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СТОПАIIСКИ ВЮЛЕТИИЪ
Органъ на Общото търговско сдружение въ rp. Хасково
Иэлиэа периодично= Редактира комитетъ

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

Да паэимъ кредита!
IЕдно отъ най-полеэни-

тв човвшки изнаиврва-
ния, а сжщевременно ед-
на отъ най-силнигв пру-
жини на стопанския жи-
вотъ е кредитътъ. За не-
rо могатъ да се квжатъ
много нвща и това би
било само отъ полза. за-
щото винаги е добре да
се приповтарятъ и при·
помнятъ фактитв и пей-
ствигелностьта, съ които
така сме свикнали въ
всвкидневния животъ, че
почваме да забравяме твх-
ното сжществувание и
насжщната нужда отъ
твхъ, както забравяме за
въздуха и за сввтлината.

Нашата цель въ момен-
та не е да говоримъ и-
зобщо и надълго за кре-
дита, а да зачекнемъ са-
мо една негова клонка?
дребниятъ кредитъ, да·
ванъ отъ търговцигв на
консуматоригв. Този кре-
дитъ има такова широко
разпространение, че рвд-
кость еж хора, които не
се ползуватъ отъ него.
Поминуването на голвио-
то мнозинство отъ наро-
да би било много затруд-
нено безъ използуването
на кредита за ежеднев-
нигв му и най-разнооб-
разни нужди. Работници,
дребни и сръдни чинов-
ници, пенсионери и пр.,
които получаватъ перио-
дически своитв приходи,
мжчно могатъ да поми-
нуватъ безъ кредита при
бакалина, хпвбаря, меса-
ря и пр.

Днесъ, обаче, тия на-
родни кредитори и осо-
бенно бвквлинътъ, преб-
ниятъ търговецъ, е из-
правенъ предъ невъэмож-
ностьта да продължи кре-
дитирането на своитв кли-
енти, па макаръ и тt да

еж били най-редовни въ
своитв плащания. При-
чината за това се знае:
индустриалнитt предпри-
ятия, вносителитt и го-
лвмитв складове :спрtха
продажбигв на крецигъ
на ецригв търговци, но-
ито отъ своя страна се
принуждаватъ, купувайки
само въ брой, да пропа-
ватъ и гв въ брой на
дребнитt бакали.

Така веригата се сключ-
ва и затруднява всички,
но нейната тяжесть се
чувствува ней-болезнено
отъ най-слабигв въ нея,
а именно ноисумагоригв и
стоящигв непосредствен-
но до твхъ дребни тър-
говци. За тия последни-
тв именно трвбва нвщо
да се направи, трвбва гв
да бжцатъ улеснени, за
да могатъ да запазятъ за
народното множество та-
ка необходимия му за
всвкидневното преживв-
ване кредитъ.

Данъчни вести
Промвни въ Хасковското

Данъчно управление
Хасновсниягъ данъченъ

началникъ г. Н. Станевъ е
пренвсгенъ въ София на
длъжность контрольоръ при
Софийското данъчно управ-
ление и замина, за да заеме
новата си цпъжность. На не-
гово мвсто за Хасковски да-
нъченъ началникъ е назна -
ченъ г. Христосъ Камбуровъ,
нашъ съгрежденинъ, който
идва отъ София.

Поиощнинътъ при управ-
лението г. Г. Тилевъ минава
на длъжность градски цвнъ-
ченъ агентъ, а сгежангътъ
В. Кировъ става околийски
двнъченъ агентъ
Продължаване срока за снабдя-

ване съ патентитt
Продълженъ е съ 10дни-до 10 юлий т. г.-срокътъ

за снабдяване съ патенти за
второто полугодие на теку-
щата година.

К. Косевъ
пом. акц. началникъ-Хасково

Обособена, съзнателна и самодейна
акцизна служба

Всвкв една служба въ рам-
китв на държавния апаратъ,
представлява интересъ отъ
политико и общественно-сто-
пенена гледна точка, дотол-
кова, доколкото допринася
повече или по-малко полез-
ности (блага) за народъ и
държава.

Rкцизната служба, която
има за предметъ привежда-
нето въ изпълнение на ак-
цизнитв закони, наредби,
привипници и пр. и представ-
лява безспорно единъ та-
къвъ интересъ, заслужава да
бжде предметъ на разглеж-
дане и то въ ецинъ номентъ
като днешния, когато тя е
съ тенденция да се развива
и реорганизирана подъ на-
пора на чисто фискални и
политико-национални интере-
си, при общото почти раз-
биране отъ всички, че висо-
тата на материалната, а отъ
тукъ и на духовната култу-
ра въ една страна твърде
много зависи отъ правилно-
то третиране на данъчнитt
прояви, чийто стопанско и
обществено значение е исти-
на безъ отричане,

Безъ да си поставямъ за
цель да излагамъ етапитв на
историческия развой на ак-
цизитв у насъ, паралелно съ
това и на самата служба, не
е безъ значение за случая
да се отбелвжи че: безппа-
новостъта, неустановеносгь-
та, временостьта, изобщо фис-
квлнитв експерименти еж би-
ли постояни спжтници на на-
шето акц. облагане отъ мо-
мента на неговото заражда-
не до преди нtколко годи·
ни, когато условията на твър-
де усложнения икономичес-
ки и финансовъ животъ на-
ложиха здравия разумъ за
едно опростотворяване на да-
нъцигв изобщо и пригодя-
ването имъ кънъ обществе-
но-стопанската структура на
страната.

Безспорно е, че не може
да се предпише една ввчна
грайностъ на веднажъ изко-
венитв данъчни закони, по-
неже такава изобщо не сж-

ществува между отношени-
ята въ областьта на народ-
ното стопанство на дадена
страна, чийто структура пос-
тоянно се мвни, съобразно
съ която еж и отдtлнитt ви-
дове данъци. Защото, ако
при народното стопанство ха-
рактеризиращо се съ пре-
димно дребенъ типъ земе-
дtлски стопанства, е подхо-
дящъ примtрно поземелния
данъкъ, поради натуралния
харвктеръ на самото стопан-
ство и липса на възможность
за установяване съ точность
паричнитв доходи въ сжщо-
то, то сжщия е съвсемъ не-
удобенъ за народно стопан-
ство съ индустриаленъ ха-
ректеръ кжцето пвричнигв
доходи много по-лесно биха
могли да се изцирягъ и об-
ложатъ съ нвкакъвъ другъ
данъкъ-върху дохода.

Но характерното е, че унасъ на времето въ обпвсть-
та на анциэитв се е достиг-
нало до лутвность, която под-
силвана отъ идеологичната
финансова мисъль за въвеж-
дането на прогресивно-подо·
ходнитв данъци и реакция
срещу косвенитв такива има
за последица второстепено-
то значение на косвеното об-
лагане, а отъ гунъ умалова-
жвване и на самата служба,
която го изпълнява. Това об-
стоятелство се подкрепеше
и отъ политико-партизанския
гпвсъ за тогава, който без-
огледно спекулираше съ от-
рицателнитt страни 11а кос·
венитt данъци. безъ да се
държи смвтнв, че тt могагъ
значително да бжпетъ нама-
лени при единъ здравъ об-
ществено и финансовъ-сто-
пвнски разумъ и безъ да се
ивтъкватъ отъ друга страна
положитепнитв качества на
сжщигв: лесно и бързо съ-
бираеми беэъ харчене на мно-
го време и огроменъ персо-
нвлъ по твхъ отъ страна на
държавата, качества които
днесъ действителностыа на
живота доказа.

И наистина, когато нужди·
(Следва на 4 стр.)
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/ Починапъ е въ София ин- ', Канцеларията на Сдружението поканва всички тър-Хасково е свиквнъ на извън- : спекторътъ при М-вото на говци да издължатъ до края на месеца членския си вносъредна сесия презъ първата ' благоустройството и бившъ за 1940 гад. Така ще се улесни дейностьта на Сдружение-половина на м. юлий т. г., за Ст -Загор. обл. инженеръ г. то и на по-горнитв подtления, които се нуждаятъ отъ срвд-да гласува извънреденъ бюд- Стаматъ Шишковъ. Името на . ства, за да могатъ редовно да работятъ.жетъ на общината. покойния е свързано съ раз- I Занъснвпитв вноски за Посмъртната каса за 1940Г-нъ Кмета е бипъ въ витието на строителното дt-
/
година се плащатъ съ 10.0/0 глоба. Срока за втората третия,София за нвколко дни въ ло

_
въ н"ашия край следъ 19

j
ка отъ тази вноска е до 30 юний т. r. Следъ тая дата внос-връзка съ заема отъ Ипоте- маи. Таи бв единъ отъ par-

1
ката се събира съ глоба.карната банка и други об- ницитв за по-скорошното по·

1 ----·----------------?--------щински въпроси. строяване на моста на р. f\p-

I

.Образувана е между чи- да при с. f\да. Миръ на пра- Кооперативенъ бележникъновницитв на общината и на ха му. • ·1

Н Е бtобщинскитв стопански пред- Въ изпълнение решение-
1

Отчета на Koon " аnредъ"
: д и н ъ гълъ поглепь

приятия взаимноспомаrател- то на общинския съветъ, за-
II

за 1939 rод. • върху баланса показва наив-в ъ п р о с ниятъ отчегъ на ление на стокигъ, намалениеа и на каса която почнато е изваждането нана коопер т в и ,
1

Н " ввъ близко време ще започне тржбитв отъ стария вода- Koon. ,. апредъ въ града ни на влоговет и увеличение
да функционира. проводъ, съ които ще се на-

J

тази година мина съвсемъ на дълга. Може би е билоЗа представитель на 06- прави разширение на новия.. безшумн?. Въ миналитt го- неприятно на ржководители-щото търговско сдружение П сетигелитв на Хвсков-
i

дини то? се печаташе въ гв на кооперацията да по-
въ мвстния комитетъ по сна- скитв минерални бани за се-:

I
много екземпляри и се пръс- сочватъ твэи и други поцоб-бдяването е посоченъ секре- га еж много малко, почти ка?е безплатно навсt!жде. ни нвщв, но въ единъ по-таря на Сдружението, до из- всички за лtчение. Продаде- . Той бвше едно отъ наи-сип- _подробенъ отчетъ биха мог-бирането на пост о я не н ъ ни еж напослепъкъ на бани- нитв агитационни средства ли да изгъкнагъ поне роля-яредстевигель. тt нови парцели за строежъ на кооперацията, защото би· та, която кооперацияга играеваше иэпълванъ съ най го отъ започването на войнатаЗаети с;к понастоящемъ на частни вили. о · •

въ тютюневитt складове въ За 31 августъ т. r. е на- лtми хвалебствия за нейна- насамъ въ регулиране на це-града ни 4110 души рабат- сроченъ търгь за направа та rолtма обществена роля, нитв, въ борба съ спекулатамоста на Върбишката ръка за rолtмата и полза за бед- и въ снабдяването Hd нвсе-ници,
Започнатъ е строежа на въ с. Върбица. нитв слоеве народни, както лението отъ града ни на вре-водопровода въ гр. Харманли. и за непрекъснатия и въз- ме съ по -евтини продукти,ходъ и усп вхи. Заедно съ като фасулъ и пр. и пр ......това, вс вка година чрезъ своя Кооперативни коиrресиотчетъ Koon. ,, Напредъ " на- Конгреса на кооп. центра-ругаваше здраво търговци- ла „Напредъ II се състоя вътв, съ което задоволяваше недвля. При откриването ее ана своя насжщна нужда, държалъ хубава речь г. Кр.докато най-после, за отчета Пастуховъ. Той е звявилъ

си за 1937 г., господата отъ между другото, че маквръуправителния съветъ полу. нооперациигв да еж миро-чиха по една присжца отъ творци, все пакъ въ днеш-една година и 15 дни зат- нитt времена, най-подходя-воръ. Следниятъ отчетъ за ща стоп. форма за снабдя-1938 r. бt панъ така много- ването на страната била по-словенъ и хвалебственъ, но... трвбителната кооперация, ко-много предпазливъ и тихъ ято, стига да се освободипо отношение на търговци- отъ бюрократизма, би би·тв. Това бt изненада, но о- ла много полезна на страната.бяснима, Г-нъ Пастуховъ е казвлъ
· Нова изненада представля- една истина, за която го по·

ва отчета на кооперацията здравляваме. Именно поради
за 1939 гад. Традиционниятъ тоэи бюрократизъмъ Хит·
обширенъ и луксозенъ от- леръ и Муселини се отказа·
четъ е замtненъ · съ едно I ха отъ коперациитв и въз·
крайно скромно картонче, но- I ложиха най-важнигв стопен-
ето пакъ носи голвмото име ски функции преэъ войната,,Отчетъ", но въ сжщность на търговцигв, Обвинение-
съдържа само единъ балвнсъ

I
то, че търговцитв печел?лисъ ведомость за загубитt и много презъ време на воина·

печалбитв, една покана за та пада, защото се знае, че
събранието и епинъ доклапъ презъ такива времена всич-
на контролния съветъ. Где ко се дирижира вкп. и пе-
еж шуиниэ-], славословия на чалбитt на търговцит I;, Едно

Важни съобщение за всички търrовuи
Предприятията съ персоналъ надъ 10 души еж длъж-

ни да внесагъ удържания данъкъ върху за -латигв за м. ю-
ний най-късно до 1 О юлий.

В ь 10 дневенъ срокъ огъ изтичане на календарно-
то полугодие (то изтича на 30 юний), значи до 10 юлий,
трвбва да се внесе на бирника огъ рвботолетелитв данъка-
занятие върху эвппатитв и надницитt за времето м. януа-
рий - м. юний 1940 r. за служигелитв и работницитв въ
чвстнигв предприятия съ по-малко отъ 1U души nерсоналъ.Всички дружества и частни предприятия трвбва до
15 юлий да съобщатъ писменно въ М вота на финвнситв->
дирекция првки данъци, какви суми еж удържали по за-коне за извънредния данъкъ по обезпечаване сиrурностыа
на страната (многодневката) върху изплатени заплати, над-
ници, лихви, цевидвнти и пр. Това е наредено съ наредба№ 1-38 на Държ. вестникъ, брой 73 отъ 30 мартъ 1940 r.Отъ з1платитi; за м. юлий на служителитt при раз-нитt предприятня тръбва да се удържи втората вноска-1/4часть о:rъ извънредния данъкъ за посрещане разходитt пообезпечаване сиrурностыа на държавата (многодневката)Втората полов--нъ надница отъ всички служители иработнищ1 за членски вносъ къмъ работническия съюзъследва да се удържи до 31 юлий. Съ сумитt се закупу-ватъ специалнитt марки и облепватъ върху работнически-тt книжки.

Наемодателит-1> както и лицата съ свободни профе-сии следва да внесатъ до края на м. юлий втората четвър-тинка отъ „ многодневката ".
Еднодневниятъ доходъ на търrовцитt за 1940 год.е опредtленъ отъ съотвtтнитt браншови сдружения и отъОбщото търговско сдружение. Събирането е вече започна-ло отъ канцеларията на Сдружението и сжщото поканвавсички г, r. търговци да започнатъ изплащането му. Край-ниятъ срокъ е 1 сеnтемврий.
Еднократниятъ данъкъ за обезпечение сиrурность-та на страната (многодневката) трtбваше да се внесе докрая на месецъ май. Тъзи които еж nропустнали да ro вне-сатъ, могатъ да направятъ това и сега. За закъснението сеплаща глоба по 1 °/0 месечно върху сумата.Членуването въ Посмъртната каса е задължително-То започва отъ 1939 гад., така че и тtзи, които се осигу-рятъ сега, ще платятъ и вноската си за 1939 гад. Това Kl!·

,,спа с и тел ни я кооперати·
зъмъ", гд? еж равносмt,тки-тt на голъмитъ резултати,
постигнати въ полза на на-
рода, где еж дългитt, табли-
ци и статистики, чертаещи
непрестанния на п р е дъкъ?
Где е по-скоро nрич-iната за
тая скромность?

само не се дирижира, а имен·
но rолtмитt хонорари, кои·
то пьлучаватъ хора като г.
Пастуховъ, които говорятъ
отъ конгресъ 1-Ja конгресъ, а
печелятъ толкова, че бъл·

I

гарскитъ търговци съ право
м0гатъ да имъ завидятъ.

(Ifзъ Бълг. Търг, вестн11 къ)

Станахте ли членъ
на ПОСМЪРТНАТА КАСА?
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стопаиството въ око1ията
Изъ бюnетина на Хасков-
ското окоnийско аrроном-

ство за м. ЮННЙ
Презъ месецъ юний е има-

ло 16 дни ясни и 14 облач-
ни, отъ твхъ 11 дни еж би-
ли дъждовни. Падналъ е 86
литри на кв, метъръ дъждъ.

Започнала е жетвата на
ечемика, ржжьга и на пше-
ницата „Монтана". Почната е
сеитбата на сусама и просото.

Всички пропвтни култури
еж въ добро състояние, съ
изключение на памука, кой-
то е занъснвлъ, поради хлад-
ното време и ввлежигв. Поч-
нала е коситбата на есгес-
твенитъ ливади.
" Въ 9 населени мвста въ
-онолията е паднала градуш-
ка, която е причинила зна-
чителни загуби. Борбата съ
скаквлцитъ се е водила въ

? Хасково, Динева, Узунджо-
во, Крвпость и Манастиръ-
не еж нанесени никакви по-
вреди на аемедъпскигв куп-
,ури.

Лозарство. Виненитв сор-
тове еж въ добро плодоро-
.цие, дамята-задоволително,
а Болгаръ-слабо. Имало е
добри условия за пераиос;
порага=-иэвършеио е трето-
10 пръскане.

Новозасаценитв о в о щ н и
.дръвчета еж добре прихва-
нвти и се развиватъ много
добре.

Въпреки валежитt, буби-
.сж въ добро състояние. Въ

). края на месеца излtзоха на
с пазаря и първитв пашкули.
? Пчеларството е въ добро
t .състояние, има и побра па-
л ша, но студътъ и валежитt
н не допущатъ доброто и из-
)? ползуване. Въ нвнои пункто-

ве е почнало изваждане на
а· медъ.
а· Всички домашни животни
1 еж въ добро състояние, при

)[ изобилна паша.
Х На пазаря еж изнесени пло-
:аJ дове: череши, ягоди, както
61 и ранни кайсии и праскови.
in: Тютюневото ПРОИЗВОДСТВО
н: Рейонниятъ специалисгъ
•н· по тютюнигв, г. инж. агро-
п? номъ Двлчо Латевъ ни даде? долнитt сведения за състоя.
е, нието на тютюневата култура
вс въ околията ни.

. Тази година подъ ржково-
Е; дството и контрола на служ-
и? бата по тютюна е произве-

к ..денъ разсадъ отъ 73 декара
то_ ппощь. Върху тази площь
JP еж били засвти къмъ 182
е? нгр. тютюневи семена отъ

с .n?жжжжжжжжжжжжжжжж?жжжж?
ъ?.? _ СТАНЕТЕ НЕЗАБАВНО ЧЛЕНЪ НА ?
тнi( = Посмъртната каса!= Х"? ИЗПЪЛНЕТЕ ДЪЛГА СИ НЪМЪ СВОИТ'В БЛИЗКИ

?·Аiжхж????J:?х-жжжж?

подобрени мъстни и селек-
ционирани сортове. Разса-
дътъ е даванъ безплатно на
производителнтt, които, на
нвкои мвста еж вземали уча-
стие само съ труда си въ не-
говото произвеждане.

Съ тютюневъ рвзсадъ, про-
изведенъ въ Хасковска око-
лия, еж били снабдени и н-в-
кои стопани отъ други око-
лии ·- Кърпжалийска, Бори-
совградска и f\рдинска, по-
страдали отъ градушка.

Засаждането на тютюнитв
по нивитв е започнало на
18 май и е привършено
къмъ 15 юний. Прихващане-
то е пълно-100°/0• Състоя-
нието на тютюневитt насаж-
дения понастоящемъ е много
добро.

Предполвгаенвге засадена
сь тютюни площь въ онопи-
ята възлиза тази година на
около 20.000 декара срещу
15,045 декара за миналата
година, или едно увеличение
съ повече отъ 30°/0.
Пазаря на зеnенчука въ

Раковски
Къмъ 15 юний започна из-

носа на пиперки- и домати
отъ гара Раковски за вжт-
решностьта на страната. Най-
добъръ пласментъ тия зе-
ленчуци намиратъ за се-
га въ С. И. България, градо-
ветв: Русе, Разградъ, Нови
пазаръ, Търговише, Шуменъ
и Варна, както и балкански·
тъ градове.

Очаква се всвки моментъ
да почне и износа за стран.
ство. Главна причина за за-
бавянето му до сега е 1111п-
сага на опредвлени цени отъ
страна на Германия, за коя-
то страна почти изключител-
но ще става износа.

За пръвъ пжть тази годи-
на има въ Раковски открито
официално тържище, на кое-
то тържище ставатъ сдвп-
китв между производители-
тв и търговцитв купувачи.

Днесъ ценитt еж около 5
лв. кгр. за домати и пипер-
ки. Тенденцията е твзи це-
ли специално за nиперкить
да се задържатъ, ако почне
износа. За доматитt се очак-
ва спадане, като се стабили-
зира между 2 и 3 лева, кое-
то отговаря на паритета за
Германия

Производството е увели-
чено въ сравнение съ мина-
лата година, а качеството е
подобрено.

Комитети по
Съ заповвдь No 1503 г.

Министра на търговията е
наредилъ да се образуватъ
въ всички градски общини
въ Царството комитети по
снабдяването въ съставъ: но-
мисарьтъ по снабдяването,
единъ общински съветнинъ,
ецинъ офицеръ на интендан-
тска служба, циректоръгъ на
Б. Н. Банка, окопийскиятъ
агрономъ и представитель на
Общото търговско сдруже-
ние. Тtзи комитети ще иматъ
за задача:

а) да проучватъ мвстнигв
условия за снабдяването и
ценообразуването и да да-
ватъ препоржки за мвркитв,
които трвбва да се взематъ и

б) да даватъ мнение по из-
готвенигв планове за снаб-
дяването на общината съ
продукти отъ първа необхо-
димость.

Коиитетитв въ околийски-
?жжжхж?ж?жжжжжжжжжжжжж?

?

ПЕРНИШКИ камени вжглища
?

х дърва и коларски материали ?
Х ще нвмльоите всъкога при ?
? ШИРОКОВЪ & С-ие пвпвзовъ - Хасково ?
Х Склапъ до Бр. Върбанови ?
-? 3-69 О Приематъ се и поржчни ?
?жжжжжж?жжжжжжж::кж?ж:ж:жж?

снабдяването
I

I

тв градове, освенъ предви-
деното по-горе, подъ пред·
седателството на окол. упра-
вятель, изпълняватъ и след-
ното:

а) изготвятъ планове за
снабдяването на околията съ
продуктитв отъ първа необ-
ходимость, раздаването на
които става отъ М-вото на
търговията;

б) следятъ за изпълнение-
то на така утвърденитt пла-
нове и

в) взематъ мврки, щото
нуждитt на околията да бж-
датъ правилно и целесъоб-
разно задоволени и продук-
титt отъ първа необходи-
мость разпредвлени между
огпвпнигв населени мвсте
въ околията.

Комитетътъ по снабдява-
нето въ града ни е вече об-
разуванъ,

Списъкъ на хасковснитв търговци
членове на Посмъртната каса при Съюза

(Продължение отъ бр. 11)
436. Митю Сталев ь Митевъ - питиепродавецъ, Хасково.
437. Минчо Желевъ Ивановъ-питиепродавецъ, с. Раковски
438. Митко Райчевъ f\ленаковъ-семена, Хасково
439. Никола Ивановъ Басамаковъ-е-питиепрод., с Раковски
440. Нецвлко Сребревъ Лилвновъ=-пнтиепроцав., Хасково
441. Петко Ивановъ Христевъ-бакалинъ, с. Свtтлина
442. Петко Грудевъ Бепелевъ-с-питиепродевецъ, Хасково
443. Петъръ Мицевъ Ичевъ-дърва и вжглища, Хасково
444. Сребра Радева Милкова-зеленчукъ, Хасково
445. Стефанъ Филиповъ Стефановъ-галантерия, Хасково
446. Теню Георгиевъ f\ндревъ - баквпинъ, с Гарваново
447. Тончо Митевъ Ефгимовъ-ебеквлинъ, с. Кладенецъ
448. Тоню Сталевъ Митевъ-питиепродавецъ, Хасково
449. Филипъ Стефановъ Дерандонянъ-галантерия, Хасково
45'). f\нгелъ f\ндоновъ Ивановъ-зеленчукъ. Хасково
451. f\п.остолъ f\танасовъ Димовъ-питиепродав., Хасково
452. f\rопъ Герабецовъ Гарабедовъ-кафеджия, Хасково
453. f\нгелъ Яневъ Текнефезовъ-питиепродав., Хасково
454. f\танасъ Дълчевъ Въчевъ-питиепродав., с. Марийново
455. f\хмедъ Мехмедалиевъ Чаушъ=-рибарь. Хасково
456. f\танасъ Георгиевъ f\рнаудовъ-ханджия, Хасково
457. Божинъ Георrиевъ f\ндоновъ-питиепродав., Хасково
458. Вълю Мариновъ Узуновъ-яйчарь, с. Радиево
459. Гарабедъ f\ртинъ Калайджиянъ-кафеджия, Хасково
460. Грозю Косговъ Даневъ-питиепроnавецъ, с Орлово
461. Гочо Петковъ Данковъ-кафеджия, с. Кн.-Надежда
462. Георги Трандафиловъ Пандъровъ-колбаси, Хасково
463 Георги Янчевъ f\танасовъ - питиепродав. с. Татарево
.!!64. Дtлчо Стефановъ Ликушевъ-питиепродавецъ, Хасково
465. Димо Христовъ Сивиновъ-питиепродавецъ, Хасково
466. Давидъ f\нгеловъ Райчевъ-гербовн марки. Хасково
467. Добра Тенчева Колева-питиепродавка, с. Добричъ
468. Димитъръ Райковъ Шишковъ-питнепр. с. Брtстово

(Следва)
Печатница „Чикаго" - Хасково
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Обособена, съзнателна и самодейна
акцизна служба

(Продължение отъ стр. 1)
тt вжгрешно и външно по-

I
пристави и стражари за по-

литико-национални наложи-
I

резултатния ходъ на самата
ха значителни и бързи да- служба. Естествено, че при
нъчни постжппения въ дър- този ограниченъ персонапъ
жавната хазна, акцизигв на- за непосрt.дствено влагане
редъ съ твхната реформация на труда си въ самата спуж-
по сжщина - тенденция за ба, сжщата неможе да има
подбиране на по доходонос- по-добри резултати отъ тия,
ни и подходящи акцизни о- които еж на лице.
бекти, безболезнено и по-не- При обособената вече та-
усетно понасяне на акцизно- кввв, по-гопвмия брой на
то облагане отъ страна на обучени съ чисто акцизна
частнигв стопани, добиха ра- служба чиновници (акц. на-
венъ двлъ, ведно съ првки- чапникъ, пом. анц, началникъ,
тt. данъци, въ данъчната по· акц. агенти, писари, и пр.)
питика на държавата. посгавягъ службата на една

Нt.ма нужда да се при- висота както въ качествено
помня за обществено-стопен- отношение на самата работа:
ския харвктеръ на нашето ак- по-гопвма прецизность, пре-
цизно законодателство и при· гпедность, редъ и пр., но сж-
чинитв за това, нито пъкъ що така по-пълна и законо-
има нужда да се споменава, съобразна контрола по на-
защото се знае, че постжп- рушение на анциэнигв зако-
ленията отъ акцизното обла- ни въ страната. F\ такава ец-
гвне у насъ презъ последни- на контрола е нуждна при
тв нвкопно години се значи- времената въ които живв-
телно увеличиха. емъ, времена на епнвквость

Отъ казаното нищо чудно, къмъ всички граждани по
че е факгъ отдвпянето, 060- приложение з а н о н и тв въ
.собяването въ нвкои градо- страната и наказания за ония,
ве на страната ни тамъ нж- които се мжчатъ да дерай-
дето условията nозволяватъ, пиратъ отъ порядкитъ на ус-
вкпюч. Хасково, на акцизна- тановения общественъ редъ
та служба въ самостоятелни въ нея.
акцизни управления, съ раз- Въ края на краища га оба-
чотъ за въ бжцаше това 060- че, ако акцизната служба е
собяване да се разшири, тъй фантъ, предизвиканъ отъ из-
като преимуществата отъ не· тъкнатигв no-rope причини,
го логически и практически за акцизнитв служители не
еж на лице. f\кцизната служ- остава нищо друго освенъ
та обособена въ самостоя · да се проникнатъ отъ жела-
телни акцизни управления не нието за една съзнателна и
е вече оная гарнитура, как- самодейна работа-отrоваря-
вато може да се смвтв, и е ща на спицифичностьта на
често пжти, тамъ, кждето тя самата служба, а отдt.лнитt
не е огдвлена. Защото тунъ, граждани зорко да съблю-
въпрвки желанието, премно- цаватъ разпоредбитt на ак-
rото преписки по прекитв цизнитв закони и власть, за
данъци съ които еж претру- да се оправдае истинското
пани данъчнигв управления, назначение на самата служба
при единъ недостатъченъ начертано и отъ нуждитt на
персоналъ за тtхното изпъп- живота.
нение, едва ли остава време
да се помисли освенъ отъ
помощника по акцизитв, цан.

К. Косевъ
пом. анц. начелнинъ-Хасново

Наредби, заповtдиЭапов
№ 1632

и нормировки
"БА ь

1. Всички налични количества слънчогледово масло,
намиращи се въ търговцитв „на едро" и „на едро и дреб-
но", които еж длъжни да декпарирегъ напичнитв си стоки,
съгласно заповtдь № 2451 отъ 11 септемврий 1939 год. и
окржжното nодъ № 4800 отъ 28 септемврий 1939 гоц., как-
то и всички количества слънчогледово масло, които се на-
миратъ въ гьрговскитв маслодайни фабрики въ странете,
както и онвзи количества, които ще се произведатъ отъ
твзи фабрики, съгласно звповвдь № 1431 отъ 15 юний мо-
гвтъ да се употрвбяватъ и продаввгъ само съ разрешения
на мtстния общински комисерь на снабдяването.

2. Задължаватъ се околийскитв комитети по снабдя-
ването въ страната, подъ председателството на околийския
управитель или неговъ замtстникъ, да изработятъ неза-
бавно планове за разпредtление на наличното и добито

слънчогледово масло въ окопиитв, като преnисъ отъ тi;зw.
планове се изпратятъ въ Министерството на търговията,
промишленостьта и труда, отдtление за цени и снабдяване
-служба по снабдяването, за сведение.

Мъстно комисарствоЭаповъ.v.ь
№ 37

Слънчогледовото масло рафинирано да се продава въ
гр. Хасково на едро килоrрамъ до 17'20 лв , а на дребно
питъръ до 17·50 лв.

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

Известие
№ 545

Мtстното комисарство по продоволствието, възъ ос-
нова на ааповвдь № 1538 отъ 22 юний 1940 rод. на Ми-
нистерството на търговията, промишленностьта и труда, из-
мtня ценитв, по които търговцитt-купувачи ще нупуватъ
книжнитt отпадаци, изрвзки и стара хартия, архиви и др.
въ провинцията както следва:

1. Улични хартиени отпацаци 1 ·35 лева
2. Чисти хартиени отпадъци 1 ·70 лева
3. Стара архива и чисти дървесини отпадаци 1 ·95 лева
4. Чисти целулозни хартиени отпадаци 2·85 лева

Хасковско градено общинско управление

Иэвестие
№ 547

гр. Хасково, 28 юний 1940 г.
Комисарството по продоволствието, възъ основа ок·

ржжно № 19250 отъ 2?. VI. 1940 година, на Министерст-
вото на търговията, промиwленостыа и труда, отдtление
за цени и снабдяване,ИЗВЕСТЯВf\:

Снабдяването на отдtлнитt лозари съ неоеходимитt.
имъ количества синь камъкъ нвма да става повече съ
бележки, които се издаваха до сега отъ комисарството.
Всвки лозарь ще може свободно да закупува, за нуждитt
си, синь каиъкъ отъ търговецъ въ околията.

Търговцитв ще продаватъ направо на купувача=-ло-
зарь, като държатъ смътна за продаденитt количества, и
съ твхъ се отчитвтъ предъ комисарството. Извършенитв
продажби, обаче, въ рамкитt на разрешения нарядъ за
околията отъ страна на Министерството.

Вносителитt ще иогвтъ да процеватъ синь намъкъ и

на търговцитв, както и до сега, само съ предварително
разрешение на Министерството.

Отъ комисарството

ЦЕНОРАЭПИСЪ
зв ДЪРВЕНИЯ СТРОИТЕЛЕНЪ Мf\ТЕРИf\ЛЪ

на търговцитв отъ гр. Хасково
1. Дъски 1 см. на дребно по изборъ 1 куб. м. до 2,800 лв.
2. ,, 1.5 см. ,, ,, 1 „ до 2,700 лв

з. ., 18 мм. ., ., 1 „ до 2,600 лв:
4. ,, 24 мм. ., ,, 1 „ до 2,600 пв
5. ,, 28 мм. ,, ,, 1 „ до 2,600 лв'.
6. ,, 28, 38, 48, 52 и 78 мм. елхови по из-

боръ за дограма 1 куб. м. до 2,700 пв.
7. Дъски 28, 38, 48, 58 и 78 мм. второ качество

ламперия 1 куб. м. до 2,200 пв,

8. Дъски 28, 38, 48, 58 и 78 по изборъ за до-
грама 1 куб. м. до 2,600 лв.

9. Летви 1 кубически метъръ . до 1,500 лв
1 О. Греди разни размtри до 6 м. 1 куб. м. до 1,800 пв.
11. ,, ,. ,, ОТЪ 6 ДО 8 М, 1 куб. М, ДО 1,900 ЛВ.

12. ,, ,, ,, отъ 8 нагоре по споразумение.
13. Дъски букови 1 куб. м. . до 2,200 лв-
14. Дъски варенъ букъ 1 куб. м. до 2.600 лв,

15. Шпертплатъ разни размtри 1 куб. м.. до 6,500 пв.
Ценитв за продажба на повече отъ единъ куб. ме-

търъ отъ аидъ съ 100 лева по-ефтино. •Отъ комисарството


