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иовъ ООЩИИСКИ заемъ
Въ дневния редъ на извънредната сесия на Хас-

ковския общински съветъ, която се открива днесъ,
е поставенъ на разглеждане и въпроса за сключва-
не отъ Общината на новъ заемъ за довършване на
започнатитt общински строежи.

Какъвъ заемъ нашата общинска управа смвта
да сключи, отъ где ще се сключи той, какви ще
бжцатъ условията му и пр., това не е известно на
гражпанигв. Отнесохме се до ивколко общински
съветници, но и тв не знаятъ нищо по проектира-
ния заемъ. А днесъ въ съвета гв ще трвбва да се
произнасятъ и да решаватъ тоя важенъ въпросъ,
безъ да еж имали въэиожностьта да го проучатъ.

Практиката не е нова. Тя бt приложена и при
сключването на първия заемъ отъ Популярната Бан-
ка. Тогава съветътъ бв изненаданъ съ едно пред-
ложение, всичко бt предварително подготвено, и
заемътъ мина презъ съвета безъ да бжце добре
обсжценъ. безъ да се преценятъ щателно неговитв
условия, както и ивроприягияга. за реализирането
на които е предназначенъ.

Лошитt последствия отъ този начинъ на дей-
ствие почватъ да се явяватъ. Едва минала една го-
дина отъ сключването на заема, и се търсятъ нови
срвдства за довършване сжщитв строежи. Това по-
каэва, че смtткитt еж били набързо и неточно на-
правени. Но на времето, по поводъ направенитt въ
мtстнитt вестници критики, г. Кмета заяви, че тt
били закъснвли. А какъ се посгжпва сега? Не ли
по сжщия начинъ? Дава ли се време и възмож·
ность за критики, когато никой не знае какво соб-
ствено се подготвя? И не се ли готвятъ нови изне-
нади на гражданството, а утр€ да се казва, че би-
ло вече късно?

Нашата община има вече надъ 25 милиона ле-
Ба дългове. F\ преди да еж настжпили редовни пла-
тежи по всички тия дългове, ние сме обременени
съ единъ бюджетъ, който е вънъ отъ податнигв
сили на града. Готви се и новъ извънреденъ бюц-
жетъ. Облозитв хвърчатъ нагоре и понастоящемъ
гражданитt еж обсипани съ покани да внасятъ на
Общината голtми суми, нвкои отъ които еж дори
куриозни, като тия за бордюритt и пр. И отгоре на
всичко това - новъ заемъ !

Гражданитt и особенно търговцигв искатъ да
з?ятъ какво се готви. При пнешното състояние на
Общината, всвка крачка може да бжце сждбоносна
и да разстрои окончателно и безъ това забъркани-
тв общински финанси.

Ние пакъ биемъ тревога и предупреждаваме.
И вtрваме, че този пжть г. г. общинскигв съ-

ветници не ще пропуснатъ да изпълнятъ дълга си
и да зепвэягъ интересигв на града.

даиъкъ ВЪРХV ОDОРОТП
Предстои нвкакво измвне- : би могло да се приказва въ

ние на закона за даиъцигв.
I

Камарата нищо друго, дока-
Какво ще бжце това измв- то не бжце измtненъ подо-
нение, ние не знаемъ. Може бенъ ецинъ данъченъ за-
би, то ще засегне нвнои но- конъ.
ви обекти, или ще даде въз- Оправданието на данъчни-
можность на нвнои катего- тt капацитети, че така изпо-
рии данъкоплатци да пла- жения панъкъ дава голtми
щатъ по-високъ данъкъ, от· доходи на държавата, не би
колкото еж плащали до сега. ни най малко спрвло тия про-

Лицата, натоварени да из- тести.
мt.нятъ закона за данъцит-в, Има, обаче, в ь България
не трвбва да забравятъ, че едно съсловие, наречено тър-
има два вида данъци- едни- говско, върху ппещитв и съ
'тв ги наричаме тежки цанъ- времето на което може да
ци, а други-мжчни. Има ед- се правятъ най-чудновати о-
на категория данъци, които пити, да се събиратъ отъ
обематъ за нвкои групи години вече огромни сред-
данъкоплатци и дветt поня- ства и, което е нвй-сжщес-
тия-и тежки и мжчни. твеното, да нtма кой да про-

Тежки еж, защото натова- гестира или, ако протестира,
ренитt съ твхъ данъкоплат- лицата натоварени съ уреж-
ци понасятъ значително по- дането на наложениятъ му
високи тяжести отколкото чудовищенъ данънъ върху
други отъ сжшата категория. оборота, да го гледатъ съ
Мжчни еж, защото изчисля- ирония.
ването имъ е свързано съ При вида на горното срав-
ежечасно мислене на панъ- нение, излишно е да се опис-
коппатцитв върху тъхъ, ва що е данъкъ върху сбо-

Нека си представимъ за рота, особенно за провинци-
моментъ, че на адвокатско- апнитв търговци, които про-
то съсловие, виъсто цанънъ- даватъ стоки отъ всички сж-
патентъ, какъвто плаща се- шествуващи групи по табли-
га, имъ се опредвли данъкъ цитв на чл. 13.
върху всвка произнесена ду- f\ко единъ провинциаленъ
ма предъ сжда, аъ защита търговецъ продаде презъ
на кое да е двло, като всич- даденъ день стоки на разни
ки думи еж разпредвлени въ дребни бакали на брой 50
отдвпни групи, и всвка ду- души, на които трвбва да
ма отъ дадена група плаща издаде фактури на стойность
различенъ процентъ данъкъ. надъ 1000 лева, и ако въ
Нека за моментъ допуснеиъ, всвка фактура е продалъ по
че е узаконено задължени- 10 различни артикули, след-
ето сждътъ да дава преписъ ве вечерьта на 500 артикули
отъ €:жщитt речи на адво- да имъ намври съответното
катитв, които върху всвкв мвсто в ъ табпицитв. f\ко
дума еж длъжни да слагатъ презъ сжщия день е про-
опрецвпения за сжщета ду- далъ и на сжщо толкова
ма процентъ и като ги гру- дребни търговци стока за
пирватъ ежемесечно по пра- подъ 1000 лева по бележки,
центи, на всвко двадесето следва още най-малко на
число на следния месецъ из- 300-400 артикули да сложи
числяватъ и внасятъ припв- процентитt. Или вечерно вре-
цащия имъ се цанънъ. Пре- ме, когато всички почиватъ,
писигв отъ речитв имъ, зае- търговецътъ трвбва да мис-
едно съ процентитt върху ли и изчислява данъцитt,
твхъ, държатъ на разполо- ако това нвщо не е смог-
жението н а заклети екс- налъ да извърши презъ деня.
пертъ-счетоводители за про- Нtма друго съсловие въ
върна и санкции. Бългврря, това го подчерта-

Увврени сме, че всички ваме дебело, което да е за-
адвокати въ България, наче- дъпжено ежечасно, ежени-
ло съ всички тtхни колеги нутно, при всвна продежба
народни представители, ще на едро и дребно, да мисли
вдигнатъ такава врява, че не Следва на 2 стр
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Професионоnенъ и орrонизоционенъ животъ
Важни съобщенин за всички търговци

Канцеларията на сдружението съобщава на всички
търговци-членове 'на Посмъртната Каса, че до 25 февру-
арий т. г. следва да изплатятъ първата третинка отъ пре-
мията си за 1940 година. Следъ тази дата премията ще се
събира сь глоба принудително чрезъ бирницитв, а засгрв-
ковката ще се счита нереповна. Онвзи, които желаятъ, ио-
гатъ да иэппвтягъ премията си за цвпата година.

На 20 т, м. е срока за внисане данъка върху обо-
рота за месецъ януарий.

Срокътъ за патентигв е продълженъ до 10 февру-
арий включително. Умопявагъ се всички търговци, които
не еж си извадили патенти да не чакагъ последния день.

Отправяме последно напомняне, че членуването въ
Посмъртната каса е задължително за всички търговци. За-
писването продължава въ канцеларията на сдружението.
Отъ закъснялигв вноски ще бжцагъ събирани съ глоба
принудително чрезъ бирницитt.

Канцеларията на сдружението поканва всички търгов-
ци да си издължатъ членския вносъ за 1940 година.

Търговцигв, които вече еж се записали за членове
на Посмъртната каса, да се явятъ незабавно въ канцела-
рията на сдружението, за да си получатъ чпенскитв книж-
ки, които еж пристигнали. Това е необходимо, защото чле-
нуването въ Касата е реповно отъ момента, когато чпенътъ
получи книжката си и се разпише въ нея.

Съгласно окржжно № II-6 отъ 15 I 1940 година на
Министерството на финанситв - отдtлъ првки данъци, -
патента за 1940 година ще се събира за първитв три ме-
сеца по размtра му за 1939 година, понеже бюджетътъ
на държавата остава въ сила и за месецитв януарий до
мартъ 1940 година. Първата третинка ще се събира доб-
роволно до 25 февруарий т. г., а онвзи които желаятъ да
предплатятъ патента си за 1940 година ще имъ се направи
1 О на сто намаление и сжшия ще бжце събиранъ по раз·
мtра му за 1939 година.

На 25 февруарий изтича срока за доброволно пла-
щане на държавни данъци. Сжщо така изтича срока за
доброволно плащане и на общинскигв данъци - двнънъ
сгради, поземленъ, за наналъ, сметь и др. Данъцитв, кои-
то се дължвгъ на три срока, ако се предплатягъ изцвпо
до 25 февруарий, прави се 10°/0 отстжпка, ако цанъкоппа-
тецътъ не дължи звнъснвпи данъци.

Отъ заплатигв и напницитв за текущия м. февру-
арий следва да се направи удръжка за еднодневенъ до·
ходъ за 1940 r. Сумитt се внасятъ въ 6. Н. Банка въ
срокъ 10 дни отъ сдържането имъ.

Данъкъ върху оборота
(Продължение отъ 1 стр.)

върху данъка си. . •: плащания отъ сжщитв лица
Фин а нсовитв капацитети, данъкъ, да се облекчи поло-

могатъ да еж доволни, че се
събирвтъ огромни суми, но
проклятията средъ срвдигв
на обложенитt върху обо-
рота, хилядитt неприятнос-
ти съ финансови ревизори,
еж докарали послецнигв до
пълно отчаяние.

Като че това еж еднички-
тв хора въ България, върху
ппещигв на които финансо-
вата впасть е стоварила цв-
лата си ненавистъ, съ жела-
ние да имъ не даде възмож-
ность да отпъхнетъ.

Нима тия мжки и тазч яв-
на несправедливосгь, върху
една категория български
данъкоплатци не е стигнала
още до ушитt на финансо-
вия министъръ г. Божиловъ?

f\ има възможность, като
не се намалява размвра на

жението имъ.
Вмtсто да се изчиспяватъ

nроцентитt върху продаде-
нитв стоки, тъй като една
стона се купува въ по· голt-
ми количества, слецъ което
се разкжсва на дребни час-
тици за препродажба, данъ-
ка да се изчислява върху
покупната фактура. На края
на годината да се балансира
ценъкътъ между купенитв
презъ годината стоки и на-
пичнигв по баланса, което
ще даде направенигв про-
дажби.

Колко време би се спести-
ло на търговцитв, колко не-
приятности биха се икономи-
сали, беэъ да пострада съби-
рането Н6 данъка!

И това трвбва да стане.

Съ окржжно № 2330 Министерството на финанситt.
съобщава, че отъ 20 февруарий т. г. се пускатъ въ обръ-
щение нови гербови марки отъ 1 и 3 лева. Всички книжа,
актове и документи, подлежащи иа обгербване, отъ твзи
дата се обгербватъ съ новия образецъ гербови марки,

Неизползуванитt до 20 априлъ н. г. гербови марки
отъ стария образецъ, издание 1938 1·., с ьгласно чп. 4 отъ
наредбата-занонъ за гербовия налогъ, поцпежвтъ на обмt-
на въ клоноветв и агентуритt иа Българска народна бан-
ка въ срокь отъ три месеца, начиная от ь 21 ф евруврий
н. г. Този срокъ е фатапенъ и непредставенитt за обмвна
гербови мерки. издание 1938 година не ще бжцагъ замв-
нявани следъ 20 априпъ,

Съгласно заповвци № № 200, 201, 202 и 203 на r.
М-ра на търговията всички търговци „на едро" и „на едро
и дребно", търгуващи съ цопнигв видове стоки, с,;,;. длъжни
въ 30-дневенъ срокъ, а именно до 6 мартъ, да внесатъ въ
приходъ на държавното съкровище върху цекпариранигв
отъ тtхъ количества на 1 февруари т. г., както следва:

По 0•70 лева на кгр. волски поднови; по 2·50 лева на
кгр. гвоздеи; по 2·50 лева на кгр. тель; по 2·1 О лева на
нгр, вжжв, ножарски и натурални вжжв, конопена жица за
сноповързачки, конопена единочкв на кълбета и шпули,
върви за царвупи и тютюневи върви; по 3'40 лева на кгр,
амбалаженъ канапъ-двойна и тройка, канапъ, обущарски
прежди, сарашки конци, нърджапийски и филъ-пасгвпъ,

Повече подробности могатъ да се научатъ отъ сами-
тв заповвпи, публикувани въ бр. 27 на Държ. весгникъ,
които, по липса на нвсто, ще отпечетаме въ идния ни брой.

Таксит-в за
Нашата община е изготви- /

ла единъ дълъrъ списъкъ на :Iграждани, отъ които иска да
платягъ за бордюри. Този
списънъ излага сериозно об-
щината, защото съдържа и-
мената на много хора, които
не дъпжатъ за бордюри, или
дължатъ много по-малки су-
ми. Не може да се приематъ
такси и да се предписва на
гражданитt да ги внасятъ,
безъ да бжцагъ тия такси
основно проучени, донолко
еж дължими. Не става ли то-
ва, граждани-в еж въ пра-
вото си да негодуватъ, за-
щото тt не еж длъжни, за-
това, че общината не си про-
учва обпозитв, да губятъ
ценно време по обжалване
и разтананв. Грижитt имъ
въ тежки дни, като настоя-
щитв, еж доста много и най-
разнообразни, за да нtма
нужда да бждатъ неоснова-
телно разкарвани и отъ об-
щината. F\ мнозина, по не-
знание, ще пропуснатъ и сро-
кове за обжалване, ако има
такива.

бордюри
Практиката: ,,Да ритнемъ

чапията, че ако изкочи нв-
що... " не подхожда за наша-
та община. f\ въ случая се е
посгжпипо така. Знае се, че
повечето бордюри се напра·
виха презъ времето на ?
Мишковъ и негови пред·
шецственици, съ лични срt.д·
ства на собственицитt, илн
пънъ общината поставя бор·
дюри и събира после стой-
ностьта имъ. Сега такава се
иска повторно отъ мнозина
собственици. Научаваме, че
комисията, която е из готви-
ла списъка, решила, за да не
губи време за провtрни, да
пише наредъ на всички, та
който не дължи, да обжал-
ва... Да ритнемъ чалията, та
ако излtзе ...

Още по-тежко става на
гражданитt, когато науча-
ватъ, че това усилено търсе·
не на срtцства се е наложи-
ло, за да се попълнятъ праз·
нотитt около нtнои разто·
чителства въ общинскитi:; по·
стройки.

ТЕНЧО П. ТЕНЕВЪ
Комисионеръ·ексnедиторъ

„Търrовска" № 21
(кантората на осиrур. Д-во „Балканъ")

улица
3-64-4

Станахте ли членъ
на ПОСМЪРТНАТА КАСА?
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Нерадостни факти
около о'бьцинокигъ постройки

Не бихъ си позволилъ да
J ра, гдето предприемача има

смущавамъ наново спокой- ' гопвма печалба. Има эвмъ-
ствието на г-нъ Кмета, ако няне на единъ видъ работа
не чувствувахъ задължение- съ другъ. Така непримвръ,
то, като единственъ техникъ камената зидария е значи-
въ общинския съветъ, да о- телно намалена, а за смътна
бясня на гражданството за на нея е увеличена комбини-
покриване на какви разходи раната зидария. Тая комби-
общинския съветъ е свиканъ нирана зидария се плаща по
да гласува извънреденъ бюд- 520 лева куб. метъръ, кога·
жетъ и налага нови rяжести то съставнитв и зидарии -
на гражданитt. тухлена и каменна, се ппа-

Всъки гражцанинъ, беденъ шатъ по 380 лв. куб. метъръ.
или богатъ, би понесълъ Само отъ това замtняне и
безъ ропотъ исканитв отъ увеличение общината е по-
него нови жертви, ако бв у- несла новъ разходъ от ъ
беденъ. че въ общината ца- 70,000 лева. Но има и кури-
.рува цухъ на пестеливость озни случаи, така напримtръ
и разумно изразходване на покривната конструкция, ко-
обшинскитв срtдства. ято се измtрва по квадрату-

За съжаление, въ нашата рата на сградата, и която
община се пилtятъ милиони, може предварително да се
повматъ се нови задължения, пресмtтне и отъ едно дете
безъ да се държи сивтка за отъ II отдtление, е показала
възможноститt. сжщо увеличение отъ 134

Думата ми е за общински· нв, метра. Сжщото е и съ
тв строителни предприятия. обшивката на покрива, по·
За училището Св, Иванъ Рил- криването съ керамици и пр,'
<КИ, Общинския домъ и По· Но причинитв на тtзи у-крития пазаръ се изразходва вепичения. F\зъ не мога да
цtлиятъ осемь милионенъ считамъ, че съставительтъ
заемъ. Но това не бв доста· на книжата г-нъ арх. Цввт-
аъчно, търсягъ се нови три- ковъ не е могълъ предвари-

> четири милиона, за довър- телно да установи точнитt
,. шване на последнитt две количества. Tt се установя-
• сгради. ватъ съ една точность до 5°/0

Неотдавна, на едно запит- увеличение или намаление.
е ване въ общинския съветъ Причинитt еж други. Пре-
. г, Кмета съобщи, че обшин- ди всичко, оная която самъ

скиятъ домъ ще се увеличи арх. Цввтковъ е съобщилъ
съ около 850,000 лева отъ на засилената общинска у-

. .договорната стойность, по- права, а именно, ч е той
1 • крития пазаръ с ъ около скрипъ истинскигв копичес-

?00,000 лева, а училището съ тва, защото въ противенъ
240,000 лева, безъ да даде сучай общината не би се ре-
повече подробности. Той сче- шила да започне строежитв,
те, може би, че не е работа И второ, че плановетв за

?
на общинския съветъ да се жепвэобетоннитв работи
интересува отъ подробности. нжцето еж станали нвй-голв-

Не така, обаче, ние разби- митt увеличения, еж утвърж-
раме нашитt права и задъл- давани отъ военния инже-
.жения. На общинския съветъ неръ Г. Петровъ, който не
и на гражданството трвбвв е специалистъ, не познава
па бжцагъ известни и най- тая материя и е подписалъ

1 напкигв подробности. само колкото работа да се
Водимъ отъ тия схваща- върши, безъ да държи смвт-

1 ния, азъ поискахъ да над· на дали наистина сградата и-
никна въ препискигв на тия зисква толкова много желt-
nредприятия и да установя зобетонъ, такива масивни
где и какви причини еж пре- портали, трегери съ колосал-
дизвикали твзи увеличения. ни резмtри и пр.
ТТрегледохъ последната пред- Съ извършването на всич-
ставене ситуация на Общин- ки тия деяния, независимо
ския цомъ и констатирахъ отъ пакостьта, която се на-
въ нвкопно само пера уве- нася на общината, поставяй·
личение надъ милионъ лева. ки я въ невъзможность да
Така напримtръ: предвиде- завърши посгройкитв, нане-
ния бетонъ за желtзобетонъ ся се и друга една значитеп-
е увеличенъ отъ 312.000 лв. на щета, съ недаване въз-
на 652,00Q лева; кофражъ отъ можность на конкурентитв
192,000 лева на 412.000 лв.; предприемачи да установятъ
бетонно желвзо отъ 264 000 истинската стойность на сгра-
лева на 660,000 лева.

'
дата и, конкурирайки се, при

Увеличение има въ почти еднакви условия, да нама-
всички пера-где повече, где пятъ общата сгойность въ
по-малко. Но онова, което полза на общината.бие въ очи, е, че грамаднигв F\ко може да се попусгне,
Увеличения еж въ ония пе- че г. арх. Цввтковъ, за да

Изъ инспекцията по Труда
Тарифата на Коларо-наруцарсната задруга

Инспекцията по труда е I се попълни това число, еж
свикала на 5 т. м. комисията

I
посочени други лица, които

по 3. за общ. осигуровки, сега не работятъ като пре-
която се занимава съ задру- носвачи, а тия, които рабо-
гитв на работницитв, неоси · тятъ като временни, ще бж-
rурени при никой работода- датъ отстранени огъ гарата.
тель. Разгпеданъ е въпро- Освенъ това, съ новата та-
сътъ за тарифата на превоз- рифа, която предвижда го·
нигв такси на колвро-квру- пвмо увеличение на досега
царската задруга при гара плащанитt такси, ще се дой-
Хасково, срокъгъ на която до до повишение ценитв на
тарифа изтича. Предвидъ на разнитв стоки, които се вна-
нарежданията за борба съ сятъ въ града, а това имен-
скжпотията и всички мврки но не бива да се допуща.
на властьта да не се допуща
повишение на ценитt, коми-
сията единодушно е решила
досегашната тарифа за пре-
возъ огъ и до гара Хасково
да остане въ сила за нео-
предtлено време. Решено е
сжщо процентътъ 5°/0, кой-
то се събира върху превоз-
нитt такси за осигурителни
марки, да се изчислява само
върху 600/о отъ сумата на
тия такси, като разликете отъ
40°/0 се счита, че е трудъ на
ангажирания добитънъ,
Нова работническа задруга

Комисията е сезирана и съ
основаването на рабоrниче?
ка преносваческа задруга за
товарене и разтоварване сто-
ки на гара Хасково. За так-
ситв е приготвена тарифа,
която е раздадена на члено-
ветв за проучване.

Търговското сдружение е
на мнение, че образуването
на задругата не е навремен-
но, тъй като липсватъ усло-
вия за такава. За сега рабо-
тятъ на гарата, като посто-
янни преносвачи, 2-3 души,
а спорецъ закона, за обра-
зуване на задруга еж нужц-
ни най-малко 7 души. За да

реализира по-гопвмо възна-
граждение за себе си, е под-
велъ общината, ако отъ дру-
га страна общинския инже-
неръ Г. Петровъ е могълъ
съ една безотговорна лекота
да утвърждава желtзобетон-
ни планове, безъ да бжцагъ
провврвни и сравнени съ ко-
личествата в ъ смtтката, кое-
то утвърждение заангажира
общината съ нови милиони,
какъ да си обяснимъ прене-
брежението, съ което г. Кме-
та се отнасяше къмъ всички
ония донесения, които му се
праввха за порядки-тв око-
ло строителнигв предприя-
тия и невзамането отъ него-
ва страна, като добъръ сто-
панинъ, нужцнитв мврни, за
да бжцатъ интересигв на об-
щината запазени и да не бж-
де доведена тя финансово
до положението, въ което
днесъ се намира? И защо,
най-после, тия прегрешения
трtбва да бжцвтъ понасяни
отъ гражданитt?

арх. Я. Арнаудовъ

Търrове въ Хасково
Въ брой 21 отъ 29 I т. г.

на Държавенъ вестникъ еж
обявени следнитt търгове на
Хасковското гр. общ. управ-
ление, които ще се произве-
датъ на 11-я день отъ пуб-
ликацията:

1) Търгъ за отдаването на
закуnувачъ събирането на
общинския доходъ „Сергий-
но право" за цtлата 1940 г.
Залоrъ за участие 20,000 лв.

2) Търгъ за отдаването на
предприемачъ доставката на
една комплектна автомобил-
на кола за смtтоизхвърляне.
Девизъ 260,000 лева, залогъ
5 на сто отъ тая сума.

3) Търгъ за отдаването на
предприемачъ наnр6вата на
силотокова (освtтлителна),
звънцова, телефонна часов-
никова и гръмоотводна ин-
сталации въ сградата на об-
щинския домъ въ Хасково.
Девизъ 328,930 лева, залогъ
5 на сто. Доставката е дt-
лима: за часовниковата ин-
сталация-65,000 лева и ос-
таналит-в инсталации-263,930
лева.

Като четемъ за тия до-
ставки, ние си мислимъ и се
питаме: ако е наложително
необходимо да се купи кола
за изхвърляне смtть, не мо-
же ли да се купи едно мал-
ко употрtбявано камионно
шаси, каквито има въ изо-
билие, и да му се направи
лаr,.1ариненъ сандъкъ, а ще
се купува нова кола, която,
навврно, не ще струва по-
евтино отъ 300.000 лева? За
толкова пари ще се купятъ
,две, а може би и три коли.
Или за за боклука е нуженъ
непременно новъ автомо-
бил ь?

F\ какво да кажемъ за ча-
совника на общинския домъ?
Общинската управа не раз-
полага съ срtдства за до-
вършване сградата и търсн
заемъ за цельта, а сжще-
временно ще купува за 65 хи-
ляди лв. часовникъ. Не биха
ли могли общинския домъ и
градътъ да минатъ нtколко
години безъ този часовникъ?
Има поговорка: .,царвули нt-
ма, гайда иска•.
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РАЗНИ
Съобщение
Обръща се особено вни-

мание на г. г. търговцитt-
притежатели на мtрки и тег-
лилки, при поднасяне за про-
върна и маркиране да си по-
пъпнятъ задължителния ми-
нималенъ комппектъ иврки
и теглилки съгласно окржж.
№ I М 1862 отъ 13 VII 1939
гоц. на М. Т. П. и Труда.

П ред с т авенитв иърки и
теглилки да бжцатъ най-ща-
телно почист ени и поправе-
ни. тъй като на всички вър-
нати се прибира поповинъ
такса, безъ да се марниратъ.
Бюро нврни и тегпипни

Разрешенъ износъ
на стоки отъ &ъnrария

Съ министерски постано-
вления се разрешава износа
на следнитt стоки: 40,000 то-
на желtзна сгурия за Гер-
мания; 25,000 кгр. кашкава-
лена масло за Гърция; 4,000
куб. метра габъръ на трупи;
200,000 кгр. бвпо саламуре-
но сирене; за 6,000,000 лева
хартии и картони за Египетъ
и Турция.

Иова комисия
при мtстното Комисарство
Съгласно заповвдь № 149

на М-ра на Търговията и ок-
ржжното нъмъ нея, при мt-

ВЕСТИ
стното Комисарство е обра-
зувана комисия, която ще се
занимава съ продажбитt на
гьонъ, крупонъ, табанъ хас-
таръ, юфтъ и бпанкъ отъ
търговцитt на дребно въ
града.

Продукти
за ученическвгв трапезарии

Мtстниятъ клонъ на Съю-
за за закрила на децата от-
крива въ най-скоро време
ученически трапезарии в ъ
града, за нуждитt на които
търси да спазари по добро-
волно съгласие следнитt про-
дукти: около 5000 хпвба,
доставяни дневно по 100 хлt-
ба, 500 кгр, говеждо месо,
800 кгр. фасулъ, 400 кгр. о-
ризъ, 1000 кгр. слънчогледо-
во масло, 50 нгр, червенъ
пиперъ, 50 кгр, оцетъ, 100
кгр. свинска мась, 300 кгр,
морска соль и 500 кгр. нар·
тофи,

Спазаряване може да ста-
не и само за отдtлни арти-
кули. За хлвба се прецпочи-
та да бжде отъ фурни въ
участъцитв Овчарски и По-
пяиски.

За справка и пооробности
желающитt търговци могагъ
да се отнесатъ до касиера
на клона Д-ръ Ив. Дtлчевъ

. -Градската здраена служба.

Наредби, заповtди и нормировкиОкрм;жно
№ 2400

Министерството на Търговията съобщава до местнитt комисарства за сведение и ржковоцство следното:
1. Въпросътъ за това, по накъвъ начинъ следва дасе поставятъ етикетигв на продаванитt стоки е въпросъфактически и следва да се уреди между ивстнигв търгов-ски организации и съответнитв общински комисари по про-доволствието.
При уреждането на този въпросъ трвбва да се имапредвидъ, че до сега министерството е дало следнитt на·режцания:
а) всвка стока да има непременно етикетъ съ про-дажната цена, както разпорежда изрично чп. 12 отъ законаза облекчение продоволствието и намалението на скжпо-тията и эьповъдь № 2315 отъ 5 септемврий 1939 г. (,,Дър-жавенъ вестникъ ", бр. 199 отъ 7 септемврий 1939 год.),окржжно № 3260 т. б и окржжно № 700 отъ 13 януарий1940 г. т. VII;
б) етинетъгъ трвбва да бжце поставенъ така, че дабжде ясно видимъ отъ купувача (окржжно № 700, т. VII).2. Министерството възприема предложението на съю-за, направено съ писмото му подъ горния нумеръ, а именно:
а) всвки топъ платъ да има здраво прикрепенъ ети-кетъ съ означена продажна цена;
б) при артикули, естеството на които позволява да сезапише върху твхъ ясно и четливо продажната имъ цена,може да не се слага етинегъ:
в) за стоки еднородни по качество, мврка и нумеръ.които еж амбалирани въ пакети и кутии, се считатъ заетикирани, ако върху амбалажа имъ бжде означена яснои четливо продажната цена, а артикули амбалирани навръзки е достатъчно да иматъ етикетъ върху самата връзка.3) Етинетитв на платоветt трвбва да бждатъ видими,а не скрити въ самитt платове, защото скрититt въ пла-товетt етикети затрудняватъ, както купуввчитв, така и слу-жебната контрола,

4. Сжщо така Министерството намира, че е добре въвсвки отдвленъ магазинъ да има ценоразписъ на продава-нитt въ магазина стоки, който да съдържа всички цени,които еж означени на етинетитв. При наличностьта на та.къвъ ценоразписъ, нtма да се счита, че има нарушение на
чп, 12 отъ закона за облекчение на продоволствието и на,
иапение на снжпогияга, ако случайно етикета на нtкоя от-
двпна стока е падналъ, при запазени общо взето етикети·
тв на голtмото болшинство стоки.

5. За препоржчване е сжщо да се нвпрввягъ въ съгла-
сие съ комисаритв по продоволствието образцови етики.
рания въ нвкои магазини, които да послужатъ като об.
разци на останалитt търговци отъ този браншъ.

6. Окончателното уреждане на въпроса за етинира.
нето на стокитв, обаче, грвбва да стане за всвко населень
мtсто по споразумение съ мвсгнитв комисари по продо.
волствието и съответнитt търговски организации, като прнопредtляне конкретно начина на етикиренего се иматъ
предвидъ и изложенитt no-rope препоржки на Министер·
ството. •

Ето защо Министерството поканва както търговски-в ·?

организации, така и комисеригв по продоволствието да сезанимаятъ и въ най-скоро време опредtлятъ начина, по :1

който следва да става етикирането на сгокигв, за да се = ·

осигури, отъ една страна, цостагъченъ и сигуренъ кон- ·:,
тролъ, а отъ друга, да се иэбвгне наказването на търгов- э (

цитt доколкото се дължи на това, че не е било доста·
тъчно ясно установено, квнъ ще става етикиренето.

МоСТНО комиснгсгвоЭапов"Бдь
№5

Смвсениягъ сортовъ фасулъ и фасулъ Чалж-
eiедъръ плосъкъ да се продаватъ въ гр. Хасково по пследнигв цени: ::ти

1. Смвсенигв сортове фасулъ на едро до 10·61 :?не

лв. кгр., а на дребно до 12 лв. кгр. 11??

2. Фасулъ Чалж - едъръ плосъкъ на дребно
Rдо 17 лв. кгр,

on,э +- .Xfа п о в 1:) д ь 21.

МИ<№7
въПамучнигв платове и прежди да се продаватъ првъ rp. Хасково no следнигв цени: сп

Оксфордъ прима и Оксфордъ I на nолуедро до вп

18 лв. метъръ, а на дребно до 21 лв. метъръ; ?Каботъ на полуедро до 18 лв. метъръ, а на ксдребно до 20 лева метъръ. в(
Оксфордъ Виктория на дребно до 14 лева; к
Домашно платно 5000/80 на полуедро до 19 лв. н:

метъръ, а на дребно до 23 лева метъръ; м

Домашно платно 5000/110 на полуедро до 26лева метъръ, а на дребно до 31 лева метъръ;
Каботъ № 1000 на полуедро до 18.60 лева м.,а на дребно до 22 лева метъръ;
Попелинъ 710 тес. на полуедро до 62.50 лева

метъръ, а на дребно до 75 лева метъръ;
Савашпуръ 90 см. на полуедро до 18"60 лева

метъръ, а на дребно до 22 лева метъръ:
Каботъ 1050 на полуедро до до 22 лева ме-

търъ, а на дребно до 22·30 лева метъръ;
Кавракъ № 1 О на полуедро до 316 лева па-

кетъ, а на дребно до 80'50 лв. кгр.;
Кавракъ № 12 на nолуедро до 326 лева па·

кетъ, а на дребно до 82 лв, кгр.:
Квврвнъ № 14 на полуедро до 347·70 лв. Пlt

КеТЪ, а дребно ДО 88.50 ЛВ. КГр. И
Есмеръ Суланъ № 8 на полуедро до 293 лева

rаакетъ, а на дребно до 75 лв. кгр.

Печатница „Чикаго" - Хасково


