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Едно общинско предприятие
·

I
Късата паметь, особенно

когато се касае до общес-
твенни работи, е присжща
не само на отдtлни лица
Навсъкжде миналото бързо
се забравя, хората свиквагъ
съ настоящето, и живвятъ съ
мисъльта, че винаги е било
тъй ... Това е черта на наше-
то време: стремежъ къмъ
бързъ напредънъ въ всвко
отношение и недоволство отъ
постигнатото; поrледътъ о-
бърнатъ само напредъ.

Тия мисли ни ипватъ на
умъ, при преглеждане док-
лада на Общинското стопан-
ско предприятие за електро-
снабдяване въ града ни до
Общинския съветъ, за който
цонпадъ споменахме въ по-
миналия ни брой.

И наистина, колко дълъrъ
е пжтьтъ отъ газовигв фе-
нери презъ първитt години
следъ войната, до електри-
ката на 'частнигв централи,
и отъ тi;хъ до днешното
състояние! За този дълъrъ
пжть и за усилията, свърза-
ни съ него, ни напомня от-

• четътъ на Дирекцията на ос-
ввтпението. Отъ този инте-
ресенъ въ много отношения
отчетъ, ще дадемъ нвкои
данни.

Новата градска електриче-
ска мрежа се построи презъ
1934 гад. и на 1. Х. с. r. бt
открита за действие. Тя за-
почна да работи въ следния
видъ: 4 броя трансформа-
торни постове съ мощность
280 киловата, 2574 м. подзе-
манъ кабепъ високо напре-
жение и 24,750 м. въздушна
мрежа низко напрежение, на
дървени-борови и джбови
стълбове.

За изтекпигв 5 години мре-
жата е силно разширена и
подобрена и пнесъ има; 8
трансформаторни постове съ
мощность 1000 кил о ват а,
6,125 м. попзеивнъ квбепъ
високо напрежение и 40,232
м. въздушне мрежа низко
напрежение, съ 532 нови же-
лвао-бетонни стълбове (по-
вече отъ половината). Напра-
вено е, при това, и значи-
телно подобрение на улич-
ното осввгпение. Ясно се
вижда ецинъ приръстъ съ

повече отъ 100°/0, независи-
мо отъ подобренията.

Пласментътъ на електри-
ческа енергия е билъ презъ
1935 гад. 267,895 киповатъ-
часа, а презъ 1939 гад. ще
достигне 1,074,000 квч., или
четири пжти повече. Това у-
величение се дължи на ум-
ножаване абонатитt и на
електрифицирането на зана-
ятчийски и индустриални за-
ведения. Докато презъ 1935
rод. еж били прикачени 51
брой електромотори съ мощ-
ность 160 конски сили, въ
края на 1938 гад. тt дости-
гатъ 153 броя съ мощность
793 конски сили.

Съотввтно съ това е на-
малявана и продажната цена
на електрическата енергия.
За кжщни нужди тая цена е
намелена отъ 11 на 8 лева,
за търговски нужди отъ 12
на 10 лева, за домакински
{нагреватели) отъ 6 на 2·50
лв. и за двигателна сила отъ
6 до 3, на 3·60 до 1 ·60 лв.
Въ това направление трвбва
ца се направи още нвщо, за
да се засили още повече кон-
сумацията. Срвдната продаж-
на цена за 1935 гад. е била
6·32 лева, а за 1939 година
3•50 пева,

Финансовата картина на
предприятието е следната:
То е създадено съ срtдства
на Общината: 360,000 лв. отъ
самата нея и 1,000,000 лева
заемъ отъ фонда при Общин-
ската аптека, който фондъ се
прехвърли отпосле въ со б-
ственность на Общината,Тукъ
споредъ насъ, е крупната ро-
ля, която изигра нашата Об-
щинска аптека, защото тоя
мипионъ бв решителенъ за
модерното електроснабдява-
не на Хасково. Осванъ тия
суми, презъ 1934 r. предпри-
ятието е останало задълже-
но къмъ предприемача-строи-
тепь съ 815,304 лв. при 6°/0
годишна лихва. Този дългъ
е вече изппатенъ.

Презъ 1938 гад. предпри-
ятието сключи отъ Ипоте-
карната Банка единъ заемъ
отъ единъ милионъ и поло-
вина лева за срокъ отъ 15
години и 7°/0 лихва. Днесъ
то дължи, освtнъ тази су-

ма, още и единъ милионъ
лв. на Общината срещу вне-
сения отъ нея капигапъ, кой-
то се олихвява. Освенъ то·
вв, 30°/о отъ печалбата е въ
полза на Общината. Отдtл-
но Общ. ветеринарна служ-
ба дължи на предприятието
201,628 лева.

За с п у ж а в а тукъ да се
спремъ на единъ твърде сж-
щественъ въпросъ. Днесъ
градътъ ни е задоволително
и неусътно електроснабденъ,
при едно задължение отъ
милионъ и половина за 15
години срокъ (сумата на Об-
щината не може да се счита
като истински дъпгъ), и при
това предприятието е в ъ
пълно развитие. Презъ 1932
г. тогавашната общ. управа
бt решила да сключи отъ
Хасковската Популярна Бан-
ка заемъ отъ 5 и половина
милиона лева за сжщата цель
и при крайно тежки условия
и крагънъ срокъ. f\ко това
бв станало, шъше въ сжща-
та година (при rолtма кри-
за) да се построи rолtма
мрежа съ солидни стълбове
изъ цtлия rрадъ, отъ която
още нtмаше нужда, и пред-
приятието не би могло да
рентира. Отъ тогава до днесъ
то би плащало само лихви,
безъ погашение на дълга отъ
5 милиона, който и днесъ
щвше да тежи нему и на
Общината. За щастие, на вре-
мето гражданството осуети
този заемъ. За нещастие
ггькъ, отъ този опитъ не бt
извлечена явната поука, а тя
е: съ скжпи, тежки и крат-
косрочни заеми не е удобно
да се посрtщатъ обществе-
ни нужди, а още по-малко
да се строятъ нерентабилни
или слабо-рентабилни имоти.
По-добре е по-бавно и на е-
тапи, отколкото бързо и...
катастрофи.

За да эввършимъ, ще спо-
менемъ, ч е предприятието
работи съ персоналъ отъ 9
души. Този nерсоналъ съ го·
лtми усилия и трудъ успвва
да се справи съ задачата си,
която не е малка и лека.
t<ъмъ тази задача въ пос-
ледно време се прибавя и
нередовностьта на тока отъ

Кратки стопански вести
До 1929 г. въ страната е

имало 139 акционерни бан-
ки. Днесъ това число е на-
малtло и понастоящемъ въ
България има 50 жизнеспо-
собни, нормално действува-
щи банки. *

Презъ 1939 r. има чувстви-
телно увеличение на засtта-
та площь съ тютюни. Очак-
ва се ново увеличение презъ
1940 r. Обратното е въ Гър-
ция. Тамъ ппощьта намалtва.
За 1940 г. ще бждатъ эвсв-
ти 68,000 хектара, с р е щ у
92,700 презъ 1939 г.

*
Въ разни т t хладилници

ивъ страната има запазено
голtмо количество грозде,
което ще бжце изнесено за
чужбина. щомъ получи доб-
ра цена. *

Дирекция Хрвнизносъ ку-
пува буковия жепжцъ no 3
пв, кгр. франко северни то-
варни гари и по 2.80 лв. кгр,
южни товарни гари.

*
За м. октомврий т. г. вно-

сътъ презъ Бургазското при-
станище е н а м а л t л ъ съ
80 0;0 въ сравнение съ сж-
щия месецъ м. г., а износътъ
е увеличенъ 2 1/2 пжти.

*
По броя на ноторнигв ко-

ли, България е почти на
края между европейскитt
страни. На 1000 жители въ
f\нrлия се пацагъ 56 коли,
Франция-55 коли, Белrия-
36, Германия-26. Италия -
9·?. Унrария-2·5, Гърция -
2·2, Юrославия-1 ·3, Турция
-о.7 и България О'б, или по
една кола на 1700 жители.

Очаква се въ най-скоро
време опредtлянето на нвс-
то зе постройка на пощен-
ска палата въ града ни.

централата, което трвбва да
бжце преодолtно, защото
щетитt и неприятноститt за
града еж голtми.

Нека пожелаемъ и за на-
предъ сжщото разумно н
здраво ржководене на град-
ската електрика, както до
сега.

Лампионъ
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ПроdJесионоnенъ и орrонизоционенъ животъ
ХРОНИКА

Комисарьтъ по продо-
I

гласува цопъпнигеленъ бюд·
вопствието r. Николай Ко- жетъ отъ 6,000 лева за из-
певъ се завърна и пое нано-
во службата си.

Назначени еж отъ г. Ми-
нисгра на Търговията за чле-
нове на Секционния комитетъ
на износителитв на тютюнъ
г, г. Дончо Папавеевъ, re.
нералъ о. з. Тодоръ Радевъ
и Георги Чалбуровъ, Поспец-
ниятъ е назначенъ и за членъ
на Общия съветъ на Ек-
спортния институтъ.

Общото събрание на сдру-
жението станало на 19 т. м.

дръжката на вестника ни.
По случай търговския

праздникъ-Никулдень, вест-
никъ „ Стопански бюпетинъ"
ще излtзе въ специаленъ
брой на 8 страници. Понан-
вать се г. г. гърговцигв да
дадатъ обявитъ си за сжщия.

Председательтъ на Око-
лийския търrо& синдикатъ ?
Г. Чалбуровъ е наэначенъ за
членъ на Върховния съветъ
на труда.

Важни съоfiщенин за всички търrовци
Обръщаме вниманието на r. г. търговцитв вър-

ху нарецбитв, заповъдитв и нормировнитв на цени-
тв, които помвстваме въ настоящия брой. Нека всв-
ки търговецъ ги чете и следи внимателно, за да мо-
же да се съобрази съ гвхъ и не попадне въ грвшни
и нарушения.

Членуването въ Посмъртната каса е задължително
за всички търговци. Записването и плащането на вноската
за 1939 год. трвбвв да стане най-късно до края на тази
година. Следъ тази дата вноската ще се събира принуди-
телно и съ глоба чрезъ бирницитв.

Гърговцитв, които вече еж се записали за членове
на Посмъртната каса, да се явятъ незабавно въ канцепа-
рията на сдружението, за да си получатъ членскигв книж-
ки, които еж пристигнали. Това е необходимо, защото чле-
нуването въ Касата е редовно отъ момента, когато членътъ
получи книжката си и се разпише въ нея.

Понанватъ се всички търговци отъ града и околията,
които ще търгуватъ-продаватъ препарати за борба съ не-
приятепитв и вредителитt по растенията като: свра, синь
камъкъ, зепенъ камъкъ и др. презъ 1940 година да пода-
датъ заявление до Околийския агрономъ - Хасково най-
късно до 15 януарий 1940 година.

Напомня се на търговцитв, които продаватъ денату-
риранъ спиртъ презъ 1940 г. ще следва да подадатъ заяв-
ление до F\кцизния Начапникъ за искане разрешително.

Поканватъ се всички питиепродавци и кафед-
жии отъ града и окпията да се явятъ въ канцеларията
най-късно до края на този месецъ, за да попълнятъ заяв-
ленията за опредtляне на разредитt за периода 1940/1941
топ а питиепродавцитt и патентитв за първо полугодие на
1940 година на квфеджиитв.

Бакали, питиепродавци, тютюнотърrовци и на-
феджии. при снабдяването имъ съ патенти, следва да
представятъ слепнитв документи;

Бакали - за снабдяване съ пвгенгъ за търгуване съ
обандеровани тютюневи издtлия:

1. На едро.
а) Санитарно позволително;
6) Препоржчително писмо огъ Браншовия Ба-

калски Съюзъ - София:
в) Уволнителенъ билетъ за изпрввностъ по за-

кона за военния цанъкъ:
г) Свидетелство за сжцимость:
д) Вносни листове.

2. На дребно.
а) Санитарно позволително;
6) Преnоржчително писмо отъ Бакалското сдру-

жение - Хасково;
в) Уволнителенъ билетъ за изправность по за-

кона за военния данъкъ:
г) Свидетелство за сжпимость:
д) Вносни листове.

Питиепродавци.
1. Бирническо удостовtрение;
2. Общинско бирническо удостовtрение;

м
3. Свидетелство за сжцииость: озь
4. Удостовtрение за пълнолвгие, граждански и по1103?

тически права;
5. Санитарно позволително; ЪР:

ове
6. Свидетелство за разстояние;
7. Препоржчигепно писмо отъ питиепродввското сдр ?р

жение;
8. Медицинско свидетелство;
9. Окомврнв скица; о10. Внссенъ пистъ 40°/0 върху патентната стойность: au
11. Вносенъ писгъ 28°/0 върху патентната стойность;ки?
12. Вносенъ листъ 2°/0 върху патентната стойность;

1 г
13. Квитанция отъ общината 30° 0 въуху nатенrнаТ\аз

стойность; оь
14. Уволнителенъ билет ъ за изправность по закона '.!\ювоенния денъкъ: ·и1Забележка. Новоначинающитв питиепродавци, 0<?0

венъ горнигв документи, ще представятъ следнитt докt,ъ
менти: ·и?

1. Позволително огъ полицията; ,р
2. Разрешително по закона за уреждане вжтрешнапl.lЕ

търговия; ти
3. Кръщелно свидетелство. (ЧТютюнотърrовци. 3Т
1. Свидетелство за сждимость;t ?.
2. Бирническо удостов рение; ка
3. Общинско бирническо удостовtрение; ви
4. Увопнилеленъ бипетъ: ее
5. Препоржчитепно писмо отъ Тютюнотърговския (tЬ-81

юзъ - София;
6. Такса за патента.
На ф ецжиитв.
1. Бирническо удосговърение:
2. Санитарно поэволитепно:
3. Уволнителенъ билетъ.
Забележка. Навит-в кафепжии - и разрешително зги,

он
а

сл
вс
п1
Н<
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правотъргуване. 7ё---------------------------е
Списькъ на Хасковскитt търговци ;членове на Посмъртната каса при Съюза •

(Продължение отъ бр. 9)
57. Паню Даневъ Паневъ-земедtл. произв., Ябълково
58. Роза Rврамъ Перецъ-галантерия, Хасково
59. Стайно Стойчевъ Стайковъ-с-бакелинъ, Хасково
60. Стефанъ Данчевъ Желевъ-бакалинъ. Воденъ
61. Тенчо Дълчевъ Теневъ-nитиепродавецъ, Гол.-F\сеново
62. Тончо Доневъ Теневъ=-питиепродевецъ, Черногорово с63. Тодоръ Вълчевъ Катранджиевъ-питиепродавецъ, Х-во
64. Тойчо Радевъ Погювъ=-кефеджия, Хасково ;
65. Фаикъ Садъковъ Ибрямовъ-бакалинъ, Гопвианци
66. Юрданъ Костединовъ Цобревъ=бекапинъ, Хасково
67. Юрданъ F\танасовъ Радичевъ-бакалинъ, Хасково
68. F\нгелъ Пилевъ Башлиевъ-бакалинъ, Хасково
69. F\танасъ Тенчевъ Зепряновъ-епитиепродавецъ, Ябълково ,
70. Вълко Севовъ Вълковъ-търговия съ цобигъкъ, Родопи

,

71. Геню Милевъ Ивановъ-зърнени храни, Раковски
72. Гиню Петковъ Геговъ-питиепродавецъ, Мандра
73. Георги f\ндревъ Марчевъ-ханджия, Хасково
74. Госпоцинъ Тоневъ Димовъ-яйчарь, Голtмо-F\сеново
75. Гочо Богоевъ Яневъ-питиепродавецъ, Брвгово
76. Ди митъръ Василевъ Жековъ -бакалинъ, Ябълково
77. Димитъръ Гоговъ Кишковъ-бакалинъ, Хасково
78. Цимитъръ Давчевъ Шурковъ-брашнарь. Хасково
79. Димитъръ Тенчевъ Цевтновъ-с-бакалииъ, Хасково
80. Дtлю Славчевъ Дtлевъ-зърнени храни, Рановски
81. Двлчо Запряновъ Дtлчевъ-бакалинъ, Крвпостъ
82. Желю Госпоциновъ Желевъ-питиепродав., Ябълково
83. Жепвзко Пеневъ Стояновъ-яйчарь, Ябълково
84. Копю Хубановъ Колевъ-бакалинъ, Хасково
85. Кръстю Стояновъ Мушановъ-бакалинъ, Рановски
86. Патка Димитрова Желева-бакалка, Хасково
87. Манолъ Колевъ Сираковъ-бакалинъ, Раковски
88. Милка Лозева Дtлева- питиепроцавкв, Хасково
89. Митю Гиневъ Терэиевъ-е-питиепродав., Голtмо-F\сенове
?О. Наню Киревъ Вълчевъ-дърв. стр. матер., Ябълково

(Ще спедввтъ въ идния брО:

..
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f\мбулантната търговия
Развитие и необходимость

Малцина еж ония, които
lt,ознаватъ истинското пред-,ли. азначение на амбулантната
търговия. И благодарение на
гтова непознаване, днесъ тя
-търпи своеобразни критики.

,РУ·,за едни тя е „нелоялна"
j,l<ОНкурентна къмъ оседнела-
:та търговия, за други - ец-
-но .случайно явление" въ

ь; ,нашия търговско-стопански
ъ; животъ, за трети не е даже
,; и професия, а „паразитъ",
?атаразвиващъ се за смвткв на

'j консуиаторв, производителя,
2 адюкянджията. Съ това раз-

оиране бвха и хората, кои-
ОС·h,о замислиха и направиха
•НУ·:nървата стжпкв за регламен-

t,-ирането на тая професия
IПрезъ 1927 година. Грвбва.

ата ше. обаче, да изминатъ цв-
ли 10 години въ редъ про-
учвания, за да се дойде до
тарата регламентация н а
ази професия, която, ма-

каръ и в ъ незавършенъ
вилъ, третира единъ твърде
важенъ п р о ф е с и о н апенъ?- въпросъ - въпросъ, който

-спедъ нови проучвания и
вслушвания въ истината, ще
претжрпи owe една, или две
нови твърде важни корек-
ции.

f\мбулантната търговия,
Щ както на българска почва,

така и всвкжце другаде, не- е нито паразитъ, нито слу-
чайно явление, нито нtщо
друго, освенъ една социап-

I

на формация. Наистина, глав"
ниягъ факгоръ въ тази пра·
фесия е принципа на обмt·
ната - на търговията, аба·
че, голtмия процентъ отъ
натисни, който е станалъ
причина да се създаде тази
професия и като съсловие,
е самата цель: всрtдъ не-
згоди, съ малко срtдства и
непосиленъ трудъ, да се оси-
гури едно що годе сжщес-
твувание.

И ония лица, които, лише-
ни отъ възиожносгьга да
пласиратъ трудътъ си въ
частнигв търговски предпри-
ятия и др., производителни
стопанства, нито еж могли
да бжпагъ чиновници или
служещи, безъ нужнитв
срtдства да откриятъ нtкое
търговско предприятие, по
силата на необходимостыа
да живвятъ и търсятъ свое-
то и на семействата имь
препитание, прибвгватъ до
последното сгжпапо на тър-
говската иерархия и безъ да
бжцатъ въ тяжесть нито на
община и държава работятъ,
плащайки своитв дажция.
сами, безъ ничия покана и
подкрепа.

f\мбулантната търговия е
твърде важна необходимость
за наше време. Чрезъ тая
професия много бедняци под-
слаждатъ сиромашкия си за-
лъкъ, И вмвсто да бжпе тя
третирана като чуждо дете

/?жжжжжжжжжжжж:жжжжжжжжж?
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СТАНЕТЕ НЕЗАБАВНО ЧЛЕНЪ НА Х
?

= Посмъртната каса!= ?

Х ИЗПЪЛUЕТЕ ДЪЛГА СИ КЪМЪ СВОИТь БЛИЗКИ ?
Х И КЪМЪ САМИТь ВАСЪ ! ??жжхжжжжжжжжжжжж?жжж?
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ПЕРНИШКИ КА?\\ЕННИ ВЖГЛИЩА
на сезонни цени

дърва и коларски материали ше намtрнте всъкога при
Широковъ & С-ие Паnазовъ - Хасково

Складъ до Бр, Върбановн. Приематъ се и перачки7-3-12

I застраховайте

I
имота и живота си-

при ,,С И Л А''
Общо Търrовско Осиrуритепно д·во

f\rенция въ Хасково ул. ьРаковсна"
3 - 5 - О

нуждни еж повече грижи
къмъ нея. Нуждно е тази
професия да се облекчи, за
да не се създаватъ нови и
никому не нуждни гладни
български граждани.

Захари Ивановъ
Секретарь на амбулантното
сдружение въ rp. Хасково

Декларации, съ кои-
то ще се деклариратъ
на 1 декемврий т. г.,
бензинъ, газ ь и др. се
намиратъ отпечатани
въ печатница „ЧИ·
КАГО".

Насииять стопански беле:нсникьЧетвnрТn часn
при Начаnника на Инспекцията no труда

По своя ръстъ, задачи и подобрение въ службитt. f\
срвдсгва, фондътъ „Общес- тия служби еж много и най-
твени осигуровки" е едно разнообразни.
отъ най-крупнитв двла на Хасковската Инспекция по
нашия общественъ животъ, труда е второстепенна. П ьр-
Досегашната дейность на то- востепенни инспекции има са
зи фондъ създаде отъ него мо въ 3-4 други градове. Тя се
здравата основа за много обслужва съ единъ персонапъ
бжцащи социални и матери- отъ 14 души и 14 стажанти.
апни постижения за страна- Поспепнитв сж съ срвцно и
та. Хасково, съ своитв го- висше образование и прекар.
пвни тютюневи фирми и др. ватъ въ Инспекцията едно-
предприятия и съ своето хи- годишенъ сгвжъ, като попу-
лядно работничество е единъ чавагъ и заплата отъ 1350
отъ стълбоветt, които из- лева месечно Отъ тукъ тв
градиха и крвпятъ двпото биватъ настанявани на служ-
на фонда О. О. ба по други учреждения.

Прекарахме четвъртъ часъ Къмъ Инспекцията еж: Бю-
въ беседа съ енергичния на- рота за настаняване на без-
чапнииъ на Хасковската Ин- работни, което ще се развие
спекция по труда г. Р... Тем- въ Борса на труда и Поиир.
чевъ, Нему и на нвкои отъ сжпъ, Отдълно е Работничес-
п ред шест в еницитв му се киягъ диспансеръ. Последни-
дължи основната реоргани- ягъ има по бюджетъ 18 ду-
зация на Инспекцията. Спом- ши персонепъ, а за сега са-
няме си за печалното със- но 12, отъ които 5 пвкари.
тоянив и безредието, което Наэначенъ е вече и постоя-
царtше въ това учреждение, ненъ эжборвкерь и свобод-
особено при нвкои шефове, ния вжболвкврски изборъ е
въ миналото .... Сега има редъ, преустановенъ.
стеrнатость, експедитивность, Диспансеръгъ е една нно-

I

го ценна придобивка за ра-
ботничеството въ Хасково.

Презъ идния строителенъ
сезонъ ще бжце завършена
новата монументална сграда
на фонда О. О. въ града ни,
която ще събере в с и ч н и
служби. Въ партера ще се
помtщаватъ: борсата на тру-
да, аптека, аптеченъ скпадъ,
лаборатория, лвкврски каби-
нетъ, касова служба и сек-
ретарь на борсата. Въ пър-
вия и втория етажи ще бж-
де диспансера - кабинети и
служби, а въ третия етажь- Инспекцията: кабинети, ар-
хиви, картотека, помирител-
ния сжцъ и инженеръ-тех-
никъ.

Тази четириетажна сграда
е една отъ най-голвми-в и
красиви постройки въ града.
Тя ще улесни всичкитв служ·
би и ще тласне развитието
имъ, което до сега бt спъ-
вано отъ неуцобнитв и твс-
ни помtщения.

По дейностыа на Инспек-
цията. Навлизаме вече въ се-
зона на безработицата. За
гютюнорабогническия бранш
който е най-ввженъ за насъ,
безработния сезонъ трае отъ
1 декемврий до 15 мартъ.
Понастоящемъ еж заети на

работа въ складоветt около
1000 души, а около 4500 еж
безработни. Отъ другитв
браншове безработица има
межцу общитв и строител -

нитв работници.
Сега Инспекцията получа-

вв отъ Дирекцията суми -
помощи за безработица и
ще бърза, за да приключи
до 1 декември съ раздава-
нето имъ.

Другъ важенъ въпросъ за
тютюноработницитt е нова-
та наредба за настаняването
имъ на работа. Тази наред-
ба е сега при г. Министра.
Съ нейното узаконяване ще
се тури най-после крей'на този
голtмъ проблемъ.

Раздtляме се съ r. Начал-
ника съ пожеланието: както
Инспекцията, така и всички
фактори въ грапа да эврабо-
тятъ усилено за създаване-
то въ близко време отъ фон-
да О. О. и на една лечебна
станция при Хасковскитв ми-
нерални бани. За масовото
и бедно хасковско работни-
чество нейната необходи-
мость и попезность еж оче-
видни.

Стопанскнятъ допнснн?ь



Стр. 4 Стопански бюлетинъ

Наредби, заповъди и нормировки
Министерството на Фииаисиит'li е отnравиnо до ак-цизиит'li и данъчнит'li начаnници сnеднатаОкрм?,жна наредба:

Веднага съ получаване на настоящето, наредете да серазгласи между населението следното:
Задължаватъ се всички вносители на петролни про-дукти и твхни-в представители, всички петролни рафине-рии, търговци на едро и дребно, индустриалци, дружества,частни лица и други, които на 1-и декемврий н. г. иматъна лице бензинъ, пегропъ и газьолъ въ количества отъ 15нгр. нагоре, да ги деклариратъ на тая дата предъ мtстно-то акцизно (д"":,Ьчно) управление, а тамъ кждето нвма та-кова, предъ мвстната общинска влвсть.
Декларирането да се извърши на 1-и декемврий н. г.съ еднообразни декларации, адресирани до съотввтния ак-цизенъ (денъченъ нечалникъ), съ спедующия текстъ:

ДЕКЛF\Рf\ЦИЯ
отъ
ж. отъ rp. (с.) .
ул. ,, №.

Подписаниятъ (име, презиме'фирма) по занятие , отъ гр. (с.) .ул. ,, ", съ настоящето си декларирамъ, ченъмъ днешна дата 1-и декемврий 1939 г., разполагамъ съследнитt видове и количества петролни продукти:а) бензинъ . . .
б) петролъ (газъ) обикновенъ (неоцвtтенъ)
в) петропъ (газъ) оцввгенъ за земед. машиниг) газьолъ обикновенъ (неоцвtтенъ)
д) rазьолъ оцввтенъ за моторни коли
е) rазьолъ за земед-влски машини оцвtтенъ

Всичко
словомъ кгр.Горнитt петролни продукти се намиратъ въ.(да се укаже мtстото и адреса, кжцето еж складирани пет·ролнитв продукти, и ако такива има на нвкопно мtста, дасе унажатъ последователно, съ означение нжде какви иколко отъ гореизброенитt петролни продукти се намиратъ.Дата ПодписъДекларациитt ще се приематъ презъ цвлия день на1-и декемврий 1939 rод. въ обикновеното присжтственовреме въ анцизнитв (данъчни) управления, а кжпето нвматакива-въ общинскигв управления. Поцаванитв декпаре-ции ще се завеждатъ веднага въ входящия регистъръ науправлението.

Шофьоритt и притежатели-в на автомобилнитt коли,ще денлариратъ само онова количество бензинъ или га-эьолъ, което на 1-ви декеиврий се намира въ резервуаритi;на автомобилитt имъ,
Да се предупредятъ държателитt на бензинъ, петролъи гвзьолъ че органитt на Министерството на Финанситвще правятъ провврки по декларациитt и вънъ отъ гвхъ,и за укрити-в количества, както и за деклариранитt въпо-малко, нарушителитt ще бжцатъ държани отговорнипо занона за акцизитt.
Освенъ това, лицата въ които бжцатъ заловени не-декларирани или декларирани въ по-малко количество из-броенитi; горивни материали ще бждатъ съобщавани наполицейската впасгь, за да бждатъ третирани като смути-тели на обществения редъ и сигурность и спрtмо гвхъ щесе взематъ предвиденитi; въ закона за държавната поли-ция мtрки.

Э А П О В с Д Ь № 33741. Регистърътъ, който търговцитt на кожи еж задъл-жени да водятъ съгласно точка 2, ал. 11, отъ наредбата, дабжде завtренъ отъ мвстния конисарь по продоволствието.2. Търговцитt на овчи кожи да даватъ въ министер-ството на търговията, промишленостьта и труда, месечнисведения-извлечение отъ регистрв, за наличностьта и дви-жението на кожитв, по образеца, даденъ къмъ окржжно№ 4800 (Д. в. брой 220 отъ 2 октомврий 1939 r.).За твзи сведения моrатъ да се използуватъ и гото-витв формуляри (оранжевъ цввтъ], установени въэъ осно-ва на окржжно № 4800.
Сведенията ще се ивпрещвтъ непреао въ отдi.ление-то за индустрията при Министерството на търговия-ь, про-

Брой

мишленостьта и труда и то така, че да се получаъсжшото наи-късно до 5-то число на следующия месеtЭапов°5дЬ № ЭЭЭ2

кгр.

Цената на сапуна за пране е както следва:
а) каса сапунъ отъ 25 кгр. нето съ 72°/0 ма:.франко фабриката да се продава на едро, включител11бележа, до 375 лева.
6) каса сапунъ отъ 25 кгр, нето съ 60% мазьфранко фабриката да се продава на едро, включителнсбалажа до 275 лева. Всички нормировки извършени дега на мtстна почва отъ общинскитt комисари по np.волствието, се отивнявагъ.

Э А П О В с Д Ь No 3298Разрешавамъ спедъ 15 ноемврий 1939 год. щото·говцитt на едро пригежавещи разрешително за търгувна едро и дребно да нанасятъ въ реrистъръ обр. 1 юокр. № 4800, само декларираната напичность къиъ 1 новрий 1939 г., постжпилит], количества презъ месеца, nдаденитt презъ месеца количества и полученото себезъ да посочватъ отдi;лно нумерата на фактуритt и кно е продадено на едро и дребно, когато по добре вонитt книги и запазенитi; фактури може да се установи,търrовецътъ е nродавалъ на едро наистина на правоссобни лица-търговци, индустриалци и занаятчии.

Нормировки
·

на мtстното комисарствоЭАПОВсДЬ
№ 42

Мtстното комисарство е пронормирало ценитвбензина и петрола, както следва:
БЕНЗИНЪ:

Бензинъ на вврепъ франко магазина на ангросис16.90 лева кгр., а на дребно до 13.20 лева литъръ,Бензинъ на тенекия франко склада на представите,до 228.50 лева, а на дребно до 241 лева тенекия.
ПЕТРОЛЪ:

Петролъ отъ вврепъ наливно да се продава на едр8.1 О лева кгр., а на дребно до 7.50 лева питъръ,Петролъ на тенекия да се продава франко склада ьпредставителя до 148 лева, на полуедро тенекия до 15лева, а на дребно тенекия до 156 лева.Петролъ наливно отъ тенекия да се продава на дре(но до 8.50 лева литъръ.
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ЭАПОВсДЬ:
№ 43

Ценитt на сапуна за гр. Хасково еж следнитt:
Сапунъ съ мазнини 72°/0 - каса отъ 25 кгр. на едрсдо 414 лв.
Сапунъ съ мазнини 72°/0 - калъпъ отъ 125 гр, НJдребно до 2.50 лева.
Сапунъ съ мазнини 72°/0 - калъnъ отъ 250 rp. Н1дребно до 5 лева.
Сапунъ съ мазнини 72% - калъпъ отъ 500 rp. Н1дребно до 9.50 лева.
Сапунъ съ мазнини 60°/0 - каса отъ 25 кгр. на едродо 313 лева.
Сапунъ съ мазнини 60% - келъпъ отъ 125 rp. НJдребно до 2 лева.
Сапунъ съ мнзнини 60°/0 - калъпъ отъ 250 гр. надребно до 3.50 лева.
Сапунъ съ мазнини 60°/0 - нелъпъ отъ 500 rp. нацребно до 7 лева.
Сапунъ съ мазнини 80°/0 - каса отъ 25 кгр. нD едродо 635 лева.
Сапунъ съ мазнини 800/0 - калъпъ отъ 125 rp. надребно до 3.50 лева.
Сапунъ съ мазнини 800/0 - калъпъ отъ 250 rp. надребно до 7 лева.
Сапунъ съ мазнини 80°/0 - калъпъ отъ 500 гр. надребно до 14 лева.:адПОВсДЬ?...... _

№44
Брашно № „о• да се продава въ rp. Хасково на едроторба отъ 60 кгр. нето до 252 лева, а на дребно до 6'50лева кrр.
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Печатннце ,,ЧИКI\ГО" - Хасхоао


