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Иъмъ стопансни напредънъ на ·хасново
Не е ново откритие, че I Илюзия би било, обаче, да ; Нашиятъ вестникъ се пос-

економическиятъ животъ е се снвте, че само една ивр- I тавя всецвпо въ услуга на
въ основата на човвшквтв кв, колкото и радикална да тази задача, но нашитв уси-
дейность, както не, отцвлна- бжде тя, само едно усилие, .тия не ще бжцетъ достатъч-

колкото и гопвмо да бжце ни и ние зовемъ всички, кои-
то, 'може да създаде проспе- то иматъ присърце напрепъ-
ритетъ за града и населени· на на града, да присъецинятъ
ето му. Сгопанскиягъ жи- своитв сили. Копонитв на
вотъ е много сложенъ и раз- вестника ни сж отворени за
нообразенъ, ето защо и срвд- всички. Добре ще бжце ако
ствате за неговото импулси- и пругитв вестници въ гра-
ране, по необхопимость, сж да станатъ една постоянна
отъ най-различно естество. трибуна по стопанскигв ни

Безспорно е, че и цнесъ проблеми. Така ще се събу-
още, и не само и у нвсъ, но ди интереса и волята на
и по цвпия сввтъ, основа на гражданството, за да бжцагъ
стопанството си остава отпвл- следъ това насочени въ пей-
ната, частната стопанска еде- ность къмъ цепьтв.
ница. Огпвпнигв, лични, или Още сега ще засегнемъ е-
на огрвниченъ кржгъ хора динъ основенъ въпросъ. Ка-
стопански предприятия, с ж захме, че здравия елементъ
елементигв, които, събрани на стопанския животъ сж от·
на едно, дават ъ цвпото, сто- дtлнитt стопански еценици.
панската общносгь на нара- Знае се, обаче, колко много
да и държавата. Широкиягъ въ последно време, частната
нолективитетъ въ стопанство- стопанска дейность е засег-
то, колкото и разни идеопо- ната въ своитв прояви отъ
гии да го възхвалявагъ, е вмtшателството на държава-
още почти\ безъ всъкакво та и общината и колко ино-
значение въ стопанския жи- го частниягъ починъ зависи.
вотъ. отъ начина и размtра на то·

И щомъ това е така, ясно ва вмtшателство. Можемъ
е, че само съ силни, жизне- да наброимъ много случаи,
способни и творчески отдвл- когато тава намъсване е па·
ни стопански еденици ще ио- косгипо на стопвнскитв цей-
же да се постигне другото ци въ града, не толкова съ- мощна стопанска общ- сжщинага си, колкото съ на-
ность. Затова и всъки по· чинитв, съ пжтищата си.
чинъ за засилване еконоии- Въ това отношение по-
чески града, трвбве да поч-
не отъ тамъ - с ъ з да в ане
в ъ з м о ж н о с т и и усло-
вия за стабилизиране и ак-
тивизиране на отцtлнитt
стопански еденици. Следъ то·
ва ще се отива по-натагънъ.

Задачата е много широка.
и тя иска упорита, ппано-
мврна и продължителна ра-
бота. Тя иска и сдружаване
на всички дейни сили въ гра-
да. Нуженъ е, може би, панъ
единъ общограждански сто-
пански комитетъ, който да
застане въ центъра ни всич-
ки усилия. Но, съ комитетъ,
или безъ танъвъ, необходи-
мо е, преди всичко, основ-
но проучване на еконоии-
ческото състояние на града
въ всвно отношение, и чвнъ
спедъ това да се пристхпи
къмъ каквито и да б и л о
нврки.

По водоснаОдnването
11а жилищата II завевениита
Всредъ гражпвнитъ, които

водсснабдяватъ жилищата си,
расте силно недоволство, по-
ради твърде високитt такси
и излишнитt съоржжения по
прикачването къмъ водопро-
вода. Лошо впечатление пра-
ви и недобре уредената слу-
жба по самото прикачване.
Неоправдателно е главната
улица при дома на г. Никола
Марчевъ да стои цвпа сед-
мица затворена, поради пип-
са на скоби за прикачване.
На г. Началника на водопро-
вода не липсва въэможность-
та да не допуща разкопава-
нето на улицата, преди да
разполага съ необходимитt
съоржжения за бързо при-
качване. *

Гърговцитв посрещат ъ
много неохотно нареждания-
та на санитарната власть за
незабавно водоснабдяване на
всички магазини на съестни
продукти. Нека се знае, че
високигв такси и разходи по
прикачването и твиъ пре-
чатъ. Много и отъ тъхъ еж
въ невъзможность да иэпъп-
нятъ тази наредба, поради
слабитt имъ финансови въз-
можности.

Около насъ
11 Харманш,ii се водоснабдява

Имаме сведение, че Хар-
манлийската община сключ-
ва заемъ 6 милиона пв. отъ
ф. ,,Общинск? налози", за
водоснабдяване на града. За-
емътъ ще бжце за сронъ
отъ 30 години при 6 несеч-
ни вноски и 4 на сто ГОДИШ·
на лихва. Спорвдъ изявпе-
нията, които е направилъ
кмета на града, г. Тодоръ
Ипиевъ, заемътъ ще се из-
плаща на б-месечни вноски,
всъкв една по около 200,000
лева. Сжщиятъ е заявилъ, че
разчита тия 'вноски да бж-
датъ посрещани редовно отъ
други приходи на общината,
а не отъ тия отъ водата, за
да може да даде безппатна
вода на гражданитt.

Въ сжбота, 17 т, м, ннне
презъ града ни гп, секретврь на
М-вото на Просввтата r. Тома п.
Върбановъ. Той конферира съ
г, г, учнтелнтi; и др. по строе-
жа нв гиинавията.

та пичность, така и на най.
гопвиитв общежития. Пое·
леднитt години само изгък-
наха наново тази стара, като
ввковетъ, истина: поиинъ-
кътъ на хората, въ най-ши·

экиятъ сиисъпъ на тази ду-
е, е, който е творипъ най·

сжщесгаенигв проявления на
човвна, който е движилъ ис-
торияла отъ пемтиввка. кой-
то и днесъ занимава и въл-
нува цвпия сввтъ. Огромни-rt морски и въздушни фпо-
ти, незапомненитt въоржже-
ния, конфликтитt и пожа- .

ритв, които се разпапвагъ
всвки пень, напрежението и
неспокойствието, които раз-
друсватъ днесъ дветt полу-
кълба, иматъ своята първо·
причина въ екоиоиината, въ
грижата да се осигури пре-
храната и благоденствието на
нароцигв. Разнитt идеологии,
които на пръвъ погпедъ дви-
жвгъ народитв и опредtлятъ
отношенията имъ, въ осно-
вата си не еж нищо друго,
освtнъ различни разбирания
за начинитв на уреждане е·
кономическитt и материални
отношения и подобряване по-
минъка, препитанието на хо-
рата.

Отъ казаното следва и за-
ключението, че главнитt уси-
лия на всич1<и трtбва да се

важни и отъ значение еж
п р о я в и т t на общинската
власть, защото е по близка
и по-всестранно засtга ин-
тереситt на гражданството.
Тия прояви ще трtбва да
бждатъ нагласени въ пълна
хармония съ стопанскитt
нужди на отдtлнитt граж-
дани и да имъ подпомагатъ,
а не да имъ пречатъ, или да
ги затрудняватъ. Наредъ съ
това, общината. като стопан-
ска общность, трtбва да era·
не единъ здравъ, добре ор·
ганизиранъ и финансово мо-
щенъ организъмъ, който ще
Бжде общата и непоклатима

насочатъ за постигане по-
добрение въ поминъчнитt
условия, което ще умири свt-
та и ще го води къмъ npo·
гресъ. Казваме тtзн общи
нtща, за да свърнемъ вед·
нага къмъ нашата тема-сто·
панския напредъкъ на гра-
да ни. Това е основния проб-
лемъ. И, насочвайки всtка
дейность къмъ тая основна
цtль -економическото про·
цъфтяване на нашия градъ.
останалитt задачи на общес-
таения ни животъ ще полу-
чатъ бързо и незабtлязано
своето разрешение: благоус-
трояване, х и г и е н изиране,
културни прояви и пр., всич-
ко това ще идва веднага на
свой редъ, подиръ всtко сто-
панско постижение.

опора на r.топанския животъ.
бжде ли общината слаба и
дезорганизирана, трудно ще
се постигне каквото и ца
било.

.Стоп. бюлетинъ•



Стр. 2 Стопански бюлетинъ Брой 2

Професионпnенъ и орrонизпционенъ животъ
Утвърдени еж и уп-' ние. f\ко 25 юний (' пръвъ срокъ за r"::u. :е 1•1

равителниТБ тtла и надзорни Управително гъло: пред- горнитt данъци, и се платятъ изцtло .ю тази дисъвети на спаднигв търгов- седатель Михаи11ъ Д. Бапю- 0
ски сдружения въ града ни: чевъ, секретерь-насиеръ Ге- Та, прави се 1 О/,, отсгжпка. "

Браншово сдружение на орги Колевъ и членъ Лам- Отъ заплатитt за м. юнии следва да се одър-
т-ьрговцитв отъ група брю М. Джелеповъ. жи остатъка отъ 150 лв., респективно 60 лева, за
строителни и сродни гвмъ Надзоренъ съветъ: Рай- временна трудова повиность на служителитt приматериали. но Дtлчевъ и Иванъ д. Дю- разнигв предприятия, подлежащи на такава за те·Управително гвпо: пред- пюмчиевъ.
седатель Георги П. Янчовъ, Браншово търг о в с но кущвта 1939 година.
секретарь Върбанъ Г. Вър- книжарско сдружение. Най-късно до 1 юлий е срокътъ за изплаща-
бановъ, членове: F\настасъ Управително гвпо: пред- нето на останалата половина отъ акциза отъ лица-
f\н. Симеоновъ, Георги Т. седатель Иванъ Г. Тенепиевъ, та, които произвеждатъ вино или ракия отъ заку-
Маревъ и Гавраипъ Хр. Би- секретврь-кесиеръ Коста Хр. пени или отъ свои (собственно производство) и за-жевъ. - Кузевъ и чпенъ Иорпанъ

На.а.зоренъ съветъ: Иор- Захариевъ.
данъ К. Бозуковъ, Петъръ Надзоренъ съветъ: Пе-
Ст. Дяковъ, Полихронъ В. търъ Митевъ, Давидъ F\нг.
Полихроновъ. Райчевъ и Иввнъ Михаиловъ,

Търговско Б р а н ш о во Търговско б р а н ш о в о
амбулантно сдружение. питиепродавско сдруже·

Управително твпо: пред- ние.
седатель Тодоръ Георrиевъ, Управително твпо: прецсе-
секретарь-касиеръ З а х ар и датель Борисъ Колевъ, под-
ивеновъ, членове: Вълчо Ге- пред. Тодоръ Т. Черакчиевъ,
.евъ, Вълчо Василевъ и Ни- секретврь-касиеръ В л а д и-

.,ола F\танасовъ. миръ Г. Казаковъ и чпено-
Надзоренъ съветъ: Ма- ве: Тодоръ Д. Патковъ и

ринъ Мариновъ, F\лексан- Иванъ F\п. Кара-Пвевъ.
дъръ К. Караrьозовъ и

Ми-1
Надзоренъ съветъ: Ва-

панъ Ст. Гудевъ. сипъ F\. Камбановъ, Петъръ
Браншово търговско жи В. Оцетаровъ и Илия Сто-

таро-брашнарско сдруже· евъ Ипиввъ.

важни съоощения за всички търговци
На 25 юний изтича срока за доброволно пла-

щане на разни държавни данъци, въ това число и
на третинка отъ патента данъкъ занятие за теку-
щата 1939 г.

На сжщага дата изтича срока за доброволно
плащане и на съответната третина отъ общински-
тt данъци и такси,

купени материали.
Втората половина надница за членски вносъ

за 1939 год. на всички организирани и неорганизи·
рани работници, се отдържа отъ заплагигв на сж-
щитt до края на м. юний т. г, Одръжкигв се пра-
вятъ независимо отъ това, отъ колко време е на
работа работника или чиновника.

Най-нжсно до 30 юний т. r. стопанитt на
всички заведения, фабрики, работилници, търговски
магазини, складове, кантори бюра и др. ще трвбва
да уредятъ положението си по военния данъкъ. Rко
това не сторятъ заведенията имъ ще бжцатъ зат-
ворени,

Питиепродавцитt, при снабдяването си съ па-
тентъ за второто полугодие на 1939 гоц. ще гръб-
ва да представятъ следнитt документи: общинско
и държавно бирнически удостовtрения, медицинско
свидетелство, окомtрна скица, квитанция за внесе·
ни 30% въ общината, санитарно позволително, до·
куменгъ за изправность по закона за военния да-
нънъ, а кафеджиитt: бирническо уцостовврение,
санитарно позволително, документъ за изправность
по закона за военния данъкъ и разрешително за
правотъргуване.

?'-'\ Нtьщо 1<,amo фейлетон:ь '

Lаи Ф11липъ Акул11нъ и общ11нск11н ч11фл?1къ- О, ... добъръ день, бай
Фильо! Кажи нtщо ново!

Бай Фильо поэамълче, сви
малко вежди и се усмихна
подъ мустакъ:- Нtма нищо ново. Нови-
нитв еж у васъ, вие, стопвн-
скитв съсловия, които. .- Хайде, не започвай панъ
съ стопвнскитъ съсловия, а
кажи нъкоя новина!- Нtма новини. За сега
разсъждаваме върху стари
работи. Седtхме преди мап-
но въ f\рхангеловото кафе·
не. Зададе се общинския
файтонъ и иэтрещt нагоре
по шосето. Вжтрв - цомвки-
на и две акули при него.
Разбрахъ, че на общинския
чифликъ отиввгъ, та ми дой-
де на ума и за моя чифликъ
въ с. Б-во и за вашия съвет-
никъ въ общината.

Разправяха завчера въ ка-
фенето, че нtщо не билъ до-
воленъ, гдето общината има-
ла земедtлско стопанство, т.
е. доходно првдприягие, и
гдето кмета иснапъ да се пре-

двидятъ въ бюджета 40,000
лева за агрономъ на стопан-
ството.

Я му кажете на тоя чо-
вtкъ да не задява кмета! Та
той ли ще я оправи?

Нtмало смвтка. Наследи
човвнътъ разорани ниви отъ
своитt предшественици, и си
ги оре. Оре, све и )l(ЪНе. Та
нога у насъ земедtлецътъ е
правипъ балансъ за впоженъ
капиталъ и трудъ въ своето
эемедtлско стопанство, та и
кмета да прави? И добре, че
не ги прави эеиепвлвцътъ
тия тънки смътни: иначе,
всички да сме измрtли отъ
гладъ...

И азъ бвхъ едно време
търrовецъ, ама тогава не бъх-
ме до тамъ смtткаджии. Ce-
ra сте се навъдили едни тър-
говци ... Не стига, че ви раз-
решиха да си имате общин-
ски съветникъ, ами и тамъ
все за снвткитв се държите:

Завчера-заемътъ отъ По-

I
пупяриета билъ скжпъ: вче-
ра - общинската аптека не

оправдавала възлаганитt ·

и '
напежпи, а днесъ-земедtл-
сното стопанство на общи-
ната не било рентабилно ...

Нецвй, Божа, и азъ да
съмъ длъженъ, като кмета,
да давамъ отчетъ предъ ва-
шия съветникъ за моит!; ни·
ви въ с. Б-во. Та какво съмъ
виновенъ азъ, че съмъ ги
наследилъ отъ баща си?

F\ма, н Бмало смtтка. Че нt-
ма, нtма! Та трtбва ли сега
na п-1 харижа, като не иска
никой да ги купи? Опитахъ
да ги работя·на изполица·-
ограбиха ме. Тая година взе-
махъ полици, - да видимъ
отъ тtхъ пъкъ какво ще из-
лtзе.

Та, H<J времето, баща ми
умрt сь десеть години по-
рано отъ дертове по тия ни·
ви. Но, да ти кажа право,
азъ все смtтамъ, че община-
та намира см"Бтка въ тоя чи-
фликъ, та дори и агрономъ
да му тури. Да не смtта ва-
шиятъ общински съветникъ,
че тоя агрономъ ще се за-
нимава само съ чифлика?
Cera общината ни има нуж-
да отъ толкова вещи лица!
F\ко се види, че чифликътъ

не се нуждае отъ него, ще
го турятъ да завен<да водо-
провода. Нека да еж рвама
пъкъ специалиститt по во·
допровода. Подхожда при е·
динъ заведующъ електроин·
женеръ да има и единъ аr-
рономъ. Така и на здравния
докторъ ще оле1<не, па и
домакинътъ ще си почине.
F\, най-после, и въ двукол-
ката има мtсто за двама,
стига е возила само едноrо.

Приказвайте каквото щете,
но че има смtтка общината
въ чифлика - има. Ако нt-
маше смtтка, тоя гдето ра-
зора на времето мерата, за
да направи чифлика, отдавна
да е умрtлъ отъ дертове,
като баща ми. F\ той си е
живъ и здравъ и до сега.
Че и сегашния кметъ: все
самъ си оре чифлика, самъ
си го cte. f\ко не излизаше
смtтката, мислишъ ли, че до
сега не щtше да даде ниви-
тt на изполица, като мене? ...

Хайде, довиждане, че и
другаде ме чакатъ!- Довиждане, бай Фильо,
и бжди спокоенъ, ще срещ-
немъ нашия съветникъ и ще
му кажемъ. Плугъ
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n?ТОВИЩЕТО ВЪ КЕИАИА
Думата е за проектирано

·то отъ кооперация, Напредъ"
въ града ни пвтовише въ
Кенана. Въ брой 2720 отъ

-б юний т. г. на tв. ,.Утринна
поща", нвной си господинъ
М. Ст., очевидно човвкъ отъ
-срепигв на кооперация „На·
предъ", упреква общината,
че забавя реализирането на
-това цвло, Ние искаме, как-
·то да эащитимъ общината,
-така и да изкажемъ своето
-мнение предъ гражданство-
то no това проектирано лв-
товище, защото смtтаме, че
-въпросъгъ е недостатъчно
.и едностранчиво освtтленъ.

Лътовишата и пвтувенето,-една нужда на новото вре-
ме, еж хубаво и много по-
лезно нtщо. Pi за Хасновци
и за твхнитв деца, тt еж отъ• 'Първостепенна не обходи·
?мость. Не бива, обаче, та·
нъвъ единъ важенъ въпросъ
и ганавв една нужда, да бх-
датъ експлотирани отъ 1<0-
ното и да било за свои це-
.пи. Pi изглежда, че това и·
менно става въ случая. Ще
<е обосновемъ и обяснииъ.

Не е истина, че кооп. ,,На-
ттрвпъ'' чака цели две годи-
ни решението на общината
и отпускането на нвстото въ
'Ненана. Кооперацията е по-
·искала такова нвсго мина-
лото пвто и общинския съ-
вегъ въ едно свое заседание
·презъ м. авгусгъ м. г. раэ-
rледа това искане и взе ре·
шение, по прииципъ. да бж-
це то удовлетворено. Реше-
нието се взе, при опозици-
ята само на единъ съветникъ,
който се изказа противъ. То-
ва показва, че съветътъ е
билъ готовъ да сътрудничи
на инициативата на кооп.
,,Наnредъ". Следъ това съ-
ветътъ и общ управа, еж
-се занимавали още нъколко
пжти съ въпроса, за да се
уясни той добре, и въ края
-нв краищата е натоварена
комисия, КОЯГО да опрецвли
мtстото. Очевидна е, при то-
ва положение, несъстоятел-
ностьта на упрецитв, които
r. М. Ст. хвърля върху об-
щината, че не бързала съ
-този въпросъ.

Независимо отъ това, ние
смtтаме, че биха се спести-
ли много спорове, минали и
·бждащи, и много напраэдно
губене на време отъ страна
на общ. съвегъ, управа и съ-
ветници, ако въпросътъ за
създаване лtтовище въ Ке-
нана отъ нооп. .Напрецъ"
'бвше разгледанъ по-основ
но, а не само съ предубеж-
дението, че това е едно доб-
ро намtрение и полезно дt-
110.

Преди всичко, Кенанътъ е

ивсто, , ьасемъ неподходящо
за пътовише. Цtлъ свъгъ
пвтува на море, на планина,
или поне на значително по-
високо МБСТО, но въ всвкой
случай, при пълна промtна
на мвсгото и климата. Pi ние·
ще правимъ лвговище въ
Кенана, на два-три нлм, да-
печъ отъ града. на 30-40 м.
по-гопвма надморска висо-
чина, или съ други думи, ще
лtтvваме пакъ въ града, у
дома си. Нека посочи коопе-
рация ,Напредъ", где друга-
де има такова чудо!

·

Кенанътъ е приятенъ за
посещение и прекарване
тамъ преэъ месецигв май и
юний, а презъ юлий и ав-
густъ тамъ е почти сжщото,
което е въ града-сухо, го-
рещо и задушно. Кенанътъ
е мвсто за празднична раз-
ходка на гражданитt презъ
пролвтъта. Презъ лътото ни-
кой не ходи тамъ, дори на
разходка, камо ли за пвту-
ване, защото не е лtтовищ-
но ивсго, и желанието и
фантазията на никого не мо-
гатъ да го направятъ такова,

Кооперация „Напредъ" ис-
ка отъ общината 50 декара
мtсто, и то онова, което
гражданството използува за
своитв разходки. Р.ко се да-
де това ивсто, нито ще имз
лвтовище, нито пъкъ ще се
ходи пролtтно време, както
това е вече традиция отъ
много години, защото ивсто-
то за разходка ще се огради
и забрани. Но защо ли пъкъ
еж и 50 декара мtсто? За
проентиренигв сгради, ппацъ,
басейнъ, пвркъ и пр., еж
нужцни, да речемъ, 4-5 де·
кара и то празцно мвсто, а
не „хубава цжбова гора",
ка1<ТО се хвали отчета . на
кооп. .Непредъ:', че имъ би-
ло отпуснато. За какво е то-
гава тая джбова гора? Р.ко
е за разходки на лвтовници-
тt-деца, гв ще моrатъ да
се разхожцагъ изъ нея и
безъ ·да е собственость на пв-
товището. Освенъ това, съгла-
сно закона за, горигв общи-
ната не може даотстжпва гора.
а само праздни мвсте изъ
горитв, или край твхъ, и то
съ условие да бждатъ зале-
сени въ опредtленъ срокъ.
Така че, 50 денара „хубава
джбова гора" общината не
може да даде, Pi ако се даде
нооп. ,.Напредъ" ще трвбва
да я изсече, за да строи
сгради, игрища и np., а не
ще залесява.

Друга страна на въпроса.
Koon . .,Напредъ, маквръ и
кооперативно сдружение, е
стопанско предприятие на из-
вестно ограничено число хо-
ра, а не на цвпия грапъ, Тя

ще направи л ьтови.ие. пър·
ао за децата на своитв чле·
нове, а после, може би. и за
останалитt. Бива ли ца 11 се
дава привилегия за това?
Кооперацията е з а я в и п а
предъ общинския съвегъ, че
ще се приематъ и други де-
ца, но тя, кооперацията, ще
реди смвнигъ, т, е. тя ще
опредъпя, кой ще ходи, а
то значи да не доnустне де-
ца на нечленове, или само
нвнопко такива, колкото за
оправдание. Още въ своето
предложение .К. Н. заявява,
че децата на членоветt ще
плащагъ по 300 лева, а на
нечпенове no 400 лева.

Питаме: разумно и оправ-
дано ли е да се унищожи
Кенана, като ивсто за про-
пътни разходки на ц t л ъ
градъ, да се хвърпягъ маса
пари, за да се създаде тамъ
„лtтовище" само за една
група деца, и то съ 300 -
400 лвве такса? Съ сто ипи
двеста лв. повече, децата ще
отидатъ на море, или на пла-
нина, ще направятъ истин-
ско пътуване, а не такова у
дома си. И после, ако общи-
ната почне да отпуща ивс-
та въ Кенана на стопански
предприятия? кооперации,
банки и пр., ще има ли ос-
нование да откаже утре та-
кива на раэнитв професио-
нални. културни, спортни и
np. организации, ако и тв и
поискатъ?

Не по-малко важенъ е въп-
росъгъ за средствата, и той
засвга не само инициаторка-
та коопераuия. За да се съз ·

даде това, което е проекти-
рано: жилища, трапезарии,
игрища, паркъ, басейнъ съ
водопроводъ до тамъ и пр.,
ще еж нуждни не по-малко
отъ два и половина до три
милиона лв. Разполага ли
кооперация „Напредъ" съ та·
кива собствени средства, за
да ги разходва? Споредъ ба-
ланса на кооперацията за
1938 год., тя има капиталъ и
фондове 5,476,328 лв., а и-
моти и дtлове въ други коо-
перативни с д р у ж е н и я
4.790.959 лв. Освенъ това
300-400 хиляди лв. еж фон-
дове съ специално предназ-
начение, или съ други думи
на кооперацията оставатъ
свободни само 200-300 хи·
ляди лв. отъ собственитt и
средства, а еж нуждни мно-
го повече. На стр. 10 въ от-
чета на кооперацията е ка-
зано: .,Реализирането на та-
зи идея (създаването на лt-
товище) ще струва не малко
средства, но кооперацията
ще ги намира". Щомъ ще
ги намtри, значи тя ги нt-
ма. Или ще употрtби часть

За нашитt читатели
и сътрудници

Прием ,,тъ, който намира
нестнина ни.

Пьрвият1 ,ро11 отъ н, 1111

оестни1<ъ б ь изпратенъ на
Оl<ОЛО 700 души тър, 'Щ'1
отъ града и околията. О1ъ
всички тtхъ, върнали еж
вестника само около 10 ду·
ши. нtкой отъ които, no не-
доразумение. Това показва,
че създаването на нашия
вестникъ намира удобрение-
то на хасковскитt 1·ърговци.
Освенъ това редакцията е
получила отъ много търгов-
ци, както и отъ официални
и други лица насърдчение
за тази навременна и полез-
!iа инициатива. Като благо-
дари за вси•жо тава, реда1<-
цията обещава да положи
всички усилия за подобре-
нието на вестника, за да мо-
же той да отговори успtшно
на задачата, която си е по-
ставилъ.

Вестникътъ ни се изпра-
ща безплатно на всички о-
фицииални лица въ града,
кметоаетt отъ околията, как-
то и на всички селски чита-
лища въ Хасковско.

f\бонаментътъ на в.•Сто-
пански бюnетинъ'• е 20 лева
за до края на годината.

Търговски обявлениясе
приематъ за вестника при
износна тарифа.

f\дресътъ на вестника е:
в. ,.Стопански бюлетинъ", ул.
.,Раковска № 1, гр. Хасково,
тел. № 108.

Четете и реклами-
райте въ вестникъ

.СТОПАНСКИ
БЮЛЕТИНЪ"

Печан,ица „ЧИК/\ГО"-Хасново

отъ влогов?тt си?
До колкото энаемъ, при

постройката на сградитt си
-магазин ь и жилища въ rp.
Кърджали, кооперация „На-
предъ" имаше недоразуме-
ние съ своята Централа, ко-
ято не даваше съгласие да
се влаrатъ въ строежи тол-
кова пари. Дали ще даде
съгласие сега Централа 11На-
предъ" да се х ар •1 ат ъ
3,000,000 лв. за лtтовище
въ гр. Хасково, и то не с?'
ствени пари?

Тази страна е най-сжщеt.
венната въ цtлия въпросъ,
и споредъ насъ общпната,
11ред11 да дава щьста. трп,б-
ва da ,юuска 0111;, коопера-
11uя .Напредь• da декларll-
ра-колко ср1ьдс111ва с.111ы1ш
da вложп п ра:тола:га ,и?
сь т1ьхъ и сь с;,глатешо на
своята Централа? Така ще
проличи и сериозностьта на
този проектъ.

(Следва 4 стр.)
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За Хасковскитв минерални бани

Брой 2

Пожелания и възможности
tдно отъ сь.ществениг!

искания на нвкогвшния Сто-
пански комитетъ на гр Хас-
ново бtше да се направи
нtщо около Хасковснит-в ми-
нерални бани, съ цель да се
обърнагъ отъ мtсто на ми-
ризми и неудобства, въ сре-
дище за почивка на нужда·
ющитъ се. Една отъ препо-
ржкитt, да се продадагъ мtс-
т11 за строежъ на частни ви-
ли и да се раздадагъ ивс-
та на разни организации за
постройка на почивни домо-
ме, е нвмврипв добъръ при·
емъ въ управата на с. Бръс-
тово, Вили вече се строятъ,
а и нвнопко организации еж
получили мtста за почивни
домове.

Цържавата отъ своя стра-
на каптира вопитв и построи
нрасивъ хотелъ съ ресто-
рантъ и велинолвпна тераса.
Всичко това е много хуба-
во. То обнадеждва, че ско-
ро нашитв бани ще станагъ
действително една почивна
станция отъ първостепенна
стойность. Ще имаме и ние
въэможностьта. когато ни
дойде нвкои гостъ, какво да
му покажемъ.

Но нека не забравяме, че
за сега само държавниягъ
хотелъ, като замисълъ и
постройка, представлява ин-

гересъ. '{е можемъ, обаче,
да квжеиъ похвални думи за
начина, no които е бипъ мо-
белиранъ хотела, въпрвки
много иэгоцнитв и добри no·
емни условия, при които е
бипъ отдаденъ на наемате·
ля. Не бихме могли да ка-
жемъ, че при тази иобепи-
ровка, бвпьо и чистота, хо-
тепъгъ може да задоволи
нуждитt на единъ срtдно
културенъ човtкъ,

Като оставимъ на страна
мълвата, която обилно се
шири между нурортистигв и
трови душата имъ, че не би·
ли напълно спазени изиск-
ванията на nоемнитt условия,
вtрностьта на което една
втора комисия би тръбвапо
да провври, смtло можемъ
да кажемъ, че при една no·
гопвма грижа отъ страна на
наемателя за чистотата на
хотела и ресторанта, и при
единъ по-строгъ контролъ,
за да не се забравятъ поен-
нитв условия, нашитв бани
биха могли да задоволятъ
вече и по-изискани нужди,

Съвсемъ не е вече жела·
телно да виждаме нашитt
минерални бани само като
мtсто на двапии, които се
задоволяватъ, преспивайки
по 15 души въ една стая.

Пвтовището въ Кенана
(Следва отъ 3 стр.)

Но изглежда, че ноопера-
1

това лtто въ града плава-
ция „Напредъ" и тукъ си телни басейни за деца и за
ииа свои смвтки, Тя разчита, възрастни и да ги предаде
че общината, като даде мвс- на безплатно ползуване отъ
тото, ще дава и за разходи... гражданството. (Има думата
Изнесе се, напримвръ, че г. Д-ръ Кадиевъ]
коопериция .Напредъ• иска Това би било истинска об-
общината да докара на свои щественно-полезна дейность,
средства водата до Кенана. а другото еж голtми и не·
Има ли днесъ общината въз· умtстни планове, съ малки
можность да харчи 600-700 изгледи за осжществяване.
хиляди лв. за воцопроводъ И щомъ тв не се реализи-
до Кенана, когато още ино- ратъ, сигурно е, че ще се
го квартали въ града, както намври и нвкой виновенъ->
а важни индустриални зане· общинска управа, гражцан-
дения не еж водоснабдени, ството и np. (а най-ввроят-
и когато гражданството ппв- ното и ние) които пречатъ
ща тежки водни такси? Р. на побригв и благородни
спецъ като общината направи инициативи на кооперация
водопровода до Кенана. защо „Напредъ", Въ своята статия
да не дава и безплатно во- г, М. Ст. започва вече да со-
да, за да се кжпятъ децата
на беднитt хасковски граж-
дани? По изчисление на тех-
ници, едно nълнене на ба-
сеинъ за кжпане на 500 де-
ца ще струва около 5,000
лева.

Р.ко кооперация „Напредъ"
има срвцствв за харчене и
желае да помогне за здра-
вето на хесновскигв гражда-
ни и особено на децата, ни-
кой не ще и попречи, а на-
противъ всички ще и съпев-
-ствуввгъ, за да построи още

чи тия виновници.
Ще эакпючимъ, като пов-

торимъ: Здравето и свърза·
ното съ него пътуване на
хасновскитв деца е голtмъ
въпросъ, и той трвбва се-
риозно да занимава всички
въ града. Той, обаче, не би-
ва да служи на никого, за
да вдига шумъ около себе
си и да си прави реклама.?.
най-малко пъкъ общ. съветъ
трвбвв да се увлича и да
съдействува на такива про-
яви.

I
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I
Широковъ & с-ие Папазовъ-Хаскоu()

Снладъ до Бр. Върёанови. Приемагь се 11 иорхчни1-3-12

I

Банка „ДОВ'БРИЕ"-Хасково

I
Кредитно Акционерно Д-во

Върши всвканва банкови операции
Кредитира всички съсловия

Приема влогове при най-износни условия, 1-2-5...............111! .....
Работата въ тютюневитt складове

По сведения, които имаме
01·ъ Инспекцията no труда,
къмъ 17 юний т. г. еж би·
ли заети въ тютюневата ма·
нипулация 4,201 души работ-
ници, отъ които 3,179 жени
и 1,022 мжже. Тия дни се
откриватъ още 2 манипула-
ционни салона, съ около 450
души работници, така че ще
се ангажиратъ всички нва-
лифицирани тютюноработни-
ци, числото на които, спа·
редъ инспекцията, не надви-
шава 4,,00-4,600 души. Ще
има даже и недостигъ. Отъ
друга страна, приемането на
начинающи се ограничава, и?ща отъ инспекцията.

Това положение на усиле-
на работа въ манипулиране-
то на тютюнигв, което, на
пръвъ погледъ, е добро и
желателно, въ сжщность има
тази неблагоприятна страна.
че застрашава да доведе до
гопвма безработица nрезъ
зимния сезонъ. Причината за
това е, че тютюневитt фир-•ми, подъ угрозата на извест-
ни постановления отъ зако-
на за трудовия договоръ,
бързатъ да nриключатъ ма·
нипулацията до края на м.
онтомврий т. г.

По този тъй важенъ въ-
просъ, ще се върнемъ въ
следнитt броеве.

Изъ земледtлско-стопанския бюлетинъ
на Хасковското аrрономство за м. май 1939 rод.
Времето. Презъ месеца е ' Бубарство. Бубитt еж би-

имало 30 слънчеви и 11 об- ли въ трета и четвърта въз-
пачни дни, отъ които 7 дъж· расть.
доени съ 27.8 литра на кв. м. Болести и неприятели.
дъждъ. Минимална темпера· Въ низкитъ мtста no пше-
тура 12 гр. и максимална 30 ницата се е появила жълта
градуса. ръжда. Въ землищата на се·

Растениевъдство. Ръжь- лата: Сусамъ, Малева. Кни-
та, пшеницата и ечемика tж жовникъ, Манастиръ, Кн, Р.· Iбили въ добро състояние. лександрово и Тънново се е
Сушата се е отразила зпе появипъ мароканския скана-
върху пролtтницитt., съ из· лецъ. Вследствие на взетигв
кпючение на селата отъ Д. нврки, нtма нанесени загу-
Ботевскв и Книжовнишкв сб-. би на посевитt. Снакалцитв
щини и с. с. Колецъ, Сърни- еж се появили въ мtритt,
ца и Спахиево. Отъ засятата гдето се доунищожаватъ.
съ пс.мукъ площь 85,500 де· Пазари. Презъ месеца еж
кара, около 40 на сто не е изнесени на пазаря: краста·
поникнала, вследствие на го- вици, бакла, тиквички, ягоди
лi;мото засушаване. и череши.

Специалнитt култури: ана- За м. юний получихме
сонъ, резене, кимьонъ и на- отъ агрономството следнитt
хутъ се намиратъ въ срt.дно сведения; Паднали еж вале,
състояние. Почнало е засаж- жи общо 41 л. на кв. м., 1<,
дането на тютюна. то сжщитt еж покрили цt

Овощарство. Новозасаде· лата околия. Благодарени!!
нитt овощни дръвчета, всле· на тия валежи настжnило е
дствие засушаването, не еж подобрение въ всички кул·
се развивали добре. Извър· тури и особенно аъ лt.тни·
Шено е трето пръскане. нитt.. Най·блеrоприятни еж

Лозарство. Извършено е били валежитt за тютюна,
nървото и започнало е вто· тъй като еж паднали ведна·
вота пръскане, като въ гр. га следъ р а з с а щ да н ето
Хасково, къмъ бордолезовия му.
равтворъ е прибавяна париж· Жътвата на ечемика и
ка зеленина и оловенъ арсе· ръжьта е въ разгара си. За·
натъ противъ гроздовия ма· почната е и щътвата на пше·
лецъ. ницата.

Градинарство. Зеленчу· Раннитt памуци се разви·
цитt еж били въ много доб· ватъ много добре, а късни·
ро състояние. тt еж по-слаби.


