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СТОПАIIСКИ ВЮЛЕТИИЪ
Органъ на Общото търговско сдружение въ гр. Хасково
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ДОБРУДЖА Гара Хасково
Има нпща, по които не е нуждно много

да се говори if пише. Името Добруджа е свьрза-
но С'Ь толкова страдания на народа ни. Всички
сме сьвременници или израстнали около борбитзъ
за тоя народенъ блзьнь,

Сега стана юъщо, което е извьнъ традиция-
та и историята на бьлгарския народь: да придо-
биемь скмпа земя безь чоыьшка жертви. Радо-
стьта на народа ни не се свьршва само сь фак-
та, че Добруджа е вече наша. Радостьта е ед-
накво силна и за това, че България спести жи-
вота на хиляди бьлгарсни синове, които при дру-
ги обстоятелства би трпбвало да мрать нано-
во по добруджанскипиь полета.

Не знаем» кому и какь да благодаримь, А
има мнозина на които трпбеа да се благодари.
Да благодаримь само, че този факт» събужда у
нась надеждата - безь човгьшни жертви да при-
добиемь и други отнети на Бьлгария скяпа род-
ни земи.

ЗАПАСЯВАНЕ
JJричинитt да се запаси

едно семейство съ храни-
телни и други продукти, еж
най-разнообразни. Често тия
запасявания иматъ случаенъ
характеръ и обхващатъ не-
значително число хора. Но
понъкоге това запасяване об-
хваща гопвма часть отъ на-
рода. Тъй като запасяването
въ днитt, които изживtва-
ме, може да даде известно
полезно или вредно отра-
жение върху общото задо-
воляване съ съестни и дру-
ги продукти, ние ще се опи-
таме накратко, безъ да сив-
таме да изчерпимъ на това,
мtсто всичко, свързано съ
запасяването, да споменемъ
за нъкои по-злободневни за
пасяввния.

1 Поуки отъ близкото и да-·
с,: печно минало често наратъ

хората въ дни на несигур-
ность за утрешния день да
си задаватъ въпроса: какво

iтi имъ е необходимо - пари
1?? или продукти? Когато кур-
·рс бсътъ на парата е ста иленъ
бu: и нtма опвсность за обез-
гъ ценна, и когато ценитв на
9 стокитt се напрввляватъ отъ
М? държавата, натрупването на

npt стоки въ по-голtми количе-
ства може да служи само

, като предпазно срtдство
О! ?рещу изчерпване на нвкои

I

I стоки.
Когато еж на лице доста-

тъчни количества отъ стоки
като житни храни, варива,
тлъстини и др., едно не
твърде прекомврно запася-
ване на населението не бива
да се смtта като вредно отъ
обществено гледище.

Когато населението се у-
беди въ наличностыа на до-
статъчни количества отъ тия
стоки за пълното му задо-
воляване и ?огато вtрва въ
кадърностьта на тия, които
еж се наели да му ги до-
ставятъ, че това ще става
ежедневно и редовно, тога-
ва населението не прибвгва
къмъ запасявания.

При режимъ на дирижи-
рани отъ държавата цени,
слуховетt за повишение по
пжтя на допълнителни так-
си за въ полза на държа-
вата, твърде често препизви-
квагъ масови запасявания.

Когато цвпиягъ народъ
тръгне изъ пжтя на масови
запасявания, нуждно е лица-
та, които стоятъ въ центъра
на цирижировката на цени-
тt и снабдяването съ стоки
да се позамислятъ по-сери-
озно върху наредбитt си,
вмtсто да бързатъ да прибв-
гввтъ къмъ налагането на
санкции.

Предъ насъ стои живиятъ
примвръ съ растителнитв
масла. Да се смвта и пише,
че липсата на растителни
масла у насъ била резул-
татъ на првкомврни запася-
вания на по - състоятелни
граждани, е твърде несери-
озно и продиктувано само
отъ желание да се пише нt-
що въ единъ хасковски ве-
стнинъ.

Нека си признаемъ, че ли-
псата на растителни масла
изненада почти цtлия бъл-
гарски народъ. Никой не до-
пущаше, че растителнитв ма-
сла могатъ да се свършатъ
въ България. И при все то-
ва тt продължвватъ да лип-
свагъ още, въпрвки че от-
давна прибранитt семена
тръбввше да протечатъ вече
и въ ней-отдапеченитв краи-
ща на страната ни чрезъ
обявената за преситена бъл-
гарска маслодайна индустрия.

И сега. следъ ецинъ про-
дължителенъ маспенъ гпадъ,
задаваме въпроса: ще извър-
ши ли престжпление, гражда-
нина, ако се запаси съ необхо-
цимигв му растителни масла,
щомъ като такива се явятъ на
пазаря? Споредъ наредбигв
на Министерството-да! То·
ва значи, че ще трвбва да
се очаква едно стълкнове-
ние у консуматоритв между
чувството на страха отъ за-
кона и чувството на изпита-
на мжка отъ продължител-
ната липса на мазнини.

Опасностьта пакъ да оста-
немъ безъ растителни масла
е на лице. На лице е не по-
ради липса на достатъчно
семена, имаме ги може би
въ по-голtми количества отъ
ланскигв ... Едно необичайно
заndсяване се очаква.Консу-
маторътъ е обезвtренъ и
уплашенъ. Уплашенъ е отъ
начина, по който биде оста-
венъ до сега беэъ масла. На-
ложителни еж мврки, Мър-
ки, които ще успокоятъ и
въэвърнатъ вврата му, че
това не ще се повтори. Тия
мврки, обаче, въ никой слу-
чай не бива да се наричатъ
санкции срещу запасяващи-
тt се граждани.

РЕКЛАМИРАИТЕ
СТОНИТь СИ въ в-кь
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Ние и други пжть сме пов-
дигали въпроса за гара Хас-
ково. Сега пекъ вършимъ
сжщото, защото смвтаме, че
ако Дирекцията на Б. Д. Ж.
е съвършенно эабревиле със-
тоянието въ което се нами-
ратъ постройкигв на нашата
гара, нашитв г-да народни
представители иматъ пове-
лителния дългъ по често да
напомнятъ. Да напомнятъ и
искатъ да се довърши гара-
та ни.

Ето зимата наближава.
Предстои на много пжтници
да мръзнатъ на открито, по-
ради липса на чакалня.

До като на гара Рековски
ежедневно се изсипва бла-
говолението на почитаемата
Дирекция, като се строятъ
все нови и най-модерни пос-
тройки, гара Хасково още
продължава да ползува една
дъсчена барака. скована отъ
старъ куфражъ, за стовар-
ване: на пжтнишкитв багажи.

Само нужцницигв, които
се построиха на гара Раков-
ски, по стойность струватъ
много повече отъ цъпате га-
ра Хасково.

И Хасково е български
градъ и нtма никаква опас-
ность да бжде преотсгжпенъ
на съседна държава.

Изъ наредбитi;
на Дирекция Хранизносъ

Цената, по която Дирек-
цията ще к у п у в а конопа
(влакно) е опредtлена за I
качество-за пв. кгр., 11-27
лв., 111-24 лв.*

Лененото влакно we се ку-
пува отъ Дирекцията-I кач,
-55 лв. кгр., 11 - 50 лева,
111-45 лв. *

Покупната цена на дву-
редния ечемикъ се увелича-
ва отъ З·бо лв. на З·8О пв.*

Рициновото семе е обяве-
но за монополъ на Дирекция
Хранизносъ. Съответната на-
редба nЛ" е публикувана въ
бр. 196 отъ 31. VIII. т. г.
на Д. в.

Станете членъ на
Посмъртната каса
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Професионппенъ и орrонизпционенъ животъ
! Важни съоощенин за всички търrовци

Стопански вести
I

Министерскиятъ съветъ
е опредtлилъ слепнитв ми-
нимални покупни цени за
оризовата арпа отъ тазго-
дишната реколт а: арпа отъ
сорта ,,пембе" 8 лв. кгр. и
арпа отъ други сортове 7
лв. кгр ,

Плодовиятъ спиртъ ще
се продава на едро по 80 лв.
литъра 95°. За наличнитt ко-
личества спиртъ на 22 ав-
rустъ търговцигв на „едро"
и на „едро и дребно" се за-
дължаватъ да внесатъ въ при-
ходъ на държавното съкро-
вище по 15 лв. на литъръ.

Организирането и кон-
трола на износа на билки,
треви, листа и корени ш е
става за напредъ съгласно
особенъ правилникъ, ксйто
е публикуванъ въ брой 192
на Д. в. отъ 26. Vlll. т.

Забранено е за напредъ
изработването на всички ви-
дове куфари и чанти отъ
произведени въ страната отъ
кожи на едъръ рогатъ до-
битакъ всвквкви видове юф-
тови и бланкови кожи.

Б. 3. и К. Банка намаля-
ва начиная отъ 1 септемврий
т. г. лихвата на влоговетt
при нея. Отъ тази дата тя
ще плаща: на сиротски вло-
гове 4·5°/0; на срочни влого-
ве за 5 години-4 5°/0. за 3
години - 4°/0, на спестовни
влогове-3·5°/0, на лихвени
текущи сивтки на чвстни ли-
ца-20/0, а на търговски, ин-
дустриални и банкови пред-
приятия-1 °/0, на обществен-
ни суми: общини, читалища,
сдружения и пр.-2·5°/0.

Насроченъ е търга за
окончателното довършване
първото етапно зэстрояванв
на нова ra сграда за пълна
смtсена гимназия въ Хаско-
во. Стойностьта на предпри-
ятието е 3,560,000 лв.

Поради непълното уреж-
дане на въпроса съ продаж-
нитt цени на брашната, по
които цени ще пропавегъ
брашнаритt и rърговцитt
на дребно, доста граждани,
особенно отъ крайнитв квар
тали на града ни, еж оста-
нали безъ брашно.

Опланватъ се търговци,
че въ града ни пристигатъ
твърде ограничено число ва-
гони съ пернишки в жглищв.
Имало внесени суми отъ пре-
ди два и три месеца, а до
сега не еж получени порж-
чанитt вжгпищв.

Поради липсата на вжгпи-
ща, чувствува се оснжпицв
11 на варь. Мнозина не мо-
гатъ да довършатъ започ-
нати постройки по липса на
варь.

и бележки
Продажбата на фасулъотъ селяни-производители на

пазаря, направо на консума-
торитв, е забранена. Забра-
нена е сжшо продажбата на
фасулъ и отъ производите-
ли на търговци. Само Дирек-
ция Храноизносъ може да
закупува фасула отъ произ-
водителит-к.

Новигв банкноти отъ по
250 лв. еж пристигнали вече
въ Б. Н. Банка въ Хасково
и еж пустнати въ движение.
Тъй като много приличатъ
ни тия сгъ 500 лв. обръща-
ме внимание на г-па търгов-
цитв върху тая прилика.

Тая година има опасность
хасковци да не иогагъ да
ядатъ квшкавалъ. Малкото
квшкввапъ, който се произ-
веде въ хасковско и който
по качество не може да се
сравни съ кашкавалитt отъ
другитt производителни краи-
ща, е почти изнесенъ. Нор-
миранитt цени за балкански-
гв кашкавали не позволя-
ватъ да впtзне кашнавалъ
съ Хасково отъ другитt про-
изводителни центрове.

Центрапнитв складове за
памунъ, както и закупването
на сжщия, ще почне ввро ·

ятно отъ началото на идния
месецъ-nоради закъснение
на реколтата. Общо рекол-
тата ще бжпе твърде изо-
билна, ако времето продъл-
жи да бжце хубаво за да из-
пуквтъ кутийкитв.

Поради не много благо-
приятното време, тая година
производството на морска
соль е доста намалено. По.
ради тая причина ще има
нужда отъ вносъ на чужде-
странна соль.

Отпуснатъ е кредитъ отъ
100,000 лв. за поправка на
шосето за с. Узунджово.

Преди нвнолно дни е да-
дена строителна линия за на-
правата на моста надъ ръка
f\рда при с. f\да. Предприе-
мачъгъ е звпочналъ поагот-
вителнитt работи за строе-
жа. Най-после постройката
на този толкова важенъ
грапа ни мостъ влиза
своето изпълнение.

Командиро0ани еж на
служба въ Добруджа мъст-
нитt данъчни чиновници r.
Г. Т. f\ланджиевъ за пом.
дан. начапникъ въ Силистра
и г. Г. Ниноповъ за данъченъ
агентъ въ Добричъ. Сжщо
така еж командировани въ
Добруджа и нашигв съграж-
дани ннж. Люб. Карагяуровъ
и д:ръ Т. Палечевъ.
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Срокътъ за внасяне данъка върху оборота за м. ав-
густъ е 20 сеnтемврий. f\ко данъка не може да се плати
до тази дата, трtбва поне де се подаде декларация-све-
дение, въ който случай данъкътъ може да се плати и по-
късно само съ лихва.

no 20 септемврий е срока за внасяне пенънъ заня-
тие върху получени наеми презъ м. м. май, юний, юлий и
августъ, като едновременно се подава и сведение образецъ
Г (жълто). Заедно съ данъка се внася и еднодневния до-
ходъ върху брутната сума на наема ( 1/360 часть),

Отъ възнаграждението за м. септемврий на всички
работници-надничари на възрасть 20 до 55 години, които
еж работили вече пълни 9 месеца отъ началото на теку-
щата година, следва да се опържи откупа за временна тру-
дова повинносгь 300 лева. f\ко годишниятъ дохоцъ е до
18,000 пв. ще се сдържи само 120 лв.

Третата четвъртинна отъ извънредния данъкь за
посрещане разходитt no обезпечаване сигурностьта на дър-
жавата (многодневката) следва да се внесе до края на м.
септемврий т. r. Последната четвъртинке ще се вниса до
края на м. ноемврий.

Отъ заплатитв на чиновници и служащи за м. сеп-
темврий сжщо следва да се сдържи третата чегвъргинна
отъ многодневката.

Срокътъ за събиране еднодневния цоходъ за 1940
г. огъ търговцитв изтече на 31 августъ. М-вото е продъл-жило срока до края на м. септемврий.

Крайната дата за събиране членския вносъ безъ гло ·

ба е 25 октомврий. Следъ това вноскитв се събиратъ съ
10 на сто глоба.

Застраховката при Посмъртната каса при съюза е
въ сила, ако се ппащатъ редовно вноснитв, иначе, при не-
щастенъ случай, Касатв не може да изплати осигурената
сума. Дългъ е на всвки застрахованъ да държи въ редъосигуровката и да плати веднага просроченитt и текущатавноски.

ПОСМЪРТНf\Тf\ квсв

за
въ

Близо година и половина
следъ учредяването на По-
смъртната каса при Съюза,
ние можемъ да говоримъ ве-
че за нейнитв посгиженив и
за ролята, която тя почва
да играе въ организационния
животъ на бъпгарскитв гър-
говци. Надеждитt, които се
възлагаха на нея, не остана-
ха нвпраздни. Въ ецно крат-
ко време ние виждаме Ка-
сата да израства като единъ
могжщъ факторъ. Това се
дължи както на ясно очер-
таната нужда отъ посмърт-
ната помощь за голtмата
часть отъ гърговскигв се-
мейства, така и отъ добре
обмисленитt и здраво поло-
жени основи при създаване-
то на Касата, а сжщо и на
добрата организация, която
и се даде. Само за година и
половина Касата ycnt да на-
бере чувствителни суми, съ
които да обезпечи на свои-
тв членове една пълна си-
гурность на плащане по-
смъртната помощь. Наред ь
и заедно съ тази сиrурность,
Касата вече се снабди и съ
единъ цененъ имотъ, хойто
приютява днесъ не само ней-

' нитt служби, но и квнцела-
риигв на Общия съюзъ. Та·
зи придобивка буди rордость
у всвкой търговецъ, защото
тя показва колко лесно и
бързо съ общигв усилия на
всички могатъ да се постиг-
натъ нвщв, за които до ско-
ро само можеше да се меч·
тве. Тя утвърждава силата
iia солидарностьта и гопвма-
та роля на взаимопомощьта,
особенно за слабитt чпено-
ве на една професия.

И въпрвки това зедовол-
ство и радость, не може да
не дадемъ иэразъ и на бол·
ката. че много още гъргов-
ци стоятъ далечъ отъ По·
смъртната каса. Надъ 40,000
души търговци еж вече на·
редени подъ нейната стрtха,
но други още надъ 30,000
души добри търговци не
членуватъ въ нея. И, за го-
лtмо съжаление, болшин·
ството отъ тtхъ еж наА·
слабитt материлално, тиs?,
които иматъ най-голtма нуж·
да отъ нея, защото тя е съэ·
дадена най-вече за ,i;хъ и
за тtхнитt семейства. Въ то•
ва число еж, преди всичко,

Следва на 4 стр,
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fnи?пн?вниитъ n?x?nъ
Отъ нвколко седмици на- •

самъ ревизори отъ Минис-
терството на вжтрешнитв ра-
боти (отдtление за общес-
твени грижи) и финансови
инспектори извършватъ изъ
цвлата страна ревизии по оп-
редtлянето и внасяната на
еднопневния доходъ. Твзи
провврки еж засегнали и
професионалнитt организа-
ции, които, съгласно закона
за Общественното подпома-
гане еж натоварени да on·
редtлятъ разиъра на едно·
дневния похопъ на своитв
членове още отъ самото на-
чало-1935 год.

За голъмо очудване, поч-
ти навсвкжце проввркитв еж
констатирали, че професио-
непнитв организации еж оп-
рецвпяпи низки облози на
своитв членове и сега лица-
та, натоварени съ ревиэитв,
извършватъ нови облагания
и искатъ от ь чпеноветв на
орrанизациитt д а внисатъ
разпикигв между облога, на·
правенъ отъ организацията,
и новия облоrъ, изчисленъ
отъ ревизоритв. За 1939 гад.
тази разлика въ облога се
иска въ двоенъ рвэивръ, тъй
като не се звсвга отъ фис-
квлнета амнистия Сжщото
ще· бжце и за 19?0 гад. Въ
нвкои градове само огъ тър-
rовцитt се искатъ no нвкол-
но стотинъ хиляди лева.

Очевидно е отъ пръвъ пог-
ледъ, че тукъ има нtщо неяс-
но, непълно, нвщо нередно.
Защото, ако всички профе-
сионални организации въ цв-

• пата страна еж направили
еднаква грвшкв, еднакво от·
клонение отъ наредбитt, не
може ца става въпросъ за
нецобросъввстностъ. или за
нарушение, а само за цефек-
ти и непълноти въ свмитв
t?аредби.
Професионалнитt сдружения.
{браншови и общи) бвха на·
товарени съ нвколко наред-
би и окржжни да съставягъ
всвкв година до 1 априлъ
списъци на своитв членове
и да извършватъ облагане на
сжшитt. За търговцитв то·
ва облагане засвгеше само
едноличнитt фирми, а оста-
налитt сами си изчисляваха
и внисаха еднодневния до·
ходъ направо въ Б. Н. Бан-
ка. Много упжтвания се да-
доха за срокове на събира-
не, за процедурата на об-
жалване, за сроноветв за от-
читане сумитt въ Б. Н. Б.,
За отговорности за закъсне-
ние и пр., но не и катего-

,. РИЧ!iи качини за опредвпя-
нето реэнвре на облога. Отъ
всич'<о ясно личеше, че на
орг?низациитt се предоста·

вя да намtрятъ начинитt и
срвдсгвата за установяване
размtра на брутния доходъ
на своитв членове и да ги
обложатъ върху този раз-
мtръ. Епничкото. което no·
ложително се искаше отъ
упревителнитв твла, това бв
да действуватъ цобросъвест-
но при оnредtлянето на об·
лозитв. И за проявяване на
недобросъвtстность наред·
битв предвиждаха наказания
за провиненитt управителни
тъпа.

Сега не става въпросъ при
ревизиитв за нецобросъввс-
тность отъ страна на сдру-
женията, а за неправилно
опрецъпяне. А кое е прави·
лното и где точно еж ука-
зани начинитв за точното из·
числяване на еднодневния
доходъ? Това е направено
въ наредба № 5057 на Ми-
нистерството на вжтрешни-
тt работи и народното здра-
ве, публикувана въ брой 122
отъ 1 юний т. r. на Държ.
вестникъ. Съ тази наредба
се цаввтъ вече по-подробни
указания за изчисляване раз·
мtра на облога еднодневенъ
доходъ. Отъ сжщата наред-
ба r. г. ревизоритв черпятъ
и припагатъ и правилото, че
брутния доходъ на търгове·
ца (занаятчия и np.) ще се
намври, като нъмъ чистия
прихопъ, върху който е об-
ложенъ съ данъкъ-патенгъ
се прибавятъ всичкитъ му
общи разходи-наеми, зап-
лати и пр., въобще тия раз·
хопи, които наредбата не до-
пуща да бжцатъ спадани отъ
брутния дохопъ.

Питатъ се всички търгов-
ци и всички граждани, за-
сегнати отъ тази нова на·
рецба: накь можеха да я
знвятъ и припвгатъ профе-
сионалнитt о р r а н и з ации
презъ 1935, 1936, 1937, 1938
и 1939 гоц., гагата тя изпи
за едва презъ м. юний 1940
гоц.? Може: ли да се дава
обратна сипа на наредби за
действия, които еж извърше-
ни преди година, две, петь?
И после-правилно и спра·
ведливо ли е да бхцетъ от-
рупани хиляди граждани съ
плащане на суми, които, гв,
по установения з а к о н ен ь
редъ не еж били задълже-
ни на времето да плащатъ?
Ние пакъ подчертаваме, че
по силата на цосегашнитв
наредби може да става въп-
росъ за проявена недобро·
съввстносгь отъ страна на
управителнитt тtла на орrа-
низациитt и ако такава без·
спорно се установи, да се
иска наказание за нея, но
не и цв се извършва наредъ

ново преобпагене, когато то
е било вече извършено свое-
временно отъ натоваренитt
съ него организации. Обла·
гането е било извършено за-
конно, редовно, съ него не
е била сезирана на времето
никаква инстанция, освенъ
предвиценитв възражения, и
то не може да бжце изцtло
отхвърлено и наново извър-
шено no начини и правила,
установени едва следъ нъ-
колко години.

Самиятъ начинъ no който
днесъ става отъ г. г. реви·
зоритв преизчисляването на
вноската--еднодневенъ до-
доходъ е съвършенно не·
правилеиъ и несправедливъ,
споредъ насъ. Данъкътъ-па
тентъ се налага върху пред·
полагаемиятъ чистъ до·
ходъ за идната година, а
вноската еднодневенъ доходъ
се изчислява върху действи-
тепния брутенъ доходъ за
изтеклата (предидущата) го·
дина т, е базитв на данъка-
патентъ и на еднодневния
доходъ еж. абсолютно раз·
лични и не могатъ да се взе·
матъ м за двата случая.

Ние сме свидетели съ как·
ва бързина и съ каква лес.
нота единъ ревизоръ само
въ нвкокко дни отъ канце-
ларията на Данъчното управ-
ление извършва провврката
и преоблаганего за цвли 6
години на всички лица отъ
нвколко професии на единъ
гопвмъ градъ, като Хасково,
а тв еж хиляди. Колко трудъ,
колко време употрвбихе пра·
фесионалнитt организации,
за да извършагъ това обла·
гане. за да разгледатъ въз·
раженията и np. и пр.? Ако
това всичко бвше така лес-
но, за очудване е защо на
времето още не бв припо-
жено и изчисленията не се
извършваха направо отъ да-
нъчнитв органи, а б t х а
впрегнати въ тази небпвго-
парна работа хиляди профе-
сионални организации, на
които днесъ се отрича как·
вэто и да било компетент-
ность, или капърность да on·
редtлятъ доходитt на свои-
тt членове?

Законно и добросъвtстно
изпълнената отъ професио-
напнигв организации въ те-
чение на редъ години рабо-
та не може да се отрече и
да се анулира изцвпо Това
би било напълно неоправда-
но. защото се основава на
наредби и гъпкувания на кои-
то се дава обратна сила. То·
вани кара и да вtрваме, че
извършенитв преоблагания
изъ цtлата страна ще бж-
цатъ отмtнени, освенъ въ
слу?аитt, ноrето се конста-
тира, че тt еж извършени
при проявена недобросъвtст·
ность, а такива, увtрени сме,
ще б,11.да·rъ много рtnки.

Брой 15 (27)

Две думи и Зд естеството
на самия облогъ - еднодне·
венъ доходъ. Той се въведе
на времето като единъ ин·
струментъ за улесняване об-
шественната благuтворител-
ность, зе 11ремахва11е множе-
ството просии, които бtха
омръзнали на всички и зато·
ва той бt посрещнатъ доб-
ре и се плащаше съ rотов·.
ность. Рtдко биваха чувани
възражения противъ него.
Това бt до настоящата го-
дина когато този, така да
кажемъ невиненъ и блаrо-
роденъ облогъ, 61; взетъ ка·
то основа за други много по-
тежки облагания. Тогава из·
пъкна на лице. за мнозина
граждани, и положението, че
тt, не правейки възражения
срещу единъ ПО·ВИСQКЪ отъ
дохода имъ облоrъ за едно·
дневенъ доходъ, който еж
плащали съ мисъльта и съз·
нанието, че това е една бла·
rотворителна вноска, днесъ
изведнажъ бtха подложени
на други тежки облози, кои-
то се базираха на вноската
еднодневенъ доходъ.

Но тукъ вече не помагаха
нито възражения, нито ос·
парвания и тия хора безро·
потно трtбваше да платs?тъ
тежки данъци, заради своята
минала непридирчивость и
ГОТОВНО(ТЬ да б ж да т ъ въ
полза на общественото под·
помагане съ едни nо·чувстви·
телн11 вноски

Днесъ търrовцитt, па и
всички граждани, искатъ ед·
но: яснота и катеrоричность
при облаганията и отмtнява·
не и недопускане на какви-
то и да било увеличения на
облози за минали години,
които облози еж били из-
вършени на времето no за·
конно установения редъ и
начинъ. Това, преци всичко
трtбва да се направи за ед·
нодневния доходъ.

За брашното
Много съображения отъ

държавенъ и общонароденъ
интересъ наложиха държа-
вата да разпоре.жде съ сво·
бодата, отъ която се ползу·
въше до сега стопанския де·
ятель. Колкото и болезнено
да се посрещна вмtшател·
ството на държавата въ ча-
стния стопански животъ и
по-спеuиално въ търговията,
търrовцv.тt почнеха д1'1 свик-
ватъ съ много отъ разnо·
редбитt, нtкои отъ които
дори имъ помагатъ въ на·
стояшитБ трудни дни.

Впрочемъ много отъ не·
редбитt. биха били по-леко
поносими, ако пр-, създава·
нето имъ тt се проучваха
по-основно. Неизпълнението
на почти всички нареж.паню1
въ връзка съ обмtната е
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Посмъртната каса
(Продължение отъ стр. 2)

повечето амбулантни търгов- f напичностьта на две каси,
ци, Тази група български тв оставатъ неосигурени ни·
търговци стои почти изцtло то при една, защото и са-
извънъ Касата. .А . за тъхъ мигв секретерь-касиери еж
нtма по-гопвма благодать въ колебание какъ да по-
отъ нея. Именно тв, плащай- стжпягъ и чии нареждания
ки само половина вноска, на изпълнятъ-дали тия на
180 лева годишно, еж по- своя съюзъ, или ония на
tтавени въ положението да Общия съюзъ.
се ползуватъ отъ благата на На това положение гръб-
взаимопомощьта, имайки рав- ва да се тури по-скоро край,
ни права съ ония свои ко- за да бжпагъ въ най-скоро
пеги, които носягъ двойно време привлечени къмъ По·
по-гопвмо задължение, като смъртната каса и всички ам-
ппвщвтъ пълната вноска отъ булантни търrовци.
360 лева годишно.

Причинитв за това непри-
общаване еж доста. Главна-
та отъ твхъ е, безспорно,
слабото материално състоя-
ние не! амбулантнитt търгов-
ци, за които всвки разходъ
па билъ той най-полезенъ и
нуженъ, е една тяжесть. Въ
това отношение, обаче, може
доста нвщо да се направи
отъ секретарь-касиерттв на
амбулантнитt сдружения, ко-
ито съ повече трудъ могатъ
да извършватъ инкасиране-
то на вноскитв за Посмърт-
ната каса на нвкопко пжти,
като сьбиратъ дори само по
5 лева на веднажъ, срещу
купончета, ипи по други на-
чини, които тв биха си из-
работили и приложили.

Друга спънка, сжщо важ-
на, е сжщесгвуввнето на от-
дtлна посмъртна каса при
Амбулантния сьюзъ. Естест-
вено е, че амбулантнитt тър-
говци не могатъ да издър-
жатъ две осигуровки, а при

За брашното
(Продължение отъ стр. 3)

свързано съ доста тежички
санкции. l<ъмъ тия санкции
едва ли би се прибвгнепо,
когато въ основата на всвка
наредба лежи здравъ разумъ.
Търговцитв, обаче, съ гопв-
мо очудване получаватъ на-
редби, които не моrатъ да
се оквчествятъ като основно
проучени.

Така напримtръ, отъ нв-
колко дни имаме наредбаза
продажбата на брашната.
Опредвпено е брашното да
се продава на дребно по
сжщате цена, по която тър-
rовецътъ-детайлистъ го ку-
пуви отъ мелничаря.

Отъ интересъ за народно-
то изхранване е да не се пу-
щатъ подобни непроучени и
непълни наредби. Тв само
убиватъ вtрата у търговци
и консуматори, че нtкои ор-
гани обмислятъ достатъчно
наредбитt си.

Наредби заповtди и норяировки
Мtiстно комисарство.Эаповьдь

№ 50
гр. Хасково, 10. VIII. 1940 г.

На основание чл. 2 отъ З а к о н а за осигуряване на
снабдяването и регулиране на ценитt

Эаповьдвамъ:
Слънчогледовото нерафинирано масло {шарланъ),

да се продава въ гр. Хасково по следнитt цени: франко
фабрика килограмъ до 15"70 лева; Отъ магазина на ангро-
систа кипогрвмъ до 16·30 лева, а питъръ на дребно до
16·50 лева.

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

Настоящата звповвць да се разгласи за знвние, като
общинскитв органи спедятъ за изпълнението и.

Эапов-ьдь
№ 55

гр, Хасково, 19. VIII. 1940 г.
На основание онржжно № 27300 отъ 15. VIIL т. r. на

Министерството на търгов., промишл. и труда и эвповвдь
№ 2231 и 2232 отъ 12. VIit т. г, на сжщото Министерство
(д. В. бр. 185/940 г.), отмtнявамъ звповвдигв си подъ No №
9 отъ 16. 11. т. г. и 46 отъ 20. VII. т. г., като

Эаповьдвамъ:
Волскитъ, конски и мулешки поднови да се про-

даватъ въ rp. Хасково по следнитt цени: на едро до 17·80
лв. кгр., на дребно до 19 лв. кгр,

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

Преписъ отъ тая ми зеповвдь да се разгласи за зна
ние, а общинскитв органи следятъ за изпълнението и.

Эапов85дь
№ 47

гр. Хасково, 29 VII 1940 година
По поводъ окр, № 23500 отъ 22 VII н. г. на Минис-

терството на търгов., промишл. и труда, основано на запов.
№ 1889 отъ 16 VII т. г. на сжщото Министерство (Д. В.
бр. 162/940 г.), отмtнявамъ эаповвпьтв си № 23 отъ 27·3
т. г., като ЗАПОВоДВАМЪ;

Внесениятъ презъ Русе следъ 20 VI т. r. бензинъ да
се продава въ гр. Хасково по спеднитв цени:

Бензинъ наливно въ варелъ на едро фр. магазина на
ангросиста до 20 лв. кгр., на дребно литъръ до 15.70 лв.

Задължавамъ всички които продаватъ бензинъ на ед-
ро да отбелязватъ въ факгуритв: ,, Внесенъ презъ Русе
спедъ 20 VI 1940 rод.

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

Настоящата заповtдь да се разгласи за знание, като
общинскитв органи следятъ за изпълнението и.

М·во на търr. nромиwпеностыа и труда
(?, Э а по в ъ д ь? 2318

Опредtля се цената на ориза, добитъ отъ арпа ре-
колта 1940 година, както следва:

а) оризъ 1-во качество (съ счупени зърна най-много
до 10°/0) да се продава ецинъ килоrрамъ:

Други сортове "Пембе•
Франко фабриката за оризъ въ

производителнитt центрове до . . 13·90 лв. 14•90 лв.
Франко вагонъ въ производи-

телнитt центрове до . . . 14·- лв. 15 - лв.
Франко склада на ангросиста въ

производителнитt центрове. . . • 14·20 лв. 15•20 пв,
6) оризъ .Ризонъ" (полученъ отъ сорта „пембе", съ

счупени и слаби зърна най-много до 3°/0) да се продава
единъ килоrрамъ:

Франко фабриката за оризъ въ производ. центрове:
въ кутии до. . 15•90 пв,
въ торбички до . 15•40 лв.

Франко вагонъ производителнитt центрове:
въ кутии до 16·- лв.
въ торбички до . . . 15·50 лв.

Франко склада на ангросиста въ произвоц. центрове:
въ кутии до 16•20 лв.
въ торбички до . 15·70 лв.

Списъкъ на хасковскитt търговци
членове на Посмъртната каса при Съюза

(Продължение отъ бр. 14)
542. Георги Запряновъ Николовъ-яйчарь, Сърница
543. Георги Калиновъ Примовъ-обущ. матер., Хасково
544. Господинъ Господиновъ l<олевъ-наемат. баня, Хасково
545. Дtлчо Господиновъ Халачевъ-питиепродав., Марийно
546. Дtлчо Теневъ Консуловъ-зърнени храни, Бродъ
547. .Цtлчо Тодевъ Толумовъ-питиепродавецъ, Хасково
548. t?осифъ Аврамъ Райтанъ-манифактура, Хасково
549. Иорданъ Атанасовъ l<уцовъ-ханджия, Петелово
550. Иванка Дончева Кордова-питиепродавка, Брвстово
551. Иванъ Радичевъ Бояджиевъ=-хенджия, Горски-Изворъ
552. Киро Дtлчевъ Атанесовъ-търгов. цобитънъ, Воденъ
553. l<олю Пейчевъ Колевъ-питиепродавецъ, Момастиръ
554. Мордо Несимъ Бенвдо=-эахврни издtлия, Хасково
555. Марийка Господинова Господинова-дър. за горене, Х-во

(Следватъ въ идни51 6ро1)


