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иави ие сме nоие въ воииа
(Никулденски размишления)

Снъгъ, дъждъ, пакъ снвгъ и пакъ дъждъ!
Води, ижтни, се провиратъ всрtдъ замърсенъ снвгъ.
Улицигв пълни съ локви. Не смве човъкъ да пре-
гази непрвки, безъ рискъ да затъне. Рвката съ
страшна сил? прибира всичко и го отнася далечъ
отъ нвсъ. Ето упицитв ни отъ нвколко дни.

А въ домоветt.-избитt. пълни съ вода. Пок-
? ривитt капягъ, а гражцанигв дълбоко въздишагъ.
г Въздишатъ и тия, чиито вжглища еж останали въ

водата, и тия, които отъ юлий и по-рано чакагъ да
получатъ такива.

Въздишатъ, но съ въздишки домъ не се топли.
Женитв се сърдятъ на мжжетt, че не еж се

вредили по-рано. Мжжетt протестиратъ, казвайки
че еж сторили необходимото А заедно, цtли семей-
ства, при голвма оскжцица и економия, се утвша-
ватъ:- Нали не сме поне въ война!

И каточе тая страшна дума ги ободрява и об-
надеждва, че макаръ и въ мжки, ще почакагъ по-
добри дни. И всички се rотвятъ да страцатъ, но съ
ввра, че гвхнитв страдания подпомагатъ държава-
та ни да държи народа ни далечъ отъ войната.
Колко би било печално, ако тая оскжцица на топ-, пиво би се дължала на неуредици въ управлението ни!

,., При все това, и при всичката воля на гражда-
нитъ да се справятъ съ тежкото си положение,
лицата, отъ които зависи и които могатъ да ги
подпомогнатъ, трвбва да вършатъ необходимото.

При тая обстановка, за манифестации и тър·
жества нвма мвсто, Може би по много въпроси,
които се разрешаватъ днесъ отъ управлението на
държавата, би моrло да се дадатъ по-подходящи ре-
шения. Би моrло да се отстранятъ много неприят-
ности и спестятъ много срвцства на граждани и хаз-
на. Но ние смtтаме, че при тревожни дни и най·
лошото решение, прокарано съ воля и добросъвест-
ностъ, може да даде резулгвтъ.

Отъ много години търговцитв, организирани въ
своитв сдружения, празднуваха тържествено „Ни-
кулдень", Тая година, по много причини отъ общъ
и частно-хасковски характеръ. търговцитв преска-
чагъ своя праэпникъ. Tt не желаятъ да си позво-
пягъ свободата да критикуватъ много нареждания,
които не ползуватъ никого.

Нека никой отъ търговцитв не мисли, че орга-
низацията имъ е абдикирала. Организацията имъ е
живъ организъмъ, излвзналъ и иэрастналъ изъ срв-
дигв на народа. тоя организъмъ живt въ минало-
то, живtе и днесъ съ радосгитв и страданията на
народа ни.

Когато търговцитв не говорягъ и не манифестиратъ,тt или работятъ, или мислятъ. Две дейности, които еж осо-
бено ценни въ дни като днеwнитt.

Эимната помощь
Зимната акция за подпомагане крайно

беднитп и нуждающи се хасковски граж-
дани е вече В'Ь ходь, Всички хасковни ще и-
мать вьзможностьта и случая да проявят»,
чрезь своята благотворителность, любовь-
та К'Ь.М'Ь ближния, ньм» страждущия сьг-
ражданинъ, който презь тежкипиь зимни
месецп е изложень, поради липса на српд-
ства, на невьзможностьта да задоволи най-
належашипиь си нужди отъ храна, топли-
во и облекло.

Търговци,
Вие ваькога сте били наче.ю на бла-

готворителностьта. Бмдетв и сега щедри,
както винаги сте били. Отдълете, ваыса
споредь сплитзъ си, за да подкрепите ония,
които еж лишени оть српдства, да поне-
сатъ по-лесно несгодитзъ на зимата.

Нека пакь докажемь, че за търговеца
обшественната солидарность не е била ни-
кога праздна дума. Нена това бмде и от-
говора ни на всички прибьрэани и неоснова-
телни упрзъци, отправени кьм» тьрговнитп.,

КОНСЕРВИТ13
Мtстнитt търговци, въ ли-

цето на твхнигв представи·
тели въ комисията по снаб-
дяването въ гр. Хасково, не
еднократно повдигаха въ ми-
напол о въпроса, че при оп-
редtленитt отъ министер-
ството цени за кашкавала
градътъ ни ще остане безъ
такъвъ, се сбжпна. Хасково
е безъ кашкавалъ.

Cera пвкъ повдигаме въп-
росътъ, че Хасково ще ос,
тане безъ консерви. и то не
по вина на търговцитв, а no
вина на една наредба на ми·
нистерството на търговията,
съ която се опредвпя цена·
та за консервитв франко ra,
ра получателя. Това значи,
че фабрикитв ще трвбва да
плвтятъ навлото отъ фабри-
ката до гарата на купувача.
F\ това ще рече, че фабри-
китв при оrраниченитt ко-
личества консерви, които еж
произвели поради липса на
бtло тенеке, ще търсягъ да
ппасиретъ своитв ограниче-
ни количества въ ней-бпиз-
китв до ф а б р и к и тt имъ
пунктове, за да еконони-
сегъ за себе си навлото,

I което тв е в е н т у а л н о би
: трвбввпо да платятъ ако про-

падатъ въ по-далечни пунк-
тове. Хасково при това по-
ложение ще остане съ огра-
ничено количество консерви
доставени отъ търговци, кои-
то еж купили такива преди
нормиране на ценитв, и отъ
които консерви ще трвбвв
днесъ да реализиратъ загу-
би. И тукъ се налага на г-нъ
Комисаря да пообмисли и
направи посгжпки за изме-
нението на тази звповвдь въ
смисъпь цената да бжде нор-
мирана франко гара изпра-
щача.

Разликата въ цената, ако
такава би се наложила, не
ще бжпе въ никой случай
чувствителна. Освенъ това,
такава разлика, която ще бж-
де състотинки, съвсенъ не мо-
же да се мi;ри по значение
съ лишаването на града огъ
зеленчукови консерви. Въ по-
следнитt години населението
свикна много съ тtхната у-
потрtба и сега усилено ги
търси, при поскжпвенето и
липсата на редъ други про-
дукти.
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Професионоnенъ и орrонизпционенъ животъХРОНИКА И ВЕСТИ
Нинулцень - :?разникътъ

1-1а търговцигъ, тази година
не ще се чествува въ Хас-
ково по досегашния официа-
ленъ начинъ. Магазинитъ ще
бжпвгъ отворени, но окиче-
ни съ знамена.

Реданцията на в. ,,Сто-
пански бюлетинъ" поздрав-
лява всички търговци отъ
града и околията съ патрон-
ния имъ праэпнинъ, като имъ
пожелава идния Никулдень
да празднуватъ въ миръ.

Въ о 6 щото търговско
сдружение на града ни чле-
нуватъ 1102 души търговци
отъ които 1011 напълно из-
дължени къмъ касата на
сдружението ни.

Централата на агенгигв
при Хранизноса, образувана
нъмъ Бълг. Търг. Съюзъ, се
вече организира. Въ връзка
съ това, пом. кесиерътъ при
Б.' Т. Съюзъ г. f\танасовъ е
въ обиколка изъ сгранвта и
на 9 т. м. посвти града ни.

Очаква се назначаването
на ноиисарь по продовол-
ствието за града ни, съглас-
но новия щатъ за комисар-
ствата въ страната.

Нормировки. Въ настоя-
щия брой на вестника по-
мвстваме списъкъ на по-веж-
нитt стоки съ нормиранитt
имъ цени, които еж сега въ
сила.

Начиная отъ 1 декемврий
т. г. Б. Н Банка намали скон-
товия процентъ отъ 5 1/2 на
5 °/0• Заедно съ това се на-
малява и пласментната лихва.
За напредъ всички банки ще
моrатъ да събиратъ най-мно-
го ДО 8 Off! ЛИХВИ,

Инспекторътъ при Мини-
стерството на търговията Г·
Стрвлковъ, пристигна въ гра-
да и извърши ревизия на
нt?олко предприятия. Реви·
зиитв на облога „ еднодне-
венъ доходъ ", извършвани
отъ фин инспекторъ г. Шех-
тановъ, пропължеватъ.

Бюджетътъ на държава-
та за 1941 гад. ще възлtзе
на сумата 10,100,000,000 лв.,
отъ които само за възстано-
вителни работи въ Добруд-
жа ще се разходвагъ 700
милиона лева.

Гопвмитв валежи, освеиъ
наводнението отъ рвката, еж
предизвикали напълването и
на много изби и сутерени въ
града. Причинени еж много
щети.

Сольта е още въ нецои-
иънъ въ града. Пристигнала
е нвкопко вагона морска
соль, а се очакватъ и други
съ каменна соль.

Острата криза зз топли-
во въ града ни продължава.
Пристигашитв вагони съ дър-
ва и вжглищв веднага би-
ватъ разграбвани.

Поспепнитв валежи еж
предизвикали срутването на
първия мостъ за с. Боляро-
во, по шосето за минера?-
нитв бани. Движението по
шосето е прекъснато и се-
лата Болярово, Вжrларево,
Татарево, Сиракова и др. еж
откъснати отъ града. Налага
се бързото възстановяване
на този мостъ.

Снабдяването на търгов-
цитв съ патенти върви уси-
лено. Умопявагъ се да не ча-
катъ последния срокъ?

Поменикъ
Презъ изтеклата година починаха и напусгна-

ха завинаги нашигв редове следнигв търговци отъ
гр. Хасково и околията:

Атанасъ Г. Арнаудовъ. отъ гр. Хасково.
Павепъ П, Павnовъ. търговецъ на дървенъ

строителенъ материалъ отъ гр. Хасково.
Дt;пчо П. Бахчевановъ, гостилничарь и

търговецъ на спиртни питиета отъ гр. Хасково.
Петко Д. Дяковъ, тютюнотърговецъ отъ rp.

Хасково.
Коста Ип. Чомпекчиевъ, житарь и браш-

нарь отъ гр. Хасково.
· Щерю n. Гриrоровъ, търговецъ на дър-вени вжглиша отъ гр. Хасково.
Стаматъ Slневъ Кабаковъ, амбулантенъ

търговецъ отъ rp. Хасково.
Да бжде ввчна паметьта имъ!

СКРЪБНА ВЕСТЬ
Общото търговско сдружение въ Хасково, изввстявасъ голвма скръбь за неочакваната кончина на своя чпенъП?т-ко Дяково

тютюнотърrовецъ на 52 rод.
,

който почина внезапно на 1 декемврий 1940 година, 6 ча-ча следъ пладне.
Единъ отличенъ човвкъ и незабрааимъ колега - тър-говецъ, напуща твърде рано нашата срвдв.Богъ да го прости!
Миръ на праха му!
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? СТАНЕТЕ НЕЗАБАВНО ЧЛЕНЪ НА Х.
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? ИЗПЪЛНЕТЕ ДЪЛГА СИ НЪМЪ СВ0ИТ1> БЛИЗКИ Х?ж?жжжжжжжжжжжжжжх?жх:ж?
ФЕИЛЕТОНЪНе ни в'ьрви и туй тоl !F\бе то не е че ще даде Сватеиекъ, копчемъ се эвда-

човвкъ 25 лева за една чет- де декемврий, току rледамъ
въртинка, ама поне да ввр- да .се завъртя около пендже-
ва малко въ шанса си! ритв на широкитt. Като на-

Не върви бе! Не върви и редили ония ми ти мотоцик-
туй то. На чие име не взе- лети, ония грамофони, шев-
махъ билетъ: и на булката, ни машини, гардероби. че
и на сватята и на кумеца. На тенекии съ масло, съ сире-кравата дори. Чувашъ ли? не, че торби брашно, че как.
На кравата написахъ една во ли не? Гпедамъ, гпедамъ,четвъртинка и пакь не вър- па си викаиъ:
ви. Не върви! - Ехъ, Спасе, Спасе, да-Отъ като съмъ сганалъ, ли не ти е тая година къс-
дето каэввгъ, човвкъ, все метя, Спасе, да пипнешъ сре-около лотариитв се въртя, щу десеть лева нвщичко отъ,дано нвквкъ се случи нвщо главнитt?
и около мене. Не може и не Па влвзна вжтре, хвана
може! единъ ночанъ, пораэлисгя

Единъ пжть само, и то кой го,-не ми се хареса нвкакъ.
знае, грвшкв ли бвше, или Взема друrъ, и него препис-
ей тъй нвщо като утвши- тя, че чанъ отъ третия, илителна премия, ми се падна четвъртия откжсна. Откжс-отъ широкитв едно конско на, Светананъ, башъ тоя би.
чесало. И отъ тогава насамъ, пегъ, гдето нищо му се не

пада.
Та исквмъ да ти кажа, не

ми върви на лотария. И бъхъ
решилъ да се не хващамъ
вече. f\ма пуста краста. не
можахъ да отрая. Тръгнахъ
пакъ за града и си виквмъ:
около широкитв панъ ще се
завъртя,-не олуръ, не оп-
масъ. Може сега вече да е
късиетя.

Минахъ веднажъ край
пенпжеритв имъ, гледамъ,
нвма нищо наредено. Ми-
нахъ втори пжгь=-нвне. Ни
мотоциклетъ, ни радио, ни
шевна машина.

Бре, рекохъ си, дали не
се е теглила? Изnуснахъ тозъ
пжть!

F\ тя, Свэтвнанъ, каква би-
ла: фалшификация нвнеквв
имало, та се намвсили про-
нуроръ, следоватепь, та ос-
танали тазъ година безъ ло-
тария ...

Тю ... думамъ си, тъкмо и
азъ сигурно щtхъ да спече-
ля, и то черна котка ми ми-
на презъ пжтя .•.

Не ми върви, Свенананъ,
на лотария и това си е!

Че не само на мене не
върви, Свата, ами и на бул-
ката. Да ти кажа. пъкъ на
нея какво се случи.

Преди два-три месеца бв-
ше. Отиде въ града една еж-
бата да продаде маслото и
тридесетина яйца въ кошни-
цата. Гледамъ по едно вре-
ме, още никой не се вър-
налъ отъ града, а булката,
запъхтяна, иде. Бърза, ама
дъха си не може да поеме.

Бре, думзмъ си, има тука
нвщо. Маслото, както си гобвше завила въ мисаля, та-
си го носи. F\ отъ кошница.
та съ яйцата, само сламата
отгоре. взета.
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тпзrодиwииятъ nикvвдеиь
По решение на Управител-

ното твло на Общото тър
говско сдружение, тази го-
дина търговскиягъ преэл-
никъ Никулдень ще бжце
отnразнуванъ въ града безъ
обичайния церемониалъ: ма
нифестация, събрания, речи,
музика и пр.

Това още не означава, че
гърговцитъ ще отминатъ не-
забелtзано деня на своя по-
нровитепь Св. Никола. Не са-
мо външнитв проявления еж
сжщностъта на единъ празд-
никъ. Тия проявления еж ви-
димия изразъ на истинското
съдържание на празнуване·
го, а то е въ душитt на хо-
рата, въ твхното съзнание.

И нека тази година, про-
пущайки външностътв, ние
хасковскигв търговци да
обърнемъ погледи къмъ съ-
държанието, да осмислимъ и
дълбоко духовно въ себеси
да изживвемъ традиционния
празниченъ день на нашата
професия.

fl има, особенно въ вре-
мена като днешнитв, върху
какво да насочимъ духовния
си поглепъ, по единъ текъвъ
случай, върху какво да раз-
мислимъ.

Поради създаденитt отъ
войната условия -външни и
вж грешни, българскиягъ тър-
говецъ отъ една година на-
самъ работи •пр·1 изключи-
теленъ режимъ. Тия условия,
както и нвкои схващания у
насъ по отношение на тър-
говията, поискаха отъ бъл-
гарския тьрговецъ голвми
жертви - метериални и мо-
рални. Докато отъ една стра-
на липсата на стоки наложи
намаление на работигв и обо-
ротитв, отъ друга - чрезъ
нормировки, ограничения въ
консумацията и пр. - се на-

малиха още повече печалби·
тt на търговцитв. Къмъ то-
ва се прибавятъ и множес-
тво затруднения, които се
създадоха:етикетирания,дек-
лариране, държане запас и
огъ стоки, покупки и про-
дажби съ оазрешение и ку-
пони и пр. и пр,

Всичко това, намалявайки
и ограничавайки търговска-
та дейность, отне до гопвма
степень на търговцитв въз·
можностьта да припечелятъ
необходимото за своето и на
семействата си препитания.
За нвкои браншове дори е
създадена пълна невъзмож-
ность да nродължатъ рабо-
тата си.

Това е материалната стра-
на. Жертвитв, създадени отъ
нея, колкото и тежки, еж
поносими, при съзнанието че
еж наложителни, поради из-
ключителното военно време.
Грвбвв, обаче, да непревимъ
веднага забележката. че тия
жертви можеха да бжцагъ
значително по-малки и за-
трудненията въ търговията
не така чувствителни, ако не
бвха изввсгни увлечения и
престарявание отъ страна на
ржководнитв мвсга, които
дадоха обратни на очаквани-
гв резултати.

Тия nоследнитt прояви на-
ложиха на търговцитв и дру-
ги жертви - морални, които
се оказаха по-тежки о.тъ ма-
териалнитt. Думата е за оно-
ва настроение и оня тормозъ,
преследване и наказания, на
които българскиягъ търго-
вецъ е подложенъ. Чрезъ
своитв вестници и по други
начини търговцитв хвърлиха
посгатъчно сввтлина и се ви-
дt, че „спекулата" е девет.
десеть на сто една психоза,
една несжществуваща опас-

ностъ, а „спекуланти" нtма,
или доколкото ги има тъ еж
повече другаде, а по-малко
въ срвдитв на търговцитt.

Търговцитв понасятъ съ
търпение и достойнство всич-
ко, отправено срещу твхъ.
Защото зиаятъ, че това, кое-
то е незаслужено, то ще бж-
де и временно и нуждитt на
живота ще наложатъ изчез-
ването му. Защото в ь своя-
та дейность гв всвкога еж
били съзнателни и силно ро-
долюбиви българи и знаягъ
и могатъ да жертвуватъ отъ
себе си и отъ своето за об-
щото. Защото духътъ на бор-
ба и пожертвувателность имъ
е присжшъ, той имъ е завв-
щанъ отъ голtмитt дtла на
търговциrt-родолюбци отъ
миналото: F\nриловъ, Пала-
узовъ, Евлоги Георгиевъ,
Велчо Джамджията и много
други. Къмъ този духъ, днесъ,
на своя првэпникъ, търгов-
цитв отъ цвпа България на-
сочввтъ своята мисъль и отъ
него черпятъ сили за прео-
доляване трудноститt и вв-
ра за своето и на Родината
сввтпо бжцеще,

Едновременно погледътъ
на търговцитв е обърнатъ и
къмъ твхнатв оргенизация,
въ лицето на която гв виж-
датъ изразителя на своята
воля, крвпителя на своитв
идеали, и упованието за сво-
ето бжцеще. Давайки много
за нея, въ иатериепне под·
крепа и въ преданность, тt
съ пълна уввреность разчи-
тагъ, че тя всвкога ще слу-
жи на нуждитt, на интере-
ситв и на общия напредънъ
на нашия търговецъ.

Да пребжце пвлото на Бъл-
гарския търговски съюзъ; да
пребжце бългерскиятъ тър-
говецъ, жива сила на наро-
да ни въ миръ и въ трупни
времена!

Честитъ праздникъl

Една занР.марена гара
Напели ще се нвиври въ

цвпата мрежа на Български-
тв държавни жепъзници по-
занемарена въ всвко отно-
шение гара отъ гара Хаско-
во. Не веднажъ до сег е
обръщано внимание на о гго-
ворнитt фактори в ь това от-
ношение, но до день дне-
шенъ нищо не е сторено.
Оправданията еж едни и сж-
щи: ,, Нtма кредити, н t м а
срtдства ".

Разтовврището се е обър-
нало на море отъ капь, а
следъ последнитt дъждове
и снвгове то е станало на-
пълно непроходимо. Съ то-
ва се парализира цtлия сто·
ковъ транспорт ь.

Въ сжщото време Дирек-
ция ,а нв Б. Д. Ж. нарежда
и гарата държи на своевре-
менното товарене и разто-
варване на вагонитt, -ато
денгебигв за закъснение дос-
тигатъ до 200 лв. на часъ.

F\ нам ънитв за павиране,
приготвени и разтоварени,
сгоятъ и чеквтъ вече втора
година.

Голtмото стопанско зна-
чение на гара Хасково нала-
га бързото вземане на мър-
ки по направата на разтова-
рището, включително и про-
дължаването на разтоварищ-
нитв пинии, които еж недос-
татъчни.

Секционниягъ инженеръ,
въ чийто районъ е нашата
гара има възможностыа да
се ув ври на самото мвсто
въ истинностьта на изнесе-
ното. Вtрваме, че посгжпки
сигурно еж направени, оста-
ва да се пристжпи къмъ ра-
бота, като се отстранятъ кре-
дитнитв причини.

м. п.

I Печатница „ ЧИКАГО" - Х·во
I

- Какво има? питамъ
уплашенъ.- Cnace, Спасе, не ме пи-
тай) Не ме питай, ами бвгвй
край рвкага! И азъ ида следъ
тебе. Да си отдъхна малко.
Дръжъ квчупатигв кокошки!
Да ги хванешъ, докато кои-
шиитt не еж се върнали!
Видвхв, (пасе всичкитв ви-
дtхаl- Какво видвха бе, жена?- Жълтицитt, (пасе, жъл-
тицитtl

Жегна ме нtщо: жълтици,
качулати кокошки. бвгвй на
ръката .., Нвщо въ чивията
трвбве да е, думамъ си; си-
гурно е отъ горещината. Пог-
леднахъ я въ очитt - не е.
Нtма видъ · на побъркана.
Взехъ да я успокояввмъ:- Чакай бе, булка, чакай!
Ха почини си, па кажи как-
во е станало.- Ехъ, Спасе, голtмъ къс-

IЯ I

I

метъ сме имали! И посочи
кошницата съ яйцата. Наре-
дихъ се и азъ тая эарань,
като всички, около тротуара
предъ управлението. При-
кпекнахъ до кошницата съ
яйцата и чакамъ мющерии.
Маслото още не бвхъ от-
вързала. Мина една, попита
ме за яйцата. Кеэвхъ и че
имъ исквиъ три лева на чиф-
та. Снжпи и се видtха. Ми-
на други-пакъ сжщо. По ед-
но време приклекна до кош
ницата съ яйцата единъ ка-
сабалия, хубаво облеченъ.- Колко искашъ на яй-
цата?- Три лева чифта.- Дали c:v;. прtсни? Пита,
ама така го каза, като че не
бtше българинъ. Руснакъ ли
бtше, не можахъ да разбера.- Прtсни еж, прtсни. F\ко
не еж, ще ги донеса ли на
пазаря?

- Мога ли, кай, да счупя :

нtкое, за провtрка. Строше- I
нитt ще си платя, ако не
еж прtсни.

Дума и взе две отъ яйца-
та. Най-едритt Отъ качула-
титt кокошки. Познавамъ ги,
вчера ги вземахъ отъ сtно-
то. Чукна, разчупи едно-
то и нtщо лъсна въ ржката
му. Прибра го въ джоба си.
Чуква и второто-пакъ лъс-
на нtщо. Стори ми се ирми-
личе да бtше. Взе човtка и
трето яйце, строши и не-
го. Тоя пжть вече ясно ви-
дtхъ, видtха и комшиитt -
турска лира излtзе отъ яй·
цето.

Бре, рекохъ си. Отъ пt-
съка край рtката ще да е
това чудо. Нали миналата го-
дина го промиваха, та да ва-
дятъ злато отъ него7- Купувамъ, кай, всички-
тt яйца отъ кошницата.

Купува, ама давамъ ли ги
азъ сега? Грабнахъ кошни-
цата, прибрахъ таса съ мас-
лото и хукнахъ, та чакъ въ
село се спрtхъ.

Какво да ти крия, Свата-
накъ, повtрвахъ и азъ. Не
съмъ ужъ толкова простъ,
ама уйдисахъ и на акъла. 1iJ

Изпотроши булката яйца-
та до едно,-нито ирмиликъ
излtзе нито лира.

Веч?рыа, като отидохъ на
кръчмата даскалътъ-ще си
умре отъ смtхъ. Дошелъ въ
града нtкакъвъ циркъ и съ
него имало единъ фокусникъ,
сърбинъ. Та тоя фокусникъ
рекълъ да се пошегувэ съ
булкатn ...

Та ще ти ре1<а пакъ, Сва-
та, не ни върви: нито на ме-
не, нито на булката...



Стр. 4 Брой 2Ь (З2)

списъкъ
на продунтитв които се продаватъ въ rp. Хас-

ково и ценитв на които еж нормирани

llоименование но nродуктитt

Нормирана цена

едро дреб. пол у
за за едро

кгр. кгр за
кгр.-- ---

лева лева лева

28
26
24
24
20
26
26
32
28
24

4•50
8

617 9
11.60 12

• 22.70 23·50
:>5 57

313 5·25
2•80

41.50 44
. 36.50 40- 8
. - 7
• 24 28
• 21 24
.

- 4
. 2•40 2•80
. 2·60 3·-
. 2•55 2·90

4•28 4.70
25 25

24•40 24•50
25•90 26'50
23·90 24•50

. 18•20 19'50
15•20 16•50

1. Овче ялово месо
2. Говеждо месо I качество
3. Говеждо месо 11 „
4. Биволско месо I качество
5. Биволско месо 11 качество
6 Малачешко
7. Ярешко . .
8. Овнешко чукано
9. f\rнешко .

1 О. Овча маря .
11. Хлвбъ тиnовъ № 3 900 гр.
12. Хлвбъ луксозенъ № О 900 гр..
13. Брашно № О торба отъ 60 кгр. до
14. Брашно № О торба отъ 1 кгр, до
15. Бр. шно № О торба отъ 2 кгр. до
16. Брашно No О торба отъ 5 кгр, до
17. Брашно № 3 торба отъ f.O кгр. до .
18 Трици •

19. Квшкввалъ балкански
20. Кашкавалъ полски • .
21. Млt.ко прtсно-овче и биволско
22. Млt.ко nрt.сно-краве
23. Сирене 1 качество
24. Сирене II качество
25. Соль каменна .

26. Соль морска поморийска
27. Соль морска „Гларусъ" •

28. Соль на брикети . .
29. Соль внесена отъ странство •
30. Слънчогл. рафин. масло отъ Ст•.Загора
31. Слънчогл. нерафинирано шарланъ .
32. Захарь на бучки . . .
33. Захарь на пвсъкъ •

34. Оризъ „Пембе" •

35. Оризъ други сортове • .

36. Оризъ „Ризонъ" въ торби отъ
5 до 10 кгр. - 20 18·70

37. Оризъ „Ризонъ" въ кутии на . • - 20·50 19·20
38. Сапунъ съ мазнини 72 °/0 каса 25 кгр. 450 20
39. Калъпъ отъ 250 гр. . 5
40. Сапунъ съ 60 °lo мазнини каса 25 кгр. 355 16
41. Единъ кечъпъ отъ 250 гр. - 4
42. Сапунъ съ мазнини 80 °/0 каса

отъ 25 кгр. 635 -
43. Сапунъ съ мазнини 80 °/0 калъпъ

отъ 125 гр. -
калъпъ стъ 250 гр.
калъпъ отъ 500 гр.

44. Фасулъ обинновенъ
45. Фасулъ сухъ „Хорозъ" и „ Чалия"
46. Мая пресована фабрична •

47. Петролъ наливно отъ варелъ
отъ ангросиста 1 О·1 О 9·50

48. Петролъ наливно огъ варелъ
отъ ангросистел - 1 О·80

49. Петролъ на тенекия отъ ангросиста . 178 191 ·5

полуедро 183·5
50. Бензинъ отъ вврепъ фр. магазина на

ангросиста
51. Кафе „Лаве" и „Рио"
52. Чай .Суматра"
53. Чай „Цейлонъ"
54. Черъ пиперъ
55. Дървено масло наливно ,
56. Дървено масно въ куп1и пигъръ
57. Свинска масть
58. Леблебии съра
59. Лимонена киселина (лимонтозу)

9,95
13·45

3·50
7
14
11
15
45

20 15•70
150 180
240 280
245 300
110 150
70 75

68 75
42 46
18 20

120 140

бюлетинъ

60. Маслини 1 качество .
61. Маслини II качество
62. Маслини 11! качество
63 Леща едра .

64. Леща дребна . . .

65 Конски. мулешки и волски подкови
66. Безиръ Холандски
67. Циментъ торба
68. Пърджоли и сало
69. Пръсна сланина
70. Свинско месо .
71. Кирки обикновенни до 2 кгр.
72. ,, надъ 2 кгр, .
73. ,, подбив ки .
74. Оси обикновенни цвпи
75.
76.
77.
78.

,, ,, парчелии
„ комбинирани цtли
,, ,, парчелии

Пиво на едро отъ търговеца
комисионеръ хектолитьръ

79. На едро отъ сжщия въ бутилки
хехтолитъръ

79. Бутилна отъ 400 гр.
80. На дребно литъръ .
81. На дребно чаша отъ 200 гр
82. Кисело нпвко

·
I

45
40
35

50
45
40
10

19
48
75
40
38

34 36
26•20 29
25•30 28

• 28•60 31.70
26 29

27·10 30
28·20 31•20
29•70 33

17•70
44
73

•

2000

2100

9·50

11
25
5

11

Мл вният ь червенъ пиперъ, реколта 1940 година,
да се продэвв въ гр. Хасково по следнитt цени:

Н f\ Е Д Р О
Франко магазина

на ангросиста
Лютъ червенъ

пипер?,

въ торби 25-50 кгр.
въ торби 5-10 кгр.
въ пакети отъ 1, 1/2, 1/, кгр.
въ пакети 100, 50 и 20 гр.

34·60 лв. кгр.
35·20 пв. кгр.
35·70 лв. кгр,
46'70 пв, кгр,

Сл11дъкъ червенъ
пиперъ

39·50 nв. кгр:
40·1 О ЛВ; кгр,
40'60 лв: кгр,
51 ·60 лв. нгр.

н f\ ДРЕБНО
въ nдкети отъ 1 кгр. 39 лв. 44•50 лв.
въ пак?ти отъ 500 гр. 20 лв. 23 лв.
въ пакети ОТЪ 250 гр. 10 ЛВ, 11150 лв.
въ пакети ОТЪ 100 гр. 5 лв. 5·50 пв;
въ пакети отъ 50 гр. 2·50 nв. 3 пв,
въ пакети отъ 20 гр. 1 лв. 1 '50 ЛВ',

Э А П О В о Д t::,,

№ 3484

1. Опрецвлягъ се слепнигв максимални цени, на зе·
ленчуковитв консерви, произведени презъ 1940 године:

Ваrонъ гара
получателя
франко раз.

гара
лева

1. Гивечъ 10·50
2. Пиперки за пълнене 11 •50
3. Бамя 15·50
4, Паприквшъ 10·50
5. Зеленъ фасулъ 11 ·50
6. Домати червени 10'50
7. Бакла . 1150
Доматено пюре (нонцентрация 28-30%):
1 кгр. кутия 19
1/2 кгр. кутия 10·50
1/4 кгр. кутия 6·50
0·200 кгр. кутия 5
О·1()() кгр, кутия . . . З
Доматено пюре (концетрация 38-420/о):
въ бурета за 1 кгр. . 19

на дребно
леве1
12
1З
17
12
13
12
13

22
12
8
б
4

22
2. Зеленчуковитi; консерви въ стари кутии де се npo,,

даватъ съ 1 лв. по-долу отъ опредвленитв по-горе цени.
3. Ценитв посочени въ т, т. 1 и 2 отъ несtо11щете 3tt1

повъпь ввжегъ за цвпото Царство.
4. Настоящата звповвдь впизв въ сила огъ дени на

издаването и.



Стр. 5 Стопански бюлетинъ Брой 20 {32)
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15 заповвди за усггвхъ
въ търговията на дребно

1. Не бжцете апатиченъ, когато продавате; не
се отнасяйте съ безразличие къмъ клиента си, до·
ри и тогава, когато сжщиягъ Ви е действително
безразличенъ,

2. Не пропускайте да покажете на клиента си,
че още си спомняте за неговата последна покупка.

3. Не пренебрегвайте децата, които придру-
жаватъ родителитt си-така най-лесно ще спечели-
те сърццего на майката или бащата.

4. Не забравяйте да поздравите всвки току-що
влtзалъ кпиентъ и да го попитате накратко за же-
ланието му. дори, ако не може да го обслужите
веднага; клиентътъ не бива да счита, че не му об-
ръщате внимание.

5. Правото на по-първия клиентъ тръбва да
бжде зачитано на всвкв цена; не бива никога да
пререждате.

6. Покажете се въ всвко отношение услуж-
ливъ и се помжчете да се поставите въ положение-
то на клиента.

7 Когато разговаряте съ клиента, тонътъ Ви
не трвбва да бжце поучителенъ и наставнически.
Опитайте се да заинтересувате приятелски клиента си.

8. Научете всичко ценно и привлекателно от-
носно Вашата стока првдвэрително: така. Вие ще
бжцете подrотвенъ за всвкекъвъ разговоръ. Преди
цената тръбва да се изтъкне ценностыа на стоката.

9. Говорете ясно, разбрано и убедително безъ
да кандардисвате.

10. Не казвайте никога цената на една стока,
преди да сте изложили нейнитt по-забележителни
качества.

11. Не говорете само, а демонстрирайте наглед-
но всвко предимство на стоката Ви.

12. Не водете частни разговори съ трети лица,
когато обслужвате клиента си.

13. Осведомете се деликатно за предназначе-
нието на покупката; така Вие ще бжцете по-поле-
зенъ на клиента си.

14. Помжчете се да си доразвиете вкусr.1 и
речника.

15. Бжцете любезенъ, дори ако клиентътъ Ви
е само задържалъ, безъ да купи нвщо и съпро-
веждайте клиентитt си до вратата.

?жжхжжжхжжжжжжжж:жжжжжж?
?

Осигурявайте ?
Х имота и живота си Х
? х
Х

. при
Х

? .с и л 1\"
?

? ООщо търговско осигурително дружество ?
Х R.генция ул. ,, Търговска" 1 Х
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Кредитно Акционерно Д-во

RВърши всвкакви банкови операции
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Кредитира всички съсловия
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КОМИСАРЫЪ НА ГР. ХАСКОВО
f\ко би могло за всвка

служба да се извайва по е-
динъ човвкъ, който да об-
гръща всички качества, нужд-
ни за службата: сигурно за
службата Комисарь по про-
доволствието би се употрв-
било доста време и би се
създалъ доста трудъ, докато
се създаде истинския коми-
сарь. За съжаление, това не
става така и следователно
ще трвбва да се помиримъ
съ действителностыа, че нжч-
но се намиратъ у насъ за
подобни служби подходящи
хора.

Може би не ни пипсвагъ
лица, които до извtстна сте·
пень биха могли да оправ-
дятъ надеждата, която с е
възлага на комисаря отъ съз-
дателитt на тая нова служ-
ба. Допущаме, че имаме хо-
ра, които въ кжсо време би·
ха могли да обrърнатъ нуж-
дитt на цtлия градъ и, съ
подкрепата на всички съсло-
вия, които ще бжцатъ въ
контактъ съ него, да звдо-
волятъ консумацията на гра-
да и околията ни. Но кой съ
сигурность и безъ рискъ би
могълъ да каже, ей това е
лицето, което е годно за тая
служба? Да го каже безъ
нвкаква друга подбуда, безъ
да удовлетвори нуждата отъ
служба на нвкой свой поз-
натъ, или съ нвкаква друга
преднамtреность,-да обслу-
жи на една или друга бжда-
ща нужда на това или оно-
ва съсловие?

F\ въ лицето на комисаря
всички трвбва да виждаме
само комисерь, който не ще
бжце въ услуга на никого
и който не ще буди никак-
во подозрение, че служи на
нвкого.

Комисарыъ не трвбвв ;\а
бжце зълъ човвкъ: не гръб-
ва да бжде и прекаленъ доб-
рякъ. Той не бива да бжпе
само единъ обикновенъ пи-
сарь и регистраторъ на на-
редбитt, нито близъкъ само
на нвколцинв. Вежливъ и
услужливъ, той трвбва да
бжце почитанъ не п ъ р в о
мtсто квто човвкъ, и после
като комисарь. И най-важна-
та служба може да бжце
сведена до положението да
предизвика неохота у ти?
които по нужда ще трвбва
да иматъ контактъ съ нея,
както и най-незначителната
пъкъ може да достави удо-
волствие на граждани rt, има-
щи работа съ нея, когато та-
зи служба е въ ржцетв на
единъвъэпитанъ гражданинъ.

Дали ще можемъ да на-
мtримъ такъвъ?

Ние пожелаваме успъхъ на
ония, които ще се занима-
ятъ съ търсенето на тоя
гражданинъ и ще снърбимъ
твърде 'много, ако надежди-
тt на гражданството не бж-
датъ оправдани. Добре е от-
rоворнитt, при своето тър-
сене, да не резчигатъ само
на своигв познанс rва, било
на ходатайствата на нtкои
неосвободени отъ непочтен-
ни замисли лица.....

Хасковско акциэно управление

ЭаnОВ'Е)ДЬ No 61
rp. Хасково, 24 ноемврий 1940 год.

Въ изпълнение на чп. чл. 50, 89, 117 и забележквгв
къмъ сжщия 119, 120 и 180 от ь Н.-Законъ за тютюна (Д.
в. бр. 265 отъ 25. XI. 1935 год. и измtненията му въ Д. в.
бр. 272/937 год.) окржжно предписание № 1-Т отъ 17. 1.

1939 год. относно снабдяването съ патенти, желающи да
търгуватъ съ суровъ тютюнъ на листа и тютюневи иэцв-
лия на едро и дребно

Э а п о в -ь д в а м ъ:
Всички лица, които презъ 1941 год. ще търгуватъ съ

суровъ тютюнъ на листа, за правотъргуване съ тютюневи
издtлия на едро или на дребно еж длъжни най-късно до
15 декемврий 1940 год. да поцадатъ до управлението ни
заявление придружено съ следнитt документи:

1. Свидетелство за сждимосгь, какво че лицето не е
лишено отъ правата, изброени въ чп, 30 т. 5 отъ Наказа-
телния законъ:

2. Бирническо удосговърение. съгласно чп. 44 отъ За·
кона за събиране првкигв данъци;

З. Общински бирнически удостовtрения съгласно чп,
17 отъ Закона за облекчение на общинигв (Д. в. бр. 274/
1933 год.) Бирническо удостовtрение за снабдяване съ пв-
тенти за правотъргуване съ тютюневи издвлия не дребно
-табл. 2-Б 15 не се изисква (cnp. забележката на чл. 117
Д. в. бр. 272/937 год.);

4. Документитв за изправность по Закона за военния
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данъкъ съгласно чл. чл. 29 и 31 отъ правилника за при- :

лаrане на Закона военния данъкъ-Д. в. брой 4 отъ 5. 1.

1939 rод. и правило 101 Д. в. бр. 278 отъ 13. XII. 1938 rод.
и то тия които за пръвъ пжть ще търгуватъ;

5. Разрешително за търгуване по чл. 1 (за нови тър-
говци и no чп. 14 за заварени търговци) отъ наредбата за-
конъ за уреждане вжтрешната търговия-Д. в. бр. 296/1936
год., което се връща на заинтересования, при спазване на
нарежданията дадени съ окржжно No 13 „А" отъ 24. I. 1938 r.

6. Препоржчително писмо за търгуване съ суровъ тю-
тюнъ на листа, издадено отъ централното управление на
съюза на тютюнотърговцитв въ България, а за правогър-
rуване съ обандеровани тютюневи издtлия на едро или на
.-ребно, които еж и задължително членове на търговско-
бакалски съюзъ, издавано за търговцитв на едро, отъ Бран-
шовия търговско-бакалски съюзъ, а за тия на дребно-отъ
мtстното търговско бакалско сдружение, а ако нtма тако-
ва, отъ съответното най-близко браншово търговско сдру-
жение (чл. 2 и 7 отъ гореказаната Нер.гэеконъ за търгов-
скитв организации).

Продажбата на тютюневи изпвпия на дребно
е задJ>лжителна за: ·

1. Всички заведения, въ които се продаватъ спиртни
питиета;

2. Бюфетитв при гаритв, присганишате, въ грацскигв
градини и постояннитt театри;

3. Кафенетата и бакалницитв въ селата, гдето нtма
uитейни заведения;

4. Казарменнитt лавки.
Задължителния патентъ има намалена стойность и се

издава въэъ основа само на заявление отъ заинтересова-
ния и удостовtрение отъ общинската впасгь отъ което да
се вижда, че последния спада въ категорията на продава-
читв, които се задължвветъ да продеветъ тютюневи издt-
лия (чп. 120 заб. отъ З за тютюна).

При издаване на патенти за правотърrуване на тютю-
неви издtлия на увеселителни мtста: сборове, панаири и
пр. сгойностьта на които патенти съгп. чл. 118 въ свръзка
съ таблица 2 буква Б. т. 6 отъ Наредбатв-законъ за тютю-
на, се плаща на день отъ лицата, които жепаягъ да се
снабдятъ съ такива патенти, не следва да се изискватъ ни-
какви документи, понеже Нар.-законъ за тютюна не ги
предвижда.

При издаване на горнитв патенти лицата да предете-
вятъ освенъ вносни листове за платена патентна сгойность,
още и вносенъ пистъ за платена 5°/0 търговска камара вър-
ху патентната стойность, съгп, чп. 36 буква „а" отъ Закона
за Търговско Индустриални камари (д. в. бр. 53 отъ 11. VI.
1922 rод.) окр. No 2-Т отъ 31. 1. 1939 rод.

7. Санитарно позволително.
При снабдяване съ патентъ за правотърrуване съ тю-

тюневи издtлия, ако сжщитв лица упражняватъ сжщевре-
менно и търговия съ хранителни или питейни продукти ка-
ко бакали, кръчмари, кафепжии, следва да се снабдятъ съ
санитарни позволителни (окр. 2-А отъ 4. I. 1939 rод. къмъ
окр. 213-,,А" отъ 22. XII. 1938 rод.

Който търгува съ тютюни на листа или съ тютюневи
иэпвпия безъ патентъ или съ патентъ на чуждо име. се на-
казва съ глоба равно на петорната стойность на съответ-
ния патентъ (чп. 180).

Преписъ отъ настоящата ми заповвдь да се изпрати
на r. r. обшинскитв кметове въ rp. Хасково и околията за
разгласяване между населението, на г, r. Предсецателитt на
браншовигв сдружения, на питиепродавцитt. кафеджи?тt,
бакапитв и тютюнотърговцитв за разгласяване между чпе-
новетt имъ, на г. г. Пом. акц. началнинъ, акцизнитв агенти
и цвпия персонвлъ при управлението, за сведение и изпъл-
нение и въ Министерството на финансиитt - Дирекция за
Д. П. и за f\кцизитt за сведение.

Акцизенъ нвчапникъ: (п) В. Ив, Григоровъ

Новинтъ режимъ за тороитъ
Съгласно эвповвдь No 3731, която влазя въ сила отъ

27 ноемврий 1940 година, употрtблението на празднитt тор-
би за амбалажъ се поставя подъ следния режимъ. За-
бранява се употрвбвга на торби за съхранение на стоки
отъ търговцитв на дребно. Стокитв, които търrовцитt по-
лучаватъ амбалирани въ торби, задължително следва да се
препразнятъ въ другъ амбалажъ (сандъци. каци, бурета и
др.), като освободенигв торби се връщатъ на лицата или

търговцигв, отъ които еж ги получили, срещу заплащане.
Забранява се въобще амбалирането въ торби на ци-

гари, сушени плодове и нашкввапъ. Брашната ще се про-
даватъ срещу представяне на праздни торби.

Въ срокъ отъ 2 седмици, гърговцитв пегайписти еж
длъжни да върнатъ празднитt торби, за купенигв отъ твхъ
стоки въ такива. Въ спеднигв две седмици енгросиститв
трвбва да върнатъ полученитt отъ цетайпистигв праздни
торби на съответнитt фабрики.

Всички частни лица, хлtбари t1 бакали, притежеващч
брашнени, оризови и захарни торби, праздни или пълни
съ стоки, еж длъжни въ 15 дневенъ срокъ т. е. до 12 де-
кенврий т. г. да ги предадатъ на мtстнитt мелници, фаб-
рики за оризолющене или звхврни такива.

Забранява се употрвбата на годни брашнени, оризо-
ви и захарни торби за други цели.

ЗАБЕЛЕЖКf\. Ония отъ гърговцитв, които желаятъ
да се заnознаятъ съ по-гоп! -ми подробности по настоящата
заповвць да четатъ брой No 268 отъ Дър. вестникъ.

Въ връзка съ новия режимъ за торбитв, установени
съ горецигираната эаповвць на Министерството, мвсгного
комисарство издаде за уяснение на прилагането и, следнатаЭапов1:»дь№99

rp. Хасково, 11 декемврий 1940 rод.
На основание окржжно No 45700 отъ 26. Х I. т. r. на

Министерството на Търговията, промишпеностьга и труд
по отношение бракуването на празднитt торби, намиращи
се у търrовцитt на •едро", ,,едро и дребно" и „дребно";
частни лица и хпвбари,Нареждам ъ:

Ще се смtтатъ годни всички захарни, солни и оризо-
ви торби по които нtма никакви дупки и кръпки.

Всички rорепоменати торби по които има каквито и
да е дупки и кръпки се смtтатъ „негодни" и nодлежатъ
на щемпелуване.

Годни брашнени торби ще се смtтатъ ония брашне-
ни торби които иматъ кръпки не nо-rолtми отъ 20 кв. сн.
въ диаметъръ, и не тежвтъ по-вече отъ 600 грама.

Щемпелуването на негоднитt брашнени, солни, захар-
ни и оризови торби, ще сгвва no следния нвчинъ:

Всички търговци „на едро", на „едро и дребно", еж
длъжни да си иэрвботягъ собственъ щемпелъ за бракува-
не на неrоднитt торби, съ които ще щемnелуватъ всички
свои и на кпиенгитв си торби, на твхна огговорность.

Щемпелуването ще стане съ червена боя, ясно и четли-
во, която не се разпоява--,,Неrодна". _

Задължавамъ всички rорепоменати търговци и лица;ii
да щемпелуватъ негопнигв торби най-късно до края на м.
декемврий т. г.

По отношение на rоднитt торби-захарни, солни, ори-
зови и брашнени да се спазва строго заповtдь No 94 на
мъстното комисарство по снабдяването отъ 28. XI. т. r.

Всички торби станали негодни следъ горната дата,
следва да бжпатъ щеипепувени незабавно.

Нарушителитt на настоящата ми заповtдь ще бждаrъ
наказвани съгласно rл. VIII. на Закона за осигуряване на
снабдяването и регулиране на ценитt или по чл. чл. 44 и
45 отъ Закона за гражданската мобилизация.
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