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СТОПАИСКИ БЮЛЕ
Органъ на Общото търговско сдружение въ rp. Хасково

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

Редактира комитетъ

Номисарството ни
Ние пакъ повтаряме: отъ правилното и навре-

менно освътлявене на гърговцигв и нормиране на
промвнящигв се цени на много артикули зависи до
голвма степень спазването на разпоредбигв на ко-
мисарството.

Търговцитв желаятъ, по много причини, между
които и поради извънредно строгитв санкции, кои-
то еж наложени, да спазватъ разпоредбитв на
властьта. Ti:. често, обаче, правятъ грвшки и нару-
шения, поради незнание и поради липса на коми-

l)J?;сарски органи, напълно запознати съ всички разпо-
редби на Министерството на търговията, къмъ кои-
то да се обръщатъ за освътления-

Това особено важи за нешиятъ градъ, гдето
комисарската служба се прехвърля почти на всвки
петнадесеть дни отъ едно длъжностно лице върху
друго.

Това положение не бива . да продължава така.
Нашата община има всичкия интересъ да пази

своигв търговци отъ строгитв санкции и то на пър-
во м-всто като навремено ги осв-втлява и подпома-
га за изпълнение на рвэпоредбитв на закона.

Ще бжце непростима грвшка, ако при готов-
ностьта на гърговцитв да пазятъ разпоредбитв, нв-
кои отъ гвхъ пострацатъ не по своя вина.

Ние молимъ г. Кмета да създаде специаленъ
комисарски органъ, въ лицето на нвкой побъръ,

._ почтенъ и .:3апознатъ съ търговскитв работи граж-? данинъ, които да се занимава изключително само
съ продоволственитв въпроси на града ни. Въ то-
ва направление r. Кмета ще има подкрепата и бла-
годарностьта на всички търговци и на всички кон-
суматори, които очекватъ навременно и достатъчно
продоволствие.

Боrатъ ловъ на паламудъ
Преди 2-3 дни вестници-

тв пвкъ съобщиха за голвмъ
ловъ на паламудъ по черно·
морския ни брвгъ. Търгов-
цитв отъ града ни панъ еж
получили предложения за
доставка на тая ценна риба,
на износни цени. Съседнитt
на Хасково градове се рад-
вагъ на изобилие отъ пепе
муди. Населението въ тия
градове чувствува блегоцать-
та на черноморския ни брtrъ.
Чувствува и се радва, че ко-
гато отъ пазаря липсватъ
много съестни продукти, Боrъ
имъ праща паламуда за до-
пълнение на недоимъка. Пра·
ща имъ го на сравнително
низки цени.

Само хасковци, при това
изобилие, еж принудени да

гледатъ издалече и да не
моrатъ да ползуватъ тоя
даръ Божи.

I
Отъ усилията които на-

правиха хасковскитв търгов-
ци, за да да бжде позволе-
но и въ Хасково да се вна-
ся и продава паламудъ и
скумрия. както това става
въ София, Пловдивъ, Ст.-
Загора, Чирпвнъ и пр. не
можа да се дойде до резул-
твтъ, тъй като срещу тия
нужди на хасковскигв кон·
суматори се опълчи шефа
на ветеринарната ни служба,
въоржженъ съ нвнвкъвъ пра·
випникъ, и липсата му на пос-
твтъчно време да можалъ да
провврява продажбата на ри-
ба извънъ нвкопкото бараки.

Pi между това, едно пре -

(Следва на 2 стр.)

иовъ РЕДЪ
эа промt.няне начина на търгуване

Эапов"l::»дь
№ 3041

Като взехъ предвидъ, че много търговци, физически
и юридически лица, снабдени съ разрешително за търгу-
ване на едро или на едро и дребно по чп. 1 или 14 отъ
нередбате-звконъ за уреждане на вжтрешната търговия,
за да иэбвгнетъ задължителното деклариране на притежа-
ванитв отъ твхъ стоки, съгласно заповt.дь No 2451 отъ 11
семтемврий 1939 година на Министерството на търговията,
nромишленостьта и труда промtнятъ начина на търгуване·
то си отъ ,,едро" или „едро и дребно" само на „дребно"
безъ тази промtна въ начина на търгуването ·да е нало-
жена на търговеца отъ стопански rt условия или начина на
търгуването му, на основание чп. 2 отъ закона за осигуря·
ване на снабдяването и регулирането на ценитt и съглас-
но I-то постановление на Министерския съветъ, взето въ
заседанието му отъ 21 май 1940 година, протоколъ № 79,

Эаповt.двамъ:
1. На всички търговци, физически или юридически

пици, включително и кооперативнитв сдружения, които еж
снабдени съ разрешителни за търгуване на „едроu или на
„едро и дребно" по чл. чл. 1 или 14 отъ наредбата-законъ
за уреждане на вжтрешната търговия, ще се допуска да
промtнятъ разрешителното си за търгуване отъ едро или
едро и дребно само на дребно, възъ основа решението на
комисията по чл. 2 отъ наредбата-законъ за уреждане на
вжтрешната търговия.

2. Комисиитв по чл. 2 отъ наредбата-законъ за уреж-
дане на вжгрешната търговия да даватъ разрешение за
промвна начина на търгуване на гърговцитв отъ едро или
едро и дребно само на дребно, въ случвитв, когато кон-
стагиретъ, че наистина стопанскитв условия, при които е
поставенъ да работи търговеца, или начина на търгуването
му напагагъ тази промвна и то, ако въ населеното мtсто
има достатъченъ брой търговци съ разрешителни за тър-
гуване на едро или на едро и дребно.

3. Да се ревизиратъ всички търговци, физически и
юридически лица, които еж промtнили разрешителнитt си
за търгуване отъ едро или отъ едро и дребно само на
дребно презъ времето отъ 10 октомврий 1939 гоц., до вли-
зането на настоящете эвповвдь въ сила, дали търrуватъ
съобразно поправенитв имъ разрешителни, и ако се кон-
статира, че сжщитв търговци продължаватъ да търгуветъ
по начина, по който еж търгували преди промtната на раз-
решителнигв, т. е. и на едро, да имъ се съставягъ актове
по чп. 25 отъ нарецбата занонъ за урежцане на вжтреш-
ната търговия, за да имъ се наложатъ санкциитъ, предви-
дени въ чл. 22 отъ сжшия эвконъ и да се анулиратъ на-
правенитв промвни въ разрешителнитt имъ.

4. Разпорежданията на окржжно No 5326 отъ 6 ок-
томврий 1939 rод. ,.Държаванъ вестникъ", брой 225 отъ 9
октомврий 1939 rод. на Минист?рството, които противоре-
чатъ на настоящата ми заповtдь се отмtняватъ.

5. Нарушителитt на настоящата эвповвдь да се наквв-
ввтъ съгласно глава VIII отъ закона за осигуряване на снаб-
дяването и регулирането на ценитt.

Настоящата заповвдь влиза въ сила отъ деня на пуб-
ликуването и въ „Държавенъ весгнинъ ".

rp. София, 9 онтонврий 1940 година
Министъръ на Търговията Д-ръ Сл. Загоровъ
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ПрОdJесиоиоnеиъ
·

и орrоиизоциоиеиъ животъ
Хроника и вести ПЕНСИИ И ЗА гытовцигв

Главниятъ секретарь на
Търговския съюзъ г, Д ръ
Минко Шишковенски е ос-
вободенъ отъ тая длъжность.

Много важна звповвдь
подъ № 3041 е издало М-то
на търговията за ония тър-
говци, които желаятъ да про-
мtнятъ начина на търгува·
нето: отъ „едро" на „дреб-
но", или обратно. Тази запо-
ввдь nомtстваме въ насто-
ящия брой и привличаме
вниманието на търговцитв
върху нея.

Най-късно до 4 ноемврий
т. г. всвко домакинство, кое-
то се е запасило свръхъ оп-
репвленитв максимални ко-
личества продукти, които бв-
ха съобщени, е длъжно да
декларира свръхъ количест-
вото. Укриването се наказва
по чл. 44 отъ Закона за
гражданската мобилизация.

Въ сжбота на пазаря се
чувствуваше голtма липса на Най-много именно за тия две категории търговци, кои-
масла, въпрвки увеличението то съставляватъ 85·80 О/0 отъ нашия численъ съставъ, ос-
на нормата отъ 66 на 80 лв. таналитt търговци, съ дохоцность надъ тия категории, съ

Насроченъ е за 14 наем- готовность ще понесатъ налаганитt имъ 7 °/0 допълнитеп-
врий т. г. търгътъ за цовър- ни вноски отъ заnлатитt на именно и само при твхъ ра-
шването на трудовата палата ботящитв умствени работници. Но Съюзътъ настоява, въ
въ града ни. Стойностьта на замtна, да бжце nодпомогнатъ, за да може да се даде ец-
предприятието е 4,130,000 лв. на вноска за пенсия, съ огледъ на възможностьта за вна-

Отъ нвнолно дни надъ сяне отъ тия наши материално слаби търговци и съ огледъ
града ни се носятъ вече зву- на твхния доходъ, която да имъ позволи на старини оси-
цитt отъ камбаната на новия гуряването на насжшния имъ за семейството хлtбъ, та да
часовникъ на о б щ и нския останатъ за nрезъ цвлия си животъ добри българи, какви-
домъ. Пожелаваме по този то еж и сега-здрава опора и на Власть и на Държава,
случай за напредъ работитв добри защитници на Нация въ добри и лоши дни!
на общината и на граждани- Все въ реда на горнитt мисли и съ голtмата молбатв да тръгнатъ като по ча- на останвпит-в търговци, които съ rотовность и пълно съз-совникъ. нание за обязаноститt си въ тия трудни времена, понасятъ 4Освободенъ е отъ длъж- тоя новъ облоrъ за пенсиитt на гвхнитв умствени работ-ность Началника на Инспек- иици, Общиятъ съюзъ на бъпгерскитв търговци Ви моли,цията no труда въ града ни да ни подкрепите и да се звстжпите првдъ Почитаемия

I г. f\н. Темчевъ. Министерски съветъ, да се съгласи, да се прокара още въ------------------------ тая сесия эеконо-проектъ за търговската пенсионна каса.эапов.... дь No 53 Въ тоя зеконопроектъ ще легнатъ спецнигв принципи:Е:) 1. Задължително членуване въ Търговската пенсионна
гр. Хасково, 29 октомврий 1940 rод. каса за пенсия за всички търговци и за чиновницитt при

На основание окржжна телеграма № 207 - .R" отъ Союза и поцдвленията му, но пенсията да се получава са-
28 Х т. г. на Министерството на финансигв - Дирекция за мо следъ като напуснатъ работата си и не заематъ каква-
държавнитt привилегии, акцизигв и nатентитt относително то и да било и кжцето и да било друга работа или служ·
облагането на пивото съ доnълнителенъ акцизъ ба (за да се подмладява професията и да се отстжпвв мt-

сто и на млади сили). Пенсията ще е лична (старческа) иЭ а п О В 1:. А В а М Ъ: наследствена (безъ и за инвалидность).
1) Всички лица търговци на едро и дребно на пиво 2. Размtрътъ на личната (старческа) пенсия ще се оп-

на първи ноемврий до 12 часа по обtдъ да nодадатъ пие- редtля, като се вземе набрания капитвпъ за смвтка наменни заявления надлежно вписани въ входящия регистъръ, члена, nридобилъ право на пенсия, като еднократна брут-съ които да деклариратъ nредъ управлението или мt?тна- на премия за рента, изчислена съ оrледъ на възрастьта ита общинска впасть всички количества пиво, намиращи се семейното му положение въ момента на пенсионирането,
на лице на 1 ноемврий т. г. изчислена възъ основа на таблицата за смъртностьта и по

2) Подаденитt цекпарации въ общинитt веднага да, формулата, указана въ зесгрвховвтелно-техннческия nланъ
се изпратятъ въ управлението ми при описъ. на Търговската пенсионна каса, Тоя застрахователно-тех-

3) Недеклариранитt количества пиво ще се считвтъ нически ппанъ, разбира се, предварително ще бжде одоб-
за укрити съгласно чл. 25 отъ Закона за държавнитt при- ренъ отъ Държавния надзоръ при чвстнитв застраховател-випегии, акцизитв и патентитt. ни предприятия.Настоящата въ nреписъ изпращамъ на r. г, общин- 3. Минималната пенсия ще е 300 пв. месечно, мвкси-скигв кметове въ Хасковска околия и органитв на упрвв- малната до 5,000 пв. Всвки ще може да си избере, спо-лението, за сведение и изпълнение. като и се даде и най- редъ възможностьта си, да внася личнитt си прями внос-широка гласность между населението, а на Министерството ки, за каква пенсия желае да плаща.на финанситt-Дирекция за държавнитt привилегии, акци- 4. Вноскигв еж лични и прями, установени сnоредъзитt и патентитt, за сведение. техническо-застрахователния планъ, предварително одоб-

Р?кцизенъ Началнинъ: в. Ив. rоиrоровъ ренъ отъ Държавния надзоръ и допълнителни ежегодни

Председательтъ на Об-
щото търговско сдружение
г. К. f\рнаудовъ на 3 т. м.
заминава за София, за да у-
частвува въ учредяването на
Общото з а с т р а х ователно
Д-во „Меркурий" при Общия
съюзъ на търговцигв.

Сиренето се продава сво-
бодно и липса на такова не
се чувствува на пазаря, тъй
като има достатъчни коли-
чества.

Богатъ повъ на папамудъ
(продължение отъ 2 стр.)

возно срвдство на ветери-
нарната служба често се мър-
ка да снове изъ улицитt и
хиляди граждани да ицввгъ
отъ далечни квартали до ри-
барскитв бараки за едно па-
ламудче или да се отказвагъ
да купуветъ, поради невъз-
можностьта имъ да изминатъ
съ километри разстояние.

При това положение на
нвшата, хасковскигв консу-
матори иматъ право да се
заnитатъ: правипницигв за
надзора на паламуда само за
Хасково ли важатъ и само
на Хасковската ветеринарна
служба ли липсва време за
надзоръ.

Ние обръщаме вниманието
на всички органи на продо-
волствието въ нашия rрадъ
върху тоя фвктъ и се надв-
ваме, че не ще става нужда
да се връщаме пвкъ съ раз-
сжждения около това попо-
жение на продажбитt на ри.
ба въ града ни.

Централниятъ комитегъ на Общия
съюзъ на бьлгврскитв търговци е пред-
сгавипъ на Г-на Министра на Търговията
следния проектъ за пенсионенъ фондъ на
търговцитв.

Въ Общия съюзъ на бълг. търговци членуватъ около
78,000 български търговци, а общо въ България има око·
ло 100,000 търговци. Материалното съ стояние на тия тър-
говци далечъ не е тъй добро, както това мнение въобще
е напластено въ нашата общественость. Болшинството отъ
тия лърговци едва-едва изкарва прехраната си. Официални-
тt данни отъ М-вото на финанситt за доходитt, върху кои·
то еж обложени търговцитв, ни даватъ следната доход-
ность на българския търговецъ:
съ год. доходъ до 20,000-има 16,957 търговци или 24·30 °10
съ год. доходъ до 40,000-има 42,350 търговци или 61 ·50 °lo

,, ,, ,, надъ 40,000- • 9,877 „ или 14·20 °lo
Като вземемъ предвипъ, че срвдно семейниятъ със-

тавъ на едно търговско семейство е петь члена, ще полу-
чимъ следната надница, изкарвана на чпеновегв на семей ·

ството:
ceмeй--iitlтия съ rодишенъ доходъ ДО 20,000-за членъ ОТЪ

ството надница лева 43.
тия съ rодишенъ доходъ ДО 40,ОUО-за членъ отъ семей-
ството надница лева 72.
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одобрявания отъ страничнитt постжпления, за които гово-
римъ по долу.

5. За допълнителни странични приходи на Търговска-
та пенсионна каса ние молимъ, съ закона за търговската
пенсия да бжпатъ дадени и следнитБ посгжппения:

а) Набралитt се до cera суми и тия, които и въ бж-
даще посгжпватъ въ специалния фондъ при Българскатаземедtлска и кооперативна банка отъ 10°/0 отъ редовния
съюзенъ търговски членски вносъ, удържани съrласно чл.
35 пунктъ „а" отъ закона за търговскитв организации.

Това еж пари, събрани само отъ насъ и които ни еж
обещани на времето и при приемането на този законъ, че
ногата ще се основе Търговски пенсионенъ фондъ, ще ни
се дадвтъ и ние сега искаме, да ни се дадатъ тия срвд-
ства.

б) Всички глоби, налагани на търговцигв по разнигв
закони въ Царството и други подобни, които сега еж въ
сила или биха се гласували въ последствие,

Това еж пакъ отъ насъ събрани суми и извънъ това,
що другитt данъкоплатци плащатъ. Rко тия глоби се да-
.датъ за Търговската пенсионна каса, много престаравания
.за такива глобявания ще престанатъ и търговцитt ще бж-
датъ освободени огъ една вече станала непоносима пей-
ствителность.

в) Посмъртната помощь на чпеноветв на Взаимноспо-
магателната посмъртна каса при Общия съюзъ на бъпгвр-
скитв търговци да не се увеличава повече отъ 10,000 пв.,

llt.
съгласно алинея III на чл. 38 отъ устава на касата; сжщоr да не се отдвпягъ фондоветв по чл. 21 алинея „в" отъ
устава на Касата-за почивни домове и стипендии за де-
ца на бедни родители, членове на касата. Тия така остана-
.ли излишъци да отидагъ пакъ за увеличението търговски-
1"Б пенсии.

r) Общиятъ съюзъ на българснитв търговци и под-
деленията му да дадатъ една ежегодна субсидия отъ 10 °/0отъ ежегоднитt си брутни бюджетои посгжппения.

Rко не биха могли да увеличатъ съюзния членски
вносъ, да се направи нtкоя реорганизация въ състава на
Съюзнитt поддвпения, за к о я т о допълнително ще Ви
занимаемъ.

д) Печалбитt, които ще се получатъ отъ вносната
централа „Българска търговия" R. Д. София, Общото вза-
имнозастрахователно търговско сдружение, което сега се
основава, Общата търговска задруга, въ която ще се коо .

периретъ всички търговци, работящи съ монополнитt ар-
тикули на Дирекцията за Храноизносъ и други такива бж-
дащи общи търговски начинания, да останатъ въ полза на
Търговската пенсионна каса за търговски пенсии.

Печалбитt на тия общи търговски начинания, които
? fie се разпредtлятъ между учвстницитв въ твхъ, да бж-

цатъ освободени сега и за въ бждвще отъ всвканви дър-
жавни, общински и други данъци, берии и такси.

е) Фондови марки, плащани отъ търговцитt, за които
ще Ви представимъ допълнителенъ правилникъ.

ж) 1/,s. 0/0 отъ стойностьтв на внасянитt и изнасянитt
отъ търrовцитt стоки, събирани чрезъ иитницигв.

Тукъ въ никой случай не трtбва да се предполага,
че тия 1/4 О/0 ще се плащатъ отъ консуматора или произ-
водителя, защото никога свободната конкуренция не ще
позволи това-малко ли еж случаитt въ нормални време-
на (да не се взематъ предвидъ днешнитt изключителни
времена, защото тая Търговска пенсионна каса се прави
за винаги, следователно, не ще рвбоги при сегашнитt из-
ключителни положения), освободената конкуренция на па-
заря да предлага стокитв често даже и подъ костуемата
цена, а и сега мноrо износители не купуватъ ли много
отъ износнитt артикули и надъ установенитt напримtръ
отъ щеллета въ Германия покупни цени?

Ние твърдимъ, че това е нашъ самооблогъ, който го-
лвмигв, звможнигв търговци вносители и износители ще
ппагятъ, за да може да се осигури и увеличи пенсията на
твхнигв бедни колеги и най-настоятелно молимъ, най-енер-
гично да ни подкрtпите въ това отношение.

з) Други установени въ бждеще такива специални са-
мооблози на търговцитt, които Управителниятъ съветъ на
Търговската пенсионна каса въ бждаще ще установи и кои-
то, за да моrатъ да се сьбиратъ, предварително ще трвб-
ве да се разрешагъ и одобрятъ отъ Господина Министра
на търговията, промишленостьта и труда.

75°/0 тия специални на Търrовската пенсионна каса
постжппения ще се одобрятъ на членоветt на касата както
спедва ;

30°10 за увеличение първ. избрана пенсия отъ 300 лв. иес,
25°/0 " " ,, ., 600 "20° о ,, " .. " 1,200 "
15°/0 ,, ,, " 1,800 „
1 о0/0 .. .. • ,, .. ,, 2.400 „

За първоначално избрани пенсии и за които се вна-
сятъ лични премии, вноски за пенсия надъ 2,400 лева ме-
сечно, нtма да се даватъ никакви допълнителни одобре-
ния отъ тия специални странични постжппения на Търгов-
ската пенсионна каса, т. е., целимъ единствено, да се са-
мообложатъ заможнитt търговци, за да могатъ да осигу-
рятъ една по-сносна пенсия на твхнитв бедни колеги.

Съ останалитt 25°/0 отъ специални странични постж-
пления ние образуваме при Търговската пенсионна каса
единъ специапенъ взаимнопомощенъ фондъ. Отъ тоя фондъ
по искане на Общитt търговски сдружения, въ съвмtстно
заседание съ Управителния съветъ и Провtрителния съ-
ветъ и съ решение съ болшинство най-малко з;.,, отъ при-
сжтствуюшитв, одобрено отъ Управителния и Проввритеп-
ния съвети на Търrовската пенсионна каса, съ болшинство
пакъ най-малко отъ 3/1 отъ присжтствующитt, да се под-
помогнатъ съ иалъкъ капиталъ, западнали поради непред
видени отъ гвхъ обстоятелства, добри. честни, били поря-
дъчни въ всtко едно отношение и въ частния си животъ
търговци, редовни членове на Търговската пенсионна каса.
Съ тоя малъкъ капитапъ тия западнали търговци да но-
гагъ наново да започнатъ търговията си, да изкарватъ са-
ми, маквръ скромна прехрана, но да не еж въ тяжесть и
на свои близки и роднини и на нопегията и на общество·
то; да не останатъ просяци, а да могатъ пакъ да зерабо-
тя rъ и да изкаратъ своята и на семействата си прехрана.

и) Освенъ това всвко Съюзно поддtление з ад ъ п-
ж и тел но образува при себе си единъ специаленъ ре-
зервенъ фондъ съ най-малко до 25°/0 отъ брутнитв си
годишни посгжпления (да се има тукъ предвидъ ал. 11

къмъ точка „r", най-много до 75 °/0 отъ които, съ реше-
ние, както е казано въ последната алинея на точка „з",
да се подпомаrатъ бедни твхни членове, които нвмвгъ ма,
териална възможность, да си плащатъ редовно личнитt
вноски за избранитt отъ тtхъ пенсии до 600 лв. месечно,
та да могатъ такива бедни съюзни членове да еж винаги
изправни до деня на получаването поне на такава малка
пенсия.

Остатъкътъ отъ 25 °/0 отъ тия фондове, да служатъ
за помощи на западнали търговци, както е казано въ пос-
ледната алинея на точка пз".

к) Най-настоятелно молимъ, Търговската пенсионна
каса да бжпе освободена отъ всвкакви държавни, общин-
ски и пр. берии и данъци, както това се прави и за пен-
сионната каса на умственитt работници.

л) Най-настоятелно молимъ, недоборитt на Търгов-
ската пенсионна каса да се събиратъ по реда за събиране-
то на прtкитt данъци, както това се прави и за пенсион-
ната каса на умственитt · работници.

м) Ние молимъ сжщо, сеиоопредвленате първоначеп-
но отъ търговцитt пенсия до 600 лв. месечно, да не под·
лежи на запоръ и секвесгъръ, както това е установено и
за сжшата пенсия на умственитt работници.

н) Ние молимъ още. както е за умственитt. работни-
ци -Българската земедБлска и коопер. банка прави без-
платно преводи и изплаща безплатно пенсиитt инъ, за
търговиитt пъкъ Българската нарадва банка, съ която отъ
основаването и до сега и за въ бжцаше търговцитв еж
работили, рабогятъ и ще работятъ, като и rt еж и дали
възможность и съ препечеленото отъ тъхъ да стигне до
днешното си грандиозно положение, да прави безплатни
преводи и да изплаща безплатно пенсиигв на тър-
говцитt.

Това еж по-главнитt принципи, на които ще се базира
Търговския пенсионенъ фондъ, и ние най-горещо Ви мо·
лимъ, Господинъ Министре, да се эесгжпите предъ Почита-
емия Министерски съвегъ, да ни се разреши на тая база,
да подготвимъ нашия Законопроектъ за пенсиониране на
търrовцит-в, да Ви го поднесемъ за проучване и одобрение
отъ Васъ, за да можете тоrава да ro внесете въ Почит. Ми·
нистерски съветъ и въ Камарата, та най-nосле дребнияrъ,
бедниятъ български търrовецъ. стражъ на родъ и държа-
ва въ добри и тежки дни, да може да се сдобие съ пен-
сия, за да осигури на старини насжщния си и вече най-спо-
койно да може да заработи и да доnр•1несе и той за сто-
панското и всестранно развитие на тъй милата на вснчни
ни Българи!--=---
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Наредби, заповtди и нормировки
Хасковскс акцизно управление

Зf\ПОВ13ДЬ
№ 54

rp. Хасково, 29 октомврий 1940 година.
На основание окржжна телеграма № 208 - ,,f\" отъ

28 октомврий т. r. на Министнрството на финанситt - Ди-
рекция за държавнитв привилегии, акцизигв и патентитв
относително облагането на чуждестраннитt вина съ допъл-
н?теленъ акцизъ,

ЭАПОВt:,ДВАМЪ:
1) Всички частни лица или питиепродавци на първи

т. г. да подвцагъ писменни заявления надлежно вписани
въ входящия регистъръ, съ които да денлариратъ предъ
управлението или мtстната общинска власть всички коли-
чества намираше се въ наличность на 1 ноемврий т. r.
сутриньта:

а) чуждестрани натурални вина;
6) вермути;
в) пенливи вина и други, съдържащи се въ бурета,

бутилки и други сждове.
2) Подаденитt декперациии въ общинитt веднага да

се.изпратятъ въ управлението ми при описъ.
3) Недьнлариранигв количества ще се считатъ за ук-

рити, съгласно чл. 28 отъ Закона за държавнитt привиле-
гии, акцизитв и патентитв и спрtмо нарушителитt ще се
се съставятъ актове,

Настоящата въ преписъ изпращамъ на r. г. общински-
тt кметове въ Хасковска околия, за даване най-широка
гпасносгь и за сведение и изпълнение, на органитв на уп-
равлението за сведение и изпълнение и на Министерство-
то на финвнсигв-е-Дирекция за държавнитt привилегии и
вкциэитв, за сведение. ,

·

f\кцизенъ началнинъ: (п) В. Ив, ГригоровъЭаповъдь
№ 73

rp. Хасково, 7 Х 1940 rод.
На основание окржжното № 33600 отъ 25 IX 1940

rод. на Министерството на Търгов., промишл. и труда-отд.
за цени и снабдяване, отмвнявамъ заповвдьта си попъ №
40 отъ 21 VI 1940 rод. като

э an о въдвамъ:
Слънчогледовото масло въ гр. Хасково, да се прода-

ва по следнитt цени:
1. Слънчогледовото масло нерафинирано (шарланъ) да

се продава на едро кипогрвмъ до 24'40 лв., а на дребно
литъръ до 24·50 лв,

2. Слънчогледовото масло рафинирано (олио) да се
продава на едро до 25 лв. килогрвмъ, а на литъръ на цреб-
но до 25 лева.

Преписъ отъ настоящата ми заповвдь да се разгласи
за знание следъ одобрението и отъ Министерството на
Търгов., промишл. и труце.

@аnОВ8Е)ДЬ
№ 78

гр. Хасково, 18 октомврий 1940 rод.
На основание окржжно № 36900 отъ 15 Х 1940 гад.

на министерството на Търговията, промишлен. и труда (Д.
В. бр. 235/940 г.), отмtнявамъ звповвдьта си подъ № 56
отъ 2 IX 1940 год., като

эаповъдвамъ:
Ориза въ rp. Хасково, да се продава по спьднитв цени:
Оризъ „Пем6е" добитъ отъ ерпа реколта 1940 rод.

1 качество (съ счупени зърна най-много до 100/0).
На едро килограмъ до 18·20 пв.
На дребно килограмъ до 19-50 лв.

Другит't сортове:
На едро килоrрамъ до
На дребно килоrрамъ до

15•20 лв.
16·50 пв,

Списъкъ на хасковскитt търговци
членове на Посмъртната наса при Съюза

(Продължение отъ бр. 15)
556. Носторъ Марчевъ Дингаловъ-яйца, кожи, Криво-поле
557. Никола Михайловъ f\нгеловъ-яйчарь, Брвгово
558. Никола Тодоровъ Колевъ-ебрешнарь, Хасково
559. х. Оникъ Гарабегъ Ширинянъ-рибарь, Хасково
560. Овагемъ Миносъ Восганянъ-яйца и кожи, Хасково
561. Петно f\нrеловъ Гроэеяъ+-кафеджия, Узунджово
562. Радю Дtлчевъ Стойчевъ-бакалинъ, Радиево
563. Стилиянъ Димитровъ Калдъръмовъ-аптенарь, Хасково
564. Слави Христозовъ Кораловъ-баналинъ, Хасково
565. Савухъ Овагемъ Восганянъ=-кожи и семена, Хасково
566. Стайно Миховъ Стайноаъ=-млвчни произв., Хасково
567. Тенчо Дъпчевъ Консуловъ-зърн. храни, с. Бродъ
568. Тодоръ Копевъ Тодоровъ-брашнарь. Хасково
569. Хубинъ Таневъ Ивановъ-млtчни произв, Хасково
570. Яню Гочевъ Яневъ=-яйцв и кожи, с. Раковсни
571. Вълко Лозевъ Дtлчевъ-зърн. храни, с. Кн-Надежца
572. Ванчо Тодоровъ Рвйковъ-с-бакалинъ, с. Бръсгово
573. Димо Радевъ Димовъ=-кафеджия, с. Бродъ
574. Дtлчо Петковъ Данковъ=-кафеджия, с. Кн.-Надежда
575. Димчо Ванчевъ Илиевъ-бакалинъ, с. Жълти-Брвгъ
576. Димитъръ f\танасовъ Бобурановъ-питиепр., Хасково
577. Иванъ Димитровъ Русевъ-бакалинъ, с. Брвстово
578. Косгадинъ Вълчевъ Киревъ-питиепрод., с. Спахиево
579. Михайлъ Рвйчевъ Кожухаровъ-съдър. кино, Хасково ?

580. Нино Борисовъ f\настасовъ-ба1<алинъ, с. Копкотница
581. Сотиръ Георгиевъ Дtлчевъ-бакалинъ, с. Сираково
582. Стефанъ Наумовъ Трайчевъ-зеленчунъ, Хасково
583. Теню Димитровъ Теневъ=-кафеджия, с. Подкрепа
584. Такворъ f\нтранинъ f\ваниянъ - трикотажъ, Хасково
585. Тача Тодоровъ Грацецни=-търгов. на риба, Хасково
586. Тона Грудева Ивеиова=-питиепродевне, с. Бръсгово
587. Христозъ f\нгеловъ Фърталевъ-баналинъ, Хасково
588. Челеби Несимъ Бехаръ - галантерия, Хасково
589. Георги Ивановъ Христевъ-бакалинъ, с. Сърница
590. Димо Янчевъ Теневъ - тютюн. будка, Хасково
591. Петъръ Ивановъ Петровъ-питиепр., с. Брвстово
592. Донка Петрова Козарова-готови обуща, Хасково
593. Мария f\танасова Пилева-банална, с. Голtманци
594. Петъръ Демиревъ Петровъ-ханджия, Хасково
595. Георги Копевъ Николовъ-э-пигиепродевецъ, с. Динево
596. Грозю Киревъ f\надолиевъ-питиепродавецъ, Хасково
597. Господинъ Георгиевъ Ивановъ-питиепрод., с. Коренъ
598. 1:jлия Божиновъ Поповъ=-нефеджия. Хасково
599. Иорданъ Въчевъ Кадънновъ-тър. семена, с. Сусамъ
600. Кера Стоянова Севова-питиепродавка, Хасково
601. Тефикъ Юмеровъ Бвйрямовъ-е-бвквлинъ, с. Голвианци
602. Хаимъ Янтовъ f\дато-нафеджия, Хасково.
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Оризъ ,,Ризонъ" въ кутии:
На полуедро килоrрамъ до
На дребно килоrрамъ до

Оризъ „Ризонъ" въ торбички:
Нс2 полуедро килограмъ до 18·70 лв,
На дребно кипограмъ до 20 лв.
Ориза добитъ отъ сорта „Пембе" да бжце фактури-

ранъ и етинетиранъ така: ,,О?;изъ, добитъ отъ оризова ер-
па отъ сорта „Пембе", реноп. 1940 гад.", безъ такова оз-
начение ще се счита че има продажба на по-висока отъ
нормираната цена.

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

Преписъ отъ тая ми заповвць да се разгласи за зна-
ние, а общинскитt. органи следватъ за изпълнението и.

19•20 лв.
20·50 лв.

r1ечатница „ЧИКF\ГО" - Хасково


