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Брой 3.
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Абонаменти:
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50 лв.
За година
За 6 месеца .... 25 лв,
За 3 месеца .... 15 лв.
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ПРОБУДА
:

1 брой 1 лв.,

-—
•■1

СЕДМИЧЕН- -ВЕСТНИК ЗА .НАРОДА.

• г•

Обявления:

—

Венчални и годеясни 50 лв.
%'хрониката на ред 10 лв.
Всички други на дума 1 лв.
На кв. сантиметър 2 лв.

УРЕЖДА РЕДАКЦИОНЕН КОМИТЕТ.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

каква .годе дейност съществу обича риска, ио всекога е готов
ването си.
*
да последва добрия пример.
!• До сега всички наши погле
7. Да се открият във всеки
Исус Христос се е родил, за вършил чудеса; събрал е около ди са били обърнати само към окръг необходимите нисши и
да помогне на чело вече ството, себе си ученици, на които от ‘ държавата. И, ако тя не е задово средни земледелски училища.
когатц е требвало да се даде; нов }• крил дълбоките истини на ду ли всички, то бе защото всички
8. Да се застъпи С' най-голетласък за ускоряване човеш ховния живот; . привличал е бехме се окачили само на ней-: мо внимание развитието на млеч
ката духовна еволюция, когато хората около себе си с особ- нпя гръб. Държавата е длъжна ната индустрия, която още стои
е требвало дй се зароди нова ната си любов, нежност и мъд- !да даде само главните лцоии на в нас на точката Ил. Алах, ка
цивилизация. Един могъщ „Сип рос, що се е струела из него- икономическото в стопанско раз то за това се открият необхо
Божий“ требваше да се въплотп вото същество; и най после е витие, а останолото са длъжни димите млекарски училища. Пре
на земята, един възвишен Учи- бил убит за богохулство, по- ла дадат само окръжните' съ стъпната тук небрежност на
тел „пълен с благодат и истина,“ пеже е учил, че всички човеци, вети. Нека намалим грижите на държавата ще се отрази мпого
в Когото Божествената Мъдрос и Той заедио с тех, съ от боже .държавата и увеличим тези на. зле както за бъдащето на млеч
обитава в пълна мера,:, за да ствен произход. Той е дошел, съветите, пека разпределим ра ното производство, а така съ
помогне иа западния свет да • за да укаже . още ведпъж, на ботата па бъдащето върху що и за развитието на нашето
подеме имперския • скнптр от „тесния път;“ да провъзгласи повече институти, за да бъде] скотовъдство.
покварената и отслабваща рим съществуванието па „Царството всеки в състояние да изпълни
9. Да се. : предприеме с найска империя. Защото да се каже, Небесно,“ царството на Посве : достойно назначението си. По голема енергия използуването
че светът е бил оставен в нрав щението, що въвежда Посвете умно и целесъобразно е да ис- на всички води за напояване на
ствена тъмнина от началото на ния. в онова познаване Бога, ’ каме от повече фактори по полските имоти; — туй ще до
свойта история до раждането на което е живот вечен.
малко и получим всичко,“ неже несе най^големо благоденствие
Но не требва да се мисли, ли само от един вричко ,и да, на страната.
Исуса Христа е равносилно да
се каже, че е имало деца -без че- работата, на Това Мощно | не получим пи що.
10. Откриване в селата ве
Баща, человечество без Бог, Същество, което сн е послу |* В заключение, требва ли и за черни и неделни курсове по
човешки души, викащи за свет жило с телото на Исуса, като |I напред да вървим' по стария и разните отрасли на нашето сто
цкан пжт?
Нар§да пла- панство, като за тази цел се
лина посред една нощ, която не с Свое ор.у.дие се е свжршила
о ,ГО|тов е да. плати и повече, делегират опитни учители.
им се отзовава, — една мисъ^. с смъртта па Исуса, и че
толкова кощуисхвена за Ьога, повече.;не мисли за човека. 1 ри- | но той иска ??ТВОрчество“!
11. Откриване на занаятчийколкото и ужасяюща за .човека, 4
гте на Бога за младата цър- }‘ Ето какви ”сж цашите шши.
.ски. училища и курсове за из
Едно повърхностно самЪ познаи »а човека остават пак [мални исвавия ет0 пашата из_ дигане на нашите занаяти и уре
ване ва историят^-вц убея^ава, в силните рлще па тоя свят - борна платформа аа окръжни ждане занаятчийските работил
че Религията е играла4'^йнгцч! цеговсин-ученик Исуса, «лицето’ Ц съвети:
ници до положението на фабри^
нац-голема ^рОйл' Г^ивЪт^йа йа когото ние .виждаме Бога. V ' , Премахване па царящата
ки „миниатур“.
народите, и че дцри.;,в .о^дб^аТа ,{Трй в.м-а хрпстщшсувото иод!^ оога .„еатралияация .--стига
12. Откривано врсйн&НЕЯ учи
на всички
цпвдливациц стои , своя .грижа и вииап. е вдъхвал Ггазц за1Ш'сшювт, КОЯто ияди- лища и курсове по разните отде
Религията, която;у билщадшна истината вжв всеки ум, готов 1га.адни краища яа сметка ,на ли на домакинството;— нашата
вдъхновителка на тргй^у^ту- да я. ръзпрнсме, тъп че от ръка ДруГ11>
селянка пък и гражданка е оста
рев подем. И в масите щ* вси- [на Уй да се предава, през ' 2. Да се отвори широк пи
нала мпого надире в това * от
чкп народи релипщга е иррала векойете, факелът ва знанието,- ца децентрализацията;—пжлиа ношение.
такава роля, щото,
та никога:, да не изгасне. Той е автономност на. сл\,ветите, която
13. Раздаване широка хигиена
като Волтера —хора кротив- I стоял винаги до машината за ще задоволи нуждите на всички и медицина:'
пици на Религията^, е"требвало мъчеке, за да утешава нзповед- С този принцип ще се намалят
а) Откриване участъкови бол
да кажат: „Ако немаБог,' тре- | ници^р ‘мъченици н да облек- грижите на държавата; ще. се ници, б) планиране
и канализабва да се измисли.“/1
“
чав$?страданията им, през дълувеличат ония на съветите; — ция па всички села, в) коопеИсус Христос, йрочее, /гроб- гите /столетия. Той никога не нека централната власт задър ративна електрификация
* и воваше да дойде-по Божие лове- . е.прокущал да утеши и поеле- жи мозъка, окръжните съвети доснабдяване тоже на всички
ление, за да пбмогне на света, дното чрв.ешко сърце, което се гръбнака, а останалите дребни селища.
да спаси народите от нравстве^ ©обръщало към него за помощ, власти краищата на; държав-.
14. Създаване интернати ’3а
ната поквара и чрез учениетр ’ ; .И днес той търси в всички ния -организъм.
страда щит©.-*-.Откриване бюро за
си да създаде нова религия, ффв.ои Църкви да намери иекой,
Съобразно този принцип дър- безработните с обща ’ централа •
коягго днес изноведват милирнц. които имат уши да го чуят, жаватк. да отстъпи на съветите за премахване наг всека безра
човеци. В Него е бил въпло- които имат очи да го видят за необходимите в случая доходи. ботица. :• * .
•
тен Самия Бог. Той си е слу- | да им помогне да занесат Мъд4. ТЦвдюка строителна шоЗа постигане и * реализиране
жил с човешкото тело на Р1суса | ркстта/ между народа и да го сейна ,ц железрпътна полцтикщ на горното съветите ще си слув продължение на трй години, , поучат’ па 'мир,' братство и' като държавата строи само глав жат> с -заеми и приходи, които
като 'е поучавал народа в Иудея I любов/
ните артерии, а;-' всичко остана ще*им бъдат отстъпени от дър
Честито' Ррждество Христово!! ло се твЬри от съветите:’ г и Самария; церел5 'е болни и е |
жавата.
■‘Предприемане постройка йа
Държавата ще бди, поощря
пообходимите. обществени зда ваш "кордира струните на окръ
ния. 'V
жните съвети, ва да се получи
г*
5. Основното, прогпмназиял- желаното благоввучйе — благо
В миналото пък и днес "ви- жи построени само по техпа иото и специалното образовайия денствие на всички съсловия и
наги.ре е обрлщядр мцогр едабо ииициятива и з,а трхна сметка. да бъдат изцело в ръцете на напредъка на българския народ.'
Там па тези съвети очакват съцотвте:,, поцеже те по-добре
впимапие на окръжните съвети.
Да живее, България.' 3
Обща незаинтересовадос, пре десеторно повече отколкото иа I познават своите нужди.
Да живее конституционния'
стъпна небрежност съ проявя самата държава, Й как да не
6. Създаване опитни станции блок!
вали всички към този толкова се очаква? Не съ ли те мал- по всички отрасли* на вашето,
Да живеят окръжците съвети!
важеп изборен институт. За да ките. парламенти — парламента стопаиствб и земледелие. Иагаия
Гласувайте За следната него
се уверим в неговото високо на окръга, ,който има, за цел да земл.еаолец не-. творп, защото не ва лис4а:ф
назначение, достатъчно ще бъде се . справя с своите близки пуж*" Т Лазар Илиев с. Малки Калилар
да' хвърлим само- -оДин бегъл ди — да. цери нему нознатцте
болки
и
неволи?
,{
2. Георйи Николов, кМ^йвачевци
поглед върху дейността на тези
&
Какво
е
било
др
сега
в
нас
’.1.
3. Павел .Зцфиров, с. Вакарел
институтй й, сжсодий^ге нам
*ч- •• .
и
очаквали
ли
.сме
нбнцр
от
страни (Сърбия, РомъпияшьДр.).
4.. Стоидко М. . Попов, с. Ярлово.
> .:г. .»
и видим какъв колосален- успех окр,лсъвети —.урва роч-уи всеки
5. Христо Занюв; с Костенец
. \
му
е
известно.
Наопаки,
и
то.
съ постигналите^? нк6номичбСкО|'
6/ Спас Дойтейов, с. Болчин .
.
стопанско ц. рсо^ецо,,,в строи без обида, мнозина не знаят за
7: Иван Т.' 5(1йтор, с^Кимбирци (Очуша)
..
8кладен Др.'ГолеминовГ'с. Горни Окол
телно отношение. Да, там ще съществуването' им, понеже те1
' ‘ и 9.;кцлв Д. Бръцджов, с. Раиово ”
а
видите цеди железопътни мре- самите не съ доказали попе с

ОКРЖЖНИТЕ СЖВЕТИ.
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Стр. 2.

!

ПРО В У ДА
{

Бомбените гърмежи.

СЕДШЩ -ВЕСТИ-

Съобщихме на друго место
във вестника ва хвърлената бом
ба пред къщата на директора
на Гимназията г. Шосев. Бом
бените гърмежи и револверните
ивстрели в Самоков не са нещо
ново. Не пръв път се хвърлят
бомби пред и в къщите на мир
ните граждани. А изстрелите с
револвери и ваканванията с тех
по кръчмите и кафенетата са
толкова чести, щото станаха не
що обикновено.
Според сведенията ни, поли
цията не е можала да залови
никого от тия нощни смутители и имената им не са извест
ни. Ние не допускаме, обаче,
мирните самоковски граждани
да не разбират от къде идат,
кой създава и вдъхновява тия
герои на мрака и каква цел
преследват те с бомбените гър
межи.
Ако те искат да уплашат, да
смутят духовете, ние още сега
можем да им кажем, че се ма
мят и напразно си хабят бару
та. Защото, ако са смели и доблестно си вършат работата в
мрака, гражданите, децата на
които плашат, са още по-смели
и доблестни борци в светлина
та. Ние познаваме психология
та на мирния самоковски гра
жданин и верваме, че никой от
тех нема да се уплаши от гър
межи и заканвания от тавана.
С това само се сгорещава атмосверата, настройват се нер
вите и се отварят вратите на
произвола.
Ако ли* пък бабаитито из за
сада мислят нещо по-сериозно,
ние и по този въпрос още сега
можем да им отговорим, че 'смет
ката им ще излезе тожв крива.
Защото не допускаме да има
гражданин, който да не е раз
брал где и при какви условия
живее и да не е помислил за
себе и за близките си. И, ако
порядките в Самоков вървят по
то8и път, кой знае дали утре
8а една изкъртена с бомба вра
та нема да видим къща разру
шена, ва един шамар — една
ръка счупена 8а вдигане ръце
те горе—сваляне главата доле.
Насилието винаги предизвиква
организирано противодействие
против себе си.
Ние не желаем работите да
отидат до там и апелираме към
мирните граждани да пазят са
мообладание и да не губят верата, че в тази страна има сайбия, който най-после ще може
да се справи с всекакви обще
ствени смутители и терористи.
Ала и последните предупрежда
ваме да тръгнат в правия път
и да не си играят с огъня за
щото ще се изгорят.

Редакцията на вестника честити
-на читателите си Светлото Рожде
ство Христово.
Умоляват се ония г. г. читатели,'
на които се изпраща вестника без-|
платно да побързат да внесат абона
мента си.
I

БРАТСКИЯ НАРОД. КАЛЕНДАР
„ИЛИНДЕН
и брошури
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„МАКЕДОНСКА БИБЛИОТЕКА“
търсете при Д. Добровски5 и
Г. Мумджиев — Самоков.
Печатница- при Американските Гимназии
Самоков.

Брой 3.

Помощи ва правдниците. Самоков
ското христианско братство „Мило
сърдие“ е раздало за коледните празднш(и 13,000 Л5. помощи на крайна
бедните.
Хвърлена бомба. На 2 т. м. в 21
часа и половина силен бомбен гър
меж наруши тишината и спокойствие
то на целмя град. Още рано на друга
та сутрин се разнесе из града вестта,
че бомбата е хвърмена пред вънкашната врата ва къщата на Директора1
на Гимзпята, г. Шосев и е откърти
ла половината от нея. Полицията е
проверила повредата ва вратата.
Вечерни търговски курсове. Со
фийската Търговска Индустриялна
Камара известява, че отваря вечерни
търговски курсове. Срока за записва
не е до 10 януари 1923 год. Запис
ването става прп Самоковската Популяра Банка.
!
■ Жвлв8ен водопровод. Група граж-;
дани са подали заявление до общин
ското управление, с което молят да
им се разреши да вземат водата от соб
ствените си чешми, да построят резеревоар в Яр Бунар и от там да
прокарат железен водопровод до къ
щите си. По този начин щели да мо
гат да имат свои чешми 50 семейства,
които сами ше понесат разхода по
водопровода. Същите ще дадат вода
от въпросния водопровод за предвпдевяте в проекто-илана за градския
водопровод чешми по главната улица.
Общински избори, В гр. гр. Плов-.
див и Кюстендил на 31 м. м. са про
изведени избори за градски об-щпнеки съветници. Резултатите
следните:
)
Пловдив: блока — 2849 гласа (ув«в
личенн с 544 гл.), получава 10 ман4
дата; дружбаши—502 гласа (намале-|
ни с 420 гл.), — 1 мандат; тесни соц]
— 3035 гл. (намалени с 200 гл.), —*
И мандата; национал лпб. — 1125
(увеличени с 443 гл.). — 4 мандата;^
широки—953 (увеличени с 400 гл.)—
3 мандата; инвалиди 359,— 1 мандат.
Кюстендил: блока — 1399 с 9 ман
дата; тесни соц. — 893 с 5 мандата
(намалени с 760 гласа в сравнение
през 1920 г.); дружбаши — 291 с 1
мандат; широки — 181 с 1 мандат;
Конституционните партии и в два
та града изна[сят пълна победа1 и
ще разполагат с работоспособно мновинство.

Шг ОБЯВА
В санитарния магазин на П. Геор
гиев, медмц. фелдшер, освен лекар' ствата позволени да се продават вън
от аптеките, има за продаване: ири
гатори и принадлежностите им; пре
вързочни материяли; бандажи за хер
нии — за мъже, дами и деца. Разни
видове спринцовки и други дрогерски артикули. Ванилия на прах и
пърчки и етерични масла аа сладки.
Пудра, крем, парфюми и одеколон.
Детски брашна за здрави и болни
деца: „Неетле“, „Фосфатин“, „Бебе“,
„Инфантина“ млечна и бевмлечиа, Хигиама“ силна и вкусна храна за ане
мични, рйхйтни, слйби малки и поголеми деца.
Брашна и супи специаялно за малокръвнн деца и др. страдающи от
стомашни болести тъй също и за вегитарияни от вееизвесната фабрика
Кнор. Всички в оригинална опаковка.
Пристигнаха ми също виенски
млЬчни сапуни и паста за зъби
„Осюпка Ко1.“ и „КаюЯоЩ“; четки
за зъби; гермнански туалетни и ме
дицински сапуни от прочутата фабри-у
ка Драгб; Француски: паста и прах зц
зъби „Оанта“ от д-р Масарт; 1-о ка-,
чеотвено Рибено масло и др.
Магазина се намира срещу Град
ската аптека до магазин „Триумф.“
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По случай .1 Коледните праздници >
-| пускам цигари „СУЛТАН И Е“ 1-во ка- ^
йчество.
Р5Н
Ь~
! 5КЗГ 5 лв. кутията
>
Скррецо.
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Пристигнаха ?• ми най - превъзходните в целия свет Ш
(Щ шевни машини БАЛКАН, които по цена са с хиляда лева |М
(Ц по евтини от други фабрики, ващото БАЛКАН не плаща I Г)"\
К'
И заплати на чиновници - представители, пътующи агенти- (ЦТ)
продавачи, наеми на магазини и други разходи, които уве- Ш)
(Ш личават цената на машините им, а понижават качеството Щ
(Ц 'на материала, от който са направени.1 Най-добре бродира ПК)
Щ шевната машина БАЛКАН и всеко полугодие откриваме Ш
Ц] безплатен курс по бродерия.
,.-Ш
Зй
ЦЛ
(Щ
(•Щ
ЦС
Ш

Почистване и поправки се; извършват винаги безплатно. Машините БАЛКАН се продават в брой или на
месечно изплащане в дукяните на ИЕРМАНСКИ срещу
.градската аптека, гдето ще намерите' игли и части за
машините на всички фабрики, и тог на цени по евтини от
другаде.
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Купувач, който се съмнява в превъзходството и [Щ
качествата на БАЛКАН, може да доведе специалист тех- Щ
ник, механик или шивач, които да прегледат машините. |||
Побързайте да се -^снабдите с шевна машина, .преди Щ

1

I

да е настъпило предстоящото общо повишение в цените.
на всички системи машини.
Л

ЬВГ Германска.
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г СамокОвскй Съдебен" Пристав.

а

® Самоковски Съдебен Пристав.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Ж0

Д518

На 15 януарий 1928 г., 9 ч. преди
плаДе пред кавцеларията ми'в Самоков
ще продавам на публичен търг
една черна к р а в а; наоколо 5 г.
с малко лятошно те л е,' оценена
за 2000 лева. Продава се аа удовле
творение на Сотир Тонев, бт’Самоков,
против Коле М1. Бакрачев, от Широ
ки-дол.

- На 15-януарий 1923 г., 9ч. пред
пладне пред 'Канцеларията - ми ■ в
Самоков- щв> продавам на • публичен
търг едно м у л е. мъжко, - на около
9 род.ц оценено ва 3000 лева. Лрода■а» се - за •удовлетворенне - ввеманието
на Мнхал Георгиев (по 'прехвърлително), от~
Самоков срещу^ Димитър
Михалов, от Драгошиново.

Гр. Самоков, 3 януарий 1923 г.

Гр. Самоков, 3 януарий 1922 г.

Съдеб. пристав: Хр. Минел.

Съдеб. пристав: Хр. Минев,

\

• ;

Самоков, 13 януари 1923 г.

Год. I.
Абонаменти:
За родина .
00' лв.
За 6 месеца . . . \ 30 лв.
За 3 месеца . . . •. 20 лв.
1 брой 1 ли.
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ПРОБУДА

СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК ЗА НАРОДА. К*—

'

ВИНОВНИЦИТЕ ЗА КОМУНИЗМА.

Но като казваме, че вината
лежи в буржоата ие искаме да
кажем, че всички граждани от
буржоазния лагер, кой по-малко,
кой повече, са виновни за за
силването на комунистическата
организация. Виновници ?за това са една талка група лично
сти, които.са стояли на чело
на политическите борби и са
водили след себе си • гражданството или цък са билп , фактори в икономическия живот и
по костиен път с поведението
•си са указвали своето пагубно

Обявления:
Венчални и годсжнн 50 лв.
П хрониката на ред И) лв.
Всички други на дума 1 лв.
На кн. сантиметър 2 лв.

УРЕЖДА РЕДАКДИОВЕН КОМИТЕТ
'
——_________

Л I %

ГГо отношение на общинска
та ни политика, гр. Самоков е
разделен на два легера. 3 еди
ния от тех стоят комунистите,
а в другия — така наречените
буржоа. Комунистите, разчитай
ки па добрата си организация и
стегната дисциплина, опитват
се да прояват надмощие над
противния лагер. Буржоата, съ• брала в своя лагер хората па
всички легални политически ор
ганизации, както и тия, които,
макар и не определени като пар
тизани, защитават буржоазния
• строй, дава сериозен отпор на
комунистите.
Непосредственият наблюдател
достатъчно е да хвърли само
един повърхностен поглед вър
ху двата тия лагера, за да се
убеди, че надмощието в никои
случай не може. да бъде на
страната на комунисти. Фактът
какво те трети път вече взимат
общинската власт и е показва,
че мнозинството от паселепнето им симпатизира. Тех и ата си
ла е изкуствена, а мнозинството
им в трите комуни е случайно.
Бл а г<> да рей не и а у си. г (V1 яташа
работа, от една страна и па.то
ва, че противника сам им дава
ред изгодни за успех условия —
от друга, те са могли да стабнлизират нскаква организация
в' града и да вземат общината
три пъти. Бито съставя на ор
ганизация им, обаче, пито спмпатиите и <верата, в водителите
, им, пито икономическите усло
вия в града са помогнали за
засилване на редовете им, а още
повече за спечелване на общин
ските избори. Единствен винов
ник за това е противника,
конто е оставил единици лич
ности да си разиграват коня
в цел едни град в продълже
ние на толкова години, който
ги е гледал и търпел с тъпо
спокойствие да образуват и за
силват партия, и да му бъркат
в свойта разрушителна полити
ка в градските, в домашните му
работи, без да предвижда, че
може да дойде днешния ден, в
който тия личности ще му се
яват като господари и ще държат
в ръцете си живота в града.

Брой—«—.
4.

губили всека надежда и пера в бе см признаят, че са проспали,
когото и дц било, са се заклю че са изпуснали времето и, ка
чели ц себе си, в своите рабо- то вземат поука от грешките
ти и ие се интересуват вече от ’ си, нека се отдадат на по-бърН1ПЦО. ЕТо защо днес виждаме за, гго енергична и плодотворна
редовете па комунистите по-пъл- дейсиост, за да набавят изгубеш- по-стегнати, а буржоазията ното и да осигурят бъдещето.
!' Разединена, разколебана, не- Нека и гражданите, обаче, не
гС'Дна за никаква обща работа, забравят, че без тех единици
{Временното, искуственото за личпости пемогат нищо да на
силване иа комунистите, обаче, правят. Необходимо е и широ
нс| требва да ни отчайва. Винов ката маса да се проникне от
ниците затова засилване ие треб дългът си към общото и да
ва, да се обиждат .от направе се отзовава безугслоиио, да под
ната им преценка. Силата и крепя енергично, безрезервно,
правото е пак иа страната на всяка акция на своите водите
буржоазните среди и'бъдещето ли, целяща политичевкото осво
е в техни ръце. Нека първо- бождение и икономическото по
г|-ажданите чистосърдечно в се- вдига ие на града.

влияние върху полптическия
живот на града.
Независимо от това как са до
били положението си на общсствени водители или фактори:
дали благодарение на своя; интелек и характер; дали благодарение иа проповедваните от
тех хубави политически идеи,
дали по традацмя на нравите,
защото бащите им били училищ
ни и черковни епитропи и пър
во граждани или чорбаджии, или
пък защото самите те сега са състоятелин граждани —досегаш
ните и сегашните водители на
гражданството е требвало да
съзнаят положението си п от
говорностите и да служат на
Само един ден ии дели от и тази иа занаятчиите. Нринграда доблестпо, самоотвержено. и:борите за окр. съветници. Не ципите иа тия организации не
Ако те се интересуваха повече остава вече време за колебание, обхващат интересите на всички
от града, разучваха своевромен- :ц мислене за кого и в името граждани. Те са егоистични,
ио неговите икономически, бла н* какво требнп да гласуваме, едностранчиви и ие могат да
гоустрои свени II други нужди
за конто ие е разрешен ! имат полезно приложение в
и полагаха иуждиите усилия за туй въпрос, днес и най-късно управлението. 8а сметка на едзадоволяването им; ако не жи у'.»о, до като се яват пред из-, но съсловие, те ослабват всичвееха, доволни, в оковите па | бу.ипте урни, требва да пре- ! ви други съсловия, за сметка
своя егоизъм, а поддържаха с I ц«|,1ят важността на избора, как- I иа едиа само част те разрушано-близки | Ц требва да искат от окр. съ- • ват целото. Техния стремеж е
масата гю интимни
отпошепя и завладееха симпа Ш.Т чрез този избор и па кого I всички' блага да се дадат само
тиите. и; ако беха достатъчно_дата доверието си, у\и кого 1
иа едни, без да разбират, че
предвндливп и съобразеха как- д}1 възложат грижите за окръ- не може да има блага, гцом гсави ще са последствията от яви га. Ние сега ие,можем да се спи- то не се делят между всичка,
лите се случайни, посредствени р{1ме иа въпроса каква е била а от там и пе се създават от
учители иа комунизма и вземе до сегашната и каква требва всички. Такова уцравление може
ха о време контра мерки за да бъде бъдещата дейност на да съществува само на основазапазване масата от тсхиото за окр. съвет. Защото за избори- та иа заблуждението, иа насп-.
блуждение; ако изобщо следсха лйте е ясно като бел ден, че листо и то за малко време, за
политическия и икономическия досегашння съвет проявяваше да остави страшните си послед
живот па града н се грижеха дейиост колко да не се забрави ствия за пример в историята.
за него пскреио с цената на неговото съществувание, а пък
Сегашните избори за окр. съ
необходимите жертви —сега Са за бъдещата дейност на окр. ветници са от голема важност.
моков, предградието на София, съвет и пие и столичната пре Сега ще си премерят силите*
този надарен с толкова богатства са напечатахме платформите, в три отгапизации: земледелския
и хубости от природата край, името на крито избирателите ще съюз, комунистите и опозиция
немашс да представлява пущи- требва да дадат гласа си. Цел та взета изцело. Цели три го
пяк, иемаше в него да госгю- та ни е да спрем вниманието дини властвуващата партия тръ
дарува теорията на разрушени на избирателите върху най важ би на лево и на десно, че би
ето, на анархията. Те, обаче, с ните обстоятелства, конто треб ла най-силна и държала упра
изклучевие иа неколко единици ва да имат пред вид при гла влението по волята па народа.
от тех, не мислеха за града, суването.
Цели три -години опозията пак
защото нс о по техпата природа
Комунистите сами заявяват, кани правителството да си вър
да мислят за общото; не се гри че пе са управляюща партия и ви, защото управлението му би
жеха за бъдещето му, защото се борят да доведат революци ло тежко и пагубно за интере
беха късогледи; не работеха, ята, та чрез нея да наемат1 власт сите на отечеството, и защото
защото беха негодни за работа та и да преустроят жннота. От' иемало народното доверие. Кому
па обществената нива. Град това и от поведеинето им във нистите от друга страна през съ
ските. първенци, прочее, са ви всички изборни институти ли щите тия годи пи ие престават да
новни за нащастията на Само чи, че те се стремят и е да до се зъбят, че били се много за
ков и за развил пелия се в него принесат нещо добро за народа, силили и че могли да играят ве
комунизъм. Гражданството от а да спъват творческата дейиост че голема роля в политическия
буржоазния лагер, макар и то па управляющите патим, да при живот на страната. На 14 то го
да има грехове, не може да се насят пакости,, да създават не 'трите тия организации ще бъ
обвинява тъй, както може да доволство в масите и да ги го дат подложени на проверка и
се поддържа обвинението спря твят за революцията, която не ще се види коя се ползува с
мо първенците му. Граждан взбежио що доведе терора, ми народното доверие и требва Да
ството е било и днес е стадо зерията, болестите, човекояд- вземе властта. На 14 того все
без овчар. А, безспорно е, че ството.
ки избирател требва да преце
щом масата се остави па про
Съсловните организации ис ни момента и, не за опит , но
извола, тя става жертва пли на кат гласа на избирателя, за да с пълно съзнание за това що
авантюрите или на апатията. вземат управлението и защитят върши да се яви пред урните
Затова недоволните от буржоаз- иитересите само на дадени съ и да си каже думата. На тази
пате- водители и по-буйните са словия. Тиква организация у дата н политическите ядра на
отишли при комунистите, а по- пас е земледелската, а сега се еснафите требва да остават без
удегналите, ио-съ8нателиите, нз- явява на политическата сцена смислените ои лозунги, защото»

НРБД ОКРЪЖНИТЕ ИЗВОРИ.
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с тех щр услужат тъкмо и а
противниците си,- а да се явят
на избора с бюлетина, от която
може да се очакват разумни и
спасителни резолтати.

Лозунгите на
занаятчиитеСъгласпо решението на зана
ятчийските политически .ядра,
членовете.
на
заиятчийската
организация
в гр. Самоков
ще глеува в изборите иа 14
того с лозунги. Водителите на
есвафа Цено Табаковци, Д. Дин
ковци и „Тутикванти4* най-по
сле постигнаха пъкленната си
замнсъм и тикнаха наивните
занаятчии в най-страшния за
тех път — партизаиство. 8амиоще в началото да
елнли
се и ро ела ват, да се запишат
имената им в политическата нстория на - България, да спечелят влас и големство, те измамиха, изнудиха съвестта на иайздравата, иа запазената от поквара част от българското общесто и направиха от нея оръдие за доближаване до дегхутатската и министерската ска
мейка. Незиаяйки сами и не
мислейки къде водят наивните
занаятчии, и какви принципи
5
да сложат в техиата политическа организация, те обаяха члеловете и с громките фрази против касите на банкерите, против адвокатите и старите нартии създадоха в тех алюзия
за земен рай и ги поведоха в
полйческата борба, от която мо
же да извлекат облаги само те,

-1_
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ятчпи и да им кажем право
открито, че иоведешшто I
спрямо легалните, конституиИоииите партии е оиасио за о^е.чеството й за самите занаятчи н.
Диес България пррживева борд
но време, в което занаятчиите
заемат положението иа лекар|и,
иа описатели, а техните'водители
— на хитреци, конто използу
ват случая да ловят- риба ’ в
мътна вода. ' Ето защо тъкмо
сега е времето, момента, в които
отечеството има нужда от до
брите си синове, в който то
преценява техиата доблест и
преданост към него. Днес пе
може да си играем на протести
и лозунги, защото всека пусгната в избора на 14 того бю
летина с лозунг е .един Глас
по-малко за опозицията, е един
глас, следователно, против оючеството. Сега занаятчиите тре
бва да бъдат по-внименелии огколкото всеки друг път, ка^о
пе'забравят, че сега сторения
грех н и к о г а не ще може
да изплатят. Нали само преш
; една година водителя на заьа; ятчниите в Самоков, бившия со| циалиет г. Тулен иа блюдо ва
: деше сърдцето си в публичю
събрание, за да докаже, че в
него нема нищо партизанско и
! че милел само за доброто 1а
’ града. Ако топ това си твъ|делне опроверга още тогава/с (
разбиване на гражданския Д»151 ’
и довеждане комуната и ооп I
Пата, нека изкупи сега грех т |
! си и извади еснафа от пътя а I
| лозунгите. Ако той и въобще
I еснафа пе оставят поетия п;.т
I и нанесат втор и сега вече ю-

начало и ^неотклонно се повта
ря занапред всяка година и,по
този начин стане този красив,
хубав обичай една завидна тра
диция за в бъдащо и с радост
на трепет се очаква този ден —
депът на озарявано душата йа
човека от ореола иа Младенеца,
от всеки истински 'християнин,
от всеки временен пътник на
света* който остава неизличимо
на паметни времена само спо
мени на човешки добродетели.
Какво по-хубавц, по-радостно да
тачиш прелестни обичаи, тра
диции, които възвишават ду
шата на човека, които го отър
сват от всичко отрицателно и
се почувствуваш, че на този
свет не си самичък? Щедрата
лепта па гражданите колко
сърдца на страждущи, бедни
ученици ще стопли и зарадва
и ще насади, култивира чувство
на благодарност, признателност,
алтрупзъм и пр. Хвала и гор
дост иа подобни инициативи и
начинания, пожелавайки винаги
да намира подкрепа всред до
стойното за поздрави и чест
гражданство!

ЯВНА БЛАГОДАРНОСТ.

Дирекцията на Самоковското
Държ. Педагогическо учили1це
изказана благодарността си на
гражданите, посетени от училищвия хор за указаното от
тях радушно гостоприемство на
последния при коледуваието им
и за благосклоината им отзивчивост с дадената щедра лента
\
за бедните ученици Ущшвленощ^-ушииицето проси- .изви--Лчуд»п\Ллт'Г_йЛ7 т~гг
своето „мнозинство4, — 8'7о от ' на отечеството отговорността нение от онези посетени семейбългарско гражданство, което ' ще легне само въху тех и пз- | ства, конто, без всякаква умисъл,
едва ли им би дало некой п друг мелата, грехът им спрямо оте- | пе бяха предупредени; също —
мандат, те заблуждават есиа- чеството с нищо пе ще може и от онези — пропуснати (пе
фа, че са иекаква сила, с която да се изкупи.
посетени), поради физическата
може да се налагат на управ
невъзможност на хорът да сто
ри това. За втори път при по
ленията и го водят в партизан
ОТРЯДНО ЯВЛЕНИЕ.
вечко време и по-големо внимаска борба за постигане па . . .
споменатите неколко депутатски
Инициативата иа сродното ние! За събраната сума от поместа, колкото в същност и учебно ;.ШВСденис в града ип - сетенпте 70 семейства на окотребват на водителите и». Това. : да П0ЗД1,аШ1 „ КОледува елче сео- ло 6*000 лв ще се даде отчет
е смисъла, това е целта на за ят хор под .дерегевството на поименно- в един от следните
наятчийската партия.
| учителя г-н Симеон Тодоров броеве на- вестника.
Разглеждайки кой, как н защо | гражданите е повече* от похвалОт Дирекцията.
се опитва да направи от еснаф. на. Стореното за гр. Самоков
организация политическа, нар | е съвсем ново и твърде ратия, ние трябва да се обърнем \ достио явление. Нека тазгодшичастно към самоковските зани- | ното коледуваие бъде «Драно

Четете в. ПРОБУДА

ПОДЛйСТНИК
Праздникяът на дърветата
(Кдин полезен пример за подражаване).
. Б едно Белгийско село деца-та
от училищата напоследък праздиували „Денът на дърветата.44
Б присътствието па кмета и
председателя и а дружеството
иа любителите па дърветата,
децата посадили но едно дърво,
а в същото време музиката сви
рела весели музикални парчета
п всички били вдъхновени от
очарователносттч на селската
природа. Подир това се държа
ли речи, които не. съдържали
никаква риторика, никакви мно
гословни,, а били изказани про
сто и късо такива мисли: „Едни
дворец се съгражда за една го
дина, за да имаме добри овощни

Брой 4.

ПРОБУДА

Стр. 2. .

дървета, пуждни са десетилеПрез последно време в
Е вропа п | тзд и и ците на Дърве
.
тата се .умножават както се умно-*
жават и ценителите на дървета.
Но тия праздници датират от ста
ри времена. 8а старите германци
се разказва, че празднували този
праздник по едни доста див на
чин. Убивали човек погребвали
го и ижрху гроба му насажда
ли джрвото. Японците имали в
най-старо време „праздник ца
черешата". Подир старото време, Америка в ио-ново
иреме,
първа поднови праздника па
дърветата. Пръв такъв праздиик се е отпразднувал в 1872 г
в нцгта Неброска. С. НарТон
тогава основал едно Дружество,
което приело за своя емблема
ябълковия лист, листът и а та
зи царица на плодовете. Това
старо дружество днес има чле! ТИЯ. 44

нове, числ.то на които възли
за на милиони. Всеки един от
тех плаща годишно по един долар за членство и когато се
празднува денжт па дърветата,
посажда с собствената си ръка
едио дъво . От основаването на
дружеството до сега, членовете
му са посадили два милиярда
дървета само в държавицата
Неброска. Такива дружества са
сс образували после в Канада,
и Франция, в Италия и в
повечето европейски държави.
Дн?с в много от тех самата
държава е определила праздника
иа дървета. Б Испания в 1902 г.
миинстсрът на семледелилието
с указ основал праздник на дър
ветата. Датата на отиразднуваието се определя от всека об
щина в зависимост от климата
и земледелските условия. Наред
със засаждания в държавни и

ЛИСТАТА НА ЛИБЕРАЛИТЕ.
Национял-Либералната орга
низация отправя следния позив
към г. г. Избирателите от Самоковската околия:
„Искате ли да има мир и спо
койствие в държавата, искате ли
да бъдете Спокойни и сигурни
за своя имот и живот, когато
се намирате, в къщи, иа улица
та и в балкана, било денем или
нощем, искате ли най-сетне да
заживеете спокоен, сносен и
ефтин живот, гласувайте за
кандидатите за окр. съветници
на Национал-Либералната пар
тия, — 8 е л е н а та бюлетина, а
именно:
1. Владимир Сребърников,
с. Долня Баня
2. Христо С. Бучев,
с. Белчин
с.
Вакарел .
3. Паун Попов,
4. Георги Ив. Стойчев,
с. Костенец
5. Което Хр. Кривошиев,
гр. Самоков
6. Мартин К. Попов,
с. Ковачевцц
7. Ангел Ив. Бонев,
с. Чемш еди ново
8. Стойко Д. Масларски,
с. Ярлово
9. Атанас Боров, с. Калково“
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Усъвършенствуван апарат за ва
дене голей брой коппета от орлгп1Ц1до, написани с разни мастила, ми
мически моливи и ппшуща машина.
Употреблението много просто и
леко.
В кратко време и без некакъв фи' зическп труд вадят се до 100 коппета.
Полезно помагало п голема необходямост за всека общпна, учрежде
ния, .войскови части, училища, тжрговцн, адвокати, прошенописцп п др. •
Цена достъпна за всекп.
Покупки п поръчки се правят до
края на м-ц Януарии 1923 год.
Доставя п продава
Книжарница „ТРИУМФ“
в гр. Самоков.

общински места, посаждани са
бивали дървета^и в частни гра
дини, но собственикът е поямал
ангажимент да ги отгледа.
А какво виждаме у нас? Не
стига че на пръсти се броят
хората, които засаждат с голе
ми трудности некое парче земя
с овощни дървева, която изгле
жда като оазис в пустиня, но
ето че некой „трудолюбив бъл
гарин*4 с брадва в ръка се явя
ва и унущожава безвъзвратпо
хубавото начинание. Трудовата
повинност ще послужи ли за
училище в това направление,
ще научи ли тя, нашия 4 стопа
нин, че за предпочитане е да
се празднува праздник на дър
ветата пред тъмните праздници
на вълчи ден, на-миши-ден?
В. В.

1

1
Брои 4.

ПРОБУДА
Читалищни. Настоятелството на
читалището-паметник „Отец Паисий“
в гр. Самоков свиква членовете си
на общо събрание на 23 того в 10
часа преди обед в новия салон па
читалището. Ония членове, които но
са сн заплатили членския внос наймалко за шест месеци, нема да бдядат
допустиатн на събранието н ще бъдат
изключени.

СЕДМИЧНИ ВЕСТИАдминистрацията на вестника още
един път моли ония г. г. читатели,
на които изпраща вестника безплат
но, да побързат да внесат абонамен
та сн, йопто се повиши с пет лв. за
покриване на пощенските разноски.
Цената на настоящия брой се опре
дели два лв., защото излиза в четири
страници.
Министерско посещение. Иа 11
того пристигна в града ни Минпстра
на Земледелието и държавните имоти
г. Обов. Интересувайки се живо от
вървежа вна работите по постройката
на читалището-паметник „Отец Паиснйи, за съграждането на което той
нрпнесе неоценими заслуги, г. Мини
стърът посети и . разгледа довърше
ните вече салони за читалнята .и за
казиното. От виденото тон е останал
особено доволен. След това г. министрът с госпожата си е отишъл на
гости у съгражданина ни г. Н. На
чев, където му е бил сервиран обед.
В 14 часа г. Миннстрът си е зами
нал обратно за София.

Болестите в града. От появилата
се в града скарлатина има само че
тири случаи на заболяване. Болестта
се е появила в доста остра форма,
ала благодарение на взетите иа вре
ме мерки била с ограничена. Ог че
тирите случаи на заболяване двата
са свършили с смърт, а другите два
ма болни са на оздравяване.
11 о декларациите. Финансовото
управление предупреждава гражда
ните да си вземат декларации за об
лагане с данък върху общия доход
пай-късно до 20 того, за да има вре
ме до изтичане на срока да си на
бави нови такива, в случа, че доста
веното количество се укаже недоста
тъчно.
Изборите. В изборите за общински
съветници в гр. гр. Пловдив и Кю
стендил блока е илезал в коалиция
. с национал-либералите и в получени
те и съобщени от нас в брой 3 на
вестника ни гласове влизат и тия на
национал либералите.
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Поправка на шосе. Приготвен е
материала: сгория и камък за насти
лане шосето между Ситняково и с.
Долни Пасарел, което ще започне
още тази пролет.
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Езеро при с. .Калково. С идването
си в града ни г. Министер. Обов
е съобщил една йщого радостна вест.
Според него, ^разпоредено било да се
направи разучване и приготвят кни
жата по заграждане устието на де
По общинските налози. Пригот
филето при В», индол и за образува
вени са списъците за събиране об
не на езеро от река Иекар, което ще се
щинските приходи от изхвърляне
простира от устието на сноменатото
сметта, от каналите и др., конто спи
дефиле близо до. с. Калково и между
съци съставляват неразделна часг от
възвишенията от двете страни на
общинския бюджет. Кактп е извест
Искара. С водата от това езеро ще
но общината беше почнала да съ
се достави електическа енергия, коя
бира сумите по тех, без да съ
то ще бъде предостатъчна да задоволи
утвърдени. Благодарение на наме
нуждите от такава за осветление и
сата на държавния контролйор, оба
за индустрията в София и в Самоков.
че, който с зиЯвил, че нема да до
С същата енергия ще се поертои
нустие да се приемат в касата не
електрическа железница от София до
законни общ. приходи, ислемъдрите
Самоков — единствена надежда за
общинари са се съгласили да изпра
повдигане на този край и за изпол
тят спиците за утвърждение.
зуване , бргатс п ;ата му.'
Арестувани блокери. Съграждани
Само че тази идея е стара и, си
тЬ
пи Г. Мумлзкиен и 11. Мнтсп-гн
гурно земледелците я изваждат
агитация, а заместниците им ще я били арестувани а тукашното Окол.
Управление. Г1 • този случай тс са
реализират.
подали; до г. Министри ни В. Р. и
Н. В. телеграма е копие до*в. в. ЦрепоМост при Татар-гечит. Мнннотср
ството на Сбщите сгради, пътищата рец и Слово със следи, то съдържание.
благоустройството е обявило търг
„Къде отидоха декларациите Ви
за отдаване на предприемач построй за свобода през изборите V Снощи,
ката на сводов камен мост на р. Ис- връщайки се от е. Маджаре, бехме
кар при Татар-гечит: Постройката щс нречакани от градската стража и напзапочне още тази пролет и ще стру брутално арестувани без причина В
ва около два милиона лева.
ареста намерихме и блоковия канди
дат Големпноп. Протестираме за слуГрадския мост. Приготовлява се. чая
искаме възстановянаое изпроекта на моста на река Искар прп борна свобода..
гр. Самоков, които те бъде железо
Блоковия кандидат От. М. Попов,
бетонен и ще има дължина 80 м. На
скоро ще бъде обявен търга за отда от с. Ярлово с те/еграма до Демократич. Окол. Буро моли застъпни
ване на предприемат направата му.
чеството му да бъде освободен от
Други мостове. Ще бъдат постро полицейският затвор Ат. Сг. Ппралени още тази година и други два ков, от същото село, арестуван от
желозо-бетони моста по шосето Со- стражата, която с придружавала пъл
фия—Самоков, между село Калково номощния м-р в Прага г. Ст. Дунаи гр. Самоков на стойност около три ринов п доведен в Самоков.
милиона лева.
Печатница прп Американските Гимназии
Самоков.

Стр. 3.

Пристигнаха ми шш - превъзходните в целия свет
шевни машини БАЛКАН, конто по цеиа са с хиляда лева
110 0ВТ1,ин от други фабрики, яащого БАЛКАН не плаща
«аплати иа чиновници - представители, иътугощп агенти продавачи, иаеми иа магазини и други разходи, които увелича ват цената иа машини го им, а понижават качеството
на материала, от който са направени. Най*добре бродира
шевната машина БАЛКАН и всеко полугодие откриваме
безалатен курс по бродерия.
Почистване и поправки се извършват винаги безплатно. Машините БАЛКАН се продават в брой или на
месечно изплащане в ду кя пи те па 11 ЕРМА Н С К И срещу
градската аптека, гдето ще намерите игли и части за
машините на всички фабрики, и то иа цени по-евтини от
другаде.
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съмнява в превъзходството и
Купувач, кдичо
Щ! качествата иа БАЛКАН, може да доведе специялист тех- [Ц-)
нмк, механик или шивач които да прегледат машините. Щ}
Побързайте да се снабдите с шевна машина, преди Щ
Й
® да е настъпило предстоящото общо повишение в цените
щ на всички системи машини.

8

В. Германска.
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„СУЛТАНИЕ
Продажба на ЕДРО и на ДРЕБНО от нов специален харман
Д
ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ
Главен представител Георги Кугийски под хотел България4* в гр. Самоков.

I

V

'•
)

1

Стр., 4.

ПРОБУДА

В'

Самоковска Популярна Вайка
ПОКАНА М 2

ДОКЛАД

ГР* Самоков, 10 януарий 1923 г.

До У-то редовно общо годишно събрание па
г. г. членовете па Самоковската Популярна Панка.
%

Сж гласно чл. 57 от устава ’на банката, управителния сжвет
поканва г. г. банковите членове на У-о редовно общо годишно
сжбрание, което ще стане на 21 януарий тек. год. в два часа
подир пладне в помещението на бившата семинария.

Господа членове,

Дневен ред:
I.

I; Отчет на управителния и доклад на контролния съвети и
освобождаване от отговорност двата съвета яа 1922 година;
2. Одобрение разпределението на печалбите;
. 3. Избиране делегати, действителен н запасен, за конгресите на
съюза и Б. Ц. Кооперативна • Банка.
4. Одобрение изменението и допълнението на тарифата за лих
вите, комисионните и таксите за 1922 година.
5. Одобрение направения преразход от 2425 лева но .,§ '„заплати,“
произходящ от увеличение заплатата от 1—V м. I4. на разсилния
от. 250 на 600 лева месечно.;
6. Одобрение направения разход от 11743*60 лева за покупка
на железната каса, този ,от 400 лева за наем помещение и друг
от 63 лева от .който 30 лева за абонаменти на в. „Производи
телна Кооперация“ за 1921 година и оставялите 33 лева за або
намент на в.. „Известие“ за еж щата година;
7. Бюджет за 1923 година и инвентарни предмети;
8. Определяне начина за изчисляване кредитоспоеобносттта на
членовете;
9. Определяне максимума на заемите, конто могат да сс отпус
кат наведнъж или на части на един член;
10. Приемане тарифата за лихвите, комисионните и таксите за
1923 година.
11. Определяне към кой фонд да се отнесе остатъка от диви
дентите.
12. .Избор на трима души за действителни членове на управле
ния и трима души за действителни членове на контролния
съвет, на местото на излезлите, съгласно чл. чл. 52 и 07 от
устава на банката: Коста Китов, Коста х. Иванов, (Стойко
Спасов, Любослав М. Болашъков, Стилиян Вучков и Иван
Казанджиев;
I
13. Избор на трима души за запасни членове иа управителния
и двама запасни за контролния съвети и
(
14. Разни.
Председател: Е. Китов

Подпредседател;

Брой 4.

Във основа па чл. 71 от устава па банката,
чест пп е да Ви явим, че прев отчетната' 1922 г. ■
проверихме сметките и кишите па банката: и
констатирахме, че всички операции са навър
шени съгласно устава и решението па общото
събрание.
Проверихме така също и годишната равпаг
сметка и ведомостта ва печалбите и зацбцтс и
ги намерихме верно навлечени от книгите и ак
тива и пасива са съгласни е действителното
положение.
, .
Па тия основания молим, Ви да освободите
от отговорност членовете от управителния и кон
тролния съвети по управлението делата иа бан
ката прев изтеклата 1922 год.
гр. Самоков, 4 януарий 1923 г.
Контролен ежвет:
Председател: Л. Волашжков
Членове:
От. Вучков
Ив. Казанджиев

х. Ивано/ф.

Директор: IIв. Касев]

САМОКОВСКА ПОПУЛЯРНА ВАЙКА
Ведомост за печалбите и за загубите на 31. XII. 1922 год.

Годишен баланс за 31 Декемврий 1922 год
1

Актив
Каса..........................................................

617043

Портфейл.....................................
Сконтирани полици .

13786

.......................

Движими и недвижими имоти

686

16482

Съдебни разноски.............................

78

Бскти за инкасо...................................

5810

Българска Землсдел. Банка

.

20530

Всичко актив

674417

Приход
Лихви от заеми срещу поръчителство . .
Лихви от сконтирани полици ...................
49
Лихви от текущи сметки .......
Такси, порто и глоби .................................
Комисиони и равни
65
Комисиони от инкасо . . .
От продажба на гербови марки
95 | Разни.....................................
Всичко приход
Разход
09 !

Пасив
Кореспонденти ........................................
Делове

....................................................

53

.......

2303

78

1151

89

Фонд за обезпечаване на дивидентите 1
.......................

I

Безсрочни влогове

|

Чужди ефекти

.

.............................

Лихви и комисиони за 1923 год.
!

274390
• 10339

Фонд осигуровка на служащите
Срочни влогове

97

.............................

Резервен фонд .
Културен фонд

33175

2892 91
37400 . 25
300650 24
5810
6302 52
-■

Вичко пасив

674417

09

Годишен оборот

7,010,822

62

1 Предсодател: К. Китов.
Директор: Ив. Насее.

■

Бюджетни разходи
Заплати .......................
Канцеларски ...................
Отопление ...................
Осветление...................
Наем помещение . . .
Порто писма и телеграми
- Непредвидени ....
Погашение
Амортизация на инвентарните предмети
Лихви
Повърнати, лихви...............................................
Шатеяи лихви по срочните влогове ....
Капитализирани лихви по безсрочните влогове
Предплатени лихви за 1923 година .. ..
Разни - . •
Всичко разход
Чиста печалба
;
1ло/ резервен фонд. ................................................
2303*78
1по/0/ културен фонд...............................
2303*78
У,/,0 фонд осигуровка на служащите..........................1151*89
° ° фонд за обезпечавине на дивидентите . .
. 2892*91)
г„/ за възнаграждение на управителния съвет . 115Г89|
о.//0 за възнаграждение на контррлнпя съвет.
. 460*76'
г 1 па възнаграж. на чиновниците и служащите
1151*89
дивидент върху деловете
8°/0 .. .. 11620*92
Всичко

«*

I

59687
845 •
939
16952

30

35

222
222
820

75

79688

40

27225
1788
811
25
400
34

30
30

10

40

2023

* 987

70

378
2143
11486
9257
89

20

55
84
32

87

56.650

58

23.037

82

79.688

40

У

г

/Г-г.

Год. I.

I

нуари 1923 г.

• Г

Брой 5.

•*

Абонаменти:
За година...........60 1лв.
За 6 месеца .... 30 лв.
За 3 месеца .... 20 лв.
1 брои 1 лв.

РОБУДА

Обявления:
Венчални и годежни 50 лв.
В хрониката на ред 10 лв.
Вейчки други на дума 1 лв.
На кв. сантиметър 2 лв.

—СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК ЗА НАРОДА.
УРЕЖДА РЕДАКЦИОНЕН, КОМИТЕТ.

ЕДИН НЕЩАСТЕН ГРАД
В осем месечното си управ
ление на общината комунистите
дадоха да се разбере и от бе
зумните, да се види и от сле
пите, че те не дойдоха в общи
ната, за да допринесат в нещо
добро за града, а дойдоха, за
да засилят партията си, да
охранят .-партизаните си, да •'ти
приготвят за революцията, за
разграбване на чуждото, за раз
рушение на създаденото през
хилядите години. Техната щел
не е да задоволяват нуждите,
на Самоков, да създават удоб
ства в живота на самоковци,
защото това действува успоко
ително върху масата, поддържа
нейното доволство от сегашния
строй и тя става негодна за
междуособици, за преврати, за
кървавата баня що и готвят.
Напротив техната цел е чрез
управлението на общината незабелезаио, постепено, но сигур
но да създават тежести в жи
вота, да увеличават мизерията
и по този начин да заблудят
несъзнателните граждани, да им
в пушат, че злото се крие в ос
новата па днешния строй и да
ги увлекат в революцията.
' Верни на свойта политика,
комунистите общинарп само за
осем месеци причиниха злйнн па
общината, конто ие може да се
излекуват за дълго време. До
като самоковската община беше
една от наи-стабилните общини,
докато тя се радваше на сигур
ни приходи и имаше в касата
си винаги излишък, днес трябва вече да се постави в числото
на най-бедните, на най-западналите. Общинския излишък от
2,160,000 лв. комунарите прахосаха само за заплати на чиновницп и работници. Днес малката Самоковска община, която
още не е развила никакви служби храни повече от 200 души
персонал, единственото назначение па които е да гласува и
агитира за комуната. Действителио по книгите иа общината
личи* че има още един милион
лв. излишак, ио тази сума *се
боди само на книга, а в същпост тя принадлежи на държавата, която ако ие днес утре
ще поиска да й се даде. Рласунапия от комунарите бюджет,
смисъла иа конто беше да се
заблуждава масата, не бидеутвърден от министерството и то
ие можаха да вземат парите иа
противниците си. Огштахе се с
некаквщ наблици — издънки на
бюджета да съберат пари, но и
техпата участ била да идат па
карантина в министерството, та
и от тех нема да видят хаир.
По благоустройството иа града
преди избора разправяха чудеса
ща направят, а сега зъб не
обелват, защото това ие влиза
в техната програма. Даже ири-

РЕЗОЛГАТА ОТ ИЗВОРИТЕ.

В изборите за окръжни съ
готвеиия от тричлената комисия .
строеж иа прогимназията Не мо ветници в Самоковската околия
жаха да реализират, защото па- ) са получени следните релолтати:
рите похарчиха за партизански д
п
6219 гласа
цели. В града, нема едци фенер'I I
Коиституц. блок . . 4172
ие е поправен един мост; мал- 1
Комунисти . . . . . 5514
кото чешми се кърпят колкото
Нацнонал-либерали. 1012 „
да удържат до избора; не е по
Драгиевисти .... 654 „
ел ан макар II един метър
, Широки социалисти 142
калните улици, а построените '
Вси ч ко 15 713 гл а са
две такива от тричлената ко- 1
мисия се разрушиха; тревата от >
В града Самоков изборите са
горските пасища се‘разграбн от .
следните резолтати:
другарите и срещу очаквания (•дали
1
от тех сигурен приход от ми Комунисти .............. 1074 гласа
нимум 300,000 лв. едва постъ- Коиституц. блок . . 398
пиха 10,000 лв.; за стопанския ' Земледелци.............. 123
план па гората похарчиха Драгиевисти ....
4
400,000 лв., и сега таксатора . Широки социалисти
1
им иска нови .40,000 лв , без
Всичко 1600 гласа
да има. некаква гаравция, че •
този план ще бъде готов нскога
Мандатите се разпределят така:
и че Ще бъде добре приготвен
и полезен: в касата на общи- ■ Земледелци 4, срещу 5
в миналия съвет.
пата нема пари да заплатят и
най-дребните дългове към тър- | Копст. блок 3, срещу 1
в миналия съвет.
говците в града за получени
на кредит гвоздей, газ, захар п
Комуписти
2, срещу 3
др. артикули за домакинската
в миналия съвет.
служба п за общинската аптека.
Освен споменатт е по-горе
Единствената надежда за постъпване ия пари в касата е всичко 1600 гласа, в Самоков
нещастния ‘етат от общппскнтеГ^
подадени п други 250 гласа,
гора, който сигурно тази го- които са^ признати от централ*
дина ще бъде последен, защото • иото пзоорио бюро за иедейдругарите упостопшха п гората ! ствителни. От тех 152-гласа са
— едничката надежда и богат’- подадени с зелената бюлетина
ство на Самоков. С отпустна- на национал- либералите и 98
тия имот държавата 1,000,000 гласа са с лозунги на занаятчийлв. оборотен кредит доставиха ската организация,
храни от долно качество н ед
вам можаха да ги дадат с 50—60 I
| ст. на кгр. по евтино, колкото
| да залъжат масата, която не
знае в края какви загуби ще
понесе с това общината и че тия
загуби ще се съберат пак от
На 21 ггого се състоя в са
Самоковските граждани. С тази лона иа бившата семенария го
доставка те. си приписват голс- дишното събрание на Самоков
ма заслуга и правят изборна ската популяна банка. Присътагитация.
ствуваха двеете и трима чле
Това е положението на само- нове — почти всичките членове
ковската община, до което я па банката, с изключение на
доведоха комунистите само за едно незначително [число, което,
осем месеци. А до какво дередже сигурно, поради отсътствие от
ще дойде -Самоков, ако общн- града или поради други некои
ната остаие и за напред в рло важни причини ие съ могли да
цето иа комунистите всеки ще дойдат. Самоков пръв път виж
може сам да предвиди. Един град да така добре носетеио събрав който ио е направено нищо ние, такъв жив интерес от страот както комунистите почнаха иа иа гражданите към едно общо
да се месят в управлението му; дело. Това явление щеше да
един град, конто от ред години се I заслужи всека похвала и щеше
само руши, а не създава; град да съживи верата във всички,
от които добрите граждани без- че и в Самоков е възможен обспирио бегат, а останалите ис- ществеп живот, че и самоковци
кат да го припесят жертва на съ податливи, съ годни за общи
световната революция, която работи. За големо съжаление ие
бушува болното въображение беха тия мотивите, конто довена пещястйите им водачи — не доха в събранието членовете на
може да има друга участ освен кооперативната банка. 14 тук,
постепено, но сигурно западне както винаги и на всекъде,
в всеко отношение до*като дойде имаше побуждения от не крадо положението на наи-йещаст- I* сия естество, имаше скрити съ*
ното село, което ще служи за \ ображепия, конто наложиха на
пример и назиданпе иа поколе- кооператорите да се яват на
нията.
събранието почти до еди и.

От изложените резолтати се
вижда, че в Самоковската око
лия в сравнение с миналия из
бор земледелците губят едиа
пета. част от мандатите си,
конституционния блок печели
тройно повече мандати, а кому
нистите губят едиа трета част
от мандатите си.
Частно за Самоков срещу
1074 гласа на комунистите тех
ните противници опозиционери
в общината имат всичко 776, т. е.
298 гласа по малко. Като се знае,
обаче, че повече от 300 души
избиратели не са гласували; че
този избиратели не са кому
нисти, защото комунистите на
който край в България да се
намират на изборния ден до
един идват пред урните; че
комунистите имат общината в
ръцете си, в която хрантутът
повече от 200 души персонал,
който нзеде само за шест ме
сеци близо два милиона лв. об
щински пари; че опозицията
беше разединена и лишена от
всека възможност за изборна
борба—може да се заключи дали
болшинството от самоковските
граждани са на страната на
Т'*Г\'М ч т »Т I ■ Л01Т1ГП/Ч
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използувайки аномалията в по
литическия и изобщо в обществепипя живот в града, както
миналата година сполучиха и
взеха общината, така и* сега
получиха едно значително за
I тех число гласове.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ
на Популярната банка.
Както е изветоо кооператив
ната популярна банка беше
починала отдавиа. Съживиха я
едвам миналата година неколко
души състоятелни граждани,
копто й дадоха капитал с едни
чкото желание да услужат на
дребните занаятчии в Самоков,
като им създадът едно кредитио учреждение, от каквото’те
имаха въпнюща нужда. Веднага
след създаването на банката не
кои от водителите на занаятчии
те замислиха да правят зажаятчиска партия н политика с нея
и почнаха да приказват разни
нелепости по адрес на нейните
създатели и доброжелатели, ка
то даже не се посвениха да ги
нагрубяват и обиждат зад гър
бът им ио най-ципичен начин.
Те отидоха дори до там, щото
лансираха мнение в смисъл, че
по-добре било за банката и за\
занаятчиите чорбаджиите — ос
нователи на банката да си из
теглят капиталите и на бан
ката да се даде название „За
наятчийска кооперативна иолулярна банка/1 Безспорно то
ва поведение на занаятчиите.

I

■

: .

■- Уй

■

ПРО

}>)ЮП 5к

респективно техните водители събрание, което е властно да
01
'ЕЛЕН произ;
обиди големите капеталисти ко- го одобри и да освободи от
На 16 : то го г. Подпоручик
опаратори, та в събранието е- отговорност
настоятелството.
дии от тях, като натъкна много След избора на контролната Милчев от 22 тракийска*дру
скромно и кратко горното и под комисия пристъпи се към избор жина' по заповед на ротния си
черта обидните цинизми на един па ново настоятелство. Произ-> командир е требвало да отиде
от водителите на занаятчиите, брани бидоха четлрмата от ста в манифактурния магазин иа
изкйза мнение в управителното рите настоятели, а вместо на-; Исак Барух в гр. Самоков и да
тело па банката да\ влезат хора пусналия пети от тех г. II. Фраи-1 вземе спазарения преди неколко
от всички съсловия, запито тя цалив биде избран г. Коста Спа-' дни от ротния му командир
8'50 м. сатен. Г-н Милчев взел
е кооперативно, общоственно супин.
учреждение, на всички самоков
Направи непроятно впечатле с себе си едтш фелдфебел и
ски граждани, а не такова на ние държането на некои чита двама войници и се отправил
занаятчийското съсловие н в лищни членове в събранието. към магазина. В самия-магазин,
управлението й требва да се До- Те се явиха в събранието зле обаче, самия той не отишел, а
пустнат представители на всич настроени, повдигнаха въпроси, изпратил фелдфебела и вой
ки нейни членове без разлика които не влизаха в дневния ред, ниците. Когато фелдфебелът
на съсловия, а не само такпва нито пък можеше да бъдат раз поискал от продавача в мага
на занаятчийското сдружение. глеждани иа това събрание и зина сатена, последният му от
Това
разумно
предложение, вдигнаха шум, безредие и спо говорил, че сега не може вече
обаче, остана глас в пустинята, рове. Иа скоро обаче., можа да да му го даде на исканата цена
тъй като избора на управител се дойде до разбирателство и 40 л*. метъра, защото сам той
ния съвет беше станал в занаят да се изпълни дневния ред иа го купил по-скъпо и му иоис50 л. за метъра. Фелдфебелът,
чийския клуб, а тук требваше събранието.
виждайки,
че не требва да вли
само да се у форми. Всички под
за
в
повече
обяснения с прода
готвителни работи по избора
ПОДИГРАВКА
С
БЕДНИТЕ.
I
вача,
отишел
и съобщил полу
беха извършени предварително,
чения
отговор
па подпоручик
бюлетините беха напечатани
Училищното
иостоятелство
е
Милчев Последният заедно с
тайно • и след минаването на
поискало от основните училища* фелдфебела и войниците отишел
дневния ред, което стана почти
н от прогимназиите списък па в магазина поискал сатена и
без дебати, пуснаха се бюле
крайно бедните ученици и уче броил стойността му, като смет
тините между членовете на бан
ката, болшинството от конто нички, за да им се раздаде плат нал по 40 л. метъра. По поне
за дрехи. Списъка му е бил из-, же продавача отказал и на него
беха занаятчии, започна се гла
суването и в резолтат се обяви пратен своевремено. Недоволно да го даде по тази цена, той
оформяването иа произведения от него, обаче, настоятелството заповедал па войниците да ту
ь занаятчийския клуб избор. е поискало общ списък на уче-| рът ножовете на пушките и да
Избрани бидоха същите лица, ш.ците и ученичките с намере вземат сатена, което те сторили.
Ние не знаем как е схващал
които по жребе беха излезли ние само то да си подбере де-;
цата,
ла
конто
да
се
раздаде
въпроса г. Милчев, та се е ос
от управителното тело в края
плата. И този списък му е бил) мелил с силата на оръжието да
на изтеклата година, а именно:
Коста Китов, Коста х. Иванов представен веднага. Въпреки | реализира една търговска сдел
и Ст. Спасов. Също преизбра това и въпреки че плата е го ка. Във всеки случай от изло
ни бидоха и членовете на кон тов отдавна и събира праха по женото личи, че той не е имал
масптс, Настоятелството не бла никакво право да упражни спотролния съвет.
Ето още едно събрание, про- говолява-да го раздаде па беда ^люнатото насилие4-Даже и да
*нпте ученици п ученички. Празд- приемем за един момент, че
чее, в което немаше искреиност,
немаше пдеялиост. Ето още ниците минаха, зимата е на пз- продавача не е бил прав пак
х
I тичане, децата зъзнат от студ г, Милчев не е требвало да вли
едно общо дело, което още в
’
'
-г \
началото си е разядено от оа- I уш-гги в изтъркани парцали, а за в ролята • на съдебна н на
цила на разцеплението. Единици |I Настоятелството върши парти-1 изпълнителна власт, защото той
занщина с тохвата сиромашия. не е съдия да разрешава граж
личности, като заблудиха есиаИне знаем защо не се раз дански спорове, вито съдебен
% фа и го тикнаха в пътя на
дава
плата. Целта е да се пра пристав да секвестира търгов
аванторнте,, измамиха го и тук
ви
предизборна
агитация с него ски стоки. Оръжието и войни
и го накараха да гласува за по
и
да
се
нзтъргнат
повече гла ците му съ дадени съвсем за
сочени от тех лица, защото
всички други били опасни за сове от нещастните бедни. Ако друго место, и за друга цел, а
занаятчиите, чиято требвало да плата се раздаде още сега, ще не да плаши и изнасилва тър
бъде банката. Тази черна небла- се даде само на децата на тия говците в града. Ние знаем и
годариост • към виновниците за родители, които са близки до други такива случаи от мина
закрепването на банката, това главатарите комунари, а всички лото, а особено през време на
незачитане, тази обида към тех други ще останат но задоволени. войните, които па време.то съз
и това узурпирано на. банката Това ще създадо недоволство дадоха омраза между гражда
от еснафа с желание да я тур между бедните граждани и всич ните и военните, за да ие кажем
не в услуга само на себе си ки онеправдани ще гласуват про нещо повече. И сега, когато
поставя въпросите: ще понесат тив комуната. За това тактич това минало е почти иа забра
ли едрите кооператори обидата ните комунари са намерили за вяне, отношенията между офи
и що държат ли без всекаква I по-добре да пе дават плата до церите и цивилните избистрени
полза капиталите си в тази бап- избора, а да правят агитация и влезли в нормалния път, сим
ка; ще разберат ли по кай ага да с него, като обещаят, че след патиите възобновени и дори
излезат от дружеството па бап-‘ избора ще се раздава плат, та у челичени нежелателно, дори
ката, защото съ иенуждии, пре като мине избора и вземат гла печално е да се ‘повтарят про
зирани, отбегвави; и, при това совете и а всички що очакват изволи от този род. Този про
положавие на работите, ще мо плат, пак да го раздадат на по- извол па г. Милчев е крайно
Той е дълбоко
же ли банката да просъществува верните си и заслужили дру осъдителен,
гари,
както
е
било
винаги.
Това
огорчил
и
възбудил
израйлекото
или това о иач&лото иа края и?
е гавра с нещастието, с страда население в града и ние, като
нията иа бедните деца, това е го правим достояние на г. IIаГОДИШНО СЖБРАНИЕ НА
изнудване волята, съвестта иа чалника на гарнизона, верваме,
ЧИТАЛИЩЕТО.
техните родители, па каквото че той ще вземе нужди и те мер
На 21 того се състоя годиш съ способни само самоковските ки да ие се повтори други път.
ното събрание на читалището- комунари.
Депозит^за тютюневи изделия
паметник „Отец Паисий” в соб
ствения салона читалището. До
преспи
кладваха се движението иа чи
баторп Проодажба- оа едро и на дребно
талищвпте членове и отчета ио
от нов специален харман .
бюджета «а изтеклата 1922 г. за елек^рйческн фенерчета.
След това се избра комисия,
Цени конкурентни
,,Н. х. Сотиров.“
която да провери отчета и да
—Самоков
го докладва на смесеното общо
Печатница црп Америкапс|дате Гимназии — -амоков
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ПОЩЕНСКА НЕУРЕДИЦА.
Блнзо от три месеци ни сам пощ^-1ското съобщение между Самоков
и |ара Костенец е напжлно занема
рено. Пощата от Самоков за Косте
нец заминава в три-четири дни един
път, а по някога и на седмицата
един път. По тази причина както
пратките, които заминават от Само
ков, така и тия адресирани до Само
ков се бавят по 5 — 10 дни в пъту
ване само от Самоков до гара Косте
нец п обратно. Ние не знаем при
чините на тази неуредица, за да по
сочим некогоза виновен. Не можем да
не отбележим, обаче, че кнквито и да
са прпчинпте управлението на поща
та е длъжно ди ги отстрани . и да
даде на самоковските граждани ре
довно пощенско съобщение. Самоков,
има пътнишко съобщение със Со
фия, което трае само два часа, а да
не може да получи от София или
изпрати там пощенските си пратки
често'пъти за цели десет дни е гг
ко^шчно и печално. Това уврежда
интересите на населението не само
на града, но и яя голема част от око
лията и ние вярваме, че компетент
ното место ще вземе о време нуждните. мерки за отстранение на тази
аномалия.

-• >

СЕДМИЧНИ ВЕСТИ.
Околийска комисия. На 23 того
в салона на бившата семинария се
състоя събранието на околийската
комисия по определяне нормите за
производствата от разните видове кул
тури през 1922 г., които подлежат
на облагане с данък върху общия
доход за финансовата 1923/1924 год.
По декларациите. Чиновниците на
държавна, окръжна й общинска слу
жба и тия при частните банки и акцирнерните дружества, които подле
жат на обществен контрол са длъжни
да прнлложат към декларациите сп
удостоверение от учреждението в ко
ето елуж&т, в което да са указани
подробно всички получени през го
дината заплати възнаграждения; танг----------тиеми, дивидендп, безплатна кварти
ра, облекло, отопление и.др. Удържкнте за пенсия не се показват като при
ход, понеже са необлагаеми. Удостове
ренията не подлежат на обгербоване.
По преглеждането на деклараци
ите. Финансовото управление преду
преждава всички общини да привър
шат преглеждането на деклараците
по облагане с 'данък върху общия
доход до 10 фавруарпй и да наредят
потребното за поправяне на намеренияе в тях грешки от подадетелите
им, а до 15 същия месец да му пред
ставят сппсък на лицата, които не
са подали декларации, както п на
ония, конто живеят другаде, а имат
имоти в района иа общината.
Движение на населението. През
изтеклата 4922 г. в града е имало
• 325 раждания, от които 176 от мъж
ки пол и 159 от. женски и 207 уми
ралия, от които 116 от мъжки пол
« 91 от женски
- Женитби. През същата година в
града са сключени 111 брака.
Амбулаторни. През същатата го
дила в градската амбуларая е‘дадено
помощ от 3036 болни с 2217 посе
щения, от • конто 2594 граждани и
442 селенп.
Разпределяне гражданите на ка
терим. Общинския съвет е разпреде
лил гражданите на категории според
състоянието ни. При разпределяне
то съветът не изхождал от никакъв
основен принцип, а гп е поставял в
една или друга' категория по лично
усмотрение. Така Б^рис х. Сотиров
е поставен във втора категория, а
други граждани с много по-малко съ
стояние са поставени в първа
г
катерия. При това разпределяне са гласупали и занаятчийските съветници.
Вестник „Илинден“. Записването
на абонати и изплащането на абонаментите^за в. „Илинден14 става при
Добри Т. Добровскн
Самоков.
Клендаря „Йлинден44. Тази сед
мица ще пристигне новата поръчка
на кадендаря „Илинден44 и ще ое пустне в продажба.
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ДЖЛГЖТ НА ЗАНАЯТЧИИТЕ.

ДОД ПАРТИЙНИТЕ ЗНАЦЕНА.
Спасението на Самоковската
община от комунистите, които,
безспорно, са по силни от всека
партия взета отделно, беше в
групирането на хората от венч
■ кп партии под едно безпартий
но гражданско знаме, та с об
щи .усилия да се поведе борба
и отърве града от появилата
се комунистическа епидемия. С
това съзнание биде учреден по
миналата година I гражданския
съюз в Самоков, който, ръково
ден такрпчно и работящ идей
но, чист от всека партизанска
тепдеиция, създаде основателен
страх във водителите иа комустите. 8 а нещастие па града,
обаче, явиха си личности с болни амбиции, хора с ограничени
и леки замисли, които разкъсаха редовете, му и оставиха пак
града па произвола па съдбата.
Едни от тех. жадни за власт и
подбужданп от интимни иамерения, отделиха хората па власт
та, а другите, рожба на анома
лията в политическия ни живот,
поласкани от доверието и злачелното, що им даде съюза под
ведоха доверчивите и доброду
шни занаятчии .и по тозп/иачпи
разклатиха основите па Гражданския съюз. Така тази мои ща
организация, която весеше све
тлото бъдаще иа града, след
като в първите избори наближи
да се изравни по число на гла
совете с комунистите, във -вто
рите, вместо да сс засили, пзгуби II ОТ ТИЯ СИ гласове. По
вина на тия причини, следова
телно, Гражданския съюз треб
ваше да се закрие и общината
да се остави за трети път в
ръIщтс па авантюристите.
Лишени от възможност за
обща дейност,'опозиционните политически организации в града
са принудени да излезат в предстоящите избори на групи, а
може би некои от тех и само-

Обявления:

Образувани по решение па тохпото политическо ядро в
стоятелно. По този начин, без-1
Управителния
съвет на занаят града п могат ли те чрез него
спорно е, че която и да била
чийския
съюз,
мимо
всекакво ре да вземат положението на фак
група или отделна организация
шение
иа
конгреса
на
този съ тори в общинското управление.
не може да разчита на иуждноюз,
занаятчийските,
политически
С плучените 127 гласа в Само
то число гласове за самостояядра
изпитаха
силата
си
на
14
ков те и е могат да получат бито
телно поемане управлението на
Декемврии
м.
г.
в
окръжните
из
един мандат в общината. Ако
общината. Този пачи на дейбори
и
видеха,
че
не
могат
да
сега имат трима общински съствие, обаче, може и требва да.
послужи за засилването на тия играят никаква роля в полити- | ветници, това- не се дължи па
организации. Отделянено на бло- | ческия живот па страната. Го- » техната многочисленост, а на •
ка на една страна и па лнбе- дени в фантазията на членовете ( обстоятелството, че Гражданралите, земледелците и занаят-1 от Управителния съвет на съю- | ския съюз миналата година
чийското ядро — на друга не- за, занаятчийските политически Прпе да задоволи каприза им,
требва да разколебава, да обез-^ ядра станаха за присмех не само само и само да запази един
куражава гражданите. Съревиу- . на българското общество, но и ството между гражданите и
ванието между тия партии или иа самите занаячим, конто, бла да отърве града от комуни
партийни групировки и страхът, годарение на своя зрел ум, от- стите. Те тогава се самообълказаха да влезат в ядрата и да щаваха, че като бъдели бол
че избора може пак да се изгу
би требва да стегне редовете гласуват с техните лозунги. шинство в листата, избора щел
им и да ги накара да зарабо- Най-краспоречнво доказателство да бъде сигурно спечелен. Ретят с по-голема енергия, с по- * за това е София, където е .Щаба золтата, обаче, им показа, чс
| големя преданост и вера в об на’съюза п от където се разнесе тъкмо затова избора биде защия успех. Неприятелят иа идеята за образуване иа ядрата. губен и, нещо повече, получе
всички тия организации е едни, Занаятчиите от София, след като ните гласове сс оказаха по-малко
, целта им е обща и макар да по ; решително осъдиха попадението от опия, що се получиха в пър
| действува задружно, в интерес на Управителния съвет на съ вия избор, когато листата биде
! па всички е да вложат макси- юза, след като доказаха по най- наредена от Гражданския съюз.
| мум усилия, като но жалят труд положителси начин, че ядрата
При тия факти явява се въса
една
безсмислица,'
едни
аб
ирем и средства за спечелване ,
проса, ще продължават ли за
на победата. Некп всеки граж- ; сурд, отказаха да гласуват с наятчиите в Самоков да правят
дай пи изхождайки до сега от. лозунгите им.. Затова.София да-., още. .своя политика и да са игдаде иа занаятчийските ядра . . раят със ? съдбата па. . .града?
с»*оя личен на гражданин
с. а сега вече пазейки и пито-: само 23 гласа, което ’ тцб ресЙ/' Ще разберат ли те поне сега,
са на партията си влезе реши че за тех са гласували ‘само/ че са тръгнали в погрешен
телно в лагера на комунистите членовете от Управителни!!- съ- път и че водят града към не
и вземе колкото може повече • вет на съюза.
сполуки, нещастия? Ще искат
Избора на 14 декември м. г. ли н сега да нзлеяат със своя
от гласовете им. Спечелването
иа изборите в тази поединична доказа и на Самоковските зана листа или да се наложат на по
или групова борба ще има два ятчии каква сила представлява литическите организации било
резолтата: изпъждането па ко
с * числото на своите кандидати
мунистите из общината и опре- от парии е по-силна и какво било изобщо с нареждане на
I деляне бъдещите' взамин отпо- е нейното право в общинското» лицата? Ние не знаем какво
Iпопия между партиите. До сега управление. Длъжност е, про- е решението на заиаячните, но
*
всека партия претендираше за чее, иа всеки съзнателен граж- сме паклонии да верваме,че са
I себе си, чс е малко или много дани, да прояви по-голем иите-' извлекли
поука от миналите
по-силна от другата и това е рее към избора и, нареден под опити и че ще напуснат погре
| ставало причина за прекалели едно от знамената на боржуаз
шния път, защото те са пър
| претенции в разните им прего- иите партии, не само да даде вите, които носят и ще носят
• вори за обща дейност. Сега е своя глас, но и да направи вси- тежките последствия от лошата
: момента, наред с победата вър- чки възможни услуги за очист- нмполитика. Ако миналия път
| ху комунистите, да се види ощ(ф вапе на града от комунистиче- разбихаГражданския
съюз и
| и това, коя партия или група | ската зараза.
спомогнаха на комунистите да

ПОДЛЙСТНИК

Детето е неспокойно, капризно,
има малка треска с честа и у порита кашлица, която скоро става
Магарешката кашлица.
прекъсната и добива копвулМагарешката кашлица е при енвен характер с хъхрещо вдъхдружена с спазми, катарпа, за вай е.
Всегсо закашлюваие се
разителна болест, тя се познава състои о'г иоколко последовапо силните прекъснати закашлю- тел ни подземаиия па кашлицата
вапия, повече или по-малко чести, и трае от неколко секунди до
и продължителни. При всеко две минути и повече. 8акашлюзакашлюваие има иеколко бързо вапмята обикновено биват от
прекъснати и шумни издиша 2Н—30 през 24 часа и са полия, последвани от хълцане, I вече през поща, сутрин и вечер.
придружено със сгъривапе на Пра силни • случаи броя иа закалицето п свършва обикновено шлюваиията достига и до 80.
с изхвърляне иа храчки, но- Между закашлюванията детето
некога и на храна. Магареш- продължава да си яде, не пла
ката кат, шца се среща обпкпо- че и, ако нема броихитип услрж-|
велю пролет н есен. Редко у нешш, ио се познава изобщо, че
кърмачетата преди шестия ме- здравето му е с нещо разтроено,
сец, тя се среща най-вече у След като се е усилвала магадецата от първата до содмата решката кашлица през първитегодина, Почва с проста хрема. \ 2—3 седмици, броят иа закаш-1

)
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!
|
’
;
|

люваннятд, намалява; същите
стават по-слаби п не се носледват от из пърля не на храчки, но
болеста може да продължи с
месеци. Децата, конто са прекарали магарешката кашлица,
остават понекога с години па
клонил към хрема и при наймалко про студя ва и о кашлят с
хълцапия, който наиомшоват магарешката кашлица. Опасността
от тази болест (е
най-вече в
|
усложненията, които могат да
последват особено в слабия дет! ски организъм с честите ио| връщания, конто последват закашлювавияща, с кървоизлиянията, поду нането и заспияванията, 41 следствие големи1 усилия
при кашлянето, с конвулсиите,
явявайки сс вседствие нахлува
нето на кръвта и, най-после, с
бронхита и бронхо пиевмония-

та, който твърде често са сериоз
ното усложнение на магарешктта кашлица. Единственото
предпазително средство против
тая епидемична и заразителна
болест е отделянето на болното;
също п здравите требва да се
отделят от местото на епидемията.
8а да не се измъ ч иа детето
.нужно е ведна.га да-се иска
съвета на лекаря.
Между н а й-у потребителните
церове е сиропа от беладоиа и
едни състав от Ьгошиге с1е-ро1а.ампш, които смегчават силата и
намаляват броя на закашлюванията . А най-рационалното сред
ство е болното, ако нема треска,
да се извежда на разсодка за
промена на въздуха, единстве
ното препоръчвано средство на
всекъде.
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Брой Й,
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До сега банката само' на I\ рин с жар очаква този наметен
занаятчии ли е давала кредит, ден — 18. то го, и изрази ве
или на всички свои членове и ществено възпламеиените си
възможно ли е, щом в пея вли чувства, като истински родо
зат и не занаятчии, да не да любец, с щедри волни пожер
ва кредит на последните?
твувания, когато му бъде под
Възможно ли е за напред несена подписката.
банката да служи само на за
1
наятчиите и да се нарича „Занаятчнска"?
Но чие решеимо и разпореж
По случай рождения ден на И. В.
Както вече съобщихме в първия брои, вест- дане и къде, се напечати листа Царя
на 30 того в Митрополитската
за избор на тримата членове църква биде отслужен благодарствен
пик „ПРОБУДА“ има за задача да застъпва та
от управителния съвет в годиш молебен. В църквата прпсътсвтуваха
интересите па населението от целта Самоковска' ното събрание?
Началника не гарнизона и всички
Имаше ли и друга листа, ко офицери п войници, всички учители
околия. За тази цел па редакцията т нуждно да
с учениците и ученичките, всички
има дописници вмв всеко село от околията, По. ято да е бпта с 200 гласа?
чиновници и множество граждани и
понеже тави служба не може да се органивира ЦЪРКОВНА БЛАГОТВОРИТЕ НОСТ гражданки.
След молебена Началника на гарни
зона г н подполковник Константинов
само с познати па редакцията лица. живущи в
И ПРОСВЕТА.
поздрави войниците е праздннка и
околията, необходимо е да се иска смдействието
им обясни е хубави думи неговото
В гр. Самоков свещ. .Ив. п. значение.
па по-широк кржг хора. Ето защо редакция кг, Михайлов
е започнал от нача
Публично събрание устройват Намоли всички учители и учителки в селата, всич лото на месец юли 1922 год • • цнонал-либералната организация в
ни 4 того в 14 часа (2 ч. сл.
ки кметове и секретар-бирници, както и вмобще редовни всеки неделни вънбого- града
обед) в кафенето „Ив Иишков“. Ще
служебни беседи, конто продъл говори Софийския адвокат г и Димо
всички лица. които боравят1 с перото да и давалЦ жава
и до сега. Ма 3/1Х, съ
иуждните сведения по всички вмпроси. които щата година, е устроил Брат Кйорчев.
Военната музика ще свири всека
представляват обществен интерес. Всичко що се ството „Милосърдие*4 с утвър неделя вечер в Читалищния салон.
Читалището-Паметник „Отец Паот Епархийското началство
отнася до просветата; до развитието и повдига ден
исиц на скоро ще обяви търга за
устав. Членските вносове, ] л.
на отпуснатите му от дър
нето па скотовмдството. птицевъдството, пчелар месочпо, и кой колкото обича, продажба
жавната гора в Чам Кория, дървен
ството, овощарството земледели ето и вмобще ни са засъбирани от I X с. г. До материял получената сума от които
21 I, т г., са се записали по ще се изразходва за довършване на
стопанството: до запазването от упостошепие и вече
от 1200 членове. Според чнталпщната постройка.
до рационалното използуване на горите; ни лова устава, Братството има 12 член Изклан добитък. 1) В Самоков
ската градска екотобойна от 1. I. до
и на риболове твото: до хигиената и здравослов но настоятелство, 3 членен кон 31. XII 922 год. е заклано:
съвет п 25 члеина коми
739 глави едър рогат до
ното смстояние па населението и па добитмка: тролен
битък на тяжест
45283 кгр.
сия, па която е разпределен
до запазването от повреди полейте имоти и града, но участъци, за търсене 9753 глави дребен рогат
добитък на тяжест 81742 „
ограпичапе кражбите и палежите: до управле и проучване на безпомощните.
08 сипни на тяжест
3054 „
Равносметката на това Брат
2) Цената на месото е Бариерата:
нието па общините и техните нужди и пр. и пр.\ ство
от. 1 X 1922 г. до 21/1
През 1-о полугодие:
пека бъде съобщавано па редакцията, за да 1923 г. е тази:
Говеждо месо 20 лв.
Агнешко „ 24 •
■може тя от своя етрапа да ю разгледа V изнесе Г"/> чегод отщленскй внос '989(1л.
Овчо
„ 34 „
..
„ помощи . . .10712,,
Овнешко л.34 „
пред обществото и надлежните смита. (' търсещ
През ТГ-о полугодие.
Всичко 20608 л.
ното от редакцията съдействие драговолннте до
Говеждо месо от 12—20 лева.
Овчо •
„
„ 14—24 лева.
писници от селата ще изпълят еден дълг към Тазход помощи . . . . 17610 л.
Здружение
за
застраховка на до
даром кни
обществото, който не ее подава на никаква мате Раздадени
битък.
От
1
VII.
1922 г. в града
жки за........................
100 .,
функционира
„Сдружение
за застрариална оценка.
Печатане позив ....
280 „
ховка на едър рогат добитък,“ което
Понуда па болни . . .
е член на Българската централна коо375 „
ОТ РЕДАКЦПТА
перативна банка. Сдружението има
Но братствения праз49 члена, които притежават 54 глави
дни к ............................
93 „
застрахован добитък, на обща стой
Прих.-разх. книжа и др.
ност 226.600 л. До 1. I. н. г. Сдруканцеларски ..............
638 „
нпето е обезщетило само един смър
252 ..
тен случаи с сумата 3500 лв. Жела- '
В миналия брой ние изнесох мо докарва вълка в кошарата — Печатане внзит. карти
Всичко 19348 л. телно е всички граждани, които имат
ме желанието па самоковските казва народната мъдрост.
добитък да се запишат за членоге
По, за да не влизаме ’ в по Наличност към 22/1 . 1260 „
занаятчии да вземат в свои ръ
на това сдружени. •
це Популярната банка, както и лемика с подобни драскачи, пие
Магарешка кашлица върлува ме
Всичко 20608 л.
средството, с което си послу каним Популярната баика да ни
жду децата в града. Желателно е бол
ните деца да се изолират, за да не
жиха ни годишното събрание, отговори чрез в. „Ванантчиска
ПО ПРОСВЕТАТА.
се разнася заразата.
за да бъдат избрани за членове дума41 на слодните въпроси: Ф
Занаятчиите в избора. ГГрп свър
па управителния съвет посоче
С възобновяването на банка
18 того по нареждане на Ми зването на вестника получихме съ
ни от тох лица. Сега и в. „8я- та не се ли нагърбиха предим нистерството на Просвещението общение,' че занаятчиите в града са
наятчиска дума (бр. 395 от 27 но ЧИНОВНИЦИ II И ТЪрГОВЦИ ?
се обяви общонароден празник, целували иконата и дали клетва да
гласуват в избора с своя листа.
м. м.) открито заявава, че Попу
Но е ли банката молила по като паметен ден по случай
На добър им час!
лярната банка била възобнове частен ред Гражданския съюз 50 годишнината от мъчениче
на от занаятчиите, че тя треб да апелират към гражданите в ската смърт па Б. Левски. През
вало да служи само *на :гех, че публичните събрания да запи същия ден цялата учаща мла
в пея бил вложен техен капи- сват делове и да пише статии деж ведно с трезвото, милеюще
тал, че за да може тя па преу- в своя орган в. ,,Граданнн44, с свойто отечество, гражданство имам складирани разни брашна:
спева трябвало в управително- които да настои пред търгов- ще устроят манифестации в па- Луксозно чисто пшенично с-чу
та и тело да влизат техни из ците, и нт у стр палците и въобще мот на апостола Левски. Също десна жила, типово, ръжано,
браници и че затова в годиш състоятедиите граждани, покои от училищата ще се устроят царевично, трицн — цени па
ното събрание била спечелила от които тогава в. Гражданин44, забави (утра или вечеринки), с зарни.
техната листа, като листата на нарече „Князе на горните,44 да вход и през денят ще бъде пу
Ив Юьрджиев.
противниците им била бита с се притекат на помощ на бан сната подписка между родите
200 гласа.
ката, за да може да стъгш на лите на учениците и оттанало
разпи ви
то гражданство за волни по
Едии вестник, какъвто и да краката си?
дове чашбил той, да отрича едно извест
Не внесоха ли още тогава жертвувания Сумите от тези кп зв кафе и чпнийки.
на на целия Самоков истина е търговците, индустриялци, чи забави п тия от подписката
В маг. „Н. х. Сотиров.“
и чудно, и смешно, и възмути новници и др., без занаятчиите, ще послужат за издигане па
телно! Това е възможно само шшимум 100,000Длв. капитал в метник па „Българския кеизве-стен войн4*, който доблестно
за личности, конто не знаят що банката ?
вършат. С това те правят ло
Според устава банката занаят-,' през двете войни изпълни за- 1 парче дава V, кл. боя за обувки
само 3 лв.
ша услуга само на занаятчиите. чиска ли е или нейните врати са вета па Левски. Нека всеки гра- (
„Куче, що не знае да лае, са- ' отпорени за всички граждани? ждаиин, всеки доблостен бжлга- I
при маг. Н. х. Сотиров.
Печатница при Америкавските Гимназии
Самоков
вземат общината, сега, като до
бри граждани, пазейки интере
сите на града, които са предивсичко техни интереси и въо
душевим от желание за неговия
прогрес, ще бъдат по-скромни

в исканията си й, присъединекъм пекоя от листите на поли
тическите организации, ще взе
мат активно участие в, борбата (
против общия неприятел — ко
мунистите.

СЕДМИЧНИ ВЕСТИ.
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Чия е популярната банка.
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Абонаменти:
60 лв.
За година
За 6 месеца .... 30 лв.
За 3 месеца .... 20 лв.
1 брой I лв.

СЕДМИЧЕН

■♦•V

ВЕСТНИК

под знамето на който стоят
всички съзнателни граждани
не комунисти.
Но не е достатъчно гражда
иите да се яват на избора само
със свойта бюлетина. Не треб
ва да се забравя нито за един
момент, че неприятелжт е силен и способен да си служи с
най-низките средства за печеле
не на избори. Ако се ослоним
само на съзнанието иа избира
теля нека бъдем сигурни, че
ще загубим избора. С заблуж
дение и с измами, с обещания
и с прахосване на общински
суми, с заплашвания и с терор
неприятелжт е в състояние да
вземе на своя страна голяма
част от избирателите. С тия
именно средства той си е слу
жил до сега п благодарение на
тех днес общината е в негови
ржце. На тия средства ние тре
бва да се противопоставим по
най-сигурен начин и да попре
чим на комунистите да изнудват
гласовете иа добрите граждани.
Прочее, пека всеки гражда
нин не комунист тржгне по
а гита ция и а града и раззе о» -на
гражданите, до къде ни дове
доха и къде искат нп да заведат
комунистите. Нека им обясни
до какво положение е дошел
града по вина на комуната, както и това, кой и как ще може
да го спаси. Само по този начин ще може да спечелим по
бедата. Избирателите са с нас
и са готови да помогнат за
спасението па града. Те ни ча
кат, обаче, да ги осветлим, да
им посочим правия път и ние
сме длъжни да сторим това.

| Гласжт иа истината. [
Не комуната, а тричлената
комисия достави брашното по
4'20 лв. кгр., което комуната
завари готово и го продаде
по 5 лв. кгр. Освеп това, ком у н петите ли дадоха па
рите за доставката на брашно
то или ги даде тая държава,
която те искат да разрушат?
По този въпрос в. „Самоковска
комуна“ зъб не обелва, за да
заблуди несведущите и да при
пише заслугцте иа комунисти
те. Ние, обаче, требва да кажем
ц иодчжртаем, че храните се
доставиха с отпуснатия от дър
жавата на общината Г,000,000
лв. кредит по искане иа три
членната комисия и че които и
да беха взели управлението на
общината требваше да ги раздадат.
Верио е, че комунистите да
доха на некой бедни домакинства 10,000 кгр. брашно без
платно. Но защо органа на „дру
гарите“ не казва но чие предложение стана това? Не е ли

НАРОДА.

Венчали» и годежн» 50 лв.
В хрониката на ред 10 лв.
Всички други на дума 1 лв.
На кв. сантиметър 2 лв.

---------- Редактор: Хр. К. Милев ---------

ВСИЧКИ НА РАБОТА.
След известни недоразумения,
които налагаха на партийните
организации в града да излезат
в избора за общински сжветиици
с отделни листи, най-сетне по
стигна се толкова желаното спо
разумение листата да бъде една
и всички да работят задружно.
Сжзнанието в местните партиви
водачи, че града © в трагично
положение и че требва да му
се помогне на време, любовта
им към този град заглуши пар
тийните интереси и ги накара
да си подадет ржка за задружна
борба против общия неприятелкомуната.
Днес, прочее, и самоковските
граждани, запазвайки своя пар
тиен колорит, в избора на 11
того трябва да забравят пар
тиите си. Защото не се касае
за прилагане на партийни прин
ципи, за защита на партийни
интереси, а за повдигане, за
уреждане на един сжсипан град,
на собствения ни дом. Не е сега
време за мерене силите на пар
тиите, за взаимно надпреварваие.
йскуството, разума в полити
ката това са средствата, които
водят кжм целта. Не с опити,
чувства и амбиции, а с приспо
собление към остоятелетвата, с
съобразителност и предвидли
вост се водят политическите въпроси п се върви иеуклонпо
към гонимзта цел. С това съзнание и самоковските граждани,
били те партизани или не в
предстоящия .избор требва да се
яват пред урните с бюлетивата
на гражданския съюз, който се
грижи и стреми да повдигне
падащия, умирающия град и

ЗА

Обявления:

верно, че предложението излезе
от буржоазната опозиция в об
щината? А като со знае, че су
мата за изплащаме стойността
на това брашио ще сс събере
пак от тази огюзия, иа кого
требва да се благодари: на бур
жоата ли, която е искала да се
даде на бедните брашио безплат
но, което тя ще изплати, или
па комунистите, които са свър
шили само техническата работа
по раздаването му, защото то
ва е техната длъжност като
платени общински чиновници?
Верно е, че над горския пункт
.има общинска бичкия, по защо
не казват комунистите, че п на
нея началото се даде от три
членната комисия, а то само до
вършиха една започната рабо
та, защото не можеха да я иапуснат? Пък най-сетне нима
тази бичкия не можеше да я
довърши и едни горски стра
жар или който и да е служащ
в общината, стига да му се дадеха милионите, които буржоа-

зията остави в общинската ка
са на разположение на „друга
рите“, та тебвале и това да се
покаже като заслуга?
Верно е и това, че общи нарите — комунисти отдадоха на
изработка дефинитивния план
на гората. Но защо не казват,
че след като похарчиха за него
360,000 лв., сега таксатора им
1
пека нови 40,000 лв.; че ие са
получили никакъв ангажимент
от него да довжрпш плана в
известен срок; и че общината
I вема никаква гаранция, какво
|
1 плана ще бжде одобрен и поI лезно приложен? Независимо от
!
това голема зислуга ли са на
|
правили д ру гарите “ като са
>
назначили един' чиновник да
;
изработи стопанския план. Си
гурно те мислят, че техното на
значение е да си уреждат само
парти нивите работи в община
та, та всека изпълнена от тех
тю предписание иа закона ра
бота представят като актив за
похвала.
Друго едно от големите на
чинания на общината било това
по постройката иа училищата.
Разправят „другарите,“ че щели
да построят прогимназия и две
. основи и училища, ио централ
ната власт утвърдила построй
ката само иа прогимназията, а
постройката на основните учи
лища ие утвърдила, разбира се,
пак по вина на буржоата. Но и
за постройката на прогимназия
та, понеже па търга ие се. яви
ли конкуренти, същата щела да
стане ио доброволно съгласие.
По тия големи начинания ще
требва да отговорим на »другарите“ късо и просто. Конку
ренти не се явиха, защото об
щината е в ръцете и а кому
нисти, които немат никакъв мо
рален кредит и защото прахо
саха оставените им от буржоата
2,160,000 лв. за постройка иа
^прогимназията. Ще я строят не
по доброволно съгласие, а по
стопански начин и ие за да я
построят, но за да направят до
ставки по доброволно съгласие
на камаие, тухли и др., колкото
да стане сделката и да се за
лъже сега масата, та макар про
гимназията да остане само на
плана. Колкото се отнася пък
до това, дали некой е пречил
па комунистите ио постройката
па училищата говори иай-красноречиво платформата иа граж
данския съюз в миналия избор.
В нея ясно и положително е
казаио, че една от първите иглавните му задачи ще бъде да
построи училища. Безумна из
мислица е, следователно, да се
твърди, че който и да е граж
данин не комунист .що иде да
пречи за задоволяването на една
от най- в ъ п и го щито нужди иа
града, независимо от това , че
едва ли има некой да разполага
с тази възможност. Каквото и

да казват комунистите по тия
постройки, прочее, истината е
тази, че гражданите ще видят
училищни постройки само то
гава, когато изгонят „другари
те“ ,от общината.
Заслугите на комуната с наз
начението на още по един град
ски лекар и фелдшер са хвалби,
които немат никаква стойност.
По въпроса за безплатната медецинска помощ и въобще по
хигиената Гражданския съю>
има обширна платформа, която
само той може да реализира и
да направи от Самоков един
образцов в хигиенично отноше
ние град, а на гражданите да
осигори безупречна медицинска
помощ. С назначението на още
по един лекар и фелдшер ко
мунистите нищо не са напра
вили в това отношение, нито
пък ще могат некога нещо да
направят, защото от дадените
ни вече примери из комуните в
България се вижда, че те са
негодни и немат за цел да тво- ,
рят, а само заблуждават маса
та, за да ги крепи в изборните
учреждения, чрез които те ис
кат да разрушат сегашната
държава.
ВЕСТНИК ЗОРНИЦА НИЩЕ:
От сведения получени за изборите, изглежда, че комунистите значително са нзгубили,
че блока в някои места се е засилил, че земледелците са найсилната партия в България и
че опозицията, взета изцело, е
е много по-силна от правител
ството. Но тези данни нямат голямо значение. Комунистите по
много въображения са осъдени
да отслабнат. В Полша не са
ми ого силни. В Италия са из
губили много сила, във Франпе упражняват много влияние
в Германия са в меншество, а
най-важното, в Русия непрекъс
нато отстъпват. Несъкрушимата мощ на действителността ра
боти против комунизма. Една
малка съсловна група силни хо
ра не могат за неопределено
време да управляват цели на
роди по крайни, предвзети идеи.
Силата на комунизма никога не
е била в теориите му, а в на
деждата, която той е дал на
нещастните масн. Сбаче, когато
тия’ маси видят, че комунизма
ие докарва очаквания рай, те
лека полека ще се съвземат от
своите разочарования, ще се
отърсят от своята омраза и сър
дечно и кскрепо ще съдействуват на всички класи за по-добър
свет. Лощого в комунизма ие че
е краен, а чо е невъзможен.

В Русия нема бракове, нема
законни деца, нема семеен жи
вот, нема поколение. Разврата
и безсрамието надминават то
ва у животните.
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ПЛАТФОРМА
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Брой 7.

ИЗ ЕЖЕДНЕВНАТА ПРЕСА.
Влшшни новини.

Рурската окупация. Французите са
Зиналите нужди на града отдавна викат за удовлетворение. привършили окупацията на Рурската
В миналото буржоазните управници иа града са се мъчили да област. Железничарската стачка в
задоволят- тия нужди само временно, защото, по икономически тази област продължава. ВлаЕсовете
се обслужват от француски и белгий
причини, не е могло да се направи нищо повече. От както кому ски железничари и циркулират нор
нистите, обаче, почнаха да се месят в управлението на общината, мално. Работата в мините продъл
• градът съвсем западна. Те всичко разрушиха и нуждите се уве жава. Новп. шлепове натоварени с
личиха. Нестигаше това, та похарчиха и малкото икономисани 3 милпона камени въглища са отпра
вени към Франция.
общински пари, .като даже направиха и дългове.
Гръцко-Турския мир. Турската
За убиване иа това зло — комуната и за задоволяване нуж
делегация
е още в Лозана, но е от
дите на западналия град, гражданите от всички партии си пода
казала
да
подпише
мирния договор.
доха ръка и с общи усилия заработиха за общото дело. С това
Конференцията е на разтуряне. Има
съзнание, с тази сплотеност, самоковските граждани са доста ше известия,, че гръцкото правител
тъчно силни и ще могат да се справят с нуждите, с болките на ство, щом като получило съобще
нието за ‘отказа, протелеграфи рало
толкова терзания до сега от комунистите град.
на
военното командуване, което от
Ето политиката, в името' на която Граждански Съюз иска
своя страна дало заповед за настъп
да му се даде управлението на общината:
ление в Неточна Тракия. Тия изве
стия не се подвърдпха, но съсредо
По просветата:
точаването на английските сили в
1. Да се построят две основни училища и една прогимназии Галиполи се съобщава като факт по
ложителен н ако отказа на Ис.мет
2. На бедните деца — ученици, да се дава безплатно мате- паша е окончателен, това може да
риял за облекло и изработени обувки, както и учебници и необ означава подновяване войната против
Турция.
ходимите за през целата година учебни пособия;
И Русия ще воюва. Водят се пре
3. Да се действува за откриване на занаятчийски курсове
говори
за един Руско Германски Съ
и училища.
юз против съглашението п Полша.
Троцкп издал заповед до всички ар
По благоустройството:
мпи, нампращи се по фронта и гра
4. Да се направи иеотложпо каптажа на водата за градския ниците на Полша и Ромъння да бъ
водопровод и доведе водата до резервоара. В последствие общ. дат готови всеки момент за военни
операции и офанзива.
съвет да има за главна грижа разклонението из града на една
В Русия миналата 'година са
широка водопроводна мрежа.
5. Да се разшири съществующата канализация ла града, ка измрели от глад 16 милиона
то се построят канали в тези му части, в които сега нема такива. души. Сама съветската власт
6. Да се разпадът места иа бездомниците по изработен за признава, чо и тази година
това ред. оа постройка на жилища и дюкяни, общината що об смъртността от глад нема да
служва населението и с дървен материя.
бъде по-малка.
7. Да се построи нова и удобна баня на определеното зх
такава- место.
8. Да се започне корекция и рационално укрепяване на ре
ката Искър.
Блоково събрание. На 4 того бло
9. Да се построят па първо време най-необходимите улици
и то предимно в крайните квартали, като заедно с това се на ковите организации в града устроиха
публично събрание на което говори
правят н солидни мостове иа реките.
ха дошлите от София оратори: П. Пас
10. Да се построи здание за градска аптека.
калев И. Г. Стоименов.*Ораторите в
тричасовите
си речи разгледаха ре11. Да се подкрепи всека частна инициатива, целяща елекзолтатпте от днешното управление на
троосветлението на града.
страната,' обориха учението иа кому
нистите и доказаха каква безсмислица
Санитарна политика:
е образуваната от занаятчшпе партия.
Речите им беха много обективни,
12. Да се засили общинския санитарен персонал.
силно аргументирани и по своето
13. Да^се открие градска болница с ограничено число ле- съдържание доста интересни. Те
гла, която постепено да се разширява. Тя да бъде в услуга само приковаха вниманието иа публиката
и я задържаха до 13 и половина
на бедните.
14. Да се открие още една амбулатория в гориия край на града. (един и половина) часа да чуе края им.
Дуинишките комунари. Дупниш15. Да се поддържа пълна чистота на улиците в града, като
ките
Общински Управници са молили
за тази цел се назначат специални санитарни агенти.
} Министерството на Вътрешните Ра
16. Да се открие приют за бедни, недъгави и самотни старц*. боти да разтури общинския съвет и
I1 да ги освободи от управлението, за
По прехраната:
щото общината им фалирала.
Същите в изборите за. окръжни
17. Да се пека от държавата да увеличи отпустнатня един съветниц'1 са получили 1276 гласа,
милион оборотен кретит с още един милион, за да може винаги срещу 1716 глиса на опозицията.
на вр^ме да се доставят по големо количество и по-доброкачествени
Бойния праздник на Булаирци.
храни и да со дават на гражданите ма по-евтини цепи.
На 8 того 22 пех. Тракийска дру
За да може безусловно и неотложно да се реализира тази жина и 7. Артилерийско Отделение
платформа Гражданския съюз ще сключи заем от 20,000,000 л. отпразднупаха бойния си праздник
и десет годишнината от славната
дългосрочното изплащане на които нема да представлява никаква Булаирска победа. Но тоя случай те
тежест за общинския бюджет.
устроиха на площада в града заря
В името на тази политика Гражданския съюз апелира към с церемония на 7 того в 17 часа, а
сам око вскич'е граждани да дадат гласа си за следните негови иа 8 о. м. в Митрополитската черква
в прпсътствнсто на Н. В. Царя и
кандидати за общински съветници и училища настоятели :
Мнннстер Томов бпде отслужена паиахида и молебен п младите войници
Общински съветници:
12. Хр. Карастоянов
положиха клетва. Подир обед на съ
13. Ив. Делибашов
щата дата в казармата па Артиле
1. Наум Д. Коцев
14. Коста Спасунин
рийското Отделение имаше дневна
2. Ми хал Г. Ерниин
забава.
Иа праздненстиото присът3. Яко Аврам Леви
ствува и многозаслужилпя на оте
Училищни настоятели;
4. Георги Войников
чеството и миогообичан генерал То
5. Георги Ст. Близнев
1. Коста Смрикаров
доров.
6. Петър Койркостов
2. Димитар Коенофоптов
I
3. Коста Андреев
7. Георги Кугпйски
4. Димитр Кокошков
8. Георги К. Чешмеджиев
5. Янаки Хр. Маиов
9. Коста Волой
6. Добри Добро веки
10. Васил II. Чобаиов
7.
Петр Миташев
11. Павел Кокошков
Печатница при Америка гскдте Гимназии — амоков

Вътрешни новини
Виновниците за народната ката
строфа. Камарата е приела оконча
телно изменението на закона за съ
дене виновниците за народната ката
строфа. Според това изменение, ще
бъдат съдени и тия лица, които са
станали причина за убиване на вой
ници за защита на София при ката
строфата.
Съдене на бившите министри.
Гласуван е и закона за съдене на
министрите от Шуменския затвор.
На скоро ще бъде внесени в Народ
ното Събрание предложението за съ
денето им.
Лишаване чиновниците от изби
рателни права. Внесен е в камарата
законопроект за лишаване чиновни
ците от избирателни права, а така
също п лицата, които упражняват
адвокатска професия. Според същия
законопроект чиновниците ще бъдат
задължени да носят униформа.
Разтуряне на камарата. Между
земледелците с положителност се го
вори, че камарата ще бъде разтурена
и че изборите за ново Народно Съ
брание ще бъдат произведени от вре
менен кабинет, в чпйто състав щелп
да влезат четирма нови министри,
изхождайки из средата на най-младите
привърженици на Земледелския съюз.
За такива се сочат: Крум Попов,
Спас Дука ри нов, Хр. Стоянов (Ди
ректор на трудовата повнпост) и.
Минко Петров (член на постоянното
прпсътствие на земледелския съюз.)
За Генадиев. Слуховете, че Д-р
Н. Генадиев ще влезе в кабинета на
Стамболийски, като министр на Вън
шните работи, не намират за сега
потвърждение в земледелските кръ
гове.
Гласувано порвцание. Самоков
ския общ. съвет в заседанието са на
3 того по предложение на съветника
Наум Коцев гласува порицание на
общинския съветник Александр Тулев, за изнасяне от съвета всред
гражданството лъжливи съобщения
с цел да се печелят партизани п ус
пех в предстоящия общински избор.
Лека занаятчийството се взре повнимателно в моралната физиономия*
на своя водач, който нема да закъс
нее да ги изведе на боклука.
Жузикалня.
Военната музика в града по
два пъти в седмицата дава кон
церти във военния клуб. Това
е една отлична инициатива. Му
зиката облагородява душите.
Само под нейните звуци човек
забравя всички земни мъки и
неволи и се пренася в чисто
идеялнця мир, от където черпи
нов потик, нови сили за благо
родни дела и непорочен живот.
За тази хубава музика само
ковското гражданство има да
благодари само на Бай Ангел
капелмейстора и на неговите
музиканти, които с доброто из
пълнение на наш гениялните ком
позитори вливат в живота му
все по-нови и по-светли струи.

Руския народ ще за
гине само от глада и
разврата, узаконен: от
емветската аласт.

ГЛАСУВАЙТЕ САМО С ГРАЖДАНСКАТА
БЮЛЕТИНА.
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Абонаменти:
За година
60 лв.
За 6 месеца .... 30 лв.
За.3 месеца .... 20 лв.
1 бр>й1 Д1_________
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Брой 8,
Обявления:
Венчални и годожи и 50 лв.
В хрониката на ред 10 лв.
Всички други на дума 1 лв.
Ма кв. сантиметър 2 лв.

---------- Редактор: З.р. К, Милев ----------

ЕДНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
Недоволии от буржоазни I е
партии, занаятчиите образуваха
своя партия н почнаха да излизат в изборите със своя листа,
По този начин те искат да вземат участие в управлението и
да извлекат от него възможните
за себе см облаги. С този дпвиз
и от злоба към състоятелните
граждани в Самоков и тукаш
ните занаятчии излизат в общин
ския избор на 11 того с само
стоятелна чисто занаятчиска
листа.
Никога Самоков не е очаквал
такава услуга от занаятчиите.
След елините, които причиниха
па града комунистите, сега се
явява нова опасност — занаят
чийската. Хората, иа конто гра
да е осланяла своите надежди,
тия същите, конто са били фак
тори в управлението му още от
освобождението и на които се
дължат м и палите грешки II
заспалата дейност, днес излизат с повик против политиче
ските организации и против чор
баджиите и като капризна жена,
без всекаква цел и смисъл, ис
кат да се налагат и бъркат в
общинските раооти самостоятелно.
Ако това им поведение обе
щаваше нещо добро за града
или макар само за тех, вината
ьм иемаше да бъде толкова голема. Проста истииа е, обаче,
че с един съветник — повече
па могат да получат със свейте
гласове — пък даже и с двама
съветници те иема да имат
никакво значение в общинския
съвет. Най красноречиво дока
зателство за това е сегашното
им участие в съвета, ие с двама,
но с трима съветници, които
или нищо ие вършат, защото
незнаят що да правят, или ще
се намесят- в некои въърос колкото да го убъркат. Така и за
напред ще влизат и излизат от
заседателната - зала на съвета и
болшинството ще си върши ра
ботата, тъй като то разбира и
желае. Но, независимо от това,
в общ. управление ие може да
се прдви никаква съсловна по
литика, от която да се очакват
некакви облаги за занаятчиите.
Даиъчните и други тежести на
общината се носят еднакво от
всички гр&ждаим, съобразно
състоянието им, а спецялнкте
възможни облаги за бедната
класа или некое съсловие с еднаква готовност ще се да^ът
от което и да било управление
с исключение на комунистите.
При това положение, при тази
проста истина деленето на зана
ятчиите от съюза на гражда
ните за борба против комуната
е цел</ безумие. По този начин
те ослабват съюза, а засилват
комунистите. Те им помагат
съзнателно, явно във вреда иа

ДУШЕВНОБОЛНИТЕ.

Комунизма е более на разу стояние. Наричат кървав днеш
града и на себе си. Защото комуиарите като останат още един ма, която прогресивно парали ния строй, а ле виждат, че
мандат.в общината ще съсипят зира мозъчните способности у кървавия строй е в Русия, и
града, вЬ заедно с негв ще съ- човека и го прави негоден да че той се крепи само със си
сипят и занаятчиите, а не, както мисли и разсъждава, да пред лата на оръжието и чрезвичаймислят те, чорбаджиите. Занаят вижда и да твори. Тя е зара иата. Опасен бил строя на бурчиите, следователно, съ убийци зителна болест, която прихваща жоата, защото тя експлоатира
и а града и самоуби ци. Те днес най-лесно младежите от петна ла, спекулирала, грабела и го
са първите и по-големите впнов-. десетата до двадесет и пет го твела войниите, а не виждат,
ници за нещастията на града, дишна възраст, хората с низка че тъкмо това днес царува в
от колкото самите комунисти.
култура и тия с природно слаб съветска Русия и че там има
ум.
Заразените от нея поете- • и ще има нескончаема война,
Извиняват се занаячинте, че •
I
пенио
изгубват способността да когато у пас никой буржоа още
не могли да работят с граж
данския съюз, защото той бил ( виждат хубавото и реалното и, никого не е ограбил, нито мо
блок от партии в които влизат ; паралелно с това, у тех се за же това.да стане. Ругаят по
и били фактори чорбаджиите. твърдява убеждението, че вси- най-безрамен начин партиите на
Това е демагогия или самоиз- 1 чко сегашно, всичко създадено реда, като ги наричат чорбад
мама. В Самоков има десетина от хилядите поколения е лошо жийски, а не виждат, че чордуши чорбаджии, които стоят и че, като го разрушат, ще на бажиите, потосмукачите са в
и а страна и не взимат никакво стъпи пекакво блаженство за техните редове. Разправят за
участие, в въпросите отнасящи . човека, ще дойде земния рай. накаква подкупна иителегенция,
се до управлението на общи Предразположения към тази бо за некакви оръдия иа буржоаз
ната. Както и други път сме лест се заразява само когато ния блок, за некакви мекерета,
казвали и сега подчертаваме, че •! попадне в средата на заразени- без да съзнават, че това са са
това именно е техния грех за за- те от нея Лекуването става по мите те, защото цел свет знае,
енлванеуо па комунистическата ’ обратен път — като излезе за- че те живеят охолно на гъфорганизация в града. Но и да | разения от тази среда и влезе бът на своите ^жертви, когйто
приемем, че влизат в съюза, те | в обществото па здравите,
в буржоазиите среди, там гдето
ие са фактори там, а редници, !|
Признаците иа тази болест госиодарува разума и себеувакакто всички граждани. .>ащо у са изложени най-добре в бюле- жението, подобни низости са не
тогава да ги виним в каквото1рсинп иа централния приют на възможни, независимо от (това,
и да било и да го мразим V Пък I тия нещастници наречен „Ра- че те са ненужднн.
най-сатие и да имат някаква ви- бочтшчески вестник“ и в бюТъй мислят и тън говорят
иа в нещо и да заслужват омра- ; летинчетата иа провинциалните умноболните чрез своите бюле
зата на занаятчиите, нима троб- | му к0и0ц0) като това на само_ тини. Техпата мисъл, способно
ва зарад тех да отмъщават иа ковското тембелхане, наречено стите им са развити в това са
целия град, „зарад бълхата да | ^Самоковска комуна“. Прочете- мо направление. Затова из уста
горят юргана. 1 рад Самоков те това безобидно листче и ще та им текат само гадости. Те
не е на десеттех души чороад- В11дите колко реленфо е пред- не са способни да пледират на
жии, а на 10,000 бедни и ма- \ ставен душевния мрак иа драспринципна почва, защото целалоимотии граждани, предимно ! качите по него. В него те разта им мъдрост се състои в резанаятчии и работници. Чорбад- правят за мизерията докарана волюцията, която ще доведе Ружните ще намерят всекъде ху от политиката иа чорбаджии- споя рай. Това са признаците
бав град и спокоен живот, та ските партии, а не виждат, че на болестта им. Затова всеки
Самоков ги интересува по-малко в Русия мрат милиони хора от
ден чуваме от усгата им:
от всички други. Ето .защо | глад. Хвалят се, че комуната
„Долу кървавата буржоазия!“
всички други граждани, като [ дала и ще- даде некакви значи
мислят са Самоков правят добро телни подобрения иа граждани
„Работници и работнички съсамо иа себе си, а ие и иа чор те, а ие виждат и не казват, едииявайтс се да се роди кому
баджиите. Омразата, пречее, на че както тук така и иа всекъ- I ната!“
занаятчиите към чорбаджиите де кому царските управления раз
Нещастници, кога ли ще се
неизвиннва цепепето им от гра- троиха общественото благосъ- излекуват!?
ждаиския съюз и крепенето на
комуната.
ДА ОБЕСИМ ЧОРБАДЖИИТЕ.
добре? Те не живеят иа гърба
Ние не верваме целото Само
на бедните, защото нито един
ковско занаятчийство да не .може
И комунисти и занаятчии в с своя капитал не е завладел
да прецени тия истини. Ако ме
жду него има личности злобни, едни глас викаат: „Чорбаджиите тРУДа на работниците нито пък
късогледи и с болни амбиции, живеят на гърба иа бедните, а ги екелоатира със своите про
болшинството са разумни и без- за тех не мислят. Те са злото изведения. Богати по наслод! пристрастим граждани, които, в града; затова ние ги мразим ство или с личен труд, те пазат
капиталите сп и живеят, сами
I мислейки за града, гцо ги от- и бегаме от тех!“
Тогава
да
ги
обесим,
да
им
еа
себе си. И това е грех, който
| минат с присмех и презрение и
вземем
парите,
та,
ние
да
зажитребва
да се бичува, по той ие
ще се отзоват в средата иа
вем
като
тех.
.Ако
наистина
те
е еднакъв с онзи, който им при
съюзеното граждапетво. Клетвата, за която се говори, че съ са злото в града и след тех- писват комунистите' и занаят
дали иекои занаятчии с целу ната смърт ще потече мед и чиите и не се лекува с избра
ваме иа иконата да гласуват с масло из самоковските улици, ното от тех средство.
занаятчийската листа е рели да им теглим въжето, та да се
Ето защо вината е у вас, а не
гиозно престъпление. В името оправим веднъж за винаги.
\ У тех. Чисто и просто вие им
Ала ие е злото в чорбаджиите завиждате;
ва Бога то са направили заго
п завистта ви е
и
в техните пари. Злото е у толкова силна, щого е стигнала
вор против града. Единичкото
средство за заличаване на този самите нас, у възпитанието ни, до злоб I; злобата ви пък е толгрех е Д1 со откажат от пре у нравствената, ни природа.
кова жестока, щото зарад десе
стъплението и на изборния ден
Чорбаджиите имат пари, кои тина двадесет души чорбаижпм
да се яват пред урните с бюле- то не са крали. Какъв грех е вие
отмъщавате па целия град—
тииата иа гражданския съюз.
това да имаш пари и да живееш иа себе, си. За това в Самоков
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Стр. 2.
има комувнсЬх, а сега н.занаятчиско ядро; затова има отделна
занаятчийска листа.
Това сте вие, така нарече
ните комунисти, а два пъти'
сте това вие, така наречените
занаятчнско ядро.
И да се сърдите и да ви е
крпво требва да си признаете,
че това е нравствената ви при
рода, възпитанието ви.
Ето защо чорбаджиите ще си
живеят, а вие ще се самоизбеспте, щом вървите по тоя път.

ЙЗ ГОРАТА МЕД ТЕЧЕ.

1

От както комунарите овла
дели училищното настоятелство
само от училищните горски па
сища получили 68,500 лв., а в
бъдеще от тия пасища щело да
получи приход за постройка иа
едно училище. Верно е, че от
училищните имоти може да се
получи голем приход, но още
по верио е, че както до сега
комунистите правиха с общин
ските и училищни имоти пар
тийна политика и нанесоха на
града грамадни щети, така и
за напред тия пасища ще им
служат само за облагодетелству
вано на най-близките нм дру
гари. Ние знаем кои са училищ
ните и общинските пасища и
\ какви приходи може да дадат.
'Други път с факти ще дока
жем, че събраните от тех при
ходи са нищожни й че осите
събраха меда що тече из тех.
УЧИЛИЩЕТО Е ЛОШО.
/Бюлетина нй Самоковските
кошунистм се сърди, че буржо
азията държела много за въз
питанието на децата и им всаж/дала буржоазна идоалогия. Не
/ им хващаме кусур, защото те
( ие могат да мислят правилио и
незнаят що приказват. Длъжни
сме, обаче, да отбележим и да
кажем на несъзнателните работ
ници, на гърбът на които жи
веят самоковските баш комунари,
че това е имено заслугата на
буржоата към чело ве ч еството.
С това възпитание и образова
ние человечеството е преживело
хиляди години и е стигнало до
днешното си развитие.
Но какво направиха кому
нистите в това отношение? Тра
гедията иа великия руски на
род не се ли дължи на възпи
танието и образованието, което
комунистите са насаждали у
случайно падналите в клубове
те им жертви и което сега, след
като взеха властта в ръцете си,
се стремят да насадят у широ
ката маса, за да я погубят окон
чателно: Ие е ли известно иа
цел свет, че учениците от шко
лата па комунистите, които днес
управляват Русия, създадоха
от нея ад, в който се гърчи и
гине благородния руски народ.
Ие е ли известно и на глухите,
че днес в Русия иема морал и
правда, иема култура и прогрес.
Но „другарите46 от само
ковското тембелкане са болни;
те страдат от халюцинация на
въображението и не виждат фак
тите. За тех всичко сегашно е
гнило и требва да се разруши,
за да дойде новото, което еъ-

Брой 8.

основани същите данни съвет Виновника да бъде изобличен
ника М. Еринип бе против за- като вулгарен лъжец? — Весттварянето и съв. М. Конев въника станал проводник на ллжи
преки горното предложи затва
да
преустанови издаването си!
рянето им. Първото предложе
ние получи 4 гласа, II — един
Трезвото гражданство да съШ — мнение 6 гласа!??!
ди! ! !
8. Това Ви предложение и не'
Слжт. от опозицията.
неверното му съобщение не е ли
ИСТИНАТА ПО ЗАТВАРЯНЕ НА предизборна маневра за печеле
не партизани, понеже Вие мно
ЕДИН ЛЕШОЯД.
КРЖНШИТЕ.
го добре знаете, че шгго кръч
На снощното събрание на занаят
Молим въжеиграчите от в.' мите ще бъдат затворели, вито чиите
водителя им г. Д. Динков е
Комуна да отговорят иа след алкохолиците премахнати?!?
сипал огън и жулел против опас
ните въпроси:
ните за него личности в Самоков,
9 С това затваряне, не пре които пръскат светлина между зана
1. Верно ли е, че заявление
то за затварянето на кръчмите следвахте ли да изпратим па ятчиите. Този престъпен тип, конто
юдино хоро с бедните занаят
нося ще, според твърдението на комуната 70—80 кръчмарп, та играе
чии н иска иа техния гърб да стане
г. Кмета, 1000 подписи е по да се откажете от референдума? депутат се е уплашил от нас и озве
рил. Защото наистина ние пречим на
стъпило в общината иа 29/ ! Немя го мансторо!
хлеба
му, на кариерата му и той
1923 г.?
~
10. Като сте против алкохо
требва да се брани отчаяно. А един
2. Защо заявлението е дър ла и кръчмите защо при гла човек, конто е избрал нап-мръсното
жано на кметската маса цели сува пето на бюджета отказахте средство за съществувание, ожилен
от нас на най-болното место, требва
35 дни, без да бъде поставено да гласувате предложението на да се защитава с оше по-мръсни
на разглеждане в една от по опозицията да се даде помощ средства. Пък и без това тия сред
са неговата култура, неговото
каните на общинския съвет? , на въздържателиото дружество? ства
възпитание. Той не момее другояче
3. Такъво ли уважение за Где е вашата последователност, да мисли да говори. Проститутката
приказва само за евоита чест, а всич
служават от страна на съвет-, демагози?
ки други намира за развратни; пре
11. Ако па Тулев за слове стъпникът, шарлатанинът — също.
ниците комунари заявленията
Но хак им е на самоковските за
носящи подписите па хиляди сни лъжи гласувахте порица
наятчии.
Щом немат ум сами да раз
граждани ?! ?
ние, то Ви комунари, които мно
берат къде са тръгнали, много още
4. На зададения в общ. засе го парадирато за чест, за лъ такива шмекери има да се подигра
дание па кмета въпрос: защо жи разпространявани чрез пе ват с тех. Нали орлите и гарваните
до сега това заявление не е по чат но заслужавате ли двойно търсят къде има мърша ? Нека тня
граблпвци се вият още пад града ни,
ставено па дневен ред, а иска
нека се събират повече, за да пзедат
порицание?
те незаконно *,апавсъз“ да го
по-скоро
за вонилия труп на занаят
12. Приемате ли едиа анкета
чиите, та така да се отървем п от
вмъкнете, пепроучепо в заседа
която да установи истината?— мършата и от лешоядите.
нието на съвета не даде ли
топ отговора, че през това време те (ком. съветници) са про
умявали въпроса! ! !
А
ВЖТРЕШНИ новини
5. Ако вам са били пеобхо!
дими за прочвапе 35 дни, тф
:
на опозицията, като се водите
Па Н того в девет часа вечерта висшия замлеот принципа за равенството, не
Обсаж
беха ли необходими за проуч делски ежвет щтвщуши заседанието си.
дан е бил вжпроса дали майдата на м-р Стам
ване поне три дои?
6. Верио ли е, че опозицион болийска за подаване оставката на кабинета
ните съветници на основание: може да бжде в сила в настоящия момент. Сжа) че всички затворени в око
встжт е решил, че този мандат може да бжде
лията кръчми са пак отворени,
б) че алкохолиците ие се пре проджлжвн, така че от' снощи кабипетжт е в
махват с затварянето на кръч оста,ека. На мини стр Стаиболийски е предоставе
ежетави повия кабинет, като подбере
мите, в) че с осяаването на ви но да
нените складове пиянството ще лицата.
се пренесе в семейството, г) че
Приета е оставката иа мииистр Даскалов.
курорта Чам-кория и съседните
Днес вжв вржзка с кризата ще се обежди вжсела ще се обърнат във верте
пи иа пиянството, д) и в мно проса кои лица ще влязат в новия кабинет.
го щати на Америка, където
Кражба в Народната Бавка.
I Реперацинте. В 'свръзка с новото
алкохола е бил забраняван, е
На 5 того, около 17 и половина повдигане на въпроса за репарациите
нахлувал с най голема сила въ (5 и гюл.) часа, когото к&епте на На в България, симптоматична е теле
преки отлично наредената мит родната Банка съ били вече затво грамата — статия печатана в близ
ия че ска служба, е) че затваря рени за публиката, четири неизвестни, кия до сръбското външно министер
нето е един налиятмв, а въз добре облечени, около 24—27 годиш ство белградски вестник „Политика“.
ни лица, се промъкнали в клона на Топ съобщава, че между съюзните
питанието е най-рационалното Б. И. Банка находят се при апте правителства и специално между
сродство гтротгш този порок н ката на С райски и от към накло френското и италпянското се водели
нената уличка „Малко Търново“ преговори, за да не ,се позволело по
ж) чо този въпрос е много ва влезли в отделението за държавните вече на България да отлага плаща
жен и заслужава най широко ценни книжа. По това време в отде нията на реперацинте; изработен бил
проучване — са против разгле лението‘работили само касиера Алек дори проект за санкции, като на
ждането па въпроса кут-де кут, си ндр Панев, чиновничката Ранна първо место се турело ръка на мит
Велева и броеца Стефан Тодоринов. ниците. „Таймс“ от 3 февруари съ
без проучване.
След като ги заставили да си дигнат общава, сиоред една телеграма от
7. На основание горните фак ръцете, крадците поискали пари, ка- Будапеща, че Малкото Съглашение
ти верно ли е, че съветиика кяито, обаче, по това време там ,не- било сондирало съюзниците с одпн
Наум Коцев даде предложение: мало. Претарашуваин били касите и проект за санкцпи против България
горното заявление да бъде оста чекмеджетата, Като не намерили пари, и Унгария по въпроса за репера
крадците задигнали пет група иощен- цинте, в които, по пример на. френ
вено за предмет на едио специ
ски Баучерови мирки па стойност ския иоход в Рур, се предвиждало
ялпо заседание, като со зад ъл- 214,575 лева н изчезнали. Централ окупирвацето на някои области. Сега
жи да събере необходимите дап- ното Управление па банката дпееще се очаква решението па конференция
народи тслеграфически да со спре та на Малкото Съглашение в Буку
ии за и против затварянето на- циркулацията на Баучеровите маркн. рещ.
кръчмите и се даде на въпроса
най-правилно разрешение. На ГЛАСУВАЙТЕ С ГГАЖДАП. БЮЛЕТИНА
ществува и се мени всеки ден
в широката им фантазия. Те
приличат иа дете, което разва
ля купената му играчка, за да
направи по хубава и, след като
види, че не може нищо да на
прави от парчетата и, плаче да
му се купи пак такава.

Кабинета в останка

Печатница при Американските Гимназии — -ймешов
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