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СТОПАИСКИ ВIОJIЕТИИ'Ь
Органъ на Общото търговско сдружение въ rp. Хасково
Излиза периодично Редактира комитетъ

Редакция и администрация-Хасково ул. ,.Рановска· 1. Телефонъ № 108

·спекула и спекулантиМ?рка на предвидливость
Оrъ два дни, поради падналия снвгъ въ града, чиято

дебелина стигна до 80 см., цвпиягъ стопански животъ и
транспортъ отъ града до гарата е парализиранъ. Отъ два
дни на гарата пристигатъ вагони съ разни стоки, чийто
разтоварване трвбва да стане веднага. Други вагони, които
трвбваше да бжцатъ натоварени съ неотложни пратки на
тютюни и др. стоки, останаха ненатоварени. Всички тия за-
къснения, покрай пругитъ щети, които причинявагъ на тър-
говцигв, струватъ и тежки денгуби, които ще бжцатъ пла-
тени на Б. Д. Жепвзници. Има органи, които еж натоваре-
ни въ подобни случаи да организиратъ иврки за правил-

? ното обслужване и транспортиране, т. е. да взематъ мврки
за почистване на пжтя до гарата и то още въ първия мо-
ментъ, преди снвга да бвше замръзналъ и да стане не-
възможно почистването му. Хасковснигв търговци пъпжатъ
особенна благодарно?ть на артилерията отъ града, че при
първа покана тв се отзоваха съ свой вяеквчъ да помог-
натъ за почистване на пжля. Търговцигв еж особенно не-
доволни отъ коларо-керуцерскага задруга въ града съ
нейнитв биволски и волски коли, които иматъ при хубаво
време монополното право да пренасятъ стокитв, а сега си
стояха по кжшитв и чакаха други да имъ отворятъ пжтя,
Търговското дружество отбелязва тоя фантъ, за да се има
предвидъ при подновяване на договора си съ сжщатв за-
друга.

Още около скумриитt и паламуда
И работницит5 въ rрада недовоnни

Окоп, работнически син·
цикагъ е отправилъ до
г. Кмета следното писмо,
копие отъ което е по-
лучено въ Общото тър-
говско сдружение

Госпопинъ Кмете,
Въ свръзка съ изнесеното

въ М'БСТНИЯ вестникъ, органъ
на общото търговско сдру·
жение „ Стопански бюпетинъ "
брой 28 отъ 24. Х. т. г. и
брой 20 отъ 30. Х. т. г. nодъ
нвдсловъ: ,.Паламудъ и скум-
рий" и „ Богатъ ловъ на па·
ламуди" и обясненията, кои-
то ни СЪ дадоха отъ М'БСТ·
ното търговско сдружение
по въпроса за продажбата
въ града ни на риба (пале-
мудъ и скумрии) отъ търгов-
цигв-е-донасяме Ви. че пле-
нарния съветъ на Синдиката
ни, въ присжтствието на
председателитi; и секретари·
тв на поддtленнята ни, се
занима на 1. Xlf. т. r. въ за-
седанието съ този въпросъ
и реши: да Ви молимъ, да
се проучи бързо и чрезъ ан-
кета зачекнатигв въ статията
аъпроси съ „баракитt" и да
се позволи незабавно и на
гърговцитв, както това е на-
правено въ Пловдивъ, Со·

фия, Ст.-Загора, Харманли и
np. и въ града ни ца прода-
ватъ и риба - паламудъ и
скумрия.

Това е отъ rолtмо значе-
ние за рвботническигв се-
мейства, когато на пазаря
липсва нашнвввпъ и сирене
и рвботницигв не всвкога
могатъ да идватъ до „ бара-
ки гв ", за да си купуватъ ри-
ба, особено сега, когато ва-
ли дъждъ и снвгъ,

Сжшо така този въпросъ
е отъ гопвмо значение за
работническитв семейства и
по други съображения- ко-
гато работника дойде да за-
купи риба отъ „баранИ1t",
то той трвбвв да плати въ
брой, а отъ махленския ба-
квпинъ ще я вземе на кре-
дитъ, понеже, както Ви е
известно, че всвки оаботнинъ
има такъвъ при нвкой бака-
линъ или кпонъ на кооперв-
цня „ Нвпредъ" и трето, при
цебатигв се констатира, как-
во, че които еж купили риба
отъ бенапигв еж я взели по·
евтино и е била по-добро-
квчествене, (отъ риберскитв
бараки еж я купили въ брой
по-скжпо и по-долнонвчест-
вене).

Ние търговцитв, особено '
питиепродавцитв, сме атвку-
вани отъ много страни: спе-
куланти, пигиотаджии и др.
Питиепродавцитi; на дребно,
едро, гърговцитв въ Чирпанъ,
Сливенъ и други градове, не
еж спекуланти, а спекуланти
еж твзи, които имъ принач-
ватъ тоя етикетъ, защото ако
знаеха накво значи питейна
търговия, нъмаше да си поз-
волятъ да хвърлятъ квпь
върху една търговска пей-
ность, която не поэнвввтъ.

Производителитt питие-
продавци приготовпявагътоп-
кова вино и ракия, колкото
да може да се продаде до
новата реколта. Никой не
готви повече отъ пласимен-
та, който става за една го-
дина, защото ценитв не еж
постоянни и зависягъ отъ
количеството на следващата
година. Сжшо никое пред-
приятие не разполага съ сж-
дове и срвдства, за да напве
количества за две и повече
година съ спекулативна цепь.
Нередното повишение на це-
нитв на виното и ракията
презъ тази година се пъп-
жи на лошата реколта, коя-
то се очерта презъ юлий и
августъ т. г., и постепенно
виното се повиши отъ 6 до
12 лв. и второто повишение
дойде съ закъснялото нареж-
дане за деклариране и об-

На пленарния съветъ пра-
ви впечатление, че въпрвки
писаното въ „Стопансни бю-
летинъ и и ПОСТЖПКИТ'Б на
търговското сдружение- то
нвсгнвтв ветеринарна служба
още не е разрешила този
въпросъ и нвщо повече: пре-
ди нвкопко дни е съставила
актове на нвкои бакали само
за това, че продавали скум-
рии и съ това еж доприне-
сли да се улесни население-
то на града ни, за да яде по-
евтина и по-доброкачествена
риба.

Като се недвване, че мол-
5ата ни ще се проучи съ
нуждната сериозность и удо-
влетвори въ най-близко вре-
ме, ние оставаме къмъ Васъ
съ отлични почитания.

Председ.: Н. Гендигюзелевъ
Севрегврь: Т, п. Василевъ

пагане старото вино съ З пв,
литъръ, и цената на новата
реколта грозде, за която се
затвърди цената отъ 6 до 8
лв., която цена е рекордна,
Ние не вврввме да се звт-
върди цената за други годи-
на при по-гопвио производ-
ство, тя сигурно ще се нама-
ли на 4-5 лв. кгр. и тогава
ще има възможность да се
намали цената на виното и
да стане посгжпно питие за
по-широкъ кржгъ консума-
тори, отъ което ше има пол-
за държеввге, търговеца и
производителя. Ние, търгов-
цитв, сме за твърда цена на
гроздето, но не и на тазъ
годишната 6-8 лв. и мина-
логодишната 1 '50-2 лв .. за-
щото въ първия случай гу·
бимъ ние гърговцитв: толко-
ва висока цена намалява кон-
сумацията съ близо 60°/0, и
много заведения ще бжцатъ
принудени да ликвидиратъ,
а при втория случай на про-
изводителя труда не се за-
плаща.

Още единъ фвктъ говори,
че търговцитв не еж спеку-
ланти. Реколтата 1938 годи-
на бвше рекордна по коли-
чество и нвмаше възиож-
ность да се прибере въ сж-
цове и пласира, затова се на-
ложи и държавата изкупи
излишното количество вино
около 50 милиони лири по
З лв. и го извари на спиртъ,
само за да облекчи пазаря
и се отвори мtсто за новата
реколта. Сжщо се спекули-
ра съ второто обвинение -
питиотаджии. Всички търгов-
ци на спиртни питиета не еж
питиотеджии. защото знаятъ
отговорностыа за фалшифи-
циране и други престжппе-
ния. f\ко на 10,000 търгов-
ци има единъ недобросъ-
вестенъ, това не оправдава
хвърлянето не нвпь върху
всички търговци. Както на-
принвръ има държавни слу-
жители и други професии
изъ эвтворигв за начети и
др. престжппения, не можемъ
да наречемъ всички държвв-
ни служители и др. профе-
сии престжпни, така и всич-

1

ки търговци не бива де ги
наричаме спекуланти, питио-

(Следв11 н11 3 стр.)
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Професиоиоnенъ и орrонизоционенъ животъ
Постонннt?тъ сергии на абул. търrовци

Моrатъ пи да бждатъ премвствани
Оргенъгъ на амбулантнитt търговци в-къ

"f\мбулантна защита" помвства въ броя си
отъ 15 ноемврий долната статия

Съ телеграма подъ вх. № сдружение.
651 Хасковското браншово Сега съ случая, който ни
амбулантно сдружение дона- дава поводъ да се спремъ
ся въ Съюза ни. че по за- на новосъздаденото положе-
поввдь на Здравната служба ние, последната эвповъпь на
въ града е започнало вдига- Здравната служба въ Хасно-
нето на постояннитв сергии во, съ която. споредъ тепе-
на амбулантнитt търговци грамата на Хасковското ни
отъ мвсгого, кжцето еж би· сдружение, се премtстватъ
ли поставени до т о г а в а, сергиитв на чпеновегв ни,
и твхното п р е м -в с т в а- идва съвсемъ неочаквано,
не на друго, нжцето, благо- безъ дори да е било позо-
дарение отдалеченостьта отъ вано върху законния тексгъ.
оживлението на града, изкар- Отъ една страна здравната
ването на прехраната отъ служба съ въпросната запо-
страна на членовегв ни era- въдь изпада въ противоре-
ва повече отъ съмнително.

Веднага Съюзътъ ни взе
необходимитt мврки, напра-
ви посгжпки предъ респек-
тивнитв институти и оргени
и въ най-скоро време очак-
ваме да получимъ резултата
оrъ тtхъ.

Съгласно чп. 43 ал. I отъ
Наредбата-эаконь за урежда-
не на вжтрешната. търговия,
амбулантнитt търговци, тър-
гуващи на сергии или па·
патки, могатъ да лоставягъ
сергиитt или палаткитъ си
само на специални мвста, оп-
nредtлени отъ общинскигв
власти, въ споразумение съ
мtстнитt полицейски власти
и следъ вземане мнението
на мвсгното браншово сдру-
жение на амбулантнитt тър-
говци и предварително удо-
брени отъ мtстната санитар-
на власгъ.

Отъ горецитираната алинея
на въпросния членъ 43 отъ
Нар-эаконъ за уреждане на
вжлрешната търговия следва,
че постояннитв мtста на ам-
булантнитt търговци, специ-
ално въ гр. Хасково, еж би-
ли предварително опредвле-
ни, като еж били спазени и
всички необходими формал-
ности по твхното опредвпя-
не, за да могатъ чпеноветв
ни въ продължение на тол-
кова време да продъпжаватъ
необезспокоявани занятието
си. Значи и мtстната сани-
тарна служба предварително
е дала съгласието си мвста-
та на амбулантнитв търговци
да бжцатъ опредвпени тамъ,
кжцето еж се намирали сер-
гиитв имъ до излизане на
въпросната заповъдь на еж-
щата служба, съ която тв
се преиъстватъ. Освенъ това
следва, че е било взето на
времето и мнението на мвст-
ното браншово амбулантно

чие съ своето първоначално
разпореждане - да удобри
поставянето сергиитв на ам-
булантнитt търговци именно
на това мtсто, отъ к жцето
сега се премахватъ; огъ дру-
га страна и браншовата ни
организация е била съвсемъ
изненадана и не е могла да
укаже противодействие на го
протестира противъ тази не-
законна разпоредба. и тукъ
н е й н о т о мнение не е
било потърсено.

Следствие на енергичнигв
посгхпки отъ страна на Съ-
юза ни се получи писмо №
7342 отъ 6 XI т. г. на Хас-
ковския околийски управи-
гель, въ което ни се даватъ
обясненията на r. Кмета на
града, съгласно които Здрав-
ната служба въ града съв-
семъ не е имала намърение-
то да премtства сергиитt на
амбулантнитt търговци отъ
опредtленото мъсто на дру-
го, а само е изискала отъ
членовегв ни да поставятъ
продуктитt си въ зnкрити
сжпове, за да се запазятъ
отъ замърсяване и освенъ
това сергиитв да бжцатъ no·
дредени въ една редица.

Понеже въпросътъ не е
още окончателно рвзрешенъ,
ние ще чакаме да се произ-
несътъ ресnективнитt орга-
ни, съ което ще се сложи
край и на спора. Споредъ
насъ, обаче, както сме изве-
стени за положението, единъ
законъ е създаденъ да бж-
де припзгенъ точно и неот-
клонно, и неговитt постано-
вления не могатъ да бжцатъ
отмънявани въ името на мъ-
стни интереси. понеже още
при редактирането 'му отъ
страна на законодателя С.1'
били взети предвидъ всички
необходими условия и спе-

1

цифични за дадено мвсто
обстоятелства. Звконътъ, кв-

СН.f\БДЯВf\НЕ съ пвтвнти
эа тютюневи иэдi:,лия

Онрж.жна наредба на М-во на Финанситв
Съгласно окрмжно No 215-А оть 8. XI. Jq4 I о J., №

1-Тоть 17. !.19.З9п М 54-Т оть 21. Xi!. /()38 г., при изда-
ването на патента по таблица . Vo 2, буква А и Б кьмь
Наредбата закон» за тютюна, а именно за правотьргува-
не сь обандеровани тютючеви игтьлия н.а -дро 1и11 на дреб-
но, изисква се оть заинтер -сованит ь, area смщипиъ 110 си-
лата на Наредбата-гакон ,, за тьрговскитзь органнзациа
(Д. в. бр. 34/1935 гои.) тр ъбва да бждапи членове на Тьр-
говско-бакалския сьюзь, да представять препормчпт -лно
писмо, иэдавано за тьргосципиь-бакалн на едро=оть Бран-
шовия търговско-бакалска сьюгь, а за тьрговцитп-бакала
на дребно - оть мзъстното търговско-бакалско браншово
сдружение, а ако нлъма такова - оть сьэтветното най-
близко браншово търговско-бакалско сдружение (чл. 2 и 7
оть гореказаната Наредба-эаконь за тьрговскипиь органи-
зации).

ПРАЭД.НИТ'"f::) ТОРБИ
Съ эвповвдь Министер-

ството на търговията между
другото нарежпа въ срокъ
отъ 15 дни отъ влизането
на наредбата въ сила, всич-
ки лица и търговци имащи
на складъ, независимо отъ
тъхното количество, празцни
оризови, захарни и солни
торби, да ги предадатъ сре-
щу заплащане на оризовигв,
захарнитв фабрики и солни-
цитъ. По начало тази запо-
въдь може би ще задоволи
една действително крещяща

· нужда на тия фабрики. Като
се има, обаче, предвидъ, че
не само това еж стокитв,
чийто транспортиране и скла-
диране се нуждаятъ отъ праз-
дни торби, и като се позна-
ва цействителностьга, че всич-
ки почти праздни торби, кои-
то въ моментъ се иамирвтъ
у търГОВЦИТЪ И. др. СЖ СЪ
горния произходъ, к о и т о
следва да бжпвтъ върнати,
гърговцитв се питатъ, отъ
где и какъ ще си набавятъ
праздни торби за да зацово-
лятъ други нужди на други

къвто и да е, трi;бва да бж-
де прилаганъ въ неговата яс-
на форма ...Dura lex, sed lex".

6. Р. Градската здравна
служба продължава да иска
размi;стването на сергиитi;,
като е отправила до f?мбу-
лантното сдружение писмо,
съ което иска то да разпо-
реди премtстването имъ.

f?мбулантното сдружение,
разбира се, не може да из-
пълне искането на Здравна-
та служба, тъй като мtста-
та на постояннитi; сергии се
опредtлятъ отъ комисията,
а не отъ професионалната
организация на търговцитi;.

стоки.
Въ града ни всtкидневно

пристигатъ вагони въ наси-
пано състояние, и;1и се от-
правятъ отъ града ни за дру-
ги градове бобъ, нахутъ, а-
насонъ, царевица, памучни
семена, фуражи и д.р. подоб-
ни. Препоржката която се
дава въ сжщата наредба, да
се използуватъ праздни каси,
бурета и пр. неможе да бж-
де използувана тукъ по мно-
го причини, на първо мi:,сто
поради липса на такива, и
поради невъзможностьта да
бждатъ складирвани и пре-
насяни. Като се иматъ предъ
видъ още много причини отъ
практическото приложение
на тая ?аповi;дь измtнение-
то и допълнението и, трtб-
ва непременно да последва.
Не стане ли това, много отъ
изброенитt горе стоки ще
бждатъ оставени въ поло-
жение да не могатъ да бж-
датъ транспортирани.

Ние обръщаме внимание и
на г-на Комисаря въ града
ни върху тия наши разсъж-
дения. за да направи и той
отъ своя страна необходи-
мит-в nостжпки, преди да е
настжпилъ последния срокъ
за предаването на празднитi;
торби. Обръщаме сжщо вни-
манието върху невъзможно-
стьта безъ торби да бжде
събранъ несъбрания още изъ
селата необходимъ за сегаш-
ното време български па·
мукъ

РЕКЛАМИРАИТЕ

стокитi; си
въ вестникъ

Стопански бюлетинъ
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спекупо и спекуnанти
·

(Продължение отъ 1 стр.)
таджии и др.

Ние питиепродавцитв сме
свикнали най-нзпрепъ да из-
пълняваме своигв задълже-
ние къмъ цържавэга и об-
ществото, като си плащаме
предварително всички ?атен-
ти и ТдКСи къмъ пържэвата
и приготовляваме нашит-в
продукти и заведения въ чие·
тотата и добро качество, и
тогава чакаме бпагововопе-
нието на нвшигв клиенти по-
сетители.

Така сжщо се надяваме да
видимъ и чуемъ отъ когото
трвбва да СР. въэпигагъ про-
изводителитt нагрозде,какъ
се поднася грозде на паза-
ря. То тръбва да бжце сор-
тирано, пречистено о гъ чеп·
ки, сухо, зелено, мухлясало,
? тога?а да се носи на про-

? извоцителя-винарь, за да
,..има по-добра цена гроздето

и по-доброкачественно вино.
Сжщо по санитарно-хигие-
ничния нацзоръ: трвбва дэ
се научатъ всички граждани
дани да пазятъ чистота по
домоветt си, улицитt и об-
щественитt заведения, за да
имаме чисти заведения • и
здраве за всички.

Дългътъ къмъ звнонностъ,
редъ и хигиена не е само за
питиепродавцигв, а за всич
ки български граждани.

Борисъ Rолевъ
Преде. питиепр. бр. сдружение

:-<.нижнина
Ковото списание

,,Професионална мисъль"
Излвзе вече и т р е т а та

книжка отъ списанието. ,,Про-
фесионална мисъль" - изда-
ние на Дирекцията за орга-
низиране и контролъ на про-
ф есиитв.

Списанието има безукориз-
нена въишностъ, печатъ и
илюстрации, но, което е no-

I

важно, съпържа въ изпвэ-
литв три книжки много цен-
ни статии, монографии. дан-
ни и сведения изъ живота
на nрофесионалнитt органи-
зации и пр Всичко това пра-
ви отъ него една необходи-
мость, както за канцеларии-
тt на професионалнитt ор-
ганизации, така и эа всвки
дtятель отъ тия организа-
ции, а сжщо и всички сто-
пански дейци: търговци, ин-
дустриалци, занаятчии. ра-
ботници и землецвлци.

Ние горещо препоржчаие
списанието „ Професионална
мисъпь" на г. г. търговцитв.
Отъ получаването му тв ще
иматъ несъмнена полза. Съ
записването на абонати и съ-
биране на абонамента за гра-
да ни е натоваренъ секре-
таря на Околийския работ-
нически синдикатъ г. Тодоръ
п. Васипевъ, които ще спо-
хода г-ца търговцитt за тази
цель.

Важни заповьди-отъ акцизното управление

? Хасковско акцизно управление

ЭАПОВёДЬ
N! 55

гр. Хасково, 4 ноемврий 1940 год.
Въ изпълнение на. чл. чл. 316, 319, 480 отъ

та-зеконъ за държавнитt привилегии, анциэитв и
,i;, относно снабдяването на питиепродавцитв съ
за правотъргуване съ спиртни питиета на едро и
за първото полугодие на 1941 год.

Наредба-
патенти-
патенти
дребно

3 а п о в ? д в а м ъ:
Всички лица отъ гр. Хасиово и околията, които жела-

ятъ да търгуватъ съ спиртни питиета на едро и дребно
презъ I-то полугодие на 1941 гад. еж длъжни най-късно
до 10 декемврий н, г, да подадатъ заявление по устано-
вения образецъ. до управлението придружено съ спеднитъ
документи:
f\. Лицата, които продължаватъ питейна търговия

и не промвнятъ помвщението;
1) Бирническо удостовtрение (държавно) чп. 44 отъ

закона за събиране првкитв данъци.
2) Бирническо уцосговврение (общинско) чл. 17 отъ

закона за облекчение общинитв Д. в. бр. 274/1933 гад.
3) Свидетелство за сжцимость, че не еж осжжпени за

прест.жпление на затворъ не по-малко отъ 6 месеца чл.
319 п. ,,б" и окржжно № 162-а отъ 27. VIII. 1938 гад. на
Министерството на финанситв.

4) Свитетеhство за пълнолtтие и ползване съ граж-
.дански и политически права (чл. 319 п. .,а") окржжно No

5117/15, V. 1940 rод. на акцизното управление.
5) Медиц;1нско свидетелство, че кандитата не страда

отъ заразни болести (окр. № 29150 отъ 6. Х. 1936 гад. на
М. Ф. и окржжно № 13423 отъ 28. VIII. 1937 гад. на Глав-
ната дирекция на Народното здраве).

б) Сани гарно позволи rелно чл. 1 отъ правипнике по
3. Н. здраве и окр. № 213 „а" отъ 23. XII. 1938 гад. на
Министерс гвото на финенситв.

7) Препоржчи rелно писмо (чп. 319) издавано безплат-
но за пи гиепропевцитв на едро о гъ браншовия съюзъ на
питиепродавцt1rt на дребно тъ мвстното питr1епродавско
браншово сдружение.

8) Окомврнв скица (окр, 34 „а" отъ 4. 11. 1938 гоц.)
Скица за nлощьта на питейнитв заведения на дребно

нвиа да се представя за тия заведения, па гента на които
не е въ зависимость отъ питейната площь (справка табл.
VI. отъ Закона за Д. П. f\. и Патенгигъ).

Б. Лицата, които почватъ наново питейна търговия
въ друго помвщение освен ь горнигв доку-

менти представян, и следнигв:
9) Позволително отъ полицията (съrл. чл. 120 отъ За-

кона за държ. полиция.
10) Свидетелство за разстоянието между помещението

-питейно заведение и молитствени домове, училища (спр,
чп. 326 отъ Закона за Д. П. f\. и Патентигв) и § 28 отъ
измвнението-е-Д. в. бр. 144 отъ 7. VII. 1937 гад.

В. Лицата, които за пръвъ пжть ще се снабдятъ съ
питейни патенти, освенъ горнитв изброени докумен-

ти подъ № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
представятъ още и понуменгигв:

11) Разрешително за търгуване отъ съответното об-
щинско управление.

12) Документъ, отъ който да се вижда, че еж изправ-
ни по Закона за военния данъкъ: а) уволнителенъ билетъ
за отбита военна служба. Такива могатъ да бжцагъ 11 упо-
стовврения или пичнигв карти отъ съюэитв на запвснитв
офицери, на звпаснитв подофицери, на бойцитt отъ фрон-
та, на посградалитв отъ войнитв и др., отъ които се виж-
да, че носителитв еж отбили военната си тегоба; б) поку-
ментъ, че на 28. 111. 1922 гад. е навършипъ 30 гоц. въз-
расть включително; в) упосговврение отъ началника на съ-
ответното военно окржжие ако е отслужилъ или откупилъ
трудовата си повиность; г) уцостовврение отъ военното ок-
ржжие, ако е освободенъ отъ военна или трудова повин-
ность, като негодни за носенето имъ.

Твэи документи оставатъ въ лицата на които еж из-
дадени и важатъ по буква „а", ,,б", ,,г" за винаги, а по
буква „в" за една календарна година.

Юридическитв лица прецсгевятъ горнигв документи,
споредъ случая на името на физическото лице, което за-
конно ги представлява.

13) Вносни листове за внесената стойность на патента:
а) 40°/0 въ полза на държавата.
6) 30°/0 въ полза на общината, въ чийто районъ се

извършва питейната търговия.
в) 28°/0 въ полза „Общински налози", и
г) 2°/0 въ полза на съответната търговска камара.

Г. Възъ основр на така прецставенигв документи.
заявителя е длъженъ да се яви въ упрввлението ми

най-късно до 30. XII. т, г. и си получи патента
Лице, което следъ тая дата се залови, че търгува съ

спиртни питиета на ецро или дребно безъ да се е снабди-
ло съ пвгенгъ, ще бжпе наказано по чп. 488 отъ Н. За-
конъ за Д. П. f\. и Петентитв съ глоба, ровна на петорния
размвръ на патента и заведението и заведението се закри-
ва веднага.

Преписъ отъ настоящата ми заповtдь да се изпрати
на г. r. обшинскигв кметове въ гр. Хасково и околията, на
r. Председателя на питиепродввсното браншово сдружение
за най-широка разгласа между населението и членов 'rt
имъ, на г. r. пом. екц, начвпникъ, акциэнигъ агенти, агенти·
тв по общ напогъ, анцизнитв пристави и осганепия персо-
налъ на управлението. за сведение и изпълнение и въ Ми-
нистерството на финансигв, Дирекция за Д. П. f\. ц Патен-
тигв, за сведение.

f\кцизенъ нвчвпнинъ: (п) В. Ив. Гриrоровъ
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Хасковско акциэно управление
ЭАПОВ"5ДЬ No 60

гр. Хасково, 22 ноемврий 1940 год.
Въ изпълнение на чп. чп, 339 и 340 отъ Нер-эвконъ

за Д. П. f\ и Патентитt публикуванъ въ Д. в. 196 огъ 1
септемврий 1936 гоц. и онр, предписание на М-вото на фи-
нанситt-Отдtление за Д. П. f\. и Пмтентитt отъ 8. 11. 1937
rод. подъ № 3507, относно снабдяването съ пэгенти на же-
лающитt да разиграватъ въ заведенията си игри за раз-
влечения за първото полугодие на 1941 год.

Э а п о в "Б д в а м_ ъ:
Всички лица въ гр. Хасково и хасковска околия, кои-

то презъ 1-вото полугодие на 1941 гад. ще разиграватъ
въ заведенията си игра за развлечения, като билярди,
карта за игра, табла, домина, кегепъ-банъ, шахъ и др. еж
длъжни най-късно до 10. XII. т. r.

1. Да попадагъ заявление чрезъ търговското браншо-
во сдружение-подцtление нвфеджии, което отъ своя стра-
на съ съответната препоржка, какво че нандицата се пол-
зува съ добро име, като честенъ и порядъченъ между чпе-
новетt на търговското браншово сдружение и че притежа-
ва разрешително за право-търгуване, ги препраща до уп-
равлението ми за опредвпяне на патентитt отъ първона-
чалната комисия при сжщото.

Въ заявлението трвбва да се указватъ:
а) Име, презиме, првкоръ и точния а лресъ на заяви;

теля.
б) Мt.стонахождение на заведениато-градъ или се-

ло, околия, улица и нумеръ.
в) Видъ на заведението-е-кръчма, кафене и пр. и на-

именование.
г) Числото на играпнигв предмети (колоди карти броя

. . . . табли броя . . . билярди броя . . . и пр•..)
д) Какво е пространството на заведението въ кв, м. и

съ колко маси и столове е снабдено,
2. Да представятъ докуменгъ за изправность по Зако-

на за военния цанъкъ само ония, които презъ II полугодие
на 1940 год. не еж предсгавипи такова, а) уволнителенъ
билетъ за отбста военна повиность. Такива могатъ да бж-
датъ и удостовt.ренията или пичнитв карти отъ съюзитв
на запаснигв офицери, на запаснитt. подофицери, на бой·
цитв отъ фронта, на пострадалитt. отъ войнитв и др. отъ
които се вижда, че носитепитв еж отбили военната си те-
гоба.

б) Документъ, че на 28. 111. 1922 год. е навършилъ 30
годишна въэрасть вкп.

в) Удостовврение, отъ началника на съответното воен-
но окржжие, ако е отслужилъ или откупилъ трудовата си
повиность.

г) Удостовврение, отъ военното окржжие, ако е ос-
вободенъ отъ военна или трудово повиность, като негоденъ
за носен?то й. 1

З. Полицейско раэрешително-окр. № 28-f\/25 11. 1938
rод., които за пръвъ пжть отварятъ заведение или го про-
менятъ,

4. Санитарно позволително (окр, № 213-f\ отъ 25. XII.
1936 год.) Санитарнитt позволителни се издаватъ отъ мъст-
натв санитарна власть и ще се представятъ при откриване
на заведението и следъ това въ началото на всвка година,
освенъ въ случаитв които заведението бжце премвстено
въ друго помещение I или собстванике на заведението се
промъни.

5. Възъ основа на така подаденото заявление, коми-
сията по чл. 840 отъ Нар -Зеконъ за Д. П. f\. и Патентитt
при управлението ми ще опредtли патентната стойность,
която тутакси ще бжпе съобщена на заявителя.

6. Най-късно до 30. XII. 1940 rод. крайния срокъ за
снабдяването на обложенитt лица съ патенти за първото
полугодие на 1941 rод„ сжщитв еж длъжни да внесатъ
въ Б. Н. Банка на държавенъ приходъ съ вн. л. опредвпе-
ната му патентна стойность и таксата по чп. 34 п. С. отъ
Закона за общ. подпомагане окр. 140-f\ 1939 год. Поспед-
нета такса е 20 лева за селата, и 30 лв. за града, платима
при касиера на управлението ми.

7. Вторитt. половинки отъ вноснитв листове и квитан-
цията веднага ще се представятъ въ управлението ми стая
No 5 за снабдяването имъ съ патентъ.

8. На съдържатели на заведения, въ които съ разиг-
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раватъ игри за развлечения безъ патентъ, или пъкъ разиг-
раветъ повече игрални предмети, отколкото еж декларира-
ни, ще имъ бжцатъ съставени актове за налагане глоба до
10.000 лв. съгп, 4Л. 509 отъ Нвр-Звконъ за Д. П. f\. и Па·
тентитt.

Преписъ отъ настоящата ми звповвдь да се изпрати
на орrанитt въ управлението ми, на r. r. общ. кметове въ
гр. Хасково и околията, за сведение и изпълнение и на М.
Ф.-Дирекция за Д. П. и за f\кцизитt, за сведение.

f\кцизенъ начапникъ: (п) В. Ив. Григоровъ
Хасковско акциэно управление

Эаповьдь № 62
гр. Хасково, 26 ноемврий 1940 година

На основание Закона за допълнение на чл. 118 и 224отъ Закона за Държавнитt привилегии, вкциэитв и патен-
титв, публикуванъ въ Д. в. бр. 262 отъ 20. XI 1940 rод. и
онр, № 225-f\ отъ 19. XI. 1940 гад. на Дирекцията на пър-жавнитt. привилегии и акциэитt .

Э а п о в "Б д в а м ъ:
.

1. Всички лица у които на 1 ноемврий 1940 rод. се е
немврипо на лице каквото и да е било количество пиво
(бира) да внесатъ въ 10 дневенъ срокъ допъпнитепенъ ак-
цизъ по 5 лв. на литъръ.

2. Внасянето на допълнителния акцизъ ще става въ,a4i
Б. Н. Банка съ вносни листове по § 12 огъ Бюджета на
държавата за 1940 rод.

3. Вноснитt листове въ оказания по rope 1 О дневенъ
сронъ да се представятъ на управлението ми.

4. Следъ изтичането на 1 О дневния срокъ невнесени-тt суми ще се събератъ принудително по реда посоченъ
съгласно чл. 28 отъ Закона за Държавнитt привилегии, ак-
цизитt. и патентитt.. •

Настоящата въ преписъ изпращамъ на r. r. общински-тt кметове въ Хасковска околия за сведение и разглася-
ване не населението, на Пом. акцизния нвчалникъ, акц. а-
rентъ и акцизнитt пристави за сведение и изпълнение и
на Дирекция за Държавнитt привилегии, анцизитв и па-
тентигв, за сведение.

f\кцизенъ нечалнинъ: В. Ив. Григоровъ

Наредби, эапеввди и нормировки
Э а п о в 1:, д ь № 95

Мл'tниятъ червенъ пиперъ, реколта 1940 година,•
да се . продава въ гр. Хасково по следнитt цени: •

н f\ ЕДРО
Франко магазина Лютъ червенъ Сладъкъ червенъ

на ангросиста пиперъ пиперъ
въ торби 25?50 кrр. 34·60 лв. кгр, 39·50 лв. кгр.
въ торби 5-10 кгр. 35'20 лв. кгр. 40'10 лв. кгр,
въ пакети отъ 1.1/2, 1/4 кгр, 35·70 лв. кгр, 40·60 лв. кгр.
въ пакети 100, 50 и 20 гр. 46•70 лв кгр. 51 ·60 пв. кгр,

н f\ ДРЕБНО
въ пакети отъ 1 кгр. 39 лв. 44·56 лв.
въ пакети отъ 500 rp. 20 лв. 23 лв.
въ пакети отъ 250 гр, 10 лв. 11 50 пв,
въ пакети отъ 100 гр. 5 лв. 5·50 лв.
въ пакети отъ 50 rp. 2·50 лв. з лв.
въ пакети отъ 20 rp. 1 лв. 1·50 лв.

Эаповьдь .№ 96
Нормираната цена на брашно № О въ торбички, съ

етинетъ върху торбичкитв „Брашно № О произведено
следъ 18 ноемврий 1940 година" е:

Торбичка брашно № О отъ 1 кrр. на едро 11 '60 пв.,
на дребно 12 лв.

Торбичка брашно № О отъ 2 кгр. на едро 22·70 лв.
на дребно 23·50 лв.

Торбичка брашно № О отъ 5 кгр. на едро 55 пв., на
дребно 57 лв.

Торбичка брашно № О отъ 1 О кгр. не едро 109 пв.,
на дребно 113 пв,

Торбичка гривъ отъ 1 кгр. нв едро 11 '80 лв. но дреб-
но 12•50 лв.

Торбичка гризъ отъ 1/? кrр. на едро б·ЗО лв., на дреб-
но 7 лева.
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