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какво става съ иовия оащииски заемъ?
•1

на всвка цена за ;;;и rt не·
довършени строежи".

За голвмо съжаление, на·
шето предвиждане се сбжц-
на. Директорътъ на Популяр-
ната Банка отказа да даде
заемъ при тия условия, а
предложи отъ своя страна
на общинския съветъ други:
заемътъ да бжце на по-мал-
ка сума, сронъ най-много 7
години, лихвата да почне да
тече върху цвпата сума отъ

ския съветъ една петочпен- деня на сключване договора,
на комисия, съставътъ на но- а сжщо така да се прихване
ято представляваще герен-

j
отъ заема и дълга на Общи-

ция, че тя ще изпълни съ нета къмъ Двнцигеръ Верфтъ
всичката сериоэность и съэ- за машинитt на кланицата,
нание за отговорность въз- който дългъ е откупенъ отъ
ложената и задача да потър- Популярната банка.
си заемъ. И наистина, като

/
Това еж въ сжщность ус-

остевимъ на страна сондира-
1.

ловията на стария заемъ и
нето на честнитв банки въ дори по-тежки, като се има
града, което бв актъ само : предвидъ кон версията на

!
нланичното задължение, за

! което се иска 01ъ Популяр-
1 на Банка да бжде платено

въ срокъ отъ две години.
Отпосле Попул. Банка е при-
бавила ново тежко условие:
заемътъ не може да бжде
изплатенъ безъ предупреж·

1 дение, направено две години съветници да кажвтъ мнени-
по-рано! Естественно бвше ето си по въпроса за заеми-
съветътъ да отхвърли това тt. На забележката отъ стра-
контра-предложение и той го
направи решително, Сжще-
временно съветътъ взе ре-
шение да се потърси заемъ
въ София отъ фонда „Заемf1
на общинитt за водоснабдя-
ване, освtтление и благоус-
тройство", както и отъ Ипо-
текарната Банка.

За тая цель бtха коман-
дировани въ София r. Кмета
и съветника В. Димовъ, ко-
ито веднага заминаха и за-
едно съ народнитt ни пред-
ставители направиха своитt
сондажи. За голtма изнена-
да на мнозина неосведомени
и заинтересовани, делегация-
та е била най-добре приета
и е получила обещание: отъ
една страна эаемътъ кънъ
фонда 06. осигуровки, скпю-
ченъ за водопровода да бж-
де прехвърленъ къмъ фон-
да „Заеми на общини и пр."
съ 4 на сто лихва и 30 го-
дини сронъ, и огъ друга -
новъ эаенъ отъ Ипотенвр-
нета Банка съ 7 н22 сто лих-
ва и 15 гоп. срокъ, съ кой-

Изборитi;
за действителни членоге на тър-
говске-инш стриалнигв камари

Гъзи избори еж насрочени
за нецвля - 17 мартъ т. г.
Отъ нашата изборна колегия,
която обхваща .онопиигв: Хас-
ковска, Кърджапийска, f\р-
динска, Зпатогредска, Мом-
чипградскв, Крумовградска,
Злагограцска и Ивайловград-
ска излизатъ по жребие ре-
довнитъ членове Георги Чеп-
буровъ и F\ргиръ Маровски
01ъ гр, Кърджали, а остава
Коста f\рнаудовъ. На нвсго-
то на излъзлигв ще се из-
биратъ двама члена и единъ
звпвсенъ.

Гърговскитъ организации
отъ колегията еж взели ре-
шение да бжцагь кандидати-
рани пакъ досегашнитt чпе-
нове Георги Чалбуровъ и
f\ргиръ Маровски, а запасенъ
членъ Ннкола Х. Георгиевъ
отъ Златоградъ, за които

i кандидати се поквнватъ всич-
ки търговци да дадатъ своя
гласъ.

Въ rp. Хасково гласуване·
то ще стане в ь Турското у-
чилище. Бюрото е вече опре-
дълено отъ общината.

Въ брой 15 на нашия вест-
иикъ ние нададохме тревога
по nоводъ новия заемъ, под-
rотвянъ отъ нашата община,

'1
то да се издължи заема 8

I
милиона къмъ Попул. Банка
и съ остатъка да се довър-
шатъ строежитв. Повече отъ
това не би могло и да се
желае. То би спасило днесъ
нашата община отъ безиз-
ходното и положение и би

като искахме негово, о сключ-
ване да стане по начинъ и
условия по-други отъ тия на
първия заемъ отъ Популяр-
ната Банка. За гопвмо задо- спестило нови vнижения и

затруднения. ТозЙ резултатъ
сжщевременно дойде да по-
твърди нашето и на много
граждани мнение, че износ-

волство на всички граждани,
нашиятъ апепъ бв чутъ и
се тръгна по другъ 'пжть,
Изпжчена бt отъ Общин-

ни заеми могатъ да се по-
лучатъ и отъ другаде, а не
само отъ Популярната бан-
на, както г. Кмета на време-
то твърдtше. Дали обаче тия
пжтища бвха на времето доб-
росъвестно опитани?

Както и да е, на 11 т. м.
общ. съветъ бt свиквнъ на
извънредно заседание, за да
чуе докпэцв на комисията
по заема. Направи докладъ
r. Кмета, а народниятъ прец-
ставитепь г. Г. Михайловъ
даде и по-подробни обясне-
ния по воденитt разговори
въ София.

Следъ всичко това г. Кие-
та поиска отъ общинскитв

на внимание, или и желание
да се отбъгне упрвкв, че не
е потърсенъ заемъ и друга-
де, комисията се яви предъ
Популярната банка не по он-
зи унизителенъ начинъ, по
който комисията по първия
заемъ само се представи въ
дирекцията на Популярната
Банкв, за да приеме усло-
вията, които и бвха препло-

'Жени и които безъ никак-
во изменение бидоха от-

er Н Nr4MHtw8D-?

I
Рекламитi; дадени

I
въ в-нъ „Стопански
б IO л е т инъ" ПОСТИ·
гатъ цельта си.

на на единъ съвегникъ, че
г. Кмета е който би тр т бва-
ло пръвъ да изнесе своето
и на общинската управа ста-

после приети и станаха ус-
ловия на заема. Този пжть
новата комисия сама предло-
жи свои условия отъ името
на Общината, които условия,
бидейки поносими за Общи-
ната, бвха сжщо така изгод-
ни и за самата Популярна
Банка. Твэи условия, които

новище по този важенъ за
града въпросъ, за гопвма
изненада r. Кмета заяви, че
въ това положение на въ-
проса той не билъ ориенти-
ранъ... и поднови поканата
си къмъ съветницитв да се
изкежатъ. Разбира се, че ни-
то единъ отъ съветницитв

I

не се изказа nротивъ сключ-
ването на заемитt отъ Со-
фия. И чудно би било про-
тивното, както е необясни-
ма подчертаната въздържа-
ность на r. Кмета и липсата

I
циrеръ Верфтъ, чакащи да
бжпатъ конвертирани ...

/ Съ единодушенъ вотъ, съ-
ветътъ одобри да се сключи
отъ Ипотекарната Банка за-
емъ въ размвръ 12 милиона

' лева, съ който да се погаси
тежкия заемъ отъ Популяр-

1 ната Банка и съ остатъка да
:

се довършатъ започнатитi;

I
строежи. Съветътъ натовари
г. Кмета да изготви техни-

' ческитв подробности и да
сключи договора за заема.

Гражданството чака. Чака
и върва, че този пжть не ще

/

бжце обременено съ втори
1

тежъкъ эвемъ за който още
утре ще се търси нвчинъ да
бжде снетъ отъ ппешигв на
общината, както вече се тър-
си за първия.

Н е к а всички отговорни
бдятъ въ този веженъ мо-
ментъl

ние изнесохме въ миналия
брой бъхв: заемъ отъ 4-5
милиона, срокъ 15 години,
лихва 8 на сто, безъ нови
дtлове и нови гаранции и
плащане на лихвата отъ мо-
мента на изтегляне сумигв.

Едновременно съ това ние
писахме: .,f\ко завмътъ се
сключи при тия условия, той
би намtрилъ удобрението
на цtлото гражданство. Съм-
няваме се, обаче, че това ще
стане, като се иматъ пред-
видъ условията на първия
заемъ отъ Популярната бан-
ка и днешното положение
на общината ни, която е при-
нудене сега да търси заемъ

на ориентираность по този
ясенъ въпросъ, който преди
всичко е въпросъ на отго-
ворния ржководитель. Пра-
вtше впечатление отъ друга
страна интереса на r. Д-ръ
Петковъ, началникъ на Об-
щинската ветеринарна служ-
бе, коАто присжтствуваше на
заседанието въ ржка съ смtт-
китt по вземането на Дан-
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Професиоиопеиъ и орrоиизоuиоиеиъ животъ
н и к А Когато годишното събрание е свикано между 20 и 31Х Р О май, внасянето на еднодневния доходъ трвбва да стане на

1 юний.
Канцеларията на сдружението съобщава на всички

търговци-членове на Посмъртната каса, че следва да из-
платятъ първата третинка отъ премията си за 1940 година.
Неплатената премия ще се събира съ глоба принудително
чрезъ бирницитt, а застраховката ще се счита нередовна.
Онъзи, които желаятъ, могатъ да изппатятъ премията си
за цt;nата година.

Общото търговско сдру-
жение въ гр. Хасково, съоб-
щава, че инкасаторътъ при
сжщого сдружение Петъръ
Черневъ е освободенъ отъ
длъжность и за напредъ не
може да инкасира и приема
каквито и да било суми отъ
името и за смtтка на Сдру-
жението.

Основано е Общо тър-
говско сдружение въ гара
Рековсни между гърговцигв
отъ Раковската община. Уч·
редителниятъ протоколъ на
новото сдружение е попу-
ченъ въ Околийския търгов-
ски синциквтъ, който го е
препратилъ по-нататъкъ за
утвърждение.

Комисията по чп. 1 огъ
закона за общ. осигуровки
при Инспекцията на труда е
имала заседание въ свръэкв
съ искането на преносвачитв
при гара Хасково за образу-
ване на осигурителна задру-
га. Комисията съ абсолютно
болшинство е взела решение,
да не се образува такава за·
друга, тъй като ЛИПСВ::ТЪ
нужднитt условия.

Мандатътъ на представи-
теля на работодателитt въ
Помирителния сжцъ при Ин-
спекцията по труда е изте-
къпъ, поради което работо-
датепитв-търговци, индустри-
алци и занаятчии еж пока-
нени да опредвпягъ и пред-
ставятъ на Инспекцията новъ
свой препставитель. Досе-
гашниягъ представитепь из-
хождаше отъ занаятчиитв.

Общитв годишни събра-
ния на Банка „Економия• и
на Банка „Довtрие" се със-
тояха на 10 мартъ т. г. Об-
щото годишно събрание на
Популярната Банка е насро-
чено за 17 мартъ т. г. Пос-
тавенъ е на дневенъ редъ
и въпроса за даване мандатъ
на управителния съввтъ да
разреши на Общината заемъ
до 5 милиона лева.

Очаква се да бжце на-
сроченъ търга за отдаване
на предприемачъ направата
на паважа по шосето отъ
разклонението на пжтищага
за Пловдивь и Рековски до
полицейския постъ на f\къ-
Бунаръ. Паважьгъ ще се
прави отъ Държавата.----_,.--·--------?----------

Важн1t съоощенин за всични търrовци
Въ брой 33 отъ 13 11 т. г. на Д ьржавенъ вестникъ е

публикувана наредбата за облагане съ данъкъ върху об-
щия доходъ за 1940 гоц. Ще подаватъ декларации само
онвзи физически лица, общата сума на дохода на които
nрезъ 1939 год. надминава 80,0:)О лв. Подаването на пекла-
рациигв трвбвв да се извърши до края на месецъ мартъ
въ данъчнитв управления.

Отправяме последно напомняне, че членуването въ
Посмъртната каса е задължително за всички търговци. За-
писването продължава въ канцеларията не сдружението.
Отъ закъснвлитв вноскитв ще бждагъ събирани съ глоба
принудително чрезъ бирницитв.

Канцеларията на сдружението поканва всички тър-
говци да си иэпължатъ членския вносъ за 1940 година до
края на месеца.

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

Срокътъ за визиране при нотариуса на дневника и
инвентарната книга отъ всички търговци и фирми, които
еж задължени да водятъ търговски книги, е до края на
месецъ мартъ н. г ,

Неизпопэуванитв до 20 априпъ н. г. гербови марки
отъ стария образецъ, издание 1938 г., съгласно чп. 4 отъ
нарецбата-занонъ за гербовия нвпогъ, подлежатъ на обмt
на въ кпоноветв и агентуритв на Бъпгар кв народна банка
въ срокъ огъ три месеца, начиная отъ 21 февруарий н. г.
Този срокъ е фатален ь и непрепсгавенигв за обмвна rep·
бови марки, издание 1938 година, не ще бжцатъ земвнявани
спепъ 20 априлъ.

Еднодневниятъ дохопъ на всички дружества, съю-
зи, предприятия и др. юридически лица трвбва да се внася
отъ управителнитt нмъ съвети въ 10-дневенъ срокъ отъ
приемане на баланса отъ годишнитt имъ събрания, които
се свикватъ най-късно до 1 юний.

Списъкъ на хасковскигв търговци
членове на Посмъртната каса при Съюза

(Продължение отъ бр. 4)
285. Ставрю Запряновъ Вълчевъ - готови дрехи, Хасково
286. Тодоръ Божиновъ Киряковъ-питиепродав., Крепость
287. Тенчо Каневъ Ракемовъ - питиепродав., Гол.-f\сеново
288. Фатме Мехмедова х. Бекирова-кафеджийка, Хасково
289. Христо Васипевъ Полихроновъ - варь и др., Хасково
290. Янко Гиневъ Ивановъ - дрогисгъ, Хасково
291. Бойчо f\нгеловъ Стоевъ - питиепродавецъ, Болярово
292. Василъ f\танасов ь Камбановъ - питиепродавецъ, Х-во
293. Василъ Дими гровъ Василевъ - кафецжия, Хасково
294. Вълчо Ивановъ Бакаловъ - питиепродав., Гор.-изворъ
295. Георги Георгиевъ Щеревъ -·- бакапинъ, Хасково
296. Георги Николовъ Копевъ - бакалинъ Хасково
297. Георги Христевъ Терзиевъ- питиепр?д., с. Квраманци
298. Георги f\нгеловъ Терзиевъ - бакалинъ, Хасково
299. Двлчо Запряновъ Топчиевъ - бакалинъ, Хасково
300. Иванъ Васипевъ Поповъ - бакапинъ, Хасково
301. Илия Стоевъ Илиевъ - питиепродавецъ, Хасково
302. Иванъ Петровъ Gазоновъ-бакалинъ, Хасково
303. Иванъ Димовъ Рековъ - зърнени храни, с. Гг-изворъ
304. Иванъ Ми rевъ Поповъ - тютюнотърговець, Хасково
305. Кичка Тодорова Боева - билки, Хасково
306. Киро Райновъ Лазаровъ - бакалинъ, с. Сиракова
307. Латунъ Жековъ Лввчевъ-е-питиепропав., с. Книжовнинъ
308. Маринка Иорданова Тянева - бекалкв. с. Черногорово
309. Милушъ Никоповъ Жековъ - бакепинъ, Хасково
310. Миленъ Геневъ Те зввъ - яйчарь, с. Гарваново
311. Носторъ Колевъ Русевъ - бакалинъ, с. Кралево
312. Нецълчо Сто .въ Ипиевъ - питиепродавецъ, Хасково
313. Никола Хранов ь Кьосевъ - захарни иэпвлия. Хасково
314. Никола Ввсилевъ Колевъ - питиепродевецъ, Хасково
315. Ованесъ Запигъ Бояджиянъ - кафеджия, Хасково
316. Панайотъ Георгиевъ Карабиберовъ-nитиеrр. Хасково
317. Пегъръ Васипевъ Оцегаровъ - питиепроцав., Хасково
318. Петъръ Яневъ Туковъ - питиепропввецъ, Хасково
319. Пвйчо Димовъ Димовъ - кафеджия, Хасково
320. Петъръ Димитровъ х. Найдевъ=-житаро брашнарь, Х-во
321. Русю Теневъ Геrовъ-яйца, кожи и семена, с. Кралева
322. Стоянъ Пвлковъ Колевъ-питиепродавецъ, с. Раковски
323. Тодоръ Димитровъ Стойковъ - питиепродав., Хасково
324. Тодоръ Гоцоровъ Чаръкчиевъ-питиепродав., Хасково
325. Юрданъ Георгиевъ Карагеоргиевъ-бакал., с. Сираково
326, F\танасъ Петровъ Тончевъ-питиепродав., с. Узунджово
327. F\ронъ Илия f\саясъ-кожи и семена, Хасково
328. f\нгелъ Колевъ Петковъ-кафеджия, Хасково
329. f\ртинъ f\далиянъ Милконъ-кафеджия, Хасково
330. f\ртинъ Бедросъ Екзарянъ-кафеджия, Хасково
331. f\нгелъ Петровъ Шубелиевъ-бакалинъ, с Старо-село
332. Бончо Янчевъ Бончевъ-питиепродавецъ, с. Коренъ
333. Вълю Димовъ Жековъ - питиепродав., с. Узунджово

(Следватъ въ идния брой)
,,.,.,_31.i31RIN-i11iW!!l2Rtral--ll:i!i---------lllJ--_.
Станахте ли членъ
наПОСМЪРТНАТА КАСА?

Иэп1::лнете дълга си къмъ се-
бе си и къмъ своит-ь блиэки!
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най-различни социални кате-
гории. Кръчмата му, въ пър-
вит-в години слецъ освобож-
дението, е била центъръ на
преминавашитв презъ града
млади сили на тогавашната
интелигенция. Мнозина отъ
първитв ни министри, дър-
жавници и военноначалници,
които после водиха народа
ни въ разнитв му проявле-
ния, еж били въ близъкъ
нонтекгъ съ него. Отъ гвхъ
и около твхъ двцо f\танасъ
е добилъ много отъ своята
опитность и развилъ своя
мирогледъ.

По онова време, изглежда,
хората отъ неговата въз-

'

расть не еж прахосвали без-
целно времето си въ безко-
нечно тракане на пуловетt

I

изъ кафенетата Единъ пре-
пълненъ съ грижи за упра-
вата, уреждането и стабили-
зирането на младата ни дър-
жава животъ, е владtялъ
всички. И пвдо f\танасъ съ
жажда е поемалъ всичко и
работилъ, за да не остане
назадъ. И наистина, той е из-
преварилъ мнозина

Добъръ общественикъ, до
.бъръ търговецъ, примвренъ
съпругъ и баща, той си оти-
де. Една жива история на
Хасково, която всвки и всв-
кога можеше да прелиства,
загуби нашиягъ градъ. Дъл-
го, обаче. споменътъ за дв-
до f\танасъ f\рнаудовъ ще
се лута между всички, които
еж били вь допиръ съ него.

И нека неговиягъ животъ
вдъхва ввра въ всички, кои-
ито сега излизатъ въ живо-
та, че пречкитв не еж не·
преодолими. F\ добриягъ спо-
менъ за него да послужи за
утеха на близкитt му, за да
понесатъ по леко • гопвмата
и скжпа загуба.

,,Стопански бюлетинъ"

t АТАНАСЪ Г. АРНАУДОВЪ
На 27 февруарий 1888 год.

;
казчици, както той си ги на-

единъ младъ човвнъ реши ричаше, можеха да разбе-
по свое желание, и по на- ратъ. че предъ твхъ е чо-
стояване на приятели, да на- въкъ съ незавършено трето
руши установената ?

тогава отдtление...
традиция, не приемаики да Неговитв приятели
се извърши ввнчалния му ранни години еж били
обрядъ въ тогавашната гръц-
ка черква „ Св. f\рхангелъ"
и, отминавайки я, отиде въ
,,Св. Богородица". На 28 фе-
вруарий 1940 г. сжщиятъ то-
зи човвнъ, вече 77 годи-
шенъ, биде въведенъ въ
черквата „Св, f\рхангелъ ",
като покойникъ.

Тия две дати еж едно на-
чало и единъ край. Едно на-
чало, което почна съ гопвма
въра въ собственитt сили.
Единъ край, който физиче-
ски завърши дълги усилия.
fl между тия две така спу-
чайно покриващи се дати,
'Иивt и работи единъ само-
къ. На 17 годишна възресть

тоя човвкъ получи въ на-
следство отъ баща си четири
сираци и едно доста rолtмо
за времето парично задъл-
жение. Но, като че неволята
и нищетата, когато се срещ-
натъ съ зцравъ духъ и съ
упоритостьта, създаватъ твъ-
рдия характеръ. Така и дъдо
f\танасъ .F\рнаудовъ доби си-
ли. за да преоцолве много
пречки, да преживъе много
събития и, разполагайки съ
прироценъ зпрввъ разумъ и
необикновенна паметь, до по-
следния день на живота си
да служи като образецъ на
упоритъ и честенъ гражпа-
нинъ.
, Обогагенъ съ голtма ж11-
1 эйскв опитность, преминалъ
презъ огъня на всички поли-
тически събития около и
следъ освобождението, самъ
непосрвдственъ деятель въ
твхъ, ние го виждаме да се
нврнв при всички по-крупни
събития отъ политически и
стопански характеръ на гр.
Хасково, Малцина, които еж
имали случай да беседватъ
съ него, или да слушатъ на-
ходчивостьта на неговитt
безкрайни анекдоти, или при-

Эасведение
Хасковското контролно бюро по мврки и те·

тлипки съобщава, че проввркитв на мврки и те·
глилки и разни уреди за мtрене и теглене за села-
та, включени въ седалището на бюрото, ще стане
на следнитt дати и по следния редъ:

На 11 мартъ т. г с. с. Гарваново, Каснаково,
Клокотница, Свtтлина и Воденъ.

На 12 с. м., с. с. Кн.-f\лекснадрово, Болярово,
Вжгларово и Кириповецъ.

На 1 З с. м., с. с. Татарево, Крепость, Манастиръ.
На 19 с. м., с. Книжовникъ.
На 20 с. м., с. Малево.

Контролно бюро по мtрки и теглилки

Общински работи
,,6Ед11И" И „БОГАТИ"

отъ
отъ

разбератъ положението на
общината и да чаквгъ. Съм-

Какъ общината ни плаща запяа-
титt на служителитt си

Знае се отъ цвпия градъ,
че общината не е изплатила
заппатитъ на своитв чинов-
ници за януарий и февруа-
рий, а едва сега оформява
ведомоститt за м.декемврий
м. г. Квкъ семействата на гв-
зи чиновници еж изкарали Общината ни отъ месеци
тежката зима, това си знвятъ насамъ стои безъ отговорни
тв семигв, знаятъ го и ония, шефове на Техническото си
които имъ даватъ своята , отдtление (начелникъ, ар-
подкрепа и кредитъ, Какво

I

хитек гъ и инженеръ). При
прави, обаче, самата управа такива голtми благоустрой-
на общината, за да приведе ственни нужди и толкова об-
въ редъ плащането на запла- j щински строежи, неоправда-
титв? Вмвсто да нвмъри нуж- · но е градътъ да стои безъ
днитt срвдства, тя е взела началникъ на техническото
решение, съ което раэцвля отдвпение, толкова повече,
общинскигв служители на... че сериозни кандидати за
,,бедни" и „богати": ,,бедни" този постъ не липсвать, на-
еж тия, които nолучаватъ до къвто е, напрнмвръ, и единъ
1,500 лева месечно, а оста-

•1

мвсгенъ архитектъ, за кого-налитt- ,,богати". На „бедни- то, обаче, липсвало нужпно-
т-в" ще се дава по 1000 лв I то благорвзположениь .F\ ну-
месечно срещу заплатата имъ,

11

жцигв не чакагъ. Безъ на-
а „ богетитъ " за с era не ще чалникъ стои и водопровод-
получаватъ нищо, докато об- ната служба, която сега трвб-

,шината се снабди съ пари... ва да се урежда и за която
зашото гв били интелигентни I гражданитt се отрупаха съ
и съзнателни и можали да I толкова тежки водни такси.

няваме се, че втората кате-
гория общински служители
еж много поласкани и до-
волни, че еж причислени
къмъ „богатитt" и че еж
признати за съзнателни и
търпеливи...

БЕЗЪ РЖКОВОДИТfЛИ

Я. Ст.

зевеичvковото производство
и износътъ му отъ rapa Раковски

(Продължение отъ брой 4)
Зепенчукъ дохожда на га-

I

лвио внимание, особенно отъ
ра Раковски и отъ съседни-

1

агрономическата впвсть, но-
т-Ь села Черноконьово и Чер- ято, не може да не се приз-
ногорово, гдето селянитв взе- I нае, че поне въ с. Раковски
ли поука отъ своитв колеги, е на своя посгъ.
бързо обръшатъ нивитв си Чушкитв за износъ би-
въ зеленчукови градини ватъ подбирани предваритеп-

Интересна гледка препстав- но по соргъ-е-търси се така
лява Раковски и тържището наречения „Долма" пиперъ.
му презъ износната квмпа-

I
Внимава се, да нtма мап-

ния на зеленчука. Отъ една
I

ки, набити или загнили и т.
страна множество жени и

I
н. чушки. Подреждатъ се въ

мжже, пръснати изъ много-
1

облечени съ хартия щайги,
бройнитв градини, бератъ зе-

1

изпратени специално за тази
ленчука, отъ друга страна цель отъ фирмитt износи-
натоварени каруци неnрес-

' телки. Дръжкит-в на чушки-
танно го пренасятъ отъ гrа- I тt винаги се nоставятъ на-
динитt до тържището, а отъ долу по такъвъ начинъ, че
трета страна, мtстнитt закуп- , да не се вижnатъ.
чици или така нареченитt По-мжчна е сортировката
комисионери, тичатъ отъ ко- I на доматитt. За тtхъ се и-
ла на кола и надnаватъ по- зисква поне малко „специ-
висока цена отъ своитt кон- алность"-сржчность. Поста-

. вятъ се въ холандски щайги
на два реда, единъ върху
другъ. Строго се спазва що-
то rолtмината, цвtта и сор-
та на доматитt, да б'i=.де ед-

1
накъвъ. За експорт-ъ дома-

I

титt еж винаги по зелени
отъ тtзи, които ср-вщаме на

. пазаря. Когато еж опредt.ле-
ни за по·близъкъ пуннтъ ка-
то Виена, подбиратъ се о-
бикновенно полурозовитt, но
когато се касае за Берлинъ.

(Следва на 4 стр.)

куренти, за да го закупятъ.
Още no интересна е глед-

ката при сортировката и о-
паковката на зеленчука. Въ
rолtми складове, върху дъл-
ги маси, зеленчукътъ се пре-
глежда и сортира отъ ра-
ботници-повече весели мла-
ди хора. които въ тази ра-
бота намиратъ източникъ за
допълнителни приходи на се-
мействата си.

На сортировката и качес-
твото се обръща много го-
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поли) добре развити и уко-
ренени.

На единъ дакаръ мвсто се
събирагъ 1000 бр. Тtзи дръв-
чета за 1 О - 15 години по-
растватъ и всвко едно дава
отъ половинъ куб. метъръ
до 1 кубикъ, който матери-
алъ се продава отъ 500 до
800 лева кубика.

Ето защо всвки засаценъ
цеквръ ще даде отъ 500,000
до 600,000 лева чистъ при-
хопъ, безъ никакви грижи,
освенъ опазването имъ отъ
зr.осторници въ първитt две
години.

Това е най-лесния начинъ
• общинитt, училищнитt и цър-
l ковни настоятелства да се о-

сигурятъ съ срвдства за за-
доволяване на своитt благо-
устройствени и др. нужди.

j
F\ за частнигв стопани, най-

: реалната застраховка съ ед-
нократна вносна, на която
нито валутата пада, нито за-
виси отъ трети лица. Следъ

1 засаждането, природата има
грижата за отглеждането имъ.

Досгагъченъ е следния при-
нвръ, взетъ като поука отъ
днешна Финландия, кжцето

I при всвко новородено дете
му засажцвгъ по 1 цекаръ
отъ този сортъ материалъ и
докато стане пълнолъгенъ,
той е вече милионеръ и мо-
же да започне каквато иска
работа.

Това е дърво, отъ което
се произеждв целулозата,
отъ която се произвежда
книгата, иэкуственъ памукъ,

· барута и пр., сжщо е единъ
отъ най-побритв строителни
матеииали.

I

Всвки обшасгвеникъ и ча-
стно лице, което иска да ос-

., Въ желанието се да но-
1
тави ценни спомени и богат-

же да се използуватъ всич- ство на своето населено мt-
ки влажни и полугодни за I сто, безъ всвкакъвъ рискъ,
други култури обществени и I да се обърне къмъ насъ за
частни мвста, ние преди нв- ; наставления и посадъченъ
колко години решихме и от- ' материалъ. Цени по споразу-
rледахме едно ограничено но- мение, отъ 1 '20-1 ·50 лв. ец-
личество кевакови дръвчета, 1 ното парче франко Пазерд-
бвпи и черни (Канадски то-

1 жикъ ".

Зеленчук. производство
и износътъ му отъ гара

Раковски
(Продължение отъ 3 стр.)

Мюнхенъ, Д р е з де н ъ или
другъ нвкой запапенъ градъ
на Германия, тогава се под-
биратъ съвсемъ зелени до-
мати, които отъ горещината
и времето, докато да стиг-
натъ до м-встопредназначе·
нието си, стеватъ годни за
консумация.

Подреденъ красиво въ ва-
rонитt съ хубаво опаковани
щайги. эепеичукътъ бива про-
въренъ и преглецанъ още
веднажъ отъ аrрономската
власть и следъ като послед-
ната бжде увърена въ доб-
рокечесгвенносгъга му, изда-
ва надлежното уцостоввре-
ние, съ което· той бива пус-
нагъ да замине за странство,
за да увеличи материалната
мощь на българското сто-
панство. Липсата на вагони,
обаче, си остава постоянна
и главна пречка на износа.

Мирно и тихо рановчани
работятъ въ полето на сто-
панска България и твхния
трудъ е възнаграденъ бога·
то, защото, знае се, ?е 1200
-1500 лева доходъ неможе
да се получи отъ декаръ зе-
мя, засвтъ съ каквато и да
било други култура.

Една доходна куптура
Фирмата Божиловъ, Гатер-

лиевъ & С-ие, Т. Пазарджикъ,
е разпратила едно писмо, ко-
ето помtстваме по-долу, по-
ради голtмия интересъ, кой-
то представлява за нашитв
стопанства.

Наредби, заповtди и нормировки
Эапов-ьдь

№ 410
Опредtля се цената на сухия фасулъ франко товарна

гара до 10 лева килограма, като се предоставя на мвстни-
тв общински комисари по продоволствието да опредtлятъ
цената на фасула на дребно възъ основа на нормалната
цена на едро, заплатено навло, извършвнитв разноски до
магазина на детайлиста и 15 на сто печалба.

Всички търговци на едро, които сж длъжни да декла-
риратъ наличнитt си количества стоки съгласно заповвдь
№ 2451 отъ 10 септемврий 1939 r. се задължаватъ да вне-
сатъ въ приходъ на държавното съкровище по 2 лева
на килоrрамъ фвсулъ, намиращъ се у твхъ въ дена на
влизането на новата наредба въ сила.

Эапов-ьдь
№440

Внесения спепъ 1 мартъ 1940 rод. презъ Бургазъ отъ
,.Петролъ", бълг. акц. д-во 1200 тона петролъ ще се про-
дава както следва:

1. Франко коя да е желtзопжтна гара по всички нор-
мални и твснолинейни ж. гт. линии:

а) въ 15 тонни цистерни до 9·70 лева кгр.;
6) най-малко въ 10 тоненъ вагонъ до 171 лв. тенекията.
1. На едро франко склада на представителя за цвлъ

вагонъ:
а) до 9·85 лева кгр.:
б) до 173 лева тенекията.
3. На едро франко магазина на търговеца:
а) до 10·15 лева кгр.:
б) до 178 лева генвкиягв.

Мi;стно комисарство
Эапов-ьдь

№ 16
Опредвпя се ориза въ rp. Хасково, да се продава no

спеднитв цени:
Оризъ 11Пембе" на едро да се продава до

на полуедро ,. ,. .,
на дребно 11 ,. ,.

1
Друrитt сортове на едро 11 „ 11

• на полуедро ,, ,, ,,•
на дребно ,. ,. ,.

Оризъ Ризонъ въ кутии на полуедро до
на дребно „

Ори'3Ъ Ризонъ въ торби отъ 5-10 кгр.
до 15·80 лв. кгр., на дребно до 17 лева кгр.

14'80 лв. кгр.
15•10 „
16 ,, ,,
13·80 „ п
14 „ п
15 „
16•30 „ п
17·50 ,, ,,

на полуедро

Эа сведение
Контролното бюро 11lv\tpки и теглилки" съобщава, че

на 16 мартъ т. г., по служебни причини, бюрото ще бжде
затворено.
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На складъ при
Братя Гр. Гикови - Хасково
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