
Год. I Хасково, 1 септемврий 1939 год.

СТDПАIСКИ &ЮЛЕТИl'Ь
11:0
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Посмъртната каса
Спедъ доста дълги усили?.

I

гия, съ своята количка или
- Посмъртната каса при Съю- табла, Спратъ ли, спира и
· за на бъпгарскитв търговци препитанието имъ, защото
· е учредена и утвърдена 01 ъ за капитали и други доходи
1, г. Министра на търговията и и дума не може да става. И
1 започва своята д е й н о с ть. ето твзи бедни и слаби тру-
? Всички търговци вь страна· женици, срещу една вноска
? та трвбвв да се поздравятъ огъ половинъ левъ дневно
· съ тази нова придобивка на ще могатъ да осигурятъ ед-
1· своята организация. на сума отъ 10,000 до 25,000

Вьпрвки отрицателното лева, която твхни It сеией-
r становище на нвкои по пое- ства и твхнитв близки следъ
1 нъртиигв каси и тtхната ро- смъртьта имъ ще получатъ.
1 ля и значение, ползата отъ Но ние смътеме за много
1 твхъ си остава безспорна. по-значителна и по-важна

Вврно е, че при сегашния другата, моралната стойносгь
· размtръ на посмъртната по- на института-Посмъртна кв-
; мощь отъ 10,000 лева, а да- са. Последната ще представ-
, же » при предвидения пър- лява една връзка, една спой-
1 воначално размвръ отъ 25 на между цесяткитв хиляди
1 хип. пв., който, убtдени сме, търговци отъ страната, кои-
ще бжде цостигнатъ само O чрезъ нея ще се чувству-. следъ нвнопно години, за ватъ свързани въ една общ-нвкои отъ по-ецритв търгов- ность, въ едно цвло, въ ец-

1 ци касата не представлява наголtмъ интересъ и чувстви- на организация другар-
. телна помощь. Но не трвбва ство, взаимность и самопо-
да се забравя, че rолtмото мощь. Още първитв дадени

'болшинство отъ български- посмъртни помощи ще вая-
' тii търговци еж дребни сто· кчатъ у търговцитв вврата

въ голtмата и полезна ро-, пенсии сжществувания и за ля на касата. f\ тази ввра ще: твхъ сумата 10.000 и евенту-
; ално 25,000 пв., е чувстви- бжде основата, върху която
: телна и отъ голtмо значение. ще се изгради другата гопъ-
, Особенно това важи за дреб- ма придобивка, която тър-

говцитв пакъ сами ще си
1 нигв търговци-бакали и др. създадатъ, а именно пен-отъ селата, па и отъ грацо-
ветв, f\ за а м б у л а н тнигв сионния фондъ.
търговци значението на кв- Като поздравяваме всички

1 сета е неоценимо. fl именно търговци съ учрецяването на
твзи категории български Посмъртната каса, апелира-

: търговци (обложени съ да- ме къмъ твхъ да се отзо-
нънъ-пвтенгъ 200 лева) еж
поставени въ б л а го п рият-
ственно положение, като ще
плащатъ на касата годишна-
та вноска-премия въ попо-
винъ размtръ-180 лева.

Знае се, че болшинството
отъ тия дребни търговци еж
бедни и доходитt отъ тtх-
ната търговия траятъ до то-
гава, докато тъ сами стоятъ
въ своето дюкянче, или пъкъ
работятъ около своята сер-

ватъ веднага и звпочнатъ ре-
довното си членуване въ нея,
за да дадатъ възможность
въ най-близко време тя да
увеличи разивра на давана·
та помощь, а сж що така да
може да изпълни успвшнои
другитt си важни цвпи-съз-
даване на почивни и лечеб-
ни станции за търговцитв,
издържане въ училища де-
цата на бедни търговци и
пр.

Пром1;ни
въ висwиА nерсонаnъ

на М-вото на Търговията
Следъ освобождаването на

поста Директора на тър-
говията отъ r. Д-ръ К. Боб-
чевъ, който става професоръ
въ университета, за Дирек-

торъ на търговията е наз-
наченъ r. Д-ръ Гжбенски,
досеrашенъ Н·къ отдвпение
за търговия при М-вото.

На свободния пость Ди-

1

ректора на професиитв е
назначенъ цосегешния Шу-
менски обл. дир. r. Шумеловъ

Дан"ЪК'Ъ-патента
за периода 1940/41 rод.

Министерството на финан- I
ситв е издало наредба No 'I-74, съгласно която отъ 1
до 30 септемврий т. г. трвб-
ва да подадатъ декларации
за облагане съ патенть за
периода 1940 - 1941 година
слецнитв лица:

Всички, които упражня-
ватъ свободни занятия, безъ
оrледъ на прихода имъ и
опредъпения имъ до сега
патентъ.

Всички занаятчии (чл. 8).
Всички търговци-еднолич-

ни фирми, събирателни и ко-
мандитни (безъ акции) дру-
жества и к о о п е ративнитв
сдружения, безъ нрецитнитв
и застрахователнитв, които
вършатъ търговия .

Лицата, които събиратъ
непосредствено отъ произ-
водителитв: яйца, кожи, пло-
дове, зеленчуци, семена, дър-
ва и др. и ги продаватъ на
други търговци съ предпо-
лаrаемъ чистъ приходъ по·
налънъ отъ 160,000 лева.

Това не се отнася до тър-
говцитв, които продаватъ
фуражъ на едро. Tt ще пла-
щатъ двнънъ върху оборота.

f\мбулантнитt търговци,
които упражняватъ заная-
тието непрекъснато, а не се-
зонно. Нtма да подаватъ
декларации амбулантнитt
търговци, които упражняватъ
занятието сезонно, за което
еж снабдени съ разрешител-
но отъ мtстната общинска
впасгь. Това еж зеленчуно-
продавцитt и овощаритt.

Претежателитt на уемни
мелници, които нtматъ зър-
ночистателни и брашноот-
сввни инсталации, на мелни-
ци за червенъ пиперъ, на
дараци и тепавици.

Не следва да подаватъ дек-
ларации, лицата, които вна-
сятъ данънъ върху оборота,
понеже подавагъ деклара-
ция-сведение до 20 число на
всвки месецъ, а тв еж:

а) търговцитв само не ед-
ро или на едро и полуедро,
безъ оrледъ на предполага-
емия имъ чистъ приходъ.

б) търговцитв.анционьрни
и командитно - акционерни
дружества, дружествата съ

ограничена отговорность и
мвстни клонове на чужде-
страннигв дружества, безъ
изключение;

в) складоветt, или кпоно-
ветt на индустриални пред-
приятия за продажба на дреб-
но на произведенията имъ.

г) Търговцитв, които въ
единъ магазинъ продвватъ
на дребно, спедва да вна-
сятъ цанъкъ върху оборота
за продажбитt си отъ всич-
ки магазини.

д) Лицата, които отгова-
рнтъ на условията за патен-
тно облагане, ще подадатъ
декларация за облагане съ
патентъ, манаръ, че за пе-
риода 1938 и 1939 rодини
еж плащали данъкъ върху
оборота.

сезонно oonaraнe
Пригежателитв на обик-

новенни казани за варене на
ракия, които използватъ на-
занигв си сезонно, ще се
облагатъ съ данъкъ занятие
по чл, 40 отъ наредбата-за-
конъ, като лица, които по-
лучаватъ приходи отъ сезон-
ни заня,ия, безъ да прис-
падатъ необлагаеми суми, за-
това нtма да по аватъ дек-
ларации презъ м. Септем-
врий тази година.

Лицата, които иматъ ман-
дри въ едно или повече на-
селени мtста, ако продаж-
бата на произведенията имъ
става било направо отъ ман-
дритв имъ. бl-!ло отъ времен-
ни складове въ друго насе-
лено мtсто се облагатъ по
чл. 40 отъ наредбата-законъ,
като сезонни занятия, пора-
ди което нtма да подавап,
декларации.

Мандражиитt, които про-
даватъ произведенията си въ
постоянни складове, или ма-
газини, ще се облаrатъ като
търговци къмъ населеното
мtсто, кждето се намира
склада или магазина, съ па-
тантъ, или възъ основа на
оборота, в ь зависимость отъ
правната имъ форма, начина
по който извършватъ тър-
говията, или предполагаемия
чистъ приходъ - подъ, или
надъ 160,000 лева.
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Накъ ще се членува въ Посмъртната каса ' Поnзvването отъ закона з? ,,Фискалната амнисти?1
Презъ тази пролвть На· • Липсата на достатъчно п\:,щатъ най-много 25 години, родното събрание прие за- соналъ и наближаванеили до смъртьта на търга- кана за опрощаване на гло- края на срока= З! Х не и!1'

би, лихви и неиздължвния даде въэможность да б:по разни закони, или на- датъ провtрени всички ТЪJдкратко наречения „Законъ за говски и др. предприятц<:фискалната амнистия". Този

I

F\ спорепъ неправенигв oтf-iзвконъ е публикуванъ въ М-вото пред у п р е жден,
Държавенъ вестникь брой чрезъ печата, не ще бж;73

Ц?т:Ьт? а??илз:к:н:· бt да ?:?е=? с;?::?во продълж
iсе направи едно облегчение Всичко това ни накара if!на всички ония български спремъ вниманието на r. fграждани, които оставатъ за- търговцитt върху този з tдължени нъмъ държавата, конъ и да дадемъ нъколя
"Iобщини, и други институти разяснения и упжтвания.
1за най разнообразни данъци, За болшинството огъ тъ1 rтакси и берии, гербовъ на· rовцитt представляватъ и

логъ, както и глоби, лихви тересъ постановленията ?
J.

за закъснение и пр., свърза· закона относно прекигв дi тни съ твхъ, като нвкои отъ нъци, държавнитt привил гтвхъ се опрощаветъ напъп- гии, акцизи, патенти тютк
1но, а други се намаляватъ ни и пр., гербовия налоп
1съ известни проценти. храноизноса, такси и бери fТака поставената цель на Доколкото се касае за Дi,ментъ отъ данъчната власть закона бt въ голtма степень нъци, такси и берии и п] fза плагениъ цанъкъ-патенгъ постигната и мнозина граж- както и за нарушения, пза миналата 1938 гоц., въ пени, сдружения, предприя- които еж съставени актовслучай че плаща такъвь да- тия и пр. се освободиха отъ и издадени постановпения.:нъкъ въ размtръ 200 лева, гнета на разни съставени е. до задължения добр? и:за да може да плаща пре- имъ актове и постанов тения, вестни на самия данъкоппмията наполовина (180 лв.)

Освенъ това, ония търговци,
които еж платили вече 100
лева за фонда „ Посмъртна
каса", при получаването на
разрешителното, трвбва да
носятъ и квитанцията, или
пъкъ самото разрешително.
за да не ппашатъ повторно.

Посмъртната каса при Съ-
юза на българскигв търгов-
ци вече действува.

Съгласно устава на сжща-
та, членуването въ касата е
задължително за всички ли-
ца, упражняващи каквато и
да било търговска дейность
и чиновницитв при търгов-
скигв поддtления. Членове-
тв на събирателнит-в дру-
жества чпенуватъ псотпъл-.
но. Кооперативнигв, акцио-
иернигв, о. о. ц-ва и коман-
дитнитв членуватъ по жела -

ние съ свои представители.
Новонач -нающи търговци се
приематъ, ако не еж по-въз-
растни отъ 50 години.

Членуването почва отъ де-
ня въ който се внесе пър-
вата вноска, заедно ·Съ встж -

пителната и административ-
ната такса. Всгжпителната
вноска е 100 лева и тя е
събрана отъ осепнапитв тър-
говци когато еж получили
разрешителното си. Ония,
които нtматъ разрешителни,
ще я платягъ сега. F\дмини-
стративнигв р а з носни еж
опредtлени на 30 лева на
членъ. Годишната вноска -
премия е 360 лева. Ония тър-
говци, които ппещатъ годи-
шенъ данъкь-патенгъ 200 ле-
ва, плащагъ премията напо-
ловина, т, е. само 180 лева
годишно. Премиитв се пла-

веца.
Посмъртната помощь се

плаща на наслецницитв, или
на лицата, които членътъ е
посочилъ приживе. Размв-
рътъ на помошьта е 10,000
лева, но при добро състоя-
ние на касата тя ще бжпе
увеличена. Увtрени сме, че
това ще стане въ едно не-
прод ьлжително време отъ
като касата започне функ-
циитв си,

Записването на членове на
касата ще става при Общи-rt търговски сдружения, где-
то всъни търговецъ ще по-
пълни именникъ съ всички
необходими данни. При явя-
ването си въ Сдружението
всвки търговецъ ще трвбва
да носи съ себе си доку-

По подаването на декларациит?
ЭА ДАНЪКЪ-ПАТЕНТА

Сведения и упжтвания за гьрговцитв
На друго мtсто въ вестника съобщаваме за

пведстоящето подаване на декларации за облагане
съ данъкъ-патенгъ за периода 1940-1941 год. Об-
ръщаме внимание върху това съобщение, тъй ка-
то то засвга почти всички търговци.

Подаването на декларациитt. трt.бва да стане
най-късно до края на месецъ сепгемврий. Срокътъ
е фаталенъ и тtзи. които не го спазятъ, ще пла-
щатъ данъка въ троенъ размtръ.

Пекларациитв се написватъ съ мастило, ясно
и четливо, като се попълнятъ всички графи. Въ на-
чалото на декларацията се означава браншовото
сдружение, къмъ което се числи търговеца. f\ко
нвма съотввтно браншово сдружение, пише се Об-
щото търговско сдружение.

Пекларациитв се подаватъ въ два еднакви ек-
земпляра. Преди да се подадатъ въ Данъчното уп-
равление, гв се представятъ въ канцеларията, за
да бжцагъ щемпелувани. Данъчното управление не
приема нещемпелувани декларации. Заедно съ щем·
nелуването се прави и провврка, за да се избвг-
натъ грвшки и излишно връщане отъ Данъчното
управление.

f\ко нвкой търrовецъ започне да работи следъ
1 октомврий, той следва да подаде декларацията
си въ четири екземпляра и то въ срокъ единъ ме-

неизцължения, закъснения и
пропуски за които, ако не
сжшествуваше този законъ,
трвбввше да понесатъ го-
лвми често съсипателни тя-
жести въ формата на глоби,
лихви и пр.

Занонътъ засвга периода
до 31 цекемврий 1938 год.,
а срокътъ за ползуването
отъ неговитt постановления
е до 31 октомврий 1939 год.

За да се даде възмож-
ность на повече лица, учреж-
дения и предприятия да се
възползуватъ отъ облегче-
нията на закона, М-вото на
финанситв предприе съ свои
органи ревизии изъ повече-
то селища на страната на
разни предприятия, търгов-
ски фирми, банки и пр., при
които ревизии да се конста-
тирагъ допуснати нередов-
ности, опущения, грвшки и
пр, които да бжцатъ изпра-
вени, като засеrнатитt лица
се възползуваrъ отъ облег-
ченията на закона, защото
тия облегчения се прилагатъ
и тогава, когато нарушения-
та и грвшкитв се констати-
ратъ и при ревизия, но въ
предвидения срокъ- 31 ок
тоиврий.

Такава ревизия се извър-
ши и въ града ни отъ два·
ма данъчни експергъ-счето-
водители и засегна не гопъмъ
брой по-едри предприятия.

тецъ, предполага се, че то 1

самъ следи и ще се възпо.
зува отъ закона въ предв
дениятъ срокъ. По-голвн
интересъ предсгавляввт-, СЛJ
чаитt по събирането и вffi
сянего на безобложнитв Дi
нъци, данъка върху обор
та, както и гербовия налог
Поради сложностьта при 01

редвпянето на тия данъци
герба, както и поради тов
че то става отъ самия данз
коплатецъ , допустими с
често грвшки и пропуск
почти винаги неумишлени
но впечащи значителни гш
би.

За откриването на под?
ни нарушения и грвшки, пр
липса на ревизия отъ стр:
на на данъчната впасть, пр:
поржчигелно е всички гы
говци да си направягъ свс
евремено една вниматепн
саморевизия за времето or
началото на 1935 година д
края на 1938 гад. За всичк
нередовности, които биха с
намвриписами относно безоf
пожнитв данъци (върху звпл
титв на служ. работници и пр
данъкъ-оборота, върху въ.
награждения и пр.), изпр
вянето ще стане, като вне
сатъ на бирника съответн
тt суми, безъ глоби. О
носно rербоsия налогъ,ко
то звсtга фактури (издадf

(Следва на 4 стр

сецъ отъ започване занятието.
Всtкакви други сведения и опжтвания се

ватъ отъ канцеларията на сдружението.
д·
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Търговското съсловие е основата

на нашия стопански животъ
Че българскиягъ търго-

вецъ е основата на българ-
ската държава, и че той,
скроменъ труженикъ за съз-
даването на материалната и
духовна култура въ държа-
вата ни, и тъй търпеливъ
данъкопnатецъ, не бива да
се изтезава, и не бива въ о·
негова, на когото всички раз-
читатъ, като опора на бъл-
гарщина и на държава,
да се създава смутъ въ ду-
шата и да се довежда до
лоложение, да почне да от-
рича всичко, и отъ фронта
на държавата да мине
тамъ, отъ гдето сжщиятъ
търговецъ е направилъ
много жертви, да може
да върне цругигв!

Въ последно време е за-
почната една съ нищо нео-
правдана кампания противъ
българския търговецъ, съ

i която искатъ да се иээвматъ
всички обекти на неговата
търговия, нвщо повече, отъ
всички страни се препоржч-

ватъ ограничения на търгов-
цигв и твхнатв дейностъ,
монополизиране на голtма
часгь отъ дейностьта на тър-
говцитв и обръщането на
търговската дейность въ
тъй наречената монопол·
на дейность.

Ние сме малка страна и ма-
лъкъ народъ-народъ, кой·
то има нужда отъ правилно-
то сътрудннчество на всички
свои синове; народъ и стра-
на, които тепърва се създа-
ватъ въ всвко отношене.

На нашия народъ трвбва
да дадемъ строители въ всв-
но отношение, но строители
компетентни. Не да отречемъ,
а да привлечемъ компетен-
тностьта и знанията на всич-
ки добри български синове,
е задачата на новото време.

Изпълни ли бългврскиятъ
народъ тази задача, нему
предстои блвскаво бжцеще.

Из1, изявленията на п-ля на
съюза Дим. Д. Вълевъ препъ
.Весгниеъ на вестнвцатв-.

МОЯТЪ ОТГОВОРЪ*)
Въ брой 2742 на „Утрин-

на поща" кмета на Хасково
Г-нъ Стояновъ, засегнатъ отъ
писмото ми до него за по-
рядкитt въ техническото от-
.дtление и общинскигв пред-
приятия излазя съ своя от-
говоръ мжчайки се да убе-
ди гражданството, че изне-
сенитв отъ менъ факти не
почиватъ на истината.

Като, основа, обаче, на не-
говия отговоръ е въпроса
накъ станахъ азъ общински
съветникъ. Премълчавайки
много обстоятелства, г-нъ
Стояновъ заключва: ,,Яню
f\рнаудовъ и сега е въ до-
товарни отношения съ об-
щината, защото още не е
завършилъ отдаденото му
предприятие-,, направа водо-
провода въ Хасково."

Г-нъ Кмета е юрисгъ и
знае кога преставатъ дого-
ворнигв отношения. Извър-
шеното отъ менъ е на лице.
Общината и гражданството
огъ деветь месеци се попз-
ватъ вече отъ този водопро-
водъ. Стана и освещаването
на сжщия.

Удостовврението к о е т о
nредставихъ въ сжца е из
дадено възъ основа прото-
кола за привременото прие-
мане отъ 2 декемврий 1938
год. и носи подписа и на по-
мощнЙкъ кмета г-нъ Колевъ.
f\ко госпоцинъ кмета счита-
ше, че въ това уцостоввре-
ние има вмъкнати невtрни
данни, длъженъ бt да го
обезсили и да иска наказа-
нието на виновнитt.

Но за да се изясни по доб-

:1

ре въпроса по провъзглася-
ването ми за общински съ-
ветникъ и усилията на г-нъ
Стояновъ да представи че
предприятието не е завър-
шень, азъ бихъ го помолилъ
да ца.!:J.Р. гласность на прото-
кола за привременото прие-
иане, огъ 2 пекемврий 1938
гоц., двата констативни ак-
та отъ май Т939 гад. и най-
после протокола на специал-
но назначената комисия да
рвэгледв тия актове.

По отношение изнесеното
отъ менъ за порядкитt въ
техническото отдtление и
общ и н с к и тъ предприятия
както и за извършването на
частнитв отклонения на во-
допров эца, г-нъ кмета на из-
вестни въпроси не отговаря,
на други съ общи фрази, а
на трети съ разни решения
на засилената управа, безъ,
разбира се, да опровергава
фактигв.

F\ гражданството очакваше
отъ г-нъ кмета ясенъ и на-
тегориченъ отговоръ на из-
несеното отъ менъ.

Въпроситв засегнати отъ
менъ въ писмото ми не еж
лични-тt еж свързани съ
благоустройството на града,
неговата хигиена и 'най-пос-
ле до разпиляване на об-
ществени средства и эвспу-
жаватъ по-сериозно отнася-
не съ твхъ.

f\зъ не се съмнявамъ, че
г-нъ Стояновъ обича исти-
ната и желае тя да бжце
известна на гражданството.
Ето защо азъ го моля да се
съгласи да се назначи една

ПАНАИРА
I булото на едно привицно го-

лtмо стопанско събитие и
търговско оживление, наши-
ятъ стоковъ панаиръ нанася
ежегодно на стопанскигв ин-
тереси на града една значи-
телна пакость. И наистина,
какво представлява въ сжщ-
носгь панаира по резупга-
титв си? Съ две думи: единъ
значителенъ износъ на хас-
ковски срвдства. Това е та·
ка, защото множество вън-
шни търговци идвагъ и раз-
продаватъ тукъ своитt сто-
ки, докато мвсгнатв пияца
дълго време преди и следъ
панаира замира - всвки се
въздържа отъ покупки, въ
очакване на панаира. F\ ку-
пува ли се твнъ нвщо по-
д о б роначествено, по-ново,
по-особенно, н t що, което
липсва на иагазинитв въ гра-
да? Не. Само че се купува
не отъ мвстнитв, а почти
изключително огъ придошли
продавачи.

Покрай това, отъ панаира
множество граждани купу-
ватъ само защото трвбва нt-
що да се купи и това съз-
дава излишни разходи, кои-
то особенно тежатъ на сла-
битt домакинства.

F\ какво остава на града
срещу всичко това? Нtма
притокъ на гости, които да
ползуватъ съ своето при·
сжгствие. Даже нвшо пове-
че - обикновенното есенно
движение, поради забрана
за минаване изъ улици и
площади и поради заемане-
то на площада, намалява зна-
чително, и редовното сто-
панско общуване съ околи-
ята се затруднява и намаля-
ва презъ цвла седмица. Ка-
то оставимъ на страна мал-
кото наеми, които получа·
ватъ нвкопко помtщения
около панаира, единственна

(Следва на 4 стр.)

Нвкопко дни ни двлятъ
отъ нашия панаиръ. По то-
зи случай, искаме да изка-
жемъ нвкои мисли специап-
но за стоковия ни панаиръ,
който зactra и интересува
търговцитв въ града.

Създаденъ следъ войната,
нешиятъ стоковъ панаиръ
продължава да сжшесгвува
вече доста години, безъ да
е утвърденъ всрвдъ граж-
данството и стопанскитt съ-
словия, като една необходи-
мость. Нвщо повече, за мно-
зина неговото сжщесгвува-
не носи неприятность, гри-
жи и щети.

Преди всичко, стоковигв
панаири, като срвдство за
продажби на стоки отъ ед-
ритв на дребнитв търговци
отдавна еж отречени, пора-
ди удобнитt съобщителни
сръдства и новитв методи въ
търговията. Тв еж эемънени
съ иостреннигв панаири. По.
до5на е сжцба-а и на по-
малкитв, локални панаири,
гдето се продаватъ стоки отъ
пребни търговци направо на
консуматоритt. Но ако за
едно малко селище, все още
може да се оправдае единъ
стоковъ панаиръ, който ще
достави на жителитt разни
стоки на самото мвсто, за
единъ градъ като Хасково,
въ който еж засгжпени всич-
ки търговски браншове, и на-
селението всвкога може да
си купи огъ пияцвта какво-
то му е необходимо, панаи-
рътъ не намира основание.
Ние спедимъ панаира отъ
самото му създаване и не
сме видtли на него да се
донасятъ стоки, каквито нв-
ма въ града, освенъ изоnил-
нитв д 1: рвени и стругарски
изпвлия и детскигъ играчки,
F\ може ли само това да о·
правдае единъ панаиръ?

Нашето мнение е, че подъ
анкетна комисия отъ незаин-
тересовани хора,като напри-
мtръ: едно лице отъ област-
ната дирекция, елинъ инже-
неръ отъ областьта, или ми-
нистерството, единъ финан-
совъ инспекторъ и по едно
лице посочено отъ него и
отъ менъ, която комисия да
има за задача:

1) Да разгледа всички въп-
роси свързани съ благоуст-
ройството на града повдиг-
нати отъ менъ и други ли-
ца. като се започне отъ под-
rотвителнитt имъ работи и
се свърши до днесъ:

2. Да разгледа всички фак-
ти, които ще и посоча, всич-
ки документи които ще и
представя, и разпита всички
свидетели които ще и посоча;

3. Да изслуша неговигв и
мои обяснения;

4. Да направи публично

достояние с в о и т t нонста
тации.

И ако тази комисия кон-
сте гира, че съмъ изнасялъ
невврносги, декларирамъ, че
веднага ще си подамъ ос-
тавката като общ. съветникъ
и ще поема всички разно-
ски на комисията.

Rко обаче сжщата кон-
статира обратното надявамъ
се, че и г-нъ нмета ще си
тегли последствията.

Хасково, 28 VIII 1939 г.
Арх. Аню Ат. Арнаудов\

*) Редакцията дава м-kсто
и на горния отговоръ Hfl общ.
съветникъ r. f\px. Я. f\рна-
удовъ, защото смtта, че въп-
роситt, което той повдига
въ своето заявление и въ
отговора си представляватъ
широкъ общественъ и сто-
пански интересъ.
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no закоиътъ за кооnеративиит? сдружения
Редътъ аа иаn,щане и аа връщане на д•nоает•

По поводъ честигв запит- : е постановилъ решение № 1

вания, отправени до сдруже-
нието ни, даваме нвнои ра-
зяснения по горния въпросъ,
въ връзка съ закона за коо-
перативнитt сдружения.

Съгласно чл, 24 отъ сж-
шия эвнонъ, когато управи-
телното твпо на едно кооп.
сдружение откаже да прие-
ме отъ члена заявлението му
за напускане (което често ста-
ва по най-различни причини),
членътъ на сдружението зая-
вява писменно на кмета же-
ланието си да напустне сдру-
жението. Кмегътъ, отъ своя
страна, трtбва писненно да
уведоми за това управата на
кооп. сдружение, Така че,
ако на нвкой членъ не бж-
де прието заявлението му за
напущане отъ самото коопе-
ративно сдружение, той но-
же да отправи за?влението
си до кмета, и то се счита
редовно подадено.

Относно връщането на дi;
ловетt пъкъ се разпорежда
чп, 29 отъ сжшия законъ,
съгласно който, дtловиятъ
капиталъ на напустналия
членъ следва да му се вър-
не 6 месеца следъ изтичане-
то на годината, презъ която
той е напустналъ сдружени-
ето. Този сронъ не може да
бжце скъсявенъ, или удъл-
жаванъ, чрезъ устава на
сдружението, или съ реше-
ние на общото му събрание.

Въ свръзка съ това, Върх.
кае. сждъ, IV rp. отдвление

Попзуваното отъ закона
за „фискалната амнистия"

(Продължение отъ 2 стр.)
ни и получени), оправдател-
ни документи (разписки и
др.), ведомости за заплати,
актове за всгжпване въ длъж-
ность, договори за наеми и
др., когато се констатира
необгербване, непълно об-
rербване, или неправилно У·
нищожаване на ма р кит -в,
взематъ се самитt докумен-
т11 и се представятъ на Да-
нъчното управление, заеано
съ нужцнигв гербови марки,
които сега се употрtбяватъ,
(безъ глоба) и данъчнитв ор-
гани залепватъ и унищожа-
ватъ иаркитв. По този на-
чинъ документътъ става ве-
че редовно и правилно об-
rербвенъ.

Всичко това трвбва да се
извърши най-късно до 31
онтомврий 1939 гоц. Следъ
тази дата, констатирани на-
рушения, макаръ и извърше-
ни презъ периода преди 31
декенврий 1938 rод., не се
ползуватъ отъ облекченията
и опрощаванията и поцпе-
жатъ на общо основание на
глоби и лихви.

отъ 11. 1. 1938 гоц., гласящо:
,,дtловет-в на изпвэпитв чпе-
нове отъ кооперацията, се
изплащатъ въ установения
отъ закона 6 месеченъ срокъ
следъ изтичането на търгов-
ската година. Този срокъ точ-
но е опредtленъ въ чп. 29
отъ 3. К. С. и не може нито
да се скъсява, нито да се у·
дължава съ решение на об-
щото събрание, или съ по-
становление въ устава".

Освенъ това, сдужението
не може да откаже връща-
нето стойностъта на цвпове-
тв, поради това, че напуст·
налиятъ чпенъ има неуреце-
ни првки или косвени за-
дължения, тъй като втората
ал. на сжщия чпвнъ 29 на-
режда, че въ течение на 6
месечния срокъ трвбва да
се уреди дългътъ на иэпвэ-
лия чпенъ. f\ко въ тия 6 ме·
сеца стане разтурване на
сдружението, само тогава из-
плащането на дtловетt мо-
же да се забави до ликви-
дацията му. Въ всвки другъ
случай, сдружението е длъж
но на 1 юпий следната годи·
на да изплати безусловно дt-
ловетt на напустналия членъ.

Панаира
(Продължение отъ 3 стр.]

полза отъ него оставатъ нв-
колкото десетици хиляди ле-
ва, които общината взема за
наемъ на ивстата.

Тази е и основната при-
чина, която създаде хасков-
ския стоковъ панаиръ и го
крепи. Ние смвтаме, обаче,
че общината трвбвв да пре-
цени панаира не само отъ
това гледище, а по-широко,
и ако това се направи, ясно
ще се види, че срещу при-
хода, който тя получава, грв-
пътъ изобщо губи, а това
косвенно пъкъ засвга общи-
ната и нейнитв доходи.

Въпросътъ е повдиганъ на
нвнолко пжти Презъ 1935
год., когато М-вото на Тър-
говията извърши ревизия на
схществуввшитв панаири и
пазари, предоставено бt на
кметоветt да дадетъ мнение
за необходимостьта отъ мъст-
нитв панаири. Кмегъгъ на
града тогава даде мнение, за
оставането на хасковския па-
наиръ и той продължи да
сжществува. Търговцитв отъ
града, които еж най-силно
эвсегнатитв, не бвха попи-
тани. Тв, обаче, чрезъ сдру-
жението си изказаха своето
мнение, но безъ резултатъ.
Cera ние отново повдигаме
този въпросъ и смвтане, че
общинската ни управа трвб-
ва да се корегира и да пре-

1

махне панаира, като нену-
женъ и вреденъ за града ни.

I
I

каvчvкова Фабрика
БРАТЯ ДЕЛИТОНЕВИ- Хасково -

Произвежда всвкакви видове гумени обувки,
като: царвули, сандали, половинки, галоши,

шушони, ботуши и др.
Модни фасони= Износни цени

J Фабриката № 39Телефони:
I Магазина № 122

Трайни

1-4-0

ПЕРПИШКИ КАМЕППИ ВЖГЛИЩА
на сезонни цени

дърва н коларски материали ше наяврите всtкога при
Wирокоаъ & С-не Паnазовъ-Хасково

Складъ до Бр. Върбанови. Приематъ се и первчки3-3-12

Банка ,,д О Во РИ Е" -Хасково
Кредитно Акционерно Д-во

Върши всвнанва банкови операции
Кредитира всички съсловия

Приема влогове при най-износни условия. 2-2-5

за Оощинската аптека I Предъ памучната кампаню
с б ъ" бла Къмъ срвдата на идния метопански юлетин -"

Х Б ъ сецъ производителитt от,годари ;а г. Р· ардучк?ва околията ще почнагъ да иэза пвет му устатии,а нвп
ча ,; насятъ на пазаря своя паиукътени въ в. тринн пощ П"

Об о предварителни сведениявъ защита миналот?ен\а ? очакваше се реколта двойнеощ6инската аптека.
= мъ по-голвма отъ миналоrодишщинската аптека, пО в -

б ната, но изглежда, че ТОВIобще м н о г о о щ?ствени количество не ще бжде доспредприятия въ гgада 'ни и- тигнато. Все пакъ памукътъматъ нужда отъ/ написване заема чувствително мtстсисторията имъ, Така че г. tБарцучновъ c1Jara едно "цоб- между културит въ наши,
край.ро начало. Режимъгъ си остава еж·Но тъй като не желаемъ щия, - монополъ на Дирек·

да дtяимъ мегцвнъ съ г. ция Храноизносъ, като до·Барпучковъ на исторически сеrашнитt агенти въ градатеми, а искаме да се зани- Рановски и Узунджово оста-маваме с ъ настоящето и ватъ сжщитв. Ti; еж эвпоч-чрезъ него да правимъ пред- нали организирането на съ-положения за близкото бж- бирвнето съ назначаване по·даще, нашиятъ общински съ- дагенти изъ селата. Заспу-ветникъ е разкритикувалъ жвва да се отбележи, че ми·тазгодишния бапансъ на напета година тритв снлецеаптеката. И съвсенъ не е на частни търговци еж съ-виновенъ r. Кироновъ, че за брали около 1500 тона па·
настоящето на аптеката не иукъ, а Райониятъ съюзъ,може да се каже това, кое- съ съдействието на коопе·
то r. Бардучковъ изнася за рациитt е събралъ всичкоминалото и. F\ бждащето на 500 тона. Това сочи на едносжщата е по-близко до нас- предпочитdние на частниятоящето и, отколкото до да- търговецъ отъ производи·лечното и минало. Презъ то- теля.
ва далечно минало не само Препоржчваме на сел·Общинската аптека реализи- скит'Б бакали да взематъраше rолtми печалби. Вре-
мената бi;ха такива. участие въ събирането

на памука, по установе-
ния редъ, съ което ще
бждатъ улеснени въ сво-
ята дейность.

По nиnca на мt.сто, ос-
тавяме за следния брой на-
шиятъ отговоръ на статията
на г. М. Ст. за лtтовището
на кооп. ,,Напредъ• въ Ке-

I
Рекламитв дадени

I
въ в-къ „Стопански
б ю ле т инъ" пости-
гатъ цельта си.

нана.

I
Четете в-къ

I.Стопански бюлетинъ"
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