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За да се доёеремъ до
данни, които биха спь-
могнали да се хвърли ис-
тинска свtтлина върху
финансовото положение
на нашата община, ние
се отнесохме до компе-
тентното лице по въпро-
са, контрольора при об-
щината r. Боrданъ Сив-
риевъ, който има любез-
ностьта да ни даде тия
осввтлевия, които по-до-
лt излагаме.

1
..- Въ днешния брой ние
ще засtrне111ъ въпроситв
отнасящи се до финансо-
вото положение на общи-
ната, а въ другия 6рой
ще се повърнемъ.

Приходитt на общи-
ната еж законно устано-
вени. Извънъ изброенитt
въ вакона за rрадскитt
общини приходи, общин
скиятъ с„вtтъ не е влас-
тенъ да налага други. а
тt еж свщигв, no раз-
мtръ и видъ, каквито бt-
ха отпрвди войнитt, ко-
гато цtнитt на првдме-
титв бtха нищожни, ко-
гато и заплатитв на 06-
щинскитt служащи бtха
съвсвмъ малки. Съ схщи-
тt приходи оошината е
принудена да nocptщa
всички нужди за вещест-
венитt разноски, увели-
чени може би надъ 30 пх-
ти отъ нвкогашнитв, как-
то и да изплаща вапла-
титt на служащитt си.
Поради т t з и причини
срвдствата на общината
се указватъ недостатъч-
ни за поддържане на ре-
довнитt си служби, а ка-
ма ли да замисли за ини-
циативи отъ олагоустрой.
ственъ, хиrиениченъ, про-
свътенъ и оёшокултуренъ
характеръ.

Дружбашкото прави-
телство въ 1922 rод. rод.
направи измtнение въ аа-
кона за rрадскитt общи-
ни, като създаде нвкои
съвършено незначителни
приходи: слугински да-
нъкъ, такси отъ мtлници,
дараци и пр., налогъ вър-
ху непавирани тротоари

и др. подобни, които вку-
помъ не хвърлятъ повече
отъ нtколко десятки х11-
ляди лева.

Слвдъ како п ръмах-
н аха общинскитt връх-
нини, тt създадоха о5-
щинския данъкъ върху да-
нъка върху общия доходъ,
като по-значигеленъ при-
ходенъ източникъ. Обаче,
като првдосгавиха съби
рането му на държавни-
тt бирници, а !-!е на са-
мигв общини, които еж
првко заинтересувани отъ
него, като оставиха схшо
мъстнитъ тютюнотъргов-
ски фирми, банкови сдру-
жения и др. капиталисти-
чески пръдприятия да де-
клариратъ nриходитt си
чрвзъ централитt си въ
София и no този начинъ
общинския данъкъ да по-
стжпва механически чрвзъ
софийскигв държавни бир
ници въ софийската об-
щина. Този приходъ за
нашата общv на значи ста-
ва нецъйствителенъ и пол-
вета отъ · него се явява
малка. Едноврtменно съ
това дружбашитt възло-
жиха на общинитt все-
цtло изплащането запла-
тигв на учителитt и по
този начинъ убиха к эс-
вено други единъ приходъ
доста значителенъ, който
стига за нашата община
надъ 1,300,000 лв+-частъ-
та огъ общинскитt нало-
зи, събирани отъ държа-
вата и разпрtдtлени всв-
ко тримtсечие отъ мини-
стерс гвото на финансии-тt на сошинигв. Cera ми-
нистерс rвото на финан-
ситt удържа направо 110-
чти цвлия nриходъ за у-
чителски заплати, а на
общината изпраща само
чекъ за сумата съпрово-
дена съ квитанция за по-
лучаване на сумата отъ
държавата. Осввнъ това,
дружбашитt следвайки
една напълно съсловна
политика и съ демагогска
цtль, унищожиха почти
всички налози, които до-
пирака до земледtлцитt
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А1rли1rиата пачка
РАСТЕ

София, 22. 1. Ста-
чката, която недав„
ня обявиха желв-
зопжтвитв работни ...

ци издень • вдень все
повече и повече се
засилва и застраша-
ва. Досега деве тъ
десети отъ влакове-
тв не циркулиратъ,
Поради това, прави·
телството е загрн-
жено м ного, вслъд-
ствие на което по-
добрението на ра-
ботначескигв за·
плати е неминуемо.

iалдуинь [е клати
София, 22. I. При

откриване анrлии-
ската камара, при
едно гласуване отъ
страна на депутати ...

тв, кабинетътъ Бал„
дуинъ получилъ 328
rласа противъ, срв ...

щу 256 за. Така че,___...__ ..._ - -- ...-?
изобщо: вмвсго да увели.
чатъ сача, съобразно на-
сгхпилото поскхпване на
всички прввозвани за гра-
да отъ селянитt првдме-
ти, гв унищожиха сача,
налога отъ по :ш ст. на
на клг- сурови тютюни,
направаха кринината и
кангарината условни и пр.

Отъ тукъ озложе но-
то се вижда, че общин-
ската управа и при най-
rолtмото желание да за-
доволи крtщящитt нуж-
ди на града, се намира въ
невъэможностъ това, по-
ради липса на нужднитt
сум,и.

сждбата на Балдуи-
на е още проблема ...

тична.
Увеnичено

nроиэводство
София, 22. 1. Отъ

вчеранататъкъ,про ...

изводегвото на на-
менни вжглиша въ
мината „ Перникъ "
е ачачигелво увели-
чено, за да моrатъ
да с е посрвщатъ
всички нужди. Мал-
киятъ конФли.кт·ь
между м-вото на
търговията и това
на жел'l>эницит-t се
очаква да бжце ли„
квидиравъ,

Б О Р С f\
Официа11. курсъ

За 23 Януари.

куп.I
I

пр. \

Швейцария 23701 - 2408( -
Ню-йоркъ 138! 50, 140 10
Лондонъ 583 20 590 50
Парижъ 608 80 6251 50
Италия 597 80 606 50
Цариградъ 71 40 72 80
Ромжния 66 40 68 · 20
Германия -1' -
Прага 401 60 405 30
Виена -194 -198
Белгия
Буда-Пеща 45
Югославия 158 50
Гърция 265
Холандия 5125
Канада 135
Швеция 3588

61
160 10
272

-5185
10 136 70
-·3630

'\

Драrиевъ и съюза.
София, 22. 1. Утре,

срtда, тука ще пристигне
от:ь Стара - Загора Дра1·и·
евиятъ делеrатъ r. Пу-
левъ, който ще прtrова-
ря съ Земледtлския съ-
юзъ по съвl\1tстната ра-
бота на драrиевисти и
земледtлци. На тия прt-
rовори политическитt
срtди rлtдатъ съ rолtмъ
интересъ. Какво ще се
постигне, не · може още
да се прtдрече, но близ-
?итt дни ще ни сюрпри-
зиратъ. Ще ви държим:ь
въ течение.

Вnаковет?
Хасково тръгва 9·30, 17'

30; Раковсни тръгва 7, 14·10.
Хасково пристига 9, 16·10;
Раковски пристига 11 ·30, 19·30

Конвенционалътъ за Пло
дивъ-София пристига 2·30
тръгва 2·44; конвенционалът
за Свиленградъ пристига н-
Раковски 0·11, тръгва 0·20.

Смtсенъ влакъ за Пло
вдивъ-София пристига 12.54
тръгва 13·44, за Свиленград
пристига 13·43, 14'28.

Каменецко Учиn. Настоятеnств

Обявnение
№1

На 1 мартъ 1924: r. стъ 2 · до 5 часа слtдобtдъ въ канцеларията на общинското управление
ще се произведе публиченъ търrъ съ явна конкуренция за отдаване подъ наемъ експлоатацията нслtдния имотъ, принадлtжащъ на Училищ. Настоятелствu:

Двуетаженъ хотелъ «Каменецъ1 при rapa Р
ковски:

1, Долния етажъ се състои отъ: кафене, ку
ня. ресторантъ, стая за разни прибори и зимник
(хиэба),

2. Горния етажъ се състои отъ: 5 стаи моб
лирани съ по дв? леrла и необходимитt принадл
жности.- За врtмето отъ 1, Априлъ 1924 rод. до
Априлъ 1927 rод. (или за 3 години)..

Първоначалната оц·внка на прtдприятиет
възлиза на I и 11 20,0UU лева годишно. -

Искания залоrъ за правоучастие въ търга
10°/0 върху първоначалната оцtнка. -

Членъ 125 отъ закона за бюджета, отчетно
тьта и прtдприятията еж задължителни за конк
рентитt.

Тржжнитt книжа моrатъ да се видятъ
присжтственъ день и часъ въ канцеларията
щинското Управление. -

с. !<аменецъ, 1 О I 914: rод.
Прtд<.едатель: n.
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nоnкъ
ХРDНИИ

ZOJI,, Господмнъ окрхжниятъТ управитель Кирпиковъ
сърдечно благодари на
всички, които еж ro поз-
дравили по случай празд-
ницитt и имения му день,
като съжелява, че не мо-
же да отговори всъкиму
поотцвлно, поради Н'БМа-
не врвме.

Ш•6• на l·й &?nо...орски черь, номератора (?Ста31бевъ дежуренъ и трм81
J\a се оослужва отъ

д?журни на контрола
11;,1кабината. Ако тоя. де)!(1.ренъ е эаетъ съ работ?нtма кой да отговори

111викашигв, или да опо80
ри, не може да изnълн1
искането му, което н,вира аёонатигв.

Друга отъ 11ричин11тt
1

е, че самигв номератор? 1

НЕДЪЗИ ПО Т. П. еж разнебитени --
щеп.

ВоДОМСТВО селитв имъ изтъркани
Всичии чужденци да Отъ ивввстио врвме шнуроветt имъ изпuк?:

се явятъ въ бюрото на сани и замtняването
на

п твърдъ много зачестихаобществената безопасно- който номераторъ е о1.оплакванията отъ пощен-сть, за да получатъ лич- ската, телеграфната и те- давна належаще за наши1нитt си карти. Въ про- лефонната служба, а оса. градъ, който е вжзелнативенъ случай, ще бя- 6 х: станция на редъ околнвено твърдо много еж on- такива. Липсата отъ опи?датъ арестувани. лакванията отъ телефон-

1

Геявевнистнигъ въ гра- ната служба. Незадовол- тенъ технически nepro.
да ни, изглежда, много ствоте е твърдt i·oлtnтo и I налъ, както и отъ та?ооичатъ да си подрtм- причинитt на това явле опитенъ неханикъ, ,койтоватъ, Тази сутринъ къмъ ние за насъ еж неооясни. да се грижи: за· изnра8•
1 О ч. тръсваше да звъни- ми _ дали въ персонала ностьта имъ и за поето·
ме половинъ часъ, за д I или другадв _ за което ветъ. За такива еж из

(
ни дадъть линия. се отнесохме до лица, по- пратени двама надзорни

На З Февруари въ Со- знаващи тая служба ко- ци, които току· що издър.фия ще се открие конг ито ни обясниха слвдното. жали изпитъ - а всичк .

гресьтъ на широкитв За нередовноститt въ това првчи твъ?,д·Ь· Mlfl! ·:

социалисти, и ще трае телефона до голвма сте- го на раеговорить, а ?а
'

до 5 с. м. пень зависи отъ персона- то приаовимъ -и l'lta)lk
По дtлоtо на фалши- 3 с r ? .r. капризъ на дежурн-итil ·ла, но а е а наи-гол о- картината става ясна. !фикаторитt въ Плtвенъ мата причина се състоие 6илъ повиканъ отъ въ недостатъчностъта на Друга отъ прчиинитt,София лнтоrрафътъ изпълнителенъ персоналъ че сганцията е ёезъ т ;Брашно типъ-рандемантъ 84 на сто-по мостра· Яневъ поради липса на който туляренъ начавникъ беЖелающитt вогатъ да конкуриратъ за цtло·

. СтармRn nрокуроръ, пи- градския номераторъ отъ какъвто контропъ е не ;jто количество по гарнизонъ или за двата гарнизона еса. която градскиятъ те- 120 запълнени номера е възможенъ, макаръ чет 1ипн no' отдtлно за за цtлото количество и отъ всв атъръ ще постави въ еж. оставенъ да се завежда къвъ е неоёховимъ. над ,1ки видъ припаси, ёота не е отъ Шиллера, само отъ отъ една дневна единъ нерсоналъ отъ 1 тдоставката ще се извърши съгласно поемнитt t
I

както поrрtшно бtхме дежурна, която, като из.: души с.ъ разни-....?mn.условия и описанията-печатано издание на IV инис- вчера писали, а отъ Карлъ лtзе въ 12 до 2 ч. слtдъ рания.герството на войната-Главно Интенданство 192l г. Шюлеръ. оовдъ и слtдъ 6 часа ве-Срока за доставката е 20 дена отъ съобщение. Желателно е ·дире .го ва утвърждение на спазаряването, като половина- цията на пощитв да пр ·;ra количество се достави въ първитв 1 О дни. ситв. Тръжнигв книжа, заедно съ мострата на бра яви по-гоявма ааинтере :.Доставката ще се извърши - складоветв на шното моrатъ да се видятъ всвки присътственъ сованость за отстранени .

интенданството на гара Раковски или rp. Хасково.. денъ въ гарнизоннигв управления въ градоветв, всички дефекти, като пИн1 енданството си запазва правото. да уве- гдето ще се произведе спазаряването, а въ деня на пълни иапълнителенъ neвичи или намали количеството съ i;3 отъ опредвлен, водене преговоригБ въ финансовитt управления въ соналъ, изпрати опитнЧл. 125 отъ закона за Б. О. и Предприятията гр. Хасково, Пловдивъ и Ст.-Заrора рхкововн» техническо JlИ ..
'

?- аадължителенъ. rp. Хасково, 16 януарий 1924 1·од. це и назначи титуляр? :::Залоrъ за nравоучасти.ето въ спазаряването началнпкъ на ста+щиЯ'Гi; ·::е иска 4: на сто отъ общата стойность на припа- От-ъ щаба на nо•ка 0

l!!ll!l!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?L?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?·-!!!'!!!!!!!_!!!!!..!!!!.!!!!'!!!!!_!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? )3:
•

1касапитt едноврtменноtiа
съ сирене или месо, да

,illiватъ духовна и просвt
?нтителна храна по 6елет?Jб9,

,ристика, rtоезня драмJ1airтурrия, по стопански _научни въпроси - зас.п
re,жаватъ да се добрt оцt .

нятъ i,c се даде удовле ,ъ'ворение на rtхното сък
я'ровено желание ·е най/?

малкото, кс ,ето ще мож
!Kiда· се наорави в. замtн
!ана тtхни.тt заслуtи·, ·:ъ

Не трtбва да се за
· 1

бравя, че артисти-rt, кои· f8c1

то трtбва да положатъ :
?

неимовtрни и исполински 1?

усилия на сцената, за да 1.лрtдизвикатъ сълзи у тоя, ?,

който никога не е пла·
uт·

калъ и смtхъ у тоя, коА· (?;

то никога не се е смtлъ,
·

11

сжщо така иматъ основа· .;,i

ние да се зачете желани- ·•

ето въ петицията.
Не наnравятъ ли то? i\

ва отrоворнитt фактори, .1

нv.е снемаме всtка отrо: J.i

ворность за послtдствията
За хората на перото

и искуството,

DBRBJIEHHE no
Обявява се на интересующитt се, че на 26

януарий т. r. отъ 9 до 11 часа пр. пладне въ финан-
сооитt управление въ rp. Хасково. Пловдивъ и Ста-
ра-3аrора ще се водятъ прtговори за vдоставката на
хранителни и фуражни припаси за воисковитt час-
ти' отъ Хасковския и Кърджалийския гарнизони за
арisмето до 31-й мартъ включително за финансовата
1923/1924: rод. по долуозначеното сведение.

al
Г R Р НИ.,

Хf\СКОВСКИо. Наименование КЪРДЖf\ЛИйСКИ 1

g на Приблиз. П рибли
о припасит'h Количест. стойность Количес.

I стойносf ' -
1

·

Брашно 25000 150000 .

4:5000 270000'
2 Фасулъ· 18000 108000 10200 61200
3 Оризъ 6000 108000 4:000 72000
4 ·захаръ 32UO 96000 4000 120000
э Гризъ .2500 37000 ?о() 4500
6 евин. мась 1500 90000 1500 90000I·

800 400007 Шарланъ 1300 6!>000
I•

8 Чай 63 8190 30 3900
9 Солъ 4:500 15750 1500 5250

10 Кислота 100 13000 50 6500
11 Черв. пипер 1110 33?00 34:0 10200
12

1
Маслини 700 21000 300 9000

13 Черн. сливи 4:00 6000 500 7500
14: Сирене 2000 70000 150'() 52500
15 Кром. лукъ 4:000 8000 1000 8000
16 Дьрва - - 120 к.м. 4:2000
17 Ячемикъ 40000 200000 30000 tiOOOO

з о н и

ФЕЙЛЕТОНЪ
Еана nетиция не жvриаnисти,

nисатеnи и артисти
Чувствителни по вси-

1ки проsrви отъ общест-
енъ интересъ журналис-
·итt, писателитt и ар-
истит-в c11лflo с.е затро-
аха отъ намtрението уtкои срtди да не се
рtмахнатъ антиконсти-
уционитt закони, като
оя за трудовата позем-
ена собственость, зако-
ътъ за облеrчение жи-
ищната нужда, законътъ

отчуждаване на зrра-
" за обществена полза

най-сетнt оставянето
ь сила прословутия чл.
отъ който на.злt ще
iСТрадатъ хорэта на nе-
>то и искуството.

Прtдъ видъ на всичко
1ва тия nослtднитt и-
аха съвмtстно събрание,
·лично пос.:Ьтено, въ ко-
о се размtниха мисли

положението, ако не
прtмахнатъ тия пако·
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на което се усвои гледи-
щето да се изпрати пе-
тиция до Министерския
съвtтъ, до прtдседателя
на камарата, до r, r. ми-
нистритt и до всички r.
r. народни представители
въ която най енергично
да се протестира противъ
оставянето въ сила тия
закони. Мотивитt за прt-
махването на тия закони
еж слtднитt: а) Съ за-
кона за трудовата позе-
млена собственость се о-
щетяватъ най-силно ин-
тереситt на трудящитt
се въ полето на литера-
турата и сцената, тъй
като имъ се отнематъ
скжли и прtскжпи име-
ния гори и прочие, спече.
лени съ черенъ трудъ;
6) Съ закона за облеrче-
ние жил. нужда. сжщо та.
ка се нанася единъ rро-
зенъ ударъ на това със-
лов11с:? което ?знемоrва

з.
ть

отъ съжи'Телството, като
собственици, съ ароrатни
и смtли квартиранти. Тия
жил. помtщения членове-
тt отъ съсловието при-
тижаватъ благодарение
на уn,,ритъ трудъ и ико-
номии, така щото, посt-
гателство в ъ тtхната
осветена отъ основния
законъ собственость, счи-
та единъ актъ изключи-
телно насоченъ срtщу
журналисти, пи,атели и
артисти. в) Съ закона за
отчуждаването здания за
обществена полза пакъ
се цtли щото на сжщи-тt пионери да се нанесе
смъртенъ ударъ, защото,
всtки добрt знае, че за
собственици на най-соли-
днитt здания се сочатъ
журналиститt, писатели-тt и артиститt и r) Членъ
4 веднага ще трtбва да
се прtмахне и се освобо-
дятъ отъ затворитt хо-
рата на перото и иску-
ството.'

Така що ro журнали?
ститt, които прtдставля-
ватъ отъ себе си реrула-
то?и, nроsодници и иар?·
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Наполео?,1,, .

Лира ан?·л 11йска
Лира Турска
?о-то марка rерм.
20.то крона авст.
Руска рубла
Щадски доларъ
Канадски доларъ
Сребаренъ левъ
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523 5U67-
13l -
131-
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Модеренъ театръ днесъ и

утр-t Ill серия „РОБИНЗОНЪ
КРУЗО"----·--

зители на общественото
мнtние въ страната, ма-
каръ нtкuи отъ тtхъ ка-
то «Родопска звtзда».опо-
жари пловдивската гара,
която си стои в1.11рtки
това непокжтната, раз-
формирува нац-либерал-
ната партия, 6езъ тази
nослtдната да има хаберъ
за това и даде нtкои дру.
rи съобщение, които нt-
матъ много общо съ дtй?
ствителностьта, както и
«мtродавния» вtстннкъ
«Борба», който така спо-
лучливо защити тезата
на евреитt въ странатаIи не остави сtнка отъ
съмнение, че това е ста-
нало съ оrледъ на нвкак-
ви материални изгоди -
заслужаватъ едно спра-
ведливо третиране и ние
мислимъ, че тtхнате пе-
тиция заслужава надлеж-ното внимание.

Послt, задачитt, кои·то еж си поставили писа-телитt, които чрtзъ сво-итt творения щедро npt.
длаrани от-ь 6акалитt ц


