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Панъ за „Л,товището" въ Ненана
Въ броя отъ 8 юпий г. г. на

в.•Утринна поща- г. Д-ръ
Ст. Кадиевъ пише за пвто-
вището въ .Кенана"-по по-
nодъ нашата статия въ бр. 2
на бюлетина ни.

Правъ е г. доктора въ ос·
новнвта си мисъль: по-добре
и най-малкото за здравето
на децата, отколкото нищо.
Но ние гледаме на въпроси·
тt и отъ стопанско гледи-
ще и отъ гледище на рев-
лизуемость, na и отъ гвхни-
тt истински подбуди. Въ то-
ва отношение и r. Доктора
е съ насъ: първо- противъ
мвнсимвпиэме, да не се про-
ектирвтъ нессжщесгвиии нв-
ща; второ - мtстото около
черквата не бива да С!! даде,
защото е нужпно на грвж-
данитt; трето-че не сж не·
обходими огромни площи отъ
50 декара и пр,

Като се съобразятъ тия нt-
ща и нвкои други, ще се
дойде неминуемо пвкъ до

нашето заключение: цельта
е да се прави реклама, а не
да се творягъ rолtми рабо-
ти за града. Който искренно
желае да бжпе nолезенъ, той
създава въэможнсго, а не
тича и плаче поднръ фанта-
зии и нищо да не прави.

И затова ние пакъ повтв-
ряме нашето предложение;
no което именно искахме и
r. Д-ръ Кадиевъ да се изна-
ще, но той го пропуска: ако
кооперация .Напредъ • ще-
лае па похарчи малко пари,
за да бж це попеэна на гра-
да, ненв построи веднага два
басейна въ града и да ги
предостави на беэппвтно пол-
зуване отъ деца и възрастни.
Тая лесно постижима прицо-
бивкв ще бжае по-ценна отъ
.ятото врабци на покрива",
които ижчно се улввятъ.
Пъкъ тя е и много по-бли-
зо до сърпце го на r. Д·ръ
Кадиевв, който съ несравни-
мо усъrдие работи за оздра-
вяването на Хасково,

Неволитt на единъ търговецъ
Исналъ отъ търгъ

Търговецъ отъ града, членъ
на Сдружението ни и на у·
nравителното твло ни раз·
правя:

Отъ години съмъ си ту-
рилъ мервнъ, съ кжщв да се
сдобия. F\ма отъ работа и
огъ грижи онопо търговията,
остава ли време на човвкв съ
строежи да се занимава'? Мис·
лихъ, правихъ, решихъ го-
това да купя ... Питамъ, тър-
ся, все не мога кжща като
за менъ да случа.

Попадна ми случайно е·
динъ день държввенъ вест·
никъ брой 113 отъ 25 май
тази година и на девета стра-
ница въ него виждамъ едно
малко обявление nодъ № 1523
отъ Хасковската Популярна
Банка. Продава Банката на
търгъ собственната си кжщв
въ гр, Хвсново на ул. "Кн.
Богориди" /бивша собстве-
нность на бирника Бобеаъ/
съ първоначална ц t н е
20,000 лева. Търгътъ нвсро-
ченъ за 30 юни отъ 11 до

нжща да си купи
12 часа преди обtдъ въ
дирекцията на Банкета.

Ето на, думамъ си, нхща за
мене. На хубаво мtсто е,
удобна. има си баня и np.
инсталации, дворъ широкъ
420 кв, м. Съ една дума-ху-
бава кжщв. Па и не може да
е лоша. строена е на време-
то отъ бирникъгъ Бобевъ съ
бопъ пари .... Казватъ, че
около 400,000 пв, nохарчилъ
човtиътъ за нея. Популя-
рната Банка nъкъ я купила
на търгъ за 124,000-лв. То-
ва, гдето туря първоначална
цъна 20,000 пв, ми се видt
малко подозрително и опас-
но-може да се съблазнятъ
много купувачи, но пвкъ ни-
що се не знае, може на ме-
не да е иъсметя....

Чекаиъ азъ, подслушвеиъ
изъ пияцате.е-никоя не пра-
ви лафъ за тази работа, и
се поуспоноихъ.

Ето дойде и 30 юний, Внв-
сямъ си азъ въ Б. 3. К. Ба·
ниа депозита за nравоучас-
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тие въ търга, вземамъ удос- :

товврвнието и точно въ 11
часа пристигаиъ въ Популяр-
ната Банкв. Гледамъ, нtма
капабапъкъ. Само единъ съ-
гражданинъ влвзе заедно съ
мене, спогледахме се предъ
вратата на дирекцията, и се
разбрахме, че ще бжцеиъ
ио,-иуренти.

Влизаме заедно. Директо-
рътъ, вдълбоченъ въ нвквк-
ва работа, вдигна глава, no·
гледна ни съ изненада и трос
нато попита: Какво има'?

Идемъ, г. Директоре, да
наддаваме за кжщвтв, която
продава Банкета ви днесъ
на търгъ. Казваме и подава-
ме удостоввренията.

-Кжщата нtма да се про-
дава. Нtма комисия за про-
извеждане на търга. Пъкъ и
не е достатъчно разгласено.

-F\ма г. Директоре, ние
четохме въ държавенъ вее·
тнинъ и смtтаме.... Пъкъ и
сме сериозни купувачи. F\зъ
давамъ 200,000 лева ....-И nетстотинь хиляди да
дадешъ, не може. Не ще ста-
не продажбата. Въпросътъ
бtше изчерпанъ, Тонътъ на
г. Директора бtше такьвъ, че
ни подканваше да си отиваме.

-Е, като е тъй, эавврете
ни удостовtренията, да си
вземемъ назадъ депозита.

-Не мога да зввврявамъ

никаквкви уцостовврения. I

Протестирахме, и квкъ да е,
това се нареди: даде заnо·
вtдь г. Диренторъгъ на чи
новницитв и тв ни эавврик,
уцостоввренияте.

-Така се свърши търгъз
Излtзохме. Излвзе следъ.
насъ и г. Директорътъ. Спрt-
хме се съ моя съноннурентъ
на тротоара nредъ Популяр-
ната, cnorледахие се и се
разбрахме безъ коментарии,
както при влизането. И всв-
ки си хвана пжтя и грижитв.

-Разправя нашиягъ тър-
говвцъ, оплаква си и пита:
Бива ли така'? Редно ли е
това'? Кой дава това првво
да бждатъ разтакани хората
no търгове, които не се пра-
вятъ '? и нtма ли отговорнос-
ти за това'?

-Може би си правъ да се
сърдишъ, бай Д., но а1<О не
смtташъ за достатъчно, и
не си довопенъ отъ това,
което е казапъ г. Директо-
ра, Популярната Банка има и
упрввигеленъ и провврите-
ленъ съвети. Може би тt по·
вече ще знаятъ. Пъкъ най-по-
сле има и Земледtлска и
Кооперативна Банка, която
елеци и контролира дейно-
стьта на кооnеративнитt
сдружения. Възможно е тя
да знае защо и какъ ставатъ
тия работи....

Амбулантнитt търговци !
Отношенията ме»щу амбу-

лантни и оседнали търговци
въ rp. Хасково еж отъ най-
добритi;, Докато въ нtкои
градове е създадена извест-
на обтегнатость между тия
две категории гърговuи, въл-
жаща се на неправилна пре-
ценка за ролята на амбулан·
тния търговецъ, въ нашия
градъ съвсемъ не е така.
Ние сме на мнение, че ам-
булантниятъ търrовеuъ не
конкурира оседналия, нито
му отнема отъ клиентелата,
той си създава собствена та·
кава, която безъ него не би
сжщес:твувала.

У насъ амбулантниятъ тър-
говецъ играе особенно цен-
на роля за пласмента на
плодоветt. За тая му дей-
ность той заслужава nо-rо-
лtмн грижи и по-малко тор·

мозъ отъ страна на всички
мtстни органи.

Колкото до сътрудничес?
вото и подкрепата на общо-
то сnрушение на търrовцитi;
въ града, тя всtкога е бил11
давана на амбулантния тър•
говецъ, който, като орrани-
зиранъ членъ, е билъ 1Jctкo·
ra на своя nостъ.

Бюлетина

Опасность
отъ наnаризиране на rрада

Констатирани еж въ града
случаи на нови заболtвания
отъ малария. Нуждно е да се
унищожаватъ всички застоя-
ли води, конто развъждатъ
маларичния комаръ. F\ въ
сжщность такива гнtзда се
създаватъ. Около всички но·
ви чешми еж образувани лои·
ви, иоито здравната вnасть не
се погрижва да премахне.



Стр. 2 Стопански бюлетинъ 'рой З?----
ПроdJесионппенъ и орrанизпционенъ животъ

На 10 т. м. пристигна въ
грапа ни Областния инспек-
торъ по организиране на про-
фесиитв г. Бояджиевъ.

Г-нъ Инспекторъгъ се о-
сведоми за състоянието на
професионалнитt организа-
ции и направи нвколко кон-
ференции съ рхководнитв
лица и управителни твпв.

Избран ь е въ заседание-
то на Централния комитетъ
на Съюза, станало на 11 м.
м., управителенъ съветъ на
Посмъртната каса. Последни-
ятъ ще назначи директоръ
на касата, която въ скоро
време ще почне редовно да
функционира.

Браншово г ьрговско ба-
калско сдружение въ гра-

да съобщава, че нtма нищо
общо съ бакалсното сдру-
жение въ Хасково. Послед-
ното е стопанско предприя-
тие - кооперативно сдруже-
ние на група бакали и нtма
никаква връзка съ Браншо-
вото търг. бакалско сдруже-
ние, което е професионална
та организация на бакалитt
отъ града и околията и тв-
хенъ представитель. Горно-
то съобщаваме, поради смtс-
ването, което правягъ даже
и нвкои учреждения въ гра-
да.

За членъ на управител-
ното твло на Браншовия съ-
юзъ на търговцитt на об-
лъкпо е избранъ r. Недtлко
Петровъ,търговецъ отъ гра аа

Важни съоощенин за всички търговци
сvокътъ за снабдяване еь патенти е продълженъ до ZS юлии т. r.

Питиеnродавцитt, при снабдявенето си съ па·
тентъ за второто полугодие на 1939 год. ще тръб-
ва да представятъ следнитt документи: общинско и
държавно бирническо удостовtрение, медицинско
свидетелство, окомврна скица, квитанция за внесе-
ни 30% въ общината, санитарно позволително, до-
кументъ за изправность по закона за военния да-
нъкъ, а нафеджиитt: бирническо удостовtрение,
санитарно позволително, документъ за изправность
по закона за военния данънъ и разрешително за
nравотъргуване.

Патентитъ и военния данънъ. Тия лица -
притежаващи патенти за правотfргуване, които не
еж уредили положението си съ военния данъкъ, еж
длъжни най-късно до 25 юлий т. г. да сторятъ то-
ва предъ Акцизното управление, въ противенъ слу-
чай патентитt ще имъ бжцагъ отнети.

Данънъ оборота. Срока за внасяне данъкъ
върху оборота за и. юний е 20 юлий включително.

/
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ПЕРНИШКИ КАМfННИ ввгЛИЩА
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на сезонни цени
дърва 11 коларски иатериаяи ше намtрнтс всвкога 11р11

Широковъ & С-ие Паnазовь-Хасково
Складъ до Бр. Върба110011. Приеивть се 11 11орж•1н11

2-3-12
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Г-нъ Никола М. Черневъ,
административенъ секрвтарь
и инквсаторъ при Общото
търговско сдружение въ гр.
Хасково, напустна с в о я та
длъжность, поради посгхп-
ване на служба въ Българ-
ската Народна банка.

Г-нъ Черневъ работи въ
сдружението близо 4 годи-
ни и свърза твсно своето
име съ организирането на
хесковскитв търговци презъ
този периодъ, и съ едно об-
разцово уреждане на дру-
жественната канцелария и
нейната дейность. Макаръ и
младъ, той прояви една го-
лtма енергия и рвдкв пре
двнносгь нъмъ своята рабо-
та, като съ своитt качества
и държане допринесе мно-
го за организирането на тър-
говцитв отъ района ни.

Управителното твло н а
Общото Търговско спруже-
ние отъ името на в с и ч к и
търговци изказва блаrодар-
ность на своя отличенъ чи-
новникъ r. Н. Черневъ, като
му пожелава успвхъ въ но
вото поприще.

По технически причини
не мэжа да бжце помвствнъ
бюлетина на F\гр?номството
за м. юни. Спореаъ схшия
бюлетинъ, времето е било
благоприятно и всички кул-
тури въ околията еж били въ
добро състояние.

Понастоящемъ въ града ни
почти нtма безработица. Ча-
стична такава има само меж-
ду работницитt отъ копри-
нопредачната индустрия, тъй
като повечето отъ заведе-
нията еж затворени, поради
криза въ то в а производ-
ство.

Специално за тютюневия
браншъ, който е най важния
въ града ни, безработица нt-
ма, а даже има търсене на
добри, квалифицирани ра-
ботници. Понастоящемъ въ
града ни има 15 тютюневи
фирми, отъ които 12 мани-
пулирагъ, 2 нвиетъ манипу-
лация, а една само нtма тю-
тюни. Складирани еж тази го-
дина 3,300,000 кгр, тютюни,
отъ които реколта 1937 г.
около 250,000 кrр„ а оста-
тъка отъ р. 1938 r. Минала-
та година количеството е би-
ло съ около 500,000 кгр. по-
малко, а презъ 1937 г. е и-
мало около 6 милиона кгр,
Всички фирми, които рабо-
тягъ за доставки за Герма-
ния, а тв еж повечето, ма-
нипулирагъ въ тонге. Само
4 фирми еж зесгжпипи и ши-
рокъ пасталъ.

Общото търговско сдру-
жение търси лице за инка-
саторъ, добре запознатъ съ
канцеларска работа, машино-
писъ и по възможность сче-
товодство.

БА/(4ЛС!(И ФЕЙЛЕТОНЪ

Нисело МЛ°Е)КО
По поводъ многото запитвания въ канцеларията
на сдружението, дели има изгледи да се от-
>11;нн забраната за продажба на кисело нлвко
въ баквпснигв магазини, печатаме настоящето
за по-голtма яснота.

Кисело мпвко, кай, нtма
да продавашъ вече, - нали
така? Но ако си построишъ
кафезъ, като на Мерсито,
нали така, може. F\ко искашъ
пъкъ да продавашъ яйца,
масло, квшкввапъ, сардели и
пр-, нали така, ще си ку-
пишъ отъ в е т ери на рната
служба специална книжка съ
25 графи, и като залепишъ
върху нея портрета си, ще
вписвашъ ежедневно колко
яйца си купипъ, отъ кого и
нога си ги купилъ, нали така?

Ха сега, думамъ на пред-
седателя, давай акълъ как-
во да правя?

\ Председателя ни, както си
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го знаешъ, и той е отъ на-
шата черга. Направилъ си
човвна джамлия шкафъ да
си пази киселото млtко отъ
мухи и др., съгласно наред-
бата на санитарнитв, защото
разбралъ, че само съ мре-
жено перде на вратата не
ще може да спре мухитt,
които пристигатъ отъ бок-
луцитt по улици+в, ама гпе-
дамъ, и неговия ш к а ф ъ
празенъ.

Ветеринарниятъ го отрв-
зълъ.

Като разбра председателя
за какво му се жалвамъ, и

·1

понеже ме знае, че съмъ отъ '
нооперативнигв бакали, по-
изгледа ме начумерено, па
рече: F\бе, бай Кокошковъ,
ти баремъ защо се мжчишъ7
Защо ти трвбва кисело млt-
ко да прсцавашъ. Упъвай
си, кай, пенсийката и диви-
дентитt отъ Бакалската коо-
перация, и туй то!

Разбрвхъ, че председате-
льтъ ме подметна, та ренохъ
да му не остана борчлия.
Ужъ божемъ и ние си има-
ме нашата бакалско - коопе-
ративна философия. И поне-
же знамъ, че председате-
льтъ е малко сертъ, заехъ
малко по-милаимъ позиция
срещу него.- F\бе, г. Председателю,
думамъ му, остави .я тая
вапжия бакалската коопера-
лия. Направихме я ей така,
нtкакъ, уюнъ да сторимъ
на мющериитt. Хемъ да ни
смtтатъ че сме .частна ини-

циатива•, че даваме на ве-
ресия, хемъ да не ни смt-
татъ, •re сме прости и оста-
нали назадъ отъ живота. Та-
ка смtтнахме, че ще е по-
добре. Кажатъ ли нtщо ло-
шо за търrовцитt,-насъ ни
нtма при тtхъ. Нападнатъ
ли съ нtщо кооперациитt-
ние сме при търговци,t. На
Никулденъ байряцитt висятъ
надъ маrазинитt ни. На празд-
ника на кооперациитt по три
дни не снемаме кооператив-
ното знаме. Съ една дума
чифте застраховка. Така нt-
кога и бай Павлакъ бtше го
измислилъ. Стана комунистъ,
за да си запази търrовийка-
та и стоката, ако комунис-
титt дойдатъ н а властъ.
Пъкъ и народа r. Председа-
лю, така се повече лжже.
Като те подуши, че си коо-

1

ператоръ, т. е. човtкъ кой-
то мисли семо за благото
на народа и е rотовъ да
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чг-нскигв СТРОЕЖИ
- ?еда на единь съветникъ

гъ Яню f\т. f\рнаудовъ - архитентъ
свободно практиха и общински съвет-

• нъ до господина Кмета на гр, Хасково.
, еажееми , . "ме,·е, но участие, безъ да се ржко-

Много пжти, чрезъ при- водя отъ чувства, които бихъ
бпижени Вамъ лица, Ви до- ималъ къмъ известни среди
насяхъ за редица нередовно· и лица. Днесъ и въ квчесг-
:ти по общинскитt строител· вото си на общински съвет·

1-1и предприятия и за поряц- никъ още по-малко мога да
l<итt въ Техническото отпв- стоя като безучастенъ зри-
пение, обаче всичко това се тель къмъ всвко техническо
? поссещело отъ Васъ съ начинание на общината. Вси·
еудоволствие и вражцеб- чко това ме кара да Ви от·
,ость. правя настоящето, за да Ви

Ржководени отъ лоши чув- уввря, че дейностыа на Тех-
тва къмъ менъ, вследствие на ническото отдвлеиие, както

.тоето отрицателно сганови- и обшинскигк строителни
ще нъиъ фаталния за об- предприятия и во аопровод-
щинскитв финанси заемъ отъ нета служба еж въ единъ
Популярната банка, Вие упо- беэпорядъкъ, нецопустимъ
тръбихте маса усилия, да за единъ тридесеть-хиляденъ
държите, както менъ, така и rрадъ.•цtлата мвстна колегия, да· Още при съставянето на
'лечъ отъ строителни rt обек- бюджета за 1939 год., Инже-
ти. за които бв сключенъ нерно-архитентнате колегия
въпросния заемъ. нъ гр. Хасково, схващайки

Когато азъ, като прецста- важностьта на Техническото
витель на индусrриалцитt, отпвпение при общината, за
бвхъ провъзгпасенъ за об- провеждане на rолtмата
щински съветник-ь, Вие сче- строителна политика на еж·
тохте идването ми, като актъ, щата, обсжпи въ общ э събра-
насоченъ лично противъ ние срвпствата за реоргани-
Васъ, и затова, може би, и зацияге му, и Ви даде съот-
въ този случай употрtбихте ветнитв препоржки, Вие, о·
не малко усилия, за да бж- баче, се отнесохте къмъ тая
да касиранъ, нато си повлу- препоржкв съ една лекота,
жихте съ какви ли не срвд- и вмвсто да попълните ва-
ствв. кангнигв служби съ специа-

Всичко това мене не ме листи, назначихте за начап-
смути, напротивъ, то ми да· никъ на отдtлението - все-
де основание да считвиъ, че ненъ инженеръ, а службата
моето присхтствие въ съве- по водоснабдяването оста·
та е навременно, и че ще вихте безъ титуляръ. За по-
изпълня единъ общественъ следната прецседательтъ на8цъпгъ, като проявя, като те- Инженерно· архитекти. дру·
хникъ, малко по-голвмъ ин- жество и бившиятъ начап-
тересъ къмъ строителната никъ на Техническото отдв-
политика на общината. ление лично Ви препоржча-

Винаги, когето е трвбвало ха да назначите културъ-ин-
да се подкрепятъ полезни женера Б. Жабински. като
за града ни инициативи, ста- подходящъ да се справи съ
ралъ съмъ се да взема пей- предстоящето довършване

на водопровода. Тия препо-
ржки Вие о, клоних. ·. 1<d ,
вмtсто това се огз-тахге да
прокарате, презъ 1'\инистер·
ството, незначениего на бли-
зкия Ввмъ инженеръ Опъл-
ченски. И когато Министер·
ството Ви съобщи, че водо-
проводътъ не може да бж-
де поввренъ нэ епектроин-
жвнеръ, назначихте сжщия
Опълченски за надничарь и
го оставихте той да разпо-
режда съ водопровода.

Съ твзи двама, съвършен-
но неподходящи '1'\О своята
специапность инженери, Вие
започнахте да провеждате
общинската строителна по·
питикв, и резултегигв еж на
лице: безредие и безсистеи-
ность.

За да не бхца гопосло-
венъ, ще спомена само часть
от ь това, което се върши,
за да се увврите въ истин-
ностыа на констатацията ми.

Презъ пролвтьта се започ-
иа строежа на училището

1

..Ив. Рилски". Обърна Ви се
внимание, че тухпитъ, които
се употрвбяват ь, не еж съг-
ласно поемнитt условия. Сж-
шитв трвбва да бжцатъ огъ
Маришкия басейнъ. Този
текстъ отъ поемнитt успо-
вия се изтълкува оть Ваши·
тв органи, че и ивстиостъга
.Еврейскигв гробища" на ви-
сочината нвцъ артилерийски-
скитв казарми, е „Маришки
басейнъ и въпросътъ се ли-
квидира, като се остави пре-
дприемачътъ да употрвби съ-
вършенно негодни тухи. Въ
сжщото предприятие се у-
потрвби и квриеренъ пв-
съкъ, вивсто предвидения въ
поемнитt условия-промитъ
рвчень пвсъкъ.

Пръсгьга отъ изнопигв се
извозваше и изсипваше въ
перонцето на площада „Св.
Ив. Рилски" и по нечинъ
що то устието на отвопнител-

1111я к анелъ на квлникв на
е оцо. I ОВОД,1 Ct'

I
следниягэ гес
да функци нира

010Hld И ПО·
11е "ОЖе
Еъэс ано-

вяване го му 111е стру: , не
иално ср l;дства на общ1111ата.

Неотдавна се започна стро·
ежътъ на халитt. Проектътъ
на сжщитt бt съспшенъ no
начинъ, щото сжществующи·
т-\; месарски магазини да ос·
танатъ извън1- новострояща-
та се сграда и следъ завър·
шването 11 да бждатъ сруте-
ни. Така и трtбваше да бж·
де. Но 1<акно стана въ дей·
ствИ1'елность? Старитt месар
ски дюкяни се събориха и
вмtсто тtхъ общината по·
строи на срещната страна
нови, които ще служа? ъ до
завъвшването на халигЬ и
за 1<оито еж похарчени из·
лишни срi;дства. Мtсгото на
старитt дюкяни не се оказа
достатъ•1но, за да се изпра·
ви една фатална грtшка, та
стана нужда часть отъ crpa·
дата да се изнася съ ?,етри
върху упицата, безъ да се
е поискало съгласието на
Висшата администрuтивна 1<0·
мисия за измtнение на улич·

I ната регуnация.Съмнително е,
I дали 1<омисията ще се съrла·

I

си да стесни булеварда, мина-
ващъ презъ цtлия rрадъ и въ
Тd1<ъвъ случай не е ли много
rол-\;мъ рискътъ, 1<ойто об-
щината поема съ един·?.,
строежъ неузаконенъ?

Следъ халитt започна стро·
ежътъ на Общинския домъ.
За сжщия се доставиха тух-
ли отъ сжщата мtстносrь-
.,Еврейс1<итt гробища". За·
интересув<1хъ се и прегле-
пахъ поем?итt условия. Въ
тtхъ е казано - тухлитt да
бждатъ мtстни или отъ „Ма-
ришкия басейнъ".

Този текстъ на поемнитt
условия дава ясно да се раз·
бере, че мtстни тухли и та·

(Следва на 4 страница)

разд-\;ли и оснждния си за-
лъкъ съ стра11<дущитt, п.а
като вземе та юрне въ дю·
кяна , и, просто да се сма-
ешъ какъ да му доставяшъ
сто1<а, F\ ти rледашъ, rле-
дашъ и мислишъ. па поч·
натъ да ти ставатъ ясни мно-
rо работи. Става ти ясно за·
що нtиоrа много политичес·

-t<И мж?не ставаха социалис·
ти и като отличителенъ бе·
леrъ си пущаха дълги бра·
ди. Защо и днесъ нtкои отъ
тtхъ още си ги носsпъ. За-

·що и сега една наша нооnе·
рация nродължавв да се на-
рича •работническе". Защо
нъкои банни се наричатъ
.Популярни". И най·nосле
разбереwъ, нвкъ така бай
Димитъръ набързо стана де·
nутатъ. Уясни ти се защо

I

не е вэемалъ до сега дума·
та въ камарата, а протести·
ра, че на недавашния бан
кетъ му сложили предъ яде-
нето книжле, че не се поз·
волява друrъ да приказва
освенъ официално опредъ-
ленитъ лица, и пр. и пр. Съ
една дума започвашъ да
разбирашъ .усулъ нитапа".

Като разбра председателя,
че философията ми е ?,ноrо
дълбока, и понеже никога,
нашиятъ мtстенъ коопера·ги·
венъ водачъ бай Коста не
се е мотивиралъ така доб·
ре, позахили се, па рече:

Конецъl
Отъ днеска нататъкъ на·

шиятъ еснафъ.
Философия нова си им11 и

става за смtхъ,

I
Усетихъ, че пакъ ме под-

'

мtтна. Но ,ъй като кисело·
то млъко интересуваше не
само мене. но и всичкитt ми
мющерии, понеже нtмаше
хората отъ где да си го ку.
пятъ, като се върнатъ отъ
работа, преrлътнахъ 1·0 и
пакъ настояхъ да даде акълъ
за киселото млtко.

f\кълъ, кай, бай f\нrеле,
ако търсишъ оноло тая на-
редба, има много да го тър-
сишъ и н-\;ма да го намъ·
ришъ, нито у мене нито пъкъ
у господата, които забрани·
ха да се продава. Компроми-
сътъ по тая наредба е ка·
феза на .Мерсито". Какъ не
ги въртяхме съ председате·
ля на Общото сдружение,
Попитехме дори, дали кисе·
ло млвно, поставено въ елек·

I

тричесни хладилникъ, може
да се продава въ бакалски
дюкянъ.

Не можело, бай Иване, не
I можело и танаl

Отъ цtлия тоя споръ ние
съ Общия г.редседатель раз-
брахме са?,о едно, че моти-
витt за да не може, еж тол-
кова дълбоки, че вашитt и
нашитв глави не моrатъ да
ги разбератъ. Колкото за
ветеринарнитъ к н и ж к и и
портретитъ върху тtхъ, то·
ва е вече ултра модерно ВЪ·
ведение, върху което не се
наемаме да възразяваме. Са.
мо единъ общоевропейски
конфликтъ може да промъ·
ни трактатитt на тая наредбе.

Плугь
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(Продължение отъ 3 стр.) I
това бв въ задължение на

нива отъ „Маришкия бесе-

1

общината?
йнъ" еж две съвършенно Но това мълчаливо прие-
ра ,mp "' попяп-» (1,с:rави· мане на вината отъ страна
тельтъ на книже га, които , на упр,. лението ще повле-
единъ и схщи врхитенгъ за че и без: лобно продължение
общинския домъ и училище- на срока и ооеэщетвние по
то прани разлика между е· ч11. 195 отъ Закона за Б.О.П.
диния и другия видъ тухли. За сжщото предприятие,
Така че, ако з11 общ. домъ съ Ваше разрешение, пред-
ногагь да се приематъ тух- приемачътъ извозва чекъпъ
ли отъ околностьта на гра- и п-всъкъ отъ коритото на
да, за училището следваше ръката въ чергитъ на града.
да бжцатъ доставени отъ Години наредъ, по нареж-
раэливащето се корито на дане на общината, е забра·
р. Марица. нено на частни лица да взе·

Вижд11йки неrодностьта на матъ ггвсъкъ и чакъпъ отъ
цостевенитв тухли, азъ эаед- чертит-в(,\-!А града. Тази на-
но съ нвколко общински редба има твърде сериозни
съветници поискахме отъ основания. Преди всичко об·
Васъ да се назначи техни- щината, която харчи всъкв
ческа комисия, въ която да година хиляди лева за ко·
участвува и районния архи- рекция 11а ръката, за засип-
тентъ, за да провtри не са- ване на маларичнитъ гнъз-
ма произхода, но и квчест- да, не иоже за угода на но·
вота на достввенитв за общ. гото и да било да позволя·
домъ тухли. Вие, обаче, не ва да се създадатъ гнвзва
назначихте такава, а се за· за номари и безразборно да
доволихте лично, заедно съ се разкопава. Независимо
чпвноветв на засилената уп- отъ това, ако въ коритото
рава, да ги прегледате. Да- има иэпишенъ материалъ,
ли общината щъше да эвгу- сжщиятъ може да се изво-
би нвшо, ако схщитв тухли зи за нуждитъ на община-
бвха прегледани и изпитани та, а не да се отстжпва на
огъ специалисти? частни лица и, при нужда,

Поемнитt условия на еж· общината да търси чакълъ
щото предприятие двввтъ и пвсъкъ отъ рейонитъ на
право на общината да из- селата Бопярово и Вжгпа-
върши иэкопигв. Съгласно рева. Поеннитв условия съ
чл. 4 отъ сжшитв, изкопитв нищо не запъпжвватъ общи·
следва да бжпетъ эввърше- ната да прави това отсгжп-
ни въ срокъ отъ 20 деня. ване. Забележката „Съ Kpt·
f\ко въ тоя срокъ общината постни чакълъ" може да бж-
не ги завърши, дредприема· де приложена само по ини-
чътъ е длъженъ да ги пра· цивтиватв на общината и то
дължи. Доволкото ми е из- когато се установи, че въ
вестна, въ опредtления цtлото корито на Хвсков-
срокъ общината извърши са· ската р'-tка и съседнигъ Олу
ма изкопитв за зимницитв дере и Банска не се намира
и така се остави препприя- гоценъ чанъпъ.
тието цi;лъ месецъ, безъ да Имамъ сведения, че за ед-
се работи по него, нито отъ но отъ предприятията Ви,
общината, нито отъ пред· Вашитв контролни органи еж
приемача, когато последния опредtлили процента на сби·
бв задълженъ да продължи. ването на чакъла и пвсъка
Едва нвколко деня преди пра· на 1 ·40. когато отъ пробигв
пивния дъждъ се продължи· направени за сжцебната па·
ха иэкопитв и се започнаха лата, дома на труда и гим-
бетоновитв и видарсни ра· назияга, се установи, че пра·
боти. центътъ на сбиването на мъст-

Трвбваше да се почака ния чакълъ и пвсъкъ е 1.30.
проливния дъждъ да напра· Предполагайки, че този ви·
ви разрушения и срутвания сокъ и нецействителенъ про-
no изкопигв, за да се no· центъ е оnредtленъ и за ос-
търсятъ отrововноститt и, твналитв общински предприе-
разбира се, предприемачътъ тия, считаиъ, че Общината
потърси вината въ управле· се ощетява съ десетки хи-
нието, въпръки категорич- ляди килограми цииенгъ, ка-
ния гекстъ на поеинитв ус- то се облагодетелствуватъ
повия. предприемачит\; за смtтна

По чие нареждане, не ми здравината на сградитв.
е известно, общински работ- Отъ до тукъ изнесеното
ници, пожарна команда и об- ясно личи какъ се иэвърш-
щинскитв rальоти нвкопко ватъ и ще продължаветъ да
деня поцъ репъ черпиха во- се извършввтъ общинснитв
дата, извозваха кальтв и въз· предприятия. Началникътъ на
становяввха раэрушенията. техническото опгвление ни-
Общински каруци стоввряхв то има възможностьте, нито
и общински материали за пъкъ достатъчна конпетен-
укрвпване. Считате ли, Го- ция да упражни ефикасенъ
сподине Кмете, че всичко контролъ и обхване всички

тънкости на този родъ пред-
приятия. f\ на рвдкитв посе-
щения на заведующия не мо-
же много да ,, разчг 1.

Назначенигъ на," 1111,атет1
на тия препи: .,ятш, С}{,, спу-
чайни хора, които ниногв не
еж се звнииаволи съ строи-
телство, които не энаягъ да·
же за сжщесгвувенето на
поемни условия, и които сто-
ятъ на мtстостроенето само
като фигуранти. f\ предписа-
ние № 1974 отъ 1937 год.
на М-вото на Благоустрой·
ството повелява да се нвзна-
чавагъ за надзиратели само
техници съ срвдно образо-
вание, като само при липса
на такива, се прибвгва до ли-
ца съ по-мапъкъ цензъ.

При това състояние на об-
щинския контропъ, безъ из-
rледъ да се намври лице,
което да поеме здраво въ
ржцетв си ржководсгвото,
да постави всъкиго на мtсто-
то му и да защити обшин-
скитв интереси, ще се из·
разходватъ милионит-в, безъ
сrрадит-в, които ще останатъ
на лице, да оправдаятъ по
своето изпълнение снжпит-в
жертви, които се правятъ въ
моментъ на такава оскждица.

Докато за всичко до тукъ
изнесено, Вие Господине Кме·
те, като единственъ разпоре-
дитель, носите отговорности-
тi;, по отношение на водопро·
вода, който е свързанъ съ
здравето и живота на граж-
данството, не могатъ да се
поематъ отговорности, защо·
то никой не би билъ въ със-
1·ояние да поправи злинит-в,
които биха се нанесли Ужа-
сътъ отъ тифозната епиде-
мия въ Хасково и тая въ Кюс-
тендилъ. не еж забравени,
за да стоимъ безчувственни
зрители предъ опасностьта,
която застрашава наново rpa·
да ни.

Всички епидемии носятъ
своя прнизходъ отъ замър-
сявания, идващи отъ частнит-в
отнлонения и затова извърш-
ването на тия отклонения
трtбва да става подъ 'ржко·
водството на компетентни ли-
ца и съ всички необходими
предпазни мtрки. За съжа-
ление, rрадътъ ни стана за
посмtшище всредъ всички
ония, които еж имали въз-
можностьта да констатиратъ,
че фактически ржководитель
на монтажнитi; работи на
водопровода ни е единъ елек·
троинженеръ.

Миналата година бивши·
ятъ началникъ на Техничес-
кото отдtление инженеръ
Тонджоровъ, преди да на-
пусне службата, и э работи
специаленъ правилникъ за
водоснабдяването, който бt
надлежно утвърденъ, Презъ
прол-втьп1, когато започнаха
скачванията съ частнитt имо-
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ти, инженерната колегия кон-
статира, че правилникътъ не
се спа з в а отъ инн<енеръ
О , 111 ек 11, n I pr?i1 f? 11ниТ1
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на цtлата колегия на с 1,бр
ние, за да се вземе станов.
ще по въпроса, преди ощt;.
да бжде късно. Такова съб-
рание, на което присжтству-
ва цtлата колегия, вкл. и
инж. Лисичковъ стана. Въ
продължение на три часа 1<0-
леrията обсжжда всички по-
ложения, легнали въ основа-
та на този правилникъ, и ре-
ши да иска строгото изпъл-
нение на сжщня, Инженери·
тt Петровъ и Опълченски,
виждайки единодушието на
колегията и заrрюненостьта
имъ предъ опасностьта, на
която се излага водопрово-
да, декларираха, че ще при-
лагатъ прl?вилника.

Тази де1<nарация биде за-·
бравена още на другия день
следъ събранието и скачва·
нията продължиха да се из-
вършватъ въ противоречие
на всtкаква техника.правил-
ника, здравия разумъ и чув-
ство на отrоворность. Така
напри1?tръ: поставиха сечеш-
ми въ сжседство на нуждни-
чни ями и въ реголата, или
на уличното платно; частни
отклонения се правtха съ де-
фекти, като: пропущане на
вода, поставяне на водомt-
ритt на мtста, гдето се об·
разуватъ въздушни т а п и;
поставяха се тржбит-в на дъл-
бочина 30 до 60 см.; нама-
ляваха се диаметритt на трж·
бит-в за отклоненията, безъ
да се държи смtтка за при-·
ложенитt къмъ плановетi;
изчисления и въ резултатъ
се затруднява консумацията
на водата отъ по-голtмит-в
консуматори. Най-после, пре-
махна се най-важното пред-
пазно съоржжение на част-
нит-в отклонения- възврат-
ната кла па, ноято, за сис-
темата на нашия водопро-
водъ, е наложителна необ-
ходимость, ?а да не се до·
пуска връщане на вода отъ
частнит-в уредби въ водопро-
вода. Това евентуално връ-
щане на вода може да бж-
де фатално.

Донасяйки Ви до знанието
всичко това, азъ, въ качест-
вото си на общински съвет-
никъ и rражданинъ, моля,
да се взематъ незабавно мtр-
ки, за де се тури край на то-
ва безредие, и по тоя на-
чинъ се защитятъ общински-
тi; интереси и предпази граж-
данството отъ эаплашващ11та
ro OПIICHOCTb.

Хасково, 9 юлий 1939 r.
Съ почитание:

Арх. Яню Ат. Арнаудовъ


