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I и и т I, к о и т о и д п т ъ
Заедно съ цtлия свъгъ, и

ние изживвввме съ най-гопв-
мо вълнение и тревога нас-
тоя.цитв дни, понасяйки ед-
новременно и тяжеститt и
ограниченията отъ всвнакъвъ
родъ, които тв неизбtжно
но с я т ъ. Отпечатънъгъ на
днешното смутно време се
чувствува въ всичко - отъ
най-дребнигъ нужди и про-
явления на отдtлния граж-

Р,.
данинъ, до наредбитв на рж-
неводната държавна власть.

Покрай и наредъ съ ос-
новнага грижа на всички да
бхце запазена цtлостыа на
държавата и народа презъ
изпитанията, на първо мtсто
пекъ изпъкна важностыа на
стопанския животъ. Първитt
грижи на властыа бtха да
не се допусне неговото сму-
щаване и разстройване, за-
щото веднажъ стопанство-
то разстроено - това добре
знаемъ отъ миналото - раз-
стройва се цвпия животъ.
Стопанството - това е осно-
вата върху която всичко ос-
танало се гради. Б t д н о и
разнебитено стопанство-нt-
ма напредънъ, губи се и всв-
нвквв възможность за кул-
турни и духовни постижения.
И обратно-стабилно стопен-
ство-спокоенъ и богатъ съ
всвкакви постижения и въз-
можности частенъ и обще-
ственъ животъ.

Изхождайки отъ тукъ, не-
на отдадемъ съ най-голвма
сериозность rрижитt си за
подготвяне посрещането на
блиэкитв дни, които ще бж-
датъ дни на нови стопански
усилия.

Още първитв дни на след-
военното време, което, как-
то изглежда скоро ще нас-
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тжпи, ще бжцатъ дни на
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бързо стопанско нвдпревар-

ffi вене. Всвкв страна ще иска
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да заеме отново зегубенигв
си позиции въ международ-
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ния обмtнъ tt да си извою-

? ва нови. И пакъ ще успв-
g ятъ онвзи, които еж най·
? бърз и, ней-съобраэителни,

10,
най-подготвени. Всвка пукна-
тина въ стопанството днесъ,

r Ще се отрази като негова
8 слабость утре.
? Поради това и ние гръб-
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ве да пазимъ здравъ и не-
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накърненъ нашия стопански
орrанизъмъ. Всички иърки и
изисквания, колкото и нало-
жителни да еж тв съ огледъ
на нуждитt на страната, на
цtлостыа и както и на запаз-
ване интереситt на консума-
торигв, не бива да нецхвър-
лятъ границата, задъ която
почва разстройването на сто-
панскитв сили - производи-
телни или размtнни. Tt гръб-
ва да оствнатъ солидни съ
своята мощь и съ своята ор-
ганизация, за да бжцатъ го-
тови утре веднага да пое-
матъ пжтя на новото стопан-
ско съревнование.

Ценното ржковоцство на
Държавата трвбва да про-
дължи, но неговитв мвро-
приятия трвбва най-вниме-
телно и разумно да пазятъ ·

и насърдчаватъ частната и-
нициатива, която си остава,
въ края на краищата, осно-
вата на стопанския животъ
и напредъкъ.

Една несъобразность
Въ основата на Закона за

посрещане извънреднитt ра-
зходи за обезпечаване си-
гурностыа на страната бв
вложенъ принципа на про-
гресивното облагане-да пла-
тятъ повече тия, които по-
вече получаватъ, като на ли-
цата съ малки доходи - до
12,000 лева годишно данъкъ
не се наложи, а на тия съ
доходи до 30,000 лева го-
дишно се направи облекче-
ние-приспадане на необла-
гаеми 12,000 лева. Това бв
и справедливо и разумно.

Но това добро начало, не
знаемъ по какви съобреже-
ния, не бt приложено по от-
ношение на работницитt-
надничари, които получаватъ
надъ 40 лева надница, т. е.
надъ 12,000 лв. годишенъ
доходъ. На тия работници
бв наложенъ данъкъ по ед-
на брутна надница. Като се
вземе предвидъ, че, съ много
рвдки изключения, работни-
цитв иматъ годишенъ до-
ходъ подъ 30,СЮО лв., а за
подобни доходи се даваше
облеrчение, явно е, че тази
категория български двнъко-

Сн1сани rащи-среоърни подноси
г. Д. Янковъ, журналистъ,

е написалъ една брошура
подъ заглавие .Имв ли коо-
ператизъмъ въ потрвбител-
ната кооперация „ Напредъ ",
съ много интересно и изоб-
личително съдържание. Ние
препоржчваме тази брошура
на r. r. гърговцитв които мо-
гатъ да си я набавятъ отъ
канцеларията на сдружение·
то. Въ нашия вестнинъ ще
направимъ нвкои цитати отъ
тази интересна брошура,
„На стр. 20 авторътъ пише

подъ заглавието: ,,Скжсани
гащи-сребърни подноси:"

Ние чух ме no-rope отъ ус-
тата на ржковопигелитв на
,, Напредъ ", какви еж основ-
нитt задачи на кооперацията:
да подпомага материално
слабитt въ живота.

Така ли е въ сжщность?
На поставения въпросъ ние

намираме бпвстящъ отговоръ
въ магазинитt за продажба
на луксозни потрtби, които
кооперацията откри напоспе-
дъкъ въ София, Русе и др.
градове. Богато укрвсенитв
имъ витрини привличатъ пог-
леда ви. Вие спирате предъ
твхъ и оставате замаяни отъ
изложенитt предмети, по-
крити съ блвсъкъ и изяще-
ство: сребърни подноси и
сервизи; финни порцеланови
сжцове за маса; кристални
сжцове за напитки; скжпи
фруктиери; скулптурни из-
дtлия и релиефи за украса;
абажури и кувори.•.

Вжтре сжщо така, магази-
нитв омайватъ съ бпвська
на изложенитt скжпи до-
машни потрвби. Гледайки
изложбата на поменатитt
скжпи домашни потрвби, гпе-

цайки изложбата на помена-
тигв нвщв, вие мислено се
унисате въ приквэнитв двор-
ци на източнитв князе и ма-
хараджи, седнали на пищна
трапеза...

Но илюзията следъ миrъ
отминава . и вие се питате:
кому е нуженъ този криста-
ленъ сждъ: на чиновника ли?
На пенсионера ли? На наем-
ника съ 30 лева надница ли?
На хилядитt безработни ли?

Ние се мжчимъ да намt-
римъ оправдание на търго-
вията, която кооп. ,, Напредъ"
върши съ тая скжпа стока
и не намираме такава, отъ
гледището на строгигв коо-
перативни принципи.

Кой членъ кооператоръ
отъ рода на поменатитt по·
rope ще купи за домашнитt
си нужди, скжпи фруктиери
или абажури, най-вече днесъ,
когато сжшия е подтиснатъ
подъ тежката длань на чер-
ната нужда?

Скжсени гащи-сребърни
подноси!

Не се ли оскърбяввть и
унижаватъ хилядитt члено-
ве на нооп. ,, Напредъ", ко-
гато на изrладнtлата имъ
трапеза се поднасятъ поме-
матит-15 no-rope луксозни сер-
визи?

И най-сетне. поставя се
въпроса: търгувайки съ тия
луксозни нвшв, кооп. ,,На-
предъ" не се ли е изродила
въ обикновенъ търговски
магазинъ, чието предназна-
чение е, да задоволява нуж-
дитв и прищевкигв на ония,
които не се нуждаятъ огъ
зищитата и подкрепата на
кооперативната идея: на бо-
гатитв и охопнигв "7

ппетци+съ надница надъ 40 '

лева, бв тежко обложена.
Още по тежка става поло-
жението, като се вземе пред-
видъ, че надницата много
рвцко се получава презъ
цtлата година и за rолtма
часть отъ рвботницитв, кои-
то иматъ дори 60-70 лева
надница (напр. тютюневигв
работници) годишния доходъ
не надвишава 12,000 лева.

По този начинъ се стигна
до куриозни случаи. Тютю-
невитt работници въ rpaдts,

които 6-7 месеца еж въ
безработица, а rодишниятъ
ИМЪ ДОХОДЪ е ОТЪ 5,000 ДО
10.000 лв. платиха данъкъ
отъ отъ 40 до 80 лв., а чи·
новници и служащи съ до-
ходъ ОТЪ 12,000 ДО 24,000
лева платиха данъкъ отъ 1

до 40 лева.
Занаятчийски р116оmици,

съ надници надъ 40 лв., пт1-
тиха въ много случаи пове-
че отъ своитt господари, ко-
ито, бидейки обложени съ

(Следва на 4 стр.)
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Професионапенъ и орrанизационенъ животъХРОНИКА
Подали еж оставка пред-

седательтъ на уnрввително-
то тtло на тютюнотъргов-
ското сдружение г. Чапбу-
ровъ и секретарьтъ г. Бука
Коенъ. На твхно мtсто еж
утвърдени: за nредседатель
г. М. Смочевски и за секре-
тарь г . .F\лб. Ж. Хаимъ

Научаваме, че отъ новия
эаемъ, който се сключва за
постройка на училищни сгра-
ди, е предвидена сумата 4
милиона лева за Хасковската
гяинавия.

Квнцелариигв на Общия
съюзъ на търговцитв и на
Посмъртната каса при съюза
се nомtщаватъ вече въ соб-
ственното здание на Касата,
ул. ,,Раковски" 110 6.

.F\нкетна комисия отъ Ми-
нистерството на Общ, сгради
пжтищата и благоустройство-
то е извършила анкета на
самото мвсто въ Кърджали
и Хасково на общинскитt
предприятия, завеждани отъ
арх. Цввтковъ, за установя·
ване причинитв на колосал-
лнитt увеличения.

Плащането на едноднев-
ния ДОХОДЪ 1940 ГОД .. ОТЪ
всички дружества, съюзи,
предприятия и др, юридичес-

ки лица съ сл опанска цепь-
което трвбввше да стане до
1 юний, за тази година може
да стане до 1 юпий, съглас-
но решение на М-вото на
вжтр, работи.

Насроченъ е търгъ за
отдаване на предприемачъ
постройката на моста на р.
.F\рда при с. Долно Чернови-
ще (за Крумовградъ).

Наредено е до Кърджа-
лийското инженерство да
бжце nоправенъ въ най-ско-
ро време моста на р. Пер-
перекъ по пжтя за Кърджа-
ли, който затрудняваше до
голtма степень движението.

Търгътъ за отдаване на-
правата на инсталацията за
парно отопление въ Трудо-
вия домъ въ Хасково е на-
сроченъ.

Вдигната е забраната за
износа на зепенчуковитв кон·
серви, при условие, че ще
се внасятъ прецварително
бtлото тенеке и калаятъ,не-
обходими за опаковката имъ.

Занонътъ за финансово
облекчение и заздравяване
на общинитt е публикуванъ
въ бр. 131 отъ 13 т. м. на
Държ. вестникъ.

Важни съобщенин за всични търrовци
Еднодневниятъ доходъ на търговцитъ за 1940 год.

е опредtленъ отъ съотввтнигв 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 изплащането му. Край-
ниягъ срокъ е 1 септемврий.

Еднонратниягъ данъкъ за обезпечение сигурность-
та на страната (многодневката) трtбваше да се внесе до
края на месецъ май. Тъзи които еж пропустнали да го вне-
сатъ, могатъ да направятъ това и сега. За закъснението се
плаща глоба по 1 °/0 месечно върху сумата.

Прогресивниягъ ж. п. данъкъ на всички търговци -
еднолични фирми и събирателни дружества, които не еж
задължени да водятъ търговски книги, се опредtля въ да·
нъчнитъ управления, възъ основа на еднодневния доходъ
за 1939 г. и другитt приходи на лицето. Списъкътъ за ед-
нодневния доходъ на търговцигв е предаденъ въ Данъч-
ното управление. Всвки търговецъ трвбва да внесе този
данънъ до края на месецъ юни. Следъ тази дата събиране-
то ще става съ глоби. Препоржчваме да не се чака пос-
ледния день, за да се избвгне натрупването.

Търговскитв фирми-дружества, които водятъ търгов-
ски книги, сами си изчисляватъ прогр. ж. п. данъкъ и го
внасятъ въ 6. Н. Банка.

Отъ заплагигв за м. юний следва да се удържи ос-
татъка отъ 150 лв. (респективно 60 лв.) за временне тру-
дова повинность на служителитt при разнитt. предприятия,
подлежащи на такава за текущата 1940 год.

До 1 юлий е срока за изплащането на втората по-
ловина отъ акциза отъ лицата, които произвеждатъ вино,
или рвкия отъ закупени или отъ свои (собствено произ-
водство) и закуnеми материали.

Патенти за второто полугодие. Срокътъ за снабдя-
ване съ патенти за правотъргуване съ спиртни питиета и
nраворазиграване на игри за развлечение презъ второто по-
лугодие е до 30 юний. Необходимитt формуляри, вносни лис·
тове и пр. се намира'rъ въ канцеперията на Общото тър-

говско сдружение, кжцето всвки търговецъ да се яви, за
• да ги получи, заедно съ упжтвания за твхното попълване.

Умоляватъ се г. r. питиепродавцитt и квфецжиигв да не
чакатъ крайния срокъ, когато става натрупване и затрудня-
ване работата на канцеларията, а сжщо така ще губятъ
време и самитt търговци.

Членуването въ Посмъртната каса е задължително.
То започва отъ 1939 год., така че и твэи, които се осигу-
рятъ сега, ще ппатятъ и вноската си за 1939 год. Това ка-
то се има предвидъ, никой търговецъ не тръбва да забавя
нито съ единъ день осигуряването си при Посмъртнатв каса.

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

Звнъснвпигв вноски за Посмъртната наса за 1940
година се плащатъ сь 1 О 0/0 глоба. Срока. за втората третин-
ка отъ тази вноска е до 30 юний т. г. Следъ тая дата внос-
ката ще се събира съ глоба. Не закъснявайте, за да не
плащате съ 1 О 0/0 въ повече. Попържайте осигуровката си
въ редъ!

:о

Хасковско данъчно управление

Об я в а
"(о 4137

гр. Хасково, 19 юний 1940 год,
Известява се на всички лица отъ града и околията,

които цължагъ прогресивенъ желвэопжтенъ данъкъ,
да се явятъ nредъ допълнителнитt бирници no изпълни-
телни двла при управлението най-късно до края на този
месецъ и издължатъ прогресивниятъ си ж. п. данъкъ за

1940 г., защото следъ месецъ юний ще се плаща и 1 на

сто месечна лихва.
Всички дружества и съюзи еж длъжни сами да из-

чиспятъ прогресивния си ж. n. данъкъ за 1940 rод. и сами
да го внесатъ въ Б. Н. Банка съ вносенъ пистъ.

Физически лица, които не еж посочени въ списъцитв
отъ браишовитв сдружения да се явятъ веднага предъ кме- ::н

та и да поисквгъ отъ него, щото комисията да имъ опре- ?

цвпи размвра на данъка и да се съобщи въ управлението
ми, за да се нареди до бирницигв за събирането.

Изчисляването на прогресивния ж. п. данъкъ отъ ли· }
цата, безъ дружествата, става отпъпно и самостоятелно за f'
приходи отъ занятия и за приходи отъ брутнитt наеми. ,
Прогресивниятъ ж. п. цанъкъ се внася чреэъ доnълнител· '
нитв бирници no изnъл. двпа, като въ квитанциигв се у- ?

казва отпвпно отъ занятия и отдtлно раэивра на годиш· ?

ния брутенъ наемъ, а срещу него размt.ра на прогресив- ::

ния ж. п. данъкъ, за да може да се прави провврка.
Справка въ Д. В. брой 95 и 134/1940 год., а разясне·

ния чрезъ управлението.
Данъченъ начвпникъ: Н. Ста невъ

Эапов1:,дь
№ 32

Внесения следъ 20 IV. 1940 год. петролъ за мотор·
ни коли да се продавв въ гр. Хасково по следнитв цени:

Петролъ наливно отъ вареnъ франко иагвзинв на ан-

гросиста кипограмъ до 9·75 лв., на дребно пигъръ до 9 пв,

Петролъ въ тенекия (пакетъ) франко магазина на

търговеца-ангросистъ до 173 лева, на дребно тенекия до ..

183 лева.
Задължавамъ всички търговци да отбелtзватъ въ фак·

туритt си „Внесенъ следъ 20. JV. 1940 год.".
Нормировката не се отнася и не важи за доставки по

търгове или доброволно спазаряване.

Станахте ли членъ
на ПОСМЪРТНАтА КАСА?
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НЕ СМЕ САМИ
Много се приказва и мно·

,,.0 се писа около постройка-
та на нашитв хали и общин-
ския ни доиъ, които остана-
ха недовършени, поради кри·
ви смвтки. Посочиха се на
гражданството отговорности,
както на общинската власть,
така и на архитекта. Съве-
тътъ назначи и анкетна ко·
мисия, която установи как-
вото грвбва, но хасковци ще
има да почакагъ, за възмез-
дието, което у насъ винаги
бавно идва.

Дотогава нека се утвшимъ,
че въ тази работа не сме
сами, че и другаде става как·
то въ Хасково.

Така било и въ Кърджа-
ли. Въ брой 21 отъ тази го-
дина кърджапийскиятъ в-нъ
„Бtло море" печати статия
кИзтърванитt смвтни", въ
която изнася, че тамъ били
започнати хали за два и по-
ловина милиона лева. Само
4 месеца следъ започване
строежа, паритt. се свърши·
ли и се указало, че за до·
вършването ще т р t 6 в агъ
още единъ милионъ и поло-
вина. И почнали хората да
търсятъ новъ заемъ и отго-
ворноститt. Куриозното еъ
случая е, че и на твхнитв
хали архитектъгъ и прецпри-
емачъгъ еж сжшитв, които
еж на нашия о б щ и н с к и
домъ...

Ето какво пише, ,.между
другото, в. ,,Бtло море":

,,Гласува съвета новиятъ до-
пъпнителенъ заемъ и избра
комисия отъ вещи лица за
издирване на отrоворности-
тt. Възглавява дори коми-
сията съ най-упорития свой
чпенъ, непримиримъ врагъ
на тъмнитt работи. Разшава
се тая глава, забърза, но на
комисията и не в ьрви Преч-
китв за нейното свикване
не се отстраняватъ отъ де-
кемврий м. r. до сръдата на
май т. г. ако и главата на на-
шата комисия да пише на
«мета не едно писмо за от-
говорности и пр. F\ между
това протичвгъ много месеци
въ шушукане за нвщо гни-
ло въ Дания ... Не. Не въ Да-
ния, защото тамъ сега бай
Дойчо се разпорежда, а въ
предприятието на нашата об-
щина.

Въ тая сесия на общин.
съветъ отново се развиватъ
пламенни прения по въпро-
са, толкозъ повече че единъ
отъ съветницитв заяви: ,,Г-да,
азъ лично продадохъ на пред·
приемача строителни мате-
риали, цифритв на чиито це-
ни еж много надути въ не·
roвara ситуация ... " Най-после
се намtсва помощникъ кме-
та (кметъ образцовата Кърд·
жалийска община, види се
no съображения за иконо-

мии, отдавна нtма) и обяс-
нява: ,,Не е виновенъ, госпо-
да, предприемача на халитt
Пенчевъ, а съставительтъ на
плана ерхитектъ Цввтковъ,
който въ снвткитв не е по-
сгввилъ всичко. Така напр.,
въ зданието трвбва да има
44 чешми, а въ смвгката еж
показани с а м о 4; общата
ппоскость на мазилката въ
действителность е 1400 кв.
м., а арх. Цввтковъ е пока-
залъ въ смвтката само 400,
UJ,e се съгласите нали,че не
можемъ да измажем„ само
400, а останалото простран-
ство отъ 1000 кв. м. да оста·
вимъ неизмазано ... "- Това е измама, казва
бай Граиетиновъ, главата на
комисията по отговорностигв.
UJ,e го сжцимъ по чп, 344„- F\ бе, какво ще сжпимъ,
обажда се единъ. Хичъ попъ,
лвкврь и архитенгъ лови ли
ги нашия законъ?- Праздна е тя, добавя
трети. У насъ нtма нито кон-
центрационни лагери, нито
пъкъ-законъ за вредител·
ство ...- f\зъ пъкъ казвамъ, че
законъгъ всички лови. Не е
държавата ни безъ сайбия,
горещи се бай Граиатиковъ „

Дали наистина нашата дър-
жава, за казания случай, е
съ сайбия, или е безъ та·
нъвъ, ние не знаемъ, както
не знамъ дали цействител-
но предприемача е невиненъ.
Знаемъ само, че тамъ, гдето
арх. Цв втковъ е авторъ на
планъ за предприятие, често
последното се пада на пред·
приемача Пенчевъ. F\ тамъ,
гдето еж двамата, все се на-
мира · нtщо изтървано въ
смвткитв къмъ ппанътъ. Из-
тървано поне въ размврь
на 80-100°/0 отъ стойносгь-
та на предприятието. Па и
защо да не изтърве нвщо
човвкътъ-специалисгъ, кога·
то, ако сложи въ смвтката
всичко, както самъ е за-
явилъ въ Хасково, гдето той
е съставительтъ на общин-
ски ппанъ, а Пенчевъ-пред-
приемачъ, може да не се
почне строежъ. F\ тъй, като
се почне веднъжъ строе-
жътъ, ще се довърши. Ще
се довърши за смвтка на
други, може би по-крещящи
нужди. у насъ безъ изтър-
вавания, като че ли не може ...

Остава ни да видимъ само
още едно-дали прословутия
чл. 344 отъ н. з. и чп. 49
отъ закона за благоустрой-
ството ще изтърватъ нвкого
и кого."

Рекламит? дадени

I
въ в-нъ „Стопански
б IO ле т инъ" ПОСТИ·
гатъ цельта си.----

Эа эакупване-rо
на селско-стопански произведения

Търговско.индустриалната
камара дава следнитt пояс-
нения по въпроса за закуп-
ването на селско-стопански
произведения и изпълнение
на ч п. 18 отъ закона за оси·
гуряване на снабдяването и
регулиране на ценитt:

Като произведения отъ
селско-стопански характеръ
следва да се считатъ всички
видове стоки, произхода на
които трвбва да се дири въ
селата: яйца, птици, кожи,
вълна, овощия, зеленчуци,
цввтя, мпвко, мпвчни произ-
ведения, зърнени храни, ва-
рива, маслодайни семена, ин-
дустриални растения и пр.

Не се нуждаятъ отъ раз-
решителни по чл. 18 усед-
напигв и вмбулвнгнигв тър-
говци, когато тв лично закуп-
ватъ селско-стопански про-
изведения и то само въ раи-
кигв на издаденото имъ по
закона за уреждане на вжт-
решнате търговия разреши-
телно. Такива търговци, о-

баче трвбве винаги щ1 еж аъ
състояние да установятъ
прецъ властитt, че наистина
притежаватъ разрешително
за правотърrуване и че въ
момента се зенимввегъ съ
търговска пейносгь. Уседна-
пигв търговци, докаэвегъ то-
ва съ удостовtрение, изда-
дено отъ мtстното общо
търговско сдружение или,
ако такова нtма-отъ общи-
ната имъ, а амбулантнитt
търговци-съ разрешителни-тt си за амбулантна търго-
вия.

Когато закупването се из-
вършва не отъ регламенти-
ранъ усецнапъ или амбулан-
тенъ търговецъ, а отъ твхни
помощници, нуждно е по-
следнитt да бждатъ снабде-
ни съ разрешително по чл.
18 отъ горецитирания за-
конъ.

За неспазване на горнитt
нареждания нарушителитt
ще бждагъ наказвани съ
глоба отъ 500-100.000 лв.

вктоввтв
no декnарираието на аnи-

ииnовит'li гоен
На 21 май т. г. въ брой

113 на Държ. вестникъ бв
пубпикуванъ закона за изме-
нение ззкона за засилване
държавнитt приходи. Съ §
1 на този законъ бвха за·
дължени всички търговци,
имащи на лице анилинови
бои, да ги обявятъ въ пет-
дневенъ срокъ отъ обнарод·
ването на закона и да внесатъ
въ Б. Н. Банка съ вносенъ
писгъ 10°/0 отъ сгойностьте
имъ.

Въ връзка съ прилвгане-
то на това нареждане, нвсг-
ната акцизна власть е със-
тавила десятки актове на
търговци отъ селата за не·
деклариране или невнасяне
на предвиденитt 10 на сто
за аналиновитt бои.

Тази иврка звсвга болез-
нено много търговци, които
въ сжщность нtматъ въ слу-
чая никаква вина. Знае се,
че търгоRцитt, особено тия
въ селата, не получаватъ и
не следятъ Държавенъ вест-
никъ, поради което и всич-
ки наредби, които эвсвгетъ,
както твхъ, така и други
граждани, мвквръ и обнарод-
вани въ Държ. вестникъ, се
разгласяватъ отъ впастигв.
Това е направено и въ този
случай и f\кцизното управ-
ление е наредило до кмеrо·
ветt да разгласятъ между
населението, че такава такса
отъ 10 на СТО върху СТОЙ·
ностьта на аналиновитt бои
следва да се внесе въ Б. Н.
Банка. Много търговци еж

внесли сжщия день, втори
на следния и т. н.

Каква е, обаче, изненада·
та на тия търговци - добри
и редовни изпълнители на
нарежданията на властьта,
когато два дни следъ това
идватъ акцизнитt органи и
имъ съставятъ актове за не-
редовность. Самият ь брой на
актоветt - тt еж десятки -
показва, че въ случая има
нtщо нередно и ние вtрва-
ме, че тия актове ще бж-
датъ отмtнени, за което и
самата мtстна акцизна власть
ще трtбва да помогне, като
даде, заедно съ самитt ак-
тове, и едно освt1ление за
причинитt, които еж ги пре-
дизвикали и че въ сжщность
не се касае за съзнателни
нарушения.

За изпълнението на всtки
законъ и наредба трtбва да
има нуждната възможность
и необходимото време, а та-
кива въ случая липсваха. По-
сочваме само единъ случай:
на търговеца Н. Г. отъ с.
Бродъ е съобщено отъ на-
мtстникъ кмета на 27 май
(нереждането е получено въ
селото на 26 май), деклари-
ралъ е веднага, а на 28 май
му е съставенъ актъ за не-
деклариране въ срока. Таки-
ва случаи има не единъ.

Дирекцията на nощюt и
телеграфит-в и телефоннт-Ь
съобщава, че за нг?nредъ не
ще се nриематъ писма и те·
леrрt?ми 38 f\нглия, Френци•
и f\чер1-1ка и тtхнитt коло·
нии, поради прекъсвг?не не
nощ?нскета служба не r:l;зн
стрени съ чужбина.
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Изземане на слънчогледовото семе
Условията, при ноито ще стане изземането. Прера-

ботването му въ слънчогледово масло
Въ „Държавенъ весгнинъ" фабрики за преработване въ

бр. 136 огъ 20 юнии т. г. е масло.
обнародввна зеповвпь 1431 Комисвригв по снабдява-
на Министра на търговията, нето въ окопийскигв цен-
съ която се нарежда: трове да опрепвпягъ на кои

1. Всички количества слън- маслодайни фабрики да се
чогпецово семе, намиращи предаде слънчогледовото се-
се въ частни лица и търгов- ме за преработване.
ски заведения, по нарежда- 2. Разрешава се на всички
не на комисаригв по снвб- маслодайни фабрики да пре-
дяването въ околийскигв работятъ деклариран о то
центрове, да се иззематъ и слънчогледово семе, съгпас-
предадатъ на маслодайнигв но эаповвпь 993 отъ 11 май

1940 г., въ масло за ядене
3. Маслодайнитi; фабрики,

които иматъ малки количе-
ства слънчогледово семе и
не могатъ или нвмагъ смвт-
на да го преработягъ, да го
продадатъ на опрепвпенигв
огъ но мисаригв маслодайни
фабрики.

4. Цената, по която ще се
изземе слънчогледовото се-
ме, е следната: на произво-
пигепигв на слънчогледово
семе по 3"40 лева кгр. фран-
ко товарна гара; на гъргов-
цигв - по 3'60 лева на кгр.
франко склада на търговеца;
на маслодайнит-в фабрики
по 3"60 лева кгр. франко
склада на фабриката. Тtзи
цени се разбиратъ за редов-
на търговска стона, съrлае-
но борссвитt. обичаи.

5. Маслодайнитt фабрики,
които nолучаватъ нвряцъ отъ
комисаритв, еж длъжни да
nриематъ всички предложе-
ни имъ количества слънчо-
гледово семе, като поематъ
и навлото до склаповегв си.

Една несъооразность
Продължение отъ 1 стр.

еднодневенъ доходъ обикно-
вено отъ 40-80 лева се пол-
зуваха отъ обпегчението
12,000 лева необлагаеми. А
има случаи и на лица отъ
свободнитв професии, чийто
облогъ се е уназалъ по-ни-
эъкъ отъ този на работници-
надничари, които въ по-го-
лt.мата часть отъ годината
еж безработни.

Цвпата тази несъобраз-
ность и несправедливость мо-
жеше да бжце поне отчасти
избвгивтв съ едно опрецв-
ляне облога на базата на об-
летене всички други лица съ
ДОХОДИ ОТЪ 12,000 ДО 30,000
лева, или съ едно градирано
облагане, като се раздtляха
надницитв на групи, напр.
отъ 40-50 лв. - данъкъ 10
лева; отъ 50 до 60- данънъ
20 лева; отъ 60 до 80 лв. -
30 лева; отъ 80-100 лв. -
40 лева и пр.

Наредби, заповtди и нормировки
отъ нвстноте комисарствоЭаповt,дь

№ 31
гр. Хасково, 10. V. 1940 rод.

На основание заповtдь № 918 отъ 2. V. 1940 r. на Мини-
стерството на Търгов., промишл, и труда {Д. В. бр. 100/1940
гоц.), отмtнявамъ заповtдыа си подъ № 22 отъ 27. 3. 1940
rод., относно продажната цена на бензина, като

Эапов1:.двамъ:
Внесениятъ следъ 20. IV. 1940 r. бензинъ, да се про-

дава въ rp. Хасково по спеднитв цени:
Бензинъ наливно въ варелъ не едро франко магази-

на на ангросиста до 19·90 лв. кипограмъ, на дребно литъръ
до 15·60 лева.

Задължавамъ всички, които продаватъ бензинъ на ед-
ро да отбелtзватъ на фактуритt „Внесенъ следъ 20. JV,
1940 година.

Нормировката не се отнася и не важи за доставки по
търгове или доброволно спазаряване.

Настоящата ми заповtдь да се разгласи за знание ка-
то общинснитв органи следятъ за изпълнението и.Эаповьдь

№ 39
Разнитв видове гвоздеи, произведени отъ „Верига"

fl. д. - Бурrеэъ, да се продаватъ въ гр. Хасково на след-
нитв цени:

Брой 11 (23)

№ 20 на едро до 15·55 лв. кгр., на дребно до 17 лв, кгр,
№ 22 ,, ,, ,, 15•25 ., ,, ,, ., ,, 17 ,, "
№ 25 .. ,, ., 15·- ,, ,, ,, ,, ,, 16•50,, "
№ 28 ,, ,, ,, 14•80 ,, ,, ., ,, ., 16•- ,, .,
№ 31 ., ., ,, 14•60 ,, ., ,, ., 16·- ., ,,
№ 34 ,, ., ., 14·3·0 ,, .. ,, ., ., 16·- ., ..
№ 38 ., ., ,, 14•20 ,, ,, ., ,, ,, 16·- ,, ,,
№ 42 ., ,, ,, 14 ,, ,, ,, ,, 15•- ,, ,,
Гвоздеи отъ разни видове да се продаватъ на дребно до
16 лева кгр.

Задължавамъ търговцигв да фактуриратъ и етикети-
ратъ гвоздеитt така: ,,Гвоздеи, произведени съгласно за-
повtдь № 1217 отъ 1. VI. 1940 год.

Нормировката не се отнася и не важи за доставки no
търгове или доброволно спазаряване.Эаповt,дь

№ 34
Синия камънъ въ rp. Хасково, да се продава на ед-

ро до 24 лв. кгр., а на дребно до 26 лв. кгр.
Нормировката не се отнася и не важи за доставки no

търгове или доброволни спазарявания.
Настоящата эвповъдь влиза незабавно временно въ

действия. Эаповt,дь
№ 38

Внесената отъ странство морена соль отъ кооп, цен-
трала „Напредъ" и отъ Съюза на българскитt земедtлски
кооперации, да се продава въ гр. Хасково на едро до 4·28
лв. кгр., а на дребно до 4.70 лв. кгр.

Нормировката не се отнася и не важи за доставки по
търгове или доброволно спазаряване.
?ЖЖЖЖЖ?ЖЖЖЖЖЖЖУ.ОКЖЖЖЖ:ЖЖ?

?
ПЕРНИШКИ камени вжглища

?
? дърва и коларска материали ?
? ще нам1:.рит1:. вс1:.кога при ?
? ШИРКОВЪ & С-ие ПАПF\ЗОВЪ - Хасково

Х
? Складъ до Бр. Върбанови ?
? 2-69-0 Приематъ се и поржчни ?
?жжжжжж?жжжжжжжжжжжжжж?
Списъкъ на хасковскитt търговци

?

членове на Посмъртната каса при Съюза 4

(Продължение отъ бр. 7)
409. Тенчо Андреевъ Степановъ-питиепродав., с. Сираково
410. Ташо Райковъ Атанасовъ-бакалинъ, с. Раковски
411. Теню Тодоровъ Теневъ-е-баналинъ, с. Малъкъ·Изворъ
412. Тодоръ Романовъ Жуновъ - бакалинъ, Хасково
413. Тянко Петковъ Лафчевъ - бакапинъ, с. Брвгово
414. Хаимъ Исакъ Хасидъ - манифактура, Хасково
415. Хачикъ Гарабедъ Подукянъ-нафеджия, Хасково
416. Халилъ Салиевъ Сюлеймановъ - кафеджия, Хасково
417. Христо Дончевъ Пенчевъ - питиепродавецъ, Хасково
418 Христо Атанасовъ Шумковъ-питиепродав., с. Раковсни
419. Щерю п. Григоровъ Николовъ-дърв. вжгп., Хасково
420. Янко Тончевъ Кадиевъ-зеленчукъ, с. Раковски
421. Янко Атанасовъ Шумковъ-питиепродав. с. Раковски
422. Янко Митевъ Терзиевъ - семена, Хасково
423. Атанасъ Вълчевъ Кунчевъ-питиепродавецъ, Хасково
424. Алекси Въпновъ Ангеловъ-питиепр., с. Гопвманци
425. Витали Янто Бенбасатъ-манифактура, Хасково
426. Георги Яневъ Баневъ-бакалинъ, с. Стамболово
427. Грозю Атанасовъ Анrеловъ-будкажия, Хасково
428. Двпчо Радевъ Тилевъ-търгов. эърн. храни, с. Радиево
429. Димо Дtлчевъ Марчевъ-бакалинъ с. Подкрепа
430. Доркв Андонова Джанrозова-пнтиепр., Хасково
431. Жакъ Хаимъ Бенбасатъ-сарафъ. Хасково
432. Жеко Боевъ Лозевъ-бакалинъ, Хасково
433. Златка Недt.лкова Терзиева-питиепродавка, Хасково
434. Иванъ Дtлчевъ Гоrовски-бакалинъ, Хасково
435. Колю Димитровъ Колевъ-питиепродавецъ, с. Добричъ

Следватъ въ идния броА
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