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СТОПАIIСКИ БЮЛЕТИIIЪ
Органъ на Общото търговско сдружение въ гр. Хасково

,=-IL_ Излиза периодично Редактира комитетъ
Редакция и администрация-Хасково ул. ,,Рановска• 1. Телефонъ № 108

ne само nр?чки и тяжести Свилоточенето въ Хасково
На разни мtста и при раз-

ни случаи и ·поводи се е из-
тъквало, че нашиятъ градъ
е поставенъ твърде зле въ
индустриално отношение т.
е. въ Хасково почти не сж-
щесгвувагъ индустриални за-
ведения. Докато въ други,
много по-малки градчета, има
по нвколко фабрики, ние
нtмаме нито една, подчер-
таваме: нито една фабрика
въ истинския смисъль на ду-
мата. Индустрията въ Хаско-
во се представлява само отъ3-4 мелници, една фабрика
за гумени изввлия, две фаб-
рики за ледъ, две маслобой-
ни и нвкопко копринени фи-
латури. Всички тия предпри-
ятия, било по размtри, би-
ло по производство, еж по-
близу до работилници, от-
колкото до фабрики.

Като оставимъ на страна
причинитt, които еж създа-
ли това положание, и които
могатъ да бжцагъ предметъ
на отдtлна статия, ние ще
отбележимъ само послед-
ствията отъ липсата на ин-
дустрия въ града ни. Тия
последствия еж най-печални.
Стопанскиягъ животъ на на-
шия тридесетхиляденъ градъ
страда твърде много. Нвкоп-
но голtми фабрики биха съз-
дали много стопански блага,
стопанско оживление и го-
лtмъ приносъ за напредъка
на Хасково. Но най-главно
тt биха осигурили постоян-
ната издръжка на много сто-
тици работнически семейства.

При липсата на нвщо по-
вече и по-гопвмо, нека обър-
немъ внимание на това, кое-
то имаме. Искаме да кажемъ
нtколко думи за единствено
по-значителния индустриа-
ленъ брвншъ въ града ни·-
коприненитt пред а чн и ц и
(филатури). Създаването на
тази промишленость въ гра-
да ни датира отъ преди око-
ло 15 години. Особенно въ
последно време тия предпри-
ятия се увеличиха и днесъ
имаме вече две ф а б р и к и
(,,Свила• и „Пашкулъ•) иоще
б по-малки работилници. Въ
строежъ е и трета фабрика.
Тия 8 предприятия работятъ
съ 136 басейна, а други око-
ло 50 басейна еж въ безцей-

ствия, би110 като замtстени
съ нови, било поради липса
на работа за тtхъ.

Коприненитt предачници,
при редовна работа, ангажи-
ратъ общо персоналъ - ра-
ботници, техници, майстори
и пр. надъ 200 души, или
отъ тия предприятия полу-
чава rъ препитанието си по·
вече отъ 600 хасковски граж-
дани. Освень това, тtхната
дейность е првко свързана
съ други помощни служби,
като превозната, снабдяване
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съ гориво, разход ь на елек-
трическа енергия и пр. Об-
щината ни има значителна
полза отъ коnриненитt пре-
дачници. Независимо отъ су-
митt за електрически тонъ,
вода и пр. тt плащатъ на
общинската каса и редъ прв-
ки доходи, които общо въз-
лизатъ на чувствителна сума.

Смtтаме, че малкото каза-
но до тукъ е все пакъ до-
статъчно, за да стане ясно,
че свипоточенето въ Хаско-
во носи голtми ползи както
за гражданството така и за
общината. Това вече подсказ-
ва и на необходимостыа та-
зи индустрия да се насърчи
на мtстна почва, за да се
закрепи и разшири, тъй като
условия за това не пипсветъ.
За съжаление, интересътъ
на общински власти къмъ
филатуриитt и изобщо къмъ
стопанскитt предприятия въ
града ни, е билъ винаги мно-
го слабъ и се е свършвалъ
съ събирането на доходи
отъ твхъ, а не рвдно еж
създавани и прtчки надей-
ностыа и развитието имъ.
Специално за филатуритt не
можемъ да не отбележимъ,
че въ недалечното минало
тt бtха подложени на най·
строгъ надзоръ, който сти-
гаше до тормозъ, отъ стра-
на на нвкои бивши инспек-
тори по труда. Това бв до-
карало до отчаяние нtкои
отъ филатьоритt.

Заслужава да се отбеле-
жи, че коприненитв предач-
ници еж собственость почти
изключително на арменци -
мtстни и бtжанци. Такива
еж и болшинството отъ ра-
ботницигв, - въ последно

(Спедм на 2 стр.)

Новото положение, съз-
дадено отъ войната, да-
де своето голвмо отра-
жение и у насъ, макаръ

1• и невоюващи. Всички про-
яви на живота и всички
съсловия чувствуватъ гне-
та на голвиата борба, ко-
ято се развива.

Тръбва да се признае,
обаче, че търговцитв въ
България особенно теж-
1<0 еж засегнати въ сво-
ята дейность отъ септем-
врий м. г. насамъ. Оста·
вяме на страна затрудне-

0
нията въ работата имъ,

,с, резултатъ на оскжцица-
itll та на редица стоки. То·

ва е плодъ на самитв
условия на военното вре·

ю: ме. И тази болка е по·
,?

леко поносима.
иr Другаде е по-тежкото

за българския търговецъ:
· това еж првчкитв и тя-
1, жестигв, които му се на-

'fлагатъ, често пжти не на-
пълно оправдано отъ гле-

ъ дището на стопанскигв
:1J нужди на момента. Спра·

вянето съ тия пръчки и
тяжести е разстроило и
спхнало до голвма сте·

! пень дейностьта на вжт-
1
решната търговия. И на-
истина, отъ деня на обя-
вяване войната започна
неспирния потокъ отъ на·

' репби, уреждащи разив-
1

ната, който продължава
1

и до сега. М н о г о отъ
твхъ бидоха отмвнени,
други се оказаха безре-

1

зултатни. Всички гв, оба-
че, дадоха единъ безспо-
ренъ резултатъ: поставя-
нето на българския тър-
говецъ подъ особенъ ре-
ж имъ и отрупването му
съ пръчки и тяжести.

R той, българскиятъ
търговецъ, има правото,
както всички други със-
ловия, да иска поне ец-
накво третиране отъ Дър-
жавата, на която доста
много е далъ и дава.

Въпрвки всичко, бъп-
гарскиятъ търговецъ съ
твърцость и в-вра очаква
утрешнигв по-добри дни.

10!- Едно бедствие
Гората на Кенана е изло-

жена на страшна напасть:
листата на всички дървета
еж унищожени отъ гъсени-
ци, които еж се развъдили
въ несивтни количества.Дър-
ветата еж съвършенно ого-
лени, но отново еж подали
втори листа и се борятъ от- ската и горската власти да
чаяно за своето сжшествува- проявятъ повече интересъ
ние. Въ това време гъсени- нъмъ това богатство-гората
цитв еж завили въ какавиди, на Кенана - и да направятъ
отъ които излизатъ орляци каквото още може за спася-
пеперуди и наново снасятъ ването му. Не бива, следъ
яйцата си по кората на дър- като презъ зимата брадвата
ветата. Не знаемъ дали отъ разреди чувствително гората,
твзи яйце ще се излюпятъ сега да оставимъ предъ на-
нови гъсеници още сега, но шитt очи да изчезне това
еко това стане, тt ще уни- неоценимо богатство, което
щожетъ и новитв листа на въ течение на дълги години
дърветата и тогава, можи би, и съ толкова любовъ бt СЪ3·
ц\лвта гора ще изсъхне. То- дадено.
8.11 би било rолtмо нещастие ------------
311 града, защото ползата отъ Четете в...CtOIIDICllбlOIIТIIЬ"

Кенанската гора за Хасково
е очевидна за всtкиго.

Не искаме да упрвкваме
никого, нито да търсимъ от-
говорни - може би е било
невъзможно да се предотвра-
ти това състояние-но обръ-
щаме внимание на общин-
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Професионоnенъ и орrонизоционенъ животъ
Цент?ни? .О.т!I к!!те?ъ п?абдява·

I

Важни съоОщенин за всички търrовци
на Бълг. търговски съюзъ е нето е ималъ вече две засе- Отъ эаплатитъ за м. юлий на служителитt при раз-
свиканъ на пленарно зеседа- дания подъ председателство- нитв предприятня трвбва да се удържи втората вноска-1/,
ние на 29 юпий, то на г. Околийския управи- часть отъ извънредния данъкъ за посрещане разходитt по

Инспекторътъ по органи- тепь. Въ дветt заседания еж обезпечаване сигурностьта на държавата (многодневката).
зиране на професиитt г. Въ- били разгледани въпроситt Втората полов- нъ надница отъ всички служители и
лю Ивановъ е започналъ ре- по снабдяването на околия- работници за членски вносъ къмъ работническия съюзъ
визии на всички професио- та съ растителни масла, раз- следва да се удържи до 31 юлий. Съ сумитt се закупу-
нални организации въ града. предtляне напичнитв коли- вагъ специапнитв марки и обпепватъ върху работнически-

Дирекцията за организи- чества и пр. гв книжки.
ране и контропъ на профе- Министерството на тър- Наемоцателигв както и лицата съ свободни профе-
сиитв, София, започва да из- говията е разрешило да се сии следва да анесатъ до края на м. юпий втората чегвьр-
дава списание „ Професионал- допуска по изключение из- тинка отъ „ многодневката ".
на мисълъ ". Списанието ще даването на разрешителни Еднодневниятъ доходъ на търговцитв за 1940 гоц,
излиза всвки месецъ. Следъ за закупуване на земедtл- е опрепвпенъ отъ съотввтнитв браншови сдружения и отъ
нвкопко дни ще излъзе пър- ско-сгопански произведения Общото търговско сдружение. Събирането е вече започна-
вия брой. и на лица, български пода- ло отъ канцеларията на Сдружението и сжщото поканва

За сенрегарь-насиеръ на ници, навършили 17 годиш· всички г. г. търговци да започнагъ изплащането му. Край-
Общото търговско сnруже- на възрасть. ниягъ срокъ е 1 септемврий.
ние въ гара Рановски е наз - Въ брой 149 отъ 5 юлий Еднократниятъ данъкъ за обезпечение сигурность-
наченъ г. Тешо Райковъ.тър- 1940 година е публикувано та на страната (мноrодневката) трвбваше да се внесе до
rовецъ отъ гара Раковски. решението относно трудови- края на месецъ май. Твэи които еж пропустнали да го вне--.

Назнвченъ е за секре- тв условия и рвэмвра на сагъ, моrатъ да направягъ това и сега. За закъснението се
тврь-касиеръ на Околийския минималнитt надници на тю- плаща глоба по 1 °/0 месечно върху сумата.
занаятчийски синдикагъ и на тюноработницитв въ цвпата Канцеларията на Сдружението поканва всички тър-
Общото занаятчийско сдру- страна. Споредъ таблицата говци да издължатъ до края на месеца членския си вносъ
жение въ града г. Кочо Мих. къмъ сжщото решение, гр, за 1940 гоц. Така ще се улесни дейностьта на Сдружение-
Киряковъ. Хасково е опредtленъ въ то и на по-горнитв подвпения, които се нуждаятъ отъ срвд.

До завръщането на но- първи районъ съ надници ства, за да моrатъ редовно да работятъ.
мисаря по продоволствието отъ 45 до 87 лева.
г. Колевъ, който е заминалъ Поради усилената консума-
въ отпускъ, комисарството ция на вода и недостатъчния Списъкъ наще се завежда отъ пом. кме- дебитъ на голвмия кпаденецъ,
та г, Д-ръ К. Епмазовъ. ще бжце вкпюченъ и стария

Новиятъ данъченъ начал- кпаденецъ въ градската гра-
никъ r. Хр. Камбуровъ, при- дина. До тогава водата въ
стигна и зае длъжностьта си. високитв квартали ще бж-

За помощнинъ данъченъ де спирана въ нвкои ча-
началникъ при мtстното да- сове.
нъчно управление е назна- Статията на г. К. Косевъ,
ченъ г, Д. Шаранковъ. Сж- която помtстваме въ насто-
щиятъ идва отъ Борисов- ящия брой, е печатана и въ
градското данъчно управпе- книжка 9 отъ т. г. на en.
ние. ,, Финансовъ подемъ ".

Свипоточенето вь Хасково i
(Следва отъ 1 стр.)

време еж настанени и обу-
чени и работнички-българ-
ки. Трвбвв да признаемъ, че
арменцитt познаватъ добре
този браншъ и на тия имъ
именно познания, както и на
упоритостьта имъ, се дължи
тtхното преуспвване и из-
държане дори и въ най-по-
шигв години за копринена-
та индустрия и търговия.
Безъ арменцитt ние не бих-
ме имали днешното развитие
на свилоточенето въ града ни.
за увоnнявонето

на работницитБ
По поводъ на направени

запитвания, Диренцияга на
гражданската мобилизация
при Министерството на вой.
ната съ писмо отъ 4 юлий
съобщава следното:

1. Предупреденитt рабат·
ници преди 25 юний т. г., че
следъ 15 дневенъ срокъ ще
бждетъ уволнени, к о й т о
срокъ изтича следъ 25 юний

т. г., а сжщо така и тия ра-
ботници, които п р е д и 25
юний сами еж поискали да
напуснатъ работата, могатъ
да бжцагь освободени само
следъ разрешение отъ Ми-
нистерството на търговията,
промишленостьта и труда ка-
то се представятъ предва-
рително списъци на тия ра-
ботници.

Министерството отъ своя
страна нарежда проввркв на
тия списъци чрезъ Дирекци-
ята на труда или областни-
тв трудови инспекции (за
провинцията) следъ което да-
ва нуж аното разрешение.

2. Поради намаляване на
работата въ нвкои предпри-
ятия, или поради други при-
чини, съкратяване числото
на работницитв не се раз-
решава.

Не се разрешава напуска-
не работата по каквито и да
било други причини, освенъ
no болесть.

Печ. ? Чинагог=-Хасново

хасковскитt търговци
членове на Посмъртната каса при Съюза

(Продължение отъ бр. 12)
468. Даню Мариновъ Вепевъ -пигиепропавецъ с. Добричъ
469. Дииигъръ Продановъ Колевъ - бакалинъ, с. Брвсгово
470. Желю Въпковъ Караrьозовъ-питиепродав., с. Динево
471. Илия Запряновъ Караджовъ-питиепродавецъ, Хасково
472. Калоянъ Хр. Николовъ- питиепр., с. Долно Войводино
473. Кънчо Генчевъ Кънчевъ-питиепродавецъ, с. Ябълково
474. Колю Петковъ Дtлчевъ-бакалинъ, с. Грвкиецъ
475. Коста f\нгеловъ Костовъ-питиепродавецъ, Хасково
476 Крумъ Хилендаровъ х. Дtлчевъ-питиеnрод., Хасково
477. Колю Ивановъ Дi;лчевъ-питиепродавецъ, с. Войводово
478. Латунъ Русевъ Миховъ-бакалинъ, с. Малева
479. Митю Стойковъ Солаковъ-питиепр., с. Жълти-Бръгъ
480. Михаилъ Радевъ Георrиевъ-бакалинъ, с. Добричъ
481. Момчилъ f\танасовъ Грънчеровъ=-питиепрод., Хасково
482. Марийка Тенчева Янева-бакалка, Хасково
483. Николай f\лександровъ Поповъ-яйчарь, с. Гарваново
484. Никола Петковъ Колевъ-питиепродав., с. Кн.-Надежда
485. Надежда f\танасова Г. f\рнаудова - питиепр , Хасково
486. Никола Въпковъ Сапунджиевъ-питиепродав., Хасково
487. Петко Костовъ Бояджиевъ-бакалинъ, Хасково
488. Славъ Колевъ f\лексиевъ-бакалинъ, с. Добричъ
489. Стайко Колевъ Киришевъ-питиеnродав., с. Малева
490. Стефанъ Кръстевъ Бекяровъ-дърв. стр. матер., Хасково
491. Теню Гоговъ Ивановъ-бакалинъ, Хасково
492. Тодоръ Стайковъ Пеневъ-пит11епр., с. Кн.-Надежда
493. Тенчо Яневъ Русевъ-питиепродавецъ, Хасково
494. Тоню Зефировъ Димчевъ-питиепродавецъ, с. Конушъ
495. Тодоръ Колевъ Георгиевъ-питиепродав., с. Спахиево
496. Тончо Яневъ Севовъ-питиепрuдавецъ, с. Тънково
497. Хачикъ Хамnарцумъ Евлиянъ- кафеджия, Хасково
498. Цонка Мирчева Македонска - питиепродавка, Хасково
499. Юрданъ f\лександровъ Поnовъ-яйчарь, с. Гарваново
500. f\танасъ Димитровъ Харалановъ-бакал., с. Ябълково
501. f\врамъ Соломоновъ Камбуровъ-стъклария, Хасково
502. Барухъ f\врамъ Карасо-маннфактура, Хасково
503. Господинъ Дtлчевъ Халачевъ-питиепр., с. Марийново
504. Гого Димитровъ Сексеновъ-питиепродавецъ, Хасково
505. Георги Ивановъ Баневъ- каф,:джия, Хасково
506. Доню Русевъ Гжйновъ-дърва за горене, Хасково

(Продължаватъ въ идния бpoli)
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Н. Носевъ
Пон. F\нцизенъ начапнинъ - Хасково

Обществено-стопанскиятъ епементъ
въ нашето акцизно законодателство и развитието му, плодъ на раз-личието въ държавата между миналото и днесъ

Либералистичната държа·
I

низира и подпомага изввсг-
I

Когато, обаче, при този I на патентитt взема за осно·
ва, чиято роль се свеждаше ни съсловия, коригира моно- фискализъмъ на косвено об- ва: капитала вложенъ в ъ
до нощенъ пазачъ на човвш- полнитt цени, които еж въ лагане, се държи смtтка и предприятието, употрtбената
кия животъ, не познаваше ущръбъ на консуматора, све за сжщносгьга на данъка, ка- двигателна сила, изразена въ
намвса въ сгопанско-смвтни- обща и професионална куп- то стопанско-политическа про конски сили, броятъ на рв-тt отношения на общество· тура за създаване на инте- ява и срвцство за по-равно- ботницитв, които взенатъ
то. Възгласътъ: оставете чо- лектуално и стопански здра- мtрно разпредtление на по- участие въ производството и
ввкв да прави самъ каквото ви човвци, става носитель на купателнитt сили (вземане всички други работи, свър-
си иска, свободна игра на обществено-стопански функ- отъ едни, а даване да други звни съ него, количеството
стопанскигв сили, бвше и си ции, организирвайки собстве- подъ различни форми: орга- на суровигв материали, впо-
остава сжщность на либера- ни предприятия и пр. низиране и подпомагане на жени въ производството, го-
лизма. Тази разнолика намвса на изввсгно съсловие, раздава- дишно производство споредъ

Така поставенъ и разре- държавата по различни ли- не помощи на бедни и пр.) книгитв на заведението, раз-
шенъ въпросътъ за тогава, нии на съвремения обшест- тогава косвеното облагане ивра на данъка върху при-
държавниятъ фискь не на· вено стопански животъ, отъ ще добие своя модеренъ ходитв, съ който е обложе-
мираше мвсто въ обществе- една страна и отъ друга ин- видъ не само отъ гледище но заведението и мвстого кж-
ния животъ на хората въ uидентното изникване и нуж- на финансовата наука, но и дьто се намира последното.
този си съвремененъ видъ. дата отъ навременно спра- отъ нуждитt на живота. То- Сжщо така и патентигв за
Това положение се измtни, вяне съ чисто политически ва ще стане: кафенетата, сладкарницчтв и
обаче, ведно съ изчезването моменти отъ международенъ а) когато обекти на кос- бозвпжийницигв еж различни
на принципитв на либерали- харакгеръ, изискветъ мощ- веното облагане еж предме- по сгойность въ зевисимосгь
етичното учение, което въ ность въ държавното финан- ти, представляващи разкошъ отъ това кжце се упражня-
поспеднигв времена на само- сово стопанство. или най-малкото не еж таки. ва занятието-дали въ насе-
задоволяващо-нац и о на л ни Знаемъ, че държавата раз- ва, задоволяващи нужди, но лени мвста съ повече отъ
ввения губи все повече те- полага съ два вида приходи: и отъ нужди отъ първа не- 40,000 жители или въ таки-
ренъ на практическо поло- пазарно стопански, които се обхоцимостъ. ва съ отъ 20.000 до 40,000
жение. добиватъ отъ държавни сто- 6) когато облагаемата ма- жители и 11р. Такава идея на

Голtмото сввтовно стопан- панства и капитали чрезъ са не се оценява, а се изчис- сореведпивость е прокарана
ство, такова, каквото .поэна- механизма на пазаря, и впа- лява, насочвайки облагането и при патентигв по остана-
ваше човвчеството преди го- детелски приходи като: бе- къмъ готовия продукъ, а не литв таблици на закона, ка-
дини съ неговигв характер- рии, приноси, глоба и данъ- установяване на облагаема- то единъ или другъ обуела-
ни признаци: международно цитв. Поспеднитв, освенъ че та маса по чисто външни вящъ доходностьта белегъ
рвэдъление на труда, меж- еж единъ важенъ приходо- признаци (стойность на ма- дава указание эв по-гопвмия
.дународно движение на ка- източникъ на държавата, но териалигв, количеството на или по-малкия раэмвръ на
nиталитt и това на труда, твхния видъ, размtръ и на- работници и пр. патента.
днесъ повече не сжществу- чинъ на опредtляне указ- в) когато облагането об- Независимо отъ това на-
ва или и да сжществува, то ватъ голtмо влияние върху хване по-малко на брой, оба- шето акцизно законодател-е въ твърде ограниченъ раз- състоянието на общата fia- че, по-доходоносни обекти. ство на мвсгв е стопанскиивръ. ционапна, материална и ду- Изграждането на косвено- и духовно-просввтно ориен-Днесъ всвка една държа- ховна култура. Отъ тукъ то облагане върху тия прин- тирано. Примtрно: денатури-
ва коя повече, коя по-мал- тежката задача да се съзпв- ципи ще отговори на духа и раниятъ мвсгенъ фабриченъ
ко, е преди всичко общес- де данъчна система, която нуждитt на днешното време сnиртъ за горене и осввтпе-
твено-национално настроена. да отговаря на казвнитв об- - мощно държавно финан- ние се облага съ 22·5 лв. на
Идеята за уеднаквяване гри- стоятелства като се нагоди сово стопанство, зцравъ на- пигъръ, а тоя за парфюме-житв на държавата по упаз- нъмъ общественостопанския . роцосгопансни животъ. рия съ 45 лв. на литъръ т.ване интереситt на разпич- обпикъ на страната и добре Проследявайки нашето ак- е. два пжти повече. Мtстна-
нитв съсловия отъ нацията се възприеме отъ съзнание- цизно эеконоцагелство въ та оцетна кисилина, ако е за
и постигане на възможно то на народа. Огъ гледище неговата сжщность, пра в и индустриални цели, се осво-
най-голвио народно благопо- на това косвенигв данъци се впечатление, че наредъ съ бождава отъ екцизъ, когато
лучие въ рамкитt на една смвтатъ за нежелателни за своя чисгъ фиснализъмъ, до- иначе се облага съ 80 лева
фискално-стопанска попити- дадено народно стопанство, насяйки на държавата значи- на литъръ съ кисепиность
ка на самозадоволяването е тъй като ппегежо-способно- тепни приходи, има и общес- 100°/0• Сжщага внасяна отъ
на свой редъ. Тя се роди стьта на данъкоплатеца при твено-стопански замисъль - странство се облага 108 лв.отъ неджзигв на либерапис- твхъ се презумира и често ориентация къмъ идеята за на литъръ.
тично-стопенския животъ на тв еж свързани съ задово- данъчната справедливость, Чл. 273 отъ Нар. Законъ
миналото, който изостри бор- ляването на единични пот- изразяваща се въ н а ш и я за Д. П. f\кцизитt гласи: прибата за стопанско надмощие, рвбности, безъ да се държи случай въ една съразмвр- изпълнение н а всвкекъвъкакто между огпвлнигв пър- смвтка за стопанската мощь ность на заплащане екцизъ видъ драматични и муэиквп-
жвви на сввта, така и меж- на данъкоплатеца. Напри- по единъ и сжшъ обектъ, ни произведения. чийто вв-
ду отцвлнитв стопански еди- мврь, акциза върху сольта е обаче поставенъ при различ- тори еж български подан11-
ници отъ нацията. Назре ми- данъкъ върху една потрtб- ни условия било на изработ- ци, акцизътъ върху продаж·
съльта, че държавата не би· ность, която се задоволява ка, било на такива за по си- ната цена на входнитt бипе-
ва да бжде повече нtмъ зри- отъ по-бедни и по-богати, ленъ или по-слабъ пласи- ти се събира съ 5С1'/0 нама-
тель за сждбата и живота заплащащи единъ и сжщъ ментъ и пр. Такъвъ е слу. ление, а съ чл. 275 отъ cv;..
на отдtлнитt човtци, нито акцизъ. Следователно, това чаятъ nримtрно, съ патенти- щия законъ се освобожда-nъкъ частнитt интереси на е данъкъ съ чисто фискал- тt за 11равоnроизводство и ватъ отъ акцизъ представле-
последнитt трtбва да бж- на цель безъ да се преслед- тия замtнящи акциза по се- ния, концерти и забави да-
датъ въ разрtзъ съ тt.зи на ватъ други обществено-сто- га действующия занс.,нъ за вани отъ: Народната опера,
+iацията. пански цели. Отъ друга стра- Държавнитt Привилегий акц. царени симфониченъ оркес-

Като последица на това се на обаче, нашиятъ законо- и Патентитt., кжцето въ чл. търъ, общинскитt. театри,
заредиха редъ обществено- датель е нормиралъ цената 308 се казва: комисия назна- които се издържатъ оrь об-
nолнтически държавни мt.- на сольта, за да не се спе- чена отъ Министерството на щинчтt, и приходнтt имъ
ропрнятия: цържавата орга- кулира съ консуматора. Финанситt. при опредtлине (Следва на 4 стр.)
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Обществено-стопанскиятъ елементъ
(Продължение отъ 3 стр.)

' д не ш на та натегнвгость на
всички сили могатъ да се
смвгвтъ за луксъ напр. пар-
фюмерия, одеколони, пудри
и пр. и отъ друга страна,
които иматъ малко или мно-
го монополенъ пазаръ, като
алуминиеви, пакфоневи, мед-
ни и др. иэпвлия.

Подчертахъ само тия нt-
колко п у н н та отъ нашето
а к ц и з но законодателство,
убеждаващи ни, че то пей-
ствнтелно е попаднало подъ
влиянието на разбиранията
за съвременната обществен-
но-стопански и политически
добре ориентирана държава.

Въ заключение: колкото
една държава е повече об-
щ е с т в е нно-интервенциони-
стичнв, толкова и проблеми-
тв свързани съ нейния фискъ,
се разрастван, и придоби·
ватъ изключително значение
по начинъ на разрешение
касателно провеждането на
една справедливость на да-
нъчно облагане, отъ която
общественното мнение не мо-
же да бжце отклонено, за-
щото тя е живъ изразъ на
една чисто практико-полиrи-
ческа държавна функция.

отъ представленията посгжп-
ватъ въ квсигв на поспец-
нитв, учащитв се, читалища-
та, сиропиталищата, старопи-
талищата, благотворителни и
просввтни дружества, дава-
ни при спазване на известни
условия.

Съ чп. 204 отъ Нар. За-
конъ за Държавнитв приви-
легий f\кц. и Патентитв се
облагвтъ съ 3 °/0 еднократна
такса само сгрвпигв, чиято
костуема стройность е надъ
100000 лв. Тукъ безспорно
законодателыъ е сивтнапъ,
че постройка надъ посоче-
ната стойность надхвърля за-
доволяването на срвднатв
културна нужда отъ жили·
ще, като облага собственика
и съ данъкъ. Това е ивркв
продиктувана отъ идеята за
о б щ е с т в е н ата справедли-
вость.

Съ създаването пъкъ на
Закона за засилване на дър-
жавнитt приходи и най-ве-
че иэнвнението и допълне-
нието му въ последствие на-
шето косвено облагане всгжп-
ва на една правилна нога,
като включва за обекти та-
кива произведи които при

Извънредната сесии на общинсиин съветъ
I

I

На 8 юпий т. г. общински-
ятъ съвегъ бв свиквнъ на
извънредна сесия, за да гла-
сува допълнителенъ бюд-
жетъ на общината за 1940 г.

Този допълнителенъ бюд-
жетъ на обща сума 966,974
лв. прихопъ и толкова раз-
ходъ, е приетъ отъ съвета
точно по предложения отъ
постоянното прие ж т с т в и е
проектъ,

Съ приходната часть еж
предвидени нвкопко вида об-
лози, а именно:

1) Всички складирани тю-
тюни се облагатъ съ по 20
ст. на килограмъ, а манипу-
лиранигв съ допълнително съ

Новини отъ гара Раковски
Тази година за първи пжть

е организиранъ износъ на
зеленчуци на кооперативни
начала, До 18 юпий еж били
изнесени 60,000 кгр. пиперъ.

За вжтрещностьга на стра-
ната еж били изнесени до 18
т. м. отъ гара Р а н о в с н и
360,000 кгр, пиперъ, Изнесе-
ни еж 32 вагона или 134.400
кгр, пиперъ за Грацъ, Вие-
на и Мюнхенъ-Германия.

Изнесени домати 3 вагона- 15,000 кгр., за Мюнхенъ-
Германия.

Износътъ на зеленчуци за
чужбина и вжтрешностьтв
продължава. Реколтата на зе-
ленчуцигв е добра.

по 5 ст. на килограмъ. До
сега вече имаше наложена
такса по 25 ст. на кгр. ма-
нипулиранъ тютюнъ.

2) Въвежда се облогъ по
1 ·50 на хиляда върху емляч-
ната стойность на всички пос-
тройки въ града за фондъ
„ Пожарно двпо" -издръжка
на пожарната команда въ
града. Този размtръ е за до
края на годината. Този об-
логъ отмвнява за напредъ
плащания 15°/0 общински на-
логъ върху премиитt за оси-
гуровки по пожаръ.

3) Предвижда се едно уве-
личение отъ 5°/0 върху пла-
тената такса смвть за теку-
щата година.

4) Начиная отъ 1 августъ
консумираната електрическа
енергия за к?квито и да би-
ло цели ще се заплаща съ еп-
но увеличение отъ 10°/0 вър-
ху досегашната и стойность.

5) На падарщината е на-
правено следното увеличение:
по 2 лева на ценвръ ниви,
по 6 лв. на деквръ лозя и
по 3 лева на декаръ гора.

Всички добити отъ горни-
rt. нови и допълнителни об-
лози суми отиватъ за покри-
ване на сумитt произходя-
щи отъ увеличението на за.
плвтитв, предвидено по эв-
нонъ, а сжщо така и за лих-
ви и погашения по э а е м и,
както и за фонда „Пожарно
пвло ",

Хасковско градско общинско управление
= ИЗВЕСТИЕ

№ 577
гр. Хасково, 10 VI 1940 год.

Комисарството по снабдяването, въэъ основа окржж-
но № 20750 о гъ 5 юлий 1940 година на Министерството
на търговията, промишленостьта и труда и заповвдь No
1652 отъ 20 юний 1040 год. (публ. въ църж. в-къ бр. 147
отъ З VII 1940 година на сжшото министерство,

ИЗВЕСТЯВА:
За въ бжцеще ще бжцатъ наказвани не само търгов-

цитв, които продаввгъ на цени надъ опрецвпенитв, но по
силата на чл. 38 огъ закона подлежатъ на наказание и
всички, които съзнателно плащатъ цени или възнагражде-
ния по-високи отъ опредtленитt максимални или пъкъ ку-
пуватъ стоки въ количества по-гопвии отъ опредt.ленитt.
максимални. Следователно ще се наказватъ не само про-
давачигв, но и купувачитв.

Отъ комисарството по снабдяването

Эапов-ьдь
№ 1729

Задължаватъ се всички мандражии, производители на
нлвчни продукти, които притежаватъ складове на стоки,
маквръ и да не притежавагъ разрешително по чп. 1, отъ
закона за уреждане на вжтрешнага търговия, да декпери-
ратъ отъ 1 августъ 1940 година наличнигв си стоки, по
начинъ както това е наредено съ звповв пь № 2451, ок-
ржжно № 4800 и заповtдь № 3045 отъ 21 октомврий 1939
година, публикувано въ „Държавенъ вестникъ ", брой 2.38.

отъ 24 октомврий 1939 година.

НВТО.М.ОБИЛНИТВ РЕЙСОВЕ
Разписание на тръгването отъ Хасково

Кооперация „ЮГЪ"
За Раковски тръгва въ: 9'30 ч., 10·20 ч., 17·15 ч.ли 18·30 ч.
За Кърджали тръгва въ: 11 ч. и 19 ч,
За Свиленградъ тръгва въ: 9 ч: и въ 16·30 ч.
За Стара-Загора тръгва въ 6·30 ч.

О. О. Д-во „БЪРЗИНА"
За Пловдивъ тръгва въ: 9 ч. и въ 18 ч.
За Хвсков. минер. бани тръгва въ: 12·30 ч. и въ 19·30 ч.

Въ праздничеиъ день за Банитt има отцвлна ко-
ла въ 7 часа съ намаление.

Кооперация „ОТОКАРЪ"
За Крумовградъ (рейса се изпълнява до проек-

тирания мостъ на р. f\рда) тръгва въ 17 часа.
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Кредитно Акционерно Д-во
2Върwи вс-tкакви?банкови операции
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