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

Еднократниятъ данъкъ
Облагането съ този цанъкъ става на базата на I при еднодневенъ доходъ отъ 2223-2778 лв, за 13 дни

еднодневния доходъ за 1939 год. т. е. върху I при еднодневенъ доходъ надъ 2778 пв. за 14 дни
прихода за 1938 год. Това, обаче, не важи за при- Всвки търговецъ ще трвбва да провври кол-
хоцитв отъ заплати, надници и лихви-за твхъ се ко е платилъ миналата 1939 год. еднодневенъ до-
плаща върху размвра, платенъ презъ 1940 год. ходъ и отъ таблицата ще си опредвли за колко дни

За да се опрелвли реэмвра на данъка, съби- ще плати сега еднократния панъкъ. Умножаватъ се
. ратъ се всички доходи отъ. търговия, индустрия, на- направо днитв по еднодневния доходъ за 1939 год.

еми, свободна професия и пр. презъ 1938 година и и се получава сумата за внасяне.
споредъ получената сума ще се опрепвли за колко Както съобщихме въ миналия брой, внасянето
дни ще се плати еднодневенъ доходъ, съгласно става съ бвлъ вносенъ листъ (обр. 1) въ Б. Н.
таблицата, която дадохме въ миналия брой. Напр. банка на 4 четвъртинки и въ следнитв срокове:
за доходъ до 72,000 лв. - 4 дни, за· доходъ до първа четвъртинка до 31 май и следнигв до края
360,000 лв.-9 дни и пр, Следъ това сумата на до- на юлий, септемврий и ноемврий. Тамъ, гдето нв-
хода се пвли но 360, за да се получи еднодневния ма Б, Н. Банка, сумата се внася на ивстния общин-
доходъ и той се умножава на пнитв, споредъ таб- ски бирникъ,
лицата. На вносния листъ се вписватъ ясно тригв име-

Походитв отъ занятия (включително и търго- на и занятието на лицето, а въ текста се написва;
вия) въ раэмвръ до 12,000 лв. не се облагатъ. ,,първа (съответно втора и пр.) вноска по закона за
Практически, това се изразява така: търговци, кои- посрвшане разходигв за обезпечаване сигурностьта
то презъ 1939 год. еж. платили еднодневенъ до- на страната за 1940 год."
ходъ до 34 лв. не следва да платятъ еднократенъ За да се избвгне пропущането на нвкоя внос-
цанънъ. ка, а така сжщо и губене време добре би било тър-

За тия, които еж платили еднодневенъ доходъ говцигв, които иматъ по-малки вноски. а такива еж
отъ 34 до 84 следва да платятъ еднократенъ да- голвмото болшинство, да внесатъ данъка си на е-
нъкъ за ецинъ или за два деня, но съ намаление динъ пжть - до края на месецъ май. По този на-
(приспадане) на необлагаеми 12,000 лв. годишно. чинъ ще се облегчи и Б. Н. Банка, а сжщо така
Тия лица ще изчислятъ данъка така: платения еп- ще се постигне и по-бързото събиране на данъка,
нодневенъ доходъ за 1939 год ще го умножатъ на което пъкъ ще улесни държавата.
360. f\ко получатъ до 24,000 лв. ще плащатъ за Работодателитt ще огдържатъ на своитв чи-
единъ день, а ако получатъ отъ 24,000 · до 30,000 новници и служещи, когато получаватъ надъ 12,000- за 2 дни. Получениятъ годишенъ доходъ (напр. лв. годишна заплата, първа четвъртинка отъ запла-
27,000 лв) го намалятъ съ 12,000 лв. и остатъка тата за м. май. На работницигв надничари ще се
(15,000) двпятъ на 360. Получената сума (въ слу- отдържа изведнажъ цвпа надница, независимо отъ
чая 42 лв.), умножена на 2, представлява еднократ- размвра и, но не и за надници до 40 лв. включи-
ния цанънъ. f\ко общиятъ доходъ е билъ до 24,000 телно, които се освобождаватъ отъ данъкъ. От·
лв.-ще се внесе само за единъ цень държанигв отъ чиновници, елужащи и работници

За доходи надъ 30,000 пв. намаление отъ се внасятъ по сжщия начинъ въ Б. Н. банка въ
12,000 лв. не ще се прави. За гвхъ, споредъ таб- срокъ 1 О дни отъ отдържането.
лицата, ще се внася еднодневенъ доходъ въ раз- Въ идния брой ще дадемъ още нвкои раэяс-
мвръ отъ 3 до 14 дни. За изчисляването имъ да- нения.
ваме следната практична таблица:

Лица, които за 1939 год. еж платили еднодне-
венъ доходъ въ размвръ отъ 84 до 134 лв. ще
платятъ еднократенъ цанъкъ за 3 дни.
При еднодневенъ доходъ отъ 134-200 пв. за 4 дни

„ 200-267 лв. за 5
,, 267-334 лв. за 6 .,

,, 334-417 лв за 7 ,,

,, 417- 667 лв. за 8 ,,

,, 667-1000 лв. за 9 ,,
.. 1000-1112 лв. за 10 .,

,, 1112-1667 лв. за 11 .,

,, 1667-2223 лв. зв 12 .,

бжцатъ почти напълно эадо-
Овощарството въ Хасково

Отрадно впечатление пра-
ви на всвки, който излиза
вънъ отъ града, че овощар-
ството у насъ почва усиле-
но да се развива. Създаватъ

велени, а we има възмож-
ность и за износъ. Съ това
ще се подобри поминъка на
много семейства и то безъ
особенни разходи.

Нуждно е, обаче, всичко
това да става съ добро про-
учване, за да не се изnитатъ
после разочарования отъ нe-
успвхв и да се резпипвветъ
непрездно трудъ и срtдства.

" "••

се нови овощни градини, а
сжщо изъ лозя га се седятъ
най-различни овощни дръв-
чета.

F\ко бждатъ култивирани
подходящи за почвата и кли-
мата сортове, нуждитt на
града ни отъ плодове ще

" ",,
" ,,"
,, ""
ti ",,
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"" ,,
11NТ111а „чикаrо" - х-ва" ""
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Професионоnенъ и орrоиизоционенъ 1Кивотъ
Х р О Н И К А : За търrовцитi; вълнари

Понеже Дирекцията за за- I събирали до сега вълна и
купуване и износъ на зър- въ кои околии възнамвря-
нени храни е започнала да ватъ да работятъ като аген-
опредtля своитв агенти-съ- ти, кжде ще бжце склада
бирачи на вълна, каквито имъ (гара) и кои ще бжцвгъ
могатъ да бжцагъ всички помощницигв имъ [най-мно-
търговци-вълнери, коиго при- го двама души за околия).
тежаватъ разрешителни за 2. Свидетелство за сжци-
събиране на вълна, издадени мость.
отъ Т. И. Камари, съгласно 3. Удостовврение, че не е
чл. 7 отъ наредбата за тър- спрвпъ ппаткитв си и ые е
гуване съ вълна, съобщава въ несъстоятелность.
се на сжщигв, че ако жела- 4. Разрешително за съби-
ятъ да станатъ агенти на ране на вълна отъ Т; И. Ка-
Дирекцията, ще трвбва да мара.
представятъ следнитt доку- Желающитt да получатъ
менти: повече сведения да се отне-

1. Заявление съ 5 лева сатъ до нанцеларията на
гербъ въ което ца укажвгъ сдружението.
точния си адресъ, кжце С3'

Търговска конференция '

се свиква отъ Централния
комитетъ на Съюза за 19 и
20 май въ Русе. Въ тази кон-
ференция ще взематъ учас-
тие само председатеnитt на
Областнитt общности, Око-
пийскигв синдикати и 06-
щитв търговски сдружения.
Ще бжпвтъ разгледани въ
нея редица важни за тър-
говското съсловие въпроси.

Пребивава въ града ни
поддиренторътъ на Ипоте-
карната Банка r. Въпковъ,
който прави проучвания въ
връзка съ заема, който Об-
щината ни иска да сключи
отъ сжщата банка за довър- тивния сждъ облога, които
шване постройкитъ и за по·

1

имъ е наложенъ отъ Общи-
rасяване заема отъ Попупяр- ната за бордюри.
ната Банка.

Общинскиятъ съветъ ще
продължи заседанията си на
2 май.

По поводъ обжалването,
направено отъ общинския ни
съветъ, f\дминистративниятъ
сжцъ е отмвнипъ решението
на r. Министра на вжтр. ра-
боти, относно начина на о-
пазването попскигв имоти въ
Общината. За напредъ опаз-
ването на попскитв имоти ще
се отдава на прецприемачъ,
както бвше предвидено пър-
воначално въ бюджета на
Общината.

Мнозина граждани еж об-
жалвали предъ f\дминистра-

Важни съобщения за всички търrовци
Въ връзка съ зачестилитt напоследънъ посвшения

на търговцитв отъ страна на разни инкасатори на „търгов-
ски ", ,, индустриални" и др. подобни вестници, съобщава се
на всички търговци, че единственъ официаленъ органъ на
Българския търговски съюзъ е вестникъ „Български търгов-
ски весгникъ" и оргенитв на браншовигв съюзи. Съюзъгъ
нвма дрvгъ вестникъ, или списание, ето защо r. г. търгов-
цитв да·бжцетъ внимателни, когато имъ се искатъ абона-
менти, реклами и пр. Канцеларията на Сдружението умо-
лява г. г. търговцитв да съобшавагъ на сжщата щомъ бж-
двтъ посtтени отъ нвкой инквсаторъ.

Еднодневниятъ доходъ на гърговцитв за 1940 год.
е опредtленъ отъ съогввтнитъ браншови сдружения и отъ
Общото търговско сдружение. Събирането е вече започна-
ло отъ канцеларията на Сдружението и сжщото поканва
всички г, г. търговци да започнагъ изплащането му. Край-
ниятъ срокъ е 1 септемврий.

Събирателнитt дружества сами си иэчисляватъ едно-
дневния доходъ и го внасятъ въ Б. Н. Банка нвй-късно до
1 юний. f\нционеритt, кооперативнитв и о. о. ц-ва сжщо
сами изчисляватъ еднодневния си доходъ и го внасягъ въ
Б. Н. Б. въ срокъ 10 дни отъ общото .годишно събрание,
но най-късно до 1 юний,

Срокътъ за плащане на първата третинка отъ пре-
мията за 1940 r. на осигуровката при Посмъртната каса бв-
ше 29 февруарий, обаче до 30 април ь сжшата третинка
ще се събира безъ глоба. Самигв осигуровки, обаче, не
еж въ сила, ако вносната 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 r.
не ще бжпе платена въ случай на смърть. Платете ведна-
га вноскитъ си/

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

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 поцвпения, които се нуждаятъ отъ срвд-
ствв, за да моrатъ редовно да работятъ.

Подаването на декларации за общия доходъ за 1940
r. отъ физическитв лица, които иматъ доходи надъ 80,000
лв. презъ 1939 г , трtбваше да стане до 31 мартъ. f\ко нв-
кой е проnусналъ да подаде декл?рация въ горния срокъ,
може да направи това и до 30 априпъ, въ който случай ще
nлати само 10 °/0 глоба-увеличение върху денъкв.

Изъ закона за уреждане
Кой може да стане търrовецъ

Въ края на 1936 rодина-
28 декемврий-влtзе въ си
ла Закона за уреждане вжт-
решната търговия. Този дъп-
гоочакванъ отъ гърговцигв
звконъ тури най-после край
на хаоса, който до тогзве
сжществуваше въ тази об-
ласть. Докато положението
на всички почти професии у
насъ бt регламентирано, е-
динствено за търговцитв нв-
маше необходимото законо-
положение, като изнлючимъ
търговския законъ, който
разглежда почти изключи-
телно търrовскитt сдt.лки и
търговскитв дружества.

Съ закон? за уреждане
вжтреш1iата . търговия преди
всичко се ограничи създава-
ването на нови търговци (на
заваренитt се даде право да
продължатъ). f\ко по-рано
всtкой български гражда-
ни;,1ъ можеше, когато поже-
лае, да започне да се зани·
мава съ търговия, следъ съз-
даването н?, 33кона това пра-
во се ограничи и се постави
подъ редица условия. Тtзи
условия еж доста, но най-
сжщественно отъ тtхъ е из-
искването на практически и
образователенъ цензъ

За да може едно лице да
стане търrовецъ, или ржко-
водитель на търговсно пред-
приятие, то трt.бва да има
непременно известна търгов·
ска практика отъ съответния
браншъ, като самостоятеленъ
търговецъ, или като търгов·
ски спужащъ. Тази практика
се свързва съ образованието
на лицето.

Така: за лице съ висше об-
разование е нуждна 6 ме-
сечна прантика, за лице съ
срtдно търговско образова·

вжтрешната търговии

ние - 1 годишна прантина,
за лице съ практичесно тър·
говсно или друго срtдно об·
разование-2 годишна прак-
тика и за лице съ прогим-
назиално образование-3 го·
дишна прантика. Признава
се право на прогнмназиално
образование на лицата, за-
вършили подофицерсни шко-
ли, или заемали щатна по-
дофицерска длъжность най.
малко 3 години.

Явно е, че лице, което нt-
ма поне проr11мназиално об-
разование, не може да ста-
не търгов.ецъ. Разбира се,
има известни изключения отъ
това правило. Едно изнлюче·
ние се прави за търговски-
тt служащи, които на 28 XII
1936 r. еж били заварени 11а

служба Tt могатъ да ста-
натъ търговци, макаръ и да
нtматъ нуждното образова-
ние, но ако при влизането
въ сила на закона - 26 XII
1936 r. еж имали най-малко
4 годишна практика отъ съ-
отвtтния браншъ.

Сжщо така не се иска об·
разователенъ цензъ и отъ
лица, които иматъ 6 годиш·
на практика, като самостоя·
телни търговци, макаръ и
от1:: различни браншове, сти·
га да еж грамотни. Tt мо·
гатъ да започнатъ търговия
отъ всtкакъвъ браншъ.

Особенн ? привилегия е да-
дена отъ Закона на лицата,
които еж били директори.
прокуристи или счетоводн·
тели на търговски фирми н
предприятия. Танива лица и-
матъ правото да откриватъ
търговски заведения отъ
всички браншове, безъ or·
ледъ на образованието имъ

(Следва на 3 стр.)



-Стр. 3 Стопански бюлетинъ Брой 7 (19)

ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
/ пляръ отъ писменния Gt до-
i кпадъ на всвки съвегнияъ,

за проучване, и въпросътъ
за стоп. предприятия на Об-
щината да се реши въ след·
ващитt заседания на съвета,
които почватъ на 2 май т. г.

По въпроса за бани и ба
сейнъ, комисията, натоваре-
на да сондира Популярната
банка за срвдства, е доклад-
вала, че еж получили отго-
воръ отъ сжщата банка, че
въпросътъ за даване срвд-
ства за бани и басейнъ ще
могатъ да раэглеждатъ едва
следъ като се разреши въп-
роса за заемътъ, който сега
Общината ни търси за до-
вършване постройкигв и др.

На 18 т. м. Общинскиятъ
-съветъ бв свиквнъ на редов-
на априлска сесия. На дне-

и венъ редъ бвха сложени: от-
>Я· четъ на Кмета и финансовъ
?н- отчетъ за дейностьта на об-
да шината презъ 1939 год.; взе·
тъ мане решение за увеличава-
10. не срока за плащане паважа

и бордюритt отъ граждани-
ги- тt; докпадъ на комисията,

натоверена съ проучване об-
е щинскигв стопански пред-
е приятия и вземане решение;

донладъ на комисията по по-
iи- стройка на бани и басейнъ
?а- и др.

Между другото еж взети
тъ спеднигв решения:
ге- Плащането на борпюритв
на остава съ сжщия срокъ - 5

:rодини, а плащането на па-
важа се разсрочва за 1 О го-
:дини. Въ връзка съ бордю-- tритt въ Общината еж по-
-стжпипи около 700 заявле-
ния отъ граждани, които се
-оплакватъ, че имъ се ис-
натъ пари за бордюри, кои-

(а, то rt сами еж правили, или
,р· пъкъ общината ги е прави·
,б· па съ тtхни материали. Г-нъ
11<· t<мета е възприелъ по тtэи
М· заявления да се извърши
О· Щатtлна провврка на сами·
ва rt мtста.
·IO По отношение на общин-
а· скигв стопански предприятия
о· комисията е направила док-
о· nадъ съ мнение: огъ нача-
й- nото на 1941 г. Общинската

ветеринарна служба да се
в- закрие и мине като отдвле-
б- ние къиъ Общината, аптека·
а· га да остане, да остане от-
:е, цtлно и електроснабдяване-
гъ ro, като се придаде къмъ не-
е· го службата по водата. Съве-
И· гътъ е поискалъ комисията
(11 ца предаде по единъ екзем·

Чакълениятъ монополъ
Нашето общество, което

бвше почнало да разсъжда-
ва около монопола на чакъ-
ла въ задното отдi;ление на
Митковото кафене, извед-
нажъ преустанови разговора
си.

Спикерътъ отъ Радио Со-
фия бв почнапъ утринния
бюлетинъ на Българската
телеграфна агенция, и спедъ
като изреди съобщения отъ
всички почти телеграфни а-
генции, завърши сь ... точно
време.

Както му е обичвягъ, цв-
лета аудитория на кафенето
се размърда и почна да си
отива.

Отидоха си и нашитв съ-
беседници. Когато втори
пжть се събератъ, надtваме
се, че разсъжденията ще
nродължатъ, тъй като би-
доха пренжснати въ най-ин-
тересния моментъ.

Валякъ

Подлистнtшь

ОВОЩА РСН О НЕВЕЖЕСТВО- Какъ еж о в о щ ни т i;
:о дръвчета, бай Стояне?,. - Не мога да се оплача.
• За сега отиввтъ добре! Зим-
)·

-1-10 пръскане успtхъ да на-
ъ правя. Първото прол втно из-
J· "гървахъ, но второто не ще
?- nponycrнa.
? - Доволенъ ли си отъ 0-
1· вощнитt дръвчета?
>· - Овощарството не е са-
я но едно доходно занятие.

То е единъ спортъ, едно ув-
1· леченн?. което все повече и
1 повече за в ладява човвна.
1. Който не си е направилъ о-

вощна градина и не е гпе-
далъ развитието на овошки-
тв, той не може да разбере'особената привлекателна си·

' ла на тия, инъкъ на видъ
неудошевени създания.

Овощар?1тi; еж нtщо по-

особенно отъ повцитв. Като
почнатъ да разправятъ за
овошкигв, така се увличатъ,
че звънецътъ. който е при-
ето да се бие на ловцитв,
когато се недлъгвагъ, тукь
не би могълъ да спре увле-
чението имъ.- Вврно ли е, че у насъ
въ Хасковско нtмало усло-
вия за овощарство?- Това, общо за града и
околията не може да се ка-
же Може би нвкжце изъ
България да има по-добри
условия, това не значи оба-
че, че въ Хасково и околи-
ята не могатъ да виръягъ
овощни дръвчета.

Условия има. У нвсъ, оба-
че, има едно друго нtщо,
което пречи за развитието
на овощарството.

Иэъ отчета
на Посмъртната каса при Търговския съюзъКакто знаягъ всички гър- I тени посмъртни помощи: ре-говци, Посмъртната каса при довна помощь по 10,000 лв.Съюза започна да функцио- на 46 члена, или 460,000 пв.нира огъ м. августъ м. г., и извънредна помощь на 90или до края на 1939 гоц. тя търговци нечленове на Ка-

е просжществувала 5-6 ме- сага, починали до 30. IX. 1939сеца. Поради това, отчетътъ год. по 3,000 лв. на случай,
на Управителния съветъ на или 270,000 лв., а всичко ппе-Касата за изтеклата година тена посмъртна n о м о щ ьзасвгв само този половинъ 730,000 лв.
гоцишенъ периодъ. Сnоредъ баланса на Каса-Като се взематъ предвидъ та, на 31. XII. 1939 год. тя еи иэключителнитв времена и разполагала съ налични су-събития, които страната и ми въ банкитв 11,208,365 исввгътъ преживвха презъ събрани суми у инкасатори-тове време, време трудно за тt 1,590,622 лв., а всичко съкаквато и да било дейность. 13 милиона лева кржгпо. Та-
свързана с ъ събиране на зи сума говори сама по се-
срвдства, успвхигв на Каса- бе си за резупгатитв отъ
та за това кратко време ще дейностьта на Касата въ са·
трвбвв да бждатъ прецене- мото и начало, а сжщо така
ни, като напълно задоволи- и за възможноститt, коитотелни. се откриватъ за нея. Не еЩе дадемъ нвкои данни ни най малко пресилено очак-
иэъ отчета, за да добиятъ ването фондоветt на Касатанашитв читатели представа- въ най-близко време да на-
та за постигнатото до днесъ растнагъ внушително и ощеотъ Касата. следъ 3 - 4 години тя да

До края на 1939 год. еж прецсгавлява отъ себе си о-
били записани за членове на ная мощна опора, тъй нужд-
Посмъртната каса в с и ч н о на за всички търговци, осо-26.898 души търговци отъ бенно за слабитв материал-общо 82,078 търговци въ но, които еж болшинството
България. Къмъ 9 мвртъ т. отъ търговското с ьсловие.
г. числото на заnисанитt е Това засилване на Касатадостигнало 32,285 души. Отъ ще позволи въ близко вре-тtзи последнитt на Ст.-за- ме да бжде увеличенъ раз-горена область се падегъ мвра на даваната посмъртна
4,411 души. (Нашата околия помощь отъ 10,000 пв., заучаствува въ това число съ достигне и до нвкопко де-около 600 д у ш и къмъ 9 сятки хиляди лева.
мартъ т. г.) Тази растяща мощь на Ка-

До края на 1939 год. еж сага ще п о с л у ж и 1-1 катосъбрани отъ встжпителни срвдство за създаването навноски 5,603,650 лв., за уч- почивни домове и станции,редителни разходи 550,346 за субсидии и издръжка налв. и редовни вноски 7,627, деца на бедни търговци въ
483 лева. разни училища, за помощи

До сжщата дата еж изпла- (Следва на 4 стр.)

Това нtщо се казва-ово-
щарско невежество.

О в о ща р ско невежество
значи:

Да смtташъ, че овощнитt
nръвчета еж дnъжн11 да да-
ватъ плодъ, щомъ си ималъ
веднажъ грижата да ги по-
садишъ нi;кжде.

Овощарството е една отъ
най-мжчнитt земедtлски кул-
тури, особенно въ мtста,
гдето условията не еж едни
отъ най-благоприятнитt. Въ
такива мtста еж необходи-
ми по обш?tрнички позна-
ния.- Какъ можемъ да се
справимъ съ овощарското
невежество?- Съ по чести срещи съ
тия, l<'оито еж направили свои
овощни градини.- Какво ще кажете за

I

агрономитt.- Р.грономитt могатъ да

I

бждатъ много полезни, нотt еж отрупани съ толкова
р?знообразни задачи, че ед-
ва ли иматъ време да се за-
нимаватъ съ толкова разно-
образнитi; дертове на ово-
щаритt.

Само теорията тукъ не по-
мага.

У насъ казватъ - ,, патило
питай".- Искате да кажете, че е
необходимо да се направи
нtщо като общество на о-
вощарит I;, или лига на пр1-t-
тежаrелитt на овощни дръв-
чета, ако не желаете да го
наречемъ съ твърде обик-
новената дума-,,дружество".- Може и дружество да
се каже, но нtма инициатори!- Р.ми агрономството?- Р.ко желае и ако раз-
полага съ време.- Може!

Корбл1:1неумъ
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Шосето эа Акъ-Бунаръ
Състоянието на пжтя меж-

ду града и f\къ-бунаръ е не-
описуемо лошо. Движението
по този пжть, който пред-
ставлява една отъ най-ожи-
венигв артерии на града, е
много трудно за каквито и
да било превозни срвдства,
а даже и за пешехоццигв.
Очаква се този пжть да бж-
де павиранъ отъ държавата,
но кога това ще стане не се
знае, а за сега и докато ста-
не това павиране, всички
ония, които иматъ нужда да
минаватъ изъ този пжть, ще
се измжчватъ и понасятъ
рискове. На това нвсто ми-
налата година бв прегазено
отъ камионъ едно дете. Ос-

ввнъ невъзможното състоя-
ние на пжтя, сега става под-
хлъзване на почвата на два-
та брвгв вследствие вале-
житв. Едно голtмо свличане
вече е станало откъмъ По-
жарната команда, а и други
такива всъки моментъ мо-
гатъ да станатъ.

Това можеше да се пре-
дотврати съ едно гжсто за-
пвсяване. Сега, обаче, такава
мърка не може да даде ре-
зуптатъ, а опасносгигв еж
на лице и ние смtтаме, че
Общината веднага трвбва да
предприеме едно подграж-
дане, за да се спре свлича-
нето на пръстьта и да се из·
бвгнагъ евентуални нещастия.

Изъ закона
за уреждане вжтрешната

търговия
(Продължение отъ 2 стр)

и безъ огледъ на продъл-
жителностьта на търговска-
та имъ практика. Достатъчно
е тв да еж заемали нвкогв
този постъ, или служба. Съ-
ображението на законода-
теля (доколко основателно-
това е другъ въпросъ) е би-
ло, че едно лице, за да бж·

де назначено за директоръ,
прокуристъ, или счетоводи-
тель на ТЪР.ГОвско предпри-
ятие, трвбва да е притежа-
вало нуждната пълна подго-
товка, за да може да бжце
и самостоятеленъ търговецъ
отъ кой да е търговски
браншъ.

Най-после, иогвгъ да ста-
натъ търговци, безъ .да и-
матъ търговска практика, ли-
цата съ специално образо-
вание, но само за съответ-
ния имъ браншъ. Напр. ар-
хитектъ може да търгува съ
строителни материали, елек-
тро-инженеръ - съ електр.
материали, специалистъ сто-
ларь- съ мебели и пр.

ЧЕТЕТЕ ВЕСТНИКЪ
,, Стопански бюлетинъ"

·

Отчета на Посмърт. каса
(Продължение отъ 3 стр.)

на търговци и пр.
r Тя най-после ще бжце ос-
новата, върху която ще се
изгради отдавна чакания и
тъй необходимъ за търгов-
цитв Пенсионенъ фондъ.

Всичко това трвбва да на-
кара търговцигв до единъ
да станвгъ членове на По·
смъртната каса и да бжцатъ
най-редовни въ вноскитt си
къмъ нея, защото, осигуря-
вайки една помощь за свои-
тв семейства, тв сжщевре-
менно подпомагатъ и под-
крвпятъ и най-мощния лостъ
за преуспtването на своята
професионална организация.
Колкото и да еж останали
назадъ въ това отношение
търговцитв, въ сравнение съ
други организации, макаръ и
много по-слаби, явно е още
отъ самото начало, че тв,
благодарение на своята мно-
гочиспеность и здраво съз-
нание, въ едно кратко вре-
ме ще догонятъ и задминатъ
много други, които еж предъ
твхъ,

Управлението на Касата за-
миспюва да създаде и застра-
хователенъ отдtлъ, съ който
ще се подпомогне събиране-
то на срвдства.

Наредби, заповtди и нормировкиОБЯВЛЕНИЕ
No 6705

Възъ основа постановление на Министерския съветъ
подъ № 612 940 г. и на чп. чл. 4 и 14 отъ наредбата „Ж"-за купуване, складиране и продажба на зърнени фуражи.
одобряватъ се следнигв цени, по които Дирекцията за за-
купуване и износъ на зърнени храни ще купува и прода-
ва сжщитв:

А. Покупки
1. Ечемикъ обикновенъ по 2'50 лв.
2. Ечемикъ двуреденъ „ 2·80 „
3. Овесъ „ 2·80 „

за 1 кгр.
за 1 „
за 1 „

6. Продажби
1. На войсковитв и трудовитt части и на държввнитв

учреждения франко рвэтоверна гара или франко кола прецъ

дирекционенъ или агентски складъ:
а) вчеиикъ обикновенъ по 3·10 лв. за 1 кгр.
6) овесъ „ 3·40 лв. за 1 кгр.
2. На всички останали лица, съгласно наредбата, фpair

но товарна гара, или франко кола предъ дирекционенъ нли

агентски складъ:
? ечемикъ обикновенъ по 3
6) ечемикъ двуреденъ „ 3·40
в) овесъ " 3·30

лв. за 1 кгр.
" " 1 "
" " 1 "Эаповвдь

№ 20

Следъ 1-и априлъ 1940 год., всвки търговецъ, търrу· -
ващъ съ зеленчукови, плодни, рибни и месни консерви .на g?едро" и „дребно" или само на дребно, е задълженъ до /j?
продава на консуматоритt такива консерви само срещу
представяне отъ послецнитв на съответенъ брой празна
консервни кутии, отrоварящъ на эвнупенигв пълни кутии,

Спедъ 1- и априлъ 1940 rод. никой гражданинъ нено-
же да закупи зеленчукови, плодови, месни и рибни кон· ·ь

серви безъ да представи на търговеца съответния брой
празцни кутии отъ вида консерви, които жалае да купи.

Гражданитt ще получаватъ за представенитt на тър-

говцитв на дребно употрвбявани кутии-д_о 1 кгр. - 50 ст

и за· всвки кгр, съдържание въ повече по 20 стот., т. е. за : 61

кутия за 1 кгр. 50 стот., т. е. за кутия отъ 2 нгр. 70 стоъ

и пр. Эаповъдь
№ 604

Гуменитв обуща и царвули за чифтъ да се продава
на следнитt цени въ гр. Хасково:
1. Дамски гумени царвули (сан-

дали)
№ на обувката фр. ф-нвта На едро На дреб

внп, амбал. фр. скп, лева
лева търгов, внп,

амбалажа лв.
26-30 ?5 52 61
31-34 53 61 71
35-39 65 75 87
40-45 70 80 93

2. Мжжки гумени царвули
лачени 17-20 59 68 79.

21-25 69 79 92
26-29 80 92 107
30-35 88 101 118

3. Лtтни гумени обувки
дамски 23-25 45 52 61

26-30 52 60 70
31-34 60 69 80
35-40 68 78 91

4. Лtтни гумени обувки
мжжки 26-30 55 63 73

31-34 60 69 80
35-40 70 80 93
41-46 75 86 100

5. Гум. лачени пантофи
съ връзки 23-26 47 54 63

27-30 53 61 71
31-35 64 74 86
36-40 75 86 100
41-45 83 95 110

6. Пирински царвули 28-30 60 66 81 г
31-34 69 79 92 д

33-36 74 85 99
37-30 83 95 110
40-45 94 108 126

7. Пресовани царвули 35-36 90 103 120
37-38 98 113 131
39-40 110 128 149
41-42 120 138 161
43-44 130 150 174
45-46 137 158 184

8. Сръбски цврвупи
нелакирани 31-34 57 66 70

35-39 72 83 96
40-46 79 91 107-

Печатница .чикдго· - Хасково


