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Орrанъ на Общото търговско сдружение въ rp. Хасково
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&пики и кредити въ Хасково
През ъ изтеклия месецъ

мартъ се състояха общитъ
годишни събрания на мъст-
нитв банки, и по този по-
водъ, както и по поводъ пуб-
ликуванитъ имъ баланси. же-
лаемъ да сподвпимъ нвкои
мисли съ нашитt читатели.

ТУ!Я банки, а имена: Попу-
лярната Банка, Банка „Еко-
номия" и Банка „Довtрие",
които работятъ отъ войната
насамъ, образуватъ понасто-
ящемъ основата на кредит-
ната цейность въ града ни,
поради здравата връзка, ко-
ято иматъ съ мвстната пияца.

Споредъ бапансигв на три-
тв банки, гв иматъ единъ
пласментъ на обща сума око-
ло 40 милиона лева. Заедно
съ пласмента на останалитв
две банки: Български кре-
цитъ и Българска Търговска
Банка, получава се една су-
ма надъ 50 милиона лева,
която представлява срвцства-
та, дадени отъ петьтв банки
на стопанския животъ въ гра-
да. Въ тази сума е вкпюченъ
и заемътъ 8 милиона, даденъ
отъ Попуп. Банка на Общи-
ната.

Не е нужпно да се вниква
дълбоко въ този въпросъ,
за да се види още на пръвъ
nогледъ голtмото значение
на посочената цифра. Но
вмtсто да търсимъ и посоч-
ваме това значение, ние бих-
ме поставили въпроса: какво
би било състоянието·на гра·
да, ако липсваше този кре-
дитъ7 Лесно е да се отгово·
ри и да се разбере, като се
има прецвицъ, че тази сума
отъ 50 милиона пв. е пръс-
ната между всички общес-
твенни слоеве. Отъ работни·
на до най-едрия т ърговецъ
и инпусгриелецъ, голвматв
часть отъ гражданитt при-
бъгватъ до успугигв на бан-
китв при най-разнообразни
случаи. Да се пишатъ всич-
ни твзи сжществуввния отъ
банковия кредитъ, би значе-
ло да се нанесе единъ те-
жъкъ ударъ на общия вър-
вежъ на живота, а много сто·
пански предприятия дори би·
ха пренъснали и спрвпи сво-
ето сжществувание-до така-
ва степень нредитътъ за
твхъ е жизненно необходимъ.

Веднажъ всичко това уста-
новено и признато, какво
трвбва да се прави и какво
не, за да може тази отъ пър-
востепенно значение общес-
твенно-стопанска функция -
банковото кредитиране - да
се пази, развива и поощря·
ва, за да дава още по-широ-
ко своитt ползи?

Преди всичко ние сме на
мнение, че нашата пияца не
е още напълно задоволена
съ крецитъ. Въпрвки, че отъ

I

страна на бвнкитв често се
казва, че нвме достатъчно
работа, че търсенето на па-
ри е слабо, не смвтаме, че
това е напълно вврно. Като
оставимъ на страна тютюне-
вата търговия, която за го-
лвмитв си операции черпи
срвдствв отъ Софийскитв
гопвми банки, все панъ ос-
тввагъ незёцовопени съ кре-
питъ редица лица и пред-
приятия отъ най-различни ка-
тегории.

Причинитt7 Отъ една стра-
на това е неразработения
още у мнозина навинъ за
прибвгване нъмъ банкитв,
който въ нвкои случаи гра-
ничи дори съ страха. На вто-
ро ивсто ицватъ эвгрудне-
ниятв, които се създаватъ съ
намирането на гаранции -
въпросъ особенно пелина-
тенъ въ последно време. На
трето мъсго е политиката и
въэиожносгитв н а самитt
банки, които две причини
въ известни случаи ограни-
чевагъ кредититв.

Навинътъ идва и се създа-
ва постепенно съ нуждигв.
Въпросътъ за гарвнциитв е
твърде лелинатенъ, но и тукъ
съ възстановяването на до-
вврието почватъ да насгжп-
вагъ известни подобрения.
Нуждно е, обаче, да се вне-
сатъ известни законодател·
ни улеснения за имотнитt и
вешественнитв гаранции, ко-
ето особенно ще улесни тър-
говцитв, които притежаватъ
такива ценности и могатъ
да ги използуватъ вмвсго
лични поржчитепстве, какви-
то за по значителни суми
трудно се намиратъ.

Какво е, обаче, положени-
ето на самитв банки no от-
ношение на кредита и него-

ЕДНОКРflТНИЯТЪ ДАНЪКЪ
по обезпечаване сигурностьт? на страната

Въ заседанието си на 27 мартъ т. г. Народното съб-
рание прие единъ законъ за облагане еднократно за бюд-
жетната 1940 r. всички физически и юридически лица съ
данъкъ за посрвщанв извънреднитt разходи по обезпеча-
ване сиrурностьта на страната. Законътъ е обнвродвенъ въ
брой 73 отъ 30 мартъ т. г. на Държавенъ вестникъ.

По-важни постановления на закона еж спецнитв:
Данънътъ се базира върху еднодневния походъ, ппа-

тенъ презъ 1939 г. за фонда "Общественно подпомагане"
отъ всвко лице.

Лицата съ гопишенъ доходъ до 12,000 лв. се осво-
бождаватъ отъ плащане.

Лицата съ годишенъ доходъ до 24,000 лв. ше ппатятъ
едноцневенъ цоходъ за два дни само върху 12,000 лв.

Лица съ rодишенъ дохоцъ до 30,000 лв. ще ппатятъ
за два дни само върху 18 000 лв.

За доходъ до 48,000 лева ще се плати за три дни вър-
ху цtлия доходъ.

За походъ до 72,000 лева-за 4 дни;
За доходъ до 96,000 лева=- за 5 дни;
За доходъ до 120,000 лева-за 6 дни;
За доходъ до 150,000 лева-за 7 дни;
За доходъ до 240,000 лева-за 8 дни;
За доходъ до 360,000 лева-за 9 дни;
За доходъ до 400,000 лева-за 10 дни;
За доходъ до 600,000 лева-за 11 дни;
За доходъ до 800,000 лева-за 12 дни;
За доходъ до 1,000,000 лева-за 13 дни и
За дохоцъ надъ 1,000,000 лева-за 14 дни.
Сумитt по този денъкъ ще се внасятъ направо въ

Б. Н. Банка на четири четвъртинки и въ слепнигв срокове:
до края на м. май, края на м. юпий, края на м. септемврий
и края на м. ноемврий. Първата вноска, значи, ще трвбва
да се направи до края на м. май.

Въ следния брой на вестника ни ще дадемъ нвкои
подробности и обяснения за начина на изчислението на
данъка.

вото разширение? Най-на-
предъ трвбва да се подчер-
тае ограничението на обек-
титв, т. е. всички банки не
всвкоиу давагъ крецитъ, а
само на известни категории
граждани (занятия). Без-
спорно, всвка банка има своя
кредитна политика, но из-
вестно разширение и демо-
кратизиране на кредита днесъ
би трвбвало да се прокарва,
защото условия за това не
пипсватъ. Друга по-важна
причина за ограничаване кре-
дита въ града ни е подчер-
таната тенденция у нвкои
банки да изнасятъ вънъ отъ
града мвстнитв срвцства. Мо-
же би и това е политика,
но тя е вече вредна и тукъ
мислимъ че трвбва нвшо
сжшесгвенно да се направи.
Не бива хасновскитв пари
масово да се изнесягъ на-
вънъ и други градове да се

ползуватъ отъ твхъ, а мвст-
ната пияца да чувствува rладъ
за кредитъ Гунъ биха мог-
ли да нвправягъ нвщо сами-
тв членове и вложители на
банкитв: да вземвгъ извест-
ни решения, съ които да не
позволяватъ изнисането на
срвдства вънъ отъ града, а
отъ друга страна да ориен-
тирагъ своитв влогове къмъ
банкитв, които раздаватъ из-
ключително на мi;стния па-
заръ събранитв отъ твхъ
срвцстве. Така градътъ самъ
себе си би подпомогналъ за
своя стопански напредъкъ.

Търrъ за отдаване пое·
стройкатв на с у ш и л н а и
складъ за пашкули въ Хас-
ково се произведе отъ Б З.
К. Банка на 16 априлъ. Т1>р·
гътъ е възпоженъ на нвсг-
ния архитектъ Ж. Койчевъ
при 11°/0 подъ девиза. Сгрв-
дата ще струва 1, 100,СХЮ лв·
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ХРОН
Управителното твпо на

Общото търговско сдруже-
ние е имало заседание на 16
т. м. Докладвано е за изпъл-
нението на бюджета за 1939
гоц., който е приключенъ съ
единъ изпишънъ отъ 16,758
лв. Съгласно заповъдьта на
Отдtлението по организира-
не на професиитt, бюдже-
тътъ за 1939 rод. остава въ
сила и за 1940 год. въ сж-
щия р а з м I:; р ъ, а именно
150,400 лв. приходи и тол-
кова разходи.

Годишното събрание на
Посмъртната каса при Съю-
за е свикано за 20 априлъ
т. r. въ София. За делегатъ
отъ околията ни е опрецв-
ленъ секретаря на Сдруже-
нието r. Лука Въпчановъ.

Утвърдено е отъ Област-
ния инспекторъ по органи·
зиране на професиитв Общо-
то търговско сдружение въ
с Раковски съ управително
твпо: препсецагель Гено Ми-
певъ и членове: Запрянъ Ка-
невъ и Начо П. Желевъ, над-
зоренъ сз,ветъ: Стефанъ Пет-
руновъ, Иорданъ П. Панайо-
товъ и f\нrелъ Данчевъ. Сен-
ретарь ще бжце назначенъ
допълнително.

Важни

ИКА
За представитель на ра-

ботодателитt въ Помирител-
ния сжпъ 'при инспекцията
по труда, Сдружението е по-
сочило r. Георги П. Янковъ,
председатель на груповото
браншово сдружение „Стро-
ителни и сродни материали"
и членъ на управителното
твло на Общото търговско
сдружение.

Фонда „Постройка стопан-
ски домъ" при Общото тър-
говско сдружение въ Хаско-
во къмъ края на 1939 rод.
възлиза на 83,526 лв Презъ
годината той е билъ увели-
ченъ съ 32,136 лева.

Отъ Хасково и околията
до сега еж записани 626 ду-
ши членове на Посмъртната
каса. Записването продължа-
ва редовно въ канцеларията
на Сдружението.

Очаква се въ скоро вре--
ме да бжце разрешенъ на
Общината ни отъ Ипотекар-
ната Банка заемъ отъ 12 ми-
лиона лв., който ще се упо-
тръби за погасяване заема
на Популярната Банка 8 ми-
лиона и остатъка от ь 4 ми-
лиона за довършване общин-
ския домъ и халитt.

съоощенин за всички търrовци

Професионоnенъ и орrонизоционенъ животъ
I

Канцеларията на Сдружението поканва всички тър-
говци да издължатъ до края на месеца членския си вносъ
за 1940 rод. Така ще се улесни дейностьта на Сдружение-
то и на по-горнитв подвпения, които се нуждаятъ отъ срвд-
ства, за да моrатъ редовно да работятъ.

Гербовитв марки отъ стария образецъ по 1 и 3 пв.
се обмвнятъ въ Б. Н. Банка най-късно до 20 априлъ.

Подаването на декларации за общия доходъ за 1940
r. отъ физическигв лица, които иматъ доходи непъ 80,000
лв. презъ 1939 r .• трвбваше да стане до 31 мартъ. f\ко нв-
кой е пропусналъ да подаде декларация въ горния срокъ,
може да направи това и до 30 априпъ, въ който случай ще
плати само 10 °/0 глоба-увеличение върху данъка.

Въ връзка съ эвчестилитъ напоследъкъ посвщения
на търговцигв отъ страна на разни инкасатори на II

търгов----.--?--с.------=-,_,""" ?------
ски ", ,,индустриални" и др. подобни вестници, съобщава се
на всички· търговци, че единственъ официаленъ органъ на
Българския търговски съюзъ е вестникъ „Български търгов-
ски вестникъ" и оргвни гв на браншовитв съюзи. Съюзьть
нtма другъ вестникъ, или списание, ето защо r. г. гъргов-
цитв да бждатъ внимателни, когато имъ се исквгъ абона-
менти, реклами и пр. Канцеларията на Сдружението умо-
лява г. г. търговцитв да съобщаватъ на сжщета щомъ бж-
пагъ посвтени отъ нвкой инкасаторъ.

Еднодневниятъ доходъ на т ърговцитъ за 1940 год.
е опредtленъ отъ съогввтнитв браншови сдружения и отъ
Общото търговско сдружение. Събирането е вече започна-
ло отъ канцеларията на Сдружението и сжщото поканва
всички г, г. търговци да започнатъ изплещене го му. Край-
ниягъ срокъ е 1 сепrемврий.

Събиретепнитв дружества сами си изч-гспявагъ едно-
дневния доходъ и го внасягъ въ Б Н. Ба гка най-късно до
1 юний. f\1щионеритt, кооперативнитв и о. о. д-ва сжщо
сами изчисляватъ еднодневния си цохоцъ и го внасятъ въ
Б. Н. Б. въ срокъ 10 дни 01ъ общото годишно събрание,
но най-късно до 1 юний,

Сронъгъ за плащане на първата третинка отъ пре-
мията за 1940 г. на осигуровката при Посмъртната каса бв-
ше 29 февруарий, обаче до 30 април ь сжщвге третинка
ще се събира безъ глоба. Самит-в осигуровки, обаче, не
еж въ сила, ако вноската не е била направена до 29 фев-
руарий. Така че при смъртенъ случай, посмъртната помощь
на търговци, които не еж платили първа вноска за 1940 г.
не ще бжпе платена въ случай на сиьрть. Платете ведна-
га вноснитв си!

Членуването въ Посмъртната каса е задължително.
То започвв отъ 1939 год., така че и твзи, които се осигу-
рятъ сега, ще плвтятъ и вноската си за 1939 rод. Това че-
та се има предвидъ, никой търговецъ не грвбва да забавя
нито съ единъ день осигуряването си при Посмъртната каса.

Списъкъ на хасковскигв търговци
членове. на Посмъртната каса при Съюза

(Продължение отъ бр. 5)
334. Васипъ Господиновъ Петровъ-ханджия, Хасково
335. Вълю Петковъ Вълчевъ-бакалинъ, Хасково
336. Ванчо К:олевъ Чакъровъ-кафеджия, с. Монастиръ
337. Ванчо Георгиевъ Петковъ-бакалинъ, с. Кн.-Надежда
338. Ванчо Вълчановъ Петровъ-питиепродавецъ, Хасково
339. Въко Митевъ Петровъ-питиеilродавецъ, с. Малева
340. Господинъ Дtлчевъ Госпопинов'ъ-епитиепр., Сираково
341. Георги Гоговъ Шинеровъ=-пигиепродэв., Тънково
342. Гиню Ивановъ Терзиевъ-питиепродавецъ. Старо село
343. Гого Колевъ Коджаивановъ-nитиепродав., Малево
344. Георги Теневъ Маревъ-дърва за гонене, Хасково
345. Добрю Годоровъ Юрцвновъ-е-бакелинъ, Кириповецъ
346. Демиръ Петевъ Демиревъ - питиепролавецъ, Каснаково
347. Дввицъ Несимъ Бенбасатъ-сарафъ, Хасково
348. Димо Георгиевъ Ставревъ- питиепроцавецъ, Петелово
349. Двлчо Паскалевъ Бахчевеиовъ=питиепрол., Хасково
350. Дойчо Никоповъ Пtевъ-питиепродавецъ, Хасково
351. Донка Якова Гноянова-с бакелке, Хасково
352. Двлчо Пашиновъ Юрдановъ-бакалинъ. Брвстово
353. Добрю Илиевъ Карагоговъ-питиепродавецъ. Хасково
354. Двлчо Жековъ Петровъ=-питиепродавецъ, Раковски

(Следватъ въ идния брой}

'

.1.

На складъ при
Братя Гр. Гикови

5 - 65 - 5

- Хасково
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ПО ПОВОДЪ НА ЕДНА СТАТИЯ
На 1 априлъ т. г. въ ре-

да1щията ни посгжпи писмо
on r. f\рхитектъ Петко Цввт-
ковъ, придружена отъ ецна
дълга статия, изпратена за
nечатане въ вестника ни.
Още на другия цень, 2 ап-
рилъ, тази статия излtзе въ

1О
в.•Утринна поща", подъ над·

Х)
сповъ „ Общинскитв построй-
ки въ Хасково", поради но-

k·
ето помвстването и въ на-

ъ, шия вестникъ става излишно.
?е f\ко с ъ връщаме къмъ

нея, то е, защото трвбва да
отrоворимъ на една нападка,

И
която r. Цввтковъ ни отпра-
вя още въ началото на ста-

).

ъ

?-

в.

тията си.
Казва г. Цвътковъ, че f\px.

Я. f\рнаудовъ намtрилъ ши-
роко гостоприемство въ ко-
понитв на в. ,, Стопански бю-
летинъ ", който вестникъ отъ

1 органъ на Общото търгов-
30 ско сдружение и эащигнинъ

на стопанскигв интереси на
30 града, както било обявено

въ програмата му, се бипъ
10 превърналъ въ органъ на

Братя f\рнаудови.
f\ко това е действително

така r. Цввтковъ съ изпраща.
10 нето на статията до насъ из-

пада въ голtма наивность, да
ю не кажемъ по-силна дума.

Но това е безъ всвквкво
значение за редакцията на
вестника и статията щвше
да бжце помtстена, ако не

ю бt изпвзла въ в. ,,Утринна
· поща". Щtше да бжце no-

1) мtстена, за да чуе общес-
• твото обясненията по общин-

снитв строежи на единъ отъ
тпавнитв фактори ОК.)ЛО твхъ.
Това вече стана. Общество-
то чу и вицъ. Но не нвкак-
ви истински обяснения и от-
говори на това, което бt из-
несено отъ f\px, Я. f\рнау-
довъ и редакцията на вест·
нике ни по заема, по строе-

\
житt и по конкретно фор-

1

мулираниrt обвинения п о

твхъ, които засtгатъ и f\px
Цввтковъ.

Вивсто това, обществото
чу и видt единъ вулканъ
отъ лични нападки по вцресъ
на т р и м а архитекти и на
вестника ни.

Хасково не се интересува
отъ Котленската гимназия и
отъ пичнигв дертове на г.
Цввтковь. То се интересува
отъ тежкитв заеми, отъ раз-
хитенитв милиони, отъ без-
изходното финансово състо-
яние на общината. По гвэи
въпроси пише и е эагриженъ
,, Стопански бюпегинъ" и за-
това той е билъ и е на пос-
та си, като зещитникъ на
стопанскитв интереси н а
града.

f\ доколко г. Цввтковъ се
очерта като „общественикь"
съ статията си, както иска
да се представи, е много ясно.
Четцитв скроиха веднага дре-
хата на г. Цввтковв, споредъ
мврката, която той сам ъ си
даде.

По нападкигв и въпроситt
повдигнати въ статията, f\px.
Я. f\рнаудовъ даде своя цос-
тоенъ отговоръ. Най-сжще-
ственно отъ този отговоръ
е констатацията, че г. Цввт-
ковъ въ статията си не го-
вори нищо за общинскитв
строежи. Въпросътъ по твхъ
стои откритъ. Хасковци ча-
катъ да чуятъ отъ отговор-
нитt лица, а между гвхъ е
и г. Цввтковъ, защо се уве-
личи толкова много стойно-
стьта на общинскигв построй-
ки, та се търсятъ нови 4 ми-
лиона за довършването имъ
и кой ще носи отговорно-
стит'Б за това?

Отговорете, г. Цввгковъ,
обяснете, кажете каква е и
Вашата отговорность по тt-
зи нtщаl Не търсете вината
въ огледалото, въ „Стопан-
ски бюпетинъ", не протес-
тирайте, че се давало глас-

Фейлетонь

Чf\КЪЛЕНЪ МОНОПОЛЪ- Митко! Едно английско

I

кафе за бай Ивана!
Въ дъното на Митковото

нафене, задъ шкафа, еж на-
сtдали край една маса Бай
Иванъ, г. Чармовъ и Бъпю.
Въ съседство съ твхъ, до
масичката съ кафето и джез-
ветата сепятъ други двама
терекии отъ т ъ р го в ския
браншъ. Кафенето е пълно.

Както му е редътъ отъ
години, на дневенъ редъ еж
сложени различни злобод-
невни въпроси отъ полити-
чески, стопански и какъвъ
ли не още характеръ.

Нашитt трима приятели и
ауциторията имъ еж подгот-

вени по тия работи. Напри-
мtръ, nодъ погледа на Бай
Ивана всвкогв и всвкжпе се
намиратъ събития отъ зна-
чение за правилния развой
на града и нацията ни. Г-нъ
Чармовъ е нвщо като ко-
ментаторъ. Той чака само
нвкой да започне нвшо, за
да изтърси нtной подхо-
дящъ пафъ или масалъ на
турско-български Смtхътъ
му въ такива случаи става
особенно изразителенъ отъ
иэкуственнитв челюсти ко-
ито взематъ живо участие.
Допадагъ му масалитt на r.
Чармовъ и затова бай Иванъ
обича да беседва съ него и

Наредби заповtди и нормировки
М-встно комисарствоЭаповъдь

№ 22
Внесения следъ 16 мартъ 1940 година бензинъ да се

продава въ гр. Хасково по следнитt цени:
Бензинъ наливно: въ варелъ на едро франко мага-

зина на аrнросиста до 18.30 лева, на дребно литъръ до14.35 лева.
Задължаватъ се всички, които продаватъ бензинъ на

едро, да отбвлязватъ въ фактуригв: ,,Внесенъ отъ д-во Пе-
тролъ спедъ 16 мартъ 1940 година".

Эаповъдь
№ 23

Петролъ наливно отъ варелъ да се продава франкомагазина на ангросиста кипограмъ до 9.80 лева, на полу-
едро кипограмъ до 10.50 лева, на дребно литъръ до 9 лв.Петролъ въ тенекия (пакегъ) франко магазина натърговеца-ангросисrь до 173 лв., на полуедро тенекия до178 лева, на дребно тенекия до 185.50 лева.

Зацължаватъ се всички търговци да отбелtзватъ въ
фактуригв си „Внесенъ отъ Д-во Петролъ следъ 16 мартъ1940 година". Эаповъдь

№ 25-а
Внесенигв спедъ 16 мартъ 1940 година nрезъ Русе и

Свищовъ БЕНЗИНЪ И ПЕТРОЛЪ да се продаватъ по це-нитt опредtлени съ заповtди N'o 22 и 23 отъ т. r.ЭАПОВ0ДЬ№2s
Морска соль да се продава въ гр. Хасково по след-

нитв цени:
1. Морската соль „ Поморийсне " да се продава на едро

до 2·40 пв. кгр , а на дребно по 2·80 лв. кгр,
2. Морена сопь „Гларусъ" да се продава на едро до2•60 лв. кгр .. а на дребно до 3 лв. кгр.

ность на протокола на ан-
нетната комисия, а самъ по-
искайте анкета и свtтлина
върху общинснигв и върху
Вашитв работи! Така би пос-
гжпипъ всвки общественикъ,
съ чувство на отговорносгъ.

Колкото до заплахата Ви,
че не ще захвърлите перо-
то и ще продължите борба-
та, ние я приемаме съ задо-
волство. Защото сме петим-
ни да видимъ въ наш и я
градъ хора, които се борятъ
съ перо и слово въ защи га
на общественитt интереси.

да изследва природната му
философия.

За Бъля да не говоримъ.
Посгояненъ съл рудникъ и
споцвижникь на Бай Ивана.
И то не простъ сподвижникъl
Освенъ противоалксолнигв
идеи, които Бtлю е въвепъ
въ практиката на Бай Ива-
на, сподвижничеството се и3-
разява още въ придружава-
не до пазаря за дърва, до
зарзаветчийницигв и пр. и
пр. Една празнина само се
чувствува и тя причинява го-
лtма нжка на Бtля - гдето
не е успtлъ до сега да за-
веде Бай Ивана на ямача...

Отъ половинъ чвсъ вече
седятъ нвшигв приятели, сви-
ти задъ Митковия шнафъ и
не могагъ да напучкатъ най·

Дълбоко се съмняваме, оба-
че, че Вие ще бжцете отъ
гвхъ, И сме убедени, че ско-
ро мастилото въ писалкатll
Ви ще пресъхне, защото Вие
и приятелитt Ви нtмате ин-
тересъ въпроситt около об-
щината и около общинскнт'k
строежи да се изнасятъ и
критикуватъ публично. Не е
,, Стопански бюлетинъ ", кой-
то ще пострада отъ това, а
нtкои други, които 1 рtбва
да понесатъ своитt отговор-
ности.
Печ. ,, Чинаго"-Хасково

злободневната тема. Минаха
презъ блокадата и окупаци-
ята, прескочиха върху зано-
на за еднократния данъкъ.
после върху гражданската
мобилизация,следъ туй вър-
ху статията на архитектъ
Цвtтновъ и отговора на Я.
f\рнаудовъ, но... не върви и
туй TO·O-Q,.,

Изведнажъ Бай Иван1, се
обърна и подмtтна двамата
съседни търговци:- Какъ еж монополитt'?
Изглежда ще има новъ мо-
нополъ на вълната?]-· Ще има. Бай Иване.
ще има. Ти знаешъ, че ние
не обнчаме монополитt, бо-
римъ се срещу тtхъ и не
искаме нови, но какво ла
правимъ, такава е сега мо-
дата. (Следва на 4 стр.)
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Наредби заповвди и нормировки
М-встно комисарство

Э а п о в ъ д ь № 49
Сладкия червенъ пиперъ да се продава въ гр. Хаско-

во по следнитt. цени:
Въ торби отъ по 5, 10 и 25 кгр. на едро до 32 лв.

кгр.
Въ пакети отъ по 1 кгр., 500 грама, 250 грама, 100

грама и 50 грама на едро до 38 лв. кгр.
На дребно въ пакети отъ по 50 грама до 2'50 лв , а

надъ 50 грама пакети да се пропавагъ до 45 лв. кгр.

ЭАП0В1:)ДЬ
No 12

Канопенит-в изпвпия въ гр, Хасково да се прода-
ватъ по спецнитв цени:

1. Вжжа на роли съ диам. 3 м. м. на едро до 53.50
лв. кгр. на дребно до 59 лв. кгр.

2. Вжжв на роли 4 м. м. диам. на едро до 51 '50 лева
кгр., на дребно .до 57 лв. кгр,

З. Вжжв на роли съ диам. 5 м. м. на едро до 4"/·20
лв. кгр„ на дребно до 52 лв. кгр.

4. Вжжа на роли и тестета съ диам. 6 м. м. на едро
до 45·10 лв. кгр., на дребно до 50 пв, кгр.

5. Вжжв на роли въ тестета съ диам. 7 м. м, на едро
до 41 лв. кгр, на дребно до 45·20 лв. кгр.

6. Вжжа на роли и въ тестета съ диам 8 до 16 м. м.
на едро до 40 лв. кгр., на дребно до 44 лв. кгр.

7. Вжжв на роли и въ тестета съ диам. 16 до 20 м,
м. на едро до 42 лв. кгр., на дребно до 46·50 лв. кгр.

8. Вжжа на роли и въ тестета отъ 22 м. м. нагоре на
едро до 46 лв кгр., на дребно до 51 лв. кгр.

1\мбалаженъ канапъ двойка и тройка:
9. Канаггъ 2/1 съ 250 м. въ 1 кгр. на едро до 43·20

лв. кгр., на дребно до 48 лв. кгр.
10. Кенапъ 2/1·5 съ 375 м. въ единъ кгр, на едро до

47•20 пв, кгр., на дребно до 52 лв. кгр.
11. Канапъ 2/2 съ 500 метра въ 1 кгр. на едро да 54•55

лв. нгр., на дребно до 60 лв. кгр.
12. Канапъ 2/з съ 750 м. въ 1 кгр , на едро до 63 лв.

кгр., на дребно до 70 лв, кгр,
13. Канаггь 2/4 съ 1000 м. въ 1 кrр. на едро до 69·25

лв. кгр., на дребно до 76'50 лв. кгр.
14, Канапъ 2/6 съ- 1250 м. въ 1 кгр. на едро до 76·50

лв. кгр., на дребно до 84 лв. кгр.
15. Каиапъ 2/6 съ 1500 м. въ 1 кгр. на едро до 86·05

пв. кгр, на дребно до 95 лв. кгр.
16. Канапъ 2/7 съ 1750 м. въ 1 кгр. на едро до 91 ·50

лв. кгр., на дребно до 100 лв. кгр,
17. Канапъ 2/8 съ 2000 м. въ 1 кгр, на едро до 102

лв. кгр., на дребно до 46 лв. кгр.

Кожарски вжжа и натурални:
18. Върви за царвули (германски) на едро до 41·so

лв. кгр , на дребно до 46 лв. кгр.
19. Тютюневи върви на едро до 40·50 лв. кгр., на

дребно до 45 пв. кгр.
20. Кожарски в.жжа и натурални на едро до 44 лв,

кгр .• на дребно до 48·50 лв. кгр.
21. Канапена жица за сноповърэвачки съ 330 м. въ 1

кгр, на едро до 43 лв. кгр., на дребно до 47·50 лв. кгр,
22. Конопена ециночка на кълбета и шпупи отъ 500

до 600 м. въ 1 кгр., на едро до 43 лв. кгр., на дребно до
47•50 пв. кгр.

23. Обущарска прежда No 5 съ 3023 м. въ 1 кгр. на

едро до 78 лв. кгр., на дребно до 86 лв. кгр,
24. Обущарски прежди No 6 съ 3628 i:,,. въ 1 кгр. на

едро до 81 лв. кгр., на дребно до 89 лв. кгр.
25. Обущарски прежди No 7 съ 4233 м. въ 1 кгр, на

едро до 85 пв. кгр., на дребно до 94 лв. кгр,
26. Сарашки конци 2/5 съ 1300 м. и 3/5 съ 850 м. въ

1 кгр. на едро до 80 лв. кгр., на дребно до 88 лв. кгр.
27. Сарашки конци 2/6 отъ 1600 м. и 3/в отъ 1000 м.

въ 1 кгр, на едро до 83 лв. кгр., на дребно до 91 ·so лв.
кгр.

28. Сарашки конци 2/7 съ 1900 м. и 3/7 съ 1200 м. вь
1 кгр, на едро до 86 лв. кгр , на дребно до 95 пв. нгр.

29. Кърджалийски 3fБ съ 850 м. въ 1 кгр. на едро до

81 лв. кгр, и на дребно до 89 лв. кгр.
30. Филпастапъ No 4 съ 2419 м, въ 1 кгр. на едро до

60 лв. кгр, на дребно до 66 лв. кгр,
31. Филпасталъ No 5 съ 3023 м. въ 1 кгр, на едро до

65 лв. кгр. на дребно до 71 '50 лв. кгр.
32. Фиппастапъ No 6 съ 3628 м. въ 1 кгр. на едро до

69·25 лв. кгр., на цребно до 76 лв. кгр,Эаповъдь
No 11

Разнитъ видове гвоздеи, мъстно производство, да се

продаватъ по следнитt. цени:
No 20 на епро до 14·55 лв. кгр., на дребно до 16 лв. кгр,
No 22 ,, ,, ,, 14•25 ,, ,, ,, ,, ,, 16 ,, ,,

No 25 ,, ,, ,, 14 ,, ,, ,, ,, ,, 15·50 „
No 28 ,, ,, ,, 13·80 ,, ,, ,, ,, ,, 15 ,, ,,
No 31 ,, ,, ,, 13·60 ,, ,, ,, ,, ,, 15 ,, ,,
№ 34 ,, ,, ,, 1з·30 ,, ,, ,, ,, ,, 15 ,, ..
№ 38 ,, ,, ,, 13·20 ,, ,, ,, ,, ,, 15 ,, ,,
No 41 ,, ,, ,, 13 ,, ,, ,, ,, ,, 14 ,, ,,

Гвоздеи отъ разни видове да се продаватъ на дребно
до 15 лв. кгр.

Станахте ли членъ
наПОСМЪРТНАТА КАСА?

Иэпълнете дълга си къмъ се·
бе си и къмъ своит'Б блиэки!

Бай Иванъ се поухили.- Кой знае! Ужъ сте про·
тивъ ионополитв, а пъкъ
изглежда, че и за Васъ съз-
дадоха единъ монополъ -
изнлючитепно право, както
го казватъ·- Не е вврно! Кой, кога,
какъвъ монополъ?- Чакъла!

Всички прихнаха отъ смвхъ,
а r. Чармовъ тракна чейне-
тата и извика:- 0-о-хъl Еи дющюl

Ухапениятъ търrовецъ по-
смънка, но бързо се окопити:- Е, да. Само че това е
единъ монополъ, срещу кой-
то ние сжщо се боримъ. До
сега се борвхме да не еж·
ществува, но като разбрах-
ме, че не можемъ го пре-
махна, борбата ни сега е за
разширяването му, т. е. да

се даде това изключително
право и на други български
граждани. Нали чакълътъ се
създаде, за да не се трови
душата на българския кон-
суматоръ съ високи цени?!
Е, добре. Но душата на на-
рода се трови не само отъ
скжпотията...

Г-нъ Чармовъ тракна и го
пресвче.- Ефендимисъ, иакаръ да
не съмъ търговецъ, смвтамъ,
че комшията е правъ и мо-
нопола на чакъла трt.бва да
се разшири. Самъ бвхъ сви-
детель какъвъ зоръ видв
Бай Иванъ, когато наредъ
съ повечето граждани и той
получи съобщение да плати
бордюригв предъ нжщетв си,
накаръ, че самъ си ги бв
напрввипъ, И още на колко
граждани отровиха душата

съ тая общинска неразбо-
рия! Наказание трвбва на ви-
новнитв=-чвнълъ и бу буна!

Търговцитв се насърдчи-
ха и вториятъ подхвана:- Така е. Неуредица. Rма
има и по-голвми работи Че-
тохте въ „Утринна поща"
разправияга между двамата
архитекти. Говори се тамъ
за гръшни милиони на Хвс-
ковскитв граждани, разход-
вани ей така, за идея. Гово-
ри се твмъ и за чанъпъ за
постройкитt.. Защо да не се
даде на този rосподинъ, кой-
то е виновенъ за излишни-
тt харчове на Общината, у-
частие въ чакълния моно-
полъ? Прати го да вади ча-
кълъ едно лtто изъ Хасков-
ската рt.ка за довършване
на постройкитtl Пъкъ защо
да не отидатъ да му сътруд-

ничатъ въ чакъла и нt.кои
отъ тия, които еж го улес·
нили и подпомогнали да раз·
пилtе хасковскитt. пари и да
отрови душата на хасков·
скитt. rрr.1ждани?- Да, да, разпали се и
Бай Иванъ. Като е думата
за нови идеи и нови доходи,
нека r. Божиловъ не смtта,
че той само знае и може.
Идеи, идеи, колкото щtшъ
изъ кафенетата! Пжтенъ да·
нъкъl Щt.ли сме да правимъ
шосета. Трtбвали пари. Не

пари, а чакълъ трt.бваl Раз·
ширете чакълния монополъ
върху всички отговорни служ·
би по разнитt. ведомства и

Зll едва година ще бжде о·

чуканъ всичкия чакълъ, ну·
женъ за направа на шосе-
тата! (Следва)

Валякъ


