
тя е била изработена много сполучливо
и въ унисонъ съ специалните условия,
въ които бтз поставено германското сто
панство следъ Общоевропейската война;
най-после, че ако сжщата тази система;
приложена ИЗЦБЛО или отчасти въ нЪкой
други страни, даде известни резултати,
това се дължи не на нейната изключи
телна пригодность, а тъкмо на относи
телната еднаквость на стопанските усло
вия на ттззи страна, въ сравнение съ германскигв.
Следъ всичко гореизложено, логично
е да си зададемъ въпроса: бждеща Гер
мания, ако yen-fee до край въ своята
военна акция, което е равносилно на ко
ренна промена въ обстановката на нейНИГБ стопански възможности, ще про
дължава ли да се придържа въ досегаш
ната си стопанска система и, едновре
менно съ това, ще се ржководи ли тя
отъ желанието, подпадащигв въ нейното
„жизнено пространство"
страни
да
се приобщатъ стопански къмъ нея, като
възприематъ досегашния й стопански
редъ?
Ние мислимъ, че този въпросъ може
да получи само отрицателенъ отговоръ.
Несъмнено е, че измененията, които ще
настжпятъ въ нейнитЬ стопански възмож
ности, ще предизвикатъ съответни про
мени въ стопанските й схващания, а отъ
тукъ и въ стопанската й система. И дей
ствително, още отъ сега ние виждаме, че
Германия, очаквайки едно коренно изме
нение на своитЬ стопански позиции, за
говорва усилено за новъ редъ въ Европа.
Можемъ да бждемъ сигурни, че ако утре
тя би могла да разпростре влиянието си
и върху други континенти, тя би загово
рила за новъ редъ въ Африка, Лзия, да
же и за новъ свЪтовенъ редъ.
Доколкото този «новъ редъ" засЬта
стопанството, ние не требва да смЪтаме,
четойбисъвпадналъ напълно съ редътъ,
възприетъ понастоящемъ въ Германия
или Италия. Наистина, некои негови еле
менти положително ще влязатъ въ състава
на новия редъ, но несъмнено е, сжщо така,
че ттз или ще бждатъ поставени на нови
основи, или, най-малкото, ще бждатъ съ
четани съ нови принципни изисквания,
наложени по силата на новиттз обстоя
телства. Най-вЪроятното е, че опитътъ
126

на досегашната система ще бжде използуванъ до необходимата мтзрка, като съ
огледъ на новата обстановка, въ която
ще бждатъ поставени стопанствата на
СИЛИТБ отъ осьта, „новиятъ редъ" ще
бжде оживотворенъ въ тЬсна връзка съ
изискванията на едни стопанства, съ мно
го по-широки задачи отъ сегашнигЬ; за
дачи, които ще тртзбва да се развиятъ
не на ограничения теренъ на ТБСНОТО на
ционално стопанство, изградено на прин
ципа на максималното самозадоволяване,
а върху разширения теренъ на жизне
ното пространство, насочвано и ржководено по предварително начертанитв ли
нии на единъ единенъ общъ планъ и
организирано на принципа на взаимната
размтзна на продукти и издтзлия, произ
ведени съ огледъ на сжществуващигЬ
природни предопредтзлености и техниче
ски възможности на ОТДТЗЛНИТБ нацио
нални стопанства влизащи въ състава на
жизненото пространство.
Кои еж СИЛИТБ, които, при тази нова
обстановка, ще бждатъ въ състояние да
сьдействуватъ за сполучливото разреше
ние на тЪзи значително по-широки за
дачи? — Безспорно, че претоварената съ
бюрократизъмъ и окованата въ строги
форми централизация не ще може да
отговори на ттззи нови изисквания. Още
отъ сега може да се каже, че сжществуващата строга стопанска централизация
въ ттззи страни ще требва да бжде разхлабена и освежена съ лесноподвижни и
силно еластични елементи, способни да
разпростратъ своето влияние върху единъ
значително по-широкъ теренъ, и то до
степень да се реализиратъ едни, сега
вече, значително по-сложни задачи. Но
вите нужди на бждеща Германия и бждеща Италия, така, както rfe се чертаятъ
отъ ттзхниттз стремежи, ще имъ наложатъ
да дадатъ свобода на ограничените сега
лична инициатива, лична отговорность и
стопанска самостоятелность; т. е. точно
на ония елементи, които ще бждатъ въ
състояние да предадатъ еластичность и
лесноподвижность на новата имъ сто
панска система. Нека имаме предвидъ,
че каквото и да се пише и говори, до
сегашното германско стопанство бтз ор
ганизирано на военна основа и че, като
такова, то не можеше да се ржководи
отъ мирновременни принципи; едновре
менно съ това, че едно мирновременно
народно стопанство, съ районъ на дей
ствие, който надхвърля далечъ рамкигв
на едно национално стопанство, изисква
напрягането на всички национални сили
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Въ заключение, може да се каже, че ако
Германия и Италия успъятъда се наложатъ
въ сегашната война, „новиятъ редъ" въ Ев
ропа, що се отнася до стопанството, ще
се изрази въ една значително по-ела
стична и по-лесноподвижна система, осно
вана въ гольма степень на личната ини
циатива и отговорность, и на стопанската
самостоятелность, и която, вземайки по
ука отъ миналото, ще си постави, въ об
щи черти, следнитв задачи: 1) облекча
ване на сегашната централизация на сто
панското ржководство отъ крайния бюрократизъмъ и 2) осуетяване дезоргани
зацията, резултатъ на сжщо така край
ния либерализъмъ. Струва ни се, че нъма
да бжде много смъло ако кажемъ, че
сжщиятъ пжть ще бждатъ заставени да
последватъ и стопанствата на всички
останали страни, разбира се, ако съвсемъ специфични условия не ги отклонятъ значително отъ доминиращата то
гава стопанска обстановка.
TOBJ3 еж, споредъ насъ, пжтищата, по
които ще се оформи бждещата доминирающа стопанска система. Но тези пжтища еж изградени на предположението
за крайна и окончателна победа на единъ
отъ двата воюващи лагера. Безспорно,
че вънъ отъ ТБЗИ два изхода, може да
се очаква еднакво единъ компромисенъ
миръ. Много естествено е, че въ такъвъ
случай и преобладаващата въ бждещето
стопанска система ще бжде изградена
на една компромисна база, но пакъ въ
тъсна връзка съ новата обстановка за
стопанска дейность, като се държи смЪтка за сега сжществуващитъ стопански
системи само дотолкова, доколкото това
се налага или отъ сравнителната еднаквость на сегашната стопанска обстановка
съ бждещата, или отъ съзнанието за до-

сегашнитЬ й благотворни резултати вър
ху странични, въ всеки случай не отъ
стопанско естество, области.

Варненската IX международна изложОа щт
1940 година
Евгени Димовъ
Развоя на основаната въ гр. Варна
презъ 1932 година Мострена изложба
заслужава да бжде проследенъ, за да бжемъ въ състояние да направимъ една
правилна преценка за тазгодишните
изложбени постижения. До като отъ
1932 до 1934 година
включително,
идеята за организирането
на
Вар
ненската мострена изложба е била сти
мулирана главно отъ мисъльта за създа
ване на по-голъми възможности за пов
дигане стопанския животъ на градъ
Варна, то следъ 1935 година, когато
урегдбата на мострената изложба се пое
ма отъ Варненската търговско-индустриална камара, последната си поставя вече
за цель да развие сжщата до размври
на една международна изложба, съ голъмо значение за външната търговия на
страната. Този характеръ на единствена
въ България международна изложба
официално се признава презъ 1936 го
дина както отъ Съюза на международ
ните панаири въ Милано, така сжщо и
отъ нашата законодателна власть. Малко
по-късно, презъ месецъ юний 1938 го
дина, Международната изложба въ Варна
бива узаконена като отдълна юридическа
личность и нейниятъ правилникъ се
утвърждава съ специаленъ законъ.
Отъ създаването на изложбата презъ
1932 година до днесъ, добитите резултати
могать да бждатъ изразени чрезъ следНИГБ цифри:
Изложители

Години

и способности; най-после, че резултат
ното проявление на тЪзи сили и спо
собности може да се очаква само
при съответните психологически предпо
ставки—а това еж: пробуждането на лич
ната инициатива, извикването на личната
отговорностъ и възстановяването на сто
панската самостоятелность. ТБЗИ елементи
ще требва неминуемо да влъзатъ въ зна
чително по-голЪмъ маещабъ въ НОВИТБ
стопански системи на Германия и Ита
лия, а така сжщо и въ системите на сто
пански обвързаните съ ТБХЪ страни. Само
така Т Б ще бждатъ въ състояние да отговорятъ на НОВИГБ си задачи — такива,
каквито Tfe се чертаятъ отъ ТБХНИТБ очак
вания.
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101 20.000 4.000 24.000
1932 101
161 20.000 5.000 25.000
1933 161
225 23.000 8.000 31.000
1934 225
1.200 65.000 10.000 75.000
1935 1.200
1936 794 2 796 66.354 9.461 75.815
1937 768 18 786 100.000 6.541 107.493
1938 492 95 587 136.987 4.083 141.070
1939 353 80 433 133.887 4.601 138.488
1940 312 222 534 158.866
56 158.922
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Години

Сд-Ьлки
лева

1932
900,000
1933 1,400,000
1934 1,200,000
1935 2,500,000
1936 1,864,044
1937 3,620,376
1938 4,414,721
1939 8,000,000
1940 18,000,000

кожухарски, метални изделия, оросителни
инсталации, оптически инструменти, ре
лефни карти, керамични произведения,
килими, книги, колониални- стоки, копри
нени произведения, лепила, газови маски*
втвърдени масла, розово масло, мастила,
електрически материали* изолационни и
инсталационни материали, парфюми, паш
кули, платове, помпи, ветеринарно-медицински 'препарати, електрически дома
кински п р и б о р и и принадлежности,
млечни произведения, химически и целулоидни произведения, пръскачки, пу*дриери, радио апарати, семена, химически
торове, тютюни, учебници, хладилници,
изкуствени цветя, чанти, часовници, ярмомелки и др.
Освенъ това, Министерството на земе
делието и държ. имоти, както и Дирек
цията „Храноизносъ", беха изложили зе
меделски произведения, зеленчуци, пло
дове, влакнодайни и маслодайни култури.
Фирмите отъ Варна беха изложили:
фризьорски апарати, арматури (Корало
вагъ А. Д. и Партамянови), бижутерия,
бисквити, електромотори, зебла (ft. Д.
Кирилъ), играчки, емайлирани, захарни,
мрежени и стоманени изделия, метали,
чески конструкции (Кораловагъ), чугу
нени изделия (Кораловагъ и Партамянови)
каолинъ, кварцъ, килими, консерви, гот
варски машини (Енгибаровъ и Парта
мянови), земеделски машини (Кораловагъ),
индустриални машини (Кораловагъ), колбасарски, пишущи, плетачни и шевни
машини, мебели, анатомически модели,
електрически нагреватели, паркети, печки,
платове, помпи, прежди, санитарни при
надлежности, зъботехнически, кошничарски, леярски и тютюневи произве
дения, радио апарати, синила, стила, дър
вени токове, трикотажъ, хладилници, из
куствени цветя, цигари, часовници, четки,
шапки и др.
Фирмите отъ останалия районъ на
Варненската търговско-индустриална ка
мара беха представени както следва:
Отъ Габрово: съ везни, кожи, конци, коп
чета, земеделски машини, обуща, одеала,
пасмантерия, платове, прежди и трико
тажъ. Отъ околията на градъ Габрово,
производството на ножове и леярски
произведения б е сжщо застжпено.
Отъ гр. Търново: съ албуми, бележници'
бродерия, килими, изкуствени цветя и др.
Отъ гр. Горна Ореховица: съ помпи.
Отъ гр. Преславъ: съ кошничарски про
изведения.
Отъ гр. Шуменъ: съ дантели.
Отъ гр. Тр4вна: съ трикотажъ.

. Изложбенъ теренъ
Палати

Незастроено
м-Ьсто

1,200 кв. м.
1,200
,
1,800
,
4,500 ,
3,900 ,
4,500
,
5,490 .
5,304 ,
8,054 ,

12,000 кв. м.
12,000 .
18,000 .
36,000 .
32,000 .
36,000 .
94,260 .
67,164 .
89,064 .

Интересно е да се отбележи, че тази
година Управата на изложбата се е стремела, по възможность, да ограничи и
отстрани отъ изложбените палати всичко
онова, което би предизвикало едно коли
чествено претрупване на изложбените
предмети. Независимо отъ това, Управата
не е предприела никакви предварителни
лични посещения за осигуряване по-ма
сово участие на изложители въ тазго
дишната изложба. Отъ резултатите за
1940 година се вижда, обаче, че IX. Меж
дународна изложба въ гр. Варна се е
радвала на едно значително участие на
изложители, особено отъ чужбина, и на
рекордно посещение.
По отношение броя на българските
изложители — 312, требва да се вземе
подъ внимание, че отдЪлнитъ коопера
тивни организации и държавни институти
еж сметнати като индивидуални изложи
тели, въпреки че сжщите представляваха
групировка отъ по нъколко произво
дители.
Изложителитъ отъ чужбина предста
вляваха 41'5°/о отъ общия брой, и по дър
жави бъха разпределени както следва:
Англия
1
С. С. Щ.
3
Германия
79
С. С. С Р.
12
Гърция
62
Унгария
1
Италия
б
Чехо-Моравия
9
Ромъния
42
Югославия
7
или всичко 222 изложители, които беха
представени съ най-характерното отъ тЪхното производство.
Българските изложители изхождаха
предимно отъ София и Варна. Произ
водството на останалите индустриални и
занаятчийски центрове въ страната б е
представено въ сравнително по-ограни
чени размери.
Фирмите отъ София беха изложили:
автомобили, телефонни апарати, книжарски артикули, батерии, бижутерия,
бродерия, електромотори, играчки, бакелитни произведения, дървени, златарски,
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Огь с. Самоводене: съ вина, ракии и др.
спиртни питиета.
Огъ с. Килифарево: съ консерви.
. Останалите индустриални и занаят
чийски центрове беха представени съ
следните произведения и артикули:
Отъ гр. Пловдивъ: съ бижутерия, да
раци, играчки, дървени изделия, мотори,
ножове, фризьорски
принадлежности,
рамки и шапки.
Отъ гр. Казанлъкъ: съ бакелитни изделия,
електрически материали и радио апарати.
Отъ гр. Хасково: съ бижутерия и рамки.
Отъ гр. Панагюрище: съ килими.
Отъ гр. Чирпанъ: съ семена, памукъ и
отпадацитЬ му.
Отъ с. Райково: съ бродерия и килими.
Отъ гр. Бургасъ: съ захарни издалия и
радио апарати.
Отъ гр. Стара Загора: съ кожени издалия
и релефни карти.
Отъ гр. Враца: съ памучни произведения,
пашкули, коприна и вратовръзки.
Отъ гр. Перникъ: съ брикети, каменни
вжглища, електрическа енергия.
Фирмите отъ следните градове изъ
района на Русенската търговско-индустриална камара бЪха представени:
Отъгр. Русе: съ бижутерия (Папазянъ),
бродерия (Икономъ Христовъ и Ив. П.
Недевъ), стоманени дребни предмети и
ножове (Иосифъ Клайнеръ), семена, ленъ
и отпадъците му (Образцовъ чифликъ),
домакински принадлежности (Начевъ &
Иордановъ) и изкуствени цветя (Диолевъ)
Отъгр.ПлЪвенъ: съ захарни издалия (Ко
оперативна захарна ф-ка)и каучукови издЪ
дия (Борисъ Романски).
Отъ с. Ор-Ьшакъ: съ дребни пирографирани дървени изделия.
Германския павильонъ, който се по
мещаваше въ Висшето търговско учи
лище, б е прецизно уреденъ. Тукъ беха
изложени отъ 30 германски фирми пре
димно занаятчийски инструмети, уреди и
помощни машини, както и технически
книги. Споредъ думите на директора на
изложбата г. Гаговъ, твърде вероятно е
презъ 1940 година Германия да построи
собственъ изложбенъ павилионъ, който
да създаде по-добри условия за подър
жане гЬсенъ контактъ между немските
и български производителни и консума
тивни среди.
Русия участвува тази година за първи
пжть въ Варненската
международна
изложба. Съветскиятъ павильонъ се по
мещаваше въ новата централна излож
бена палата „Князъ Симеонъ Търновски",
кждето 10 руски съюзни организации и
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институти беха сполучливо открили, какво
е необходимо за българските пазари.
Тукъ бъха изложени главно: памукъ,
ленъ, дървенъ материалъ, солъ, силикати
химико - фармацевтически
препарати,
малцъ, никотинъ, рибено масло, вазелинъ, бензинъ, петролъ, газьолъ, масла,
парафинъ, химически торове, абаносъ,
каолинъ, кожухарски издалия, килими,
книги, кино филми и др.
Освенъ изброените до тукъ мостри
отъ материали и произведения, рускиятъ
технически експортенъ институтъ б е изложилъ подъ построения върху излож
бения теренъ гол^мъ бетоновъ покритъ
навесъ, разни земеделски машини (сЬллки, косилки, жетварки и др.) трактори,
автомобили (Лвтомобиленъ заводъ „Молотовъ" въ гр. Горки) камиони (автомобиленъ заводъ „Сталинъ* въ Москва),
пожарни машини, омнибуси, мелнични
машини, помпи и др. По-голЪмата часть
отъ тия машини образуваха една специ
ална часть на изложбата, наречена „Об,
разцово земеделско стопанство", кждето
често б^ха правени пробни практически
демонстрации. Уместно е да се отбеле
жи, че една голема часть отъ изложе
ните руски моторни коли, газгенератори,
трактори и други машини, еж били за
купени още преди закриването на из
ложбата.
Гърция тази година тоже за пръвъ
пжть взема участие на Варненската ме
ждународна изложба. Въ нейната излож
бена зала, която се намираше сжщо въ
Търговската академия, 65 гръцки фирми
беха изложели главно: маслини, дървено
масло, памукъ, памучни платове, тестяни
произведения, коприна, стафиди, оризъ,
вина, коняци, килими, памучни прежди,
изкуствени торове, химически произве
дения, електрически мотори, каучукови
произведения, цигари, грънчарски и ке
рамични изделия, колофонъ, терпентинъ,
вжжета, метални изделия, джбилни ек
стракти и др.
Въ Ромънската официална, собствена
палата, посетительтъ добива впечатление,
че уредниците по много изященъ и
приятенъ за окото начинъ еж създали
условия на 42 ромънски фирми да изложатъ главно: петролни деривати, хими
кали, втвърдени растителни масла, дър
вени материали и изделия. * стоманени
вжжета, гвоздеи, везни, тель, трансми
сионни ремжци, железни каси, арматури,
металически конструкции, автомобилни
принадлежности, текстилни машини, зе-
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медЬлски машини, електрически арти
кули, шапки и др.
'
Югославия. Една отъ гимназиалните
сгради б"Б отредена за участвуващитЬ
чрезъ Главния кооперативенъ югославски
съюзъ, 8 негови кооперативни централи.
Последните, подпомогнати и отъ Съюза
на народните кооперации въ България,
б-fexa показали чрезъ многобройни диа
грами, схеми и таблици, състоянието на
кооперативното движение въ Югославия
и у насъ.
Варненскита международна изложба е
уагвла да се сдобие въ курортната часть
на града съ много добъръ собственъ
изложбенъ теренъ отъ 57.000 кв. м., граничащъ съ самия черноморски брегъ.
Върху този теренъ миналата и тази го
дина еж били построени върху близо
3.256 кв. м. удобни изложбени палати,
отговарящи на всички последни изисква
ния на съвременната изложбена техника.
Въ ТБЗИ палати изложителите еж имали
възможность да представятъ мострите си
въ твърде привлекателни и практични
щандове, ВСБКИ единъ отъ които е свързанъ съ канализационна, електрическа и
водопроводна инсталация.
Върху специалния изложбенъ теренъ
се намира построената тази година,
върху 1200 кв. м., отъ нашата северна
съседка—Ромъния, първата чуждестранна
палата. Последната, по своето външно и
вжтрешно устройство, отговаря на по
следната дума на панаирното дело.
Все върху този собственъ на изложбата
теренъ се намира и дълбокия 3 метра
бетоненъ покритъ навесъ.
Централната изложбена палата -Кн.
Симеонъ Търновски", собствената излож
бена палата на Ромъния и бетонения
навесъ съставляватъ началото на единъ
общъ конструктивенъ планъ отъ 10.000
кв. метра, следъ изпълнението на който
ще бждать съсредоточени на едно место
всички отдели на изложбата. Въ устано
вения общъ планъ еж предвидени спе
циални места за строежи на ОТДЕЛНИ
чуждестранни павильони. Управата на
панаира има вече указания, че следъ
Ромъния, презъ 1941 година, ще отпочнатъ
строежъ на собствени изложбени палати
още 2 или 3 други чужди държави.
Както въ миналото, така и тази година,
Управата беше използувала ивколко
училищни сгради за нуждит-fe на изложбата.Така наприм-Ьръвъсградата на Висшето
търговско училище, на ул. „б Септемврий",
бЬха използувани 2 грамадни салона за
уреждането на германската и гръцка из

ложбени зали. Средното търговско учи
лище, което се намира въ непосред
ствено съседство съ Академията, б е много
подходящо, изискано и основно деко
ративно преустроено, като ОТДБЛНИГБ
щандове създаваха добри условия за це
лесъобразно представяне на мостритЬ.
Тукъ се намираше уредената отъ С.С.СР.
селско стопанска изложба, съ картини
отъ склада на ВсесвЬтската колекция
отъ семена и Всесъюзния институтъ по
растениевъдство въ Ленинградъ, и отъ
Колхозната агролабораторйя.
Много добро впечатление правЬха
щандоветЬ на Държавните мини „Перникъ", съ изложенитЪ разни видове вжглища и пропаганденъ материалъ отъ
електропроизводствения й отдЬлъ, щанда
на Б. Д. Ж., съ пропаганденъ материалъ
изъ областьта на стопанския туризъмъ,
както и щанда на дирекцията Храноизносъ. Въ двора на СрЬдното търговско
училище, Министерството на земеделието
и държавнитЬ имоти б е организирало
единъ специаленъ отдЬлъ за домашни
животни. Този отдЬлъ създаваше доста
голЬмъ интересъ всрЬ-дъ многобройнитЬ
посетители изъ срЬдата на производи
телното земедЬлско селско население.
Сградата на Девическата гимназия
.Мария Луиза" б е поставена на разпо
ложение на югославскитЪ и български
кооперативни съюзи, които бЬха уредили
тукъ една много прегледна и интересна
кооперативна изложба отъ картини, диа
грами, схеми и таблици.
Както въ миналото, така и тази година,
въ зданието на СрЬдищната прогимназия
въ гр. Варна, Управата на изложбата б е
организирала така наречения Базаръ,
кждето, излаганитЬ въ по-голЪмо коли
чество предимно дребни занаятчийски
произведения, могатъ да бждать прода
вани на посетителитЬ.
Въобще, по отношение на изложбе
ните палати и теренъ могатъ да се кажатъ само най-ласкави думи. Новопо
строените палати по отношение на ме
стоположението имъ, тЬхната архитектура
и удобства, правятъ честь на организа
торите и членоветЬ на Комитета и Упра
вителния съветъ на Варненската между
народна изложба.
Отъ особено значение за насъ
се
явява направената констатация, че бу
шуващата отъ една година насамъ война
не е намалила значението на Варнен
ската изложба. Напротивъ, поради раз
личните спънки, които среща външната
търговия, една голема часть отъ евро-
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пейскигв страни проявяватъ засиленъ
интересъ къиъ Балканския полуостровъ.
И не напраздно. тъй като една значи
телна часть огь днешнитЬ имъ увели
чени нужди отъ редица сурови материали
и храни се покрива отъ Балканскитв
страни. Затова и интересътъ на нашитв
съседи е билъ проявенъ тази година поживо и уредената IX. Варненска между
народна изложба съ мото .Нови възмож
ности за стокообмьнъ съ балканскитв
държави" оправда надеждите на нейНИТБ организатори и деятели.
Тази година е било направено всичко,
чрезъ което се е подсигурило по-бляс
кавото изнасяне на изложбата. Управата
се е постарала да създаде най-подходяЩИТБ и добри условия, за да могатъ ОТ
ДЕЛНИТЕ изложители, въ рамкитв на тази
ежегодна манифестация, да намерятъ
много цененъ прапагандаторъ за ТЕХНИТЕ
производства. За изложителите, отъ сжществено значение се явява и създаде
ната постоянна служба при Дирекцията
на Варненската международна изложба,
която, следъ закриването на сжщата,
презъ течение на цъла година, продъл
жава да стои въ услуга и да създава
првка връзка между отделнитв произво
дители и потребители.
Язъ смьтамъ, че при сжществуващигЬ
днесъ условия
на международно сто
панско и политическо усложнение, тазиГОДИШНИТБ резултати и постижения на
Варненската международна изложба мо
гатъ да радватъ не само нейнитв ор
ганизатори, но и ВСБКИ единъ българинъ
стремящъ се да подпомогне страната ни
въ стопанско отношение.

Имиин н съобщения
Относно употребата на амбалажни
торби.
Окржжно № 45700 — 26.XI.1940 год. на
Министерството на търговията, промишленостьта и труда.
Както Ви е известно, въ Министер
ството се състоя конференция, относно
начина на употребата на амбалажни
торби. Протокола на тази конференция е
одобренъ съ резолюция отъ г. Министра
на 22 ноемврий 1940 г. Възъ основа ре
шенията, взети въ конференцията, е из
дадена заповвдь № 3731 отъ 23 ноем
врий 1940 год., която е публикувана въ
„Държавенъ вестникъ" брой 268 отъ 27
ноемврий 1940 година.

Като Ви се привлича вниманието вър
ху така издадената заповвдь, поканвате
се да я доведете до знанието на членоветв на Съюза Ви, като имате предвидъ
и следното:
1) Отъ публикуването на заповъдьта
въ „Държавент. вестникъ" (27 ноемврий
1940 г.) се забранява употребата на амбалажнитъ торби въ случаитъ, упоменати
въ точка 1 и отъ тази дата започва да
тече^15-днезния срокъ по точка 111 п. 2
ал. последна (който изтича на 12.XII.
1940 г.) и въ който срокъ всички частни
лица, хлвбари и бакали, притежаващи
брашнени, оризови и захарни торби,
праздни или пълни съ стока, еж длъжни
да ги предадатъ на мвстните мелници,
фабрики за оризолющене или захарните
фабрики, като СТОКИТЕ ОТЪ ПЪЛНИТЕ торби
се предварително препразнягъ въ други
еждове.
2) Относно бракуването на торбитв
(точка III п. 5), комисаригв по снабдява
нето следва да влвзатъ въ връзка съ
съответнигв търговци и индустриалци за
изработването на практическия начинъ,
по който ще става това бракуване, а
именно:
а) кога ще се счита торбата за бра
кувана;
б) кой ще слага щемпела съ червена
боя „бракувана".
3) Предупредете всички търговци, че
захарнигЬ, оризовитв и СОЛНИТЕ торби
следва да се връщатъ на фабриките,
като предварително се скъсатъ контрольорскигв свидетелства, съ които еж би
ле облепени
отъ акцизната власть.
4) На нарушителитъ на настоящата за
поввдь ще се съставятъ актове по глава
VIII отъ Закона за осигуряване на снаб
дяването и регулиране на ценитв или по
чл. чл. 44 и 45 отъ Закона за граждан
ската мобилизация, въ зависимость отъ
извършеното нарушение, като се има
предвидъ тълкуванието, дадено отъ Мини
стерството съ окржжно № 44100 отъ 19
ноемврий 1940 г. (публикувано въ Държавенъ вестникъ бр. 264 отъ 22 ноемврий
1940 год.)
Относно Главното комисарство
по снабдяването.
Окржжно № 46200—28.Х1.19А0 г. на Министерството на търговията, промишленостьта и труда.
Съобщава Ви се за сведение, че отъ
1 декемврий 1940 г. при Министерството
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на сиренето и кашкавала, които н е
С А в ъ хладилниците, като продавачите
водятъ подробна сметка за продадените
количества.

се основава главно комисарство по снаб
дяването. За Главенъ комисаръ на снаб
дяването е назначенъ г. Христо Милковъ—досегашенъ
началникъ на финан
совото отделение при Министерството на
вътрешните работи и народното здраве.
Така учреденото Главно комисарство по
снабдяването се помещава въ гр. София,
бул. „Мария Луиза", № 24.
До окончателното организиране рабо
тите на Главното комисарството по снаб
дяването и пълното поемане на задачите
му относно снабдяването на населението,
което ще стане въ скоро време, Глав
ното комисарство по снабдяването ще се
грижи за разрешението на следните
въпроси:
1) Запасяването
на отделните насе
лени места съ продукти отъ първа необходимость, като зърнени храни и ва
рива, брашна,
колониалъ, мазнини,
млечни произведения и др.
2) Съ поставяне задачите и организи
ране работите на отдгьлнитгъ общински
комисарства по снабдяването на страната.
Ето защо, по горните въпроси всички
запитвания, осветления и искания ще се
отправятъ, следъ 1 декемврий .1940 г.
направо до Главното комисарство по
снабдяването.
По отношение на стоките, които се
намиратъ по настоящемъ подъ специални
режими установени отъ Министерството
съ надлежни заповеди и окржжни, до
второ нареждане, искания и запитвания
ще се отправятъ до Отделението за цени
и снабдяване
Служба по снабдяването
при Министерството и редътъ за искане
на разрешителните остава сжщиятъ,
както б е до сега. Артикулитгь подъ режимъ еж следнитгь: кожарски материали
(гьонъ, крупонъ, табанхастаръ, юфтъ и
бланкъ), калай, химикали, гвоздеи, тель
текстилъ, галоши, шушони, автомобилни
гуми, синь камъкъ, растителни масла за
технически цели.
Следователно, докато не получите на
реждания въ противенъ смисълъ, по
тези въпроси н4ма да се отнасяте до
Главното комисарство по снабдязането.

Бр. 258 — З а п о в е д ь № 5173. Це
ната на волски подкови, произведени
отъ F\. Д. „Верига", Бургасъ, се определя
до 17 лв. килограма, франко фабриката.
Бр. 259. — Указъ № 178. Относно
освобождаването отъ мито и др. на:
внасяните въ страната отъ чужбина из
куствени торове и амбапажъ, анализите,
пломбирането и др., както и о с в о б о ж 
даването отъ гербова, налогъ на всич
ки книжа въ връзка съ движението на из
куствените торове въ страната.
З а п о в е д ь № 3145. Внасяните о т ъ
чужбина мериносови вкакна, ленти
и изкуствени текстилни влакна, и
ленти отъ техъ, отъ вълнено-текстилНИГБ предприятия, ще се преработватъ
и продаватъ само съ предварително разоешение на Министерството на търго
вията, промишленостьта и труда.
З а п о в е д ь № 3122. Определятъ се
формата, размерите, качеството на мате
рията, пъртовете и др. на българското
народно знаме.
Окржжно *fe I-18-35057. Допълва се
заповедь № 3041 (Д. в. 231 —1940 г.) по
закона за уреждане вжтрешната търго
вия относно промЪна на р а з р е ш и 
телните з а търгуване о т ъ е д р о на
дребно, или о т ъ е д р о и д р е б н о с а м о
на дребно, и начина на ревизиране на
променените до сега разрешителни.
Определятъ се продажните цени на
некои медикаменти и др., доставени
отъ Жакъ Пардовъ, Български Шелль Л.
Д., Бълг. аптекарско кооп. дружество,
Викторъ Маджаръ, — София, Витали
Лшеровъ—Пловдивъ, Добри П.Добревъ,
Бургасъ.

Държавен-ь вестникъ

Министерско постановление №5211.
Продажните цени на всички видове
б е л ъ б о б ъ , определени съ XVIII поста
новление на Министерския съветъ, съг
ласно протоколъ № 125—2. VIII. 1940 г.,
се намаляватъ съ 0"50 лв. на килограмъ.

Бр. 257 — З а п о в е д ь № 3172. Всич
ки лица, които притежаватъ сирене
и кашкавалъ н а д ъ 5 кгр., да деклариратъ на 20. X. т. г. наличните си ко
личества. Разрешава с е продажбата

Бр. 240. — З а п о в е д ь № ',3208. Раз
решава се да се увеличатъ ц е н и т е на
камените вжглища, произвеждани отъ
частни мини, най-много до 15% надъ це
ните отъ 30.VIII. 1939 г.
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З а п о в е д ь Ма 3207. Закупуването, про
извеждането и употребяването на расти
телни масла з а технически цели
може да става само съ разрешение отъ
•елужбаата по снабдяването при Мини
стерството на търговията, промишленостьта и труда.

съль, че продължаването с ъ 1 ме
с е ц ъ с р о к ъ з а внасяне на държавенъ
приходъ само половината отъ разли
ката о т ъ 15 лв. на литъръ п л о д о в ъ
спиртъ и спиртни питиета се отнася
само за търговцитъ, които не еж про
дали до сега ПЛОЕОВИЯ спиртъ или про
извежданите отъ него питиета. Заповедьта влиза въ сила отъ датата на пуб
ликуването й въ държавенъ вестникъ.

З а п о в е д ь № 3229. Продължава с е
с ъ 1 м е с е ц ъ с р о к а з а внасяне на
държавенъ приходъ само половината
ютъ разликата отъ 15 лв. на литъръ
п л о д о в ъ спиртъ и спиртни питиета.

Известие № 47. Дава се процентно
увеличение върху ценит^ на разни ви
дове чорапи.

З а п о в е д ь № 3230. Относно запла
щ а н е т о на в ъ л н е н и т е артикули, из
р а б о т е н и п о наряди, дадени съ ми
нистерски постановления, съгласно про
токоли № 103-2R.VI.1940 г., № 112-9.VI1.
1940 г., № 127-5.VI1I. 1940 г., № 162-10.
IX. 1940 г..

ОКЩИГБ

да

се

Бр. 243 — Указъ № 184. Резрешава
се на Минко Ив. Марковски, София, д а
и з н е с е за Швейцария 500,000 литри 95°
меласовъ спиртъ срещу заплащане въ
свободни девизи.

заплащагь

З а п о в е д ь № 3281. Определятъ се
п р о д а ж н и т е цени на петрола, внесенъ
презъ Бургасъ, следъ 25. X. 1940 г. отъ
Я. Д. „Петролъ":
1) франко коя и да е ж. п. гара, по
нормални и тъснолинейни линии, въ 15
тонна цистерна — до 9'85 лв. за 1 кгр.;
2) на едро, франко склада на представи
теля, за ц4лъ вагонъ — до 10.50 лв. за
1 кгр.; 3) на едро, франко магазина на
търговеца, до 10.50 лв. за 1 килограмъ.
Новитъ цени влизатъ въ сила отъ да
тата на публикуването на заповедьта.

съгласно заповъдь № 3040-1940 г. (Д. в.
230-1940 г.), тъй като тъзи вълнено-тексгилни артикули еж изработени отъ вълна,
реколта 1939 г.
З а п о в е д ь 3231. Опредълятъ се мак-симални цени з а 1 кгр. свинско м е с о :
на едро 34 лв., на дребно 36 лв.; свин
ска м а с ъ — на едро 42 лв., на дребно
46 лв; пръсна сланина — на дребно 38
лв.; пържоли и сало на дребно 40 лв.
Бр. 241. — Министерско постано
в л е н и е № 3308. Увеличаватъ с г ц е н и т ъ
на каменнитЬ вжтлища о т ъ мини
„ П е р н и к ъ " . Урежда се начина: а) за
у в е л и ч е н и е ц е н и т е на каменните
в л г л и щ а , п р о и з в е ж д а н и о т ъ част
н и т е мини. б ) за запасяването на ин
дустриалните преприятия, д-ьржавни
у ч е р е ж д е н и я и др. съ каменни в д г лища отъ държавни и частни мини; в) за
снабдяването на населението с ъ го
ривни материали—дърва и вжглиша;
г) за транспорта имъ и други.

Бр. 244. — Указъ № 179. Р а з р е ш а 
ва с е износа на: а) 1,000,000 кгр. ори
з о в а слама отъ Лндонъ Пиперевски Л.
Д., София, срещу вносъ на жел-взо, за
протектората Бохемия—Моравия; 6) 50
тона люцерново с е м е отъ Българско
земеделско дружество.
Правилникъ з а инструктивния и
търговско - качествения контролъ
при износа на животни, м е с о и ж и 
вотински произведения, птици и

О к р ъ ж н о № 1-137, по чл. 2 т. 14 отъ
наредбата законъ за данъка върху при
ходите, относно о с в о б о ж д а в а н е т о о т ъ
д а н ъ к ъ лихвите, които с е одобряв а т ъ отъ „Храноизносъ" на дирек
ц и о н н и т е агенти.

яйца.

З а п о в е д ь № 3286. Отъ 1. XI. 1940 г.
индустриалци, произвеждащи каучуко
ви изделия, търговци на едро, на едро
и дребно, и само на дребно, на каучу
кови издълия, да декларирватъ на
всъко първо число отъ месеца, предъ
местнитв комисари, наличните си ко
личества гумени подметки, гумени
токове з а обувки — въ дузини и чиф
тове. П р о д а ж б и т е на с ъ щ и т е щ е
става само съ разрешение на службата
по снабдяването при Министерството на
търговията, промишленостьта и труда.

Бр. 242. — Министерско постановление № 3401, по закона за граждан
ската мобилизация. О п р е д е л я т ъ с е
максималните количества хранител
ни продукти, с ъ които могатъ да с е
запасяватъ гражданите.
З а п о в е д ь № 3259. Допълва се запо
в е д ь № 3229 (Д. в. 240—1940 г.) въсми133

Декемврий 1940
Бр. 245. — Указъ № 74. Разрешава
се на Министерството на землед-влието
д а отпуска презъ настоящата година
нови горски етати за с е ч е н е на
дърва. Забранява с е производството
на д ъ р в е н и вжхлища.
О к р ж ж н о № 8022. Относно снабдя
ването на държавните, държавно-автономните, автономните и общински уч
реждения с ъ вжглища з а горене отъ
мини Перникъ и частни мини, както и
относно начина, по който ще става покуп
ката имъ отъ частни мини.
О к р ж ж я о № Н-33-37307. Даваните
сведения на министерството на тър
говията, съгласно заповедь № 1204-1940
г. (Д. в. 124-1940 г.), относно наличните
количества стари материали и отпадъци
у търговците и индустриалците, както и
сведенията, давани съгласно заповедь
№ 2543 и № 3336 (Д. в 207 и 255 отъ
1939 г.), относно наличните количества
на готови стоки, сурови, спомагателни,
смазочни и горивни материали, да се
изпращатъ само съ препоржчани писма,
които да носять дата на клеймото на
отправната т. п. станция най-много 5-то
число. Разписката за подаденото препоржчително писмо да се съхраняха, за да
служи като доказателство, въ случай на
проверки.
Известие № 48. Цената на сольта,
произвеждана отъ синдиката „Общъ подемъ", Провадия, се определя на 3.15 лв.
за 1 кгр., франко ж. п. гара на получа
теля, като цената на дребно остава до
сегашната.
Определя се, кои електрически фе
нерчета ще се продаватъ по цената
къмъ 30.V1II. 1939 г.
Определятъ се следните проценти иа
печалба: 20D,'c на вносителя (продавачъ
на едро) и 20°/о за продажби на дребно,
при продажбата на електрически ф е 
нерчета, крушки и батерийни.

З а п о в е д ь № П-33-36711. Всички про
изводители на гумени изделия, и всички
търговски представителски фирми за
доставка на сажди, да деклариратъ
предъ отделението за индустрия при Ми
нистерството, въ сръкъ 5 дни отъ публи
куването на заповъдтьта, наличните ко
личества или разполагаемите такива
американски сажди за п р о и з в о д 
ството на гумени и з д е л и я , като посочатъ и количеството имъ.
Бр. 248 — Поправка на и з в е с т и е
№ 47 (Д. в. 242—1940 г.), относно уве
личение процента на печалбата, на
чина на етикетиране и др. на чора
пите.
Бр. 249 — З а п о в е д ь № 3375. Опре
деля се цена 17 лв. за килограмъ вол
ски подкови, франко фабриката, изра.
ботени отъ Жакъ Исакъ Джераси, София
З а п о в е д ь № 3374. Определя се цена
16.70 лв., франко фабриката, за 1 кгр.
волски подкови, произведени отъ Д-во
„Верига", София.
З а п о в е д ь № 3376. Определя се цена
16.40 лв., франко фабриката, включително
амбалажа, за 1 кгр. гвоздеи № 42, про
изведени отъ ИванъД. Стаменовъ, София.
З а п о в е д ь № 3405. Разрешава се ва
ренето на маджунъ и п е т м е з ъ о т ъ
захарно ц в е к л о по небетчийски начинъ
за лично упогребление отъ цвеклопроизводителите и членовете на техните дома
кинства.
Варенето на търговски начала и за
търговия се забранява въ цвеклопроизводителнигЬ райони на захарните фабрики.

Министерско постановление №3458,
съ което се одобрява НЯРЕДБЯТЯ за
в ъ в е ж д а н е разпределителните карти

Бр. 250 — З а к о н ъ з а и з м е н е н и е и
допълнение на закона з а стабилизирване на лева и за монетната
циркулация въ Царство Б ъ л г а р и я .
Относно насичане на нови монети отъ
100, 50 и 20 лева.
О к р ж ж н о № 1-18-38287. С а р а ф и т е
еж отседнали търговци и следва да с е
снабдяватъ
с ъ разрешително з а
правотъргуване по наредбата законъ
за уреждане вжтрешната търговия. Да~
ватъ се срокове, въ които сарафите, про.
пуснали да се снабдятъ съ такива раз
решителни, следва да направятъ постжпки-

Поправка. Съобщава се пълниягь
тексть на т. 2 отъ окр. № 8022 (Д. в.
245-1940 г.), относно запасяванията
на учрежденията и др. с ъ каменни
въглища.

З а п о ц е д ь № 3391. Изброените фирми
въ заповеди № 3000 и № 3042 (Д. в. 229
и 231—1940 г.), да продаватъ бензина,
франко вагонъ или цистерна — Русе, по
17*90 лв. килограма.

Бр. 246. — Указъ № 38. Относно
облагането на бициклети в ъ Южна
Добруджа.
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.-. З а п о в е д ь № 3383. За въ бждеще,
л р о в з в о д с т в о т о на оризови т о р б и
може да става безъ да се иска разре
шение отъ Министерството на търговията
(т. е. отмънява' се окржжно № 2574. Д. в.
209—1940 г.).
Известие № 29. Определя се: 1) кои
печетарски заведения се считатъ за
индустриални и приравнени къмъ ин
дустриални; 2) ПамукопредачнитЪ пред
п р и я т и я т р ъ б в а да притежаватъ най-малко
5000 вратена. Това не се отнася за зававаренитъ заведения, както и- за такива,
които работятъ само за нуждите на са
мото предприятие.

З а п о в е д ь № 5445..Цената на гвоз
д е и № 42, произведени отъ Я. Д. Ял.
Ямбаревъ, Пловдивъ, се опредъля до
1б'90 лв. за килограмъ, франко фабри
ката, включително амбалажа, като свръхцените за дебелина
запазватъ досе
гашните си размъри.
Определятъ се п р о д а ж н и т е цени на
произведените отъ Я; Д. „Ял. Ямбаревъ 4
Пловдивъ, тель: желъзна, бакъросана,
поцинкована, горена и бодлива.
З а п о в е д ь № 1384. Определятъ се
п р о д а ж н и т е цени на разнитъ видове
м о н о п о л е н ъ хининъ.
Бр. 255. Р е ш е н и е относно трудо
в и т е условия и минимални заплати
на работниците шапкарп в ъ целата
страна.

- Известие № 49. Опредъчпятъ. се
п р о д а ж н и цени на стъклата за про
з о р ц и : до 40 ц о л а - 5 5 8 лв.; до 50 цола
—- 608 л в ; надъ 50 цола — 658 лв. ка
сата, франко фабриката на Я. Д. „Кри•сталъ" София и то ако бжцатъ етикетирани
така: „Стъкла пуснати въ продажба следъ
1 ноемврий 1940 г."

Наредба № 20797, за подпомагане
б е з р а б о т н и т е тютюноработници, на
миращи се въ сезонна безработица.
О к р ж ж н о № 156. Отъ 1.Х1. 1940 г.
с е пущатъ в ъ п р о д а ж б а липсващите
д о сега осигурителни марки на фонда
Обществени осигуровки за болесть, май
чинство, инвалидность и старость отъ еми
сията 1940 г., по единична стойность
7,10,12,14 и 18 лв. и за болесть, майчин
ство, инвалидность и старость и безра
ботица, по единична стойность 16 и 22
лв. Следъ 18.Х1. 1940 г. работодателитъ
не бива да употръбяватъ комбинирани
марки. НеупотръбенигЬ стари марки се
замънятъ въ Б. н. банка до 30.Х11. 1940 г.

Бр. 251 — Правилникъ за допъл
н е н и е на правилника за приложе
ние на закона за експлоатацията на
кариерите.
. Министорско постановление № 3442
Опредълятъ се минимални цени з а
прасетата з а у г о я в а н е ,
угоенитЬ
свини и свини з а разплодъ.
З а п о в е д ь № 3404. Осносно коли
чествата сирене и кашкавалъ, които
м о г а т ъ да с е продаватъ п р е з ъ м.
XI. т. г. Продавачите се освобождаватъ
отъ задължението да водятъ подробна
•смътка за количествата, които продаватъ.

З а п о в е д ь № 3484. Опредълятъ се
максималните цени на зеленчуко
в и т е консерви, произведени презъ 1940
г. Зеленчукови консерви въ стари кутии
да се продаватъ съ 1 лв. по-евтино отъ
опрецълената максимална цена.

З а п о в е д ь № 3421. Забранява с е
на т ъ р г о в ц и т е да продаватъ на кли
ентите си стоки п о д ъ условие или за
дължение, щото купува чътъ, освенъ ис
каната стока, да купи и други стоки,
«оито сжщиятъ не желае да купи.

З а п о в е д ь № 3480. Определятъ се
максималните цени на дребно на
различните ширини хартия з а затъмняване.

Бр. 252 — З а к о н ъ за облагане на
данъкоплатците с ъ патентъ за 1941
г. Данъкоплатците обложени съ патентенъ
данъкъ занятие за 1940 г. върху доходъ
до 80000 лв., ще плащатъ данъкъ за
1941 г. по разм%ра на данъка определенъ за 1940 г.

Бр. 255. З а к о н ъ за и з м е н е н и е на
чл. 35, алинея първа отъ закона за на
станяване на работа и осигуряване
на безработицата. Относно случаигв,
при които работникътъ или служительтъ
добива право за обезщетение срещу
принудителна безработица.

З а п о в е д ь № 3444. Цената на вол
с к и т е подкови, произведени отъ Я. Д.
„Хр. Н. Стубленски & С-ие, Враца, се
определя до 16.20 лв. за килогрзмъ,
•франко фабриката.

Министерско постановление №3548.
Дава се право на Министра на общественитъ сгради, пжтищата и благоу
стройството да сключва договори съ ча135

Декемврий, 11940
стни и обществени предприятия за екс
плоатация на пжтнически автомобилни
линии, при определенигв въ постано
влението условия.
Б р . 256. У к а з ъ № 45. Разрешава се
д а с е в н е с а т ъ 20,000,000 к г р . м о р с к а
с о л ь отъ странство. Б. н. банка ще раз
предели сольта между вносителите
М и н и с т е р с к о п о с т а н о в я в а й е № 3496.
З а б р а н я в а с е и з н о с а на л ю ц е р н о в о т о с е м е отъ страната до края на м.
юний 1941 г.
Заповгьдь М 3522. Покупната цена за
производителите на преработено тю
тюнево семе се определя на 7 лв. за
килограмъ, франко
производителните
центрове въ страната.
Заповтдь М 3513. Индустриални пред
приятия на памучни прежди—търговски
и индустриални, вълнени камгарни —
всички видове, памучни платове—всички
видове, памученъ грикотажъ—всички ви
дове, вълнени платове—всички видове
вълненъ трикотажъ, одеала вълнени —
всички видове, гьонъ, крупонъ, табанъ
хастаръ, бланкъ, юфтъ и лицеви кожи,
могатъ да продаватъ тези стоки само
на фирми и лица, които имъ ся били
клиенти до 30. VIIL 1939 г. Продажбата
на горнигв стоки на лица, които не еж
имъ били клиенти до тази дата, може
да се извършва само съ специално раз
решение на службата по снабдяването
при Министерството на търговията.
Фабричнипт складове на индустриал
ните предприятия
да продаватъ соб
ственото си производство само по фаб
рични цени, освенъ ако склада се намира
извънъ общината на фабриката въ ка
къвто случай се допуска, къмъ фабрич
ната цена да се прибавя и платеното
навло отъ фабриката
до фабричния
складъ.

алните и занаятчийкки текстилни заве
дения, както и означаването на добититвпроизведения.
Бр. 257 — Наредба за снабдяване на
минните предприятия съ
крепителни
материали отъ дъъжавнигв горски сто
панства.
Бр. 258. Указъ JVS 54. Търговците и др.
отв Добруджа, при снабдяване се патенти
и акцизи по закона за тютюна, се освобождаватъ отъ представяне на документи
по съответните закони.
Министерско постановление № 3000Дирекция .Храноизносб' заплаща на про
изводителите памучното семе отъ неома г а~
ненъ памукъ, реколта 1940 г., по 1 лв,
килограма, франко агентския или дирек
ционния складъ. Цената, по която „Храноизносв" ще продава омаюненб памукб,
се увеличава съ 2 лв. на килограмъ,.
безъ да се увеличава цената на преждитв.
Министерско постановление № 3599.
относно омашнването на памука, задзржанв за домашни нужди на домакинството
производитель, както и относно коли
чествата, които могатъ да се задържатъ
отъ производителя.
Заповедь М 3536. Забранява се на т ъ р говцитв и индустриалците да произвеж
дате млпна соль отъ каквито и да е било
количества и качества соль, безъ разре
шението на Министерството на търговията.
Разрешава се на: а) производителигв
отъ СОЛНИЦИТЕ въ района на гр. Помориеда мелятъ само едрокристална соль: 6}
Кооп. Подемъ, Провадия—Ц-БЛОТО й про
изводство; в) Кооп. Централа „Напредъ",.
София — само 5% отъ внесената отъ
нея каменна соль.
Заповгьдь № 3565.
Домакинствата,
които с$с декларирали стоки предб комисарствата, съ длъжни да предадатъ,.
най-късно до 25X1. 1940 г., количествата
свръхъ посоченитв въ заповедь № 3532:
(Д. в. 256-1940 г.), или да ги консумиратъ въ срокъ отъ 4 месеца отъ датата
на обявяването имъ.
Давате се упътвания за прилагане на
т. т. 1,2,3,4,5,8 и 9 отъ наредбата за уреж
дане на добива, преработването и fnspioвията сб кожи отв дребенв роштв добитвкб и свини (Д. в. 226-1940 г.)

Заповедь № 3532.
Домакинствата,
които декларираха запаситгь отъ хра
нителни припаси (съгласно постановле
ние на Министерския съветъ, публикува
но въ Д. в. 242—1940 г.), могатъ да купуватъ СЖЩИГБ видове стоки за лично
употребление само следъ като консумиратъ допустимите запаси. Количествата,
свръхъ допустимите запаси, да предадатъ на м-встнитв общински комисарства
най-късно до 25. XI. 1949 г.

Бр. 259. Решение по закона за тютюна.
Срокъгь за изтръгване и изгаряне натютюневите стъбла се продължава до15.XI. 1940 г.

Заповгьдь Mi 3523, относно емгьсването
на памука и вълната съ изкустве
ните текстилни влакна отъ индустри
136
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Заповтъдъ № 3595. Сдгьлкитп» сз овчи
кожи.между търговци и занятчии — табаци да бждатъ сключвани въ всички
случаи на базата на килограмъ. Яко ко
жите еж много овлажнени, спада се отъ
теглото имъ надвлагата. Продажбата „на
чифтъ" се забранява.

наредбата законъ за данъка върху, при
ходите).
Окржжно М 1-153, относно срока, въ
който требва да се обявява оборота и
да се плаща данъка върху одобренитгь
възнаграждения
на търговските пред
ставители, които плащатъ данъкъ по
чл. 13,трупа IX, точка I отъ наредбата
законъ за дадъка върху приходите.

Заповгъдъ М 3589, относно
режима
за производството
и продажбата на
•брашна и хлгьбъ въ страната.

Окржжно № 1-156 относно
приложе
нието на закона за облагане
на данъ
коплатците съ данъкъ занятие патентъ
за 1941 г.

Наредба за снабдяване на държавни.
тть и частни минни предприятия съ крепителни материали отъ общинските и
др. обществени горски стопанства.

Бр. 262. Законв за допзлнение на чл. чл.
118 и 224 oms закона за дбржавнитп*
правилегии, акцизите и патентите. Облагатъ се, освенъ съ досе-ашния акиизъ,
още и съ: а) 5 лв. на литръ пивото, про
изведено въ България или внасяно отъ
чужбина; б) 3 лв, на литръ вина, вер
мути и др. спиртни напитки.

Бр. 260 — З а к о н ъ за облагане съ
•държавни пргьки данъци жителитгь на
Южна Добруджа. Отнася се за облага
нето само по наредбата законъ за да.нъка върху приходитв и по закона за
данъка върху имоти, придобити по без'възмезденъ
начинъ
(наследства
и
дарения).
Указъ М 193. Разрешава се износа на:
а) смрадликата,
до реколтите 1938 г. ,
включително, при условия, определени
•отъ Дирекцията на външната търговия.
Забранява се износа на кашкавалъ.
Указъ М 191. Разрешава се износа на
20,000 тона дърва за горене за Ромъния.
Бр. 261. — Законъ за . допълнение на
чл. 10 отъ закона за осигуряване на
снабдяването и регулиране на цекитгь.
Дава се право на Министра на търгови
ята да разпорежда да се внася на държавенъ приходъ разликата между ста
рата цена и новоопред-БЛената такава на
стари стоки, съ цель да се изравняватъ
•цените между старигв, заварени на па
заря, и новодоставенигЬ стоки. Внесените
до сега суми не се връщатъ.

Укази М 57. Допуска се вносв на още
20,000,000 Kip. чуждестранна каменна соль,
съ цель да се осигури страната съ необ
ходимото количество, понеже е продуктъ
отъ първа необходимость.
Министерско постановление № 3645.
Протоколъ № 178-10.Х. 1940 г. на Мини
стерския съветъ не се отнася за прода
дените 1500 тона елгнчомедово кюспе на
дирекционната борса преди 10.Х.1940 /.
отъ Дирекцията „Храноизносъ".
Допуска се отклонение (толерансъ) до
два пункта по-вече въ процента на мас
леното съдържание на кюспетата за износъ, опред4ленъ съ скщото постано
вление.
Заповгъдъ № 3621. Опредтля се йената
на пивото; а) франко коя и да е ж. п.
гара или пристанище — до 1900 лв.
хектолитъра; б) при продажба на едро
отъ комисионери, вънъ отъ местонахож
дението на фабриката, до 2000 лв. За
хектолитъръ; в) въ бутилки, на едро, отъ
комисионери, вънъ отъ местонахожде
нието на фабриката, до 2100 лв. за хек
толитъръ; г) при продажба на дребно,
къмъ покупната цена се прибавя до 40%
бруто печалба. Цената по точка "а, важи
до 31.ХИ. 1941 г.

Наредба М 1—155, относно подаване
ма декларации отъ лица, упражняващи
нгькакво занятие въ новоосвободена Доб
руджа, за облагането имъ съ данъкъ за.нятие за периода 1941 и 1942 г. г.
Окржжно М 1-154, относно внасяне
ма данъкъ занятие възъ основа на обо
рота отъ предприятията, които иматъ по
вече магазини (чл. чл. 3, 12, 13 и 19 отъ

Бр. 263. Министерско
постановление
М 3731. Чл. 44 с т о закона за граждан137

Декемврий, 1940
ската мобилизация ще се прилага спргьмо
онези: а) които продаватъ предмети и
стоки на цени по-високи огь нормира
ните и съ това реализирвагь незаконна
печалба надъ 5000 лв.: б) които, въпреки
нарежданията на властьта, задържатъ,
укриватъ, изкупватъ, повреждатъ или
унищожаватъ стоки на стоиность надъ
50,000 лв.; в) които, съ цель за да набавятъ за себе си или за другиго ни
каква облага, използуватъ стопанското
затруднение на страната; г) които осжществяватъ престжпния съставъ на алинея
II отъ чл. 44.
Заповгьдь М 3624. Колективните до
макинства могатв, въ срокъ отъ 4 ме
сеца отъ декларирането, да консумиратъ
хранителните свръхзапаси, при условие
че нема да се снабдяватъ презъ това
време съ сжщигв видове стоки.
Заповгьдь № 3625. Определятъ се но
ви цени на гвоздеи М 42 и тель; же
лезна, поцинкована, бакъросана, горена
и бодлива, произвеждани отъ „Чиличена
ржка", София.
Заповгьдь М 3626. Продажните цени на
шевнитгь конци, марка „Царь Дсень" № 1
отъ 183 метра, прежда № 30, 9 кюрда
произвеждани отъ „Трапезица", Търново
се определяте на 1550 лв. гросата.
Бр. 264. Министерско
постановление
№ 3732, относно увеличението съ / 5 %
върху заплатитгъ, надницитгь и т. н. въ
сезоните, индустриалните и занаятчийски
заведения; както и относно минималните
възнаграждения на постжпилигв на ра
бота следъ 1. VIII. 1940 г. въ индустри
алните предприятия и следъ 5. X. 1940г.
въ занаятчийските предприятия.
Министерско постановленин № 3733;
относно увеличението съ / 5 % на запла
титгъ и надницитгь на служители и
работница въ частни предприятия, ко
ито не еж получили увеличение по досе
гашните постановления на Министерския
съветъ. Дава се 1 5 % увеличението на
заплатите и надниците на работниците
и служащите въ държавните ведомства
общински и автономни учреждения счи
тано отъ 1. X. 1940 г.
Заповгьдь М 3622, относно регистри,
ране на фирмитгь въ Южна Добруджа,
което требва да се извърши най-късно
до 1. II. 1941 г, безъ да се представятъ
бирнически удостоверения. Последните
ще се представятъ наи-кжено до 31. XII.
1941 г.

Заповгьдь № 3637. Определятъ се нови
цени за произведените отъ R Д. Балканъ, Пловдивъ: гвоздеи М 42 и тель-:
железна, поцинкована, бакъросана, го
рена и бодлива.
Заповедь № 3612. Определятъ с е
нови продажни цени за произведените
отъ Българска железна индустрия Л. Д .
София тель; железна, поцинкована бакаросана.
Заповгьдь М 3613. Определятъ се нови
продажни цени за произведените отъ
„Верига", Д. Д. Бургасъ: гвоздеи № 42
и тель: железна, бакъросана и горена.
Окржжно М 44100. Определя се въ.
кои случаи ще се прилагатъ чл. чл. 44 и
45 отъ закона за гражданската мобили
зация, въ връзка съ закона за осигуря
ване снабдяването и регулирване на
цените.
Бр. 265. Наредба на централната авто
мобилна комисия относно трудовите усло
вия и минимални заплати на наемнитпу
шофьори въ целата страна.
Бр. 266. Указб М 196. Разрешава се
износа на 1000 тона беле бобв за Фран
ция, срещу вносъ на външни и вжтрешни
гуми за камиони и леки коли, подт-контролата на Дирекцията за външната тър
говия.
Бр. 267. Заповгьдь № 3617. Памуко-прег
дачните фабрики да продаватъ тврювеки
прежди само на населението, и то за задо
воляване на нуждите му отъ домашни
платна, за каквато цель еж изработени
тези прежди.
Не се разрешавате продажбите на
търговски прежди на индустриални и зз>наятчийски предприятия. Последните нематъ право да употребявате тези прежди
за нуждите си, освенъ съ специално за
това разрешение отъ Отделението за ин
дустрия при Министерството на търго
вията.
Заповедь № 3705, относно цената на
бензина, внесенъ презъ гр. Русе и продаванъ въ гр. Добричъ и др. селища въ
Южна Добруджа.
Известие № 50. Установяватъ се цени
за пениране, дублиране, газиране и мерсеризиране на памучнитпз, прежди.
ЗаповпдбЦо3707. Определятъ се продаж
ните цени на каменните в&глища, произ
веждани въ частните мини въ страната!
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. Бр. 268: Законб за измтьнение и допблмение на закона за експлоатацията на ка
риерите. Относно освобождаването отъ
държавна берия, наемно право и др.
Заповгьдь Ма 3731. Забранява се у потртъбата на амбалажни торби; \) отъ
търговците на дребно — за съхранялане
на всека къвъ видъ стоки; 2) отъ произ
водителите и търговците за съхраняване
на: цигари, сушени плодове и кашкавалъ.
Пояснява се по какъвъ начинъ ще става
връщането на употребените амбалажни
торби, въ какъвъ срокъ и срещу запла
щане на каква разлика въ цената.
Забранява се сжщо така и верижната
тарювия сб амбалажни торби.
Бр. 269 — Законъ за усилване прихо•дитп? на желгьзницитгь,
пристанищата
и Българското речно плаване.
Окрмжна наредба М 225-А, относно
увеличението акциза на пивото.
Заповгьдь N°. 374 J Разрешава се на Общия
съюзъ на българските земделски коопе
рации, на
Д-во
„Соларство", Русе,
както и на всички вносители на каменна
•соль, да смгьлятъ до 5 % отъ внасената
отъ техъ соль подъ коьтролата на мест
ните комисари по снабдяването.
Заповгьдь № 3685. Определятъ семаксималнитп
цени на млгьния червенъ
пиперъ, реколта 1940 г.
Заповгьдь № 3739. Определятъ се мак
симални цени на брашно № 0, въ тор.
•бички и на гризъ, при условие че тор
бичките ще сеетикетиратъ така: „Брашно
№ 0, произведено следъ 18 ноемврий
1940 г."
' Бр. 270. — Законъ за
непочтената
конкуренция. Влиза въ сила два месеца
следъ обнародването му. Отменява: а)
Закона за публичните разпродажби; б)
Закона за забраняване верижните дого
вори; в) чл. 26, алинея II, отъ закона за
индустрията; г) чл. 54 отъ закона за
уреждане вжтрешната търговия и д) чл.
5, чл. 43, букви „з", „и", „к" и ,л*, и
съответните разпореждания на чл. 44
отъ закона за търговските и индустри
алните марки.
Указъ № 60. Срокътъ за обандероване
намиращия се въ новоосвободена Добру
джа кибритъ отъ чуждестраненъ произходъ се продължава до 31.XII. 1940 г.
Окряжно
№ 19238.
Предприятия,
•които употргьбяватъ животински тлъстини (лой), да се запасятъ съ такива
отъ околийските складове не само до
31.XII. 1940 г., но поне най-малко за пър
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вите 6 месеца отъ 1941 год. Ето защо,
тези предприятия се задължаватъ, въ
срокъ отъ 15 дни отъ публикацията на
окржжното, да определятъ нуждите си
до 1.1.1941 г., респективно до 1.VII 1941
г., а до 30-тия денъ отъ публикацията на
настоящето — да внесатъ сумата за не
обходимите имъ тлъстини.
Известие № 51. Опредгьля се печалба:
10% за на едро и 1 5 % за на дребно,
при търговията сб галоши и шушони,
като фабриките продаватъ отъ фабрич
ните си складове по фабрични цени,
освенъ ако фабричния складъ е вънъ отъ
землището на фабриката. Въ последния
случай къмъ фабричната цена може да
се прибавятъ само транспортните раз.носки. Индустриалци, които до 30.V1II.
1939 г. еж продавали каучуковите си
изделия чрезъ свои представители, могатъ и за въ бждаще да ги продаватъ
чрезъ техъ, като ще продаватъ на пред
ставителите по фабрични цени, а пред
ставителите — по цени на едро.
Посрпдницитть—аннти на вносителитть
на автомобилни гулш моштб да продаватб по цени,|определяни отъ Министер
ството на търговията, промишленостьта
и труда, плюсъ 8% печалба.
Фабрикитп за конопени издтлия следва
да проМватб отъ фабричните си скла
дове само по цени франко фабриката,
освенъ ако складовете имъ еж вънъ отъ
населеното место на фабриката. Въ по
следния случай къмъ цените франко
фабриката могатъ да се прибавятъ само
транспортните разноски. По цена франко
фабриката могатъ да се продаватъ наймалко 300 кгр. конопъ и 700 кгр. вжжа.
Заповгьдь № 3769. Определятъ се ма
ксимални цени за зртьлия полски кашкавалб, продаванъ въ Царството: на едро
— до 35 лв. кгр.; на дребно — до 39 лв.
кгр. Задължаватъ се комисарите по
снабдяването да пристжпятъ веднага
къмъ нормиране на кашкавала, съ огледъ
на горепосочените максимални цени.
Бр. 271. Решение за одобрение на Ми
нистерското постановление относно до
биването на оцетб и ams фабричена (неплодовб) спиртб до новата реколта на
виното — 1.XI1. 1940 г. (Д. в 211—1940 г.)
Забранява се смесването на виненъ съ
спиртовъ оцетъ.
Зиповгьдь Л? 3770. Определя се цена
1380 лв. за 1 Kip. конски подкови, франко
фабриката, произведени отъ fl. Д. Ве
рига, София. Сжщите ще се продаватъ

Декемврий, 1940
отъ такова, завЪренъ при легацията, отъ
което да се вижда, че учебното заве
дение, въ което следватъ, е признато з а
ср-вдно или висше. Това удостоверение
ще имъ даде право да отложатъ воен
ната си служба и данъка, докато завършатъ наукигЬ си или навършатъ пре
делната по закона възрасть.
На 16 д е к е м в р и й т. г. най-късно,.
следва да се внасе въ Б. н. банка акциза *
върху изнесените предмети презъ вре
мето отъ 1 до 15 декемврий т. г. отъ.
фабриките, произвеждащи стоки, обла
гаеми съ акцизъ, ако въ седалището имъ
има клонъ или агентура на Б. н. банка.
Д о 20 д е к е м в р и й включително, требва
да се подаде декларация — сведение за
направения оборотъ презъ м. ноемврий
т. г. и да се внесе следващия се данъкъ.
Фабриките еж длъжни да деклариратъ
по-отделно оборота отъ продажбите,
извършени: а) отъ фабриките, б) отъ.
складовете за дребни продажби.
Яко данъкоплатецътъ нема възможность до тази дата (20X11. т. г.) да плати
следващия се данъкъ, той требва поне
да подаде декларация — сведение (сжщонай-късно до 20. XII т. г.) за направения
оборотъ презъ м. ноемврий т. г., за да
не плати данъка вътроенъразмеръ, асамо<
основния размеръ съ 1% месечна лихва30 д е м е м в р и й е п о с л е д е н ъ с р о к ъ :
а) за внасяне 10% данъкъ, по чл. 21
отъ Закона за данъка върху приходите
отъ всички акционерни . дружества vt
дружества съ ограничена отговорность,
които не еж свикали общото годишно
събрание презъ 1940 г., за да одобри
дейностьта на дружеството презъ 1939'
кал. година;
б) да се плати общинския налогъ отъ
4%о,
респективно 8%о, споредъ случая,.
върху продажната стойность на прода
' деното производство или извършената
;
работа (ишлеме) презъ м. ноемврий т. г.
в) да се обандерова съ допълнителенъ
бандеролъ отъ 1 лв. на кутийка, нами
ращия се на лице въ Добруджа кибритъ
отъ чуждестраненъ (небългарски)^прризходъ; '
г) да се подадатъ декларации отъ ли
цата въ южна Добруджа, подлежащи на
облагане съ патентовъ данъкъ занаятие' за 1941 и 1942 г.
•
'
д) да се извърши дообгербването на
\ договорите за наемъ, чийто срокъ е
i изтекълъ на 1.VII. 1940 г. и договора е
билъ мълчаливо продълженъ.'
- • .

по 16 лв. килограма, като разликата отъ
отъ 2.20 лв. на килограмъ се внесе въ
държавенъ приходъ.
Заповтьдь № 3771, Определятъ се максималнитть продажни цени на зеленчукдвитгь консерви, произведени презъ 1940
г., въ кутии отъ 1/2 кгр. Зеленчуковите
консерви, произведени въ стари кутии,
да се продаватъ съ 1 лв. по-евтино отъ
горепосочените цени. Цените се разбиратъ за ц-Ьлото Царство.
Заповтьдь № 3784. Тврювцитть се задвлжаватъ да означаватъ es ценоразписитп и етикетитть на стокитп» цени не
по-високи отъ максималните.
Заповтьдь № 3785. Определятъ се мак
симални цени на лглпна соль, франко
вагонъ гара на получателя, както\
следва: а) морска млЪна соль до 3.05
лв. за кгр.; б) провадийска соль до 3.15
лв. за кгр.; в) каменна соль до 3.70 лв. за
кгр.,
при условие, че ще бжде етикетирана^Морска млЪна соль", или „Прова
дийска млЪна соль", или „Каменна мл-feна соль".
Окръжно № II—34—41581. Пояснява
се Министерското поставление, публику- ••
вано въ Д. в. бр. 250—1940 г., относно "
минималния. размгьръ на заведенията за \
памучно предачество (минималния брой
на вретената 5000 броя, както за търгов
ски, така и за небетчийски предачници). >
Този размЪръ не важи за предприятия, »
които произвеждатъ за собствени нужди. >

Ш-mmi давъчин срокове
презъ месецъ денемврий
10 декемврий е последенъ срокъ
за внасяне:

\

а) на данъка върху заплатите и други
възнаграждения за м. ноемврий т. г., на
на служителите и работниците при частни преприятия съ по-вече отъ 10 души
служители или работници;
б) на данъка върху оборота за месецъ
октомврий т. г.. ако предприятието е
пропуснало да подаде декларация за
оборота и да внесе данъка до 20 ноем
врий т. г. Данъкътъ въ такъвъ случай
ще се плати съ 10% увеличена (глоба).
в) данъка по закона за посрещане
извънредните разходи на обезпечаване
сигурностьта на страната, одържанъ отъ
заплатата за месецъ ноемврий т. r.
15 д е к е м в р и й е последенъ срокъ за
следващите въ чужбина младежи, да
представятъ на началника на военото
окржжие удостоверение или преводъ ! Печатница „Войниковъ" —Варна.
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