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пнопнямнн ДУМИ
ипдпанскн професионални организации смществуватъ

у над оть много години. Но пиьхното засилване 11 um-
рокь [хват» датнрать Omo създаването на Закона за ор-
ганизраstе и контроль на професщить-1934 год. Това за-
силва: сьздаде ll нуждата оть печатни професионалнн
орган. Тьрговскиять сьюзь не се забави вь това отноше-
ние, шеговият» органъ Бьлгарскн тьрговскн вестнннъ ве-
че mp годннн достойно раэвюва знамето на търговска
Бьлгаья. Трпбва да 11р11з1tае.11ъ, че всичкн нужди а вьп:
росиfт:,рговското съсловие намирать отзвукь 11 защи-
та сеговнлиь страници, Все накъ, този вестникъ е общо'!"? '.!J}li третнрп: предимно онова, което заснга ц1ьло-
то с-а?овие и недзълимшть ,1ty интереси.

тд1ь,1нш11 lllo/1':ювcюi органиэацин. обаче, жнвзьять
свой ивоть, иматъ спои нужди, както u.11a,11r, свои мест-
ни HJ&дu и интереси. оть най-разнообраэень характерь и
тьргоиниь 8'Ь дадено щьс1110 и районъ, Тзь с,кщо трпбва
да бжт7, отстоявани, а това-ясно е-•tрезъ съюэния ор-
гани еевьзможно да стане. Оть казаното става ясна
при/иипш, която извика на жнвоть нашия вестникь, Тя
011ред1(1-_ и неговата програма:

fia работя за все по-широкото разрастване 11 за.
крепес на тьрговскипиь организацнн въ района;

Ща ратува за зашита всестранннпиь интересн на
т?.ргоу,ть 01r.1, Хасково 11 околията и

Ща информнра търговципиь по всилки вьпроси, свър-
эанн Jm,ьхната дейности и да насажда между пиьхь
просв а и професионално сьэнание.

lредъ er, тюзн основни задачи, бидейки органъ на
lnoplmlllO сьсловие, което взема най-живо участие О&

култ ия и стопански животь, вестннкьть не ще оста-
не 'lJ' ь II на всички. въпроси, които c,R свьрэанн с& тозн

• живо и с& проснеритета 11а града ни: стопанство, фи-
- нансибяагоустройанво, дейность на разни общинснн и

обще?на институти, разнн ннициативн за напредъка
на гр н околнята-г-всилко това ще намльрн отзвук» и
разгл Зане 8'Ь бюлетина на Обшото търговско сдружение.

почваме издаването Aty ео вюрата, че той все ще
допр1? юы110, както на тьрговципиь, така 11 на града.

ОТЪ РЕДАКUИЯТ4

досlfата на дрейенъ
зем?лсни инвентаръ
Не \авна Народното съб-

раниеJие Законъ за дос-
тавкаъ държавата на дре-
бенъ!вентаръ за аемедвл-
скот?селение на nеть го·
дишниэплашене. Ползата
отъ 1об1iа инициатива е
безсфе, защото нашиятъ
земевцъ има нужда да

??СJ\\и съ наi.:-Н{!о_бходи-?ия инвенгеръ. Неоправ-
дано обаче, ако доставка·
та с? по начинъ, който
то десегне и ощети дру-
ги ка1рии български граж-
дени.тновв повече, че въ
въ ч1 на Закона е каза·
но, ч\ 3. К. Банка ще пра-
ви 11tвката по начинъ,
нойт?tри за най-иэго-
денъ lбщото национално

стопанство. Въ дейсгвигеп-
ность, обаче, засегнати еж
силно търговцитt на тия
дребни эемвдвлски машини
и оржция, които, не подози-
райки създаването на Зако-
на, еж се запасили своевре-
менно съ такива и осгеввгъ
съ пълни складове, тъй на·
то сезона минава, а почти
никой земедвпецъ не купува
отъ търговеца, щомъ като
държавата му доставя на
5-rодишно изплащане.

По този случай Х3СКОВСНИ·
тt търговци на дребни земе·
дtлсни машини еж отправи-
ли чрезъ сдружението ни
оплакване-молба Държавата
поне да откупи тия машини,

I

които еж заварени у тtхъ,
за да не понвсятъ загуби и
иэпадатъ въ затруднение не
по своя вина.

-- JI

стопански БЮЛЕТИНЪ
на гр. Хасково

Презъ 1933 год., по ини-
i

служебни лица, Сжщо и об-
циативатв на общото тър- , щинскитв с ъ в е т и, по-
говско сдружение, се създа- падагъ често на неправилни
де въ града ни ,.Общограж· разрешения, било поради
дански стопански номитетъ ". слаба компвтентностъ, било
съ задача да следи и дава поради неосведоменость.
препоржки за съвземане на Всичко това се нуждае отъ
стопанството въ града и око· допълване, 11одпомагане и
лията. Учреденъ въ периоцъ разнритикуване отъ свобод-
на голtмъ стопански упа· ни отъ служебни задълже-
дъкъ и неудържима безра- ния граждани и стопански
ботица, обединяващъ шефо- дейц11. На тия съвестни rраж-
ветt на всички държавни и дани и стопански дейци, въ
и общински служби, както и рамкитt на ецинъ разуменъ
свободни стопански дейци, контролъ, се туря на разпо·
комитетътъ направи опитъ да ложение стопанския бюле·
фиксира нtкои нужди на гра- тинъ.
да и да препоржча мtрки Нека му пожелаемъ успtш-
срещу безработицата. Напра· но да запълни тая r?разднота.
виха се доста усилия; раз· I{. f\рнаудовъ
гледани бидоха сжществени Председатель на Общото
нужди на града; дадоха се
належащи препоржки. Архи-
вата на стопанския комитетъ
ще бii<де единъ траенъ до·
нумен1ъ за употрtбени уси·
лия и искренни желания да
се подпомогне Хасково и
стопанството му.

По редъ причини „Стопан-·
сниятъ комитетъ" преустано-
ви своята дейность. Необхо-
димостьта, обаче, да се ра-
боти около нуждитt на на-
шия градъ, и то не само отъ
тия, които по служба трtб-
ва да вършатъ това, и днесъ
е на лице. Безъ да отрича-
ме желанието на шефоветt
на разнитt служби да рабо·
тятъ за стопанството на Хас-
ково, тt често еж твърде
краткотрзйни гости на града
ни, за да могатъ да се спра-
вятъ съ службата си и я
координиратъ съ общитi;
стопански ну>нди на нашия
край. f\ има много такива
нужди и много дребни на
видъ въпроси, които проти-
чатъ незабелязано, но които
гнетятъ и спжватъ правил-
ния развой на стопанството
ни.

Отъ друга страна, многото
формалности около държав-
нитt и общински служби,
които въ последнитt години
прввятъ опитъ да навлtзатъ
въ частния стопански жи-
вотъ, предизвикватъ нужда-
та отъ известенъ отпоръ, 3а-
щото често тi; еж резултатъ
на разбиранията на нtкои

търговско сдружение-;-
Гости на града

V По случай освtщаването
на водопроаода и полаган!r-'
основния камъкъ на rимна·
зията, града ни бt удосто·
енъ съ присжтствието на
минис!_Ра на Правосждието
r. Н. И от о в ъ, представи•
тель на м-вото на Прос11t•
тата, областния директоръ г.
Клечковъ, r. генералъ Мар·
ковъ. Освi;нъ тtхъ, гости на
града liИ бtха и бившия м·ръ
на Благоустройството r. инж. ?
Спасъ Ганевъ, 1<акто и г.
инж. Драгиевъ н-къ отдi;ле·
ние блаrоустроv.ство и r.
Flpx. l{алчевъ, н-къ на архи-
тектурното отдtдение при
сжщото м-во. Г-нъ Ганевъ
и господата отъ м-вото на
Благоустройството бi;ха по·
сръщнати въ с ж б о т а ве·
черьта на гара Рак о в ски
отъ група свои колеги отъ
града, отъ пом. кNета r. Ел-
мазовъ и отъ представите-
ли на шофьоритi;.

Отъ гара Раковски гости-
тt бtха отведени отъ инже-
нерната колегия въ • Кена·
на•, гдето имъ бt сервир11·
на вечеря въ ловната хижа.

Търговцитt c;,i; доволни,
че мtстната инженерна ко-
легия е посрtщнала така д_об-
ре г. Инж Ганевъ, които,
както въ миналото, така и се-
га, проявява живъ интересъ
нъмъ нуждитt н11 град11 ни.
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Професиоиапеиъ и орrаиизациоиеиъ животъ
Утвьрдено с: ново го у11· :

равително тtло на Област-
ната тьрговска общносrь -
въ гр. Ст.-3агора, квто за
подпредседатель е избранъ
г. Коста F\т. F\рнаудовъ, пре-
дседатепь на общото тър-
говско сдружение въ града
ни и членъ на Центр. коми-
тетъ на общия търговски
съюзъ.

Утвърдени еж сжщо и
управителнитt тtла и над-
зорни съвети на след ... итt
търговски сдружения въ гра-
да ни:

Общо търговско сдру·
жение:

Управително тъло: пре-
дседатель-Коста Flт. F\рнау-
довъ, подпредседатели - То·
доръ Д. Патновъ и Иванъ Т.
Бълевъ, секретарь-касиеръ-
Лука В. Въпчановъ и члено-
ве - Теню Иорд. Мантовъ.
Захари Ивановъ, Димитъръ
Д. Шурковъ, Георги П. Ян·
ковъ, Коста Хр. Кузевъ, Тон-
чо Геrовъ, Димитъръ Паска-
левъ и Д. F\н. Симеоновъ.

Надзоренъ съветъ: пред-
седатель - f\танасъ Киро-
новъ и членове-Василъ Ж.
Грънчаровъ и Петъръ Ми-
тевъ.

Браншово търговско ба·
калено сдружение.Управи-
телно твпо: председатель Flт.
Кироновъ, сенрегарь-нвсиеръ
-Иванъ Петновъ и членове
-Кръстю Т. Духлевъ, Данчо

.........-Хр. F\ндоновъ и Стойчо В.
Дерменджиевъ.

Надзоренъ съветъ: Дяко
Стай1<ОВЪ, Димитъръ Т. Кил-
фановъ и F\нгелъ Пилевъ.

Браншово сдружение на
тютюнотъроовцитi;. Упра-
вително твпо: Георги К. Чап-
§уровъ-председатель, Теню
Иорц. Мантовъ- подпрецсе-
датель и Буко IO. Коенъ -

с -ретарь-к иеръ.
1 [алзорен ь ст.всгъ: F\та-

насъ Ст. Баневъ 11 Стилиянъ
Г. Бояджиевъ

Браншово т ъ р г о в сно
сдружение иагрупаоблвкло
Управително тtло: председа-
тель-Иванъ Т. Бвпевъ, се-
кретарь-касиеръ - Недвпко
Петровъ и членъ - Никола
Д. Киримовъ.

Надзоренъ съветъ: Сти-
л ьонъ Ст. Парапановъ и Со-
ломонъ Б. Магрисо.

Конгреси. На 27, 28 и 29
май т. г. се състоя въ гр.
Русе конгреса на Браншовия
търговско-бакалски съюзъ въ
България. Конгресътъ е ми-
напъ при гопвмо въодуше-
вление и е билъ nоздравенъ
отъ г. Министра на търго-
вията. Отъ Хасковското бран-
шово търговско бакалско
сдружение присжтсеувахе на
конгреса председателя на
сдружението г. f\танасъ Ки-
роновъ и цепегвгигв: Коста
F\рнаудовъ, Иванъ Петновъ,
Стойчо В. Дерменджиевъ,
Петко Кировъ, и Димо Ива-
новъ, баквпинъ с. Малево.

Редовния коигрвсъ на
браншовия съюзъ на гъргов-
цитв на обпвкпо ще се със-
тои на 4 и 5 т. м. въ Со-
фия. Отъ нашия градъ ще
присжтствуеагъ на конгреса
Иванъ Т. Бвлевъ и Недtлко
Петровъ, които еж избрани
за делегати .

На сжщитв дати ще се
състои въ\София и конгре-
са на житеро-брвшнарскатв
секция при съюза на тър-
говцигв на хранителни про-
дукти. Делегати отъ гр. Хас-
ково -ще бжпатъ: секретаря
на мtстното браншово сдру-
жение г. Георги Колевъ и
Ламбрю М. Джепепонъ.

Важни съоощенин за всички търговци
Еднодневниятъ доходъ. За настоящата го·

дина, еднодневниятъ доходъ на всички търговци ще
се събира въ срокъ до 31 августъ огъ Общото
търговско сдружение въ града. Търговцигв отъ се·
лета плащатъ еднодневния си доходъ въ своитв
общини.

Както и за миналитt години. раэмврътъ на ед·
нодневния доходъ на всички търговци е опредв-
ленъ отъ съответнигв браншови сдружения и спи·
съцитв еж предадени въ канцеларията на Общото
търговско сдружение. което е започнало вече съби-
рането му. Напомня се на всички търговци да вие-
сатъ своевременно еднодневния си доходъ и да не
чакагъ крайния срокъ, защото могатъ да пропус·
натъ и забравятъ, а следъ срока сумата се събира
отъ бирницигв въ двоенъ размtръ.

За пръвъ пжть презъ настоящата година тър-
говскигв сдружения ще събиратъ ецнодневенъ до-
ходъ, не само отъ едноличнитt търговски фирми,
но и отъ събирателнигв и коиандигнигв цружес-

' тва безъ акции. които не CtY- звдъл.кени 't I Е лягъ
търговски книги.

Данъченъ срокъ. На 25 юний е вторьч да-
нъченъ срокъ за внисане втората третинка 01 ь раз.
нитв видове държавни данъци, като: данъкь за-
нятие (патентъ) и др. До тази дата всички тьргов-
ци трвбва да внесатъ втората третинка отъ данъ-
ка си за 1939 год.

Данънъ оборота. Срока за внасяне щнъка
върху оборота за м май е 20 юний включинлно.

Патенти за второто полугодие. Срокьгъ за
снабдяване съ патенти за правотъргуване сълтирт-
ни питиета и праворазиграване на игри за ?звле-
чение презъ второто полугодие е до 30 ЮНИI. Не·
обходимигв формуляри, вносни листове и пр се на-
миратъ въ канцеларията на Общото търговсю сдру-
жение, кжцето всвки търговецъ да се яви, за да
ги получи, заедно съ упжгвения за гвхното юпъл-
ване. Умоляватъ се г. r. питиепродавцитt и.афец-
жиитв да не чакатъ крайния срокъ, когато става
натрупване и затрудняване работата на кенелари-
ята, а сжщо гана ще губятъ в-Т,-еме...1:1....??ъа:..
говци. --

Патентигв и военния данъ?ия ица -
притежаващи патенти за правотъргуване, като не
еж уредили положението си съ военния данкъ, еж
длъжни най-късно до 30 юний да сторяь това
предъ акцизното управление, въ противенн:лучай
патентигв имъ ще бждатъ отнети.

Втората поповина.огъ временната груова пс
винность за 1939 г. въ размвръ 150 лв. сщва д
бжце .одържана отъ заплатитt на всички qжащи
за м. юний (първата половина се одържепъ за-
платата за м. май). Подлежатъ на тази пов-ность
всички лица отъ 20 до 45 г. възрасть. Слуящи съ
годишна заплата и доходъ общо до 18,ОООпв. за-
плащатъ 120 лв.

Членския вносъ. Крайниягъ срокъ запаша
не членския вносъ къмъ търговскитt сдр?ния ,

25 октомврий. Събирането на членския BljЪ отъ.
общото търговско сдружение върви редовни уси·
лено. Добре би било никой търговецъ да ноставя
издължаването на членския си вносъ зарая на
срока. а да го внесе по-рано, съ което улерва до·

I

брия вървежъ, както на своята организаци така '

на по-горнитt. поnд-вления.

Посмъртната каса
nри Съюза е 1.1е•1е утвърдена
Всички формалности по

учредяването на Посмъртна-
та каса еж уредени и пос-
ледната започва да функци-
онира редовно.

На 11 юний се свиква пле-
нарно заседание но Централ-
ния комитетъ съ дневенъ
Редъ: 1) Конституиране уп-
равителния съветъ на касе-
та и 2) Въпросътъ за по-
чивния търговски домъ въ
Троянъ.

Въ посмъртната каса ще
членуватъ з ад ъ л ж и те лно
всички лица, упражняващи
каквато и да било ,·ъргов-
ска дейность. Кооnеративни-
тt, акционернитi;, командит-
нитt и о. о. д-ва членуватъ

I

Тър!!в??!к?оръ
Наскоро въ град? ще

се състои търговск облас-
тенъ съборъ, кой та уреж-
да отъ Общия съюза бъл-
гарски1t търговци3веnно
съ председателя на,юза г.
Димитъръ Вълевъ, града
ще nристигнатъ зарара 11

.други съюзни дей' Под\....
готвя се усntшнот1знася.
не на този пръвъ rовски
съборъ въ града ?за слу-
чая нашиятъ вес1ъ ще
излtзе съ специал брой.

по желание. Нов1еващи-
тi; търговци ще сиематъ
за членове на ка< ако не
еж по-въз?астни 50 г.
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Хасково се нарежда I Общинскитt стопански предприятия
MeЖ.nV бЛПГОVСТООеННТ? ГРП.nОВе ВЪ СТОПНПТО Между другитъ цели, С,о- ' номtrна печалба на цруг и-

Въ 1юс11?д11и1 Ь години гра-
1

· пъпното довършване, о- пански бюлетинъ си пое, d ,я , ь an, еки, 11 че 111,пр, '<И т,
дътъ ни крачи бързо нъиъ баче, на водната мрежа и и тази да запознае ч11, нове- своя дейность , отношен:
едно пълно благоустрояване. съоржжения. еж иужцни о- тt на Търговското сцруже- ценит в, реализира пачвпб
Настоящата гопина е неои- ще много пари, а твхъ ние ние съ нвкои отъ общ1111- отъ които, следъ като пла,
вала въ историята на града ги нвиаме, и не само тове, скитв стопански прецприя- разноскигв си, подпомага 01

по гопвмигв обществени но трвбвв да почваме да се тия, така, както тt еж били щината въ други нейни на·
строежи, които, заедно съ справяме и съ направения разглеждани отъ нашиятъ чинания. Отъ това о ба ч е,
всичко друго, което се пра· вече дългъ за водата, който, общински съветникъ г. Р.т. което ни съобщава г. Кмета
ви за хигиенизирането и у- заедно съ друrитt ангажи- Кироновъ. Правимъ го съ въ своя отчетъ, не се виж-
реждането на града ни, ще менти, които пое общината едничката цель да дадемъ да нито едното, нито друго-
-създадагъ въ близко време ни, представляватъ една го- възможность всвки търго- то. Общинската апi'ека е на-
отъ него единъ отъ най-при- пвиа тяжесть за нея. вецъ да прецени до колко правила презъ 19.38 r. обо-
ветливитt, чисти и здрави Ето защо, тия които рж- становището на r. Кироновъ ротъ 800,000 лв. и е реали-
градове. ководятъ отговорно работи- е било право, за да могатъ зирала една бруто печалба

Гунъ ние искаме да на- тв на града ни, днешни и тия, които не сподвлятъ ста- надъ 390,000 лв. Г-нъ кмета
:жемъ нвкопко думи за ец- утрешни, тръбва да ииатъ новището му, въ разговоръ обяснява, че ептенаге прода-
.но постижение, което, по двойната грижа: да продъп- съ него, да го поправягъ и вала, съгласно таксовия пра-
-своето значение, стои надъ жатъ усилено довършването осввтпягъ по своитв разби- випнинъ, Р.зъ, обаче, виж-
всички други. Това е вода- на водоснабдяването и на- рания. дамъ, че тази печалба, която
-снабцяввнето, мирането нужднитt за това Ще започнемъ съ общин- е събрана отъ гражданитi;,

Чиста и изобилна вода на- срвдства, като въ сжшото ската аптека. е послужила за задоволява-
.всвкхце въ Хасково-дори време не допуснатъ това да На едно отъ заседанията не заплатигв на персонала

1 въ жилищата! Това изгпеж- стане при условия тежки и на Общинския съветъ е бипъ и разноски около аптеката.
1а почти невъроятно за грв- непоносими за податнигв си- постввенъ на разглеждане от- Р.ко нашата аптека ще има
'\<данитt които де?tтия ли на гражданството. Нека чета на Общината, който об- и за въ бжцаще само въз-

""'l'LЪ' живi;ха, обслу?нвени внимаваме, за да не напра- хваща въ общностьта си и· можностьта да изкарва пре-
гъ една вод-6дителна вимъ хубавата сладка вода дейностьта на аптеката. Следъ храната на персонала въ нея,
истема и при една въ ка- да ни стане въ скоро време като еж се иэкеэапи обшин- сивтвмъ, че при неаъэмож-

чествено отношение вода, горчива! Гражданството по- скитв съветници Стайно По- ностыа да намалява ценитв
f<аквато нвмаше вече и въ срещна стоически първигв повъ и Р.нгелъ Георгиевъ, по законни причини, ще гръб-
.цалечь по-малки, бедни и тяжести съ rолtмото увели- които удобрили отчета на ва да помиспимъ върху сми-
-изостанали други градове. чение на воцнитв такси. То общината за всички служби, съла на по-нататъшното и
'Тази прочута лоша и оснжц- ще понесе и нови жертви. взелъ е думата г. Р.т. Киро· схшесгвувение. Допущамъ,
.на хасковска вода, която и- Но трвбвв и неговитв по- новъ. че нейнитв създатели еж гра-
махме, даваше въ течение датни сили да се преценя- Той е заявилъ, че не е до- дили голвми надежди върху
на много години своя голвмъ ватъ и щадятъ. Най-важно- воленъ отъ отчета по отно- нея. Чувамъ, че въ миналото
.дi;лъ за тежкитt жизнени то е, този гопвмъ разходъ шение дейностьта на общин- тя на нвколко пжти е дала
условия въ града и за край· за водоснабдяването, да не ската аптека. Но преди да печалби, които еж били из·
но лошото му здравословно бжде оставенъ далегнв вър· ми бжде известенъ този ре- попэувани отъ общината за
-състояние. Но това принад- ху плещитt само на едно эуптетъ на аптеката, эаявипъ други нейни цели. Чувамъ,
лежи на миналото, а сега поколвние и то въ кьсъ е г. Кироновъ, изъ живвяхъ обаче, че и много граждани
предъ нась Cli'. всички въз- срокъ! Въ това направление съ мисъпьга, че общинската въ първитв дни еж смtтали,
можносги да преобразуваме всички трвбвв да работимъ аптека върши действително както и азь смtтахъ, че т.я?-
-эцвпо, съ помощьта на изо- и ние се нацвваме, че раз· нвквква обшогрежпански по- продава на по-низки отъ дру-
илната вода, здравословно· решението ще се намtри. пеана дейность. f\зъ смtтахъ, гитв аптеки цени. Днесъ за
о състояние на града. И та- Р., сега, нека честитимъ на че тя коригира ценитв и от- менъ, а както изглежда и за?а трвбва оърэо да Хасково гопвмия успtхъ, да нема възможностьта за пре- много други граждани е яс-

·е изпълнена, благодаримъ на всички, кои- но, че всички аптеки-частни
.:>бриятъ случай ни no· то вложиха грижи и трудъ телефонни линии, разширя· и общински, продаватъ по

,огна да получимъ водата за неговото постигане и да ването, nопрi\'Вката и под- таксовия правилникъ и при
.зъ самия градъ и 'Гова улес- завършимъ съ пожеланието: държането на сжществува- невъзможносrь-та на общин-
<НИ материалната страна на нека все по-често града ни щата мрежа въ района. Като ската аптека no счетоводни
ll!Ъnpoca, защото водоснабдя- се поздравлява съ подобни се вземе предвидъ отъ день причини да слtзе подъ тия
ването стана при едни срав· постижения I на день растящата нужда цени, което, другитi; аптеки,
<нително не голi;ми разходи. Стоnанск11 бюлеп1111, отъ бързи и изправни съоб- изглежда, понtкога вършатъ,

щителни срtдства, особенно създава се убеждението, че
за стопанския жиiэотъ, вед- общинската аптека не ?амо
нага става очевидна голi;ма- не продава по-евтино, но чес-
та полза за града и района то и по-скжпо.
ни отъ новата спужба. Въ При това положение. азъ
миналото тя се изпълнява· не виждамъ нtкакви свtтли
ше отъ техници, придадени перспективи за общинската
къмъ Т. П, Станция, а сега аптека, за да предпо11агаме,
има вече свой от д tлен ъ че въ бждеще ще може да
шефъ-инженеръ, депо на ма- реализира, както въ ми11ало-
териали, автвмобиленъ-тран- то, като печалба, нtщо пове-
спорrенъ пар1<ъ и пр. Нека че отъ това, което харчи за
се над'Бваме, че в1, скоро nерсоналъ и др. разноски.
време съобщителнитt срtд-
ства въ района, а особенно
телефонната служба въ гра-
да, за която има мноrо да
се желае, ще бждатъ стег-
нати и подобрени.

На шефоветt на новитt
служби - Р.кцизния н-къ г.
Григоровъ и г. инженеръ
Гроздановъ, пожелаваме ус-
пtхъ въ работата имъ.

Две придобивки
!

градаза ни
Съ бюджета на дърн<ава-

,а за те1<ущата година, на-
шиятъ градъ получи две но-
ви учреждения, които еж
ценна придобивка за града
ни. но тtхното създаване
мина почти незабtлязано.

Първото отъ тtхъ е Р.,к.
цнзното управление. Въ пос-
.леднитt години, следъ като
почна наново раздtлянето
на данъчнитi; и акцизни уп-
равхения, въ много градове
се създадоха отдtлни ак-
цизни управления, обаче Хас-
ково не бt между тtхъ. Pi
трtбва да се подчертае, че
нашиятъ rрадъ е между пър·
витt въ България, по раз-

·мtра на акцизната служба и
(!Остжпленнята отъ акцизи.

главно поради гол'Бма1·а му
тютюнева търговия. Cera та·
зи належаща нужда е задо·
волена, и надtваме се, че
самата служба ще бжде. при
новото положение, облеrче-
на и подобрена, а и всички
търговци въ околията, как·
то и други граждани, които
иматъ доr?иръ съ акцизнитt
власти, ще бждатъ улеснени.

Втората придобивка е Об-
ластната техническа служба
при мtстната Телеграфа-по.
щенска и телефонна станция.
Такива служби има само въ
10 градове. Службата ще и?,а
за районъ бивши rt Хасков-
ски и Мастанлийски окржзи
и нейна задеча е построява·
нето на нови телеграфни и

Брой 1

дългъ на ВС'ЬКИхасковски т ъ р-
говецъ е да под-
крепи своя вест-
никъ СТОПАНСКИ

I

БЮЛЕТИНЪ, като
се абонира эа
него.
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Търговци и
Спедъ дадения урокъ
Известно е на нагпитв чи-

тегели, ,,? uъ о гчег» за 1У37
rод. на Кооперация .Нап-
репъ • въ града ни бвхв по·
ивсгени обидни думи, 1<а1< 10
изобщо за търговцигв, така
и за търговското сдружение
въ града ни. Това не бtше
нtщо ново, но отчета на ксо-
перацнята за 1937 год. бt
миналъ всtкакви граници,
като на търговцигв и твхни-
тt ржководители бвха отре-
чени и най-сбикновенни чо-
въшки качества.

За да защитятъ с в о я т а
чесгь, както и честьта и до-
стойнството на хасковскитt_ търговци, членоветt на уп-
равителното тъпо на сдру-
жението заведоха дtло за
обида и клевета противъ уп-
равителния съветъ на коопе-
рация .Напредъ".'На 22
мартъ т. г. Хасковския Об-
пасгеиъ сждъ разгледа дt-

это и осжди по на 1 rод. и
i дни затворъ членоветt на

1правителния съветъ на коо-
перация „Напредъ ",

Наскоро следъ това коо-
перацията пръсна отчета си
за 1938 гоц. Очаквахме, че
особено следъ присждата,
атакигв срещу търговцитв и
сдружението имъ Ще про-
дължатъ съ още no голtма
сила, обаче, при най-внима-
телно прочитане отчета, не-
можахме да наиврииъ нито
следа отъ нападки и обиди

.-_ срещу търговцитв. Напро-
ТЙ!!Ъ всичко е написано у-
мtрено. сдържано и внима-
гепно, а атакитв, доколко-
то се отправятъ тукъ и тамъ,
еж твърде сдържани и за-
гладени ... Изглежда, че по
новия отчетъ е работила ме-
ка и внимателна ржна.

Доволни сме, че урокътъ

кооперации
е nослужилъ, но дано само
това не е за кратко, Дано
, споцете за напредъ, и
11t: сае-о в 1, писенията си, но
и въ цtлата си лейннсть ус-
воятъ методи, които да не
довеждатъ едно чисто сто·
панско съревнование, какво-
то е това между търговци и
кооперации, до озлобление,
а на края и до сжцилища.

Това е нашето пожелание.
Сжщевременно, обаче, ние
заявяваме, че сме винаги на
поста си, за да отбиемъ всв-
ки новъ ударъ, насоченъ
срещу търговцигъ и твхнв-
та организация.

Върху отчета на коопера-
цията ще се спремъ въ ид-
нитв броеве на вестника ни.

Търrовска деilность на
спортни орrанизации

Въпреки съпротивата на
много ловци, които искаха
ловната организация да ос·
танв само спортна, а не и
търговска, централното уn-
равпение ycnt да наложи
търговския огдълъ за дос-
тавка на ловни "материали и
др. Първиs1тъ чувствителенъ
резултатъ отъ тази дейность
бвшв експлозията въ лов-
ния цоиъ=-София, която от-
не живота на нвколко деца.
Вториятъ значителенъ резул-
татъ е тазrодишниятъ ба-
лансъ на Коопповецъ - при
двповъ непиталъ 1,500,000
пв., чиста загуба отъ 850,000
лева. Третиятъ чувствиге-
пенъ резултатъ сигурно ще
бжде предложението на лов-
ната централа r а се увеличи
цената на .(,IОВния бипетъ, за
да се покрие загубата, или
да се поиска монополъ на
цивечовитв кожи, за да се
покрие старата и не се до-
пуска нова загуба въ бжда-
ще. Коментарии еж излишни

Тютюнигв въ хасковско
Презъ 1938 rод. 11ъ наша-

та околия бв засята значи-
телно по-мапкв nлощь съ

..--'t!ОТJони, отколкото nрезъ
миналитt години, з а т о в а
производството бв копичес-
твено по-слабо. Това е го-
лtма загуба, като се иматъ
предвидъ цсбригв цени, кои-
то тютюнитв отъ последна-
та реколта добиха. За нова·
та 1939 реколта, по редъ
причини, се очертаветъ доб-
ри изгледи за българскигв
тютюни. Ще бжде още по·
rолtма загуба, ако и тази го-
дина нашата околия остане
съ малко тютюнево произ-
водство. Това на л а r а на
всички, които иматъ дълга и
аъэможностигв, да нвсърц-
чатъ производителитt, за да
засвягъ възможно повече
тютюни.

Нека огбвлежимъ по този
поводъ и · обсгоятепството,
известно на всички. коиго
се интересуватъ отъ въпро-
са, че тютюнитв отъ околи-
ята ни до сега не еж могли
да създадатъ 'свое реноме, и
да се оформи единъ хаск-
новски тютюневъ районъ,
единъ произходъ .Хесков-
ска яке>, за което може са·
мо да се съжалява. Причи-
нитв за това не еж били са·
мо въ приропнитв (почвен·
ни и климатически) условия,
а повече отъ другъ харак-
теръ, поради което проиэво-
дителитi; не тръбвв да се
отчайватъ и изоставятъ тази
тъй ценна култура. Не бива
това да стане особенно пънъ
сега, когато се очаква да
стане едно бързо и масово
изкупуване, както презъ нв-

ПPOДflBfl СЕ н nZ, LUА
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с 1 400 в. м. дворно мtс I о, .. 1, ново-
строяшвга се гимназия.

Споразумение: Киро Янчевъ
вмбупенгенъ гърговецъ

.....................................
За нашитt читатели и сътрудници

Нашиятъ вестнинъ започ-
J

Iва да излиза по решението
на общото събрание на об-
щото търговско сдружение
въ гр. Хасково, което гласу-
ва въ своя бюджетъ и срt-
дствата за издръжката му.
Затова той ще бжце, преди
всичко, защитнинъ на инте-
рьситв на сдружението и на
хвсковскитв търговци. Но
той ще бжде въ сжщого
време и отцушникъ и три·
буна no ония обществено-
стопански въпроси на града,
които, по ре,,nмтричиlffi, Rt,!·
могатъ да бждагъ изнесени
дургаде и другояче предъ
гражданството.

Дописници сътрудници на
вестника ни могатъ да бж-
датъ всички, които жепаягъ
да ни nодпомогнатъ въ на·
шатв задача. Редакцията, о-
баче, си запазва правото да
коригира и съкращава из-
nращанитt и за помtстване
материали. За непомtстени
дописки и статии не ще се
даватъ обяснения, нито пъкъ
ще се връщатъ ржкописи,
Всички сътрудници и допис-
ници се уиолчввгъ да пи-
шатъ ясно и на едната стрв-
на на листа, а най-добре на
пишуща машина, за да се
улеснява работата на рецвк-
цията.

Умоляваме особенно тър-
говцигв отъ селата да сът-
рудничатъ, като съобщаватъ

Лtтовището въ Кенана
Въ последния брой 2720

на в. ,,Утринна поща" е по·
мtстена статия отъ г. М. Ст.
за лtтовището на кооnера·
ция „Напредъ" въ Кенана.

Този въпросъ, съ които
се прави голtмъ шумъ, ние
ще разгледаме въ следую·
щия брой на Стопансии бю-
летинъ.

иои отъ добритt минали го-
дини.

Колиото до п ри ч и н и т ·I;,
които c;v; спжнали напредъ·
ка на този отрасълъ въ на·
шия край. аъ единъ отъ ид-
нюt броеве we се върнемъ
съ специална статия.

Въ този моментъ всички
усилия трtбва да бждатъ
насочени къмъ една цель:
да се засi;е и произведе по·
вече тютюнъ.

своитi; нужди и бопии, за
да бжднъ изнасяни въ вест-
ника. Разбира се, че ще бж-
де давано мi;сто на дописки
и ст?тии само по въпроси
отъ професионаленъ, орга-
низационенъ, ипи стопански
хараитеръ.

Вестникътъ ще излиза пе-
риодически и ще се админи·
стрира отъ канцеларията на
общото търговско сдруже·
ние въ гр. Хасново. f\бона·
ментътъ за до нрая на на-
стоящата година ще бжде
20лева. -

Вестни1<ътъ ще застжпи и
отдtт, търговски рекла?1и,
каквито ще бждатъ приема-
ни и помtствани по умtрени
такси

Всичко за вестника да се
изпраща на адресъ: вестникъ
,,Стопански бюлетинъ", уп.
,,Раковска" № 1-гр. Хасково.

Износъ нп плодове
и зеле11чуци отъ околията
Ягоди. На 14 май т.1·. отъ

гара Ябълково е била от-
правена съ ионвенционала
за Германия първата пратка
отъ 50 кгр. я r о д и въ
прtсно състояние. По сжщия
начинъ, но въ по-голtмо но.
личество, изпращането на
ягоди отъ гара Ябълково....-
продължава и до сега. За·
сяти еж до сега въ с. Ябъл·
ково около 500 дек. съ ЯГО·
ди, отъ които се очаква ед·
но производство 200 - 250
тона. Качес.твото на ягодитi;
е твърде добро. По·голtмо·
то количество ще бжде при-
готвено и изнесено на nулпъ.
Започнато е засяването на
тази доходна култура и въ
други с е л а отъ околията
край р. Марица и Олу-дере.

Пиперки. Първитi; петь
кгр, пиперки еж откжснати
на 25 май т. г. въ с. Раков-
ски. Въ този пунктъ усиле·
но се подготовлява износа
на пиперки, и особенно на
домати. Почти всичкиятъ из.:..
носъ ще бжде наnравенъ за
Германия и новоприсъеди-
ненитi; нъмъ нея области.

Ще бждатъ зас1жпен11 въ
sесп1ика 11н II отдtлнтt .Вес-
ти нзъ околията• и • Стопански
предприятия въ Хасково·,

Печ.•Чикаго"-Хасково


