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Органъ на Общото търговско сдружение въ rp. Хасково
Иэлиэа периодично Редактира комитетъ

Редакция. и администрация-Хасково ул. ,,Раковска" 1. Телефонъ № 108

НОВАТА ЗАДАЧА
Нсотоавна тннннь сьбнтия, 1сош110 се разигра-

ха 01;0.zo нась, донесоха на бъ.нарс кня народь по-
стигането на идсала .ну яа ньлно обединение, а на
дър:ж;авт,ю ни . естественипиь 11 инсроки грани·
11,и. Внковнипнь упиил на българина да заеме нео-
снорвано миснюню си на Ьалкана, дадоха своя нлодь
и днеп, всички ночти българи см нодь родната
анргьха.

Свършено ли е, обаче, всичко и тр1ьбва ли само
да благодари.11ь на тия, които спомогнаха за осво-
бождението на дьлгарскипнь земи, да чакаме бла-• ополучния ?paz't на войната, 1t да скрьстнмь pжzr,e
нредь носнгигнанюто, ка 1110 смлыннемь, че добрува-
нето и уснн.хьть идатъ вече сами по себе си? Това
вь го.ньма оненень направиха вече други, които 6,ь-
ха одяагодете.астеувани оть миналата война. Тзь
заспаха върху успнхипиь и нрндобнвкипиь си, сче-
тоха своята задача въ голльма стенень завършена,
но нробужоонето имь 01111, този сьнъ бп.исе стра-
шно 1,:атасп?рофаш-ю

Добро б,1;dс_ще чака бьлгарскиять народь само
ако а пропие дьлбоко отъ мисьльта, че задачата
за uзграждането на здрава, трайна и велика Бъл-
гария само е ноставена. Тази задача е го.иьма и
тежка. Нейноню разрешаване ще погълне много
трудъ, много напрежение, много срндства и усилия.
.А1;0 всички пнь не 6,у;датъ дадени, и то безь ни-
какво бавене, могать да наспипнягнь неусзньхи и
разочаровани.я.? Първата часзнь на

· задачата е: да се сплоти
българскня народь, да се обедини духовно, да изди-
те здраво и високо своя българс'}(U дух'Ь, Веднага и
наредъ съ това идва другата часни: да се заздра-
ви, да се засили, да се организира и повдигне наро-
дното стопанство вь всичкитзь лtу отрасли, юь-
»иять номннъкь на народа. Онгъ тия ·

две основи
ще нз.иьзе вссснгранння 1{удтурснъ нанредькь на на-
шата страна. Бсзь пньхь е невьзможень градежь

Задачата е сложена. 7 я зове на работа всич-
ки чеда на България. I-le 11а последно · мльсню меж-
ду нньхь с,1; и тьрговпиппь, Вь всички строителни
дн.,а на нова Българи» тьрговеиынъ даде своя го-
лнмь и нснс nъ озь.п: Ще го даде още повече и сь
още но-го.иьма голювность и сега, когато предстои
да се закрмгяи и завърши дзьяопю на гомьмнннь
бъ.zгари-възро:ж:дтци, между конто се издигать и
фигуршть на .Анрнлова, Велчо Джамджията, Ев-
логи Георгиева, Христо Г. Данова и много други
го.иьми будители и благодетели=чньрговии,
:ж?::>rс::::ЖЖ:ЖЖЖ:Ж:?:Ж:Ж:Ж:

Осигурявайте отокигъ и имоти-
т-в си само при Вэаимноэастрахо-
вателното търговско сдружение.
?:IIC«::,i?:X::Ж::Ж:::Ж:::l!tD!C:??

Липсата на стони и търrовсната печалба
Много консуматори живъ

ятъ подъ впечатлението, че
виновници за липсата на
много припаси, особенно
съесгни, еж търговцитt, и
к ъмъ твхъ отправятъ сър·
пил ъ погледъ. Ние желаемъ
да посочимъ нвкои отъ при-
чинитв за тия липси, за да
отвърнемъ тоя сърдитъ по·
гледъ на консуматоритt точ-
но там ъ, гдето следва да
бжпе отправенъ той.

Нека никой не смвта, че
положението на търговеца е
розово Еднакво и то е отег-
чено, както е отегчено по·
ложението на много консу-
матори, които трвбва да за-
довопявагъ ежепневнигв си
нужди, при сгаригв си при·
ходи съ повишенитв цени,
t:" почти ВСИЧР.И- припаси.

С1: общенията, които ве-
сгницитв изнасятъ отъ вре-
11-1е на време за нарушение
на нарепбитв по нормиров-
нигв отъ страна на търгов-
ци не бива да се смtтатъ,
като едничко срвцство за
отстранение на злото. Не е
достатъчно да се констатира
престжплението и да се на-
каже нарушителя. Еднакво
необходимо е да се отстра-
нятъ предпоставкитt за из·
вършване на нвкои отъ тоя
родъ престжпления. Не от-
ричаме, че и изъ средата на
търговцитt има лица, които
еж склонни къмъ законона-
рушения, както това нвщо
важи и за всички други кв-
тегории български граждани.
Ние говоримъ за грамадно-
то число български търгов-
ци, които желаятъ да спаз-
ватъ нарецбитв на Министер-
с, вото не само отъ страхъ
предъ тежкигв санкции, но
съ пълно съзнание, че е не-
обходимо да се подпомагатъ
консуматоритt, чието поло-
жение е еднакво и доста
отегчено съ ежедневно ра-
стящитв цени. Тая катего-
рия добри български тър-
говци отдавна чрезъ своята
професионална организация
1-1адав22 викъ за урегулиране
и установяване на една пе-
челба, която де отговаря на
нуждитt на деня.

Търговцитt еж съ убеж-
дението, че ако въ неА-ско-

.1

ро време службата по це·
нитt не разреши окончател·
но въпроса за чистата пе-
чалба, която търговцит'Б
трtбва да получаватъ и най-
вече търговцитt на съестни
пр:-таси. положението на
консуматора ще се влошава
въ смисълъ, че ще имаме
ф?ксирани цени, консумато-
ра ще п-рси да купи по
тi:;хъ, но не ще може да на-
мt.ри желанитt припаси. за·
щото нtма кой да му ги до-
-:тави нито кой да ги про-
изведе Службата по ценитв
не трtбва да се ласкае отъ
мисъльта, че е опредвлила
достатъчн.о низки цени.
Еднакво трtбва да се инте-
ресуеа отn въпроса, ценитв
и включенИ1t въ тtхъ пе-
чалби да позволяватъ достав-
ката на тия стоки и въ най-
отдалеченитt краиша на
страната.

Желаемъ да се обосно-
вемъ съ факти.

Когато цената на ецна ка-
са сапунъ въ Хасково е·
опредtлена да се продава
при 7zn;0 мазнини - 450 ле-
ва, а струва франко Хасково
доставена отъ Пловдивска
фабрина 455 лева. не може
да се очаква, че ще има за-
доволени нужди на сапунъ
въ града ни, въпрtни, че се
раздава съ купони. Да се
предполага, че дребни бака-
ли отъ селата и града ще
отидатъ лично въ-Пловдивъ
да си купятъ са11унъ за да
го продаватъ по 5 лв. ка-
лъпъ ни се вижда невъз-
можно. Да се купи балкан-
ски 1<ашкавалъ нtгде изъ
мандритt. отъ Стара-планина
и да се продава по еж.щата
цена въ Хасково, както е
купенъ тамъ, ни 'се струва,
че никога нi;ма да стане.
Сжщото важм за сиренето,
червения пиперъ и пр. Вж-
жа, канапи и др. еж твърде
отекчени поради трудности-
тi; при които се доставятъ
и раздаватъ, и поради ни-
щожната печалба, ноято въ
много случаи се изяжда отъ
фири и разтегляне. Градътъ
ни бt останалъ буквално
безъ циментъ. Едно малко
повишение въ цената отъ

(Следва не З стр).
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ПроdJесиоипnенъ и орrоиизпциоиеиъ животъ
Важни съоОщенин за всички търrовци

I

друг?:.?с.:::о :.с,::::н·::ъ :·з:л:::::·на:::::
На 15 септемврий изтича срокътъ за вноската 12°/о та, понеже поцеввгъ декларация-сведение до 20 число на

по осигуровката на служители гв (умствени работници) при всвки месецъ, а гв еж:
различнигв предприятия. а) търговцитв само на едро или на едро и полуедро,

На 20 септсмврий изтича срока за внасяне на да- безъ огпедъ на предполагаемия чистъ приходъ;
нъка занятие върху эаплатитв и надницитв за изтеклия б) търговцигв-вкционерни и командитно-акцио -ерни
месецъ отъ предприятия, фирми и лица, облагаеми по обо- дружества, дружествата съ . ограничена отговорносгь и
ротъ или по особенигв правила, независимо отъ броя на мвсгни клонове на чуждестранни дружества безъ иэкпю-
спужителитв и работницигв имъ.

. . чение;
На 20 септемврий изтича срока за предприятията. в) складоветв или нлоноветв на индустриални пред-

които се облагатъ по закона за данъка върху прихоцитв приятия за продажба на дребно на произведенията имъ;
по оборота, да внесатъ цинъкъ занятие върху добития г) търговцитв представители-посредници, които пропе-

. презъ изтеклия м. августъ оборотъ и дs подадвтъ декпа- ватъ отъ складъ аъ Царството стоки, произходящи отъ пред-
рация. ставляванигв отъ твхъ чуждестранни фирми;f\ко този цанъкъ не може да се плати до тази дата, д) прецсгевителитв-посръцници, които продаватъ стоки
то да се подаде поне декларацията-сведение за размвра въ консигнация, получени отъ мвстни фирми;
на оборота отъ месецъ августъ, въ който случай се плаща е) търговцитв (еднолични фирми, събирателни дру-само лихви. жества и командитни безъ акции дружества) и коопера-

До 30 септемврий е срока за подаване декларации- тивнитв сдружения (безъ кредитнигв и эасграховетелнитв),
тв за патента (данънъ занятие) за 1942 и 1943 години. които вършатъ търговия: 1) на едро, полуедро и дребноГледай статията по този въпросъ на друго мtсто въ вест- 2) на полуедро и дребно и 3) само на дребно, съ

· ника. З:1 справки държ, в-нъ, бр. 168 отъ 2. VIII. 1941 год. предполагаемъ чистъ приходъ надъ 160,000 лв.
Преди подаването имъ, всички денпарации, за- Търговцигв, които въ единъ магазинъ продаватъ надължително се предсгавятъ въ канцеларията на 06· едро, а въ сжщото населено мвсто въ другъ магазинъ _из··щото търговско сдружение за щемпелуване. Нещеи- вършватъ продажба и на дребно, се считагъ за търговци

"пепувани декларации Данъчното управление не на едро и дребно.приема.
Канцеларията на 'Сдружението поканва всички тър-

говци да изпължвгъ членския си вносъ за 1941 година, за
да не плащагъ въ. последствие сжщия съ глоба.

Понанватъ се всички търговци-членове на Посмърт-
ната каса, които по една или друга причина еж пропусгна-
ли да внесатъ премията си за 1941 година, да сторятъ то-
ва веднага, защото эвстраховката въ такъв1> случай не -е
въ сила; и при нещастенъ случай, Касата не може да из-
плати осигурената сума.

Търговцитt.-членове на Посмъртната каса, които
не еж си получили членскитв книжки, да ·се явятъ веднага
въ канцеларията на сдружението, за да си ги получатъ.
Безъ да си еж получили и подписали членската книжка
застраховката имъ не е въ сила.

до края но м. септемврий ще се подавnтъ
декnnрnции . за потентно oonraraнe

преэъ 1942 и 1943 г.
Длъжни еж да подадатъ декларации, между

другитt., и:
Всички търговци (еднолични фирми, събирателни и

командитни безъ акции дружества) и кооперативнигв сдру-
жения (безъ кредитнитв и. звсграховагелнигв), които ?ър·
шатъ търговия:

а) на едро, полуедро и дребно. б) на полуедро и дре-
бно и в) само на дребно, съ предполаrаемъ чистъ при·
ходъ, по-малъкъ отъ 160,000 лв. .

Лицата, които събиратъ непосрвдственно отъ произ-
водителигв: яйца, кожи, плодове. зеленчуци, семена, дърва
и др. и ги продаватъ на други търговци, съ предполагаемъ
чисгъ приходъ по мапъкь ·

160,000 пв. Това не се отнася за
търговцитв, които продаватъ фуражъ на едро: сжщиm
следва да плащатъ данъкъ възъ основа на оборота, безъ
огледъ на размtра на реализирания чист? приходъ.

f\мбулантнитt търговци, които упражняаетъ занятието
непрекъснато, а не сезонно въ едно или различни насепе-

·ни мtста, въ една и схще данъчна околия, както и гвзи,
-които иэвършватъ занятието си въ постоянни сергии или
дюкяни:

Нвма да подаватъ декларации онвзи отъ амбулантнитв
търговци, които упражняветъ занятието сезонно, за което
еж снабдени съ разрвшитепно отъ ивстнвта общинска
власгь, съгласно чл. 29 отъ ивредбага-звнонъ за уреждане
на вжгрешната търговия. Такива еж и зеленчунопроцевци-
тв и овощаригв, които извършватъ това занятие сезонно.
На твхъ данънъгъ ще се събира по реда въ чп. 40 отъ
наредбага-эвконъ.

Сезонно облагане
Лицата, които иматъ мандри въ едно, или повече

мвств, ако продажбата на проиэведениятв имъ става
било направа отъ мандритt, било отъ временни складове
въ друго населено мtсто, се облагатъ по чп, 40 отъ наред-
бвтв-эаконъ, като .зезонни занятия, поради което нtма да
подаватъ декларация.

Мандраджиитt, които продаватъ произведенията си
въ постоянни складове или магазини, ще се облагатъ като
търговци къмъ населеното мtсто, к жцето се намира склада
или магазина, СЪ патентъ или ВЪЗЪ ОСНОва на оборота, ВЪ
зависимосгь отъ правната имъ форма, начина по който
извършвагъ търговията, или предполагаемия чистъ прихоцъ
подъ или надъ 160,000 лева.

Денларациитв за облагането съ патентъ се подаватъ
въ два еденични екземпляра.

Декпарециитв тръбва да .бжпатъ неписани ясно и че-
тливо съ мастило, като се дадатъ сведения по всички гра-
фи. Въ началото на декларацията се написва ясно къмъ
кое браншово или професионално сдружение се числи·?
упражняваното занятие.

Да се посочатъ всички -живи деца, макаръ да не обра·
зуватъ общо семейство. Събирателнигв и коиандитнитв
безъ акции дружества посочватъ семейното положение на
всички съдружници.

Двкпарациитв се подаватъ въ Данъчното управ11ение,
или въ Общината, гдето нtма ден. управление, срещу да-
тирана и подписана разnиска.

Стопанска хроника
Подалъ е оставка но-

мисарьтъ no продоволствие-
то въ града ни г. Борисъ
Митевъ. До назначаването
на новъ комисарь, длъж-
ностьта се изпълнява огъ
кмета г. П. Стояневъ.

Монополизирана е за
Дирекция храноизносъ тър-
говията съ спеднитв масло-
дайни семена: тиквено семе,
гроздово, конопено, и пене-
но. Опредвпени еж и ценитв
на сжщигв, по които ще се
закупвагъ.

Инкасаторитt. по елек-
троснабдяването се завърна-
ха вече, но гражданството

все още се заставя да се
качва на третия етажъ на
дирекцията за да плаща елек-
, рическата енергия. Не е
зл? r. Кмета да се занимае
съ този въпросъ.

Освободенъ е отъ дл?:,ж·
ность, начиная отъ 1 VIII. т. г.
досеrашния..тъ разсилинъ при
канце11арнята на Общо ro тър·
говско сдружение Дако Ве·
левъ Драгановъ. Сжщиятъ
престава да върши каквато
и да било работа за сдру-
жението като инкасо, съби·
ране вноски, осигуровки,
приемане документи и пр.
отъ търговцитt..
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чиновници
Стара, много стара е те·

мата за отношенията меж-
ду общественни служители·
чиновници и гражцвнигв, или
по-право казано за държа·
нето на тия чиновници нъмъ
публиката. която тв, въ из·
пъпнение на своята длъж.
ность трвбва да обслужватъ.
Но тая тема нtма да загуби
своя интересъ, докато не
изчезнатъ основанията на
гражцанитв па бжпатъ не
цоволни.

Не може да се отрече, че
„между вчерашното и днеш
ното положение има разпи-
нэ и че нашитв държавни и
обшественни служители еж
направили голвмъ напре-
дъкъ въ схващанията си и
въ държането с11. Но все
пакъ сме много дапечъ отъ
желаното и отъ идеалното.
Има още множество чинов-
ници и то не само по-нисши,
но за съжаление и по голв-
ми, които живвягъ и рабо-
тятъ съ, схващането, че не
тъ еж поставени па служатъ
на народа, но че народътъ е
съзпаденъ да изпълнява твх-
нитt наредби, желания, а
нвкога капризи. Общо пра·
вило е още за много слу-
жители да не эвчитетъ вре-
мете, труда и. спонойсгвиего
на грежпанигв. Но че · щвлъ
нвкой да чакч, че швлъ да
идва дважъ и трижъ вмвсто
веднажъ, че швлъ да се
разтака по разни капии, за
ца се оправи за нищо и ни·
каква работа, това нtма зна-
чение. Често може да чуете
чиновници да казватъ: f\бе,

и ПУБЛИКf\
I

I

може и да сте прави, амаазъ ще си направя каквото
знамъ, ще си съставя ак га
а пъкъ шомъ сте прави, им?
и по ·горни мtста, има и
сжцилища, ще се оправдае
те и ще се оправите. Колко
струва, обаче, едно гековэ
оправяне, помислюватъ ли
тия господа? И колко пжти
такива невинни престарава-
вания на чиновници еж .Е.О·
нарвали най-тежки последи-
ци по най-реэлични причини,
които могатъ да се намвсятъ
докато човъкътъ се „оправи"?

Пъкъ и самото държане
на нвкои чиновници. Може
и да не направятъ пакость
на човвка, · но така ще го
п_осрещнатъ и изпратягъ, че·
когато си отива, само едно
си пожелава: дано не ми се
случи втори пжть работа
тунъ, та да дохождамъ пакъ!
Имаме си дори ецинъ слу-
житель, и то голвмъ, на ко-
гото и хамалитt не могатъ
да понесатъ държането и не
желаятъ при него да ипагъ.

Твърде крайно време е
твзи методи да изчевнвтъ
отъ- нашигв общесtвенни
служби. И .ано нвной не е
порасълъ, за да се държи
прилично съ хората, или
пъкъ му липсва възпитание-

-то. и увсзволо.ьза това.зна-
ложително е по-гопвмитв да
освобождеватъ и спасявагъ
грвжпенитв отъ такива „слу·
жители". Достатъчно всвки
днесъ е прет_оваренъ съ гри ·

жи, за да нtма нужда да
бжпе тормозенъ, когато оти-
ва да изпълни задължения-
та си.

Липсата на стоки и тър- !

гонената печапоа
:

(Продължение отъ 1 стр.)
препи десетина дни препъл-
ни града ни съ циментъ.
Брашното· продължава да
липсва отъ иагазинитв на
дребнитt процэвачи пакь
no сжщигв причини. Ние се
задоволяваме за сега да
спремъ вниманието само
върху тия припаси и .ще
ажемъ:
Въпросътъ за сносна чи-

сте печалба не е само тър-
говски въптосъ, той е може
би ней-важния около който
не бива да се спекулира
много. Печалбата е, която
.стимулира търговеца да тър-
си припаситв по четиритвхъ
нрайща на страната и да ги
.доставя на време и тамъ
КЖДеТО е НУЖдl-!0,-Тя е КОЯ·
то ще освободи гражценитв
отъ неприятностьта. да се
?-щрежцатъ на дълги върво-
лици предъ иагазинитв, защо-
то тя ще препрати припаситв

въ повече магазини.
Не е разумна политика,

както това завчера наблюда-
вахме, консуматора въ Плов-
цивъ, да губягъ съ часове и
се натискетъ предъ едни·
чъкь само мандражийски
маrазинъ, за да получатъ по
ецинъ кгр, нашкаввпъ, кога-
то сжщиятъ биха могли да
иматъ въ всвки срешнагъ
магазинъ, ако се даде ма·
наръ малка печалба на пра·
nавачитt. Тая система на
дълги опашки, при напич-
ностьтв на достатъчно при-
паси е едно фрапирещо до-
казателство, че въпросътъ
за печалбитt, и то за реал·
ни печалби, ще тръбва въ
най-скоро време це бжце
сложенъ на основно проуч·
ване и· съобразенъ съ иска-
нията, които търговцтиt
чрезъ своитt орrаниз?ции
еж предявили.

Четете вестнинъ
,,С1:опански бюлетинъ•
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ТЪРГОВСКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНОсдружение
Много тихо и незабелязано

мина за търговцитв единъ
гопвмь фактъ·--основаването
на Взаимнозастрахователното
търговско сдружение при
Общия съюзъ на български-
тв търговци. f\ ако има въ
послвднигв години нвкое
търговско начинание, което
да звсъга най-отблизо инте-
реситв на нашитв търговци,
това е именно застраховател-
ното сдружение.

За мнозина търговци,
организационни цвятели още
отъ по-далечното минало, ко-
гато Гърговскиятъ съюзъ
сжществуваше като добро-
волна организация, а не по
силата на эвконъ, създаване-
то на търг. застраховат. ин-
сгитутъ бвше rолtма мечта.
И ако за дълги години тя си
остана само мечта, днесъ,
макаръ и доста късно, тя е
реалность.

Сега пожеланията тръбва
да бжцвтъ замвсгени съ ра-
бота. Тази работа ще трвбва
да се изрази най-първо въ
това, да са обясни добре на
гърговцигв, за да разбератъ
напълно какво тв придоби.
ватъ съ създаването на тtх-
но собственно застрах. сдру-
жение. Да видятъ ясно гра-
мадНИТБ ПОЛЗ"й и-още по-гча-
маднитt възможности, които
това пвпо открива за тър-
говцитв и за твхната органи-
зация. Това ще бжце първа-
та задача, слецъ нея ще
почне творческата работа.
самото приобщаване на тър-
говцитв къмъ сдружението.

Ние смtтаме, че много
приказки не еж нуждни за
да разбере всвки търговецъ,
че з? нtчолко само години
много милиони ще бжцагъ
събрани въ полза на негова-
та организация, а отъ тамъ
въ полза на него самия. До
статъчно е да отвори своята
каса и да види колко суми
плаща той годишно на ецно
или на нвколко дружества
за осигуровка противъ по-
жаръ на стоката си, на ма-
газина си, на кжщата и на
мебелитt си.

Где отиввха досега и още
огиввтъ тtзи милионни срвц-
сrва? Въ сжщесгвувещигв
досега частни застраховател·
ни дружества и, за най-голв
мо съжаление, въ нвнопко
кооперативни застрзховател·
ни дружества, на които нито
имената, нито състава, нито
задвчигв и дейностьта имъ
еж били отъ нвкаква полза
за търговеца. Едно отъ гвзи
дружества, което представ-
лява вече голtмъ колосъ,
изг?ади своята мощь, ние
твърдимъ това, отъ застра-

I хователнитt премии преди
всичко на българскитt, тър.
rовци. f\ какво получиха отъ
него тия търговци? Тl:.зи го·
лtми срtдства бъха употрt.
бени въ roлtмr1 степенъ за
поддържане борбата на коо·
перацинтt срещу търговци-
тt!

Време е търrовцитt, да се
поrрижатъ и за себ? си!
Своитt срtдства тt ще да-
датъ на своето застрахова-
телно сдружение и отъ неготt ще получатъ всички rюл-
зи, които досега други еж
получавали.

Не ще мине много време
и чудото ще стане: Търгов·
ското взаимно-застраховател-
но сдружение ще иr,1а голt-
ми сгради въ София, за тър-
rовцитt ще има болници, по-
чивни станции, лtтовищни
сгради и пр. Пенсионниятъ
фондъ скоро ще събере ми-
лионни cpt аства, други r"IИ·
пионни фондове ще бждатъ
набрани, за да се използу-
ватъ за защr1та дtлото и ин.
т-ереситt на бвлrарскиятъ
търrовецъ, Rогото всички
rледатъ да атакуватъ, а той
до днесъ не е създалъ дори
единъ обикновенъ фондъ,
отъ който да се издържа
еднз борба, печат.на и друга,
въ негова защита. Българ·
скиятъ търговецъ, нато цtло,
като общность, е бtденъ,
много по-бtденъ отъ други
малки съсловия. Защото е
давзлъ другиму своитt срtд-
ства по ра_зни начин1,1, а r ла-
вно чрезъ осигуровкитt.

Сега търговецътъ за-
почвfJ да събира тия ср'hд-
ства за себе си.

Вести
Централниятъ комитетъ

на търговския съюзъ е сви-
канъ за 7 т м на заседание
въ София. Ще бжаатъ раз-
гледани важни организаци-
онни въпроси.

На 14 и 15 августъ т. r,
инспекторътъ при Посмърт-
ната каса r. f\сенъ Ц. Даска.
ловъ извърши ревизия въ
канцеларията на Общото
търговско сдружение. Служ-
бата на Посмъртната каса
при сдружението е нам15ре-
на въ пъленъ редъ

Новооснованото Общо
взаимнозастрахователно тър-
говсно сдружение при съiо·
за на търrовцитt. има вече
представителство и въ града
ни. О?1Аrуровкитt противъ
пожаръ ще се сключватъ въ
канцеларията на сдруже·
нието.

Печ. ,, Чииаго•-хасново
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Баналит? въ безизходно положение
Тежки времена. Сwутни го-

дини, които и насъ не по-
щадватъ. Жертви се искатъ,
всtки съ отворени обятия
трвбва да ги понесе. Но
жертвитt на бакапитв, на
дребния бакалинъ, не еж
малки и не моrатъ лесно да
се отминатъ.

Отъ день на день живота
поснжпва. Много основател-
но и правителството преце-
ни това положение и даде
едно увеличение на чинов-
ническитв заплати, на работ-
ничеството, на занаятчий
и пр.

Какво се даде на дребния
баквлинъ. за да може да по-
срещне своитt най-елемен-
тарни нужди? Дребния ба-
калинъ съ своята печалба
остана на това положение,
на което бt преди две го-
дини, - дава му се непро-
центна печалба, а певчета
или стотинки върху опредt-
лено количество стока. Не
стига само това, но негови-
тt всtкидневни обекти на
продажба изчезнаха или еж
крайно ограничени.

Какво продава дребния ба·
напинъ днесъ, Вtрвамъ, че
никой не може да си отго-
вори. f\ми какво печели и
отъ нжце ще изкара да по·
срещне своитв нужди: да
плати наемъ за дукянъ, на
емъ за жилище, общински и
държавни данъци, а даже и
извънредни, членски вноски- редовии и извънредни,
да издържа 5-6 членно се-
мейство? Не энамъ и просто
недоумявамъ какъ и по на-
къвъ начинъ ще -можемъ да
свържемъ двата края, Защо·
то сме смвтани за търгов-
ци и отъ никжпе не можемъ
да получимъ обпегчение,
снизхождение. Много наши

колеги спустнаха рулеткитt
на своитв дюкяни. Но какво
ще правятъ :1 вънъ, когато
и каквато работа да иснашъ,
трвбве да изхождащъ отъ
съответната организация, или
трвбва да протягатъ ржце
и да останатъ въ тежесть
на държавата. Това нали е
грвхотв? До толкоэъ ли ний
сме прокажени, до толкоэь
ли ний не сме дгли на това
отечество и чий грtхове из-
плащаме?

Вtрвамъ, че нtма да е
пресилено и нtма да се из
лъжа ако кажа, че нtма
друго, вървамъ, съсловие да
е дало толкозъ, колкота е
двпъ бакалина на своето
отечество и своя народъ.

Може ли да си представи
нвкой, колко бакали затво-
риха своигв дюкяни и се ра-
зориха отъ тия вересии и
днесъ хопятъ немили-недраги
и никой не се обръща и да
ги погледне? f\ми тия вере-
сии у кого еж, нали еж у
народа?

Това затваряне на дюкяни-
тt не е само отъ днесъ, то
е още отъ черното робство,
но знаете ли тогава защо за-
твориха? - Защото всички
дюкяни бвха революционни
гнвзда и много бакали оста-
ва да гниятъ изъ турскитв
зандани. И съ това ли днесъ
тръбва да ни се отплаща?

Тодоръ Кераянновъ
дребенъ бакелинъ

Нова uена на мпtната сопь
Опредtлена е цената на

млtната соль, за разрешени-
тв за смилане отъ Гпавнрто
комисарство количества отъ
внесената отъ Ромжния следъ
1 юний 1941 r. каменна соль
до З.80 лв, за ецинъ кгр.,
франко гара получателя.

Нова тарифа
на ноларо-наруцарсната задруга

Министерството на тър-
говията е наредило до мt·
стната Инспекция 110 труда
ца свика комисията по чп, 1
отъ Закона О. О. за да из-
работи нова тарифа за пре-
вознитв 1 акси отъ и до гара
Хасково. Проектъ за такава
тарифа е вече изработенъ
отъ коларо-наруцврсната за-
друга въ града и комисията
ще го разгледа и ще уста·
нови окончателно новитв
превозни т кси,

Новата тарифа предвижда
значително увеличение, кое-
то се иск е отъ колеро-нару-
царитв поради общото пос-
кжпввне на живота. Колкото
lj справедливо въ основата
си това искане, то има една
обратна страна, а именно, че

само по себе си носи ново
поснжпванв на живота, тъй
като увеличението на превоз-
нитt такси на всички стоки
ще повиши цената на сжщи-
тв, като се включи при
опредtлянето на сжшитв отъ
Комисарството. Тази страна
на въпроса го прави общъ
за всички граждани, таке че
комисията ще има да съ-
образи исканията на колари·тt съ интерtситt на масата
консуматори,

Има пъкъ изввстни стоки,
ценитв на които еж уствно-
вени общо за цвпата страна
и за известни п е р 1-1 оди и
твхниягъ превозъ не може
да бжце увеличеванъ Tt еж-
що ще тръбва да бждатъ
взети предвидъ.

П П. Тарифата е приета и
пратена за утвръждение.

rписъкъ на хасновснитt търговци
членове на Посмъртната каса·

603. Весилъ .Димчевъ Калайджиевъ-хоrилиеръ, Хасково
604. Иввнъ Иорпановъ Димитровъ-дърв. стр. магер., Х-во
605. Щерю Демиревъ Щеревъ-земедtл. произв., Татарево
606. Соломонъ Сабитай Родригъ-кафеджия, Хасково
607. Османъ Мюмюновъ Османовъ-тюrюнотъргов., Хасково
608. Мата Василева Бобева-кафеджйка, Хасково
609. Ташо Петровъ Тенчевъ--бакалинъ, Хасково
61 О. Руска · Жечева Георгиева-търгов. съ машини, Хасково
611. Тодоръ Весилевъ Стефеновъ бакапинъ, (., Козлецъ
612. Господинъ Въпчевъ Димитровъ- бакалинъ, Хасково
613. Димигъръ Киревъ Георгиевъ+питиепродевець. Хасково
614. Гочо Петровъ Rротневъ-питиепродавецъ, Хасково
615. Василъ Дtлчевъ Василееъ-с-квфепжия, Хасково
616. Тодоръ Вакриповъ Политовъ- квфепжия, Хасково
617. Ленно Колевъ Стайковъ-питиепрод„ с. Книжовникъ
618. Запрянъ Христозовъ Зепрянооъ=бакелинъ, с. Сърница
619. Матю Пезвровъ Матевъ-бакалинъ, с. Зорница
620. Стайно Саботиновъ Гоченъ-е-бакалинъ, с. Сусамъ
621. Георги Харалановъ Костовъ-питиепрод., с. Каснаково
622. Желю Петровъ Владевъ-бакалинъ, Хасково
623. Василъ Василевъ Вълчановъ-търг. съ семена, Х-во
624. Риза Шабановъ Еминовъ-баналинъ, с. Габрово
625. Колю Киревъ l{олевъ-бакалинъ, с. Сусамъ
626. Руси Славовъ Русевъ- земедел. произв., с. Ябълково
626. f\танасъ Даневъ f\танасовъ-питиепр., с. Узунджово

(Следватъ)

Редакционни·
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Сдружението започва своята дейность и въ нашия rрадъ
Осиrуровкитt; се сключватъ въ

канцеларията на
Общото търговско сдружение - Хасково

Търговци отъ града и околията,
Сключвайте осиrуровкитti си само при СВОЕТО взаимно·

застрахователно сдружение?
l)iс':?Ж::)!СJIJС:)!!Сl@IОК::Ж::Ж::Ж::::К?:Ж:•?:?Оёс:::Ж::?iС::::К:::К::Ж:Ж:::К:::(С)iiОiС)JО!С?

Продължително време на-
шиятъ вестнинъ не излиза.
Читателигв ни знаятъ при-
чинитв за това. Когато ре-
двнторитв бtха извикани на
по-важна служба, службата
на общитt интереси, вестни-
къгъ трвбваше временно да
затвори сграницитв си. Cera
той ги отваря наново.•Сто-
пански бюпетинъ " започва
пакъ да излиза, като подема
своя вече добре очертанъ
пжть: да освtтлява, органи-
зира и защищава търговци-
гв и да ратува за общогра-
жданскигв интереси. Ние сме
доволни, че мнозина търгов-
ци и граждани запитватъ за
вестника и чаквтъ съ нетър-
пение да почне излизането
му.


