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"Ч 2 милиона лева годишно (стойностьта на театъра,ни и по този начинъ 

ГОЛЪМА ИКОНОМИЯ на петрола) ще. останатъ. въ градI; ще направлява неговата културна „ц
. така ще се създаде началото 8а из възпитателна дЬйность? . Въпросъть, 

диване града и за усилване ияду- какви произведения да се.? пржста- 
стрията до степень, че скмъ града вятъ на ядената въ: вашия, теагъръ 
да се свърже или да се наложи, ца е ,отъ голяма важеость или по:прано 
държавата, свързването му съ желЬ* най-големия въпросъ, съ който има 
зноп&тнага мрежа

Самоковъ требва да се издигне сгво.то Гой . става още : щ»-гол'Ьмъ, 
ни пукь на държавата, коуто не като: се, има пр^дъ -видъ, че нашето 
знае щ > т ачи и що иска (к н ). За- читалище - носи името на Отецъ Цн^ 
владяване къмъ ю ъ не се иостига, исий че т.р\е едновременно и. ш^- 
както никое завладяване, съ силата на метникъ. на него - и е,а хилядн гррон 
орджиего, а съ силата нв културата, сь ;не.звайди, , г{ррбо^р, загинали ; за 
Въздигнете културата на населени
ето въ високите места: Рила пла- . / ?. -.Въ '^авъйъуединъ^Крамъ.'и-па-- 
вина и Родопите Чрезъ това ще*му метникъ, небива да се лаватъ пана- 
се даде благосъстоянието, което е- ирджиски глупости още по-вече съ 
динсгвено му липсва при здравия политически хора Това небива да 
ьъздухъ и здравата вода да бдде става въ нашия градъ и по причина, 
здраво и да се множи. Чрезъ висо- че този театъръ туря едвамъ сега 
ката си култура то ще бжде гордо началото на свойга просветна I 
въ съзнанието си, че е българско, възпитателна дейность върху широ- 
че произхожда отъ тия краища и ката1 маса •
следователно никога не ще забрави Мие се надаваме, че настоятел- 
рода си То ще плъзне както водите ството ще си вземе б&гюкка отъ 
отъ и м ни ни И къмъ 1>Ь ю-море и тази грешка и вместо да забранява 
вейка дипломация ще бдде безсилна, въ читали1цето политическите н др. 
това море ще Ояде фактически събрания и да ограничава безсмис

лено неговото използване, ще обърне 
следва, по голямо внимание на репертуар1а

________ !_ и на всевъзможните трупи, които
ще искатъ да изнасягъ своето ял- 
куство въ театъра нн.

Г
ГРАЖДАН4 И СЕЛЯНИ I

Имате ли скъсани ботуши, ластици, опинци, кожуси ? 
Имате ли счупени, чинии, филджани. и др! порцеланови изделия? 

.Имате или /скъсани ,мзркучи, хамути. велосипедни гуми
външни, и вътрешни, трансмисии ?..............

. Искате, ли.;да. залепите куфари, чадъри, книги?
'{ Тичайте при ЛЕТЪРЪ МАНОВЪ срещу ХаджиеотиговитЪ дюкяни 
( и купете германското лепило

'•1 р-

да Се справя за напрЬдъ настоятел-»»*••И.

„ШБОЬ
- } 'гарантирано и сигурно.

Прсдстзиитель за Сямочс ръ и околията е: ПЕГЬРЪ -МАН ЧЗЪ ^

опитано,

Само 15 дева тубата/ ^

V
Отечеството.

Йнженеръ Хубановъ

сшщъ.ЩЩЕТО Е1 * I ■«

Нан-рационялното разрешение на 
въпроса за електрическото осветленпе 
на гр Самоковъ е чрезъ схществу- 
гощитЬ вече водни турбини, които 
де.иемъ услужиатъ сжшеетвующата 
сега индустрия тамъ Да се строи 
при с«ташниг1* условия на индустрия 
въ града ешциална хидроелектри
ческа централа е**мо за електрическо 
осветление ще б&де не добре об
мислено предприятие, понеже дълго 
вр-йме то не ще може дасеретира, 
до рдетецн« се пласира, енгцемдх^... 
и денемъ за индустриални цЬлн 
Требва да знаемъ, че пазаря ражда

,4 Оть.скоро, време., мачка часть отъ 
града се електрически осветлява — 
частьта.отъ, града, съседна съ бире
ната фабрика. Предприемчивия фа 
брикактъ им: литна. енергия, събира 
я въ електрическите акумоттори.: и 
нотемъ я продава за '-сгФтление;

■ стреми , се за преуснфванетр на фа
бриката си — похвална инициатива; 
бори се едновременно й.ч поднгане 
на града Желателно бе. обаче, тая 
инициатива да бе излеела отъ го- 

•»- •‘к?» -: зодпдгЬ турбини.
Предпочитателно ще бхде да не се 
палятъ горитк за осветление, понеже 
едно че парнит-Ь машини иматъ много 
Малъчъ' термтченъ рандеманъ и че 
да се осветляваме чрезъ тЬхъ това 

«е равносилно да палимл голкмл. огънь 
въ кхщи за осветление, което, ))аз- 
бира се никой не правивторо ;ке- 
дателно е, тамъ гдото може, да се 
запазятъ горите за разхубавяване на 
планините, 
постоя вия воденъ1 очокъ на рекитЬ 
и за намаляване пакостите отъ при
иждането имъ; трето, знае се, че 
горите сд природно богатство, коего 
ако не се добре стопанисва, може 
■да се унищожи и дълго време е 
необходимо на световното динамо 
слънието да го вгетанови или него
вото въ стан опиван е ще бдде пробле
матично нри българската действа 
телность, въобще горите са богат
ство, което, като се запази, расто 
—: увеличава се. .Папротивъ, водната 
енергия е богатство, което . тече, 
крето може . да се използува макси- 
малио, пе е изчерпваемо; и загу
бена е всека минута време, ако тя 
не. се .обърне въ, полезна работа. 

. 'Грва , п ри родно .богатствр тече пр/уго - 
,.янр .благодарение, па същртр.све;г? вио 
аи,цар|о слънцето, ., което .отцрво 
.възвръща водата ,отъ морето чрезъ 
дъждь, с»гюъ, и лпр. .въ планините 
•г. е,’, пзди.га. цртрициалццта .енергия

негово. 4! Н

и развива индустрията, а водната сила 
способствува за нейното развитие 
само, а не обратното; че сметката 
на пазаря се определя не само отъ кюлафа". 
евтиното производство, а и отъ ев
тиния врЬзозъ. Именно въ тоя сми мадрость, когато научихме, че г нъ

МАГА1ЕТО Е А СЦЕНАТА. Едно религиозно 
тържество„Какъвто му акъла, такъвъ му и

I Дойде ни на ума за тази народна На 3 то го свещени къ Спасъ За-
х.ярневъ е приелъ енорията си с. 

съль въ проса за, осветление на града Дим. ^ окошковъ стяналъ причиня Шипочане, въ която влиза и с. Ново* 
н аз рева първоначално града да да дойде въ Самоковъ Комичния село Но тоя случай до. границата 
б&де освЬтленъ отъ сдществующата театъръ на Борю Зевзека и да даде 

водни турбини именно комедиите:
ва с. Шипочане е билъ заведенъ 

.Стамболийски отъ самоковските свещеници Ив п 
„Земледелския ка- Михаиловъ и Хр Зафировъ; а тамъ 

е билъ посрещнатъ отъ селевите, 
носящи църковните херугвн и ре- 
пиди Тамъ е отслужилъ водосветъ. 
ОлЬдъ това обдЬченъ въ свещени
ческите одежди, заедно съ Самоков-*

е аза упеличавкне
впрегната чрезъ 
енергия—економично за града осве~ въ небесата, и 
тление и въ интереса на развитието бпнетъ”.

, С;\М' , който е гледалъ тия коме
дии може да си представи що за 
произведение беха те. Ине съ не-

сжществутощап индустрия..
«Самоковската община не ще по

втори грешката на Софийската Тя 
не.ма да отдаде на концесия осве
тлението си още повече, че дЬюто

колко дума не можемъ да ги оип- 
щемъ. Ще кажемь самр, че въпрос- ските свещеници ц це.лото множество,

потеглилъ е къмъ ..селото, Цр п$тд 
е билъ посрещанъ отъ селенвте и 
селенкигЬ; -всеки оте .воито^е носилъ 
по некатъвъ даръ Въ селската

по използването на водната енергия ните комедии беха върха на прос- 
напредва и тя ще блде все по евги- тотилта и цинизма Особено втората 
на Самоковската община има предъ отъ тЬхъ бЬще толкова глупава; тол 
видъ и проектираното отъ Софий кова чужда , на идеята въ сюжета й,
скат-, обищна мероприятие за из- толкова вулгарна, щоуо публиката църква е отслужилу^бдагодарственъ
ползване водите отъ Рила за енер- едва можа да я изтърпи Това беше молебенъ н. е- потеглилъ къмъ^домътъ

панаирджаски карагьозчилъкъ който .си тоже. съ делото ;МВОжеств(Ь И 
бхдащъ консуматоръ на опреде 1вната оскандали хубавия ни театъръ още . тукъ .. селенигЬ -ск. го заетигд!и м
часть отъ тая енергея за Самоков- въ началото на неговата дейшщть. срещали съ дарове: Въ дома му отъ
ския край Самоковската община Изваждането пъкъ магарето на; сце- . пжтната до. .кхшиата. врата ц отъ •
разчи га, че нулцитЬ ще наложатъ нйЙ бЬши нозоръ ва тоя, що допу ,;тпиъ д0 .иконостаса; въ ,стаат^ рм-
обри ,уван.-то'на >.динъ'' воденъ син- стна това. . . . -тоание мповечц отъ х^0 .^ра,
дикагъ много „о рано отъ реадиви- ' Трупатц на • Борю ,1еввека на;Л ущшалъ- но ;)пдатно,д.лое^. едаЛъ 
райето на Софийск(>тб: мероприятие, м. м вечерьта е дала и други не пр4дъ него го е разриващ а^другъ, 
въ който тя ще влезе като членъ каквй две“ - комедии..' Впечатленйцта ходейки задъ него, го е навивалъ 

, съ съотзетенъ капиталъ и ще раз- ^ни огь‘:първите комедии, обаче/не ? кобт6; е' тоже Щ^БШ^н‘к свеще^ 
па водната; г|тъ .пула на; цО;врсокъ, ' полага следователно, съ свой енергия, ни позволиха да видимъ дигите Дв4 ^йка? И? въ'ЬйкЩй*:;да^о^тв^са-йо,

№№№. »исрди4нцта.^а .илардната я _11редьвидъ горуиз юженото налага творби нА тази ,знаменита комична -'билнЬ'^кли1}Ол*Ь'-МШШта*пЙд%
зда.вд. • «одн^т.*«.. енея,,.тъи както се що го . Птдскай; ; е Уектци ческа труНя”. 1 1 ' йкойоШса, селена^ ск си ; разо

'-.•Слцатродинамц^.^отъ.: ну!щ.,,иа,аде- ' мрежа да бЩ' тпрШна омг‘нея, Интересно е; ако г, Д-^Кбкошковъ тищли. г
дфленъ волтаж», и ражда ,.рлектри- тто> ра щро врЬме вкара вь нея е Съ-толкова слаба култура в нема СеленитЬ съ особена

• ческата ецерги^,; Естествено е, че \’ежктрпйеока- енергия отъ сжще- понятие; отъ назначението, на- теа- посрещнали свещеника
ц..р!едпраетрт ртъ. би ре на Т{1, фабрика ' търа, вавъотъ дру ги гЬ членове на ТОй е

.,цъ гр,, Самокгщъ..ел^кт|1Ическо; дсве- кут (к н.) Цо такъвъ-начинъ обиш* - чита-чищното настоятелство, между
.тление найгдоходяата, частьщтъ града шега ще щкси^оатира а^кдата! на които има доста умни хора, не се м!стенъ
(чаршиятп,:. ув}'се1итулниге,чавен ,ния х«»рлта огъ светлина, така както’за- намЬри невой. който да се ваинте-
и цр.) но ще се.у/акоии, тч й като конп з.ч благоустройството предписва ресува огъ сюжета на споменатите .ав5амйв
това-, мцо забави: ец<»комическото общшшт^ да екснл»»а1иритъ нуждата комедии и да отстрани

еоснВтЛоние • Йосредствомъ от* в()Д| 'ка пиене. с ' .ийъ ма сценатаЬИима новото
Ако осветлението се реализира, тоятелство толкова тачи авторитета

гия и пиение и ще се яви като

радость 
си, 8ащото 

младъ и обичанъ техенъ

« .*

/слселяниеъ и при това първия 
свещееикъ.

1
изнасянето 

нас- ' Платете
абонамента ей’I

;̂ ■

водната енергия.



ОФ 2 ПРОБУДА Брой 29

НвЦИОМаЛЪ •* /Тибер. въ миналия ^Р°в> а в »'4ь**имяель | ОБЯВЛЕНИЕ Л* 158
т^оЖрртйп * на Георги Николовъ, отъ сжщото Подпис» ниятъ Хр. Минев*, сжде

-ржеетВО село, и че въпреки това пакъе из• бенъ пристпвъ при Соф окржжевъ
Бившиятъ народенъ представител* *латилъ сумата доброволно. сжДъ, че на основание изпълнител-

отъ Либералната партия г Ат. — СИНОВЕ на самоковски гра* ния листъ Ш 3946 издаленъ отъ
Германски на 22 того е далъ ин- «дави, ученици въ т п. училище.' ^амок Мир сжгь на 2Н-ХИ/«23
тимна вечера на ткенъ кржгь свои Въ София, на брой 9 души, пргЬзт г” ВЪ °?13а на Н^евъ ^ Барухъ,
политически приятели националъ- КоледьигЬ празници потеглили за 2Г* -Г ^амоковъ' против* Стоянъ
либерали. Самоковъ Тръгнали съ трена, поне- ^?^^0пЪ, °ТЪ С ^ироки Долъ

ПрЬзъ всичкото време на срЪ- же шосето б1лпе непроходимо И съ 8а 9^ лева ва 14И/9г4 г.ще
щата прнсжтствующииЬ, въодушеве- трена, обаче, едвамъ стигнали до с. продавам* м гр- ..амоковъ на< пу- 7о Артилерийско Отделение,
ни отъ чувство на любовь къмъ Чамшадивово. Отъ тамъ тръгнали бЛ0Ченъ следующия длъжни- _ ~ ~
родината, ей водили горещи разго- п4ша за Самоковъ. Изморени, не- вовъ днижимъ имотъ:^ 1) 25 овци, ОБЯВЛЕНИЕ № 126. 
ворн ва; миналите васлуги на На- мръзнали и гладни едвамъ стигнали 0ЛОНЙ» од^нени за 4/250 лв. и 2) Домакинството на 7 о Артнлен
цноналъ- Либералните, тогава равд-Ь * въ с Горни-Пасарелъ късно пр-Ьзъ Ьдна нова конска кола, дървена, отделение обявява на интересующит*
лени, партии къмъ отечеството, за нощна. ОгЬдъ дълго търсене место главивигв обковани въ жел-Ьзо, оц^н ^ че на оския день охх датата на
надеждите конто то възлага на обе- ва прЬнощукане едвамъ били приети ва 2’ и0 лева> публикув не настоящето във Про-
динената вече Националъ-Либерална въ една кръчма. Срещу това, обаче, гр Самоковъ, 28 I 1924 г. буда“ въ помещението на Саиоков-
партия въ бждаще и сж пеяли па- гостолюбивия кръчмарь благоволилъ ^*д пРиставъ; ^Р- Миновъ ското Околийско Финансово Управле-

Трит°™ “*<*" вня й ЙЯ „„ да имъ 8361,6 за 1,ератавс4ки шшшштшшшш » -12 ,аСа пр.Такава задушевна среща на по- едного само за хл$бъ по 15 лева и

Съобщение
Съобщавам* на миогобройнптЬ 

си клиент », че сладкарница 
«МУСАЛА* преместих* аъ гр. 

София ва ул. Нишка /й 10, 
Съ почиТъ:

АСЕНЪ ДАНА»1ЛОВЪ

пл ще
произведе сшшаряване по доброволно 
сжгласие 8а доставка на 1000 вир 

за 1923 г. на Земл. Сп Заемно Ф&сулъ на приблизителна стойност* 
Д-во „Св. Мина"въс Шипочане 8000 лева и 400 кгр, ситна захари

на прибливителна стойност* 12000

БЧДДНСЪлитическн приятели е въвможна само 8 лв ва нощуване на пейките въ 
за партизани, встиаски любящи ро
дината, само 8а изпитани, калени 
въ политическите борби за благопо
лучието на отечеството гражтви,
какино с* национадъ-либералигЬ. сУ'гРИВьта- вРай «.радата на бичкн-

ята на Д. аокошковъ съвършено 
голъ трупа на новородено, недоно
сено дете отъ женски полъподхвър* 

ГСакто е вече известно, сл^дъ лено отъ неизвестни родители Близо 
декларацията на Д*ръ Н. Сакаровъ до трупа е намерен* един* поясъ, V 
въ Ни родното < ъбрарие, че мяте- съ който детето е донесено до местото. 
житЬ сж дело на В. Коларовъ и Г.
Димитров*. а не на цялата партия какви сведения за детето, могатъ 
и че тя требва да отстдпи отъ да се яватъ при г. схдебния следо- 
досегашната си тактика за борба ватель, кхдЪто ще може да видятъ 
т- въ Сафия сз е конституирало
временно управително тЬло на но- — ПУБЛИКУВАНЪ е въ Държ. 
вата партия на работнииитЬ наре-г вестник*, бр. 240 отъ 25 того За
чена ПАРТИЯ НА ТРУДА. Това кона за ятщига на Отечеството 
управително тЬло е излЬзло съ единъ 
позив*, съ който, като съобщава 
Временната програма на Пар
тията ма Груда/ кани работния годарность на самоковското околий

ско управление, което чрЬзъ свойтЬ 
органи и на съгражданите ми г. г. 
Димитръ Спасовъ и Буко С. Деви, I 
които лично положиха големи усилия 
и съ безспоренъ рискъ сполучиха 
да угасягъ аожара избухналъ на 24 
т. м. въ дома ми, още преди той да се 
развие и да причини големи щети 

Рубевг X Ьарухъ, 
търговецъ — Самоковъ

кръчмата. Това е безбожна експло
атация !

Самгксвска околия— НАМЪРЕНЪ е на ^0 того
• лева ва храна ва войниците отъ 

отделението.
Прнематъ се преддоження ■ по 

отделно.
Срокъ за доставката на векчкк 

артикули 10 дни осъ датата на 
скобщенвето, че тя се възлага 
доставчика.

Залогъ 5°/0 върху предложената 
стойность.

Поемайте условия н описания 
могатъ да се видятъ всекога прЗ-зъ 
работното време въ щаба на отде
лението.
18 Януарий, 1924 г., гр. Самоковъ

Отъ щаба на отделението.

лева ст
А N Т И В Ъ

1. Каса
2. Заеми 
8 Имоти
4 Общи пок. и прод.
5 Делове

1837 17Партията на Труда. 330350
ЗЬ01 38

79965
200 върху

Ако н1>кои желаятъ дададттъ ве- Всичко
ПАСИВЪ

1. Резервенъ фондъ
2. Обшеп наишаиия 
8. Прсходящ 1 лях ви 
4 Дългове
5. Оп. вло. оое 
6 Чл вносове и дел.

41595655

633082 
825440 
5378- 

310571 13 
5410180 
31320,40 

415 ^56 55

и пояса

Вс чко
ПЕЧАЛБИ 

'1нхвн и гл. отъ заеми 
Такси

- -Печ, отъ общи дост.
1 »еч. отъ общи прод. 
Разни
Отъ зпр. на грешки 

Всичко,

ПУБЛИЧНА ВЛАГОДАРНОСТЬ 
Инказвамь публично сърдечна бла- 4 7-о Артилерийско отделение.

ОБЯВЛЕНИЕ Л* 127 
Дома ви нетното на 7-о Артндер. 

отделение обявява на интересующитб 
се, че на шестия день отъ датата 
на публикуване настоящето въ в. 
.Пробуда“ въ помещението ва Са
моковското Околийско Финансово 
Управление отъ 8 — 12 часа пр* 
пл. ще произведе спазаряване но 
доброволво схгласие 8а доставка 
ва 20,000 кгр. брашо „}»андеманъ” 
34°/0 по дадена мостра на прибли
зителна . стойность 140,000 лева

ЗЮ3130
1070

.5456
9061

/0народъ -отъ грамове и села * да- ос
нове организации и групи на тази 
партия и да изпрати протоколите си 
на Управител но ю й гЬло въ София.

Завчера на 28 того Партията еа 
Труда е устроила въ София първото 
си . публично събрание, посетено 
много добре, на което ораторите еж 
апелирали кжмъ трудящия се еародъ 
дл се-организира подъ знамето на 
новата партия.

Ьъ изборите за общински съвет 
ници въ селата новата Партия на 
Труда не ще може да вземе само 
стоятелно участие, защото требва 
да бжде зарегистрирана въ ежда 
два месеца преди избора, а до то* 
гава нема толкова време. За това

377
3600

50596
ЗАГУБИ

1. Ля^ви на влог.
2. Лихзи къмъ кр см
8. Кап. лих. на чл. вн
4. Повър. л IX. по ваем
5. Събр лвх. за 192/к
6. Заплата на перс 
7- Канцелврски
8 Погащ. «а имоти
9. Огъ изпр. на грешк 
1О Разни
11. Резерве 1ъ фоидъ 
\2 Общея. начинания]

235731 
2242° 65 

82240 
695 /0

5378
4800 нуждно за храна на войниците отъ 

Самоковския гарнизонъ.
Доставката е неделима.
Залогъ 5°/0 върху предложената 

стойность въ банково удостоверение. 
Поемайте

Продаватъ се
по случай на изселване,

слЬцнитЬ имоти, пр 'нацлежащи 
на Тодоръ Кацаровъ:

Вила въ Чамь Кория, поЗ^умас вна, 
съ осемъ стай, доходна п угодна 

за хотелъ.
КЖЩА на ул. ^Моисеова*—Са
моковъ съ три стай, оборъ и от- 
лукана съ общо просграншво 

около 300 кв м
Споразумение въ редакц ша и 
пра Василъ Веждьровъ, бакалинъ 

__ въ Самокрвг.

Шщщттмтмтя

784
40048

360.
2012 10 
36578.2 
3657 84 

50596-

ус.швия и описаявя 
могатъ да се видятъ веЬаога прЪзъ 
работното врЬме въ щаба ва отд4-новата партия ще се коалира си

гурно, съ зенледйлцигЬ в ще гла 
сува съ гЬхната листа.,

Всцццо
с. Шишщанъ, 31 /XII г. леенето.

18 Януарий 1924 г., гр. Гамоковц.
Отъ щаба на отделението.

/ ■

Нредседатель.; Хр. Зашовъ 
Кас.-деловодитель: Б. Манчевъ 

Заб^дежкв: Редовното годишно 
Събрание ще стане на 3 февруарий 

924 г въ 9 ч преди обедъ ьъ 
пьрвовачалното училище.

Хроника 7-о Артилерийско отделение- 
ОБЯВЛЕНИЕ * 128, 

Домакинството на 7 о Артидер. 
отделение обявява на ввтересующнте 
се, че на петия деньч от* датата

ОБЯВЛЕНИЕ л? 164 пкаппрнмр м; ^ публикуване настоящето въ в. „Про-
Обявявамъ, че на 14 11/924 год. иьявлспюс 0 буда. л на Самоков-

въ 9 часа пр. пл. въ канцеларията Шипочавсвото ^«емлед. Сп Заемно ското Околийско Финансово Управ- 
ми въ Самоковъ ще продавам пу- Дружество „Св Мина* обявява на ленне отъ 8 — Гд часа пр. пл. ще
блично една кода, конска двуконна всички учреждения и лица, че въ произведе спазаряване по доброволно
железна, оц4н за 1,000 лв. ва с Шипочане има складирани ва сжгласие ва доставка на 1^000
дългъ на Гале Вукадиновъ, отъ о. проданъ 600 Куб. метра ревани бу- кгр/ ечнмикъ в овесъ ла пркбзнзн-

—- КАМАРАТА на схдебнни Широки-Долъ къмъ Георги Николовъ кови дърва ва проданъ и една две- телца стойност* 80,< ОО лева нуженъ
следовлтель. н канцеларията на см- — Райово. 
дебния дриставъ се преместиха въ гр. Самоковъ, 28*1/1924 г. 
новото 8даеие на . Ваклиновъ, въ Сжд. пристав*: Хр. Мимо**
Житната чаршия. ОБЯВЛЕНИЕ * 165
- МИНИСТЕРСТВОТО на Ви- Обивявяв.мъ, че на 24-11/924 г. 

тгЛшните работи е вабранило вс4- ^ ® ПР* пл ^ ванЦел^Щта
какви тайни събрания. ми “ °8М0К0ВЪ ^ ЧШ>*вдиъ пу.

блично е^но юне мжжко оц^н. 8а
— ПОМОЛЕНИ сме да съобшимъ, 2,500 лв. за дългъ на Чане Др. 

че Цетъръ Чучулигичъ. отъ с. Рай- I руйовъ, отъ Щироки-Долъ къмъ 
рво не е прямъ далжнищ ва су- Георги Николовъ — Райово. 
мата по обявлението на Самоковския * гр. Самоковъ, 284/924 г.

Сжд. приставъ; Хр. Миновъ

— ПО ПЖТЯ отъ л гара Косте- 
нецъ ва с. Горна Василица е бидъ
наране^ъ шри скарване въ пияно Самоковски Слдеб. Приставъ 
Състояние Ив Стбяновъ Стоичков*, 
отъ с. Горна Василица отъ брато
вчеда си Спасъ Ангелов* Кавлачки, 
отъ сжщото село съ ножъ на две 
места въ гърдите. Ранения е доне
сем* въ болницата. Положението му 
е безнадеждно.

клорезачка; последната може да се 8(1 храна на конетй отъ отделението.
Доставката е неделима 
Срок* ва доставката на целою 

количество 19 дни от* датата на 
ежобщеннето, че та се възлага върху 

Отъ Дружеството, доставчика.

замени съ сламорезачка.
Цфни по споразумение въ канце

ларията на дружеството, 
с. Щ 1924 г.

■

Залогъ 5°/в върху предложеха» 
стойность въ банково удостойреин. 

Поемехте условникрай МЪТНИЯ
I ? потокъ! ?

в; опнеапх 
могатъ да се андятъ всЬаи прнсът- 
ствгнъ денъ въ щаба ва 7-о Артх 
дорийско отд-Ьп-вне

18 Януарий, 1021 г, гр. С«««ко»>.

.V \у

схд. араставъ, воето публикувахме .• •
» I. . •

.•У

- -'



О ;-\>Я ок: ^
П&ИЙ Л и ОТ ЕК А 1Iк.

Го* И. САМОКОВЪ - ИХТИМАНЪ; 14 ФЕВРУАРИЙ 1924 ГОД. 6р. 30.

' ОБЯВЛЕНИЯ:
АБОНАМЕНТИ:

За година . . 60 лв
За 6 м-Ьсгца . . 30 лв 

1 брой 2 лв.

Венчални и гсдежнн . . . 50 лв 
. 10 лв.

Всички други: до 50 думи 2 лв. иа 
дума; отъ 50 думи иа горЬ 
1*50 лв, на дума.

На кв. сачтиметъръ . .

Бъ хрониката на редъ .

двуеедмиченъ вЪетникъ за народа.
РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ.

. . 2 лв.

С Въ ОБУЩДРНИЦДТЙ

• сювчко ст:явовъ
, Ишиянеръ Хубановъ Си, а не съ празлни думи. Всичко 

косато жителитй на$ №това има смисъль, 
на единъ градъ живйятъ за да под-Б&ДАЩЕТО НА ГР. САШОКОЗЪ. наготвятъ по културенъ животъ 
бжцещитй поколения.

Началото ва повдигането вейки 
като вейко начало,

въ Горната чаршия се 
намиратъ ва продаьъ на 
вай-извосни цйни нейкакви 
готови, луксозни 8а свадби 
и ежедневно употребление

III.
Културата въ Самоковско може 

да се издигне само чрезъ използване 
водната енергия за индустриално 
производство и подобрение на ско- 
товъдегвото. Тамъ гдето има бързи 
рйкп (водна енергия), т.чмъ нйма 
почва за земледйлие; тамъ сж още 
ненапълно разложени скалитй, а гли
ната, необходимия елементъ за до
брата почва, се отвлича отъ водитй 
за да се депозира въ равнините, т 
е. тамъ, гдйто живата сила на во
дата се е до толкова намалила, 
не е въ състояние дм носи даже

идеаль не трйбваше да стои на 
първо мйото прйдъ всичкитй досе- градъ е трудно,

т защото трйбва първоначално да се
увеличава все повече и повече енер- 

катастрофално??? Оръжието съ което ^ яа преодо,яв:1Не иве,,цвята на
покоя, т. е на застоя, въ който 
града се намира. Въ тоя периодъ 
отъ врйме най-лесно невежеството

гашни такива сь кои го се завърши

ще завладйенъ своатй планини е 
водната турбина. Самата вода съ 
паданието си отъ планината има
толкова енергия, че е въ състояние 
да издигне горй-тчмъ цйлага кул
тура, колкото го.уЬма и да бжде тя, 
обаче ний нехаемъ, губимъ златното 

че врйме.

изпада въ отчаяние, понеже на на
пънатата енергия не се вижда ре
зултата — дй юто не е тръгнало, за' 
да ги ободри, и всичката тйхна 
енергия отива въ търкания (прения) 
— скри та за тйхъ работа. Жителитй

ира кабинета. Това да стане въ 
срокъ отъ 15 дни. Ако се не дойде 
до съгласие по платформата и ре
конструкцията, широки тй социалисти 
ще напустнатъ властгта. Цйльта на 
това рйшевие е двояка: или да си 
извоюватъ по-за видно положение въ 
управлението и да прокаратъ по-на
широко и по-сигурно свойтй прин
ципи, или да излйЗатъ отъ управле
нието и да раз вея тъ знамето на 
лйвия блокъ.

Едно само липсва на Самокова
въ сравнение съ Габрово и Сливенъ му трйбва л])ужно да се ньнрйднатъ

да го извадятъ огъ тоя застой, така 
как го впрйгватитй коне дружно 
трйбва да се напънагь до превиване 
гърбогегЬ си,за да шяегллтъ стоящата

глината, а камо ли да върши друга 
работа.

Ако нйкога Самоковъ е билъ ва- 
женъ иадустриаленъ градъ, той може 
лесно отново да бжде такъяъ Гдйто 
нйкога е тек*о вода, тамъ най-лесно 
може да се направи тя отново да 
тече. Самоковъ е въ по добни усло
вия пригодни отъ /аброво и Сли
венъ за развиване индустрията.
Най-сигуренъ вндустриаленъ уснй&ъ Енергията на жителитй на града 
е този, който се базира на трайни, трйбва да се устрйми да се дад,е 
непроменливи условия, а тй сж: 
първо, изобилната водна енергия съ

именно: предприемчивость и взаимно 
довйр ю — основата на вейко здраво 
здружение; а духоанитЬ сили 
които зараждай, вейко творчество', 
вейко производство, вейко начало нч 
едно велико дйло, каквото несъмнен)

еж,
кола, а веднъжъ търкаляща се, тй 
я тйглятъ вече лесно, спокойно, даже 
и сь удоволствие, ако тегленето имъ 

е процъвтяването на едпнъ I.радъ. е станало навикь, привичка, страсть.
Инерцията на застоя на който и

„КРАЙ МЪТНИЯ ПОТОКЪ“
Началото на вейко пйщо е трудно. Туристската младежка група на 

2 того въ театралния салонъ на чи
талището даде пиесата ,.Край мжт- 
ния потокъ“. Съ голймо усърдие 
младитй театрални любители се под
готвиха я изпълниха ролитй си въ 
тази хубава пиеса много добрй По 
подготовката на представлението, 
както и по разпродажбата на биле^ 
титй,
много голймъ трудъ. За голймо съ
жаление, обаче, самоковската публи
ка погледна съ много слабо внима
ние на тази благородна и похвална 
тйхна инициатива За да видятъ едно 
магаре на сцевата и да дадътъ пари 
на единъ зевзекъ. самоковскитЬ граж
дани изпълниха театралния салонъ, 
а за поощрение на туриститй, кон
то се бореха да събератъ каква 
годй сума за постройка хижа въ 
Рила, не благоволиха да дойдатъ го- 
лйна часть дори отъ старитй ту
ристи и тритй четвърти отъ мйстата 
останаха праздни. Затова нашата 
младежь бйга въ клубоветй на ку- 
муеиститй.

да е градъ произхожда: отъ сжще- 
ствующъ грубъ личенъ егоизмъ, отъ 
липса на общестменосгь, т. е отъ 
бедность въ душата да се чувствува, 

. че личния жлвотъ е тЬгостевъ и

началото иа повдигане града по
единъ здраво обмисленк плань, уш>- 

впрй- рито безъ лутане слйд^анъ . 
второ, спорно е, че издигането на единъ 

градъ надъ останалигй градове въ 
неземледйлеки България е етно вйлико дйло — 

краища на една з» мледйлска страна, работа и съ право гордость 
като нашата Въпрйки липса на ж. 
пжтна свръзка горнитй две условия дигане е станало на средствата ва вмйсто да се хвърли въ нроизвдетвото 
сж за сега, поради слабата ни родна с»мигй тйхъ

очевидната, економичносгь въ 
гането и изаолзването й и неприятееъ, че обществения е лекъ, 

приятенъ. че не е щастливь тоя, 
който има много, а живйе и общува 
съ хора въ мизерия; както и отъ 
това когато богатството стои пасивно,

безработицата, каквато сжщесгвува
8а сега въ всички

на жи- младитй туристи положиха
телигй му, особено когато това из-

и лр. и пр. Няй-сетве да ее се забравя, 
животъ трйбва да сеА два сж факторитй които опрй- че съ нашияиилустрия, нагплно достатъчни да

дадатъ удовлетворителна конкурентна делятъ величавостьта на вейка работа- подготви но-културенъ такъвъ на 
способносгь на самоковското ивдует* 1) ила, насочена п}1авилно, безъ бждащето поколение, иначе живота

Отъ друга най мало отклонение и разпиляване ни ж *вущит'Ь нЪма пикакъвъ
смисъл*.

риално производство 
страна м>же да се убЪди държа- въ разни врйдни търкания, въ по- 
вата ва създаване на единъ такъвъ стягането поставената цйль и 2) 
закпнъ 8а насърдчаване мастната врЪме — дьлги години. При слаба 
индустрия, въ който да се пред- енергия могатъ да се извършать 
видятъ ва индустриалните въ не- велики дйла стига тя да се насочва 
свгрванитЪ съ ж плтната мр+жа дълги години. Падащата на капки 
населени мЬста ощепо-голЪми об- водица, тая малка енеогия. пробива 
лаги. Това ще бжде справедливо камъка, стига тя да и »да многог го- 
тъй като и Самоковъ е харчилъ дини и все ва едно негово, 
ва българскитЪ железници, въп
реки че това е ускорило запада- е могжщо,

вейкой го има, никой никому не 
може да го отнеме. Естествено е, че 
енергията на единъ западначъ градъ 
е много малка, обаче времето за

РАЗЦЕПЛЕНИЕТО НА 
ЗЕМЛЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗЪ.

Въ него има двй течения. Разли
чията имъ се състоягъ главно въ
тона. какъ да се реорганизира съюза 
и какви измйнения

на ка-
мака, мйсто. Времето като факторъ 

понеже е безконечно, а
да се внесятъ 

по меж-въ устава му. Огъ воденитй 
ду имъ прйговорн не е могло да се 
дойде до никакво споразумение По 
тази причина съюза се раздйля на 
двй крила, едното отъ който се води 

временното, му управително тйло 
на ул. „ Врабча“ и една часть отъ

ИГРА НА СВАДБА.нието му.
Нима една умна държава неможе 

да съзнае, че населението въ пла- На 31 м. м. Стоя Зашева, отъ 
с. Говедарци се срйщнала съ из
браника си на селската чешма. 
Олйдъ дълъгъ разговоръ пъленъ съ 
увйрения и влйтвн яа вйрность оста
вила котлитй и още сжщия моментъ 
заедно съ любовника си и още шесть 
души негови другари избйгали въ 
дома му въ с. Доепей-Махала.

Родителитй на момъка я посрй- 
щнали радостно и веднага свикали 
роднинитй си на честито При по- 
здравлениятч момата цалувала ржаа 
на всички роднини и взимала щедро 
даваните й, споредъ обичая, парични 
подаръци.

На цругия день, обаче, дошелъ 
баща й да я иска Стоя безъ

нинитй е което крйпи национално
стта и че то, слизаще въ равни- 
цитй, влива животворяща струя 
цародррго здраве?? Защо тогава да 
не се създаде работа на това насе- обществена енергия за повдигане 

; лрние 8а духовното и материалното града, умножена на вйковното врйме 
му благосъстояние, които единствено Щ® Д^Д® грамадния резултатъ — не-

говотп процтвтяиане Ако има нйща 
невъзможни презъ жцвота на отдй-

отънего е сжщо такъвъ могъщъ факторъ 
вакъвто е бн «ъ ва всичкитй градове, 
които сж цъвтйли. И най малката ДепУтатската група, а другото —

отъ Д, Драгиевъ съ останалото число

за

депутати.

УИЛСОНЪ ПОЧИНАЛЪму липсвагь при здравия въздухъ и 
вода, за да бжде здраво и се множи, 
ва да освйглява съ непрекъснатото лзнъ човйкъ, въ който случай сж президентъ Уйлсонъ, който прогласи 
си тйчение надолу къмъ равнинитй ограничени максимигй на енергията прйзъ врйме на войната свойгй 4 
цйлото българско цлеме?? Нима му и на врймето (живота му),— то т°чки за миръ, съ които побйдите- 
стремлението на една държава "~да 8а еДинъ гРаДъ всичко е възможно, ЛИТ,Ь, въпрйки добритй ваийрения

понеже врймето е вйковно — живота на Уйлсонъ, измамиха побйденитй 
бждещвтй му поколения.

Тояга щото да се твърди, това МиРни д<»говори, въ оковитй на ко-
кпегАо често се говори, че е невъз- ИТ0 Днесъ* пжшкатъ милиони хора.
можно издигането на Самоковъ на 

■ сдйдователво да увеличи населе- средствата на самите му жители „ШИРОКИТЪ И ВЛАСТЬТА.
нието тамъ, не може да представи е едно голЬмо заблуждение, въ

Починалъ е бившватъ американски

внесе културенъ, човйшки яшвоть въ
недрата на цуетитй си малонаселени
планини, които съставляватъ почти

на страни и имъ наложиха драконовски

много
да му мисли, доволна отъ събрани& 
бакшиша, напуснала дома ва любов- 
внака си и се върнала въ бащината* 
си ката.

половината отъ нейната повърхность,

__________________ ___________ Конгресътъ на широквгй социа-
единъ народенъ идеалъ, на който тя с6столние да отчае %<урата, да листи въ ваейданието си на 5 того

ги направатъ инертни Да поиска е взелъ рйшение: да се прйдяви ис- 
( амоковъ издигането си и то ще. цане на правителството да изпълни 
стане; но да го поиска съ дйлата! една платформа и

здраво да обоснове вйковното си бж 
даще сжщсствувание??? И нима този ЩРекламирайте 

чрезъ в. „Пробуда,г.да се рекоастру-:
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I Самоковски Сддебенъ Пристав»БУЛАИРСКО ТЪРЖЕСТВО. Хроника Христовъ. По следственото дгЬл > по 
нараняването на Христо Г Поповъ 
отъ бащата на момата, Лазо Ко- 
вачки е взето 10001* лева гаранция, 
а на синовете му по 1000 дв. Ра
нения е излйзълъ отъ болницата 
здравъ.

На 8 того, частите отъ Самоков
ския гарнизонъ отпразднуваха 
бойния си прачдникъ. „ Булаи реките 
победим По тоя случай на площада 
„Царъ Борпсъ” биде отслуженъ бла- 
годарственъ молебенъ въ специално 
построенъ повилионъ отъ бороза зе
ленина и се произведе парадъ на 
войските, а вечерьта на 7 того на 
сжщия площадъ бвде изпълнена це- 
ремонална заря. Тоже на 8 того въ 
казармата на 22 п. дружина е има
ло баняетъ.

На тържествата присатствува и 
полковия командиръ г. полковникъ 
Банковски. който държа на площада 

* подходяща речъ, както и бившия 
командиръ. на 7 Артил. отделение 
г. подполковникъ Рашковъ.

ОБЯВЛЕНИЕ Щ 365.— |ИН0Г0 отъ читателите ни се 
оплакватъ, че секретарь-бирнииите 
не имъ предавали вестника. Особено - 
геройство въ това отношение е про- 
явилъ Релйовския секр -бирникъ.

Като оставяме за други пхть да

Подписаният» Хр Миновъ, 
дебегъ приставъ при Софийски окр 
сждъ, на VII я участъкъ, обявявам» 
на интересующите се, че на осио- 

— Итад^й е отстъпила на Юго- вание изпълнителния листъ Ю 2173 
посочимъ всички тия доблестни об- слазия частьта си отъ окупационните издаденъ отъ II Самоковски миров! 
щински служители, както в да ка- равноски, които иматъ да ввема от» схдъ на -З/У 1923 г. на Владн- 
жемъ по некоя горчива за техъ вс- България, 
тина, привлич ме вниманието на г 
г. началниците на тел пощенските Това
станции и на г. околийския начал- 3 отстъпването й на гр. Фиуме оть 
никъ върху горния фактъ п ги мо- Югославия, 
лиме да заставятъ общинските секр. 
бирници да изпълняватъ по-добро-

сж-

споредъ решението на миръ Паневъ, отъ Самоковъ, про- 
последната конференция въ София, тивъ Димитъръ Вжжаровъ, отъ с. 

е направила въ благодарности Поповяне ва .10*0 лева и съгласно
чл. 4 7. 910 — 9 5 отъ* Гражданското 
съдопроизводство, на .29/11 т год. 
ще нродавамъ въ Самоковъ, на пу- 
бличенъ тьргъ, следующйя длъжнж- 
ковъ движимъ имогъ: Единъ голем» 
конь, оцененъ за 10000 лева.

— Народното събрание е гла
сувало на депутатите 400 лв дне
вни пари. Същите до сега беха 
260 лева.

— Споредъ взетите решения, 
изборите за окръжни съветници ще 
се ароизведатъ въ края на месецъ 
мартъ, а общинските въ 
на априль.

— вЪстНИКЪ „Женско огледало41 
се получи въ редакцията ни. Поради 
особения интересъ, що представлява 
материала му, особено за добрите 
домакини, ние го препоръчваме, като 
необходимость за всЬко семейство
. - Международната комисия па 
вещи лица е почнала изучванията 
си на економическото положение на 
Германия въ Берлинъ Англичаните, 
американците, па даже французите 
събират» големи суми за гладува
щите немци.

съвестно длъжностьта си пощенски 
агенти, за да не става нужда да се 
отнасяме до прокурора.

•гр. Самоковъ, 14Д1 1924 г. 

Съд. приставъ: Хр. Миновъ
— Общината ще закрие бюрото 

за прехраната, защото, както тя, 
така и гражданите видеха отъ него 
много големъ хаиръ. Само отъ по
следната доставка отъ 4 0000 кгр 
жито. общината е загубила около 
8000 лева.

— ГОДИШНИЯ абонаментъ на 
вестника почва да тече за всеки 
абоеатъ отъ тогава, отъ когато почне 
да му се праща вестника.

Администрацията се вадева, че 
никой нема да се скъпи за 1 левъ 
^едмичво и нема да го повърне, за 
да закрепне и се развие и въ ва 
шия градъ единъ общественъ листъ.

— УСТАНОВИЛЪ се е на ад
вокатска практика въ Самоковъ ад
воката г. Ник. Гаврилов», бившъ 
мирови съдил, вам прокурори и пр

— ЗА КОМАНДИРЪ на 7 мо 
Артилерийско отделение е преиеденъ 
г. иодполк. Братановъ, досегашенъ 
началникъ на домакинското отделе
ние при Соф. Артил. Арсеналъ.

ЕМИГРАНТСКО СЪБРАНИЕ.

На 10 того въ 10ч. прЬди обЬдъ 
въ бившата семинария, Македонското 
братство „Хр. Чернопеевъ“ устрои 
събрание на своите членове за по
пълване настоятелството и за раз
глеждане на некои въпроса отъ 
организационенъ харавтеръ.

Вместо излезлите отъ настоятел
ството г. г. Д. Добровски и Хр. 
Бащавеловъ избраха се г. г. Д-ръ 
А. Райновъ и М. Фировъ

За делегати на конгреса на ма
кедонското братство въ България, 
който ще се състои на 15 того въ 
София бидоха избрани г. г. Ганевъ 
и М. Фировъ.

Правеше впечатление, че разис
кванията по всички въпроси беха 
напълно обективни в пропити съ 
взаимно уважение и съ големя пре- 
даность къмъ дЬлото, на което служи 
братството. Също така всички ре
шения бЬха взети 
единодушие. Требва да се признае, 
че въ Самоковъ едва 'ли има друга 
организация, въ основите на която

началото
Самоковско Гр. Общ Управление

ОБЯВЛЕНИЕ & 818
Гр. Самоковъ, 12 Декември, 1924 год.

Общинското Управление обявява 
на интересующите се, че на 11 день 
отъ публикуване на настоящето въ 
вестникъ „Пробуда“ отъ 3 — 5 часа 
следъ обедъ въ помещението на Са
моковското Околийско Финансово 
Управление ще се произведе търгъ 
по доброволно споразумение за отда
ването подъ наемъ общинската бич- 
кия за време отъ сключване дого
вора до 31/11 1926 година.

Поемните условия, както н др. 
заклани следи, видове и количества книжа се намиратъ въ Общинското

Управление, в въ деня на тдрга въ 
Финансовото. Управление. Залог» се 
иска 1 у.)°/0

Въ Самоковската кланица еж

добитъкъ;
2"2 вола възлизащи на 20*75 кгр 
>261 крава „

~*В51 телета 
20 биволи „
33 бнвошци „
16 биволета „

3154 овии „
4748 овци п 

375 кози
агнета „

3*^7 ярета „
84 свини „

„ 17901 „
70* „ 
3549 „ 
3679 „ 

366 „ 
47'4б9 „ 
5906: . 

5404 «

съ пълно
Отъ кметството.»» »»

Самоковско Гр Общ. Управлениеда съществува такава искревость, — СпестОВНИТ^ КНИЖКИ требва 
такава сп.ютеяость И действително, Да се прйдставятъ на т п- станция

з » олихвяване най-късно до 31 мартъ. ОБЯВЛЕНИЕ № 817
това е възможно само за македон 
цигЬ, защото техните неволи и 
страдания въ оковите на робството 
съ направили отъ техъ самоотвер
жени ратници е а единъ единстаенъ 
идеалъ — свободата на отечеството, 
за постигането на която сх готови

гр. Самоковъ, 12 декемврий х924. г.
— Референдумъ е произведенъ 

на 3 того вь с. Костенецъ за яа- 
тваряне па кръчмите. Резултата е 
положителенъ

Общинското управление обявява 
на интересующите се, че търси да 
закупи по доброволно съгласие 5000 
кгр. ечемикъ за храна на общин- 

______________ _______ ските коне Споразумението ще стане
*^амоковеки С&дебенъ Приставъ въ помеЩението на околийското .фи

нансово управление на 11-ия ден» 
отъ публикуванието настоящето въ 
Мипникъ. „Пробуда“ отъ 1.0 

Подписаниятъ Христо Миневъ, часа преди обЬдъ 
Схдебенъ Приставъ при Софийския Желающите да подадат» офертите 
Окръженъ Схдъ на VII участъкъ, на си въ общинското -управление,-д- в» 
основание изпълнителния листъ №
4734, издаденъ оть I Самоковски

39795 „
2030 „ 
6084 „

Или всичко 2127.16 кгр.
— Миналата зима фурнаджиите 

въ града, подъ предлогъ, че купу 
Македонското братство въ Само- ваха дървата скхпо, почнаха да уве-

да дадатъ всичко.

ОБЯВЛЕНИЕ № 240ковъ е още млада организация личаватъ пиширмето и го вдигнаха 
Въпреки сърдечния жаръ, съ който отъ 8 на 10, 12 пъкъ нЬкои и на 
членовее й ратуватъ за светлото 14 лева Тази година дървата се 
дело, за постигане на сжщото. не- продаватъ на половина по-евтино, 
обходимо е редовете й да бждатъ по- Защо сега фурнаджиите не намалятъ 
пълни и по многочислеви. Ето защо пиширмето или общината ве имъ 
длъжвость се налага на всЬкй еми- наложи това? 
грантъ или по произходъ македо
нец», безъ покани и напомнюване, 
да влезе въ редовете на братството 
и въ купомъ да дадатъ своя данъ 
въ легалната имъ борба за свобо
дата на поробена Македония.

12
..

деня на търга въ фин. управление. 
Доставката на целото количество 

Мирови схднл на 3/10*1923 г., в» ще стане 10 дни следъ утвържде- 
дол8а на Петъръ М. Дживовъ, отъ нието търга, а изплащанието 5 днж 
с Широкн-Долъ противъ Стойчо Ив. следъ одобряване на договора отъ г*на 
Мазнички, отъ схщото село, за 1400 Софийски окрмженъ управитель.

„лв , и съгласно чл. чл. 910—925 
отъ Гражданското Схдопрои8вотство, 
обявявамъ, че на 14 Февруарий 1924 
год- въ 9 часа преди пладне ще 

— Погрешно сме съобщили въ нродавамъ въ Самоковъ на публн- 
Тъкмо на време се появяза една миналия брой, че учениците, на ченъ търгъ, следующйя длъжниковъ 

нова драма у насъ. Това е истори- .които е взето само 8а х.тЬбъ ва една имотъ: Единъ конь червенъ на около 
ческата драма „Обесването па Василъ вечеря по 14 л см квартирували въ 6 — 7 год., оцененъ за 3000 лева.
Левски“ въ петь действия и една Горни-Пасарелъ, вместо въ с. Па , гр. Самоковъ, 1/11* 1924 год. 
жива картина отъ нашия колега г. мурлия.
Стоянъ К. Бумбишевъ.

Драмата е издадена по случай
годишнината на апостола Левски Занковъ, сега живущъ въ гр. София, 
и заслужава да бжде представена и както всека зима, така и сега е из- 
въ най-затънтенитЬ врайша на Дар- пратилъ ЮОО лева на г директора

прогимназията, която сума да рав-

— Дългогодишния учитель г. 
П Бюлбюлевъ си е подалъ оставката 
следъ 34 годишна непрекъсната 
служба и е 8аелъ почетната длъж- 
ность председатели на училищната 
тричлева комисия въ гр Самоковъ.

Залогъ се иска Юв/0-
Отъ общината.

ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВСКИ.
Бичкия

еъ циркуляръ
се дава подъ наемъ. — Подробност! 
при г. Михалъ Георгиевъ, просбо- 

писецъ въ гр. Самоковъ.
Схд. Приставъ; Хр. Миневъ.

— Съгражданина ни г. Христо
%Д

Кооперации, общчии, училищни и 

черковни наетоятелетва и търговци! 

Давайте баланеитЪ еи, 

обявления и реклами

;.:

ваството, за да се видятъ нагледно 
плеадата борци — ратници за нашето Даде на сираци отъ войната или 
освобождение, да се видятъ мжките други крайно бедни ученици, 
и страданията на Балгарския яародъ 
подъ Турското иго и пр.

Намира се въ всички книжар
ници и у автора Ст. Бумбишевъ — 
журналистъ гр Радомиръ.

4*.

— Еленка Лазова Ковачка, отъ . . .. _г .......................... . г
с. Доспей, която беше избйгала, въп- вДИМСТВвНИЯ НЗЙ^МНОГО рвЗПрО(ЗТр&*

нения и любимъ в. ^Пробудавг 

Самоковската околия

4.

т■реки волята на баща си, въ село 
Белъ-Искаръ, което вече съобщихме, 
се е венчала за избраника си Ив

ВЪ •- ■.*:• •<I....

V*;» ' . : А
Печатинца на Киста Ватовъ а Си' — Саюювъ ''

* >С ’
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Самоков, 3 Март 1923 г. . Брой 10.'IV. Год. I. ;

ПРОБУДА Обявления:
Венчални и годежни 50 лв; 
В хрониката <на ред 10;лв.‘; 
Всички други на дума 1 яв. 
На кв. сантиметжр 2 яв.

Абонаменти:
За година 
За в месеца .... 30 лв. 
За 3 месеца .... 20 лв. 
__  1 брой! лв.

60 лв.

СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК ЗА. НАРОДА.
---- ----- Редактор: Хр. К. Милев ----------

! шсхшвнвш народния яат.ПОМОГНИ СИ САМ.
Учредения в София Централен Общограж- 

дански Комитет за създаване и управление на 
Фонда Български Народен Театър“ е вече при- 

и средствата за борба против ! ел устава на-фонда и обмислил средствата, с. кои-
б?ю“ефГв.^!™про™«." Iто *» ***** необходимата сума аз
всички жертви, защото иначе I реставриране и обзавеждане изгорелия театър.

За възстановяване на Народния театър треб
ва да- се притекат на помощ, да вземат участие 

всички граждани от градове и села. Изгорелият

Тази оче-С гласуването на новия из- сега е представена, 
бирателен вакон, които почти видна действителност требва да 
повърна старата, мажоритарната се прецени на време, за да може, 
изборна система, земледелския без всеко бавене да се изберат 
съюз осигури за себе си спе
челването на изборите. Мнозина 
мислеха, че всред парламентар
ното болшинство ще настъпи
колебание, а може би п.разрив силния противник не може да | 
и прокарването на закона ще се победи.
се осуети. Факта с гласуването Но дали е повервала вече 
на закона, обаче, опроверга тех- буржоазната опозиция, че мн- 
ното предположение. Сега пък ваха ония времена, когато вла- ■ Х]ШМ Ш .бЖЛШрСКОТО ЙЗКуСТвО Требва Да бЖДв
почна да се пише и говори за стта се раздаваше и крепете | иЗДШПаТ ОЩв ПО-ХЦбав, ОЩв ПО ввЛиЧвСТввН С Об- 
съставяне на временен широк 0т горе ? Дали са разбра*лй вече : гУ ' гп
коалиционен кабинет, който да партийните водители, *чо мина ’ ЩИТ6 уСКЛИЯ Ш1 вСИЧКи бШЛШрСКи %р(1ЖДС1Н%1, Ту-
произведе изборите, защото се- времето на котерииното парти- репи >Ш ЩШТШШ ОТ ЗЛаТй СЪДбй, КОЯТО ТОКй
гашното правителство немяло . занство и че днес са нуждни | жест0К0 ПОСвгШ П общПШ в рОЗвОЛШи. ПЪрвШ 
това право. Колкото и верно да | силни партии, идейни пародии . * ^ 1 Г
е това мнение, близкото бъдеще организации, единствени фак- ТрССМ НС1 Ш1Ш6Т0 ИЗКуСТвО, ОЪЛШрСК1СТ6 ЬрОЖДОЛШ 
ще покаже, че и то ще остане тори за съдбините на отече- требва Дй ДОКОЖиТ ПрвД вЖШаШШМ СвСТ П ПрвД
глас в пустиня. Скроения от ството ? Дали ще мотт ашотото \ цсТОрИЯТа. Чв НИКаКви ЖЩОСТКЯ ПС МОШТ Дй Ш 
правителството на г. Отамоо- наши партийни теоретици да I 1 ’ п -
лийски план за разтуряне па ка- се освободят от алюзията за СМуТЯ V Чв Тв Са 20ДНП Да 'ПЗДШНат рОДННОТО Ц3~

кус-тво на още по-го лема висота.
За да може и нашия град, заедно със селата

I

!.

марата, за произвеждане п сп- строго ирокарваие на чисто 
гурно спечелване на изборите, 
ва попълване на кабинета с

свои принципи, да престапат да ; 
спорат помежду си за мини- ! от околията да дадат своя дел за възстановява- 

■пето на Народния театър, редакцията на 

[в. „Пробуда“ апелира към. местните сдружения, 
1 организации и културни. институти да вземат 

инициативата и образуват местен комитет, който 

да се грижи, за събиране помощи за „ Фонда 
Български Народен Театър.“

верни нему ш послушни мини
стри ще бъде изпълнен във
всичките му подробности с най- дадат ръка за общо сътрудни- 
голема смелост. Всички други | честно пред олтари на пацио- !] 
догатки и вервания са праз дни ; налиите интереси? 
надеждп, които немат нищо общо 
с близката действителност н 
които повече спомагат за из-

стерства, депутатски мандати 
и чиновнишки постове и да си

Тия са големите въпроси па 
които народа не требва да чака 
отговор от партийните щабове, 

пълнението на начертания план. ! гре са разрешени за него от-
В предстоящите избори за иа- | давиа; те са доказани от вре- 

роднн представители на опози- | мото, от събитията. Народът, 
цнгята предстои да разреши най- } прочее, сам требва 
тежката задача в своята поли- I мерки, да положи всички грижи 
тика. Новият закон и условията : за сплотяването му под едно 
при които ще бъдат произведени знаме, за закрепване на обще- 
изборите отсичат пътя на опо- ственната солидарност и изди- 
зицията не само към властта, гане на либералния демократи- 
но даже и към парламепта с зъм, на истинско свободното на- 
онова число депутати, с което родно управление.

като убиели, за един двадесет 
души. Отмъщението беше съоб- 
ще-не и в техните некролози.

Безспорно всеко убийство за 
служава осъждане и протеста 
на Самоковския комунистически 
общински съвет в тази смисъл 
е много уместен. Не са прави, 
обаче, комунистите да обвиня
ват и протестират изобщо про
тив буржоазията, взета като 
политическа единица. Известно 
е, че нема никакви доказател
ства, от които да се вижда, 
какво убийството е дело на 
буржоазните политически орга
низации. Те никога нс са си 
служили и нема да си служат с 
убийства защото те са жестоко 
и глупаво средство, с което не 
се постигат политически цели.

Нашия наказателен закон не 
позволява личното отмъщение. 
За убийството требва да отго
варят убийците, а не да се пла
шат с убийство и да се уби
ват невинни граждани. От там 
и логичното заключение, че ко
мунистите търсят причини ва 
убийства на невинни граждани, 
техни политически противницй. 
За това й съветника Н. Коцев 
ги предупреди: „Да стоят мирно, 
защото буржоата уме да се за
щитава/4

да вземе

Убийството на Дупнишкия Кмет.
до тежко ранения Коста Петров, 
стреляли и го убили. Извадили 
след това револвера му от джоба 
и изстреляли в»в вече мъртвия 
всички патрони, 
щиковете иа своите пушки те 
обозобралили лицето му до не- 
узнаваемост.44

По повод на това убийство 
Самоковския комуни етически 
съвет в заседанието си иа 27 м, м. 
гласува протест против буржо- 

държара за убийствата 
на комунистическите .водители 
и не за залавяне убийците. Гла
суването на протеста стана но 
предложение на съветника кому
нист Михал Конов, който с 
свойственния нему патост под
черта, че както убийството на 
Георги Муструков в Дупница, 
така и сегашното убийство били 
дело на буржоазията. Сжвет- 
никжт Петр Г. Говедев пжк, 
след като подкрепи другаря си 
М. Конев, 8аяви, че те, кому
нистите щели да си отместят,

Предаваме текстуално съоб
щението на „Работнически 
Вестник,44 по това убийство.

„Вчера, на 21 т. м. 3 и поло
вина часа след обед, близо до 
Дупница, на 8 километра влщ 
от града, гщ шосето за Коче
риново, е убит Коста Петров, 
кмета на дуинишката комуна. 
Убийството е и8вжршено от 
две лица, вжорд^жени с пушки, 
които сж причакали файтона, с 
които Коста Петров, ваедно с 
двама инженейи се завръщал 
от електрическата инсталация 
в с. Пастра (кжм Рилския моиа- 
стир), дето ходил по общинска 
работа.

От пжрвия изстрел Коста 
Петров- бил наранен тежко. 
Файтонджията подкарал блрже. 
конете, но убийците стреляли, 
убили коня и наранили файтон
джията и един от инженерите. 
Когато файтона спрял и леко 
ранените могли да слязат от 
ногр, убийците се приближили

ВИЖТЕ ГИ!
Най-после с

Вестник „Самоковска Кому
на44 като съобщава резолтат* 
от ревизията на общината, про
изведена миналата година, взи
майки повод от нея и от една 
статия вжв вестник „Пробуда44 
син е куп хули и обиди вжрху 
мен. Не бих желал да отгова
рям на такова хулиганство, но 
от увржение кжм читателите 
ще хвърля светлина върху ре
визията.

Инспектора С. М. Симеонов 
ое можа да изпжлни джлгжт 
си на ревизор. По миого при
чини, той изпусна маса вжпро- 
си, на ревизирането на които 
сам поисках да бжде пратен. Спре 
се само на недоимака в касата, 
който преди пего аз ц Георги ♦ 
Стоянов намерихме, а от него 
искахме само това да покаже да-

Но какво значи това закан
ване на комунистите!? Човек 
като чете и слуша такива за
плашвания :с право може да се 
запита в правова страна ли 
веем или в Патагопия. При 
заплашване основателно може 
Да се каже още и това, че ко
мунарите нарочно обвиняват 
буржоата, за да намерят при
чина за убиване хора из ней
ната среда. Значи сега требва 
Да се чакат още двадесет убий
ства? И понеже не се внае кои 
двадесет души ще бждат убити, 
всеки буржоа требва да има вече 
пред вид, че йсики момент може 
Да бжде убит.

явната
мен

това

I
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, ПРОБУДАСтр. 2. Брой 10.

Не ли едвам след това излезе 
указа за уволнението ми, обо
снован на ревизионния акт и на 
чл. 99 от закона за градските 
общини и назначението на Паун 
Станоев, за когото комунистите 
по-миналата година сами писаха 
в своя вестник, че като / пред
седател на тричленната комисия 
закарал в дома си шест коли 
общинско сено и който 
лата година при две оферти: 
едната от Ст. Виячев за 50,000 
и обещание за наддаване, дру
гата от комунистическата коопе
рация само за 25,000 л. даде па
сището Севдибежица на коопе
рацията и ревизията го оправда.

Ако „другарите“ искат, повече 
осветление и полемика по този. 
въпрос, па след него ако дой
де ред п по други, готов съм 
да им дам, яящото аз не сжм от

на отлукана, а долу — яхър и дър- 
варник. Построена е от прост дърве 
материял, измазана с кал и вар, по
крита с керемиди, двор и градина, . 
всичко....

ли той не е револтат на счето-4 
водна грешка или е действите
лен и в последния случай кой 
требва да го плати. Но и .тук 

' той прояви своята некадлрност 
да ревизира, защото, след като 
намери, че в касата има 9000 л. 
повече й след като склса два 
акта за наличността, едвам с 
третия акт обяви, че имало не- 
доимак
действителност той е много по- 
маллк. И в заключението си, 
след като отминава маса факти, 
които доказват мойто безучастие, 
в тия сметки на общината, по
сочва н мен за отговорно лице 
и Министерството на Финанси
те, въз основа на неговото 
мнение, логически заключило и 
поставило и аз, солидарно с бив
шия отчетник, да изплатя тая 
сума. Ала съдебната власт, 
респектнвпо Апелативния съд, 
кждето е обжалвано постановле
нието и Върховната сметна па
лата, която ще разглежда отчета 
ми, ще покажат има ли недои- 
мак колко е той и кой требва 
да го заплати и тогава ще се 
види истината по заключението 
на инспектора.

По втория педоимак от 
3672*20 лв. сам инспекора пис
мено призна, че по-големата част 
от него се дължи на погрешно 
преброяване н приемане големи 
суми на доверие, без преброя
ване и то вжп време, когато 
през касата на общината мина
ха на приход и на разход ми
лиони лева, които се донася и 
изнасяха с торби и чували. Ин
спекторът призпава и това, че 
право или криво, тази сума се 
внесе от мен в касата на общи
ната още веднага и тя се уравни. 
А това значи, че този недоимак 
не съществува; защото един от
четник, по ред причини, всеки 
момент може да има касата си. 
неуравнена й щом като я урав
ни в момент на проверка или 
на предаване тя се счита редовна.

Въпреки това инспекторът 
е казал, че аз не съм бил до
бър отчетник и че требвало да 
бъда подведен под отговорност

Това са моите големи грехове 
по службата ми държавен кон- 
тролюр в общината. Особено 
втория от тех е. толкова стра
шен, щото аз сам го признавам. 
Бидейки сиромах от рождение 
и до сега може да съм слаб в

кв. м. застроено и.... кв. м. не- 
застроено място, при съседи на це
лия този имот, наследници Хр. Гъ- 
лабов, Сотир Гребеичарски, Атанас 
и Велин Алинскп и улица, оценена 
за 1800 лв.броенето и пазенето на пари. 

Заемайки до вчера сравнително 
доста добро служебно положе
ние и бидейки ^при условия,

стана бо-

Желающите да купят, могат да се 
явяват- и канцеларията ми всекой 
приел»тствен ден и час, за да пре
глеждат книжата и да наддават.

Самоков 24. II 1923 год.
Съдебен пристав: Хр. Минев.

8962*53 л., миеа-когато в
при които можеше да 
гат и аз, както много други, 
аз останах пар сиромах, сигур- 

незняя да боравя с 
пари. Затова не съм добър от- 
чнетнитс." Това е сигурно грег

Съд. пристав при Софийски Окр. Съдно защото
ОБЯВЛЕНИЕ X 330

На основание определението Хг 
1648/22 г. издадено от софийски ок
ръжен съд в полза на Сетка Н. 
Стоилкова от Самоков за себе и ма-

съгласно .чл.

8а времето, та инспектора ме 
джржи отговорел, а „другари
те“ ме клоймат така жестоко.

лолетните си деца и 
1007—1026 от гражданското съдо
производство, обявявам, че от 24 фе
вруари до 26'март т. г. включително 
в канцеларията ми ще трае публич
ната продан на следующето наслед
ствено недвижимо имущество, свобод
но от залог и запор, а именно:

Дукян, двуетажен в Горнята Чар- 
шия на Самоков, X 28 състоящ се 
— горе: от стая п аТггре, долу едно 
отделение, служаще за дукян, със 
зимнина, построен от прост дървен 
материал, на пространство около 22 
кв. м. измазан с кал п вар, покрит 
с керемиди, при съседи: Наследни
ците на Георги Малчев, Иван п. Сто
илов, улица и Юда Йосифов Коен, 
оценет за 20,000 лева.

Желающито да купят, могат да се ' 
канцелврията ми всекой 

присЪтствея ден и час, за да прегле
ждат книжата и да наддават.

Гр. Самоков, 24 Февруари 1923 г.
Съдебен пристав: Хр. Минев.

В заключение по съдържа
нието на ревпзоинения акт на 
С. М. Симеонов ще отговоря с 
народната поговорка: гВа кола 
грлнци една сопа стига“

На „другарите“ пък ще кажа, 
че колкото и да ме кленмат и

тия, които, като гн ухапят мал
ко, шапка им свалят, за да ги 
не ухапят повече.

Хр. К. Милев.
преследват, аз съм пак спокоен 
и горд, защото, например: не 
съм плащал пари срещу раз
писки подписали от умрели хора 
или на работници, конто, се
дейки в Дупница, са чукали ча
къл в Самоков; не съм подпра
вял офицпялни документи; не 
съм прахосвал приходите от об
щинските имоти и наличните 
суми за вербуване па партизани 
и за изборна агитация и пр. и пр.

Но, за да бъда изчерпателен 
що годе, нека задам и неколко 
въпроса на „другарите:“

Не замислиха ли те, заедно с 
тогавашния председател на три-Г 
членната комисия „големия в 
града земледелец“, Паун Ста- 
поев, ведага след утвърждени
ето на избора и в време на ре
визията, да използуват същата 
за уволнението ми и заемане 
местото ми от Паун Станоев?

Не знаят лн те, че той с тази 
цел изсипа против мен куп хули 
и клетети и до М-вото на Финан- 
•сиите и до това на Вътрешни
те Работи и че при папускане 
председателския пост взе от ар- 
хивата преписката и не я по
върнат вече?

Не направиха ли и те същото, 
когато дойдоха в общината н не 
джржоха ли Паун Станоев в 
течение на стореното, който 
пък постоянно сновеше от Со
фия до Самоков и гонеше реви
зионния акт по министерството ?

Не ходиха ли но министер
ствата да искат уволнението ми 
„другарите“ Б. х. Сотиров Д-р 
Сака ров и кой ли не?

евдшташ вести.
Срока за доброволно изплащане на 

данъка върху общия доход за фи- . 
нанетова 1921/922 г. нзтпча на 15 Ш. 
т. г., след която дата същия що се 
събира с 10% глоба за закъснение.

Получи се в редакцията брошура 
.V? 1 от Хр. Захаронов, бивш пред
седател на комисията ио постройка 
чнталалището-пометник ^Отец Пал
ен“, с която дава изложение на при
чините за отнемането на тизи му 
длъжност и отговаря на ситуацията 
на архитекта Бпколов. Брошурата е 
разпространена между гражданите за 
прочит. Понеже ревизията по делата 
на бившат^ строителна комисия ие 

‘е свършена, мненистр си по тави бро
шура ще дадем след приключването 
на ревизията.

Общинския съвет е ретил кръч
мите да се затворят на 1 юли т. г. 
и е преработил облагателиите спи- 
сацн за вордно, сметно н канално 
право. Същият е решил прогимпа- 
зията да се строи ио стопанска на
чин, а не по доброволно съгласие, 
както бе решпл по рано, понеже това 
е незаконно.

явяват

Самоковски Съд. Проста*

ОБЯВЛЕНИЕ X 331

На Основание изпълнителния лист 
под X 2579, издаден оа П Самоков
ски Мир. съдия на 29-и август 
1922 год. в полза на Георги К. Алин
скп от Самоков, срещу Георги Хр. 
Димолето, от с. Дродоновци, за иск 
от 1500 лв. лихви и разноски 
и съгласно чл. 1004—1026 от граж- 
дапскоито съдопроизводство, обявя
вам, че от 24. II до 26. Ш т. г. вкл. 
в канцеларията ми ще трае поблпч-
на продан на следующето длъжни- 
ково недвижимо имущество свободно 
от валог и запор, именно: '

Виза в землището на с. Дродановцп, 
местността „Орниче“ от 1.6 декара, 
при съседи: Бр. Стаменови, Хр. Ил. 
Караиванов) Дена Л. Крамарска и 
Катина Хр. Димова, оценена за 2200 л.

Желакнцпте да купят, могат , да се 
явяват

под шш “
стаи, кухпя и зшпшк в домът на 
Г-ца Агл. Николаева, II

за присвояване на тази сума^
което пе-Това му заключение, 

ма да направи и последния не- етаж.

в канцеларията ми всекойвежа, е послужило за мотив за 
уволнението ми, защото в 
99 от вакона за градските об
щини е казано, контролйора мо
же да бъде уволнен' само кога
то се консггатпра, не от един, а 
от двама финансови ииспектори, 
че той е неспособен, немарлив 
в службата или за злоупотре
бление. За мен не двама, а един 
инспектор, бивш мой колега ка
то ликвидатори па Дирекцията 

С. Г. О. П., който започна 
да прави общински ревизии ко- 

аз бех вече побелел от та- 
който за най-простите

ШДШ БРАШНА: присътствен ден л част, да преглеж
дат книжата и да наддават.

Самоков, 24. II 1923 год.
Съдебен пристав: Хр. Минев.

Самоковски Съдебен Дристав

чл.

Типово. пшенично, луксозно, X 4, 
на 10 ст. по ефтено от коопорацпя/
„Обединение“.

ОБЯВЛЕНИЕ X 332»
На основание изпълнителния лист 

йод X 806, издаден от И самоковоки 
Мир. <?ъдия на 18 февруари 1897 г.* 
в полза на Лука Ив. Парпулов от 
Самоков, срещу Боте Барутчийски от
с. Дос-пей, за 150 лева лихви и раз- 
мс&ки, и съгласно чл. 1004—1026 от 
гражданското оъдопрфивводство, обя
вявам,-че от 24 февруари до.26 март
т. г. включително в канцеларията ма 
ще трае публичната продан на сле- 
дующото длъжннково недвижимо иму
щество, свободно от валог и. запор, 
именно: лпвада в Доспейското зем
лище, местността „Ливадни-дол“, 2-3 
декара, при съседи, Мишче Вуков, 
Коле 3. Вуков, Коле Велин, Коле 
Вой нов, Коте Вуков и Коле М. Дрвн- 
ски, оценена за 132 лева. '

Желающпте да купят, могат да 
в канцеларията мп всекой при

сътствен ден и час, за да преглеж
дат книжата и да наддават.

Гр. Самоков, 24.11 1923 г. 
________ 0*д. пристав: Хр% Минеш

.

Ив Клирджиев.

Съд. пристав при Софийски, окр. съд,Не ходи ли Б. х. Сотиров и 
кмета К. Кибаров с депутация 
при министър Стамболийски в 
Соколец да ме черпи и клевети, 
не взе ли от

ОБЯЛЕНМЕ. X 329
На основ.чнието постановлението 

от I самоковски Мир съдия
за

издадено
14-й Март 1922 год., в полза на 

Никола Георгиев и *др.—наследници 
на Мария» Николова, по баща йовева 
от Самоков срсщо Христо Иовев и др. 
от същия град за продажба неделим 
недвижим имот и съгласно чл. 
1007—1026 от гражданското съдо
производство, обявявам, че от 24., II 
до 26 март т. годпна включително в 
канцеларията ми ще трае публичната 
продан на Следующето наследствено 
недвижимо имущество, свободно от 
залог и запор, именно:

Къща в Николаева улипа в Са
моков X 224, едноетажна, състояща 
се от една голяма стая, две малки, 
хавгам, аятро, кухна и килер. Над 
западната част на къщата поетрое-

него телеграма до 
респективния мииистжр, с която 
нареждаше да бжда уволиен 
ие подаде ли на т. п. станция 
тази

нагато
кива и
въпроси* искаше осветление от 
агента на Банката Вл. Ману- 
шев и дебнеше да схване мие-

и

телеграма сам кмета, или 
нег^в човек?пието дори на писарите по то

зи или онзи въпрос, за да се 
ориентира в' работата — се е 
осмелил да каже, че съм бил 
не добър отчетник, ващото не 
съм бил знаял да броя или въ
обще да боравя с пари, вжпре- 

• ки че аз сам не вършех тази 
работа и мотива за 'уволнението 
ми е бил готов.

В е съ действуваха ли им за 
уволнението ми с клевети и РУ-
гатни протиа мен и всички плъ- 

бухали, поклонници и ахове п
мрака и безправието в общината 
8ащото ав занесох там факела 

реда и дисциплината, яащото 
исках да обнова службата, да 
охраня интересите на общината?

се
1 явяват

на

щЯшшПечатница йри Америкавсейте Гимназии — амоков
ч
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ОБЯВЛЕНИЯ:
АБОНАМЕНТИ:.

За година . . 60 лв.
За 6 м-Ьсгца . . 30 лв. 

1 брой 2 лв.

Венчални и гсдежни . . , 50 лв, 
Бъ хрониката на редъ . . 10 ле.
Всички други; до 50 думи 2 лв. на

дума; отъ 50 думи на горЪ 
1*50 лв. на дума.

На кв. сантиметъръ .... 2 лв.окопийеки ©1ьзтникъ за народа.
редактира кометете.

вода Тогава голямото село, черпейки, 
правото въ силата си, отбило р4- 

другото село въ техния 
долъ. Другото село страдало много, 
и понеже страданията раждатъ ге- 

N 102 9 ройте, още повече че правдата била 
на неговата страна, на края въ бор
бата

Г ца Йорданка Ст. Благоева 
—*г и 4-—.

Тнъ Борисъ Хр. Ненковь
Ще се венчеятъ на 2 Мартъ т. г. 

въ гр. Самоковъ, 2 часа сл. пладне въ 
Митрополитската черква. •

Поздравленията въ дома на 
младоженеца.

ката на

свършилъ въ Виенапо медицина
ПРИЕМА БОЛНИ
смойсеова’ ;

СЕ УСТАНОВЯВА
ВЪГРАДЪ САМОКОВЪ. % ул.

то победило. Кръвь текла много.
Победеното го.г&мо село склонило на 
мнръ, който подписали подъ следното летния сезонъ, когато водата е малко 
условие, коетб написали, като пото
пили

■ ИВАНЪ ХУБАНОВЪ 
самоковски гр. инжинеръ

НЕСЪСТОЯТЕДНОСТЬТЙ 

на проектираното софийско юдоподзване отъ Рида-
и се почти напълно използувала, е

перото въ прасната още кръвь? длъжна по силата на последния члевъ 
Чл 41 отъ Закона за собст- отъ закона, да. имъ даде всичката

вода, т, е да не отнеме нито единъ
Проекта за софийското водопол- биците и дедите си да не страдатъ

повторението на смщите нару- веноишпа на водитЪ: „правото за 
. И понеже всякога страданието ползувано отъ общественит-Ь вода литръ отъ нея. Отъ всичко това е

ясно, че ако София иска да се снабди 
съ вода непременно отъ Рила, то 
по силата на членъ 42, съ който 
се иска, щото С< фия. да запази на
пълно правата на Самоковския край 
придобити отъ вековното ползуване 
отъ сжщигЪ води, тя е длъжна да

зване отъ Рила е творение на пред- о:ъ 
положението, че населението бъ Са- * пения

е било следствие, причинено отъ па- м придобива са 20 годишна див-моковския край е невежествено, сле
дователно, В']ша да забележи, че то- решението на това формулирано пра- ность“ т е. този, който се е пол-

.ви вземане (ва водата е кражба,,тъй вьло, то хората кръстили това пра- зувалъ отъ една вода само 20 го
вяло законъ, защото никога, не се Давп, има право да се ползува отъ
е случило да има въ това изключе- нея вече за винаги и никой даже

(макаръ и за столица, като София) Да не помислюва да му я отнеме,
Има закони, но покрай г1>хъ 'ло- защпто ще пати зле или, друго яче

казано, отново ще се страда и кръвь увеличи тия води съ толкова съ кол- 
и по такл.въ начинъ падналъ а ято- *де се лЬе и то безъ полза, понеже

като това население има право на 
нея, споредъ чл. 41 точка 2. отъ 
Закона за имуществата, за собстве* нке 
востьта и сервитутите (.основния за
конъ на нашата конституция)' Ма- шите хора написали и „закончета1*, 
каръ п да се стр4стне населението 
въ самоковско предъ иерспективата рнтета на истинскнгЬ закони. Без

съмнено е, че основния законъ съ

кого има нужда. По такъвъ начинъ
тя може да стане господаръ само 
на увеличените води чрезъ искуст- 
веното езеро което тя ще требва 
да построй.

Веднъжъ така, отделението на во
дите при Министерството на Зем- 
леделието требва въ най скоро време 

Понеже са щото нешо се случ- Да отмени нотариално заверените
условия (задължения), които водо- 
шшувателутЬ отъ Самоковъ и Само-

въ края на краищата накъ този, 
който има право на тази вода, ще 
спечели. Такива борби т. е. все за 
см щото нешо ставали много и все 
см щото нещо се случвало, следова
телно, това нравило немало изклю
чение и го нарекли законъ.

на бмдащето велико за 
щастие, София ще се стреми да ре- който, следъ дълги борби и страАн
ализира грешно начъртания сн про- вия, хората см си наредили горе 
ектъ, защото тя черпи куража си долу по-сноеенъ общесткенъ и;иьотъ

него не-

не въ своето право, а въ своята е закона ва имуществата, за соб- 
величава сила; тя ще бмде и дър- ственостъта и сештутитЪ. 
зостна предъ ви цъ голямата яемощ- 
ность на самоковско Обаче, София ственостша на водитг» А водите 
да не забравя, че съ реализирането см били много важент» въпросъ за 
ва проекта, така както е сега на- . поделиве. Дейсттшгелно, иъулу&Ьтъ 
правенъ, т. е. безъ да направи ед- е билъ по-важенъ, обаче той е въ 
но искуствево езеро, за да увеличи изобилие, лесно се взема и никой 
водата и само увеличената вода да никому неможе да го занретп. освенъ 
вземе, на която тя безпорно ще има ако го удуши — следователно по ово 
право, повтарямъ, ако София необ- ва време немало защо да пишатъ

Въ тоя законъ се започва съ ек
вало не само между селата, но и 
между отдЬлнитЬ хора, т. е. много 
кавги см ставали валзодата, то вмъв конско см дали, ва да получатъ разг 
нали въ п завилото - закона „пбри решителните за техните нови водо* 
одъ отъ вр^ме 20 годиний, колкото ползвания, които глдеятъ: 
требва на едно новородено дете да »Въ случай ако Софийската * 
стане разуменъ, зрелъ человекъ и община реализира своето водопол- 
написали чл. 43 отъ смщия законъ: зване отъ Вила, то новатЪ водо- 

„ Правото на ползване отъ об ползватели се отказ ватъ отъ премислено постмпи, тя ще страда, за- за въз(уха закони, каквито сега вече
щото винаги, макаръ следъ дълго другаде и за него пишатъ. А водата щественитЬ соди може да се прЪ- тенциит-Ь за веЪкакво обезщетение*
време, препълнено съ страдания, е отъ го-тЪма важность. Въ нея пър- краши следъ като лицето не сее ^ Това задължение е отъ голяма
правдата ще възтържествува, понеже веначално се е зародилъ и продъл- ползувало отъ пея въ продължение обществена врЪда. Ето вече отъ две
виваги силата е била ва правото, и ж;ва да' се заражда живота, и кол- на 20 години“.
тогава този бйло сивъ змей (водопро кего да се деференциралъ живота,
вода) проточилъ се презт планините н|ма до сега разтителенъ и жико- 
отъ Рила до София, ще бмде памет- . тйски видъ да може да живее безъ 
викъ, свидетелствующъ предъ бмда- ня По реките см се заселили и 
щите поколения, за глупостъта ва храта. Първоначално те см немали се 0 отказалъ. Следъ като и дфцата роятность „ако София направи

това и пр.в. Проекта, така вакто е

години то е въ сила и уби подема 
Преследвало се цельта да се даде въ Самоковския край за използване 

възможность п на децата, като ста- водите, особено по-крупните меро- 
на-тъ възрастни,, да се ползуватъ отъ приятия, които не могатъ да рисву- 
смщата вода, о4ъ която техния баща ватъ при наличностьта на една ве-

!тза откровение, че водата е могла не се възползуватъ отъ водата, тога- 
намали труда имъ, като се впрегне ва чакъ можела да се отнеме и се направенъ, причини* грамадни загуби 
помага, въ работите имъ. За ра- другиму, за да -се увеличи об- на Самоковския край. Респективните

инстанции не можали ем да не ви-

умрелите.
Софийското водопол зване отъ 1 ила, 

какго е проектирано сега за 1500 ,
литра въ секунда, безъ искуствено йгата те впрегали вола. Водата 
езеро, ще има основите си на спя- лъ служила за пиене и поение до- 
щата костенурки и неговата солид- (тъка, за напояване ливадите, грй- 
ность ще е усигурена до гдгЬто тя ^ните и пр., т. е. да усигурятъ 
се събуди и размърда. А че ще се ^храната на себе- си и добитъка, 
събуди вероятностьта е пълна, по- )рата се • страхували много отъ

ада въ случай на суша, - още по-
че, че тогава не могло да дойде с& 8апазятъ па ползуващитЪ пре- Да има по-малко водоползвателн да 
Iщо отъ Америка. За да се засе- дтънишЬ имъ законно-придобити обезщетява, ващото неможе протвво- 
1тъ см търсили сигурните води, права, т. е, съ 20 годишната ймъ законно да * се облагодетелствуватъ 
> непрекъснато течение (непре- давностъ и пр.и едни, безъ това да бмде въ ущръбъ
ьсващи), защото спомена за сушата Този членъ има смисъль само, ко- на ДРУ^И* 
докарвалъ на техъ винаги призрака гато’ законно-придобитото 'ползуване 
I ужасния гладъ, сепроводенъ съ отъ водата е било за енергия, а.не
>леми борби и нашествия въ чужди за напояване и то само межДу ча- На 21 м и. сутриньта две вдах-
>ми за храна, тъй като тогава е егни лица. Въ никой, случай ^ози чета овчари намерили подхвърлено 
емало железници и параходи, за членъ не може да се приложи между при Продановскатаь могила едно но- 
^ си.купятъ храни, а дъжда е билъ населените места, както напримеръ вородено дете отъ мм.жкн, полъ на 
е нещо много капризно Градовете случая, който ви интересува (София възрасть 20 дни. Спасено отъ. студа 
селата см се увеличавали, споредъ и Самоковскб). Да,: не забравяме, че и зверовете по чудо, детето е било 

оличеството на водата, съ която см вековното смществуване на населе- донесено живо въ Окод. Управление, 
йвполагали- Отъ такава важность ните места, покрай, р. Исвъръи не- което отъ своц страна го е предало 

водата, за да започне основпия разривно свързано съ- използуването на Ташко еврейна аа времено от- 
аконъ. на конституцията ни най- водите на тая река, скотовъдство.то гледване. Полицията е. открила, цв 
апредъ да определя правою на хо- съ лиьрдите и градинарството см баща’ на дфтето е Петръ Галовъ'отъ 
ата да се ползуватъ отъ нея. техния поминъкъ. .София може да с. Райово, който го е цодх^рдвлъ» 

Случвало се, не веднъж ь, че отъ имъ .даде електрическа енергия :да понеже, майката умр4ла сцедъ рож* 
«е съседни села, въ разни долища, движи техните заведения, вместо во- бата и той иеможелъ да го отгледан 
а д^е различни реки, едното по- дата, но София, за\ да имъ напои Жестокия баща е подведен* дохъ 
асло повече и се явила липса на ливадите“ й градиний, осббедо пр!яъ бтговорность. ^ .

щественото производство.
Остава да разгледаме (още единъ дятъ неговата незаконность и несъс- 

членъ, последния отъ закона за пол- тоятелность, безъ искуствено езеро; 
зуваието отъ водите, имено чл. 42.. следователно нетрЬбвашедасе стре- 
„Може да се отстжпи ползуването мятъ да го улеснявате, * като пред- 
отъ водитЪ. по административенъ виждатъ задължения за * новите водо- 
редъ на другиго, но при условие Ьа поли патели, т. е. Софийската общинанегке всичко що е спало се е съ

буждало. 11 ри това, по-скоро се съ
бужда онова, що се бута, мушка, 
страдае, и като се разтърси 
при събуждането, пада всичко сло
жено (построено) на гърба му, ко 
гато е спало. Това чудовищно ме
роприятие (пълно незачитане еждбата 1 
на 50 хилядно население) може удо
влетворително да просмществува, ако 
предварително спящата костенурка 
се умъртвеше, за да не се никога 
събужда. Обаче, еай*греганото е да 
се убива спящо боже творение, тъй 
като въ съня си, то е невинно и 
е подъ закрилата на Бога; а Богъ 
забавя, ала не забравя да даде добри 
уроци на своите съвдания. И хората 
съ страданията си отъ опитите см 
получили много ценни уроци, поуки 
отъ Бога, и съ своята кръвь ти на
писали въ видъ на . закони, които да
служатъ *на бмциците поколения за 
строго изпълнение, та поне те като

1

ЖЕСТОКИЯ БАЩА
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|ЩЩ бтЪ БО^Ю ЗЕВЗЕКА кредитна кооперация .напреджну въ долна-баня — самоновсна оно/я. СВМЕЙСТВб КУГИЙСКИ
Читалището, сметайвн, че съ до

веждане труиата на Борю Зевзека 
ще удари гол-Имъ келепиръ, спаза- 
рвло се съ него да му заплати 
14,000 лв., като прихода отъ про
дажбата на билетите вземе то.
Събрания приходъ за двете вечери,, 
обаче, едвамъ стигналъ до 13,000 
лв. За доплащане на трупата, сл*Ь> 
дователно, читалището е платило отъ 
касата си около 1,000 лв' Освенъ 
това читалището е загубило наема 
за две вечери. Като вземемъ и вего 
средно по 3,000 лв. на вечерь, 
защото читалищзто обикновено по

Стр.2
8 -гттТТТГ. I тттг 77. -I

изказва публична благодарность 
на г. Д-ръ ИСАКОВЪ за поло
жените отъ него старания и 
грижи за спасяване на детето му 
отъ два кризиса — пневмония.

Б А Л А Н СЪ :
1

Наименование на смЪткитЬСума СумаНаименование на смЪткигЬ

ПАСИВЪАКТИВЪ
Продава ее. кжща

подходяща за тютювевъ склад» на 
ул. „Мойсеова* № 40. 

Споразумение: ПЕТРЪ Ч.Е иАЛОВЪ

125396 
121396 
119693 
216590 

1700433 
6046729 
42039й

— а»

Ш69008
422990
320387
15:839

78 Делове и чл. вноски . 
Резервенъ фондъ . .
Фондъ „общопол. нач.“ 
Срочни влогове . .
Безсрочи , .г. .
Българ. Земл. Банка . 
Разни пасиви . . .

Каса..........................
Заеми на членовете . 
Дв. и недвижими имоти 
Общи доставки (стоки) 
Делове въ съюзи . .
Разни активи . . .

20
16

4о00 Обявление № 48.
Широкододското Българско Учил. 

Настоятелство, обявява на интересую-
(№7099101 щитЬ СС* че на 15 маРтъ годила 
Уо/У^|У| д часа сутриньта въ помещението на

общинското управление ще проиаведе 
Председатель: К. Симоно*. ТЪРГЪ 01 явно наддаване аа отдаване

подъ наемъ на 16 парчета училищни 
ниви, възлизащи на около 200 декара, 
изходящи се въ землището на с. Ши
роки долъ. Срока за наемането е три 
стопански години, начина* отъ 1 мартъ 
1924 година.

Залогъ

9519196

Всичко .987922 09Всичко .
с. Долна-Баня, 31 Декемврий 1923 год. 

толкова взима, а сега ва Националъ- Касиеръ-деловод.: Г. А. Керезовъ.
Либералната партия иска 3,200 л.
— ще излезе, че общата му загуба 
възлива на 7,000 лева.

теченвя и много безпартийни лица. да ^ и „ечалбигЬ яа 31 
ОлЬдъ дълги безпредметни разисква- декемврий 1923 год.
ния и спорове, предсЪдателствующия ПЕЧАЛБИ
г. Ив. Мумджиевъ, обяви събранието Лихвн и глоби отъ заеиагЬ 587,9 )2 
за закрито и покани тия, които же- 
лаятъ да влезатъ въ новата партия

Хроника аа участие въ търга се иска 
10 на сто отъ наемната стойность. 

с. Широки долъ, 25/11 1924 г.
Отъ настоятелството

. . 413 — 
Ш94 — 

» общи доставки 110644^8 
. . 536967

89613

Такси— На Касиера на общината се 
явило недоимакъ на касата отъ 200 
лв. За покриването му сумата била 
събрана отъ чиновниците при из
плащане заплатите имъ. Ако този 
недоимакъ се беше явилъ никому 
отъ неприятните на днешните 
„честни“ не само, че нямаше да 
му се позволи да ги уреди съ чу пе
ди гЬ кесии, но света щеха да иро- 
глушатъ съ рева си за злоупотреб
ление, вагабовтлъкъ, кражба, съси
пва не на общината и въобще каквото 
имъ дойдеше на устата.

Пйчалби отъ др. имоти
да осганатъ и да се запишатъ за 
членове. Опоредъ сведенията ни за
писали сж се около 90 души граж
дани. които не сж влизали до сега 
въ никоя партия

Самок*>вски Смдебенъ 11риставъ 
ОБЯВЛЕНИЕ М 499.

Всичко 189456 40 На основание определението, изаадено отъ 
'ЗЛГЛ/иМ 1 Самоковски Мирови еждия на 181 1924 Г;,оА1 У Ьг1 въ полза на Елена Н. Кръстева отъ Само-

Настоятелството на Дружеството Лихви на влоговет* . 12957 85
на Запасни г4 Офицери ни изпрати Лихви ва кред сметки 0о-4о<о сжгласно чи. 1004, 1026 отъ гражданското 
за публикация обширна благодарность Кан. лихви чл. вн и дЬловетЬ 6424 05
по случай вечеринката му, дадена Повърнати лихви и по заем. 1ооЗ ой ми щс трае публичната п:юианъ йа слЪдую-
ич 17 М М Понеже нямаме мЬсто Събр. лихви ПО заем. И ОТН. Щьто наследствено недвижимо имущество,на * I М. ллипъа* г свободно огь залогъ и запоръ, а именно:
да Я публикуваме ИЗЦЪЛО ще преда ' КЪМЪ С. Г. 00 1 -аоо Еана клша въ Мариевата улица на Само
прмъ само по-важните й точки. Заплати на персонала . 36932 68 ковъ, Ж 96 състояща се отъ дв-ь отд-Ьления:А ^ о .)Пл, Долното отделение отъ една голЪма стая за

Дружеството благодари на всички, оа наемъ .... лии живеене,дълга около 5 м. широка 450 м.
които не сж пожалили време, трудъ Делегатски.......................... 500 — съ юклуии, баня, сапонъ, кухня и килеръ; а
и средства и сх принесли цЬнеи Канцел. (отопл. и осм*тл.) ЗО77'50
упуги за даване вечеринката. На Погашение ва имотите 11308 80 Съ дворно м-Нсю. около 20 кв м , и застрое- 
края въ благодарностьта дружеството Загуби отъ стоки . • 3054 99 ^ дин0 1 юлимкровъ, улица и насл^днииигЬ

Даеаци . .... 1000'— на стоянъ Соколовъ. Кжщата е построена
.Дружеството съ прискърбие,обаче Отъ изпр. на гр-Ьшки . 1011-13 побита с“обикновенииремид“

констатира факта, че вечеринката Разни .... 9906 57 оценена за 1900 лева
му не б-ь посетена или поне под- Чиста печалба 393.57-43 се разп. граЛЪ "с^дГприставъГ^р. Мипевъ.

Къмъ резервен» фондъ . 3940-74 ПКЯКПРНИР V дая
_ фондъ „Общопол. нач“ 3940*74 ОБЯВЛЕНИЕ .V 498

Възнаго ва упр съвстъ 5°/л 1966*87 На основан,1в опрвделен.етоподъ № 1053 Ьъзнагр у р. /о ^ издадено отъ Соф. Овр. схдъ на 19 У1 923
» коатР- » “ /о . год в полза на Марива Хр Маджарова отъ
„ служащитв 5 /0 19ЬЬ*о7 Самовоиъ за себе ся я като представ. на 

. , 267 35*47 ма.10.1егннте сн деца : Тодоръ, Георгж ■
Всичко 18948640 Д’““ТРЪ ХР Маджарови ■ съгласно чл. чл.

1004, 1026 отъ гражданското схдоорояз- 
К.-дЬзоводитепь: Г. А. Керезшъ обявяваиъ. че отъ 26 И т. г, до

17*Ш с. г.

„ „ разни .
Отъ изправ. на грешки .

и др. отъ 
имотъ и

— СЪЮЗЪ СЖ образували чинов
ниците и служащите подъ ведом
ството на Българската Православна 
църква. Избрали сж Управително 
йло и сх гласували устава си. Ще 
имагъ и посмъртна каса. Схщитй 
чиновници и служащи въ района на 
Самоковското Архиерейско Намес
тничество сх образували вече мас
тната си организация подъ предсе
дателството на Протодияхона Б п 
Димитровъ. При него требва да се Зевзека

пише буквално следното:

крепена отъ маозина отъ по-замож 
нигЬ гра?идани. Посл^деит^ за забави 
отъ рода на тази дадена отъ Борю 

, или за домашни гуляи, мо
жеха да о гдФлягъ и средства и врЪме, 
а когато е въпроса да се подкрепи

• •>

яватъ и запишатъ всички, които 
желаягъ да станатъ членове на 
организацията.

Див. на консум.
една организация на знамето на ко
ято е писано „Отечеството прйди 
всичко“, тогава дезертиратъ отъ своя

с. Долна Баня, 31аХИ 1923 г.— Братствено събрание на све- 
щеницитЬ отъ райова ва Самоков-

Архиерейско Наместничество граждански дългъ. Дължимъ да имъ
заявимъ, че въ сегашното бурно 
врЪме подобно едно странене отъ

Пр-Ьдседатег.ь: К. Симошвъ. вклочнешо въ кавцеларията
ми ще трае публначата продажба на сШу- 
ющето васлВдотвево недвижимо

игра ролята н* учителката Рада и за свободно отъ гадогъ 
фелдфебела Бонаъ Ьожиловъ, кото ^ ®/7 неразделими части отъ едннъ дукянъ 
игра ролята на Соколовъ ЗабЬлйзвше ваходящъ се въ Златарската Чаршия на г' 
се, че въ гца 8. Чгрешарова има га* Самоковъ, забр подъ Хг 68. двуетаженъ; 
лантъ, но тя не го прояви, сигуло състоящъ се: долния етажъ оть отделение 
отъ скромность. Сж,що и г. Б Бои- за работилница, дълго около 3 

държане не можа да р0В0 Зд*, а високо 2 80 м.; 
предс1ави напълно благия, но самот* 
верженъ идеалистъ за свободата ла 
отечествено Соколовъ Все пакъ 1;

^ играха издържано най важнит-Ь ^
На 23 того подофицер )Т’Ь отъ Са- Р°ли и обеща ват ь да заематъдобрЬ 

Огговооено й е отъ Министерството, моковския гарнизонъ дадоха въ салона “Ъста между любителитЬ на театТя 
чтп гглоа я-Ьил 7ТЙ. бхле яа читалището паметникъ „Отецъ*Па- Иа1> тЬхматаче това нйма да Охде. исий> писсата вПодг Игог»и 0?ъ ^ На края нека споменемъ м т

__ ПОЛУЧИ се въ редакц. дълго Вазовъ. Гол^мит1> приготовления, ко- *вобщо аа всички мжже, участници

фурнад не могатъ да намалятъ отъ ^ саиоковци въ Плното у(гьрдРв и пеможеха иа се огдЬлпъ отъ вой 
пиширмето. Аргументите вложени въ СИН1МТИИГЬ1 съ „оито се полауватъ шкитЬ си качества на огЬгнатосъ | 
него СЖ напълно вЬрни и доказватъ иежлу гражданството бЬха навикало суровостъ. Тия тЬхни личниособенос 
напълно правото на фурнаджиигй, публиката да се стече масово въ теа- ие имъ позволиха да се прънесятъ 
да отказвай, исканото отъ насъ на- тьра. аа л. видо любимата на всЬко Р?"2ъ“^нясвобода“

Понеже нЬнаме мЬсто да ^т?лгарииъ твор6* нвнаР0»н“*

Беаъ да се спираме върху сюжета ств0 въ **аииеРит^» които трЬбва 
на пиесата и подробностите по нен* притежава вейки макяръ н случае 
ното напълнен ме, понеже местото не ®ртясъ. Пра повече старание, оба 
нн позволява, ще кажемъ съ двй думи сигурно е, че иодофнцерит! ще отс 
само това, че тя биле сравнително ранятъ отъ себе сн и този недостатъ 
добрй изпълнена. Доста сполучливо и щв може чссго я* вадоволяватъ н 
игра ста-подоф. Ив. Ваклиновъ въ ро* *дитй на театъра ни. 
ля1а на Ияаичо Боримечката и фелдф. ^тъ °^и'ия приходъ 10500 лева 
Ст. Куфарджиевъ въ ролята на чорба- И®кн сж на читалището 8500 лв.,

- Партията йа Труда турна джн Иордвиъ. ДаденитЬ н. тЬхъ рол.
л пмчшмапяя и т пятия съвпадаха напълно съ личннгй имъ Яа С“ вдовицигв при ЧщахосновитЬ р Ц характерни особености и гЬ ги изпъл* “Дстр 2000 лева и останалитй 3000

‘ градъ Ивициаюритъ на тази орга- ниха доста сполучливо и безъ всЬкакви с« изразходвани за костюми и дру 
низация се конституирали въ в|1^- усилия. Сполучл >во играха и г ца Сл. разноски 
менно настоятелство и на 17 того Г. Черешарова въ ролята иа кака 
свиваха публично събрание въ 8ана- Гинка, снаха на чорбаджи Иорданъ, 
ятчийскйя клубь за разглеждане на г. Ив Кащукеевъ аъ ролята иа Пенчо

■ ; у , Иордановъ [Гено Гиикинъ], както иг. _ ,
програмата на партията и образуване Ми^алъ Кр^етевь ^ рол„а ва Кан- се Аава подъ наемъ- т п°ДР<'бнос|
на организацията Присхтствуваха д0въ. Повече аЬщо би могло да се каже при Г Михалъ Георгиевъ,
граждани от» всички политически м г-ци Зорка Г. Черешарова, колто писецъ » гр. Самоков»."

ското
ще има на <ИП т г. въ гр. Самоковъ. имущество, 

и заиоръ, а именно :— За еНОрИЙСКЙ свещенакъ въ 
с. Горни-Пасарелъ е избранъ Сто- 
нменъ
кандидать Хр. п. Димитровъ отъ с. 
Райово е получилъ 134 глпса, а 

Стойне Което въ, оть с Мад-

организации, които посгавятъ отече
ството и не го ви тЪ интереси по-ви
соко отъ всичко друго е нещо по
вече оть пр^стхпление“.

Пеневъсъ139 гласа. Втория

м ■ шя-ловъ съ своето втория етажъ 
се състои: отъ една стая дълга около 5*50 
м, широка 3 и ЦЬлвя ду«янъ е поетренъ 
отъ простъ дървен ь матерналъ, измазанъ 
съ кваь и варь покритъ . съ простя кере
миди, при съсЪдн; Еоста С. Деяновъ, Хри
сто С. Миновъ, градско нВсто и улица, 
оцЪнени тия части за 1080 дева. 

гр. Самоковъ, 26/П 1924 г.
Схд. приставъ: Хр. Миновъ

третия 
жаре — 5 глаед

— ХОДИЛО е депутация въ Со 
фия да иска отваряне на кръчмитй.

ПОДЪ ИГОТО.

ОБЯВЛЕНИЕ № 430 
Домакинството на 7-о Артлерий- 

ско отделение обявява на 
ющигй се, че на петия 
датата на публикуване настоящето 
въ в. „Пробуда“ въ помещението 
на Самоковското Околийско Финан
сово Управление отъ 8 — 12 часа

интересу- 
день отъ

маление.
публикуваме цялото изложение, ще 
лроцитираме само заключителния му 
аргуиентъ, въ който се казва, че 
живота отъ миналата година до сега 
посвъпвелъ за разнитЪ артикули 
средно съ 30?/о, а пвширмето е 

10 - 16%.

пр. пл. ще произведе спа8аряване 
по доброволно схгласие за достав
ка на 10,000 кгр. брашно ран- 
деманъ 84% по дадена* мостра на 
приблиз. стойй. 70,000 лв. нужднова 
храна на еойиицитФ отъ Самок. гарн.

Доставката е недфлнма. Срокъ за 
доставката на цЪдото количество е 10 
дни отъ датата на с&общението, 
тя се възлага върху доставчика.

Залогъ 5% върху предложената 
сЛйность въ банково удостов-Ьренне.

ПоемнитФ условия н опис могатъ 
да се видятъ въ щаба на отделението 

гр. Самоковъ, 22 Февруарий, 1924 год.
Отъ щаба на отделението^

увеличено съ I

че

Бичкия'
въ циркуляръ

просб

-т
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ОБЯВЛЕНИЯ:
АБОНАМЕНТИ:

За година . . 60 лв.
За 6 месеца . . 30 лв. 

1 брой 2 лв.

Венчални и годежни . . . 50 лв. 
Бъ хрониката на редъ . .
Всички други: до 50 думи 2 лв. иа 

дума; отъ 50 думи на гор-Ъ 
1-50 лв. на дума.

На кв. сантиметъръ . . . . 2 лв.

10 лв.

околийски вЪетникъ за народа.
РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ. I

Държавни учреждения, общини, учйдищнй^и черковни Н1~ 
стоятедства, давайте обявленията ей ва търговете въ най-разпро
странения въ Самоковската околия в. „пробуда“.

Пращайте ги заедно съ сгойностьта за публикацията имъ, 
съгласно тарифата,.до печатницата на К. Китонъ и Сие въ гр. 
Самоковъ.

Злополученъ еговоръ
Пр'Ьвратътъ, който помете прави- лигЬ управници не ся имъ дали по- 

тедството на Стамболийски и обеща ука и те слйдъ тия грешки нЪмд 
едно инстинско демократично и ра- да бядатъ пополезн!, та требвала 
зумно управление, се посрещна отъ ги оставимъ на страна и да вземеш» 
много страни съ голяма радость нови хора, които тепърва има да се 
и облекчение. Прогласените отъ но- учатъ и да правятъ грг1 шки може 
вото управление принципи на сво би много по-фатални? Този прЬтекстъ, 
бода, правда и законность създадоха 
надежда за спокоенъ животъ и си-

вземемъ, че 
колониалъ, манифактура и пр., кавто 
и за пятуването е платено увеличенъ 
превозъ още 2СОООО лв, сумата ще 
възлезе на 800000 л. Значи бЪдниятъ 
Самоковъ, само поради задръстване 
съ снежни 9преспи оятя отъ Калвово 
до Самоковъ или по право отъ сед 
мия клм. до Самоковъ, е увеличилъ 
разходите си за издръжка въ про
дължение на три месеци съ^вООООО 
пъкъ може би и съ 1 милионъ лв. 
И тази сума е излЬзла само отъ 
джобовете на бедните граждани, 
защото те си вабавятъ хранителните 
продукти днесъ за днесъ, вогато бо
гатия си набави всичко за презъ 
цблата година когато се 
най евтино.

Тия факти не може 
известни на респективнитЬ 
въ Самоковъ Те сами може би ся 
изпитали незгодигб и вредите отъ 
прЬкжснатото съобщение, но никой 
не се загрижи да вземе ло-ефигасни 
мерки за прочистване на пятя. А 
гражданството, като че ли не знае 
друго освЪнъ да гледа а мълчи.

за другигЬ стоки:и
продаватъ се

ДЮКЕИЪ вь ‘ Ечвшчишкт ирши я 
иригоденъ за кръчма,бакаллща м пр а 
НИВА въ с. Дчна-Баня въ "мЪстно 
стьта^Ьавушн*, около 15 1 декарм 
до реката Марица Спора*уиен«е : 
ПАВЕЛЪ КАЗАКО ВЪ - САМОКОВЪ

тази логика не можеше да се допу- 
стне въ никакъвъ случай.

Затова народътъ въ своето бол
шинство и по-разумните негови во-

гурно стопанско развитие.
Новоизникналата организация — 

виновница за смяната на режима, дачи мълчаливо или открито отхвър- 
наречена Народенъ Сговоръ, която лиха опита на Народния Сговоръ 
се прогласи за политическа такава да заличи и слее въ себе си ста- 
и извика партиите на мира и реда рите партии и не му дадоха искрено 
къмъ сливане, бЬше единствената и безрезервно своята подкрепа. Де- 
любима въ онова време група на мократическия Сговоръ, образуванъ 
предан ни и самоотвержени родни на „знаменитата“ дата 10 августъ 
синове На тази група, на нейните 1923 г. не беше нищо друго, освЬнъ 
членове народътъ погледна съ пълна мълчаливо формално съгласие, което 
вера, съ голяма надежда за извеж- интересите на страната въ момента 
даее сядбинигВ на отечеството кьмъ налагаха. Затова всички вече видехме,

какъ този книженъ сговоръ излезе

кжщата
ва наслЪдницвтЪ'! Свещенмвъ Георги 
хаджв Сотировъ по пастоящеиъ тю* 
тюневъ складъ. близо до всичк! свла 
дове-въ горния'квартал ! се дава ибдъ 
иаемъ отъ 1 априлъ т. г за складъ.

Споразумение,
настойникь: ПАВЕЛЪ КАЗАКОВЪ

.Впродав^

добъръ край. се яглово мЪсго съ юго* 
заиадно лице въ средата 
на Самоковъ, срЪщудв^т* 

гимназии отъ 335 квадратни метри. 
Своразумеиие съ ГЕОРГИ ш*пъ БОЖИЛОВЪ.

да не ся 
властиСъбитията, развили се слйдъ пре

врата, обаче, опровергаха надеждигЬ разлага 
и верата на наро-га въ неговите очак
вания отъ организацията Народенъ 
Сговоръ. Първата и най-важната 
причина за разочарованието на об
ществото е опита на Народния Сго- МУ съд'Ьйствуваха за образуване на

истински народенъ сговоръ, той се

много злополученъ и почна да се 
много скоро.

За всичко това, обаче, виновникъ 
е, както се спомена, самъ Народния 
Сговоръ. До като се ползуваше съ 
симпатии отъ всички страни и всички

Реорги Манолов-ь
АДВОКАТЪ, почва ,на аово да защи
щава дЪла нрЬдъ всички сядилища 
въ царството. Писалището му се на- 
мвра срЪщу първото мирово сядилище 
— бньшс писалище на В. Петрувовъ.

воръ да заличи старите политически 
партии и положително, по ваповЪдъ опита да наложи своето вето въ по

литическия животъ на страната, да 
обезличва партии съ традиции и съ 
бядеще, да отхвърля изпитани дър-

да ги слее въ себе си, да се по- тайната общинастави начело на тази мощна поли-
тикообщесгвена организация и да 
вземе за винаги сядбивите на стра
ната въ свои ряце. Факторите отъ щото, вместо да слее партиите 
Народния Сговоръ, увлечени отъ ус- и Да образува една силна полити

ческа организация, той ги по-вече 
разге и подготви формирането на 
толкова партии, колкото въ Бълга-

ПрЬдставитель на вестника 
явилъ в 1 общ. 
сведенгя за движението

ни се 
управление да вземе 

на няселе-

жавници до като го докара до тамъ,

всички онъзи,— раждания, женидби и уми-
година.

нието
рания — пр*зъ изтеклата 
Архиварътъ, внимателенъ и добрссъ- 
вестенъ чиновникъ, търси преписката

които иматъ да взиматъ "суми оть 
покойниятъ адвокатъ — Веселинъ Г. 
Малчевъ, отъ гр. Самоковъ, да дек- 
лариратъ документално въ контората 
на адвоката Н. Гавриловъ въ раз
стояние на единъ месецъ отъ пуб
ликуването на настоящето.

пЬха на преврата, погледнаха много
леко на този вьпросъ и съ своята 
тактика но сливането, създадоха съм
нения много основателни и скомпро- 
ментираха идеята за народенъ сго
воръ още въ началото на реализи
рането й.

По тази причина голема часть отъ 
народа р по-разумните, предвидли
вите и/ достойните негови водачи

рия никога не е имало. по този въпросъ, а търпеливия 
журналистъ чака

Въ това време влиза единъ на
роден! храненикъ съ криви очи и 
лукавъ погледъ и, като вижда вес- 

На 7 того II В. Царя тръгналъ тникаря, въ душата му пламва огяня 
отъ София за Ситняково. Приствгналъ на злобата и замислюва да попречи 

погледнаха критически на сливането, до Б’алково й автомобила му затъналъ на работата му. Веднага сл&дъ не- 
Заюва старите партии отказаха да въ снежните преспи. УсшЬлъ да го гоиото излизане, случайно или по 
се дадътъ въ услуга на Народния измъкне съ помощьта на селските ладенъ отъ него знакъ, излиза и 
Сговоръ, безъ да държътъ сметка волове. Като се убедилъ, че не ще. архиваря. Само две минути слфдъ 
за себе си, като организации, които може да продължи пятя, повърналъ това връща се въ архивата и казва 
ся водили съдбините на държавата се обратно въ София. на вестникаря:
и които и за напредъ ще носягъ Преди близо единъ месецъ Н, В. „Исканата справка не може да
отговорность за тЬхъ. Действително Царя имаше и другъ такъвъ случай. Ви се даде. За да я получите требва Подписаниятъ Хр. Мнновъ, ся- 
те дадоха никакво съгласие за сли- Тогава беше дошалъ до 7 клм. и да подадете заявление и пр^дседа- дебевъ приставъ при Софийски окр

автомобила му пакъ затъналъ въ снега, теля да разреши въпроса“. еядъ, на VII я участъкъ, обявявамъ
За изваждането му помогналъ е шо- Споредъ разбиранията на народ- ва интересующите се, че на осно- 

рантирано отъ нЬщо Това съгласие фиора Сотиръ', който закачилъ цар- ния храненикъ, велзевулщината и вание изпълнителния лнстъ М,6469 
не беше нищо друго, освЬнъ вре- ския автомобилъ за своя и го из- злобата въ когото представляватъ издаденъ отъ I Самоковски мирови 
менень компромисъ, който се нала мъкналъ на здрав<$ место И тогава неговата култура, вестникарите, като сядъ на 27 XII 1923 г,, въ полза 
гаше оть интереса за вътрЬшенъ Царя се върналъ обратно въ София, представители на обществото, всички на Яне П Вардаровъ, отъ с. Рельово

Поради преспите по шосето Со- сведения, които требва да взематъ противъ Хр. и И. Г. Лютачки, отъ 
И наистина, какъ можеха да до- фия—Самоковъ съобщенията между отъ учрежденията и му ги съобщатъ, с. М. Църква, за 2800 леваци ся- 

пустнать стари и изпитани държав- тия два града е прекъснато цЬли требва да гн искатъ съ заявления и гласно чл. чл 910 925 отъ Граж-
ници съ връзки, популярность и до- три месеци. Пятуването и прена- да ги получатъ по благоволение, данското Сядоароизводство, на 31 
верие, както на въръ, така и между сянето на стоките става извънредно Това се отнася и за общинските мартъ т, г. ще' продавамъ въ Самоковъ 
народа да бядатъ отнесени заедно трудно и много скяпо. При нормално работи и сметки, въпреки че въ на публнченъ тяргъ, следующи 
сь партиите си 1 въ архивата на за- съобщение за превозъ на стоки се закона изрично е казано, че всеки дляжниковъ движимъ имотъ: П единъ 
бвение, цмлади, неопитни, непознати, плащаше по 40 ст. ла кгр. Отъ гражданинъ (не само журналиста) конь черенъ около 4 г оцЬненъ ва 
случайни политици да поеяатъ юз- както се прекъсна съобщението цЬ има право да иска сведения за ра 4000 лева, 2) еднаГкебнла чеБвена
дите на държавата? 1Сакъ можеше ната на -едва възможния превозъ,-се ботите въ неговата община. мургава оцЬнена за* 4000 лева 3^

• народътъ, живелъ и възпатаванъ въ дигна ла 1 лв. на кгр. Като се знае, Повече съждения по въпроса Ама 15 овци“черни и по
кадрите на мощни партии да тури че с амоковъ консомира дневно по 1 да правимъ. Ще оставимъ обществото 250 дева едната а всичкСе Ч7л“ Г
кръстъ на тия партии и да се от- вагонъ или по 10000 кгр. брашно, само да си отговори кой и чап.п а*™ Д а»а всичквтЬ 374 лв.
даде въ ржцЬгЬ на нови хора, само което се доставя отъ въвъ, за прЬ- крие отъ него общински,* работи и 25 ~Зо"иГ иУ/оО^ева"0™ 
защото били добри родолюбци и иа- возъ на сящото плаща се ежедневно какви ся хората които въшпатъ топя л * 6 Л
щото старигЬ народни вождове имали но ЬООО лв по-сипо За УО дни Вярваме тричленната 
гръшви? Нима грЬшкитЬ на мина- по 6000 л. ставать 540000 лв. Ако

самоковска оправия
снЪга и съобщението.

К7*\ЩД
се продава въ гр Самоковъ ■ едно 
ораздво мЪсто въ Бв1Чваск1тЪ баам. 

Споразумевне РЕДАКЦИЯТА

Самоковски Сждебенъ Приставъ
ОБЯВЛЕНИЕ № 629

ване, но това не беше искрено и 
окончателно, нито пъкъ беше га-

миръ.

ОКОЛО

[р. Самоковъ, 14 мартъ 1924 год 

Сядебенъ Приставъ Хр. Мждовъ
комисия ще

вземе нуждните мерки.
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ще стане на 23 того въ читалищния 
салонъ съ дневенъ редъ: освобож
даване отъ отговорность старото на
стоятелство, гласуване бюджета на 
читалището за 1924 г. и правилни
ците за вътрешния редъ и експло 
атацията на театралния салонъ, би 
блиотеката и бюфета и изменение 
на устава.

Добре е настоятелството предва
рително да съобщи проектираните 
отъ него измененияь въ устава, 8а 
да се проучатъ отъ членовете.

— ЧЕТЕТЕ въ слЪдющия брой на 
вЬстника: какъ затворихме кръчмить. ка«во 
върши властьта. обира и трошенето на 
нчселението, всеобщата поквара, подроб
ности по кражбитЬ вь финансовото отдЬ- 
ление, личния режимъ въ Самоковъ, 
селата игнориратъ гр-да и пр и пр.

еевди-бежиЦа. Дфъ В. Исаковъ
свършилъ въ Виена по медицина

„СеВДИ-БеЖИЦа“ миналата го
дина се експлоатира отъ общината 
пакъ по стопански начинъ Отъ 
лицата на които се даде сЬяото, са 
били събрани за такса и разноски 
по 1,400 л. Споредъ сметката, на
правена слЬдъ прибиране на сеното, 
обаче, излЬзло, че требва да имъ се 
вземе само по 1.000 лв. Освенъ това 
12 коли отъ се юто изчезвали „яко 
димъ“. Това се говори отъ лошите 
езици.

По-миналата година пакъ имаше 
такава каша въ сметките по сеното 
отъ това пасище Тогавашния кон- 
трольоръ състави и актъ, който е 
въ ръцете на съдебните власти

Още по-мнналлта година въ вре
мето на земледелскага тр^ 
комисия изчезнаха тоже 6 коли сЬно, 
за които обвиняваха члена II Ста- 
ноевъ. И по този въпросъ има 
некакви официални книжа.

До кога най-сЬтне ще се говори 
само за мистериозни афири по това 
пасище? 11ема ли да се разгледагъ 
всичкигЬ тия въпроси и да се ли- 

. квидирагъ еднъжъ за винаги.

ПРИЕМА ВОЛНИ 
«МОЙСЕОВА* N 102

УСТАНОВЯВА СЕ ВЬ 
ГРАДЪ САМОКОВЪ. ул.

ТЪРЖЕСТВОТО 8Ъ ИХТИМАНЪ.
„Инвалидъ“ 

беше поискало да се изпрати въ 
Ихтиманъ на 2 того военната му
зика при Самоковския гарнизонъ, за 
да вземе участие въ тържеството, 
което дружеството устройвало по 
случай освещаване на знамето му. 
Възрадвани отъ това хубаво дЬло на 
ихтиманскитЬ инвалиди, офицерите, 
отъ Самоковския гарнизонъ рЬшити 
и сами да огидатъ въ Ихтиманъ. 
1ъакто те, така и музиката пристиг
нали въ града на I того.

Специялна среща ихтиманци не 
съ могли да устроя гъ на офицерите, 
защото са дошли неочаквано. ВмЬсто 
това, оба^е, прЬзъ всичкото врЬме 
на стоя него имъ въ града, тЬ съ 
били ярЬдметъ на особено внимание 
Вечерьт.ч имъ е дадена вечера, а на 
другия день обЪдъ. Същата кечерь 
въ салона на прогимназията, дру
жество , Инвали гь“ е устроило тър
жествена забава, яа която е свирила 
военната музика. Имало е продажба 
на прЬдмети, чрЬзъ американско 
наддаване, на което г подполковникъ 
Братановъ е купиль една картина 
за 500 лева и веднага я е подарилъ 
на дружеството.

На другия день. втори того, г 
станало освещаването на знамето. 
Присхтствували съ офицеригЬ и по
чти це1ия градъ. По случая дър
жани сд подходящи рЬчи отъ г-нъ 
подполковникъ Братановъ, отъ пред
седателя на дружество „Инвалидъ“ 
и др. Въ този моменгъ офицерите 
сд подарили на дру;кеството Ил00 
лева Следъ освещаването имало е 
увеселение на площада въ града,"’ко- | |
ето е продължило до заминаването 
на офицеритЬ.

Нека съобщи мъ на това мЬсто-

Ихтиманското Д-во

ТВАТЪ?Ъ
т шт&тшжа*

членна

— ЛЕКАР .КАТА колегия въ Самоковъ
че ихтиманци подариха на войни, устроя ва I того въ черквата при Аиерп* 
цит Ь отъ Дра романския иолкъ 50000 каесвитЪ гимназии музикална вечерь въ

Самоковския П(Ша на геРман‘;китЬ си колеги, йолучевъ 
е чмстъ ириюдъ 3000 лева.

лева. а
гарнизонъ 1< 000 лева въ благодар
ности за проявеното отъ тЬхъ ге
ройство при усмиря нането на мятежа. 
Освенъ тази сума ихтиманци сд съб-

на тия отъ

— УЧИТЕЛИ 1Ъ отъ основните училища 
въ Самоковъ дадоха на 2 мартъ т. г. въ 
Читалищния олонъ пиесата ^амииръ* 
отъ Ан Стряшимировъ.

рали помежду си и други около 
оОООО лева които сд подарили на 
новостроящето се въ града имъ чи
талище.

Изглежда, че ихтиманци въ това 
отношение ще държатъ рекордъ ме- — КЛОНЪ «Рила* отъ Юн. Турпстски 
жду населението отъ Самоковската Съюзь вь същия салонъ на 16 того

. * дневна забава, прохода отъ която ще но*околия и ще служатъ за примЬръ и ’ л АЛ , 1 1 служи за постройка хижа въ Рила.
на самоковци Хвала имъ I

— ЛИТЕРАТУРНОТО самообразователно 
дружество «Развитие* ври Американската 
мъжка гимназия даде на 9 мартъ т г. въ 
читалищния салонъ комедията «Ревизоръ* 
отъ Гоголъ

вълцитЬ вь града
Прйзъ голЬмитЬ студове вълците 

б'Ьха влезли въ града и почти всЬка 
вечерь сновеха изъ улиците За 
предотвратяване нещастните случаи, 
окол. управление покани ловното , 
дружество да вземе нуждайте мЬрки.
Дружеството отъ своя страна нато
вари ловеца Хр. Занковъ да орга
низира тровенето им»., гьй като съ
хайка, поради дебелия снЬгъ, не __ ддмини ЛРАЦИЯТА на вьстника 
можише да се направи нищо За благодари сърдечно на абонатить отъ 
цфл*та г. Хр. Занковъ е получилъ гр п. Петричъ Дупница, София, Берчо- 
отрова отъ Лесничейството, по на-

Самоковски Сждебенъ Приставъ 
ОБЯЗЛЕНИЕ X- 628Хроника Д Маргозовъ, отъ гр. Бур- 

газа, на 9 того стрелялъ прЬзъ Подписаниятъ Хр. Минев, Съд. 
прозореца въ къщата на бабалъка Приставъ при Соф Окръжен ь Съдъ, 
си и убива него, жена му и синъ на VII-й участъкъ, обявявамъ на 

интересующит-Ь се, че на основание 
изпълнителния листъ 5358 изда- 
денъ отъ I Самоковски Мир. Съдъ 
на 23/Х1о23 г., въ полза ва Ми- 
халъ Георгиевъ, отъ Самоковъ, про- 
тивъ Зане Пирговъ, отъ Еельово за 
4,500 лева, и съгласно чл. чл. 910 
— 925 отъ Гражданското Съдопро
изводство, на 31 Мартъ 1924 год. 
ще продамъ въ Самоковъ, на пу 
бличенъ търгъ, слЬдующия длъжни- 
ковъ имотъ: 1) Една крава на 

год сива, безъ особени 
6'Ьл'Ьзи оценена за 1,000 л 2) Една 
крава на около 2 год. бЪлр-сива, 
безъ белези оцЬнева за 500 лева. 

гр. Самоковъ, 14/Ш 19 24 г. 
Съд Приставъ: Хр. Миневъ. 
ОБЯВЛЕНИЕ й 636

му, а дъщеря му — негова жена 
пощил и лъ. Убиеца е избЬгалъ.

вица и Ихтиманъ които безь всЬнаква 
покана изплатиха въ прЬдплата абона*редба на дружеството.

Отровата е поставена въ местно
сти гЬ :

мента си. — Софийския Окръженъ съдъ е 
разгледчлъ въ с Долна Баня делото 
противъ ст. стражаръ Мирко Юру- 
ковъ, който заедно съ самозаклалия 
се приставъ Кабадийски беха из
насилили една жена Оъдътъ е оеъ- 
дилъ Мирко Юрдановъ на 12 год. 
тъмнич^нъ затворъ.

Тя се надева. че всички абонати ще 
„Малата Луковица“, „ 1Суру- сюрятъ това безь отлагане и ще облек- 

дж и окото“ и „Еуртовица“. Бъ чатъ грижить на тоудящитЬ се въ адми- 
„Куртовица* съ отровени три вълка, страцияга на вЬстника по неговата из

дръжка
Нека се знае 

хар«атъ гольли суми и всеки неплатенъ 
брой отъ него е загуба за изданието.

отъ които единия е падналъ и е 
нам'Ьренъ на мЬстото, а другигЬдва 
сх се отдалечили. Получени ..а сз^- 
д'Ьния, обаче, че и тЬ сж умркш и 
сж намерени отъ случайни лица. 
Въ „Малата Луковица“ е било 
поставено инжектирано съ отрова 
едно куче. Яли сж отъ него и сж 
паднали на местото двЬ лес.ици СТггнй

че за вЬстника се

— Държавния вЬстникъ отъ 1 IV 
т. г. не ще б&де задължителенъ. — Арестуваните македонци сж 

концентрирани на мЬстожвтелство около 3 
— Публикувано е въ Държавния въ Делиормана — Разградско. 

в'Ьстникъ бр 278 закона за увели
чение дневнвгЬ пари на народните 
прЬдстависели огъ 250 на 400 лв.
Споредъ сжщия законъ с&щитЬ днев-' 
ни пари ще получаватъ и министрите.

— ДАЛОТО ср'Ьщу земледелскигЬ 
министри по ф>рмирането на оран
жевите бойни ядра и подвеждането 
оранжевогвардейцитЬ нодъ клетва, 
по което се с&дятъ и народните 

— Петръ Г- Сотировъ бившъ представители, ще се гледа въ Соф.
Окр. Схдъ на 20 того.

кучето е вдигнато и рзск&сано на 
друго мЬсто отъ глутница вълци 
Отъ повръщанията и изпражненията 
личи, че и на тЬхъ е цодЬЙствувала 
отровата, но, сигурно, защото е била 
слаба, паднали сж нЬкаде далеко и 
не сж намерени. Отравянето про- установиль на адвокатска практика

въ гр Самоковъ въ горната чаршия 
& 122 до часввникаря Георги Са-

На основание изпълнителния листъ 
подъ -V? 6190, издаденъ отъ I Са
моковски Мир. схдия на 10 ХИ'923 
год, въ полза па Иванъ В Мар- I 
тински, отъ с. Г.-Пасарелъ, срещу 
Тадоръ Ф Юруковъ отъ Самоковъ, 
за искъ отъ 2,000 лв лихви и раз
носки, и съгласно чл. 1004 1028
отъ Гражданско!о Съдопроизводство,' 
обявявамъ, че огъ 15 Мартъ т. г. 
до «4 Априлъ с. г. включително въ 
канцеларията ми ще трае публичната 
продан ь на сл&дующето длъжниково 

— Приетигналъ е отъ Берлинъ недвижимо имущество, свободно огъ 
съгражданина^и 1Соста Т. Игна- залогъ и запоръ, а именно: Едно 
тиевъ, на когото е възложено отъ здание бивше кръчмарски дюкянъ, 
една голема търговска къща да за- наиослЬдъкъ служаще за живеене въ 
купи тютюни предимно отъ коопе- него, двуетажно, сьстояще се: долу 
рации и синдикати. отъ две стли съ знмиикъ, и горе

чардакъ, до него пристроено яхъръ 
съ 2 отделения и отделно перална, 
съ дворно место; построено зданието

съдия и столиченъ адвокатъ се е

— Книгата „Какъ щйхме да по- 
валимъ турската империя“ ще излезе 
на скоро отъ печатъ. Издава се по 
случай 50 годишнината огъ обесва
нето на В. Левски. Въ нея автора 
п г. Марковъ изнася неколко забра
вени страници огъ дЬятелностьта на 
апостола въ нашия край. Поради 
това за Самоковъ и околията тя ще 
бъде особено интересна.

дължава.

хатчиевъ.

— Национадъ Либералната ор-
ганизнция въ гр. Самоковъ свиква 
околийско събрание на 23 того въ 
гр Самоковъ, на което ще говорнтъ 
бившия минисгръ на правосъдието 
Боянь Смиловъ и Стр. Икономовъ. 
Същия день ще стане избора на 
делегати за конгреса на Националъ- 
Либералната партия, кой го ще се 
състои на 6, 7 и 8 IV г. г. въ гр. 
София.

УВЕЛИЧЕНИЕ на ПЕНСИИТЪ

Въ новия закбнопроектъ за изме
нение закона за пенсиите се пред- 
виждатъ следните увеличения на 
пенсиите :

Ако месечната пенсия е до 1000 
лева, увеличава се съ още 500 лв; 
ако размера й е отъ 1001 до 6000 
увеличава се съ 50°/0; отъ 6001 до 
7500 л. съ 3000 л.; отъ 7501 до 
9000 лв. съ 40°/0> отъ 9001 до 
12000 лв. съ 3600 лв ; а отъ 12001 
лв. на горе съ 30% •

‘ч

— Демократическия сговоръ ще
Същото увеличение се дава и на свика първия си учредителенъ кон- Надпит* за сешкитЬ обшини

.»—• -р» ч*»» «* “• .Г 7» VГ. ™ "
Увеличавать се чувствително ин- __ демоКратиЧееката> партия въ градскигЬ общини ва I VI т. г. 

валиднитЬ пенсии на ония инвалиди, редовегь на която ииа силно течение „ 0ТЪ Пр1,СТЪ Д^-Рвенъиатериалъ-па-
които сж съ повече отъ 80% на- за отд4лцне 0Гь Демократическия сто- - ПраВИТеДСТВОТО ще внесе за- янта, измазано съ каль и варь и 
калена работоспособност!.. в0 ще свика К0Н1.ресъ вЬроягно Е0Н0дателн0 пР4дЛ0!Кение за амни- покрито съ обикновени керемиди,

ЗанапрЪдъ дъраавнигЬ, общин- пр,Ьз^ ц дПрИлъ. стирпне на всички забягнали поради всичко кв. м застроено мкто и
ските и окръжните служащи ще * събитията пр&зъ м. м. юний и сеп- кв м незастроено, при съседи:
продължаватъ да получаватъ пенси- — ПетрЪ КодвВЪ отъ с. Буюкъ темврий м. г. съ изключение на 30 Василъ Бързановъ, Катина Бърза- 
ята си, ако заплатата имъ не е по- Бунаръ, Бургаско, при силно скар- души. нова, Коста ЛЬсичевъ и улица, оц*-
голема отъ 4800 лева годишно. ване съ жена си, заклалъ я като - ГОДИШНОТО общо смесено съ- нено.за 5 000 лв

яре и сетне се самозастрелялъ съ браиие нд Читалището-Паметникъ
ИСКАЙТЕ в. «ПРОБУДА1 отъ БУТНАТА 1 ловджийската си пушка. „Отецъ 11аисийи въ гр. Самоковъ

гр. Самоковъ, 1,5/111 1924 г. 
Съд. Ириставь: Хр. Миневъ.
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о / ПРОЛ И ОБЯВЛЕНИЯ:
АБОНАМЕНТ 

За година . 60 лв.
За 6 кгЬсеца . . 30 лв. 

1 брой 2 лв»

Венчални и годежни . . . 50 лв. 
Бъ хрониката на редъ . . 10 лв.
Всички други: до 50 думи 2 ял. на 

дума; отъ 50 думи иа гор% 
1*50 лв, на дума.

На кв. сантмметъръ . . . • 2 лв.околийски вЪетникъ за народа,
РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ.

салона за своето събрание, на което небхдемъ прйтълкуванн, ще пишемъ • 
говори г. министъръ Калфовъ.вмъето егсворъ-партия. по тови въпросъ, когато ревизорите 

Така некои отъ днешните властни- свършатъ работата си ■ ни дадътъ 
ци въ Самоковъ се самооплюха и си и т$ некои данни. За да бхде ус- 
подписаха сами диплома за достойн* пеш на ревизията, всЬки гражданинъ, 
ство, харавгеръ и честь. Така тгЬ опар- който знае нЪщо въ свързка съ 
тизаниха читалището още въ началото службата на общинската горска 
на неговия животъ и потвърдиха на- власть, нека отиде и го съобщи на 
шите писания по този въпросъ още ревизорите. Това се иска отъ гбхъ. 
преди преврата, заради които щ^ха ’

Групата Народенъ Сговоръ, отъ сх сольта на днешното общество, 
която изхожда днешното правител- търсятъ съмишленици вънъ отъ ре- 
ство, понеже пр&търпе неуспехъ въ довете на старите партии, като ми- 
опита си да разформирува старите слять, че тамъ ще нам'Ьрятъ по- 
партии и отъ техните кадри да об- лесно и по-добъръ наборъ, а депу- 
разува своя партия, рЪши най-сетне тати—пришелци сиоватъ изъ кадрите 
да вземе отъ тгЬхъ поне това що на Демократическата и Радикалната 
може и пакъ да си създаде партия, партии и ги увещаватъ да не слу- 
та така да закрепи властьта въ рх- шатъ свойгЬ шефове и управителни 
цгЬт'Ь си. За тази цЬль министръ т4ла и да дойдатъ въ новата партия, 
Цанковъ взе вече декларации отъ която носила миръ, правна и за- 
народнитЬ представители, които при*' конность. Управителните тела на

Самоковски Схдебенъ Приставъ
ОБЯВЛЕНИЕ Л- 992 

Поднисаниятъ Хр. Миновъ, Схд, 
Приставъ при Соф Окрхжепъ Схдъ, 
на УII участъкъ, обявявамъ на нн- 
тересующите се, че на основание 
изпълнителния листъ № 1397 изда- 
денъ отъ I Сам. Мирови Схдъ на 
17/Ш 924 г., въ полза на Р. Ива- 
ноьъ, отъ Самоковъ противъ Д. 
Паневъ, отъ схщия гр. за 6,000 д., 
и съгласно чл. чд. 910 — 926 отъ 
Гражданското Схдопронзводство, на 
9 Аирилъ т. г. ще продавамъ въ 
Самоковъ, на публиченъ търгъ, 
следующия длъжниковъ движнмъ 
имотъ: 130 дхбови изделани дървета 
дълги 41/2 и 5 м., находящн се въ 
гр Самоковъ, въ хана на Бр. На- 
умови, оцйнети за 4,550 лева. 

гр Самоковъ, 29/III 1924 г.
Схд. Приставъ: Хр Миневъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1019

Обявявамъ, че на 21 того 9 ч. 
пр. пл ще продавамъ въ Само- 
ковъ: една крава, сива на около 0 
год. оцен. за 1500 лв., 2) едно 
юне мхжко — 2 г. за 2,000 лв. н 
3) едно юне мхжко — 3 год. за 
2,500 лв. принадлежащи на Дине 
Ст. Керефеинъ отъ с. Поповяне за 
дългъ къмъ Стою Стоевъ — Т.-Па- 
зардннкъ по изп. лнстъ 334/924 г. 

гр. Самоковъ, 31/П1 924 г.
Схд. Приставъ: Хр. Миневъ.

да ни разм/еатъ на кръсть.

ОБРАЗЦОВО СТОПАНСТВО
Когато бехме въ опозиция на ко

мунистите всички кр'Ьщехме въ единъ 
гласъ противъ разсипиичеството на 
общинските средства съ издръжката 
на излишенъ добитъкъ отъ волове и 
коне и за неразумното използуване 
на този добитъкъ. Но комунистите 
си отидоха. Дойде една сила, като 
дарь Божи, помете ги отъ общината 
и повЬри ..общинските работи въ рх* 
цЬтЬ на буржуазията. Ето вече осемь 
месеци общината се управлява отъ 
тия, които се мислятъ за най дос
тойни и подготвени за тази цель. 
И какво виждаме?! Добитъка въ-по
жарната команда си стои и върши 
по-малко работа отъ колкото е вър- 
шелъ

Ето факти. ПрЬвъ зимата добитъка 
е изялъ 200000 лв. общински пари. 
дрещу тЬхъ докаралъ е отъ гората 
400 кола дърва, които сх дадени 
на бедните Едната кола значи струва 
на общината 500 лева, когато на 
пазара се продава по 100 лв Но 
не е само това. Около преди единъ 
мЬсецъ единъ общински конь забо- 
лелъ и ум редъ. Слабъ билъ доби
тъка до едно време, но после била 
усилена храната му, та непонятно 
било на общинарите отъ що е умрелъ 
коня, когато немало и признаци да 
е заразенъ отъ някоя болесть Дори 
и кмета ни,’ който е ветеринаренъ 
лекарь, недоумевалъ причините за 
смъртьта. Едвамъ, когато му нап 
равили аутопсия установило се. . ., 
че коня умрелъ отъ преяждане. Въ 
стомаха му намерили единъ кгр. 
пирони. Такава беше и такава си е 
нашата община.

ематъ да се зачислятъ въ неговата радикали и демократи отъ друга 
партия и си образува въ камарата страна, колкото и да сх на видъ 
едно относително болшинство Но спокойни, взиматъ сериозни мерки 
понеже само съ депутатите партия да запазатъ хората си отъ похище- 
не се прави, още по-вече като се ние, което неминуемо ще докара 
знае, че повечето отъ тия депутати разслабване на партиите имъ. 
сх избирани съ гласовете на чужди 
партии и че те съ минаването си къмъ 
сговора изгубиха доверието на свойте 
избиратели, наложи се необходимо

то ва е положението въ парти и тЬ, 
такива сх изобщо партизанските по- 
рядки двесъ. Вместо сливане и сго
воръ между партиите, настана раз
ливане и пъленъ несговоръ. И въ 
тази обща бъркотия, въ тази борба 
за унищожевве на старото, групата 
на Народния Сговоръ иска да из
дигне сградата еа своята нова пар
тия, кръстена преждевременно и не
заслужено съ името Демократически 
Сговоръ. Дали ще успее да раз
реши големата задача, съ която се

стьта да се отиде между народа и 
да се иска отъ него да напусне ста
рите партии и да образува местни 
организации на новата партия.

Затова днесъ изъ целата страна 
сноватъ министри и депутати —• тия 
отъ Народния Сговоръ и пришел
ците къмъ него - устройватъ публични 
и частни събрания, държат ь речи и 
увещаватъ народа да мине къмъ но
вата партия. Депутатите отъ Народ- е нагърбила, това ще ни покажать 
вия Сговоръ, които претендиратъ да близките селски и градски избери.

САМОКОВСКА ОПРАВИЯ.
САМООПЛЮХА СЕ Понеже решението бЬше неблагопри

ятно, нейното събрание стана въ 
Занаятчийския клубъ.

На 30 м. м. общото смЬсенос1б-

На 23 того общото смесено съб 
рание на читалището-паметяикъ „От.
Наисий“ разгледа и прие оКОНЧа- 
тедно правилника за вътрешния Р^ние на читалището продължи за

седанието си, за да разгледа дру
гите въпроси отъ дневния редъ. За 
чудо председателя на настоят., наново

декларацияредъ и експлоатацията на театралния 
салонъ. Най-важната точка отъ тови 
правилникъ беше тази да се дава 
ли салона за политически събрания. 
Очертаха се две мнения: едното, по
държано отъ днешните фактори въ 
града и читалищното настоятелство, 
и отъ офицерското тело — да не се 
дава и второто, подържано отъ малка 
група граждани — да се дава. Тия, 
що подържаха първото мнение, упо
требиха всички усилия да доказватъ, 
че читалището било едновременно и 
паметни къ, та не требвало въ него 
да се допускагъ политически събра
ния, защото политическите нрави у 
насъ били извратени и щело да се 
свеготатствува съ паметьта на заги 
жалите въ войнитЬ герой и пр; Тия 
иъкъ, що по гьржахл второто мнение, 
доказаха убедително и нагледно, че 
политиката е учение, че тя не е 
нещо позорно и че щомъ салона се 
дава за игри, танци и пр още по
вече требва да се дава за полити
чески събрания. Както винаги и на 
всекхде, обаче, мнението на силните 
ва деня се прие С1* Трй гдаеа П0- 
6646 и салона остана затворенъ ва 
политическите оратори.

Нека се знае, че този день беше 
дошелъ въ Самоковъ бившиятъ ми
нистръ. Смило въ и нац. либералната 
организация въ града чакаше раз 
решението на въпроса, за да на 
прави събранието си въ читалището,

Долуподписания Михалъ П. Фж- 
кинъ, отъ гр. Самоковъ заявяваш, 
че до 22 Септемврий 1923 г б&х» 
съчувствевикъ на комунистическата 
партия, като мислехъ, че тя съ ле
гални средства ще работи за подо
брение участьта на работящите маси. 
Обаче, септемврийските мятежн до
казаха, че те сх чужди орхдня, че 

Споредъ закона за градските сх забравили нацьонадностьта си и 
общини, всички общински търгове въ стремежа си да продадатъ 
за отдаване на предпримачъ събира- Родината оти доха до тамъ, че 
нето общински доходи требва да се накараха съ своите заблуди братъ 
произведатъ още прЬзъ м Октомврий, срещу братъ да вдигне рхка Зая- 
резнективно м. Януарий по новата вявамъ, че тия имъ дела ме. отвратиха 
година. Нашите общински управии
ци, обаче, не благоволиха да сто- техенъ съчуственикъ. 
рятъ това и до края на финансовата 
година (31 Мартъ) Отъ 1 й Ап- Българския националенъ фдагъ ■ до 
рилъ, бой внае по кавъвъ начинъ и колкото ми силите помагатъ ще 
колко правилно и ефикасно ще се подържамъ Демокр. Сговоръ до то* 
събиратъ тия доходи и какви щети гава, до когато той продължава като 
ще понесе общината. Въ ксЬки слу- до сега да корени корупцията, да 
чай това е въпросъ, който влиза въ работи ва умир*)творяване на стра- 
обязаностите на контрольора.

постави ва дн редъ въпроса за допус
кане или недопускане публичните 
събрания въ читалищния салонъ. 
Почетния прЬдседатель на събрани
ето, който, споредъ устава, изпъл
нява онзи дневенъ редъ, който му 
се даде огъ настоятелството, допусна 
нови дебати но този въпросъ и го 
постави на ново гласуване. И за 
очудване, тъкмо тия, що бЬха про-

АКУРАТНОСТЬ

тивъ, сега говориха за допускане по
литическите събрания. Безсиорно,ири 
това положение, старото решение се 
отмени и се прие да се дава салона 
и за политически събрания.

Достойно поведение държаха само 
военните. Те и сега подържаха пър
вото решение. Дори г. г. подпору- 
чикъ Чичевъ, подполк. Ивановъ и 
нЬвои други напуснаха салона де
монстративно. Едната часть отъ пу
бликата, трогната отъ техното кава
лерство ги иБцрати съ рхкоплескане 
и съ викове браво. Излизайки под. 
поручикъ Яичевъ викаше: „Вие отъ 
вчера агитирате да гласуваме за п]»о-
мена на първото решение, което Отъ* известно време една комисия, 
тогава най-силно подържахте". назначена отъ общината, прави ре-

Цельта на силните на деня да вивия' на делата на общинския ле* 
изменлтъ първото решение беше сничей г. Ал, Костовъ. Разни версии 
явна. Те следъ като миналата сед- се носятъ по причините за ревизи- 
мица попречиха на бившия министръ я^а й по нейните открития. За да 
Смиловъ, сега искаха да изшшуватъ не попречим* н& ревизията и за да

\

и се отвазвамъ за винап да бхда

За напредъ се нареждамъ подъ

ната, за стопанското й съвземане ж 
8а запазване на световния миръ, 

Самоковъ, 29/Щ 924 год.
Михалъ. П. Фжкннъ.

йввзия ял менгая
старъ стронтеленъ 

материялъ разни ви^ 
дове дървета, дъски, 
марсилски керемиди, 

тухли и др. МАТБРИЯЛИГЬ може да се 
виоятъ всякога въ фабриката за марсилски 
керемиди .ПОБЕДА* Споразумение: 

А СТВФКИНЪ
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* пие па сговора, устои с&брание на демо
кратите вь читалищния салоиъ, при закрита 
врата, иа което ги е увещавалъ да минатъ 
къмъ партията на сговора

до 31 Септемврий сж щата год Пър
воначалната цена е 6,000 лв Допус
ка се вейки, който е изпълвилъ 
членовете 11 и 14 отъ закона 8а 
предприятията. Залогъ е 10°/о.

Тържнитй к;1ижа може да се ви- 
дятъ всеки день въ общинското 
управление:

с. Рельово, 8/1II 1924 г.
Председатели: 0. Бандровъ, 

Секр. Бирникъ: Р. Трохаровъ 
ОБЯВЛЕНИЕ Л* 230 

Рельовското Сел. Общинско Управ
ление обявяза, че на 6 Априлъ 
1924 г. ще произведе публич. търгъ 
въ общ. управление за отдаване 
наематель приходите отъ продажба 
едъръ добитъкъ „интизапъ“ ва вре
мето отъ 1 Априлъ 1924 г. до 81 
Мартъ 1925 год. Първоначалната 
цена е 3,000 лева, допуска се вейки 
който е изпълнилъ чл. чл. 11 и 14 
отъ закона за предприятията. Залога 
е ] 0°/о върху първоначалната цена.

Тържнитй книжа могатъ да се 
видлтъ всеки день въ общ. увравление. 

с. Рельово, 8/111 1924 г.
Председатели; С. Бандровъ. 

Секр.-Бирникъ: Р. Трохаровъ. 
7-о Артилерийско ОтдЪлние 

ОБЯВЛЕНИЕ Ш 180 
Домакинството на 7-о Артиле

рийско отделение обявява на интере- 
сующитй се, че слйдъ публикуване 
настоящето въ в. * Пробуда“ ще поч
не да води преговри за спазаряване 
по доброволно съгласие ва доставка
та на 60,000 кгр. ечемикъ 
овесъ на приблизителна стойнсть 
300,000 лева за нуждите на отделе
нието до 1й Августъ н г.

Преговорите ще се приключатъ въ 
канцеларията на Самоковското Око
лийско Финансово Управление на 
петия день следъ датата на публи- 
куванието въ в. „Пробуда“.

Приематъ се партиди но не по- 
малко отъ 20,000 кгр.

Срокъ за доставката на делото 
количество е 60 дни оть датата 
съобщението, че доставкта се въз
лага върху доставчика, като вейки 
20 дни се доставя по 20, 000 кгр.

Срокъ за доставчика на отделна 
партида отъ 20,000 кгр. 20 дни отъ 
датата на съобщението, че тя се 
възлага върху доставчика.

Залогъ 5°/0 върху предложената 
стойность. '

Поменатитй условия и описания 
могатъ да се видятъ вейки присът- 
ственъ день въ щаба на отделението 

Гр Самоковъ, 24 Мартъ 1924 г. 
Отъ Дом на 7-о Арт. Отделение

ОБЯВЛЕНИЕ № 5 
Горно-Околското училищно нас

тоятелство обявява на интересующи- 
тй се, че на 15-ти априлъ 1924 год.,' 
отъ 14 до 16 часа ще се произведе 
търгъ, съ явно натдаване, въ поме
щението на Горно* Околското общин: 
ско управление ва отдаване подъ 
наемъ за една стопанска година отъ 
1 мартъ на училищната ливада „По- 
жаро“ състояща се отъ 50 декара 
която се намира въ землището на 
с. Горни-Околъ.

Залогъ се изисква 10°/о 
наемната стойность. Поемнитй усло
вия могатъ да се видятъ вейки при 
едтетвеъ денъ въ канцеларията на 
училищното настоятелство, 

с. Горни-Околъ, 10 мартъ 1924 год.
Отъ настоятелството.

и идеята за постройка на единъ 
общъ спортенъ клубъ.

Това явление изт» живота на спор
тните организации не може , да не 
ни радва. Тия дружества ще И8И- 
граячъ важпа роля за възпитанието 
и физическото развитие на младежьта.

Въ това направление, обаче, трй- 
бва да имъ укаже и гражданството 
нуждното съдййствие, защото плодо 
ветй отъ техния трудъ и грижи не 
са само за тйхъ, а принадлйжатъ 
на целия градъ.

Бенифиетихата на 

Ян. Вълковъ

ЗАТВОРЕТЕ ИЛ!
Кръчмите се затвориха по жела

ние на народа и възъ основа на 
закона. Наредъ съ кръчмите затво
риха се и очитй на властьта, а се 
отвориха бачвитй. И днесъ въ Са
моковъ се пие и се движатъ пияници 
повече отъ вейкога. До като въ мина- 

• лото и най*голймитй пияници избира
ха питието, подслаждаха го съ всевъз
можни мезелици и пиеха съ чаши, 
днесъ всички пиятъ безъ изборъ, на 
бързо и 'съ елена жажда, защото, 
както вейко нйщо колкото повече се 
забранява, толкова повече се желае.
Затова, ако въ миналото кръчмаритй 
се конкурираха въ качеството и це
ната на питиетата'и плащаха патентъ, 
днесъ продаватъ Оуклуци, взиматъ 
произволни цйни, не плащатъ акцизъ 
и връхнини и продаватъ не съ чаши, 
а съ шишета, които пъхатъ направо 
въ джобоветй на пиячите.

И когато всичко това е вйрно, музикалната култура въ града ни. гражданството съ право се пита: до 3 л 3 -г к При устройване на вечеринки, забавикога ще търпи това нахалство на 3 * *. , г и др. отъ разнитъ местни културникръчмаритй, вършено прйдъ очитй г ч *г , - дружества, той вейкога съ готовностьна една власть която проглуши света гз „, е взималъ участие съ музикантитесъ своитй деклаоации за редъ и 3 3о, * „ си и ве малко спомогна за издига-законно^ть. Вйрно е, че полицейскатаг „ нето на тия дружества,власть и дори лично околийския на' и
.Па споменатата дата дружината чалникъ положи и полага големи 1;ще даде въ читалищния салонъ го усилия противъ тая корупция Бъ * „ .^ г ’ ,ппп лймъ концертъ — Гюнефисъ на г. А.тия му грижи той допринесе доста ^ ^3 Бьлковъ. Самоковското гражданство,много, като състави много актове и , «. . „ което цени заслугите на този старъпрати въ съдилището гольмь брой ^ 3 .. 1

1Т труженикъ-музивантъ, требва да попияници. Но какво може да направи *3 3 п к
сети концерта Съ това то ще изрази полицията сама, когато акцизната и 1 ^

,, своята признателность къмъ г. Въл-всички други власти спятъ Полици- 1
* ковъ и ще го поощри да служи наята има и друга служба, а акцизната ^ р ;

■ у 3 народа още дълги години съ същатавласть. особено сега, когато ужъ у * с 
у 1 л * тази любовь и првданость къмънйма кръчми, е почти свободна. *

и « ' » призванието си.Нейна длъжности е да тури край г
на пиенето въ кръчмите,

Самоковското гражданство, прочее,4 
чака отъ г, министра на финансите 
да вземе мерки мимо Самоковската 
акцизна власть и да спрй продаж
бата на спиртни пития въ кръчмите 
Ако нйма срйдстза да се постигне 
това, излишно бйше затварянето на 
кръчмитй, а още по-излишенъ е 
закона за тази цйль.

Самоковг.во Градско Общипско Уаравленпв
ОБЯВЛЕНИЕ' № 1672

гр Самоковъ, 1 Априлъ, 1924 г.
Общинското управление обявява на ин- 

тересующитЬ се, на 11 день отъ аублпку 
нането па настоящето въ в. (Пробуда* въ 
иоиЪщението на Фин. управление отъ 9—11 
часа пр обЪдъ ще се проянведе търгъ съ 
доброволно спазаряване за отдаване нодъ 
ваемъ общинската барака въ Чамъ-Кория 
— бившето лесничейство, за време отъ 
датата на сключване договора до . 31 мартъ 
1926 година.

Първоначалния наемъ е 6,000 лева за 
целото време.

Залогъ се иска 10°/о* -
Бараната се дава въ каквото положение 

се намира и съгласно ногмнигЪ условия.
ОТЪ ОБЩИНАТА

на

На 6 Априлъ т. г капелмейстора 
отъ тукашната дружина Ангелъ 
Бълковъ ще празнува НО годишна 
музикална дййвость, като музикантъ- 
капелмейсторъ и народенъ учитель. 
Той прослужи само въ нашия градъ 
12 г. катр капелмейсто и 2 години 
като учитель. Прйзь това врйме той 
принесе цйнни заслуги за насаждане

Сддебеиъ Приета въ при Соф. Оар Сддъ
ОьЯВЛЕНИЕ Л- 1039

Подпиеаниятъ Хр Миновъ, Сддебенъ 
Пристав», нрп С«-ф Окрдженъ Сддъ на VII 
участъкъ, обянявамъ на интересующигЬ се, 
че на основание изпълнителния листъ АЬ. 
421, издаденъ отъ I Самоковски Мир. Сддъ 
на 29 ннуарий 1924 г., въ иолза на 
Нлнн Заневъ, отъ Самоковъ протпвъ Дине 
Ст. Керефеинъ, отъ с. Поновяне, за 10000 
лв., п съгласно чл. чл 910 
Гражданското Сддопроизводство, на 21 пй 
априлъ т г., ще пр<>дамъ вь Самоксвъ, на 
публпченъ търгъ, следующия длъжнпковъ 
двкжимь им-'тъ: 1) Една биволица, около 
12 г оцТ>и. за 4.000 лв , 2) биволица 
около 5 г. оцен за 5,000 лв. и 3) едно 
бвволиче около 3 г оцеи за 2.о00 лева. 

гр. Самоковъ, 1 аиркп 1924 год.
Сдд. Иристивъ: Хр. Миновъ

925 отъ

или
Калковско Селско Общ. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 178
1>’алковското Селско Общ. Управ

ление известява ва интересующитй 
се, че на 1 в дгнь отъ публикуването 
на настоящето въ Самоковския вее* 
тнивъ „Пробуда“ отъ 14 — 18 часа 
въ канцеларията на общ. управление 
ще се произведе търгъ съ явна 
кункуренция за отдаване на закупу* 
вачъ общинския доходъ „ивтизапъ“ 
съ първоначална цйна З1 00 лева. 
Залогъ 10 °/0 отъ първоначалната 
оцйнка, чл. 125 огъ закона за бюд
жета и отчетностьта е задължителенъ 
за конкурентите. Тръжните книжа 
сд на разположение на конкурентите 
въ общинското управление всеки 
приедтетвенъ день,

село Калково, 31/111 1924 г.
Прйдседатель: А. Гюровъ. 

ч Секр бирникъ: Ст. Николовъ.

Хроника
— ВЪСТНИКЪ с ПРОБУДА* не се из 

праща никому дапомъ или натриеш). 
ВсЬки, който го получава. трЬбва да из
плати абонамента си, изданието на 
вБстника е екдпо. а странични доходи 
нЬма Ония които не желаятъ да плащатъ, 
трЬбва да го повгрнитъ и да се издъл- 
жатъ за изтеклото врЬме, защото иначе 
сумата ще бдде събрана по другъ начинъ.

За напрЬдъ абонамента ще се събира 
само въ предплата.

— Поземления данъкъ върху едннъ де 
каръ земя, сппредъ новия закннонроектъ 
ще бдде около 9 лева.

— ЗамЪната иа старптЪ банкното отъ 
5 лева на горЬ трЪбва да стане до 14 того 
включително. Отъ IЬ того вевчкв стари 
банкноти се обезцБняватъ.

— Всички запаятчии въ града на 31- 
м. и. затвориха дюкянитЪ сн въ знавъ на 
протесть противъ тежкигЬ данъци, намале
нието на които настоятелно нскатъ. ОсвЪнъ 
това занаятчиите искатъ да св увеличи 
заема пмъ отъ държавата на 200 милиона лв. 
да се прокара закона за занаятитЪ, да се 
запазятъ нЪкои постановления отъ закопа 
за жилищ. криза и пр.

— Долно Банския полицейска прпетавъ 
Кръсто Халачевъ конвоираль отъ 0<фпя за 
Долна Баил четирма Долно Банска арестанти 
между които билъ и Ив. Пауновъ, отъ с. 
Долна-Баня върлъ комунистъ, арестуванъ 
за вземане пиво участие въ иягежа ир^зъ 
м. Сеотеиврвй. Ког.то дошла на гара Их- 
тиманъ Ив. Пауновъ сполучилъ да избВга. 
Понеже се подозира, че Кръсто Халачевъ го 
е изпусналъ умишлено, иослЪдиоя е аресту
ванъ н изпратепъ вь централнин затворъ.

— Започнато е онисванвто не овцптЬ 
и козитЬ за облагане съ данъкъ бегликъ.

— Бившия министръ г Б Смиювъ и 
г. Стр. Икономовъ на 23 и м. Държаха по- 
лвтически рЪчп вь Самоковъ прЪдъ масово 
събрание, г. министъръ Калфовъ, подпр-Ьд- 
седателя на камарата. Г Н Найденовь н 
на народния представители г. Вл 1акевъ 
държаха политически рЪчп пр^дъ събрание, 
у строево отъ сговора. Ще се повърньмъ 
върху тия р*чи.

— Народния ирйдставмтель г. Вл Та
ва 30 м. м., сл-Ьдъ публичното събра

на

в. сПробуда*.спортенъ подемъ
На 5 того Самоковското колоез

дачно дружество „Рилски орелъ11 ще 
даде въ салона на читалището ли- 
тературао-музикална вечерь съ ло
тария и весела часть. Брихода отъ 
вечерната забава ще се употреби 
за доизграждане колодрума па дру
жеството.

Отъ извйстно врйме насамъ спорт
ните организации въ града отб^лйз- 
ватъ очевиденъ подемъ и засилване. 
Не отдавна се поднови юнашкото 
дружество въ града и въ скоро вре
ме ще събере въ свойтй редове по- 
голймата часгь отъ младежьта. Ту
ристическото дружество отдавна вече 
е взело голймъ брой млади и въз
растни граждани за свой членове и 
се готви да строй хия^а въ Рила. 
Сега виждаме и колоездачното дру
жество да стега редове!й си и .па 
работи за довършване на колодрума. 
.Само ловджийското дружество се бйше 
отклонило отъ пжтя на свойто наз
начение и вървеше къмъ разруха, 
но отъ извйстно врйме и то се опомни 
и приготви за благородна дйВность, 
Между тия дружества съществува

Шипочанско Учил. Настоятелство 
ОБЯВЛЕНИЕ & 2 

На 20 Априлъ н г. отъ 9-12 
часа пр. пладне въ канцеларията 
на Шипочавсвата община ще се 
произведе публиченъ търгъ съ явна 
конкуренция за отдаване подъ наемъ 
училишнитЬ ливади отъ 1 Май н. 
г. до 1 Октомврий 1924 година, а 
именно: Ливада „Нодъ друма“-съ 
първоначална оцйнка 2,000 лева, 
ливада „Надъ друмо“ — 15,000 лв. 
и ливада „Мешето“ — 1,000 лева.
Искания валогъ въ правоучастие въ 
търга е Ю°/0, Закона за бюджета, 
отчетностьта и предприятията са 
задължителни за конкурентите 

Тръжните книжа могатъ ца се 
видять вейки прпс&тственъ день въ 
общинското управление.

с. Шипочане, 20 Мартъ 1924 г.
Отъ Настоятелството.

Рельовско Селско Общ. Управление 
ОБЯВЛЕНИЕ & 229 

Рельовското Селско Общ. Управ- 
левие, обявява,, че на 6 Априлъ 
1924 г. 2 часа под. пл. ще се про
изведе въ канцеларията >на общин- 
скою управление, търгъ за експло
атация мйстото, определено за носни^нн вейкакви готови, луксозни 
фондъ подобрение скотовъдството свадби и ежедневно употребление 
въ м4стн. „Шанинето“ отъ 800 
дек. ва врйме отъ I Май 1924

оть

КЛ\ЩА илходяща 
се на ул. Алексан. 
дрона, срЪщу чер
квата ,Св. Никола* 

маси-

Въ ОБУЩАРЦЦЦШ на СЮИЧКО 

СГ.ЯНОВЪ въ Горната чаршия
се намиратъ за продаьъ на аай-и8-стъ три стаи и кухня ДЮКЯНЪ 

вна двуетажна постройка съ дв-Ь стаи на 
горния етажъ, находяща се въ Абаажийската 

Споразумение:чаршия.

о ОБУЩА «САНДАЛИпри ГЕОРГИ ЧЕПИЛОВЪ кевъ
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РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ.

4? &
Важно *а тютюнопродавцйгЬ въ Самоковска околия

V ОИРВДЪЛЕТЕ СЕ *■1въпроса съ тази криза требва 
да се ликвидира безъ повече -(§
бавене. Въ това направление 
Демократическия сговоръ е 
взелъ вече нужднигЬ м^рки. «$§
Той е обявилъ образуване на «$§ 
свои организации по села и гра
дове и записване на партизани. 
Демократите и радикалите отъ 
своя страна сж разпоредили да 
се подновятъ организациите имъ 
и да се пров Ьри и стегне техния 
съставъ.

Отъ какъ се постави въпроса 
за организиране на Демократи
ческия сговоръ въ самостоятелна 
политическа партия, настжпи 
критическото положение за вси
чки ония елементи, които се при
способяваха къмъ него, влечени 
отъ съблазнше на властьта. 
Всички знаемъ, че когато се о- 
бяви, какво Демократическата и 
Радикалната партия са слети 
вече съ групата Народно един
ство, която държеше и държи 
властьта, партизаните на тия две, 
партии ликуваха отъ радость.

. Когато се разбра, обаче, че това 
сливане не е искрено и оконча
телно, а още по вече, когато се 
убедиха тия партизани, че те са 

г само ураджии, спомощенъ мате
рна лъ на новата политическа 

.групировка, въ ткхъ настАпи 
‘ пълно разочорование и недовол

ство. Обявеното пъкъ отъ Ма- 
линовъ и огъ конгреса на ради
калите запазване на Демократи- 

| ческата и Радикалната партии 
постави на изпитание техната 
политическа почтеность и те са

9-
9-ЦИГАРИТЪ

АРОМА
»►

9-
9-
9-I са приготвени отъ най-доброкачествени тютюни, 

иматъ добъръ вкусъ и ароматъ, и се продаватъ 
на цени по ниски отъ всички други. 

Деповитъ на едро прй склада на ОРИЕНТАБАКО 
въ гр. Саноковъ, срЪщу читалището.

9-41
»■1 »-к-

Остава партизаните да си ка
жа гъ думата: въ старите си 
партии ли ще останатъ или ще човекъ честенъ, е да спазва за- 
минатъ въ сговора. И това те коните въ страната. Ето защо 
требва да сторягь безъ бавене кръчмаригЪ сами требва да 
и колебание, за да се види при- спратъ продажбата на спиртни 
така нареченото ново време пития следъ затварянето на 
какъвъ е политическия колоритъ кръчмите, безъ да имъ напом- 
на широката публика. Партизан- нюва това пресата и безъ властьта 
ството не е средство за лични да имъ го налага съ особени 
цели То е граждански дългъ, мерки, 
въ който всеки требва да вло-

неговото назначение, а служи на 
корупцията, на покварата, на 
обществения развратъ. Длъж- 
ностьта на публициста е свещена, 
кръста, съ който се е натова- 
рилъ е тежъкъ и той требва да 
го носи гордо, смело и достойно 
безъ да държи сметки дали ще 
стане неприятенъ на некоя лич- 

Печата, като е изнесълъ това ность или съсловие, 
жи всичкото си съзнание, всич- техно нарушение изпълнилъ е Като отминаваме, прочее, за- 
ката си почтеность и достойнство, само дългътъ си. Той не може канванията на кръчмарите съ 
Умилкването, приспособяването да мълчи, когато вижда да се презрение, препорАЧваме имъ 
днесъ къмъ тази, утре кьмъ онази върши единъ публиченъ скан- да потърсятъ другъ пать за за- 
партия, щомъ като тя е на власть1, далъ, както искатъ кръч- щита на интересите си, »ако 
е низость, корупция, отъ която марите, защото това значи да мислятъ, че са прави, а не да 
изхождатъ всичките злини що се солидаризира съ кръчмарите си служатъ съ контрабанда и 
преживехме. Време е вече да и мълчаливо да ги поддържа заплашвания, защото това говори
се изкоренятъ старите полити- Такъвъ печатъ не ратува за въз- много зле за техъ и за каузата
чески нрави и да се тръгне по питанието на масите, каквото е имъ.

ито има да се справнтъ са по- пагя на идеалното партизанство, 
ставени на разрешение и връ- защото само отъ него може да 
щане назадъ нЪма Демократи и очакваме истинско народно и по

лезно управление. Длъжность е, 
прочее, на поставените предъ ватъ древнитЬ. 
изпитание демократи и радикали Отдавна миналото съ много нЬща 
да определятъ своя партиенъ иде да ни укори, да ни се надсмее,
колоритъ безъ повече колеба- а се прЬмЬри съ 20 вековната ние праздниченъ подаръкъ, за Велнкдень
ние, за да пр-Ькарзтъ партиигЬ д?лтУРа и да,ни п(ЖЙ;ке колко , сме вой 8нае- Това стана 8а насъ

, г казадъ въ нвкои отношения. I им- луксъ, който очакваме ао мнлость.
имъ вътр 'шния си кризисъ по- скигь кхпнлни и тия на провинциитЬ ЦЬль разкошъ веднажъ, дважъ въ 
скоро и да се види силата на в показватъ каква важность сх от- годината! когато това би требвало да

давали древнитй на чистотата, макаръ е както насъщния ни хлйбъ — посто- 
че медицината не е стояла тхй ви- яно, редовно. Не го схзнаваме, да, , 
соко. Те сх съзнавали прЬдв повече не го съзнаваме.Но кой требва да буди 
отъ 20 вЪка що е чистотата за т$- това съзнание, кои сх приели да сж 
лото и банигЬ имъ стоятъ 8а срамъ, стражи на здравето на града ни, на 
за укоръ на днешните векове на благосъстоянието на града нв? Цвето

вата иде следъ набожностьта, каз- 
И ние въ Оамоквъ приехме въ татъ американците. Както влиза на- 

отъ варварина? една рода всека неделя въ черква, така 
начинъ въ кръчмите въ Само- даше референдума и приутвър- солидна сграда—баня И за чудене е, требва да влезе поне веднажъ въ не-
ковъ, разпореди да се запбчататъ ждението му пъкъ и до днесъ
бжчвигЬ и САДОвегЬ : чаши, ши- ние само мълчахме. И съ съоб-
шета и др. въ всички кръчми, щението ни въ миналия брой за
Тази разпоредба на г. министра, контрабандата въ кръчмите не рена

въ недоумение какво поведение 
да държатъ.

Днесъ партиите на демократи 
и радикали; както и новата пар
тия преживеватъ свой кризисъ. 
Кардиналните въприси, съ ко-

■ .1

градъ безъ баня
„Здравъ духъ въ здраво гЬло“ -каз- роптаеха. Най-сетне група женж измо

лиха отварянето на банята пакъ н 
това б-Ь дело щастие за насъ.

А сега? За Коледа имахме този

радикали или ще запазятъ пар
тиите си, каквито беха или ще 
дадътъ скАпа данъ за лекомис
лието си и ще изпълнятъ редсве- 
те на новата партия, силата и 6а- 
дащето на .която и при това 
положение са доста проблема- 

л тични. *у
Както и да се разреши кри

зата въ споменатито три партии, новата партия.

и
Г-нъ, мииистера на финасиите,

за да ограничи продажбата иа казалъ нито дума ва или против% 
спиртни пития по контрабанденъ' кръчмите. Когато се произвеж- наследство

До сега в. .Пробуда® не е напрЬдъкъ и просвета.
*

ако да не бе тя, дали щеше да ниа делята въ банята. Това не му е много, 
баня въ града ни За години в години анай малкото, къмъ което требва да 
отъ какъ помня банята е била отво- се привикне. Не театъръ, не читалн-

и е задоволявала постояно нуж- ще, даже ве училнще тогоова, кол- 
изпълнена, много акуратно отъ казахме требва ли да съществу- дите на гражданите, вхпреки нехи-, кото банята има нужда да’се пот- 
акцизния началникъ, извика одо- ватъ или не. По този въпросъ гиеничностьта й, понеже много пове- държа. Нека вървимъ последвателно 
брението на целото гражданство ще имаме случай други пжть да че условия има отъ тая баня да се въ нуждите на града си, нека же 
и показва по красноречивъ на- си кажемъ думата. Право или излезе боленъ, отколкото здравъ. Но прескачаме главното, 
чинъ, че властьта нема да се криво, следователно, кръчмите 
шегува и ще употреби всички не се затвориха по наше давле- 
федства да защити своя авто- ние. Техъ ги затвори граждан 
ритетъ и този на закона. ството, законт.тъ, властьта и са-

.'Но кръчмарите се разсърдили ми кръчмарите

Лекаря самоковци, помогнете 8&вхпреки всичко нне се приспособихме
■ задоволихме съ нашата градска баня. вдравето жа града ни, отворете банята!

Напоследъвъ при единъ режнмъ Самоковска община, задоволете една 
стана на мода виме банята да е отъ върховните нужди на града нн

отъ това разпореждане на г Но ние писахме, че въ кръч- Г°чов4къ "има нуадГо^не^ед“.’ КОИтГинатв бШВЪКХЩ н° мз
министра. До сега тк не чув- мигЬ се контрабандира. Това на» .ь седмицата да се освежи, бнрате значението и важиостьтН
ствуваха, че кръчмигЬ имъсж станало причина, та властьта за- облекчи, очисти съ по-нзобилно хладка - спомогнеГ за отвапЯ.РТ «
затворени, защото това б-Ьше печатила бъчвигЬ За това кръч- вода. Но благодарение, ,е й *Га банята отварянето на
само на книга, а продажбата на маригЬ са се много расърдили малко по-лесно 64 носенето вола тч. пяи'ИГ11,.„ 
спиртни пития следваше въ още и люто се заканвагь на едного далечнит4 чешми Ала имате тГ. каи« граждани> н4ва И8ас?по-гол4мъ разм4ръ и при по- отъ хората около вестника ни. Гито за ме ецн ''не^удоволеГ„ява« ™ ,ГГ° * СМНатеЛв"
изгоди условия и съблазнителни . КръчмаригЬ са търговци. А тази нужда А пп4зГтГа21 граждани1
печалби. Т4 сега почнаха да в4р- търговцигЬ обичатъ да се кичагь каритЬ мжте,» вр^ме ле‘
ватъ че ще се тури край иа съ името честни Едно отъ пър- об1а »Т Г*“™“'
тази Търговия. вит^. пъкъ уСЛОВИЯ за д б говопнлрф ГЛуХа* от" Рекламирайте стокигЬ си чрезъ

Ай илде говорностьта сж н хората жапразжо в, «Пробуда»

Надежда Тойнароеа,
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1Н1ЖЯ могагь се ввдятъ въ общанскотослужбата се извърши въ съслужение 
отъ всичките свещеници, протодякона 

при псалтуването на Самовов/гр. 
пЬвецъ—Михалъ Фировъ. И маваръ
този день да, става въ Самоковъ^а- нието на •иотюявви* фирми които имате
заръ, Горно-Насарелцн гладни за 1югюнева работ.анзця въ Оамоювъ. отвор.

г магазинъ зк продажба на брашна и воюдуховна храна, отложиха отиването СТ08И р.ботевцитЛ гр.жд.н.тб.
си на пазара и черквата буквално Понеже този магавипъ продава стоките ек 
бЬше пълна бтъ богомолци, иои го на цени по ниски

вршретврни пдчхопи по почъпжкдта прЬзъ всичкото врЬме на Бо,гослу. гражданитеД подържката ^ * внимание гм*. си главно оть него- Това създаде "Рвзи въ
Н 380276-53 лв.; за заплати, на •' • ’ пазара п уплаши търговците въ Самоковъ.
персонала 272406*29 лв. и за наемъ шаха свещените молитви и песно задч С0 спасять отъ катастр0фа, иаквато 
8800 лв.; или всичко 671984 47 л. п^ния. Подиръ евангелието ар. на- има опасность да ги сиолети, търговците

Пр&ъ сжщото време постмпилж местни къ произнесе слово за ролята с* изпратили една депутация въ София, вадължнтвлни.
РХ о-гь аптркятд нъ клратя пя пЛ.пи на майката въ семейството и обще- която Аа исва отъ сдруженагЬ фирми да Тръжните книжа могатъ се вндятъ въ
пата оТ пподажба на пСве ството и вс*ка една отъ думите му, 88КР'™ ма™ва « въ Са^овъ “ общинското управление^
ната. отъ продажоа на църове яям1(тп1гп * л V продаватъ само на работниците По поводъ с. Шииочанъ. 10 апрнлъ 1924 г.
445217*79 лв.; оть дивиденти върху жадно се погълщаха отъ отдавна на Т0В8( ДИректорътъ на магазините на Председатели: Георги Хр Кулашовъ
д^ловетЬ на общината отъ аптекар- нечувалигв религиозни поучения. сдщитЬ фирми г. х Мншевъ дойде въ Сежр.-бирнииъ: Д Бобовъ
ската кооперация 5360 лв; отъ ди- Сл'Ьдъ отпускъ на Божествената Самоковъ за да проучи иично положението
виденти върху консумацията за 1923 слУжба> всичви приехтетвую.ци въ на въпроса. За да може да се вземе мне- 

п-тгто р ; ; „ УШШо цдкяхд излизането ня ГВРШРИ. нието на по ширвкъ кржгъ граждани, на 18
г. 2773 лева и отъ дъдгъ кънъ об- ^ л того. по разпореждане на общ управление,
щината на фонда работнически оси- ницигЬ, за да се благословягь к |^ше свикано събраНие въ салона на
гуровки 2475 лв. ОсвЬнъ тия суми мнозина съ просьлзени очи казваха, бившата семинария, на което ирнелтетву дд БРАШНАРНИЦАТА СИ
дадени са отъ аптеката безплатни че това за т*хъ е Иерусалимъ н ваше и г. х Мишнвъ. Събранието беше 
лЪкапства на бедните гпажланн за св ГоРа и св- Иванъ Рилски, за- посетено главно отъ бакали, кръчмари ■
7826*5 И “ нГ* «•» »»» «■!««■« т* - -Р*» «"
ме общината е получила приходъ П4ТЪ виждатъ А свещениците отъ 

аптеката си всичко 534 26 54 л. своя стРана виждаха, какво голямо
значение вматъ свещеническите съ-

Скжпотия или 

евтиния
Отъ около една година на оамъ сдруме-

ПРИМЕРЪ 

ЗА ПОДРАЖАНИЕ
управление.

о. Шииочанъ 10 апрмлъ 1924 г.
Преде. Георги Хр. Вулашовъ 

Севр -бирнивъ: Д. Бобовъ.
и

Градската ни аптека е купено отъ 
г. Ал Барзовъ презъ 1915 год.:за 
10501*65 лева.

Презъ врФмето отъ 1915 г. до 
31/Х11 1923 г. похарчени ск : за 
покупка на медикаменти и други

ОБЯВЛЕНИЕ * 223
На II май 924 год. отъ 9-12 часа 

въ общинското упрявленкв ще се прокзведе 
търгъ съ явна конкуренция аа отдаване 
ппдъ наемъ тревата на общ ливада «Малкоотъ тия на пазара, 

да пранятъ покупките Катрянджнско Дере* отъ о дек. за оть 1 
юнвй до 30 августъ 1934 год.

Първоначална цена 2 0 Ю лева Залогъ 
за участие въ търга 10°/п. Членове 125 
- 129 отъ закона за бюджета ■ отчетност!

иочнаха

па

СЪ МЪСЕЧНА ЗАПЛАТА.
Коста Николиевъ.

имаше много малко.
ДкбататЪ ио въпроса бЪха много разна - 

лени, силни н дори ненпвстойни. Този 
начинъ на дебатяране измЪств с&щностьта 

той се ияродь въ борба

Самоковско Градско Общинско Уоравленмв
отъ ОБЯВЛЕНИЕ Л- 1716Споредъ горната смЬтка на 31/ХИ 
1923 г., аптеката е сгрувала на об- служения, щото хората се отказаха

отъ пазара и яле&щнигв домашни 
потреби и останаха да видятъ све

гр Самоковъ, 3 апрклъ, 1924 г.
Общинското управление обявява на мм- 

тересующятЪ се, че на 11 ж 12 ия день 
отъ публикуване настоящето въ Държавенъ 
в^стникъ въ помещението на финансовото 
управленке ще се прокзведатъ сл-йднвтЪ 
търгове:

1 Отъ 9 до 10 часа прЪди иладне 
търгъ съ тайна конкуренция за дохода 
„ннтизапъ“ Приблизителна отойность 50000 
лева. Залоп» Ю°/0.

2 Отъ 10 до 12 часа пр. обедъ дохода 
(връвнннаи съ явна конкуренция. Прибли
зителна стойяость 30000. Залогъ Ю°/0.

3. Отъ 3 до 5 часа слЪдъ обЪдъ слщия 
день общинскин доходъ ссергия* съ явна 
вонкуревцня. Приблизителна отойность 
25000 лева. Залога е Ю°/0,

4. На следния день отъ 9 до 11 чаеа 
цр^ди обЪдъ общинския доходъ „кантарни 
и крина“ съ явна конкуренция. Приблизи
телна стойность 5000 лв. Залол 10°/0.

Чл. 125 отъ закона за Б. 0. П. е за- 
дължктеленъ за конкурентите. ИоемвигЬ 
условия ■ тържнит* книжа с* на разполо
жение на конкурентите въ помещението иа 
общинското уаравление, а въ деня на тьргя 
въ Финансовото управление»

на въпроса 
между търговцктп и консуматоратЬ, пър- 
витЬ отъ конто искат ь да запазятъ скл-щин&га 137943*93 лв. Каго се знае,
потоята, а вт^рптЬ искатъ евтиния.

Искренаа или неискренна, мосъльта на 
тия що говориха отъ страна на тт рговщтЬ 
беше, че борбата требва да се поведе отъ 
широката публика иротнвъ едрия каоиталъ, 
който води кънъ икономическо заробване 
на масите Нрава плп крива тая мисъль, 

те не можеха да я развиятъ ■

облче, че отъ 1 януярий т г. до 
сега общината е получила оть про
дажба на лекарства, добити отъ ме-

щеническо съслуа;ение и да чуятъ 
духовно поучение. Затова свещени
ците на обеда си дадоха тържествена 
дума, че това лЬто ще напрапятъ 
съсдужения на неволно места изъ

дикаментитЬ, намиращи се въ апте
ката на З1/ХИ 1*23 г., още около 
54000 лв., излиза, че сега аптека-

общината около 80000 околнята’ за,^ото тия съслужения обаче
СХ отъ гол'Ьмо значение за нравст- докажатъ. За .това реиляката се изрази въ

илоски спорове на почвата на личния ин-
та струва на 
лева Въ с&щность, ако се направи 
сметка на състоянието й днесъ, тя 
струва около 600000.лв. Или срещу 
капиталъ отъ Ю0(>0 лева, общината 
днесъ има 600000 лв. и то сл1 дъ

веното повдигане на народа ни
свещ. Д. Атанасовъ тересъ между търговци и едрия каанталъ 

за сметка иа консуматора.
Слоаенъ тава въироса отвори вратата на 

борба между консумптоюитЪ и т*р- 
гонцитЪш За това консоматорите граждани 
поеха рдк.<вацата на търговците н въ 
Неделя на 20 того свикватъ публично 

. . събрание за да протестирать противъ д 1Мог* 
ввнннга на дребните търговци.

Единъ чеетенъ 

дружбашъ
като е уедужвала на гражданството 
цели 8 години и следъ като е дала 
безплатно лекарства ва 78265 75 д.

Тозн малъвъ за Самоковъ примеръ 
покавва какво значи единъ общински 
съвФтъ да бдде дееспособенъ и прЬд- с' 
приемчивъ. Ако самоковските общи- 
нари пр*зъ изтеклите 47 год беха 
все тава деятелни, ваквито сх били 
либералите презъ 1915 г. — винов- 
яици за аптеката, сигурно Самоковъ 
днесъ щеше да бмле градина, въ 
която да кипи животъ и благосъс
тояние а който да служи за црниеръ 
иа другите градове, какъвто е билъ 
и въ миналото

На кооперация „НапрЬдъвъ* въ 
Долна-Баня, • самоковско, презъ 

1911 — 1922 год. см отпустнати 
отъ Софийската окр. а. комисия за 
общо изаолзуване отъ членовете на 
кооперацията, следните земледед-

Хроника
— Национааъ*/1ибералната организация 

въ Самоковъ свиква околийско публични 
събрание ва 20 того, на което ще говорятъ 
народния прЪдставитель М. Хравовъ и члена 
оть ввешян партиеиъ съвЪтъ Стр. Иконо* 

3) Една центрофуга за изнръс- мовь. При хубаво врЪме събранието ще
стане на площада «Царь Борисъ*, а въ 
случай на лошо врЪне — въ бившия влубь 
яа комуниститЬ.

Отъ Кметството.ческн уреди :
1) Една сламорезачка,
2) Една кукурузороначва и ОБЯВЛЕНИЕ № 1930

гр Самоковъ, 14 апрмлъ 1924 г. 
Общинското уаравление обявява на мм- 

тересукнцнтЪ се, че на 11 и 12 день оть 
публикуване наетоящето въ Държавенъ 
вЪстннкъ въ помещението на финансовото 

— Воденъ синдикагь въ оублвчяо съб* уиравеевие ще се пронзведатъ слЪднятЬ
общински търгове, всички съ лвва юиву-

кване нчеленъ медь
Отъ тия три уреда и до день- 

днешенъ ниго единъ не е посташилъ
въ кооперацията, а сх раздадени на 
дружбашите окр. съветници, да си 
ги ицатъ те, като свои частни.

рание ял 13 того самоковскитЪ граждани 
рЪшиха да образукать Ще се мзполнуватъ ренция :

« - . водятЪ на Бистрица м Бълъ Искъръ за елек*
Тава дружбата окр. съиетнивъ трифвкация на Самоковъ и околните села

На 6 т. м Самоковския Архие- оть Дол на-Баня Кръсто Митковъ е и за енергия за мндусгриалните заведения.
рейски Наместникъ _ протойерей взелъ сламорезачката, за която синъ Рачучването и плановете за оостройжата сх
Ангелъ п. Димитровъ, придруженъ му Ив. Кръстовъ, момче на ,6-17 5 «ра

св*щенниците: Стефанъ Пав- години, е подписалъ разписка за по- ДИВ^Т8 йзбра с0 ш^счленна комисия, която 4. Налогъ върху файтоите ■ др. юлм.
Йорданъ Домишляровъ, Дими- лучването и. И сега тя. се щателно да ородължв подшскатя. Първоначална цена аа вени е 11700ге - —гТ л ..

ложеавя сй)щенивъ - Отефавъ Пе- използувана отъ н*вой другъ, аевфаъ ва 0ВЦа ще бхде 6 лв , а ва юза 9. ■ ""ша,81 ов?'"е“11 ■?»•*■ "‘Р8»*
— Г.-Пасаоелъ. «тъ него, бай Кръсто,. намлната ц*ва а Х0000 л. Залогъ Ю0/,.

Кувурузороначцата е получена » В}зъ 008088 н* Върхови. II. На 12 дан, отъ 9 — 10 ч. цр. об.
на 8/1V I922 г отъ нЬаой си М" ^‘Ц СддЪ 88 р‘зттри“в иа Бъ"‘Р«8™ обш-нса деюдъ .Налогъ аърху „рош.-
, 7" ^ Г. отъ НВВОИ си „М Вонунисточеск. партив съ воачва вейва дяраацнтЪ, тунарнвц.гЬ « др. Цъмош»
(навЬрно Митковъ). А центрофугата поддЪленаа ■ «нстатутв в Партаята на чала. еийность 20000 л. Залогъ 10“/
не ни е известно, кой й е станалъ 1РУДД. “» разпореждане па нвиастра на 0тъ 11 - 12 ч пр пладне обшшисн.

финавсавтЪ вагазана на аоопер.ц.в „Оево- Д0Х0Л1 „Налогъ върту нелв.ц.И, «пав«.
божденае» б.де запечатевъ в. 13 того Сто- Ц1т4, дар.ц.тЬ, дъвкорйзе.ц.тЬ . др.
а.т« ще бкдатъ опасан, в продадевв ва 1Нрвон,,,т стойность 40000 лв. Залогъ 
публиченъ търгъ въ цолза на държавата. |0°/

— Кравата ма Бр. Щьркодоав отъ о.
Райове иа 6 того роддда тели оъ две главм 
съ всека отъ цоцто реввло ■ бозаело-

РЕЛИГИОЗНО
ТЪРЖЕСТВО I. На 11 день отъ 9 — 11 ч. пр. пл. 

отдаване на аакуиувачъ дохода отъ:
1. Тнбла домино в пр.
2. Таксите за театрални иредетавлоями.
3. Таксите ва аечагъ върху картвте за

отъ
ловъ,

невъ въ евори)1та му 
Къмъ 3 ч. сл. обйдъ стигнахме до 
Г.-Цасарелъ, цадфто множертво наг 
родъ; м&же^ жени и д*Ьца съ хо- 
ругвй очакваше младиятъ пастиръ. 
На няколко стотинъ метра отъ се- стопавннъ,
лото, младиятъ свещеникъ извърши Както виждате, всичко станало по 
водосветъ, а сл&дъ това шествието дру«0ашки. Зеръ и окр. съвЬтиици 

к храма, кздйто се извърши видеха, що сториха големцитй друж-
баши съ арсенала и народния мага- 
зинъ, та и налвитй дружбашчета

, тръгна ва
вечерня пъвъ отъ младия свещеникъ.

, СдЬдъ отцуевъ, архиерейския на- 
мЬстнивъ прочете прйповодителното и^ъ подражаватъ.

. послание на св. Софийски митро ___ ___________

Отъ 3 — 5 часа ол. пладне общински 
доходъ €надписите* • Първоначална ценя 
40000 лева. Залогъ 10®/0.

Всички мредприятия сл за вреже отъ 
Щииочаисю Селско Общинско Уаравлеаив 1/1V 1924 г до 81/IV 1925

Чл. 175 отъ Закоиа ва 
предприятията е задължитоленъ

година, 
отчепостьта ■ 

за мпу-
ОБЯВЛЕНИЕ № 222.подитъ и съ трогателни думи очерта 

началото па свещеническото слу
жене, правата ц ^лъжностцгф на 
Свещеника, като строитель на Хр-. 
стовия виногридъ, а младиятъ све- 
щенивъ съ подобающи слова отго- търговски и углавни дБла прЬдъ всички 
вори и наблегна колко гЬжка и 
пълна съ отговорности е свещени
ческата длъжность.

На другид ден^ ~ рлагодещение

ПЕТРЪ ,Г, СОТИРОВЪ 
адвокатъ

На 11 май 1924 год отъ 9 - 12 часа пеитите 
въ ванцеларвнта на общиисюто управ1евие НоекнвтЬ условна, както ■ др, тьрааж 

сь установи въ гр. Свиоиовъ и прив.в Щв се про.звехе пубз.чеиъ търгъ съ явна *в«я »
да завежда води и зашитааа гпаждаиски, конкуренции яа отдаване подъ наешъ за отъ 1ввие» на рааположемо на кож-да завежда, води и защитава граждаис , ^ ^ Сеитеиврнй 1924 г. опре- «уроките, а въ деня на търга въ Фанаж^

деленото место за скотовьденъ фондъ в Алънъ- севото управленке.
Загачъ, отъ 200 дек. Първовачална цена 
4,0*0 лева. Залогъ за участна въ търга 
Ю°/0- Членове 125 — 129 отъ Бакена ва--------:---------

нмв бюдж. ж отчетвостд мдештош. Тръжнжте Печатица Катовъ ж Ока ^

еждилища въ царството, 
Писалище. «Горна Чарщия^ 122 
д,о часовникаря Георги Сахатчиевъ

Отъ Кметството;
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Скжпотия или 

евтиния
внажа могатъ се вндятъ въ общвнсаотослужбата се извърши въ съслужение 

отъ всичкитЬ свещеници, протодякона 
при псалтуването на Самоков,-гр. 

пйвецъ—Михалъ Фировъ. И макаръ 
този день да, става въ Самокбвъ^да-
заръ, Горно-Насарелци гладни ва тюткшеви работилници въ Самоювъ, отвора
духовна храна, отложиха отиването *8’’азинъ 81 иР°А8*®я на брашна и кою 

3 _ нналпи стока на рябстницитЪ а граждани!,
си на пазара и черквата буквално Понеже тоза магазинъ продава стокиП с.
б^ше пълна ОТъ богомолци, които на ц!ни Цо ниски отъ тая на пазара,
прЬзъ всичкото врЬме на Богослу. граждани! иочнаха да пранятъ аокупк^тЬ Катрянджнско Деов*

си главно оть него. Това създаде вряза въ юний до 80 авгуетъ 1934 год.
пазара п уплаши търговцит! въ Самоковь. Първоначална дена 2 0 Ю лева Залогъ 

За да се соасягь отъ катастрофа, ваквато за участие въ търга 10%. Членове 125 
ама опасность да гп сиолети, търговцагЬ - 129 отъ закона за бюджета I отчетности 
с& изпратили една депутацвя въ Софиа, задължителна.

ПРИМЕРЪ
за подражание

управление.
о. Шаиочанъ 10 апралъ 1924 г.

ПрЪдс. Георги Хр. Кулашовъ 
Севр 'барнавъ : Д. Бобовъ.

и
Отъ оаоло една година на самъ сдруже

нието на тютюневи! фирми: които иматъГрадската ни аптека е купено отъ 
г. Ал Барзовъ прйзъ 1915 год., за 
10501*65 лева.

ПрЬяъ врЬмето отъ 1915 г. до 
31 /XII 1923 г. похарчени сх : за 
покупка на медикаменти и други

ОБЯВЛЕНИЕ № 223
На II май 924 год. отъ 9-12 часа 

въ общинското управление ще се прпкаведе 
търгъ еъ явна конкуренция за отдаване 
подъ няемъ тревата ва общ ливада «Малко 

отъ о дек. за отъ 1
веществени разходи по подържвата 
й 380*276*53 лв.; за заплати, на 
персонала 272406*29 лв. и за наемъ
8800 лв.; или всичко 671984 47 л. “Ь®“8’ П°ДИР'Ь евангелието ар. на- 

Пр*въ смщото врЬме пост.пили м'Ь(:тниаъ “Реизвесе слово за ролята

“»»■««■*»»“г-.т*. т; ::ната: отъ продажба на църове * продаватъ само на работници?! По поводъ с. Шииочанъ. 10 анрилъ 1924 г.
445217-79 лв.; оть дивиденти върху жадн0 се погълщаха отъ отдавна на това< директорътъ на магазиннт! на Предс!датель: Георги Хр Кулашовъ
д-ЬловегЬ на общината отъ аптекар- велувалитЬ религиозни поучения. сащггЬ фарщ г. х Мишевъ дойде въ Седр.-бврнпъ: Д Бобовъ
свата кооперация 5360 лв ; отъ ди- СлЬ^ отаУскъ на Божествената Самодовъ за да проуча анонс поюжен.ето

1923 служба, всички присжтствующи въ

жението съ годфмо внимание слу
шаха свещенитЬ молитви и пЬсно

Тръжннт! книжа иогатъ ее видатъ въ

на въпроса. Ва да може да се вземе мне
нието на но шнрокъ крхгъ граждани, на 13 
того. по разпореждане на общ управление,
1!шв свивано събрание въ 
бившата семинария, на което прнсхтству од крдтттНА пимг т ат а рм ваше и г. х Мншевъ. Събранието б!ше АШпАРНИЦАТД СИ,
посетено главно отъ бакали, връчмари м 
други търговци. Граждани консуматори

д077„ ^ ^ ^ къиъоб хРама чакаха излизането на свещен-
г. 2773 лева и отъ дългъ къмъ оо- *

ницитв, за да се благословягь *щината на фонда работнически оси
гуровки 24^5 лв. ОсвЬаъ тия суми 

аптеката безалагни

салона на
мнозина съ просълзени очи казваха, 
че това за тЬхъ е Иерусалимъ и 
св Гора и св. Иванъ Рилски, за- СЪ МЪСЕЧНА ЗАПЛАТА.дадени сх отъ

лекарства на бЬднитЬ граждани
78265*75 лв. Или за казаното вр-Ь- щото такова служение тЪ за пръвъ 
ме общината е получила приходъ а*тъ ВЙЖ*атъ А свещеници^ отъ 

аптеката си всичко 534-*26 54 л. своя стРана виждаха, какво голямо 
Споредъ горната см-Ьтна на 31/ХИ значение иматъ свещеническите съ- 

1923 г., аптеката е струвала на об- служееия, щото хората се отказаха 
щината 137943*93 лв. Като се знае, отъ па?аРа 0 ялсжщеитЬ домашни 
обаче, че отъ 1 януарий т. г. до 0отр*би и останаха да видятъ све 

• сега общината е получила оть про
дажба на лекарства, добити отъ ме-

за Коста Николиевъ.
имаше много малко.

Дебати! во вьпрося б!ха много разна- 
непристойни. Тозя Самоковско Градско Общинско Уоравленжелени, силни и дори

начянъ ва дебатиранв измести схщностьта 
на въпроса и той се ияродь въ борба 
между търговците и консуматоритЬ, пър
вите отъ които искат ь да запазнтъ скх- 
потията, а вторите нскатъ евтиния.

щеническо съслужение и да чуятъ Искренаа или ннвекрвнна, мосъльта на 
духовно поучение. Затова свещени- тин що говориха отъ страна на прговцвт!

дикаяентитЬ, паниращи се въ анге- Ч-тЬ на обЬда сп дадоха тържествена И™ че Иб.» 
ката на 31/XII 1**3 г., още около *У“а- ч« ™а ^ еаправятъ ^ ^ РК01101(МДРЬО 3,ро6в^ 
54000 лв., излиза, че сега аптека- съслужения на няколко мъста изъ на масит^ Права или крива тая мнеъль,

общината около 80000 околнята’ защото тия съслужения обаче т! не можеха дан развиятъ и
сх отъ голЬмо значение .за нравст- докажатъ. За .това реоликата се изрази въ

плоска спорове на почвата на личния ин-

отъ ОБЯВЛЕНИЕ Л- 1716
гр Самововъ, 3 априлъ, 1924 г.

Общинското управление обявява ик 
тересующигЬ се, че на 11 ■ 12-ия день 
отъ публикуване наетоящето въ Държавенъ 
в!стникъ въ помещението на финансовото 
управление ще се производатъ слЪднигЬ 
тхргове:

1 Отъ 9 до 10 часа прЪди пладне 
търгъ съ тайна конкуренция 8а дохода 
„интнзапъ“ Приблизителна стойнооть 50000 
лева. Залогъ 10%.

2 Отъ 10 до 12 часа пр. обедъ дохода 
(връввинаи съ явна коввуренция. Прибли
зителна

та струва на 
лева Въ схщность, ако се направи 
см Ьтка на състои ни ето й днесъ, тя 
струва около 600000 лв. Или срйщу 
капиталъ отъ 100*>0 лева, общината 
днесъ яма 600000 лв. и то слг1дъ

веното повдигане на народа ни.
свещ. Д. Атанасовъ. тересъ между търговци и едриа капиталъ 

за смЪтва на консуматора.
Слояенъ тава въпроса отвори вратата ва 

борба между консумптоVит1^ и т*р- 
гонцитЪ. За това вонсоматоритЬ граждани 
поеха рхк<>вяцата на търговцигЪ и въ 
Неделя на 20 того свикватъ публично 
събрание за да протнегирать иротивъ д »мог* пр^ди обЪдъ общинския доходъ „кантарина 
ванинга на дребнить търговци. ■ крнна“ съ явна конкуренция. Прибля8ж-

телна стойноеть 5000 лв. Залогъ 10%.
Чл. 125 отъ закона 8а Б. 0. П. е за- 

дължителенъ за конкуренпгЬ. ПоемнитЬ 
условия ■ тържвитЪ книжа сх на разполо
жение ва жонвурентнтЬ въ помещението на 
общинското уаравленне, а въ деня на търга 
въ Финансовото управление»

__ стойяость 30000. Залогъ 10%.
3. Отъ 3 до 5 часа следъ обедъ схщня 

денъ общинския доходъ ^ сергия * съ явна 
конкуренция. Приблизителна стойнооть 
25000 лева. Залога е 10%.

4. На следния день отъ 9; до 11 «аеа
Единъ чеетенъ 

дружбашъ
като е услужвала на гражданството 
цЬли 8 години и сл^дъ като е дала 
безплатно лекарства ва 78*265*75 д.

Този малъкъ за Самоковъ примеръ 
показва какво значи единъ общински кооперация „НапрЬдъкъ“ въ
съветъ да бхде дееспособенъ и прЬд- с. Д^на-Ьаня, самоковско, презъ 
приемчивъ. Ако самоковските общи- ^ - год’ сж отпустнати
нари презъ изтеклнтЬ 47 год беха отъ Софийската окр. п. комисвя за 
все тава деятелни, каквито сх били об^° използуване отъ членовете на 
либералите презъ 1915 г. -винов- ^операцията, следните земледЬд- 

- - жици’ за аптеката, сигурно Самововъ 
днесъ щеше да бхде градина, въ 
която да кипи жввотъ и благосъс
тояние з който да служи за примеръ 
на другите градове, вакъвто е билъ 
и въ миналото

Хроника
— Националъ-Либералната организация 

ческн уреди : въ Самоковъ свиква околийско публични
събрание на 20 того, на което ще говорятъ ) дна сламор4зачка, народния пр^дставвтель М. Храновъ и члена

2) Ьдна кукурузороначка и оть висшия партненъ съветъ Стр. Иконо’
3) Една центрофуга за изпръс- мовь. При хубаво врЪме събранието ще

стане на площада «Царь оорисъ*, а въ 
случай на лошо вр*Ьме — въ бившия клубь 
яа комунистите.

Отъ Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1930

гр Самоковъ, 14 априлъ 1924 г. 
Общинското управление обявява на жн- 

тересующвтЪ се, че на 11 ■ 12 день оть 
публикуване настоящето въ Държавенъ 
вЪстннкъ въ помещението на финансовото 

— Воденъ синдикатъ въ публично съб’ уиравеенае ще се произведатъ сл^дннтЬ 
рание на 13 того самоковскнтЪ граждани общински търгове, венчан съ явна кояку-
рЪшиха да образуватъ Ще се нзполнуватъ ренцая :
водитЪна Би трнца м БьлъИскъръза елег I. На 11 девь отъ 9 — 11 ч. пр. пд. 

Така дружбаша окр. съиетникъ тряфвкация на Самоковъ и околннтЬ села отдаване на ааауиувачъ дохода отъ:
На 6 т. м Самоковския Архие- отъ Долна-Баая Кръсто Митковъ е и за енергия за индусгриялнмтЪ завЪденвя. Табла домино н пр.

отъ св4щенницигЬ: Стефанъ Цав- години, е подписалъ разаиска за по- дивата йзбра се шеечленна комненя, която 4* Налогъ ВЪРХУ файтояжт* ■ ■<>«.
ловъ, Йорданъ Домншляровъ, Дими- лучването й. И сега тя се щателно да ародължн подписката. Първоначална цъна за венчан е 11706
търъ Атанасовъ и протодякона Благой укрива въ домътъ ан ексъ-охржжния _ ^ 1о|том «. Зит и мш 10»/,.

съвЬтнивъ Кр Митковъ, безъ да е ьпоредъ новия законъ, който на 0ТЪ з__5 , пладвв общински до-
използувана отъ н*кой другъ, освЬнъ ® ^ овт лТ Х0Д' ’,П'Ша 81 “йГ аЪр*’* Първ°’
отъ него. бай Кръсто,. 4 Щ 6 А ’ вннвт цВв. е 10000 л. Залогъ 10°/,.

1Сувурузороначцата е получена „ основа Решението на Върхова. II. На 12 дан» отъ 9 — 10 ч. ар. об.
НЯ 8'IV 1922 г отъ и-Ьвой ев М» 5"”4 аа разтуряне ва Вългареита общааса.а деидъ .Налогъ върху аереи- 
на «3/1 у ***« I. шъиьвомси „щ Комунистическа партия съ всичкв нейян дарнацнтЪ, тунарнацагЬ ■ др. Цървона
(навярно Митковъ). А центрофугата поддЪлення ■ институти и Партията на челна стойнооть 20000 л. Залогь 10%.
не ри е известно, Щ)й й е станалъ 1 руда. по разпореждане па мнвастра на Отъ 11 — 12 ч. пр. пладне общински

финансинтЬ магазина на нооперацая „Осво* доходъ лНалогъ върху мелннц11Ъ, тепавж-
бождение* биде запечатен* на 12 того Сто* Ц1Т*, дарацатЬ, дъскорезнацитЬ ■ 
китЪ ще бхдатъ опасани ■ продадени на Първоначална стойноеть 40000 лв. Залогъ 
публнченъ търгъ въ полза на държавата. 10%.

— Кравата на Бр. Щьркодовв отъ с. Отъ 3 — 5 часа ол. пладне общ1нспа 
Райово на 6 того ро^нда теле съ двЪ глава доходъ ^надпнеатк'» Първоначална цЪаа 
съ вс^ка отъ цоато ровело и бозаело. 40000 лева. Залогъ 10%.

Вснчвн мрЪдпрвятан сх за врЪже отъ 
Щшочансао Селско Общинско Уаравленне 1/1У 1924 г до 81 /IV* 1925

Чл. 125 отъ Закоаа за отчетжостьта ж 
предприятията е задължателенъ за коаку-

кване пчеленъ медь
Отъ тия три уреда и до день- 

днешенъ нито единъ не е постжнилъ
въ кооперацията, а сх раздадени на 
дружбашигЬ окр. съветници, да си 
гя иматъ т!*, като свои частни.

религиозно
ТЪРЖЕСТВО

п. Димитровъ, въдвори новорхкопо- 
ложення свЪщеникъ — Отефанъ Пе- 
невъ въ енорията му — Г.-Пасарелъ.
Къмъ 3 ч. сл. обйдъ стигнахме до 
Г.-Цасарелъ, кхдфто множертво на? 
родъ* мхжег жени н дЬца съ хо- 
ругвй очакваше младиятъ пастиръ.
На няколко стотннъ метра отъ се- стопанинъ,
лото, младиятъ свещеник* извърши Кавт0 виждате, всичко станало по 
водосвета, а с.гЬдъ това шествието ДРУ«<5ашви. ;еръ и окр. с.ъвЬтпици
тръгна за храма, кадбто се извърши в“Д^*а- 'Д° сториха гол^мцигЬ друж-

‘ вечерня пъвъ отъ младия свещенивъ. баши съ арсенала и народния мага-
. СдЬдъ отпускъ, архиерейския на- 8ИН,Ь. ™ и малкигЬ дружбашчета

мЬстнивъ прочете пр^поводителното имъ подражавахъ,
послание на св. Софийски митро- 
подитъ в съ трогателни думи очерта
началото иа свещеническото слу- ЦЕТРЪ -Г. СОТИРОВЪ н. 11 и.» 1924 год отъ 9 ^ 12 «са певт.й
арне, правата ц ^лъ«кностщт$ ца адвокатъ въ нанцвлярквта на общмноката управление ПоенннтЬ условна, манто ■ др. тьрмж
свещенийа, като строитель на Хр-. съ установи въ гр. Самоковъ и приема Щ® св пр*»зв*де публнченъ търгъ съ явна мажа се намарать нъ общннекото упран-
стовия вивргридъ, а младиятъ све- да завежда, води и защитава граждански, конкуренции ад отдаване подъ наежъ за отъ леме, кадете ох ва разположеше на кон-
щеникъ съ подобающи слова отго- търговски и углавни дЬла прйдъ нсички ^ Сеитемврай 1924 г. опре- муреинт*, а въ деня на търга въ Фния*-

деленото место ад скотовъденъ фондъ (Алъвъ- севото уаравленне.
Загачъ, отъ 200 дек. Първоначална цЪна 
4,0^0 лева. Залогъ ва участва въ търга 

,10%. Членове 125 — 129 отъ вакона ад
ма я отчетност* аамлжвшш. Тръшни!. Цечатннца Кнтовъ х Ода ~ Сажрран^

годкна.
ОБЯВЛЕНИЕ № 222.

еддилища въ царствотц, 
Писалища. «Горна Чарщия* ^ 122 
до часоцникара Георги Садатчиовъ

вори и наблегна колко т^жка и 
пълна съ отговорности е свЬщени- Отъ Кметството-.
ческата длъжност*, 

йа. другид ден* — Цлаговещение
«•- - , 7Т

V-5.
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САМЬ
;!БЛ иЬтМИ

ч

АБОНАЯБНШ 

За година!. .

За 6 м-Ьсаца . . 30 дв. 

1 брой 2 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
60 лв.. Венчални и годежни ... 50 дв, 

5ъ хрониката на редъ . .
Всички други: до 50 думи 2 лв. на 

дума; отъ 50 думи на гор* 
1*50 лв. на дума.

На кв. сантиметъръ . . . 2 лв.

10 лв.

Редакторъ уреднихъ:
\

Хр. К. Милевъ. околийски вЪетникъ за народа.
РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ.

ИЗБОРИТЪ Г-ЦА СИЙКА п.'сти>АНОРА шишкора
ИзборитЬ минаха въ пълевъ редъ и тишина Не може да се отрече, 

че Самоковъ другъ пхть такива избори не е видЬлъ. Безъ да искяме да 
правимъ комплименгъ на властьта, требва да признаемъ, че тя не се 
прояви съ никакъзъ произволъ. Безспорно това не лиши избора отъ вли
янието, което властьта винаги е имала надъ несъзнателния или зависимия

I

Г-НЪ ИОРДАНЪ ДЖЕРМАНСКИ 
СГОДЕНИ

апрмъ 1924 година
I

гр. Дупница гр. Дупницаизбиратель и което винаги е давало на правителството така наречената 
зестра, но требва въднага да признаемъ и то(ва, че такива сж българските 
политически нрави, такова е съзнанието и възпитанието на голяма часть 
отъ избирателите. Това е било винаги, това беше и сега, това ще бхде 
и за дълго още време до като народа се превъзпита, до като съзрее 
пблитичесхи, до като съзнае, че неговото господарство трае само нрфзъ 
изборния день и се заключава само 1ъ изборната бюлетина, чрйзъ 
той е властенъ и може да нареди живота си най-добре. До като това 41 
съзнание не , дойде, ртъ една страна и до като всички избиратели не 
налучкатъ политиката, чрезъ която ще може да си наргдятъ добъръ

Д&&&&&&
■“.......... ■" " 8-

Важно за тютюнопродавцитЪ въ Вамоковека околияИ
=8 9-която ►ЦИГАРИ"! Ъ

АР О М А
1 ■>

и сво-
боденъ животъ отъ друга, винаги влпспта ще има зестра и никога и.>бора 
нема. да изразява истинската воля на варода За това, обаче, не требва 
да се упреква самата вл.сть, а требва да се лекува злото 
коренътт-.(ВЪ партизанските нрави, киою насадиха въ

В-
9*

слч приготвени отъ най-доброкачествени тютюни, | 
иматъ добъръ вкусъ и ароматъ, и се продаватъ 

на цени по-ниски отъ всички други.
Депозитъ на едро при ек/шда на 0РИЕЦТАБАК0 ^ 

въ гр. Самоковъ, срещу читалището.

Злоупотребленията въ1 финанеовото
управление

48въ неговия 
народа лошо в-политическо възпитание.

За да се вади каква е била и каква е 
политически партии и партииви групи даваме следната

сега силата на разните
-II >

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦИ
31 резултатите отъ изборите на 23 априлъ 1923 г , за народни предста
вители въ време на Земледйлскин режима, на 18 ноемврий 19 2 3 година 
за <на родни представители при сегашния режимь и за окрхжни съвЬтници

на 4 май . 9 24 година

V

1 Демократ.'
: сгбворъ

| ГДем.
земледЬлци | Влокъряд. и 
_ . _ ____  1__!и\ сси

За никого не е тайна, че краж-
злоупотребленията презъ подъ углавва отговорность. ■ :

време на земледелския режим» бЬХа 
минали всека

дава квитанции. И той е подведенъНацион. либер. комун. нед.
би те и

и" 
! §I 2-

и4-" и
Бившият* финансов* агент* в* 

гаранция. Долййте Самоков*, Навел* ЦчЪтковъ е 8ЛО- 
примери ни показвать, че злоупот- уцотребвдъ 8,9000. леаа, съ .която 
рЬбленията й фк.шивиквйцкитЬ1''^* сума сй е направилъ мща въ.София!" 
вършени явно и системно и отъ не- Сега ле наложено отъ държавата за- 

чиновници при Самоковското роръ. върху таци. мща. Самия»:той 
окол. финансово управление. се е криелъ до сега отъ диренето

Финансовия инспектор!, г Алек- на полицията, но споредъ евфдени- 
сяодъръ Дотевъ, който отъ н Ько!ко ята на финансовия инспекторъ, |на- 
м4сепи насамъ ревизира дебата на поелкдък.ь билъ заловенъ. 
чиновниците, числящи се къмъ сд- Сега финансовия инспекторъ. лце 
щ»то управление е константира.гь започне да ревизира делата на бив- 
слЬднигЬ злоупотребления: шия» финансовъ агентъ Стбянъ

Бирникътъ по изпълнителните Петлешковъ и бившия» 4-й попо- 
дчла Симо Стояновъ е злоупотре- вянеки държавенъ бирникъ Стойчо 
бмъ презъ времето отъ 1919 год. Зашевъ, на последния 
М 5 февруарий 19-4 г. чрезъ под- 
првка на официални книжа общо 
5(780*73 лева. За фалшивикацията • 
на книжата съставенъ

община I а,
1 ■ 4 I

2 сосм ® ! § I § Г а 
> ±*й - ъ ~

§о>а
•Й -I >

" А | Ч й ! 2..НС1 см

I
‘539 512 414 
'148 48 63

" 172 .87 13^
241 47 71
160 .6.4

7,1 67 104 54 59
150 23& -6 78
496 514 49 80 37
.73 185 162 43 57
314 252 330 51 106
220 125 181 69 72
155 112 194 26 66
18 197 413 160 297
248 214 3^2 1*4 199
251 165 347 .119 220
155 .94, 168 21 61
79 54 ПО 57 84

194 112 186 31 125

127 :.>.>> 179 
12!" 2*)| 18 
16: 4!) 1|
28 56 2о;

Самоковъ
Ахнно
БЪлща
ВЬлчинь
БЪаь.Искъръ
.Бърдо . ,
Богдановци
Ваваредъ
Горни онолъ
Говедарци
Горнашасарелъ
Гуцалъ
Горна4 ВагсоЯвца 
Долна?баня 
Долна;вашпда 
Досней махала 
Долни околъ 
Долин иасарелъ 

I Дра гуши ново 
Доспей 
Жцвкрво 
Йх,тццанъ 
Клисура 
К.овядаци 
Керйбирци 
Костенецъ 
Каралвръ 
Кллилар^ 
Ку.трахци 
Кованлъвъ 
Калково 
Крущрвица , 
Махала 
Ново село 
Очуша 
Продоновци 
Поновяне 
Радуиль1 
РаЙиВО 
Рельово 
ОтамОрлово 
Таджиларъ 
Хаджи амза 
Чанурлип 
Чупетлово 
Чувурово 
Замщадвново 
Чам^асъ 
Широкв долъ 
Ши поча не 
Ярлово ‘

1002; 747 
• 20'2! 179
338, .31 с 
230 163 
17 (5! 123

208 229
54 1

Г61

кои
*22

69 03
, 1 14 1 1

’ 726 11' 13
■59 31
45| 24
38! -

6 131
1023•80

54 13
27 6 71 11

109 39 40
50 56

233 67
282 204

83 29
914 6

■38 36
91 1037 отъ които к 

книжата (архивата) е изгорела.24 13!15 42
3 10 31
6 I Излета ма 

комунйвтитк 1- -г 11158 15 48!1 му е актъ, 
щто е изпратенъ на следователя и
ку е взето гаранция 40000 .левц. Младежката група при Бившата
Обция актъ за ревизията,съ подроб- комунистическа организация въ Са- 
дйтите по злоупотреблението ще моковъ рЬшила да си устрои излетъ 
(аде изпратенъ на следователя гЬзи ц0 случай 1 Май н г. За мфрто 
1Ш. Въ схщата фалшивикация е за- на излета избрала ливадите подъ 
Йенъ и бившия финансов& начал- Иродонавския ридъ около Крива 
чисъ Василъ Трънчаровъ, конто ,ще *река, кмд^Ьто см погребани невои 
«товаря заедно .съ Симо Стояновъ. водителите на комунистите въ 
1^зъ нанравенъ обискъ въ дома на Самоковъ, убити вь септемврийските 
[*р>нчаровъ сх намерени два виенски събития, та едновременно да шхА- 
яоа и единъ котелъ държавни, при- яять и гробовете нмъ.
;в(]ни отъ него презъ яреме на Това събрание на комунистите,
злобата му. За това деяние ще носи обаче, усъмнило властьта! която 
отЬна отговорность. веднага равнореднла всички 8аловенн

пешият* Долно-Бански държа- това мФсто комунисти да бхдать 
вей бирник* Никола ». Спасовъ арестувани. До Ь часа вечерьта^иь 
е фуцотребилъ сумата 192000 лв. околийското управление б4ха събрани 
чр^ь :фалшивикация на съответните около 40 души комунисти все млади 
кн^а при изплащане пенсиите ,иа момчета, Следъ разучване на въпроса 
вдо|циге и сираците отъ войнцтф, венчци бидоха освободени^ като иа 
кат!имъ е изпдащалъ само основ- души отъ техъ е съставенъ акгь 

педеця, а цроцентите върхунея за устройване събрание безъ рав- 
отъ&О и 20%, вакто и помощьта Решение. , 
отъ»000000 вредитъ е задържадъ ; 
за ре си. Сжщддтъ

подъ углавна отговорность ил 
-на свобода срещу гаранция. 

ршцят* 41 й вр^м. държавен* 
къ Димитр* Христовъ, отъ

Мандатите се разпределятъ -така: сговоръ 7, воал/ 4, и вчц.-либерали 1 с* *аовдн^ е злоупотрЬбилъ 55000 А * у ____ ?_________  _ левнкато е събиралъ суми бевъ да

оо
•3.107 123|133 48;104 761 32 617

30.91 •10070. .14490 18 8 1312 МI 7104 138163 47. 109•151 1830 33
3:464.258 467 606; 150509 118 107 

25 -
226176 85106! 17>47 58 4.7 •12'751 ‘ 53257| , 89194 Ц65 

8ь , 64 
458 448

59, 151 ЗЯ195
ч>8 48142 1 41

663 49 172 93 23 24 252441 .я
92 80,1|19|891 43 19 6 95 10

'38 4763 3048 22
97 . 62 
50 83
.77 98

721 5
18 38168 37 118 9
30 .. 31,00 724

133 117 
47 37

1 51

134 53 22 28 .23
57 62 84 6 , 1.31 8I .

19107 68
42 54

244 121

107 .2639 со
391101 51 с*

8 '125
.59 64 83 87 31
2^5 191, ,164 57 ;9(1| 116
302 250 66
21 < .73 203 20 32 29
146 128 183 17 73 27
102 54 106 31 54 27

Ч|395 3 6761 130 Я
10I и4 8 5 ^Го5 221 4

8 61 34 7 14
А\•24 2123

:ДЗ .63 35
925 17] 2.2

5364, 1 4! 1
,^30 95 83 20169 49 •16 4

86 .219 
64 ,28

318188 /А. ...48145 .18 139 95 го
е107 67135186, 13 3 *

нат250 31 3 ,285 250 3I
9,53 894 •187174 2 48 18 ю

Д38 15 Г133 69 ' 3 71 ■823 осо109 130 34193120 ЦЗ 1 22 8 Георги Маноповъ
ЦВОКАТЪ, аочв|

'В е вече цодце-е84 88 2075 67 =1-■87 .3 . д д ден352 11255350485 5,1:8 38 38 о Н1 юво Н 31ЩЖ-
Щ1В1 «Ълв ПрЬдЪ ВС1Ч11 СХД1ЛЩ* 
въ цвротвото. Онсалщето йу св ка
пра срещу първото мкрово 0Ж|ШЩ0 
—- бквшо

р •а■зШ] т98391.7805. Ю01.1 3620 5067)
СО679 27021:1846

,аз бир

пкоикце на 1. Петруювъ
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Брой 35> > V ПРОБУДАСтр2

— Архиерейско посЬщение. На
1 май т. г, града ни 6Ф пикъ щц- 

съ посЬщевието на любимия

Въ новия магазинъ и електротехническо бюро наПривждата на 

Пандуреки СПАСТЪ ИЛИЕВЪ4 стливъ
Самоковския гхдебенъ сгЬопате1ь си Дрхипастирь Негово Високопре-

при водене с.тЬк-.твисгб по убийгпштб. осимг.енсш, са. Софийсаи Митроио-, 
г . • п . .у лить р. I1. ч/гефанъ, придруженъ огьвъ дома на Аршинковъ прЪзь ; У 2г • ,; 1 ' т шютоиср* йтЬ: гшмилъ Алексонь и! год. открилъ, че кираджиигб отъ с. ‘ • 1 .. ,,пт г , 1 1Т Михн.гь Ьрънчовъ. 1$ь с&щия деньШироки-Долъ и други села отъ На- . V.-- Чт.; -1 ^ ’ л извърши велика вечерня въ Митро-• лакарията, които бъха ограбвани но и 1 1~ политската черква, като не пропусна-

Софийското шосе, еж нападани съ 1 1 ;

въ Горна чаршия (бивши магазинъ „Мали Малчевъ“) 
нъ гр. Самоковъ се намиратъ: 

ч ВНжакъвъ видъ доброкачествени ловджиски материали. 
Аналипови бои за вълна и памукъ отъ най-прочутата 

и солидна фабрика Баиеръ — Германия.
Продажба съ гаранция

Извършватъ се..електротехнически и звънцови инстала
ции съ най-доброкачественъ материалъ и 

солидна работа.
Електрически фенерчета и батерии, връзки за обуща 

на едро и дребно.
— Всичко на цЪни най-износни —

оржжие и обирани ОТЪ ТЮНВптЛ ДН дазд|>а.ни ,и -нцхрднн^духовво при-
самоковци крадеш Лазиш, |!*нд>р с*т.:гн,к>щ.п* с.ь своВст^зата си

чаровна речь. На 2 май, млкаръ и
дъждивно пркме, той служи въ 15 Ь-

въпросъ следователя е наоедилл» да ЛЬ-(>1ПЬ Ч1,Ркна> произведе вь
се залови Пан .урека. Това. обаче, протойерей.-*, достойнство за усърдна 
става когато Пандуреки дойде самь илеп-рпи д. Пшшь самоковския све
въ Пчмпктп .. ИМ.11.ШИ обн и''| Г-' | •"■ щ«нии-ь Ив. I! Михан.ювъ и дЬто ирФдЪ.тель, оцЬи. 30. ,9).?. черао-.въ Оамококь и и.върши .а и I нЬ чи _едва „„у ме I ра, <.цЬи. Юли; 10) ' {мадата вървени «рият» на учвлището ■ видятъ поеинит*
въ маг,.чина на 1 о,м.,онъ Хаим-нп. ' въ протоиеренство, оцвн • 30 л. ; 1П V клЪщи ,й,Ън. 10 лв ; условия. ^ Огь Настоятелството.
и други ОТЪ 1 орнпта-Ч.мршик. Ьгаиа д 1 1 . 12; 1 малко* р,у.ч но м-шгеме оцЬн- 10 лв.;
е би ю приключено сгЬдсгвието лб л М‘\,а ,н‘1 -1"|и иям. а маи )3) 1 фоанцугки.кмючь, оцъю 25 лева;
грабнелигк- -V по Гоф.нккою- чпйчГ * МигроИодитската черква 14) 3 вал. оцки, 1о л.в.; ,15. I отвъртка
М ич.1,,,т,ип'«ч «VI., И съ една Пламена речъ трогна и оц-Ц. 5 лв : 10) I глвю оцЬн о. лева,

/. > л.; чптени- еърцати и душитк на всички 17) 10 дтрвЬни тарги, оцЬн 1500 лева;
Сега се научавами, че окржжниЯ ........1 ■> 18) 1 резнрвио стъкло за маши,.а аълиачка, рвята ва сжщото отъ 8 до 12 чеса преди

еждъ е разгледалъ образуваното по приемк I кумици. 1Ъ д м ». оц^н, ю лв; Ю; 1 цинкова кофа; оцЪн. пладне ще се пройзведатъ търгове съ ягна 
тия грабежи дФло и е ос&дйлъ ;Л. въ гзободротч) си врЪме, неуморимия 20 лв. 20) 1 желЪ-.шо чукче, оцКн 10лв; конкуренция за отдаванве на наенатели общ.
Пандуреки на 12 годишенъ строМ :ни кириарх*^ носЬти и няколко села, 21) 115 иорцеланови шани пцвн 58 лв.; доходи за време отъ 1 аормъ 1924 год.

‘ 1 ,гЬто е билъ поср'Ьщанъ масово и 22) 200 с < с Ю0 с до 1 апралъ 1925 г.
тъмничеаъ загворъ въ окови. ^сърдечно, и на всФкадЬ не е ми- 23) И613 бутилки яа бира - 6 и 4 6 1. • Интезапа съ 10 яа сто еюштиеска

йрчт. пламенна пооповЬдъ. оцпн. 9116 лв; 24) 118 бутилки за бира връднняа, първоначална цена 600 лева.
^ — 6 (1 1.. оцЬн. 354 лв. 25) 7 бирени Тревата отъ общинското пасбище с Голямата

350 лв.; 2(5) 32 равличип планина^, първоначална цена ‘50000 лева

ски и още единъ негрвъ . другаръ 
Съ знпочвине с.гЬдствиего по -годи

яватъ всЬкп приелтетвенъ день въ канце-

ОБЯВЛЕНИЕ № 207
Влиоурското общински управление об

явява, че иа 20 двнь отъ публикуване 
настоящето въ в. с11рибудаа, въ канцела-

Хронина навалъ
На 4. май < вечерьта си замина пакъ каси, оцпн.

сандъци. оцЬн 1(50 лв 27) 2 машинки за и с Верила“, първоначална цена 5000 лева
миене на бутилки оцЬн, 200 лева, —чл 125 н 127 отъ закона за бюджета

Проданьта ще се извьрши на 12 май т. и отчетностьта с* задължителни за конку-
г. въ 9 часа оугрчиьта до 5 ч. вечерьта, рентпт-Ь. Залогъ 10 на сто върху предири-
кигато ще се извърши окончателното въз- ятията Книжата могатъ да се видять вейки

прис&тствеиъ день въ общината.
село Клисура, 20 аирилъ 1924 г.

Общ., кметъ: Ив. Пеновъ

— Админтстрацията на вкст- за Софця. 
ника моли всички ония, на които се 
изпраща вестника за пръвъ пжть,

7-мо Артилерийско отделение 
ОБЯВЛЕНИЕ № 1Ю1

Домакинството на 7 Артнлер. отдЪленне 
тепия имъ брой, ако не желаятъ да съ„бщава иа иитересующитЪ се, че на

датата на публикуване

да повърнатъ въ редакцията изпра-
лагане

ЖелающитЬ Г да дп кунять иродаваемняго получаватъ. Ако не сторятъ това, шестия
ще се счита че желаятъ да го по- инстоящето въ в. .Пробуда» «а се ириклочп се вмогь, мегжгь да се явжгъ въ канце- 
^ ’ спазарякането по доброволно съгласие въ лапията ми вь Самоковъ вь горЬоирВделе-

на Самоков. Окол. Финаисово вия день. да разгледмгь формалиостьта ио Доспей-Махаленско Селско Общ. Уаравлвнив
дЪлото, па продаваемитЪ се ирБдмети и

деиь от)

лучаватъ н ще бждатъ записани въ■' . у цпмещението
списъка на абонатитв. Управление на 20,000 килограма ечмвкъ

Администрацията вЬрва, че никой илн 0весь на ириблизителна стойность наддаватъ.отъ лицата, които сж избрани за 100,000 лева за нужднгЬ на отделението. гр Самоковь, 28 аирилъ, 1924 год, Доспей^Махалеиското селско общинско
нови читателя на вФстнияа, нЬма |и вгь (>1т С*д Пристявъ: Хр Мяиовъ.
да го поворне, съ което ще дадъгъ съобщението че тя се възлага върху Горно-Цасярелско Училищно Н-во публикуването настоящето въ местния в.

- цЪнво съд-Ьйствие за подобрение доставчика> 1 ОБЯВЛЕНИЕ М д8 «Пробуда“, отъ 2 до 6 часа следъ обедъ
изданието на толкова необходимия за ' 3 *5о/ върху предложената стай- г. Горни-Пасарилъ. 18 яирьлъ, 1924 г. въ канцеларията на общинското управление,
Самоковъ и околията публиченъ Ностьта въ банково удостоЪреиие. И"неже конкуреигитЪ Митко Хрисговъ, ще се иРоизвеАатъ търгове съ явна конку-
лигтъ ИоемнитЪ ус/овия н описания мпгатъ да Стойне И^тровь, Мигко Арангеловъ, Дими РенЦИЯ отдавание на наематели общински

кпитпппммп пои Поа- п& вндать в^ки ириелтетвенъ девь въ щаба търь х. Ивановъ, Иаунь Сгоиловъ, Христо иРих°Лц пинтизапа съ 10 на сто епизо-
~ КОНТРОЛНИЯ СЪВЪТЪ при цра 6 в д ето Добреиовъ, Ива.гь Ст. Митовь Илия Спаеовъ тическа връхнмна; сергията, общенск. и-

„.вославно ьратство „Милосърдие въ г оамововъ, 5 май 1924 год. а Христо Младенови вьрху които бе пъз Ш,ДИ; сИвггЬи. «Вуката*, «Сипаничи ва-
:гр* Самоковъ е пров'йрилъ СмЬткитЬ 0ТЪ ща5а на отдЪлениею. ложенъ търга за отдаване на наематели логь »и«^анзсви кошари* и «Киримидар-
на братството за врЬмето отъ осно- ПКЯВЛРНИР N° 1103 експлоатацията на 1, 2, о. 5, 6, 7. 8,9, нпцата и училищната‘«вяда сРавн“

1« у/1йоо рл, „п иЬ/ШЛСПИь <4. 1ШО 10ц щ 13 у, 15 11ао11н,1Т ’ Първоначални цени: 4000, 300, 4000, 200,
е Домакинството на 7 Дртиер отд^деив у,илищиитЬ’ .р^д.ип с.ъ сс откажи отъ 200, 200, 100, 9000 лева Деиоз.тъ 10

НУ/1924 ГОД. намЬрилъ ги е за 0бявява па интересующитБ се, че на иегия в.ЬЗЛ1Жеаото имь „редцриятие обявява се на ст0 ВЪРХУ Пхъ» кат0 св запазн закона
е извлекълъ слъдния день отъ датата на публикуване иастояието на ииТересующитБ се, че на 10 день отъ за бюджета ■ отчетностьта н предприятията,

въ в. «Пробуда» ще се приключи сшза- „ублцкацияла ще се’произведе вь учила- които с& задължителни за конкуренти-г*,
ряването по доброволно съгласие въ но!е- щнзта капцелария новъ ТЪргъ съ ськратенъ тРъжнит1Ь кашкл с* на разположение въ
щението на Самоковското Окол Фянаи^во срокъ м отдава,1ето имъ иа Н0В() ^ нае. канцеларията въ всЬки приелтетвенъ день.
Управление за доставката на: 1,000 кр. мзтель „рИ с^щить поемни условия Залогъ с* ДоспейМахала, 12 анрилъ 1924 г.
Ж^,И40Г^ Ги“:;: 10°/о ^ м'рв»началната цВяа, която
приблизителна стойность 6,000 лева и 3)0 оиРедЬля тръжната ьомиспя Доспейска община
куб. метра букови или д&бовп дърва ва Отъ Настоятелството. - ОБЯВЛЕНИЕ № 392.

л ириблизителна стойность. 54.000 лева:1 Драгушинско Учил Настоятелство ' Пл к опРаздадени даромъ книжки за 100 -л. иирнеМ|ТЪ се иредложения и по отдало, ОБЯВЛЕНИЕ Д« 16 „ Д ? Й’ 29 априлЪ 1923 год\
За канцеларски и прислуга 5082 л. а за дървата и за часть не по-малка ть Драгушинскови Училищно Настоятелство На 9 ?ЗЙ 1934 Г0Д* 0ТЪ 3 до 6 ,аса

29Ь4 л. ЮО к. м Срокъ за доставката на захар,ть обярява на пнтересующптв се че на 15 подвръ обЪдЪ1Дв се произведе тьргъ съ
п с 1 1 цс л и чернитЬ сливи 20 дни отъ датата на май н. г. отъ 9-12 часа иркди обБдъ ще ЯВНа вонкУРвнаия 33 отдава“*е "а наема*

^ Всичко 51156 л. съобщ^Иивго, че доставката се възлга се произведе въ и;шещеин«то »а Драгуш тель експлоатацията на стедния недвижимъ
Братството е внесло въ Самоков- върху доставчика, а за дървата 60 [па селско общинско управление търгъ сь явно "“Л’Ь при“!л1е*а^ъ на 0§Щ1Ната за вРе|<в

ската Цопулярна 15анка 2000 л. за като всеки 20 дим се дретазлява ио .0) цатднване за отдаване иодъ наемъ: г Д° ^ год* Имвно пазбаще
образуване’фбвдъ 8а сирацнтф. куб. метра. 1. На училищната ливада въ м*стностьта 4 0001>яекаоаСЪ &НВИ ридь4 отъ оволо

„ Залогъ 5/о върху предложетата с^Й- „Геренои отъ 20 дек. за 3 стоианики год. и п А ЬР ‘. . г Туристическото дружество въ вость отъ до^вчика! ; . , 2. На училищната ливада вь мЬстностьта ^рвонйчална оценка 45,000 лева.
Самоковъ ^„Рилски Туристъ* на 28 ЦоемнигЪ условия н оппбания могатъ д» „Куиището“ отъ 12 декара, заедно съ ^а-*огъ 10/0 за прав »участие. Члеюйе

устрои излетъ до МусаленскигЬ се видять вс-Ьки приелтетвенъ деньв', едпнъ скокь—-7 м. високъ, за ностройка 11 1 14 отъ 3акоиа 38 Обществ. Цредпри-
езера за да оирЗДли местото, къд*то щаба на отделението (.- бичкия и мБсто около него огь 2 декара ЯТ1« ** задължителни.
ще«р... "■ "9

е за тази цгЬль терасата на първото

ОБЯВЛЕНИЕ Л- 276

редовни и 
бадансъ:

Приходъ
Отъ чл. вноски и пожертвувания

51136 л.
Разходъ

Раздадени помощи на 6'ЬдвигЬ
47000 л.

На лице въ касата

м. м.
Председатель: Ангвлйов» 

Секр-бирннкъ: Галеб*Залогъ за ирайоучастие въ търга I1 % 
отъ църноинчалната оценка.

ТържнитЬ книжа УБИЙСТВОТО ВЪ ЯРЛ080
жрний Намина се на височина 2380 Домуподаосаимй Хр. Мнновъ С!дд, Пмс рение. намира се на височина мои ивъ> ирп Софиски 0 СлдЪ| въГр
м. надъ морското - равнище, -т е. Самоковъ на основание Испъл. Листь йа-
по-високъ отъ Черния връхъ на денъ отъ Соф Окр. Ождъ на 7/11 19? г.
Витоша. Постройката ще почне още иодъ № 3503 въ иолза на Хар. Лде
това л-Ьто. (иъдиоиощ). отъ, Сифяя иротввъ.Рни а ОБЯВЛЕНИБ М. 11Иванъ Н Раичеви, отъ Самоковъ и ЧД1Л. , пик. лл II. личио партизанско надможие въ тозй

— По ПОЙОДЪ публикуваното въ 910—935 отъ Гражд. Слдппроиаво/во аирилъ 1924 г, с. Злакучавв край: Георги Вхжаровъ отъ с Поминалия брой на в-Ьстника ни ан- яесть имамъ да обява иа иочптаемата 1гб- Злакучанокото училищно ваотоятел- повяне и Анлои-ь Пипа’,. ’ 10* 
трефнле подъ Баглавие: „Единъ ,е иродавамъ' о-ь наддаващ тъ ство известява иа иитереоующитЬ «е, че стП1т,л овъ>01ъ Са
честенъ лоужбашъ* 1С Мйтковь отъ и1Р““иача»и ^иа вагорЪ оледуемото иа 11 девь отъ вубликациата на настоя- ЛРЛ0В0 с& В0ДИЛ“ борбата съ такава
с Лолна-Ьаня ча когото се отнася п“089 Д|"шш“ “иущестио, а име/о: щето въ 8 чаоа иреди обедъ въ помещени- Ре°н0сть| щото работата дошла до

Ъ / - ’ ' •: Р машива за пълнене бутилки за бароъ ето иа училището вь с. Злакучане ще се бой. При скарването пафдъ секциятартрефнлето, ни моли да съобщимъ, два крака оцбнева за 11000 лв.; 2) ^ л» цроцзведе търгь съ явва конкувенция за Георги Павловъ човФкъ иа д!!!
че сламорФвачкатв му билъ подарилъ начеивачя* оцЪв. 800 лв ; 3) 2 ием за . отдаване иа наематель ексилоатащата на • ’ Ч°“ „ На Андонъ
члена на окр. постоянна комисия ^ара °ЦЬи. 1200 лв; 4) ‘З помик за ра, училищната лвада, находища се въ мест- ■ } “в* Абдудскв
В. Домцшляррцъ, а за «укурузоро- «“^НДр11 за Г*” ностьта «Лаго11рисодвгЬ>: ^ма Ю декара
вачвата и. центдтофугата нищо не мени *оцБн ЗоО лн•’ 7^^ М^Ку г ом' иървона,|ална оценка на пвадата в
внаялъ ' ; мени, оцън. .600 лв., 7)1 редиЦИ] за 300 лева. За участие въ търга се нека• • ........ В>м. «0., оцбн. 300 ЛВ.; 8) ^ аалогъ 5 ва ехо. Желающ.тЛ^ ^

могать да се вндятъ
всЬки нриплхтетиенъ день въ общинското Раздора, създаденъ напосл^дъкъ 
управление. . • и между хората отъ сговора въ се-

првдизборигв дни сериозенъ харак- 
теръ. Хората на съиерницитЬ за

е взелъ въ

Злакучанско Училищно Настоятелство

съ вамъкъ въ главата и го поьалилъ 
на земята. Абдулски е докаранъ въ 
тукашната болница въ безсъзнание 
м днесъ о починал*

•1 V
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РЕДАКТИРА КОМИТЕТИ.

ДИКТАТОРИ И НАРОДНИ СЛУЖИТЕЛИ
Преговорите за нареждане листата стата, съ които да диктуватъ рабо- 

на бждащия общински съвйтъ сж ти те въ общината. • 
започнати. За сега преговорите се 
водятъ на две страни. Ма едната страна на сговора е осждит§ленъ и 
страна преговарятъ сговористите съ отвратителенъ. Той показва още сега, 
националъ либералите, като се ма- че сговора в&ма за цель да даде на 
чатъ да спечелятъ за своята листа общината съвЪтъ, годенъ за твор- 
и занаятчиите, а на другата страна ческа дМвость, безпристрастенъ, и- 
се правятъ сондажи между левите деяленъ и въодушевенъ само отъ 
опозиционни партии.

Важно за тютюнопродавцитЪ въ Самоковска околна
Този начинъ на действие отъ РЦИГАРИТЪ

АР ОМА
р
р1 р

4? Рсж. приготвени отъ най-доброкачествени тютюни, 
иматъ добъръ вкусъ и ароматъ, и се продаватъ 

на цени по-ниски отъ всички други. 
Депозитъ на едро прй склада на ОРИЕНТЛБАКО 

въ гр. Самоковъ, срещу читалището.

р*
рлеела ни е да подобри живота на ши- 4!

роката маса, а гледа да вземе об
щината въ свои ржце и да я из- IХората отъ сговора се мжчатъ да 

насадять убеждение, че еж големи 
доброжелатели на общината и че 
искатъ да се състави листа отъ не- 
оиятнени и способни граждани, ко
ито немя да водятъ общинските ра
боти партизански, а ще се грижатъ въ положение на диктатори, които
да п ри нася тъ заслуга на града и да -служатъ само на личните си внте-
подобрятъ условията на живота пре* Реси 0 на А°“азаН{1та вече т^хна 589747, демократи и радикали 
димно на бедната класа. амбиция на всекжде и въ всичко да 457^8, земледелци и комунисти

, заематъ положението на господари. 197506, нациопалъ-либерали 52667,
Съ тия голи думи, сеяни по кръчми Другояче действува опозицията, народно единство 15390, широки 

и кафенета отъ праздни глави ми- »ря не праВЙ ВЪ11р0СЪ отъ ТОпа, коя социалисти 4 6918 и недействителни 
слятъ векои отъ сговористите, че парТЙЯ колко кандидати да има, а 44331. 
ще убедятъ гражданите въ бждещия Прави подборъ на лицата. Тя смЬта,
сговоренъ рай въ Самоковъ и всички че ако една отъ нейните партии гласовете на правителството въ про- 
ще тръгнатъ подиръ 'гЬхъ не има и може да даде по-вече кавдп- центъ спрямо тия на опозицията 
знаятъ, че сговора нема никакъвъ дати< подготвени и достойни за об- взета изобщо, показватъ, че прави- 
кредитъ между гражданството преди щИНСКИ съветници, каквито искатъ телството е получило отъ всичките 
всичко и главно по вина на лично- сегашните нужди на града, другите * гласове 49%, а опозицията 51%.
стите, които стоятъ на чело и рж- парТИИ требва да ги приематъ безъ Ио като се вземе предъ видъ
ководятъ неговата политика въ града да ПретендИратъ и т-ь да дадатъ по безспорния фактъ, че минимумъ по-
и околията. Заслепени отъ евтино отд$лпо сжщето число съветница, ‘Чюви пата отъ гласовете на прави-
добитата власть, факторите от» сго- Опозицията съзнава, че общината телството сж зестра на властьта, из
вора, които се явиха на обществе- има нужда отъ хора, а не отъ пар- лиза, че правителството има само
ната сцена съвсемъ неочаквано и ткзанн. Тя безшумно търси изъ сре- 25% отъ всичките гласове, а оста-
безъ борби въ миналото, оезъ под- дата си личности, които ще служатъ валите сж на опозицията, което 
готовка и безъ всекакво морално на града> а не за слава и юл Ьмство. 
право се наложиха за диктатори въ На нея тр.Ьбватъ хора съ високъ 
политическия животъ на дела околия,

*
«8ползува за политически и за 

цели на силните на деня. Вървейки 
по този пжть въ общинските работи, 
сговористите въ Самоковъ се явяватъ

чни

въ които се произведоха изборите, 
се разпределятъ така: правителство Георги Маноловъ

АДВОКАТЪ,
почва на ново да защитава дЪла 
прЬдъ всички еждилнща въ царството. 
Писалището му се намира срЪщу 
първото мирово еждилнще — бнвше 

писалище иа К. Петрувовъ
Изразени показаните цифри на

БЪ ОБЩШНЦАТА
на

Стоичко Стоямовъ
въ горната чаршия въ гр. Самоковъ 
се намиратъ за продань солидни и на 
най износни 

цЪни
за ежедневно употребление, 

ловъ и пжть, за свадби и други 
луксозни, и САНДАЛИ.

обуща-.

пъкъ ще рече, че опозицията е три 
пжти по силна отъ правителството. 
Лошо или хубаво требва ьсички да 
си признаемъ, че това е голата дМ- 
ствителность, която показва много

ЕДИНСТВЕНА ЗАСЛУГАморалъ, съ душевни добродетели, а 
не съ фирма частни, споредъ поня
тията на най-безчестните. Тя иска

мислятъ, че съ една плитка залъгалка 
съ една заповедь и съ малко закан
ване до нея ще получатъ доверието 
на града и ще взематъ и общинското 
му самоуправление въ свои ржцгЬ 
Ако пе^ беха на чело на сговора 
тия личности, немаше да има и въ

Цай-сетне, следъ много подсе
щания и настоявания, общината кан- 

добре какво е политическото настро- диса да отвори банята. Предъ стра-
хътъ, обаче, да не би пакъ да я 
затвори, завчера, на 10 того, една 
депутация отъ Женското Д-во .Зо
ра“ е молила градско-общинска!а 

На 5 май вечерьта сещу Георговъ- тричленна комисия да продължава 
день около 10 часътъ, тръгватъ отр подържането градската баня. Пока- 

. тати. Такива хора опозицията търси Самоковъ за Доспей селяните: Ге- йена е била и лекарката Д-ръ Ху-
орги Ковачки, Хр. Войновъ, Коле банова да вземе участие въ депута- 
Йовичинъ, Никола Заневъ и Ил. К. цията. Изтъкнати сж отъ депутаци- 

И като се наблюдаватъ тия две Прасковъ. На пжтя около втория ята честите случай отъ кожни бо-
километъръ на срЬща и отъ страни лести „Скабиусъ“ (шуга) и пр. и 
изпречватъ имъ се неколко непо- самото разпространение на тия бо- 
знати лица добре въоржжеии и из- лести по причина, че градаеработ- 
викватъ: „стойте, горе ржцегЬ“! нически и хората сж на работа съ- 
Те изплашени застанали, като овчици, вместно въ складовете и пр. А об- 
претърсили ги и взели на- Ковачки стоятелството, че кожата е най-голе- 
2350 лв., на Войновъ 120 лв., на мия [тежкия] органъ на човешкото 
Йовичинъ 50 л. и на Заневъ 6 л. тело и че банята е единствено не- 
Сл4дъ това разбойниците се отпра- гово ефикасно упражнение (гимна- 
вили къмъ града доволни отъ усп'Ьха стика) налагатъ подържането на ба- 
въ работата си,, а ограбените сега нята, като се и8разходватъ но-големи 
скърбятъ, защо въ случая не сж суми отъ годишния бюджетъ. Гри- 

Н. Алекоевъ, отъ Вакарелъ и Ла- употребили оржжие за отбрана.
заръ Ст. Васевъ, отъ Райово. Зем- Сжщо такова нападение е станало общественото здраве, което ще даде 
ледъдци: Андрей Шаренковъ, отъ и на 12 того въ 2 часа сутриньта здравата душа за единъ сносенъ,
Ихтиманъ, Иосиф| Ваклиновъ, отъ на софийското шосе, близо до чеш- разуменъ общественъ животъ. Въ
Самоковъ, Снасъ Науновъ Стоичковъ/ мата на 7 километър»». Нападната единъ голЬмъ градъ може да се о- 
отъ Таджиларъ и Коте Ив. Цинцар- сж кирацжии селяни, пжтуващи отъ чаква отъ банята доходъ за общи- 
ски, отъ Поповяне. Националъ-ли- с. Пасарелъ за Самоковъ на пазарь. ната, но въ малките градове — на
бера ли: Георги Сгоичковъ, отъ Дол- Предъ т4хъ сж ивлевли само две кога и за нея требва винаги да се 
на бавя. Понеже Вл. В. Моловъ ще лица и ги претърсили, а други 4 предвиждатъ разходни суми. 
се откаже отъ мандата си, като не- —5 души стояли на страна въ тъм Тричленната комисия обещала да 
гозъ подгластникъ отъ сжщата листа нвната. Ограбени имг. сж малки суми продължава подържанието на банята, 
ще влезе Сиасъ Ст Мутафчиеви, и освободени. Въ единия сж наме- въпреки че е спъната отъ необмис
отъ с. Чамурлия. рили само 40 л.,. които му оставили, ления добре по тоя въпросъ бюджетъ.

Споредъ официалните сведения, ~ Това е единствената нейна заслуга
гласовете получени въ всички окржзи, Платете абонамента си! въ продължение на десеть месец».

ратници доблестни, самоотвержени, 
които не жалятъ спокойствие, удоб
ства, трудъ и лично благо предъ 
общите интереси. На техъ. тя ще 
даде предварително платформа съ 
безусловно задължение да я изпъл- 
нятъ и да дадатъ очакваните резул-

ение на широките маси.

ПАКЪ ГОРЪ РЖЦШ1
самия сговоръ раздоръ и можеше да 
се допуска, че гражданите ще му 
дадатъ доверието си.

Но независимо отъ това, самите и ще ги намери. Така работи тя, 
средства, съ които сговористите си за да услужи на града и ще сполуча, 
служатъ да съставятъ „безпартийна“ 
листа на „способни“ граждани, ском- дияметрално противоположни обще- 
проментирватъ иеакъ хубавата идея. ствени среди съ какви средства си 
Защото има вече достатъчно дока- служатъ, за да взематъ общината и 
зателства, отъ които се вижда, че какви цели пр'Ьследватъ съ нея, не 
факторите отъ сговора сж предвари- може да не се признае, че сгово- 
телно сами решили и съ присжщитЬ риститЬ искатъ да наложатъ въ об 
на техъ лриьоми готвятъ да .нало
жатъ' себе си и свои приятели и

щината своята пълна диктатура, а 
опозицията се стреми да прати въ 

послушни протежета или други безъ общинския домъ народни избраници, 
значение за техъ личности въ ли- които да служатъ само на града.

РЕЗУЛТАТА ОГЬ ИЗБОРА жата за банята, това е грижата за

Споредъ протокола на контролната 
комисия, верния резултатъ 
бора за окржжни съветници въ Са
моковската околия е следния :

Сговоръ 7866 гласа, земледелци 
6089 гласа, национ -либерали 1960 

левия блокъ 1107 гласа.

отъ из-

гласа и
Споредъ тия гласове избрани сж: 

сговористи: Вл. В. Моловъ отъ София, 
Ив&нъ Делибашовъ, отъ Самоковъ, 
Христо Ив Зашовъ, отъ Костенецъ, 
Иваиъ х. Георгиевъ, отъ Ихтиманъ, 
Ан. Ст. Пиралковъ, оть Ярлово, Ив.

I
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пустналъ конетЬ да пасатъ, въпрЬки 
тави 6'Ьл'Ьжка, влаха иодалъ заявле
ние до общината, съ което искалъ 
да му се даде ваконно разрешение.

Местната организация на Демо- Общинското управление изпратило 
критическия сговоръ първа е взела това заявление на лесничея за мне- 
грижата за съставяне листа за об- ние. .ПослЬдниятъ отговорилъ, че 
щински съветници въ предстоящия „Капли мандра“ може да се даде 
градски изборъ. За таш цЬль обър- за паша на конете на влаха, стмо 
нала се е за подкрепа къмъ вацч- ако тази местности е излишна на 
оналъ-либералитЬ и занаятчиите. общината.

Бюрото на националъ-либералите Ясно и категорично. „ К*апли ман-
въ града е взело решение да работи дра“ не е излпшенъ общински имотъ 
въ избора заедно съ сговора и е и не може да се дава на никакви 
определило Ст. Виячевъ и Атанасъ власи ВъпрЬки това, обаче, общин- 
Германски да водятъ преговорите, ското управление издало позволително 
Така бившия акцизенъ стражаръ, а на влаха да пасе конете си въ тази 
сега банкеръ Стаменъ Виячевъ, за- мгЬствость.
богателъ пр’Ьзъ и следъ войната, за Споменатата мЬстность нЬма по- 
честь и щастие на вационаЛъ-лпбе- вече отъ 5 — 8 декара и може да 
ралитЬ и на градъ Самоковъ съвме- бхде оаасена отъ този брой коне за 
стно съ представителите на Сговора, половинъ день Тя се състои отъ 
сигурно г г. Д. Кокошковъ п Ал. неколко малки поляни разиоложени 
Чукуровъ ще чертаятъ платформата изъ боровата гора Съ пускането тамъ 
ва бхдещия общински съвЬтъ за сто- на влашките коне ще се опасе трЬ- 
паеско възмогване на общината, за вата и ще се унищожатъ съ хиляди 
подготвяне поминъчни условия на мшди фиданки, които носятъ бхда- 
бедната маса, за благоустройство, хи- щето богатство на Самоковъ. Но 
гиена и просвета, за създаване удоб- понеже мЬстностьта е малка м ве- 
ствд въ живота, 5а търпимость и достатъчна за паша яа този гогЬмъ 
сближение между враждугощитЬ класи брой добитъкъ, власите ще пасатъ 
на чорбаджиите и бЬдяигЬ и пр и пр. конетЬ си надалеко по всички страни

Занаятчиите не сх взели още о- отъ тази мЬстность и ще уносюшатъ 
кончателно рЬшение за поведението трЬвата, като нгшесатъ грамадни 
си въ избора. ТЬ сх съзнали грЬш- щети и на гората, 
ката си оть миналите избори, кога- ' Това положение е възмутило ма- 
то съ своето ядро искаха да правятъ са граждани, особено тия що поз- 
самостоятелна общинска политика и наватъ въпроса и могать да и Ь- 
сега обмислювать другь начинъ за ценятъ загубитЬ за общината, както 
защита на професионалните си ин- и голЬмия брой рабаджии въ Само 
тереси прЬдъ общината и за осигу- ковъ, които прЬзъ лЬтото не /ле има 
ряване на послЬднята едно разумно кхдЬ да пасатъ добитъка си, кога го 
и полезно управление. Въ това имъ отиватъ на работа въ гората 
стремление, обаче, те сх изложени Ето какъ днешните управници 
на големо изпитание, Б!ръчмаритЬ пазятъ общинските имоти, 
правятъ опити да се приспособятъ 
къмъ техъ, за да ги ув.тЬкатъ въ 
водите на сговор а, който обещава 
чрЬзъ новъ референдумъ да имъ от
вори кръчмите. Бакалите и брашна- 
рите ги насочватъ въ схщия пхть, 
за да използуватъ общината въ бор- 
бата имъ противъ магазина на тю
тюневите сдружения. Партизаните 
на сговора, находящи се въ занаят
чийската среда, отъ друга страна, 
тоже теглятъ колата на занаятчиитЬ 
къмъ сговора. Всичко това. създава 
едно колебание въ тЬхнитЬ среди.
Въ всеки случай има изгледи, че те 
нема да се подадатъ нито на това, 
нито на онова влияние, нема да 
поверватъ, че сладкодумнитЬ и хри
сими кандидати въ листата на 
сговора ех техни хора. както нЬкои 
ОТЪ техъ мислятъ и други отъ вънъ 
ги 8аблуждаватъ и ще сьумйлтъ въ 
избора да защигатъ само градските 
и свойте професионални интереси.

— ЧЛЕНА на Самоковската 
градска общинска тричленна коми
сия, г. 1й>ста< С.насунииъ, отчаянъ 
отъ порядкитЬ въ службата на об
щината си е иодалъ оставката.

ПР стпнтичовъ отъ Самоковъ противъ свещ. 
Н. Коистанп"овъ, отъ с Ряйово за 1134 
лв. и съ гласно чл. чл. 910 
Гражданското Сждопроианодство на 26 май 
т. г ще продамъ въ Самоковъ на публичеиъ 
търгь слйдиии длъжпиковъ движпмъ имотъ:

Една в<»била. дореста около 3 — 4 год. 
безъ особени бйлпзи оценета за 4000 лв. 

гр. Самоковъ, 15 май 1924 год
Сждебенъ Пристовъ: Хр. Миновъ

Самоковски СждебенъТ1риставъ 
ОБЯВЛЕНИЕ № 1374

Иодписаииятъ Хр- Мипевъ Сжд Приставь 
при Соф Окржженъ Схдъ. на VII участъкъ, 
обявявамъ на пптвреоующитй се. че на 
основание изиълнителиия лпетъ № 3587, 
издздеиъ отъ И Самок. Мирови Схдъ на 
17 XI 1912 г., въ полза на Исакъ И. Леви 
отъ Самоковъ, нротивъ Стоилко Шоповъ 
отъ с. Ковачевци за 2600 лв. и съгласно 
чл. чл. 9Ю —925 отъ Гражданското Схдо- 
произчодств , на 26 май т. г. ще продамъ 
въ Самоковъ, на публнчепъ търгь, следу* 
ющия длъжниковъ двнжпмъ имотъ:

Едно юне, оценено за 1500 лв. 
гр. Самоковъ, 15 май 1924 год.

Схдебенъ Ириставъ: Хр. Мпневъ

Ж 925 отъV

подходяща за тюпЪневъ складъ 
на ул. ..Мойсеова* А? 40. 

Споразумение при : 
ПЕТРЪ ЧЕКАЛОВЪ, Самоковъ

22-ра пЬх. Тракийска дружина 
ОБЯВЛЕНИЕ .V- 1596

Дружината обявява на ннгереоугощитй 
се, че ио несьотоявчпето на тьрга й съ 
тайна конкуренция за доставката на хра* 
нителни прииаси па 23 априлъ т г тя 
ше набави ио доброволно съгласие съгзаспо 
XIII постановление на Министерския оъвйтъ 
взето въ заседанието му на 21 мартъ 1924 
год.. протокол ь Ж 21 съ съкратонъ срикъ 
:.06Л кгр. орпзъ Пазардачки, 600 ьтр. 
соль морска Анхиалска, -00 кгр захарь 
българска на пйсъкъ, 1000 клгр свинска 
мась, 500 литри шарлань сусамовь, 400 
кубически метри дьрва за вареие храната 
на войницит’5. 200 кгр ф«де. 200 кгр 
макарони 500 чгр черни сливи п 2 00 
кгр сухъ фасулъ. Приблизителни стойность

Самоковски Сждебенъ Приставъ 
ОБЯВЛЕНИЕ * 1375

На основание изпълнителния листъ иодъ 
№ 3799 оздаденъ отъ I Самок. Мирови 
сжшя на 24 юлий 1924 год., вь полза 
на Хр А Черешаровъ отъ Самоковъ, срйщу 
Дим Хр х Стамовъ отъ с гр., за искъ

на пръдчрчятието вьзлпча на около 260000 -отъ 10,0 *0 лв., лихви п разноски, и
лева Желающитй за сназаряванието могатъ съгласно чл чл. 1004 — 1028 отъ Граж- 
вейки ириехтетвень день п часъ да сто* данското Сждопроизводсгво, обявявамъ, че
рпт-ь това въ домакинското отделение на отъ 20 май 1924 год. до 19 юнпй с. г.

вкл. нъ канцеларията ми ще трае публич- 
иа га чродапъ на слйдующето длъжниково 
недвижимо имущество евободио отъ залогъ 
и запоръ, а именно: Една осма часть отъ 
ливада, находища се въ землището на о. 
Иродаповцп въ мйстноетьта при казармитй 
на 7 Аргил отделение, състияще с* цйлата 
оть 33 декара при ежейди на цйлата: Бр 
Н и Ив Догаиови. шосе, Андрйя Цановъ, 
Ив Иръцрьковъ, Малпнъ Колоро, Никола 
Иешовъ и общ. мйра, оцйнена тая часть 
зя 10,000 лева.

гр. Самоковъ, 15 май 1924 год.
Схдебенъ Приставъ: Хр. Манеьъ

дружината, а на единадесетия день отъ да1 
тчта на публикуването настоящето нъ са’ 
мокпвекил мйсгенъ кйетникь , Пробуда* 
доброволното сиазярявяив оть 9 до 12 часа 
ще. се нрлвърши вь Самоковското финан
сово управление.

•Доставката вь склада па дружината въ 
десен, дневень срокь огъ датата на съпб- 
щението, че сназярителния нротоколъ е ут
върдиш,. Ще се допускай» конкуренти за 
цЪлото предприятие, но отдГ.лио за вейки 
прйдме.тъ и за по-малки количества отъ 
отдЪлннтЬ прйдмети, но не и но малко отъ 

^оловнната. Залогъ за правоучастие въ 
спаларяванего 6 на сто оть стойноотьта 
на предложеното количество. Поемнитй ус' 
ловня. донъднителннтй такива и описани
ята могатъ да се виднтъ вейки ириежтет*. 
венъ день вь дружината.

гр. Самоковъ, 9 май 1924 г.
Огъ щаба на дружината.

\

Хроника
— КОНГРЕСА на провинциал

ните журналисти ще се състои на 
24 и 25 май въ София въ Дома на 
искусгвата и печата. Въ първия день 
на конгреса ще из.гЬзе първия брой 
на дружественото издание „В'Ьстникъ 
на провинцията“ въ който ще бх- 
датъ поместени статии, мнФння и 
б'кгЬжки оть видни наши цол и ти ко- 
общесгвеници върху провинциялния 
печатъ и новини оть цЬла България.

— УБИТЪ е съ петь певолверни 
вистрела отъ непознати лица арзе- 
тангина Никола Масгевъ, когато се 
качилъ въ нагона на Дупнишката 
гара. конвоиранъ отъ единъ стра
жаръ, за да замине за гр. Блостен- 
дилъ. УбийцитЬ не сх заловени.

— ОСВОБОДЕНИ сх отъ затвора 
и се завърнаха по домоветЪ си ам- 
нистиранитЬ: Иавелъ Тоневъ, Хр. 
Дагановъ, Михалъ Дашинъ, Василъ 
Бешкаровъ, Георги Гуцалски, Василъ 
Мърльовъ, Вл. Ляпевъ и Димитъръ 
Матинъ, отъ гр. Самоковъ и Ата
насъ Милошовъ, отъ с. Рельово.

— СПЕСТОВНИТЕ книжки сх 
уравнени отъ Самоковската т.-пощ. 
станция. Притежател и гЬ имъ да се 
яватъ въ двФ седмиченъ срокъ да си 
ги получатъ.

— РАЗПОРЕДЕНО е и тЬзи 
ще се започне постройката на теле
фонната линия за откриване 
фонопощепски станции въ с. с. По- 
повлве, Ковачевци и въ Белчинската 
баня.

Самоковски Сждебенъ Приставъ 
ОБЯВЛЕНИЕ № 1376

На основание пзаълинтедная лпетъ подъ 
№ 5575. пздаденъ отъ I Самок. Мирови 
еждия на 2X1 1923 год, въ полза на
Лука Ив. Парпуловъ оть Самоковъ, срещу 
Зяне ПиргпвитЪ наслйдница мть с Рельово 
за искъ отъ 1119 лека /ихви п разноски 
и съгласно чл чл 1004 -1028 оть Граж 
данското Сждопроизводство. обявявамъ, че 
отъ 20 май 1924 г»д до 19 юний с. г. 
включително вь канцеларията ми ще трае - 
иублпчна нроданъ на слйдующитй длъжнн- 
вово недвижима имущества, свободни, отъ 
залогъ и запоръ, а пменно: 1) Една ливада 
находяща се въ землището на с. Рельово, 
въ мЪстностьта Кременица, състояща се 
отъ 3 декара ири съсйдн: Тоае Пирговъ, 
Михалко Еонарановъ, рйка Кривонаръ н 
Вардажена ливада, оцКнена за 4000 лева.

2* Една ливада въ схщото землище, въ 
мйстноетьта „Беглпко*, отъ 6 4 декара, 
при схсйдн: Наунъ Ппрговъ, Стоянъ Ляр- 
говъ, Иванъ Секуловъ п Иванъ Новяковъ, 
оцйнена за 4000 лева.

3) Една нвва въ схщото землище въ 
мйстноетьта „Дълги занекъ“—задъ с Царе
вица4, отъ 2 6 декара, при схсйдн: Георги 
Недокляиовъ, Сотпръ Пренраковъ и пжть, 
оцйнена за 2000 лева.

Желающптй да куиятъ, могатъ да ..се 
явать вь канцеларията ми всЬкой ириежт- 
ствеиъ день п часъ, за да прйгдеждатъ 

- книжата н наддаватъ.
гр. Самоковъ, 15 маЙ 1924 г.

Сжд приставъ: Хр. Миновъ

Ярловеко Учнлещно Настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ .46 65

Ни десетия день отъ публикацията отъ 
Ю до 12 часа нъ общинското управление 
ще се произведе търгь съ явно наддаване за 
отдаване подь иаемь училшцнптй мери : ли
вада сРкдч* 160 декара, ливада <Витлиемъ> 
5 декара, нива „Витлеемъ“ 4 декара Пър- 
воначалиата цена на „Рпдо“ 1,000 лева 
ва ливадата сВптлеем> 500, лева на нивата 
с Витлеемъ* 200 лева. Залогъ за участие на 
търга е 10°/ оть първоначалната цена.

Тьржннтй книжа могатъ да се видятъ 
въ ирисжгственптй дни въ общинската 
канцелария.. Чл. II, 1 2 отъ закона за о§- 
ществепитй предприятия сж задължителии. 

с. Ярлово, 2 май. 1924 година
Прйдседатель: Г. Ст Нпралковъ 

Секпетарь : Ст. Николовъ

Калковско Училищно Настоятелство 
ОБЯВЛЕНИЕ ,76 5

Кзлковското училищно настоятелство из
вестява на иптересующитй се, че на 25 
май и. г. отъ 12—3 часа следъ обйдъ ще 
се произведе въ помещението на Калков- 
свото селско общинско управление тьргъ * 
съ явно натдаваие за отдаване иодъ ваемъ:

Училищна ливада въ мйстноста стоилико> 
отъ 16 4 декари за I стопанска година.

Залогъ за правоучастие въ търга Ю°/ 
отъ първоначалната оценка.

Тържнвтй книжа могатъ да се видятъ 
вс^кн пртежтетвенъ день вь общинското

Съ нпетхпване на пролЬтьта дой
доха и каракачанигЬ, които пасатъ 

си въ Рилския балканъ. Еднастадата
часть огъ овцетЬ на тия каракачапи 
се е устанозила въ мйстноетьта „ БФ- 
льова поляна*. МлЬкото отъ тия овце книжнинивзиматъ Бр. Манови, които ежегодно 
на сжщата мЬстность откриватъ ман
дра. Тави група каракачапи има 
по вече отъ 200 коня. За да бждатъ 
и конетЬ на паша близо до овцегЬ, 
което е отъ голяма важность за сто
панството на този голЬмъ брой до- 
бвтъкъ, единъ отъ иласигЬ отъ тази 
група е пцискалъ отъ общинското 
управление да му разрЬши да пасе 
конетЬ въ мФстносл ьта „Капли ман
дри“. Общинското управление вед
нага разрешило това съ служебна 
6'Ьл'Ьжка. Понеже лесничея не до-

о

Получи се въ редакцията: 
— ЗемледЪлгка

дни
практика, спи

сание за: лозарство, овощарство, пче-! теле- уцравлнние.
с. Калково, 11 май 1924 год.

Отъ Настоятелството. ларство, винарство, земледЪлие, ско- 
товъдство, бубарство, строежъ 
макинство, издание на книгоиздател
ство „Агрария“ въ София.

и до-Самоковски Схдебенъ Приставъ 
ОБЯВЛЕНИЕ А» 1373— УВОЛИЕИЪ е общинския 

л^сничей г. Ал. Костовъ. До назна
чението неговъ замФстникъ, завел;- ПРН 0кРАЖе11ь 1)^ДЬ и» VII участъкъ, 
дането на общинскитЬ гори е въз
ложено на държавния лйсничей г.
Т. Я. Шишковъ.

Подиисаииятъ Хр. Миневъ, Сжд Приставъ

обявявамъ на интерииующпгй се, че на 
основаиие нзпълиителиия листъ V 986 
издаденъ отъ 1 Самок Мирови Схдъ на
2611 1924 г., въ шша на Б. в. Кон-

Общини и други учреждения, 
пращайте обяв енията 

вЪстинкъ .Пробуда* 1
си въ
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| пече, като голяма печалба. Не- \ и гЬхната преса заговори 
смущавана отъ вънъ, България Ц посл^дъкъ съ особенно раздра- 
ще може^;а^сочи всичките-?,и ] знение за нЬкакви военни при- 
усилия къмъ^рт^Гпо и сто- готопленил въ Сицилия, 
папско закрепване-и само по 
тгзи начинъ ще заздрави теж
ките рани, нанесени върху на
родното стопанство презъ дъл
гия перкодъ на разорнтелни 
воини

румънската камара и сената, 
обаче, заседанията ще зааочнатъ 
следъ 23 май.

ФРАНЦИЯ. Френските вест
ници за наследникь на досе
гашния ми ни стеръ - председателъ 
г. Поаикаре сочатъ съ поло- 
жител ность г Ерио, който щелъ 
да се нап рби съ съставянето 
на новия кабинета.

на-избрани иди натрапени
Никой не може да отрече, 

че въ станалия изборъ за об
щински съветници, гражданите 
искаха да избератъ не парти
зани, а способни творци, рев
ностни служители на града. 
Първото и главното условие 
при подбора па личностите бе 
гае да не ся- чорбаджии или 
огъ чорбаджийски произходъ, да 
В'Ьмать те или техните близки 
никакви материялни връзки сь 
общината, да не еж слуги или 
протежета на некой чорбаджия, 
който може да насочва полити
ката на общинските управници 
въ заг.исимость отъ своите ин
тереси п, най-сетне, ца не лФжи 
върху гЬхъ никакво подозрение 
за безсъвЬстни или непозволени 
деяния, било за кориегь, било 
.ча вла^ть и слава, било за от

я докладваха въ общото събрание 
на сжщил но много извуствснъ 
начинъ, за да не смЬе никой 
сговористъ да я атакува. Тия 
личности се намесиха дори въ 
вттрЪшните работи на Мацион. 
либералната организация ЧрЬть 
свои хора, стоящи за форма въ 
тази организация или жаждущи 
да бждатъ випаги близо до вла- 
стьта, тЬ се опитаха да си шч- 
бератъ сами кан ;идата огъ та
зи организация, съ която треб
ваше да работять въ коалиция. 
Бъ птрво време не сполучиха, 
ви що го намериха се личности, 
които насочиха общоло сьбрм- 
ние на нац -либералите къмъ 
правия и&ть Когаго щаба на 
сговора, ви де, че нац -либера
ли гЬ свикната публично събра-

ГЪРЦИЯ Отъ 12 м. м въ 
Атина заседава архиерейскиятъ 
съборъ на гръцката автокефална 
църква. Въ тази сесия сж по
викани да участвуватъ всички 
иерчреи, които заематъ епархии 
само въ старитЬ предели на 
Гърция, защото положението на 
митрополитите въ новите гръц
ки земи още канонически не е 
оформено. Последните епархии 
юридически още се намиратъ 
подъ ведомството на Цариград 
ската патриаршия и тя е фак
тическото техно духовно на
чалство.

Камарата откри наново за
седанията си. Тя, между друго, ласило да поеме руските дъл- 
се занима съ въпроса за гръцко гове отъ преди войната н да 
албанската граница къмъ Кор | удовлетвори исканията 

г* \ ча, дето неколко села, насело-

Вь вътрешното положение на 
страната презъ изтеклата сед
мица ежщо не могатъ да се от- 
бележатъ извънредни факти и 
С1бития.

ИТАЛИЯ. На 24 м. м. се 
откри италианската камара.

АНГЛИЯ. Съветската деле
гация вржчила на английската 
единъ меморавдумъ досежно 
възстановяването на руския кре
ди тъ на английския пазаръ.

Въ меморандума си съвет-

— Па 24 т. .м. въ София 
се откри първия редовен ь кон- 
гресъ на съюза на провинци
алните журналист. Нрисжтст- 
вуваха около 40 души делегати.

Конгресътъ биде поздравенъ: 
от:. директора^ та - Печата, г. 
Т. Павловъ, от) страна на дру
жеството на столичните жур
налисти отъ председателя,
II Милевъ и г. Б&зчсвъ, отъ 
страна на дома па изкуствата 
и печата отъ г. Христо Бо
рина; бехп поднесена ноздрав-
ЛС1 ИЛ II ОТЪ ДруГИ КуЛТурНИ
корпорации и редакции на про
винциални г1> вестници.

-- Па 25 т. м., преди обедъ, 
въ двора па В..жг И.В У-ще, юн
керите положиха клетва за вер
ност!» на Царя и Отечеството.

ВЪ ЧУЖБИНА.

ската делегация заявява, че 
руското правителство би се съг-

на ан-
глийскитЬ поданици за обеще-ние за иареждлпе тел кова же

ланата общограждавска безплр 
тип на листа, единъ часъ преди

тение, ако то получи съ помощь 
та на английското правителство 
единъ големъ дългосроч. заемъ.

Отъ страна на английската 
делегация било заявено, че пре
ди да се отговори на съвет 
скитф предложения, необходимо 
е тЬ да бждатъ подложени на

| ни съ не гръцко население, по 
| решение 
} конференция въ Парижъ, оста- 

вата въ албанска територия 
| Ораторите изтъкнали големата 
| несправедливост!», която се* вър

шила въ случая съ Гърция, за 
щото се взима подъ съображе-

мъщевие
Атмосферата, при която жи- 

веятъ самоковските граждани ! събранието повикаха щаба на 
оть 9 юни насамъ, западането I нац -лнбер организация и му 
на града по вина на досегаш наложиха своето желание. Сви
лите му управници, таксувани каното отъ нац -либералите съ- 
като егоисти чорбаджии п при | бранно въ петъкъ иечерьта се 
това крайно некадърни, липсата объриа отъ общограждлнско на 
на каквито и да били помини- \ такова па щабовете на Сговора 
чии условил въ града и злобата, |и нац либералите и тЬхнитк 
завистьта и клюката, които еж ) лични привърженици.

Демагогията н атмосферата

на посланическата

\
пие народностяиитъ ирииципъ. } проучване.

На гръцката камара пред
стои сега една много важна 
задача: да преработи конститу
цията така, че да бжде въ съг 
лави е съ новата форма на дър 
жавного управление въ стра
ната. Ще се определяте фун
кциите на иредс'Ьдателя на ре
публиката, начина на неговото 
избиране и условията, на които 
требва да отговаря кандидата 
на тази висока длъж ность. Но-

ГЕРМАНИЯ. Вътрешното 
политическо положение въ Гер
мания не е още пояснено.

Споредъ сведенията, положе
нието въ Рурската область става 
все по-застрашително Големите 
индустриялни предприятия, като 
тези на Крупъ и Фйониксъ 
били принудени да преуетано- 
вятъ работата си, поради лип
сата на камени вжглигца

Проектираната конферен
ция на малкото съглашение щс 
стане въ Прага въ началото на 
м юни. Единъ отъ главните 
въпроси, които ще бждатъ пред- 
метъ на разглеждане е въпроса 
за отношенията на малкото съг
лашение снрЬмо Русия и руско- 
румънските отношения, особено 
по въпроса за Бесарабия.

спжвали всЬкасва творческа дЬй-
ность налагаха въ този гпборъ { на насилието въ това събрание 
да се избератъ други лица, съ | бйха нагласени предварително 
другъ мирогледъ, съ несъмнена Яза запазване наредената вече 
любовь къмь интереса па ши- | отъ двата щаба листа Тукь 
роката маса, съ високъ инте- | не бЬше вече въпроса да се 
лектъ и моралъ и съ безупре- | подбиратъ кандидати, а да се 
чни творчески способности.

Начинътъ, по който стана
подбора на кандидатите, огъ охотата въ останалия само единъ 
печелившата листа, обаче, ском- день до избора да нарежда

нова листа. Затова въ събра
нието видехме и квестори и 
буй ни-елементи, и подстрекаване 
къмъ бой и изхвърляне отъ 
събранието, и клевети и кпоки 
отъ страна на Д Кокошконъ, 
основани оа чути и неразбрани 
слухове за рушветъ и проче 
нелепости, достойни за всякого, 
но’ не и за водители на поли
тически организации и канди
дати за общински управници. 

Ето този именно начинъ за

ТУРЦИЯ Вместо да се из
бистри, политиче кото положе
ние отъ Турция, проявява приз 
наци на по-голямо замжгляване 
Къмъ съществуващите затруд
нения се прибавиха въ послед 
ните дни нови препятствия отъ 
естество да предезвлкдтъ сери
озни изнепади. въ международно 
отношение. Още отъ първите 
заседания на англо-турската 
конференция за Мосулъ се виде, 
че тя не ще доведе до жела

на.то жатъ подбраните вече та
кива и да се убие въ всекого

вата конституция ще съдържа 
специална глава, посветена на 
функциите на Сената.проментира този подборъ и съз 

даде съмнение въ тЬхните из
биратели дали не сж се излж- 
гали, дали не сж извършили 
престжпление спрямо града, ка
то сж гласували за листата па 
Демокр. сговоръ, въ която сж 
наредени споменатите канди-

ЮГОСЛАВИЯ. Политичес- 
ните резултати. Въ турските | ката криза въ Югославия по- 
меродавни кржгове се вече от
крито заявява, че въпроса ще 
бжде отпесенъ въ Обществото 
на йародитк, обаче не се скрива 
и малка надежда ва неговото 
разрешение и въ полза на 
Турция.

Огъ друга страна зачести
лите инциденти па Сирийската 
гранина създаватъ една опасна 
атмосфера, която застрашава да 
се изрази въ нежелателни кон
фликти между Франция и Ан
горската Гази
стность добива още по-голема 
вЬроятность, кога се има предъ 
видъ, че отношенията между 
двете страни се значително 
шиха, вследствие решението на

лучи едно разрешение, което 
може да се смета, каю ново 
отлагане на разрешението и до 
20 октомври, дата до която сж 
преустановени заседанията на 
Скупщината

Отъ подробностите, които чс- 
томъ въ Белградските вестници

дати.
За избирателите на опози

цията тукъ не е думата. Те си 
иматъ непоколебимо убеждение, 
за Демокр. сговоръ и неговите 
кандидати. Касае се само за 
избирателите на кандидатите 
сговористи, болшинството отъ 
които гласуваха ао припужде- 
ние, сь колебание и стесневие,

по развитието на кризата, се 
вижда, че тя се усложнява, по
ради възбуждепието, което вре
менното й разрешение е внесло 
и въ двата враждуващи лагера. 
Отъ една страна радикалите и 
отцепници — демокроти сж не
доволни, понеже ийматъ въз* 
можность 
крупни и самостоятелни мерки 
по управлението, поради своето 
малцинство въ Скупщината А 
отъ друга страна, опозиционния 
блокъ, поради несправедливото 
разрешение на кризата.

Съ това разрешение смело 
може да се каже, че сме въ 
началото на една 
въ политическия 
Югославия.

На 27 априлъ т. г.—Въскре- 
сение Христово, когато всека 
православна християнска душа 
се радва, тогава евангелистите 
отъ гр. Самоковъ намерили най- 
удобенъ момеегъ да иообико

нареждане листата на сговора, 
тия именно' средства за про
карване на тази листа създа
доха недоверието къмъ нея въ 
избирателите на сговора и на 
нациовалъ-либералната партия 
и оставиха откритъ въпроса: 
дали избраните кандидати отъ 
болшинството бЬха драговоляо 
избрани или беха натрапени 
— въпрооъ, на който ще отго- 
воримъ други пжть.

-опа-
защото знаеха за каква листа 
идиялизираха и каква имъ се 
натрапи.

И наистина съмнението на 
тия избиратели е основателно. 
Защото листата на сговора, я 
наредиха единици личности и

лятъ селата, за да привлечатъ 
н$коя вайвна душа.

Въ сжщия день и въ нашото 
село •— Мала-Църква, неколко 
души евангелисти и евангелистки 
дойдоха съ автомобилъ и, безъ 
да беше известена общинската 
ни власть

предприематъда
вло-

турското правителство да зат
вори християнските училища въ 
Турция. Тази мерна, 
знае, засегна и италиянските

както сеполитически прегледъ почнаха публично 
да говорятъ на събора. Хората, 
безъ да ги знаятъ какви сж, 
сиреха хорото, за да ги слушате* 

Въ това време, за т4хно не
щастие. дойде свещеника на Д. 
Атанасовъ, сигурно предвзвес- 
тенъ отъ некого. Той гн ив- 
слуша, безъ да ги прекъсва.

интереси, обстоятелство, което 
България, която доскоро осъм- силно енерЬира г. Мусолини,- 
ваше всеки день ту предъ не- който отправи- недвусмислени 
кой инцидента, ту предъ не* закани къмъ Апгорското пра- 
кои искания на победителите 
ту предъ подозрения отъ страпа италиянския премиер! принуж- 

съседите, разбира се подоб- | дава турците да подозиратъ 
но затишие може да се смета [ Италия въ завоевателни замисли

У НА 1/Ь
й презъ изтеклата седмица 

изъ областьта на външното по- нова фаза 
живот ь наложение на страната нема поч

ти никакви особени събития и 
факти 8а отбелезвапе. За
малка

пителетво. Арогантния тонъ на

една
и победена страна, като

иа РУМЪНИЯ. На 24 м. 
следъ обедъ сж били

м.
открити
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Следь това се обърна къмъ 
гЬхъ съ следнигЬ думи:

„Господа, въ това, което ка
захте, азъ не намирамъ нищо 
противно на нашитЬ религиозни 
убеждения и, до волвото Вие 
идете да ме подпомогнете, авъ 
Ви благодаря; но съмнявамъ се, 
да не би това да е опиума — 
капана, слйдъ който да пуснете 
въ действие вашитЬ разруши
телни идей. Чухъ Вида говорите 
за Христа, но за Неговата 
Майка, ИеговитЬ апостоли и 
угодници не чухъ да кажете 
нито дума. Слушателите предъ 
Васъ се интересуватъда знаятъ,
Вие крепители ли сте на Св. ни 
Православна църква или раз
рушители и идете да ме подпо
могнете, или да грабнете нЬкоя 
наивна душа? Кажете на сто- 
ящитЬ предъ Васъ, отъ где и 
защо идете? Въ Америка всич
кия народъ Християнизиранъ 
ли е и идете нашия да Хри
стиянизирате ?“

Тогава едивъ отъ евангели
стите каза: „Не е християни
зиранъ, но тамъ има други 
християнизатори“.

Следъ това свещеникьтъ ни, 
за да докаже, че гЬ не сх 
крепители на Св. ни Право
славна църква, приведе примЬрь 
за встъпването въ бракь на 
първи братовчеди, което съглас
но кановитЬ на Св. ои Цър
ква, не може да стане, а при 
гЬхъ става, което тЬ сами си 
признаха.

Тогава свещеникатъ се обърна 
къмъ хората и каза:

„Ето колко сх крепители на 
св. ни Православна църква, 
затова моля Ви, кажете имъ, да 
Ви дохаждатъ*ли другъ пхгь 
или не?

Народа не дочака да се изкаже 5 ! 15606 жители, 
свещеника, извика • въ единъ \ 
гласъ:

Костееецъ съ И'Ьль за грабежъ, 
понеже се е установило, че 
нгЬма извършено подобно прЬ- 
стхплевие

ДругитЬ двама обвиняеми: 
Георги Ан. Ярловски . и Ст. 
Спчсовъ сх били освободени 
по-рано отъ полицията.

съ 2 мандата, Земл. 533 гл. 
съ 6 мандата, Нац -либ 265 
гл. съ 3 мандата, ЛЬбъ блокъ 
169 гл. съ 1 мандатъ и Ши
роки социалисти 72 гл. безъ 
мандатъ.

10°/о. Поемните условия могатъ дя 
се видлтъ всеки нриохтственъ день 
въ общинското управление.

Члеиове 125—130!"отъ закона за 
бюджета, отчетиостьтя и предприяти
ята с/ь задължителни зя коикурентигЬ. 

с. Долни-Околъ, 22 иай 1924 г.

За да се попълни липсата на

КАРТИЧКИ
отъ изгледи отъ Самоковъ, 

книжарница
„ново училище“

ще издава такива на 
износна цена.

Готови има за сега: откри
ването на читалището — 

скжпъ спомень за града и 
околията.

Слава Манасова

Председятель: П. Божилов* 
Секрегаръ-Бирникъ: А. Стефановъ

— Самоковското ОДолайв- 
дачно Д-во на 5 того ще пуснеХроника Самоковски Схдебенъ ПриставъбЬгачи отъ плаца на 7 Артил. 
отделение по радомирското шо
се за право на знаменосецъ. 
Надбягването ще стане на рас- 
1 ом ни е" ДО клм^ьчодага всич
ки граждаш? ^свободенъ.

— Хр. К. МИДеВЪ е завелъ 
дЯло прЯдъ Соф Окр. Схдъ 
противъ Д. Кокошковъ за оби- 
дитЯ и клеветитЯ, които отдавна 
не прЯстава да сипе по неговъ 
адресъ и кой го повтори на 30 
того на публично събрание въ 
Занаятчийския клубъ.

— Съ ваповЯДБ па Минис
терството на Народното Про 
свещение Л* 1822 отъ 5 май 
е. г., е у вол не нъ за винаги огъ 
всички училища въ Царството 
отъ деня на отстранението му 
отъ длъжностьта, 12 априлъ т 
г. директора на Дол но-Банското 
народно смЯсено реално учи
лище Димигъръ Василиевъ за 
деяния противъ нравстзеноста.

ОБЯВЛЕНИЕ М 1560
Подпиеавяятъ Хр. Миновъ, схде- 

бенъ приставъ прп Соф. окр. схдъ, 
на VII участъкъ, обявяваиъ иа ин 
тересующптЯ се, че на основание 
изпълнителния лпстъ № 2461, из 
даденъ отъ I Самоковски мирови сх* 
дия яа 17 май 1924 г., въ полза 
ва Стефапь Дойчиновъ, отъ Сам жовъ, 
противъ Димигъръ Хр. Зеленковъ, 
отъ с. Ковачевци, за 1300 лева, и 
съгласно чл чл. 910—925 отъ Гр. 
Съдопроизводство, на 13 юний т. г- 
ще продавамъ вь Самоковъ, на оуб* 
лпченъ търгъ слндующия длъжннковъ 
двпжимъ имоти: 1) Едно с^дло, ко
жено, малко употребявано съ ново 
бЪлЪме и колани съ зенгии, оценено 
за 700 лева; 2) Е ща дървена маса, 
съ едно чекмедже, нова небиядисана, 
букови крака, оцЯнена за 500 лева; 
3) Едпнъ сто/ъ. дървевъ, новъ, оц 
за 35 лева; 4) Една рамка дървена, 
изработена отъ орЬхово дърво, боя* 
дпеаиа. съ стъкло, оц 100 лева.

ЖелающитЬ да учяствуватъ въ твя 
продань, трЪбва да се явнтъ въ ка
зания день. 9 ч пр об. да наддаватъ 

гр. Самоковъ, 29 май 1924 г.
Схд. приставъ: Хр Мпновъ

ПАЗЕТЕ се отъ банкно
тите по 500 лева, серия В 
отъ >■ 3801 до Лз 3900.

На предявителигЬ на тия 
банкноти Ь. Н. Банка със
тавя актове

Всички други преследвани 
до сега банкноти с;к. открити. 
Така че други банкноти, 
освенъ горните, Б Н. Банка 
не ще преследва-

ГеоргиМаноловъ
АДВОКАТЪ,

почва на ново да защитава дЯла 
прЬдъ всички съдилища въ царството. 
Писалището му се намира срещу 
първото мирово съдилище — бивша 

писалище на Б. Петрувовъ

Самоковски Съдебенъ Приставъ
ОБЯВЛЕНИЕ № 1563Б. Н Банка купува* сребъ- 

ренъ левъ — за 9 книжни лева, 
грамь чисто злато — 87 78 лв. 
п грамъ чисто^сребро 2*15 лв.

Подиисаниятъ Хр. Миневъ, Съда- 
бенъ Приставъ нри Соф Окръженъ 
Схдъ, на ПИ участъкъ, обявявамъ 
на интересующите са, че на основа
ние изпълнителния лпстъ № 2060, 
издаденъ отъ I Санон. Мирови Съдъ 
на 4 IV 1923 г., въ полза на Михалъ 
Георгиевъ, отъ Самоковъ противъ 
Георги Ив Бандовъ отъ с Драгоши- 
ново за 7,646 лв. и съгласно чл. чл. 
910—925 отъ Гражданското Съдо- 
производство, на 13 юний т. г. ще 
продавамъ въ Самоковъ на нублпченъ

— Споредъ свЯдЯнията съ
брани отъ Дирекцията на На
родното Здраве, движението на 
населението въ България прЯзъ 
1921 до 1923 год е вървЯло 
кактослЯдва: ПрЯзъ 1921 г. 
е имало 177350 раждания и 
98127 умиранил; числото на 
населението прЯзъ тази година 
е било 4940862 жители ПрЯзъ 
1928 г е имало 197 297 
дания и 101358 
числото на насс!ението прЯзъ 
нея година е било 5036801 
жители. НрЯзъ 1923 г. е имало 
182 301 раждания и 103176

Управителния гъ СъвЪтъ на 
Б Н. Банка е решилъ, при 
опрЯдЯлянето на общия кредитъ 
на бавковитЯ клиенти, да се 
оцЯняватъ старитЯ постройки и Самоковски Схд. Приставъ
покрити имоти въ шестократенъ 

раж- размЯрь отъ пазарнитЯ имъ 
умиранил; | цЯни отъ 1924 г, а отъ по

строените следъ тая година —

ОБЯВЛЕНИЕ № 1561 
Лидписаниятъ Хр. Мпновъ, схд. търгъ следующоя длъжниковъ движимъ 

ириставъ нри Соф окр. схдъ, на щц кмотъ. 1) Една крава, на около 7 
участъкъ, обявяваиъ на интересую- ”3_Г0Д’ с“ва» °Ченена 33 
щнгЬ се, че на основание изиълнит. ®диа в°би-|а» на аво-*в 3 ^ год*
лвстъ X 1631, издаденъ отъ 2 Са- д0Р«ста‘ 01<е“ена 33 3 0 00 лева*
моковски мирови схдйя на 24 мабтъ ЖелающитЬ да участвуватъ въ тая 
1924 г., въ полза на Мартинъ Б. нРодавь' требва. да Се яватъ въ ка-
Поиовъ, отъ с Бовачевци, противъ зания ДснЬ, часътъ въ 9 преди обедъ
Христо Ив. Шоповъ, отъ схщото село да наДдаватъ* ■
за 1083 лева, и съгласно чл чл. 910 Оаиоковъ, ^ май 1924 г.
— 925 отъ Гражданското Схдопроиз Схдебенъ Приставъ: Хр. Миневъ 
водство, на 13 юний т г. ще про 
даваиъ въ Самоковъ, на нублнченъ 
търгъ следующия длъжниковъ дви* 
жимъ имотъ: 1) Една крава сива, на 
около 4 — 5 г., оцЪнена за 1500 л.;
2) Едно краве, черно, ца около 4 г., 
оцЪпена за 1000 лева; 3) 5 овци, 
оценени за 100) лева.

ЖелающитЬ да учяствуватъ въ тая 
продзнъ, требва да се явятъ въ ка* 
запия день, 9 часъть иреди обедъ да 
наддаватъ,

гр. Самоковъ, 29 май 1924 г.
Схд приставъ: Хр .Миновъ

еапоювинг отъ сегашната имъ 
пазарна цЯна.

умиранил; населението е било Данъкътъ върху общия до- 
ходъ за финансови тЯ 1922 — 23 
и 1923 24 години, прЯдаденъ
за събиране до влизане въ сила 
на новия законъ, ще се събира 
доброволно и безъ глоби за за
къснението до 1 августъ н г.

1
— Въ брой 33 на вЯстеика

„Да си вървягь ао-с.воро и ? сж д°п5’стнати “**итЬ гРЬши 
другъ пдть да не се мЬркатъ ' ки : Въ статия >м°оплюха сс

ЕвангелиститЬ не каза- “исано е- 40 е вапусналъ съ-
I бранието цодполк Ивановъ,
[ вмЯсто Николовъ и подпоручикъ 
1 Чичевъ, вмЯсто поручикъ Чи- 
[ чевъ. Въ статията „Образцово 

стопанство“ писано е, че е 
\ умрЯлъ единъ общински конь, 
\ вмЯсто бивъ.

/

КНИЖНИНАтукъ
ха нито дума, а като попарени

ПОЛУЧИХА се въ редак
цията слЯднитЯ книги и спи
сания :

Четиво „Наука и животъ“ 
№. 2 Отглеждане на кър
мачето отъ Д-ръ Е. Д. — 
Книга за младитЯ майки. Стр. 
56, цЯна 8 лева.

— Четиво „Наука и жи
вотъ* № 3. ЖенскитЪ боле
сти отъ Д-ръ Е. Роде. Книга 
за всЯка жена и майка. Съ две 
фигури въ текста. ЦЯна 10 лв.

— Натурфилосовско четиво 
Ай 1. Слънцето и животътъ, 
отъ проф. Д-ръ Ас. Златаровъ. 
Стр 64. Цена 8 лева ц

Класическо четиво №; 1, 
Кзопови басни, отъ Ал Бала- 
бановъ Съ портрета на Езопа 
и 15 фигури въ текста. Цена 
10 лева

Всички твя книги с& издание 
на книгоиздателство „Акация“, 
София.

Стопански пр-ЬглеЬъ и до
макинство, мЯсечно илюстро
вано списание за стопанство, 
търговия, общественъ животъ и 
книжнина, издание на редак
тора му А. Ст. Пенчевъ, гр. 
Велико Търново.

Това сиисанпе се една необ- 
ходимость за всЯки домъ въ 
които е застхпено стопанството 
и 8емледЯлието.

си отидоха. Здания, за които има изда
дени отчуждителни постановле
ния, безразлично дали тия по
становления сх влезли илц не 
въ сила, це се считатъ окон
чателно отчуждени, ако за тЯхъ 
не е била заплатена или депо
зирана цЯната,

А азъ си казахъ: „Ето единъ \ 
истински пастиръ, който умЯе > 
да брани паството си“. Ако 5 
така бЯха посрЯщани на всЯ- 
кхде, азъ съмъ твърдо увЯренъ, ] 
че 8а тЯхъ България, щеше да ^ 
бхде отдавна чужда.

Ето защо написахъ тЯзи ре
дове и ги изпращамъ на в. 
„Пробуда“ за публикуване, 

с. Мала Църква, 27'1\7 1924 г.
Учитель: А. Конярсви.

— СамоудаВИДЪ се е на 29 
м м. Стаменъ Ст. Дървеияшки, 
отъ с Калково, като се е 
хвърлилъ оть желЯзния мостъ 
въ рЯкц Искъръ.

— РОДИ да е незаконно дЯтЯ 
дъщерята на Зашо Стойковъ, 
отъ с. Чукурово именуема 
Анастаса Зашева. За да пре 
крие позора си, ударила го съ 
юмрукъ въ главата и го умър
твила. Убийцата е посгавзна 
подъ домашенъ ареотъ, като 
родилка

—Установения въ с Доспей 
праввикъ въ честь на Отецъ 
Паисий Хилендарски е било 
отнразнуванъ на 1 того много 
тържествено. Въ тържеството 
сх взели участие военната му
зика и частитЯ отъ Самоков
ския гарнизонъ. Присхтству- 
вали сх и много граждани.

— Сждебния сдЪдовагель 
е освободилъ отъ отговорность 
и е пусналъ на свобода Хр, 
Г. Войниковъ и Коста Н. Ка- 
царовъ обвинени въ нападение 
на Нетъръ Манафски, отъ с.

Долно-Околско Учел- Настоятелство Самоковски Схдебенъ Приставъ
ОБЯВЛЕНИЕ X 6

ОБЯВЛЕНИЕ № 1562
Подппсанпятг Хр. Миновъ, Схд. 

□рвставъ нри Соф овр. схдъ, на 8 
участъкъ, обявяваиъ на мнтересую 
щнтЬ се, че на основание изиълн. 
лнотъ X 4702 нздадинъ оть I Са* 
моковски мирови схдия на 31 августъ 
1923 г, въ полза на Михалъ Геор
гиевъ,. отъ Самоковъ, противъ Никола 
Л Барвджиновъ, отъ с: Шнрокгдолъ 
за 1800 лева, и стглаоно чт. чл. 
9 0-925 отъ Гражд схдоиромзводство 
ва 13 довий 1924 г. ще продавамъ 
въ Самоковъ, ва публичеиъ търгъ, 
следующия длъжн. движииъ имотъ: 
Единъ конь, чнлестъ, на около 7 г., 
оцЯненъ за 2000 лева.

ЖелающитЬ да участвуватъ въ 
тая нродань, требва да се овятъ въ 
казания день, 9 часътъ преди обедъ 
да наддаватъ.

гр. Самоковъ, 29 май 1924 г~( 
Схд. приставъ: Хр. Миновъ

Долно Околсното Училищно Насто
ятелство известява ва ивтересующнтЪ 
се че на единадесетия день отъ пу
бликацията отъ 10 — 12 часа въ 
общинското управление ще се нро 
изведе тьргъ съ явно ватдаване за 
отдаване нодъ ваемъ училищната ли 
вада „Вовачево-Раннище“ 21*6 ара 
за една стонаиска година.

Залогъ за цравоучастие въ прга 
Ю°/0 отъ' нървоиачалвата оценка.

Тържнит^ книжа могатъ да се вп- 
дятъ вопки^писхтственъ день в^ 
общиковото уаравленпт

с Д-Околъ, 22 май 1924 г.
Оть Настоятелство го.

РЕЗУЛТАТА ОТЪ ИЗБОРА:
ВЪ САМОКОВЪ.

Демократически сговоръ и 
Нац-либерали . 869 гласа

ЗемледЯлци 
Радикали и демокр. 117- „
МандагигЯ се разпрЯдЯлятъ 

така: Дем сговоръ и Нац.- 
Либер. 8 и Земл, 6

Учил. настоятели: Земл. 4 
мандата и Демокр,-сговоръ 3 
мандата.

Радикали и Демократи гу- 
бятъ мандата си за 2 гласа. Не 
е изключена възможоостьта, 
обаче, схда да имъ даде 1 
мандатъ, понеже яматъ 3 гласа 
непризнати отъ бюрото, което 
споредъ тЯхъ било неправилно.

ИХТИМАНЪ

Демокр. сговоръ 244 гласа

. - 684

Д -Ояолско Селско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ N9 229

Известява се на ивтересующитЯ се, 
че па 31 день отъ публикуване на
стоящето вь в. „Пробуда“, ще се 
произведе публичеиъ тьргъ, съ явна 
конкуренция, въ общинското управ
ление, отъ 14 до 18 часа, за отда
ване подъ наемъ, тревата на ското- 

•въдната ливада въ мЪстностьта «Туп- 
чинъ Дплъ*, отъ .39 декара; за време 
отъ 1 юни до 31 септември 1924 г.

Иървонмчална цена 1,000 л. Залогъ

Четете единствения най раз- 
пространенъ вЪстникъ въ 

Самоковска околия 
в. „Пробуда“.



ЧИТАЛИЩЕ ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ*'
С-АМОКОВ С АМОКОВЪ — ИХТИМАНЪ, 18 ЮНИЙ 1924 ГОД. Бр. 38,ГодЛ1.

АБОНАМЕНТИ:
За година . .
За 6 мЪсзца . . 30 лв 

I брой 2 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
60 лв. Венчални и годежни. ?■ .50 лв. 

Бъ хрониката на редъ . . 10 лв. 
Всички други: до 50 думи 2 лв. на 

дума; отъ 50 думи на горе 
1 50 лв. на дума.

На кв. салтиметъръ . . . 2 лв.Редакторъ уреднихъ: 
Хр. К. Милевъ.

околийски вЪетникъ за народа.
РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ.

Бел^жни отъ, избора.Тамо взели стъ овчарите едно 
агне и го турнали на огъня да 
го пекатъ Това било къмъ 4 
ч. сутришта на 8 того. Но 
понеже се съмнало вече и има
ло опастность да бждатъ от
крити, взели агнето още не о- 
печено и заминали. Въ това 
време пратените отъ властьта 
три потери: едната отъ Само- 
ковь, другата отъ Мехомия и 
третата отъ Дупница обходила 
местото, кждЬто се предпола
гало, че ще минатъ разбойни
ците.. Когато, обаче, една отъ 
потеритгЬ стигнали до местото, 
к&дЬто сж пекли агнето, те 
били вече заминали къмъ Рил 
скил монастиръ. Потерата, не 
е могла да ги открие, 
защото следъ кжсо преследване 
загубила е окончателно следите 
имъ.

на окржж. ни съветници
тестъ напустна салона. Това 
изложи много народния пред
ставител^ който не заслужа
ваше тази участь Но хитрите 
сговористи го успокоиха и той 
държа речьта си предъ техния 
кружокъ и неколко други чи
новници и любопитни граждани. 
На края Хр. Хентовъ прочете 
листата.

Но видяха големите сгово
ристи, че тая работа излЬве 
чурукъ, та рекоха да я пова- 
гладятъ и пакъ да се . ..

НАТРАПАТЪ
Два дни следъ това събра

ние свикаха такова на сговора 
въ занаятчийския клубъ. Но и 
сега требваше хитросъ, за да 
ке имъ размъти некои водата. 
Както въ всеко събрание въ 
Самоковъ, те задължиха своя 
кружокъ да присжтствува обе
зателно, за да иматъ болшин
ство, Нагласиха си и лица, ко 
ито ще ги обвиняватъ и други, 
които ще отговарятъ, оправда- 
ватъ и рхкоплескатъ. По този

ХЪРЪ - МЪРЪ
На 16 того Соф. Окр. 

СъвЪтъ започва заседания
та си. Болшинството отъ 
окръжните съветници отъ 
нашата околия, принадлежи 
къмъ партията на Демокр. 
Сговоръ. ТЪхъ народътъ из
бра съ нуждното болшинство 
гласове не зарадъ чернигЬ 
имъ очи или хубавигЬ имъ 
имена, но зарадъ партийна
та имъ принадлежности И 
поради доверието, което 
имаше и има въ тЬхъ, че 
гк ще взематъ присърце 
нуждигк на околията и ще 
ги задоволятъ.

Едно само условие б^ше 
нуждио, за да могатъ на 
шигЬ съветници да оправ 
даятъ доверието ни. Тре
бваше болшинството въ окр 
съв1угь да произхожда отъ 
същата политическа органи
зация. Споредъ резултата 
отъ избора въ всички око
лии въ окръга и това ус 
ловие имаме на лице. Де
мократическия Сговоръ раз
полага съ болшинство въ 
съвета и постоянното при
съствие ще баде негово. 
При това положение окр. 
'съветници отъ нашата око
лия иматъ всичката възмож
ности да се прояватъ, като 
достойни носители на народ
ното доверие и съ своята 
творческа дейности да при 
несятъ на околията очаква
ните заслуги.

Знайно е, че за нашата 
околия никой окржженъ 
съветъ нищо не е напра- 
вилъ. Всички съветници, ко
ито сме пращали тамъ сл 
били мъртви букви, които 
ся. си губили времето въ 
дребна партизанщина.

Изключение направи само 
разтурения окрлженъ съ 
ветъ на земледелците. Бла
годарение на окр. съвет никъ 
отъ нашата околия г. До- 
мишляровъ въ времето на 
този съве-гъ бидоха открити 
столарското училище и о 
вощения разсадникъ въ гр. 
Самоковъ

Това обаче, далечъ не за
доволява големите нужди 
па околията То требва да 
се вземе само, като начало 
и да послужи за поощре
ние на новите окр. съвет
ници въ пъя на творчест 
вото. Те требва да проучатъ 
всички нужди на околията 
въ областьта и на земледе- 
лието, и на скотовъдствсто, 
па просветата, хигиената, 
благоустройството, стопан
ството и въобще на всичло, 
за което е дълженъ да се 
грижи окръжния съветъ и 
по единъ разуменъ и снсте- 
менъ нзчинъ да задоволятъ 
тия нужди на време

Ние немаме възможности 
въ една къса статия да по- 
сочимъ изчерпателно какво 
чака околията отъ окрликн. 
ни съветници. Това ще има
ме случай да направимъ 
други нъь. Сега обаче, не 
можемъ да не имъ припом- 
нимъ поетите задължения 
спрямо насе и да имъ ка- 
жемъ, че ще държимъ смет 
ка за техната дейности въ 
окр съветъ и съобразно съ 
нея ще имъ дадемъ заслу
женото, като имъ останемъ 
за винаги признателни или 
като ги пратимъ на обще
ственото буните, к*Дето 
почиватъ въ презрение гЬх 
нитъ предшественици.

ЦЪлъ месецъ прЬди избора 
новите политически светила въ 
Самоковъ, наречени сговористи, 
наредиха листата ва общински 
съветници. Въ нея турнаха се
бе си и най-доверенвгЬ имъ и 
послушни приятели Ала страхъ 
ги 61 ш е отъ своите хора, отъ 
ратницигЬ за истински сговоръ 
да не я разбичкатъ, та не свик
ваха събрание на сговора да я 
подложатъ на одобрение.

Но дойде предизборната не
деля. Тричленната общ. коми
сия требваше да даде отчетъ 
за дейностьта си въ отговоръ 
на обвиненията противъ нея отъ 
третия и членъ К Спасунинъ. 
Требваше да се направи и пре
дизборно събрание. И рекоха 
главните сговористи да бждатъ..

На 10 того, Илчо Илчовъ, 
отъ с Шииочане съобщилъ въ 
окол управление, че трима раз
бойници, вжоржжени съ пушки 
и бомби, го заловили на 2 клм. 
източно отъ селото, когато пж- 
тувалъ съ колата си за Дол на- 
Ваня по търговска работа и 
му взели 9400 лв Възъ основа 
на това съобГцеаие, полицията 
предположи, че сжщите разбой
ници или една часть отъ т1хъ 
сж минали презъ Тамъ-Кория 
и сж се отзовали на това место. 
Това я принуди, га изпрати за 
тамъ друга потера.

Други пжтници пъкъ съоб
щили на полицията, че били 
нападнати отъ разбойници и 
ограбени на пжтя между Кос- 
тевецъ и Дол на Ваня. За оре 
следване на сжщиге полицията 
тоже взе нуждните мерки.

Отъ разучвавето, което е 
направила властьта, обаче, до
шла е до убеждение, че въ 
последните две съобщения има 
нещо съмнително. Ако отъ раз
следването се установи, че на
истина тия две съобщения не 
отговарятъ съ истината, на ви
новните ще бждатъ съставени 
актове и ще бждатъ дадени подъ 
сждъ за разгласяване на не 
верни и тревожни слухове.

Желателно е, никой да не 
донася на властьта измислени 
или преувеличени сведения за 
разбойниците, защото това пре
чи на работата и по залавя
нето имъ.

Споредъ последните сведе
ния на властьта,4 разбойниците 
действително сж минали презь 
Чамъ Кория и сж се отзовали 

) 14 того въ месгностьта 
„Бучи Ридъ“, близо до село 
Радуилъ, кждето са взели хлебъ 
отъ едно овчарче.

ХИТРИ.

Свикаха събрание въ чита
лището. Председателя на три
членната комисия Д-ръ И. Пе- 
невъ отговори на обвиненията 
на X. Спасунинъ, направи ши
рока реклама на Сговора и на 
тричл. комисия и обяви събра
нието отъ такова за отчетъ въ 
политическо, като даде думата 
на народния представитель Н 
Сребърниковъ Публиката ис 
каше думата. Искаше да ч пле
дира по отчета- Протестираше 
за гдето е измамена и свикана 
за политическо събрание. Д-ръ 
Пеневъ, обаче, взе папката си 
като учитель, който е предалъ 
урока на учениците и си отиде 
И публиката въ знакъ на про-

начинъ всички повдигнати пар
ливи въпроси се. разрешаха 

нагласенатаблагоприятно и 
преди единъ месецъ листа се 
прие. Недоволните сговористи, 
само защото не беха се подго 
твили излезоха слаби, макаръ 
да сж болшинство. -

Така създадения отдавна меж
ду сговористите хъръ-мъръ ос
тана да бушува чуствата имъ 
оше по-силно и бързораслите
сговористи натрапиха въ листата 
съветници, за които ще носи 
отговорвость целия сговоръ.

Старъ сговористъ.

за абонатите МИ. сх пре|§анали да получаватъ
вестника, ако не се издължатъ,

За да може вестникътъ да ще бждатъ дадени подъ сждъ. 
покрива разноските си, необ
ходимо е всички абонати да 
изплатятъ абонамента си. По
неже издателството на вестника 
не разполага съ капиталъ, не
обходимо е и това всеки або- 
натъ да изплати абонамента си 
въ предплата. Ако пъкъ за 
получаване на вестника се 
запишатъ още двеста души 
абонати, той ще може да из
лиза седмично, а не двуседми
чно, както е сега.

Админиттрацията на вестни 
ка, прочее, апелира къмъ всич
ки абонати да изплатятъ або
намента си неотложна, защото 
отъ това завпси неговата из
дръжка. Нека се 8нае, че никой 
отъ трудящите се по издава
нето и сиисването на вестника 
не получава заплата. Всичкия 
приходъ се изразходва за ,пе- 
чатъ и други разходи. Затова 
пъкъ вЬстника не може никому 
да се изпраща безплатно или 
на безконеченъ почекъ.

Ония отъ абонатите, които

Хроника
— Демократите и радика

лите, които изгубиха мандата 
си въ общинския изборъ само 
за единъ гласъ, сж подали до 
окржжния сждъ контестация, съ 
която искатъ да не се утвър
ждава избора, а да се постанови 
произвеждане на новъ изборъ. 
Единъ отъ аргументите въ кон- 
тестацията е тази. че предсе
дателя на бюрото въ III Б 
секция е допусналъ при пре- 
брояването Д-рь Е. Гойнаровъ 
да отваря пликовете безъ да е 
билъ членъ въ бюрото, секре- 
тарь или пребронтель и че три 
отъ техните пликове, които 
бюрото е взело за ноде&ствн* 
телни, сж били скжсани отъ 
страни по около а/8 с. м., при 
отварянето.

Въ свръзка съ това напра
вено е разпореждане до адми
нистративните власти да доне- 
сягъ, кои отъ лицата въ лис
тите ва Земеделския съюзъ за 
селски и градски общински 
съветници сж комунисти, за да 
бждатъ изключени отъ тия листи.

Избора ма 

комуниетитЪ.
Следъ последните избори въ 

правителствените срЬди се по
вдига сериозно вьпроса за при
лагане закона за защита на 
държавата спрямо Земледелския 
сжюзъ. Причината за това е 
факта, че въ всички избори до 
сега комунистите кандидатира
ха своите представители въ 
листите на земледелците. Това 
се тълкува, като фактическо 
образуване на единния фронтъ, 
макаръ той да не е обявевъ 
формално.

Въ министерството на Пра- 
восждието оть нЬколко дни е 
започнато проучване на мерките, 
които требва да се приложатъ 
спрямо Земледелския сжюзъ, 
възъ основа на закона за ва- 
щита на държавата

Разбойниците
Иа 7 того на ново сж се 

явили 6 души разбойници на 
шосето къмъ Искровските села 
и близо до горския пунктъ 
ловили и ограбили неколко души 
селяни. На едного взели 
460 лева, на другъ — каскета, 
а на трети — погурете Когато 
гиди ли, обаче, че немалъ бели 
гащи и ще требва да пжтува 
голъ до селото, иоаърнали му 
нотурете

Отъ тамъ разбойниците за
минали къмъ Демиръ Капия.

на
за-

около

ДЪкаръ
Дръ Кина Доих. Хубанова 

ще отсъствува отъ Само
ковъ за единъ ■ месецъ — 

до средата на м. юлий.
— Избора за окр. еъвЬтннци 

е утвърденъ. Заседанията на 
окр. съветъ ще се отврндтъ на
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— председателя на общ. 
тричленна комисия, г. Д-ръ И 
Пенепъ си е подалъ оставката. 
На негово мгЬсто и на мЬсгото 
на уволнения членъ отъ 
щата комисия г. Коста Спа- 
сунинъ, градското бюро на Де
мократическия сговоръ е пред- 
ставило за назначение Д. Ко- 
кошковъ и Ивко 1а Г. Ерининъ | 
— първия за предсйдатель, а 
втория за членъ.

— ПощеНСКИИ такси ще 
бждатъ увеличени така: за те
леграми на дума по 70 ст. и 
за разписка 50 ст. Стотинките 
ще се закржгляватъ въ левове 
въ полза на държавата. За зат
ворено писмо таксата ще бжде 
2 лева, а за отворено 1 лева. 
За препоръка ще се плаща 
2 лева.

— КНИЖНИТЕ банкноти отъ 
1 и 2 лева ще бждатъ извадени, 
отъ обръщение на 31/XII т. г,

— СждебНИте такси и бе- 
рии ще бждатъ увеличени съ 
8акона зи бюджета.

17 того. На 16 того въ 16 ч. 
преди об*дъ окр. съветници отъ 
болшинството ще иматъ частно 
събрание въ клуба на Демокр. 
сговоръ.

нжть. оценена 2000 лева.
Желающите да участвуватъ въ тая 

вродань, требва да се явятъ въ ка' 
завия девь, 9 ч. нр. об. да нзддаватъ. 

гр. Самоковъ, 18 юни 1924 г.
С/У.д. вриставъ: Хр. Мпновъ

въ магазина на

К, Т. АНДРЕЕВЪСЖ-

ше намерите освЪнъ галантерия и манифактура 
на износни ц4>нн но и прочутигЬ елегантни, най- 
солидни, гарантирани и ефгини ржчни и крачни 

шивачески, ботушарски, сарачески и плетачни

шевни машини „€3<6€/1^“
шиющи най тънки и дебели платове, въ нищо не 
се различава отъ обикновения сингеръ и далечъ 

надминаватъ всички други видове.
ПРОДАЖБА ВЪ БРОЙ И ИА ПОЧЕКЪ.

ЗА РсКЛАПА ПЪРРИТЪ ДРА ПЪСЕЦА СЪ 
—-НАПАЛЕНИ ЦЪНИ-

Побързайте да не пропустнете едничкия 
редъкъ случай.

ОБЯВЛЕНИЕ .V- 1562— Бомба сж хвърлили не 
известни лица на 12 того въ 
И1^ часа презъ нощьта въ 
дома на гимназиалния учитель 
Д. Велковъ. Паднала е въ двора 
йй около 20 с. м до стената 
подъ прозореца. Стената е сил
но надупчена, счупени сд 12 
стъкла и е повредена външната 
ограда на кдщата. Едно отъ 
децата е снело въ стаята до 
самия прозорецъ, подъ който е 
'паднала бомбата, 
стъкла сд паднали вънху него, 
но не му е причинена никаква 
повреда. Предполага се, че 
това е: дело на ученици.

—■ СамообЪсИДЪ се е на 12 
того къмъ 12 х/2 часа на обедъ 
коста С. Соколовъ, оть гр. 
Самоковъ, 27 гедишенл, синъ 
на Сотиръ Соколовъ, чиноввикъ 
въ общинското управление. 
Соколовъ отъ дълго време стра
да отъ невралгия. Това се сочи, 
като причина за самообЬсването. 
На казания день и часъ, ко- 
гато домашните му го чакали 
за обедъ, той се качилъ ла 
една греда въ отлуканата, при 
вързалъ въжето за гредата, 
направилъ на другия край кул 
па, закачилъ за гушата си и 
се хвър.1илъ отъ гредата съ 
въжето»' на шията си Така 
увиснадъ на вджето и издъхналъ.

V-— Атанаеъ Стоицовъ отъ
Чокурово/ на 1Т' тОго, се 

лвърлилъ : надолу съ главата въ 
•бунара и се удавилъ. Разбилъ 
си еуи главата отъ ударите по 
вамаиите.

Подписаният! Хр. Мивовъ, Сдд. 
ирвставъ при Соф окр, сддъ, на 8 
участъкъ, обявявамъ на интересую 
щите се, че на основание пзпъли. 
лпстъ Лг 4697 издад^нъ оть Долно- 
Банския поровя сддия па 29 XI 923 
г., въ полза нд Акц. Д во <Ибъръ>, 
отъ с. Д.-Баня, протпнъ Никола Кр. 
Кунчовъ отъ с. Радоилъ, за 1810 л. 
и съгласно чл. чг 910—925 отъ 
Гражданското Съдопроизводство, на 
30 юна т. г. ще продамъ въ Саио
ковъ па публиченъ търгъ," следующия 
длъжниковъ движимъ им отъ : 4 овця 
сагмалицо оценени за 1,600 лева.

Желающите да участвувдтъ въ 
тая продань, требва да се явятъ въ 
казания день, 9 часътъ преди обедъ 
да наддаватъ.

гр. Самоковъ, 29 май 1924 г/ 
Съд. прпставъ: Хр. Мпновъ

Счупените

Ще намерите и 
ефтини

Приематъ се машини за поправка.

вг л © ажххв дж

ОБЯВЛЕНИЕ № 1563
Подписанпятъ Хр. Миневъ, Съде- 

бенъ Приставъ при Соф. Окръженъ 
Съдъ, на 7Ш участъкъ, обявявамъ 
на ннтересующите се, че на основа
ние изиълвителния лпстъ № 5600, 
■здаденъ отъ I Самок. Мирови Съдъ 
на 6X1 923 г. въ пола на Хр Ил- 
човъ отъ с. Шппочанъ, противъ Илчо 
Илчовъ отъ същото село за 3,842 л. 
и съгласно чл. чл, 910 — 925 отъ 
Гражданското Съдопроизводсто на 30 
юни 1924 г. ще продавамъ въ Само
ковъ на публиченъ търгъ следующия 
длъжниковъ двнжимъ имотъ: Една 
бела кобила на оквло 10 — 11 год. 
оценена за 4,000 лева.

Желающите да участвуватъ въ тая 
проданъ, требва да се явятъ въ ка
зания день, 9 часътъ преди обедъ да 
наддаватъ.

■гр. Самоковъ, 13 юни 1934 г.{ 
Съд. приставъ: Хр. Мпновъ

Явна благодарности
— {ОЖНО отъ с. Текията 

(Карловско) сж открити въ го- 
лЬмо количество извори съ нафтъ 
Големи компании еж се

Настоятелството при църквата „Св. Николай“ въ 
гр. Самоковъ, изказва своята благодарность, къмъ 
щедрите дарители, отъ сдиция грздъ, братя: Славе, 
Тодоръ, Захарий и Георги П. Бързанови, които за 
увЪковечение паметьта на покойния си баща Петъръ 
3. Бързановъ направиха съ свои средства външните 
входни църковни врата отъ железенъ магериялъ, на 
стойность 5750 лева.

Всевишниятъ да имъ дарува здравие, дългоден- 
ствие и благополучие въ всеко добро, а примера имъ 
да послужи за назидание и подражание отъ другите 
християни.

гр Самоковъ, 3 юни 1924 г. * ■ .

заин
тересували вече за тЬхното ек
сплоатиране (в Т. II. Гласъ)

— ВременНИЙ комитетъ за 
образуване воденъ синдикагъ въ 
гр. Самоковъ свика публично 
събрание на 11 того въ Зана
ятчийския клубъ. Докладва се 
положението на въпроса по об
разуване на синдиката и се 
усили числото ' на временния 
комитетъ съ още 20 души про
пагандатори, които ще популя- 
лизиратъ идеята за синдиката и 
ще записватъ членове.

— Института на народния 
сждъ, сждебнитЬ заседатели, 
както и апелативната инстан 
ция по углавнитЬ дела, които 
беха ирЬмахнати презъ бившия 
режимъ, ще бждатъ възстано
вени по законодател е нъ редъ.

— Артезиански кладенци 
съ дълбочина до 100 м. ще се 
строятъ въ гр Нловдивъ По
строения отъ бившия ни съгра
ждани нъ г. Хр. Дюкмеджиевъ 
водопроводъ . отъ Бунарджика 
изглежда, че не може вече да 
задоволи нуждите на порасна
лия Пловдивъ, та е станало 
нужда да се въведе тази инте
ресна и нова у насъ; система 
кладенци.

— Чиновническото кооаер.
сп. застрахователно д-во е из
платило следните застраховки 
на жертвигЬ о;тъ мятежа на: 
Борисъ х Сотировъ. за животъ 
10000 лева, Мцгоди. х. Соти
ровъ 8а животъ .10000 лева, 
П. Г. Говедевъ за животъ 25000 
лева и Вее. Г Малчевъ 8а зло
полука 50000 лева.

— Амнистираните емигран
ти, споредъ закона, ва амнис
тията, требваше да се върнатъ 
ДО I юний т. г., иначе губятъ 
право на амнистия. Сега Ми
нистерството на Правосждието 
готви и на скоро ще внесе въ 
камарата новъ законопроектъ 
за продължение този срокъ до 
1 юлий т. г.

Председатели: Свещ. Христо Зафпровъ

Райовско Общинско Управление
- УбИТЬ е съ ножъ Иванъ 

Нетровъ Галевъ, отъ с. Яамур- 
лия на 15 того, къмъ 9 часа 
вечерьга отъ цигуларите цигани 
Кр. Диновъ, Владимиръ и II. 
Стойкови, Хр. Димовъ и Ник. 
Ив. Добревъ, отъ с. Долна-баня. 
Убийството е станало на пана
ира край селото, когато вече 
панаирджиите се разотивали. 
До трупа на убития, убиицитф 
сж оставили тжпана си и изб'Ь* 
гали. Полицията, обаче, ги е 
валовила още на другия день.

— Намйренъ е на 15 того 
по шосето Самоковъ-Ихтвманъ 
на 1 клм до с. Живково единъ 
човешки трупь. Самоличностьта 
му не е установена. Лицето е 
починало отъ естествена смърть.

— Стою |У1даденовъ, отъ 
с. Вакарелъ, на 15 гого е убитъ 
съ ножъ отъ Лазаръ Гроздановъ, 
отъ сжщото село. Убиеца е 
яаловенъ.

— Главната улица отъ Чор
баджийската фурня до дома на 
Д-ръ Христови е заприличала 
на торище Като изнасяме това, 
ще чакаме да видимъ какви 
мерки ще вземе общ. управле
ние или ще стане нужда да му 
обърнемъ вниманието и - върху 
други факти отъ този родъ.

— Окод. Иачадникъ СЪ два
ма членове на въ8държателното 
дружество и двама стражари на 
16 того ревизираха 
кръчми и други 
кждето се продаватъ лимонада 
и . сайдеръ. Бъ 33 отъ тия 
ваведйния е намЪрилъ, че въ 
невои отъ техъ посетители гге

пиятъ вино и бира подъ видъ 
на сайдеръ, а въ други — че 
въ разни шишета и други сж- 
дове се държи вино и бира за 
проданъ. Намерилъ е вино по
ставено въ ледъ, приготвено за 
пиене, и такова въ бжчвн, не- 
запечатани. Кръчмарите поста
вили крантове на обратната 
страна на запеч. бжч. и точели 
отъ техъ. Констатиралъ е, че 
се продава спиртни пития и 
въ една бакалница. За всички 
тия случаи ще бждатъ съставени 
актове.

ОБЯВЛЕНИЕ № 733
Общинското управление обявява на 

ннтересующите, че отдава подъ наемъ* 
по доброволно съгласие чрезъ явно 
натдавание експлоатацията на пазби* 
щето местностьта „Каурчала“ за врЪме 
отъ сключване на договора до 1-ий 
Октомврпй 1924. година.

Отдаването ще се извърши на 21 
юний отъ 14 — 18 часа въ канцела
рията на общинското управление.

Първоначална цена 30,000 лева.
Райово, 12 юни 1924 год.

Отъ Общ. Управление.

— Кръчма рИтЪ сж подали 
заявление до общинското упра
вление, подписано отъ около 
400 души граждани, съ което 
подписавшитЬ молятъ да се на
прави новъ референдумъ сега
вече не за затваряне, а за от
варяне на кръчмитЬ. Шестме
сечния опитъ съ затварянието 
на кръчмите доказа, че миналия

зат-референдумъ не само не 
вори седемдесетьтехъ кръчми, ВЪ ОБУЩАРНЙЦАТА

нано отвори нови сто. и седемде • 
сеть, т^Й като сега на вейка 
крачка се продаватъ спиртни 
пития безъ патентъ. Този опитъ 
докава- и това, че властьта не 
$,..въ .състояние да ограничи 
нито..донтробандата, нито ;пц(- 
дце^вотр. разчитайки 
факти^, кръчмарите вЬрватъ, че 
референдума ще бжде въ тйхна 
долза..

Самоковски Сждебенъ Приставъ 0Т0ЙЧК0 стояновъ
въ горната чаршия въ гр. Са
моковъ се намиратъ за продань 
солидни и на най-износни цени

ОБЯВЛЕНИЕ № 1814
На основание изпълнит. лнстъ 

подъ Ха 35023, издаденъ отъ Соф. 
окр. еждъ на 23 новнврий 1923 г. 
въ полза на Юрданъ Ст. Карабожи* 
ловъ оть с- Чаиурлия, срещу Христо 
Ст. Карабожиловъ отъ сжщото село, 
за искъ отъ 60 )0 лева, лихви и 
разноски ■ съгласно чл. 1004—1028 
отъ гражданското Сждопроизводство, 
обявявамъ, че оть 21 юний т. г. до 
21 юлий с. г. включително въ кан
целарията ми ще трае публичната 
продань на слЪдующитЪ длъжникови 
недвижими имущества свободен отъ 
залогъ н запоръ, находящи се въ 
землището ва с. Чамурлия, а именно:

1) Ливада въ мЪстностьтЬ «Ша- 
мако“ (Долните ливади) отъ 2 — 5 
декари, ири съспди: Коле Барабожи- 
ловъ, И ордена. Пашова, Стоплъ Сан- 
девъ Иейчиновъ н Юрданъ Ст. Кара 
божиловъ, оценена за <000 лева

2) Ливада въ местностьта (Авалп>, 
1*5 декара, при съсЪдн: наследни
ците на Захо Карабожиловъ, Христо 
Галевъ, Коле Карабожнловъ н Юрданъ 
Ст. Карабожиловъ, оценена 1000 лв.

3) Нина въ местностьта «Чалу- 
Тене“ (Деремая) отъ 3'3 декара ори 
съсТ.дн: Петъръ Делиски, Коле Кара- 
божиловъ, Юрданъ Карабомиловъ и

обуща
за ежедневно употребление, 
ловъ и плть, за свадби и 

други луксозни и

на тия

сандали.— Благотворително друже- 
ствб за нокровителствуване на 
жйвоенитФ се учреди на 10 того 

_ дъ,; ср. Самоковъ. За предсЬда- 
тель; йа 'дружеството биде из- 
'брань !г. Д-ръ С. Христов'ь— 
ЙраСт^нъ любитель на живот 
нигЬ. Обравуването на друже
ството стана по инициативата 
на г: г. Г. Дамяновъ, редак- 
торъ на в.Дневникъ* и М.Сте- 
фановъ, бившъ самоковски ад- 
вокать, популяренъ и обичанъ 
отъ граждапитФ отдавнашенъ 
житель на града. Събранието, 
свивано отъ споменатите двама

ОБЯВЛЕНИЕ М 32

Драгушннов. Училищно Настоятел- 
сгв.) обявява на интересующите, че 
на 28 юни н. г. оть 9 — 12 часа 
ще съ произведе въ общинското у- 
правление втори търгъ съ явна кон
куренция за отдаване под наемъ: 
ливада мЪстностьта „Герена* 20 дек. 
ливада местностьта «Купището* 10 
дек. за 1 година н единъ скохъ за. 
постройка бичкия, и место около 
него отъ 2 декара за 9 годнин.

Залогъ за търга 10 иа сто.
Тръжнвте книжа могатъ да се 

кпдятъ всеки цриежтетвеиь день нъ 
общинското уирав.ение.

Драгушиново 12 юни 1924 г.
Отъ Настоятелството.

всички 
заведения,

виновници, се състоя въ салона 
на бившата семенария.

^ .. I I/ ‘ > *
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*
Прочетоха се няколко научни 
реферати. По същото време се‘

ване, обаче е обгърната въ Я ческата опозиция напразно ви
тай на. Около нея се правлтъ тъкваше въ учредителното^ на

родно събрание незаконностиИ 
и развалата на правителствоф. 
Въ отговоръ на това феодалите 

Следъ миролюбивите ув^ре- — реакциовери убиха въ сто- 
ния на Москва, тревогата около лицата либералския депутата 
Бесарабския въпросъ се нре Авви Рустемъ, албанския народъ 
върна за Ромъвия въ грижи, изгуби най-сетне търпение и се 
какъ съ средствата на мира и разбонтува, понеже беше убе- 
чрезъ непосредствени разбира» денъ, че правителството, вместо 
телства съ Русия да разреши да арестува убийците на Авни 
Бесарабския въпросъ. За ро- Рустема и на убитите на- 
мънските политически кръгове последъкъ двама американци, 
е ясно, че въпросътъ не е раз- ще си послужи съ тия убийства, 
рЬшенъ, но че той е влЪзъдъ за да тероризира народа и да 
въ една по-миролюбива фаза. го принуди да се подчини на

диктат, на феодалната каста. 
Тия ся причините, които на- 

Убийството на депутата отъ ложнха революцията въ Алба- 
социалъ демократческата парла вия, пометоха режима- на бе- 
ментарна група, Матеоти, про- ьовете и доведоха дцешкото 
дължава да възбужда духовете правителство начело съ епй-

скопъ Фанъ Ноли

Свети Седмочисленици откри и конгреса на съюза на 
българските земеделски коопе
рации. На конгресът* бйха 
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само догадки.

РомжнияСедемь души са сгово- 
риститЪ въ Самоковъ,които 
държатъ въ ръцФгЬ си по
ложението въ Самоковската 
околия. Седемь души. не 
чути отъ никого партизани 
и общественици, излязоха 
отъ черупките си едвамъ 
на 9 юний и се наложиха за 
фактори въ живота на ця
лата околия.

Никой не ги познаваше до 
9 юни, никой името имъ 
не бЪше чулъ, въ нищо не 
бЪха се проявили, за да 
иматъ правото на властници 
и обществени ръководители 
Приютени кой на държав
ната трапеза, кой подъ ба
щина страха, кой подъ опе
ката на 1гЬкой чорбаджия, 
спотайвахг се смирено и си 
пазеха интереса и спокой
ствието.

Но силнигЬ на 9 юний, 
които възвестиха, че * тур- 
гатъ кръстъ на старого и 
поставятъ начало на ново 
време, съ нови хора и нови 
идеяли, дадоха възможность 
иа тая седморка да измести 
изпитаните ратници въ об
ществените борби и да на
реди себе си на ръководно 
место. Деветоюнските ге
рой, при търсенето на нови 
хора за създаване нова об
ществена сила, направиха та
зи грешка, че разровиха 
мъртвия до тогава слой на

обществото и дадоха въз
можность на най-негодното 
въ него да излезе на по- 
върхностьта и да постави 
себе си за основа на новата 
постройка на България.

Така се явиха познатите 
вече седемь души, които се 
приспособиха къмъ силните 
на времето и къмъ самото 
време и прогласиха себе си 
за основата, на която требва 
да се съгради бъдещата об
ществена сила, наречена по- 
късно Демократ, сговоръ. 
Тая седморка възвести се
бе си за нови „Св Седмо
численици11, които ще съз- 
дадатъ сговоръ между раз
ните съсловия и класи, ко
ито ще издигнатъ любовьта 
и братството за ръководно 
начало въ живота на народа.

Фактите отъ 9 юний до 
днесъ, обаче, доказаха и на 
слепите, че Самоковските 
„Св. Седмочисленици“, не 
само не създадоха сговоръ, 
правда, миръ и търпимость 
между народа, но разстро
иха повече и така слабия до 
9 юни общественъ животъ 
въ околията, раздухаха по
вече класовата и съсловна

представени 
присътствуваха 250 делегати.

Въ неделя вечерь се закри 
сезона на Народния театъръ 
и отъ понеделник* артистигЬ 
на две групи заминаха въ оби

кооперации;

колка изъ провинцията.
Работата по възобновяване 

изгорилата сграда на театъра 
усилено продължава.

Външното положение на 
страната е добро и спокойно.

Около преговорите между 
България и Турция съ повдиг
нати нЬкои предварителни въп
роси, въ свръзка съ които раз
решението на спорните въпроси 
временно ще се забави.

Италия.

въ Италия.
Югославия

Борбата между опозицията 
и правителството продължава. 
Отъ столицата сега тя е пре
несена въ цялата страна. Следъ 
неуспешните опити на опози
цията да удържи победа чрезъ 
краля борбата се повежда всргЬдъ 
народа; така тя става още по- 
остра и по ожестрчрна Съ не 
по-малка жеетокость и прави
телството лава отпоръ на опо- 
зиционеритЪ. Не се позволявай, 

властьта опозиционните 
протестни събрания, станалите 
се разтурватъ, като не съ редки 
случаите на малтретиране и на
раняване при подобни схватки.

Вестниците близки до пра
вителствените среди, пишатъ, 
че въ срещата, която се очаква 
да стане между краля и Па- 
шичъ, последниятъ ще.тх да 
поиска мандатъ за произвеждане 
на нови избори* Предполага се 
въ такъвъ случай новите избори 
да бъдатъ приизведени презъ 
месецъ октомврий или началото 
на месецъ ноемврий.

Дали новите избори, обаче 
ще могат е да разрешатъ поли 
тическата криза е мъчно да се 
предсказва, но сигурно е, че 
ако се дойде до избори, борба
та около тЬхъ ще бъде силна 
и ожесточена: резултата отъ 
изборите ще бъде съдбоносенъ

Не малко съ безпокой ни пра
вителствените кръгове и отъ 
отиването на Радичъ лъ Москва. 
Настроението срешу неговите 
привърженици е повишено и 
отъ день на день се ожесточава.

Правителството окачествява 
постъпката на Р.адича, като 
държавно предателство. Умере
ните опозиционни среди я со-

Въ страната владее голямо 
политическо В1лневие.

Целия иечатъ протестира 
срещу автсритЬ на престъпле
нието и иска техното наказа-

Чуждня печатъ пише,че благ 
годареяие невмешателството на 
заинтересованите държави въ 
вътрешн и те работи на страца/га 
и бързото й овладеване^.отъ 
революционерите се е избегнала 
една опастность, която е4 ?8а- 

Балканйт& л &г^

ние.
Злодеянието се посрещна сь 

големо прискърбие и отъ всички 
демократ, държави на Европа.

Прииждането на фашистки 
лигиони въ Римъ още повече 
смущава политическите кръго 
ве тамъ.

Последните съобщения, конто 
вдатъ отъ Италия, говорятъ че 
убиецътъ на Метеотш, Доминн, 
сс е призналъ въ престъпление
то. Неговите показания ще 
улеснят* откриването и залавя
нето интелектуалните убийци.

Споредъ показанията па До 
мана, Метеоти с билъ убитъ въ 
единъ автомобилъ и гЬлото му 
въ последствие изгорено.

Албания
Фанъ Поли, православенъ 

владика и еегашенъ министръ 
председатель въ Албания е цал ь 
следни гЬ изявления за иричи- 
нитЬ на албанската революция:

Въ народното събрание пре
обладаваше класата на беьовете, 
реакционери и феодали. Скоро 
следъ изборитЬ, които се из
вършиха подъ натиска на пра 
вйтелството, тази класа се опита 
да узакони за вечни времена 
свойте средновековни привиле
гии и да наложи на народа, 
обеднелъ и изгладведъ, още по- 
тежко иго отъ това, що е мък- 
еалъ той въ миналото. Тя ис
каше да използува държавата 
и труца на народа за свои ин
тереси. Тия реавдионери раз
пи леха държавните фондове, за 
да се задържатъ на вшеть; те 
прахосаха държавните финан
си и, въоръжавайки нередовни 
сили, и ^подклаждаха система
тически смутове, за да опра- 
вдаятъ обявяването на военно 
положение и на диктатура, ко
ято да имъ усигури надмощие 
въ страната.

Либералната и демократи-

страшавала
Съ уреждане на албанската

криза може да се счита, че ми
ръ тъ на балваните, следъ като 
бе подложенъ на изпитание, 
за сега не се застрашава, ртъ 
близка опастность. Следъ,,^ми
ролюбивите уверения, които да* 
доха отъ северо-изтокъ и- раз
ведриха небето по бесараЙсйвя 
въпросъ, това впечатление ощ 
по силно се затвърдява.

отъ
омраза и отрекоха на пълно 
принципите на демокраци
ята, като издигнаха до култъ
силата и правото на исте
рията.

Отшелникъ

АМНИСТИЯТАполитически прегледъ,
Ми ни (■теренната съвщъ, поните управители. Въ конферен

цията съ били разисквани и 
обсъдени всички бързи и енер
гични мерки, които требва да 
се взематъ за борба съ 
обществено 8ло. Редомъ съ този 
въиросъ, конференцията се е 
занимала и съ други въпроси, 
отъ администрат. характеръ.

Въ свръвка съ убийството на 
П. Д. Петковь, смененъ е до
сегашният началникъ на об
ществената безопастносгь. Ще 
се предприеме коренна реорга
низация на тоя институтъ, за 
да се пригоди той къмъ съвре
менните нужди.
Понеже следствието по убийст
вото още не е приключено рано 
е още да се говори ва моти
вите му. Физическиятъ убиецъ, 
обаче, по всичко ивглежда да е 
з&ловевиятъ Каркалашевъ, иа- 
каръ, че той най-наотойчиво 
отказва това. Всички свидетел
ски показания и всички веще
ствени доказателства съ въ тя- 
жесть на вал овения.

Покрай вълнуващите въпроси, 
редятъ се и въпроси отъ чисто 
културно естество — белези иа 
спокоепъ животъ въ страната.

Вь края на седмицата се 
откри конгреса на лекарите.

У наеъ
Некои натежали въпроси 

бидоха сложени за разрешение 
презъ изтеклата седмица. Това 
съ въпроси предимно отъ ватре- 
шенъ характеръ, но важни пора
ди това, че изхождат* и васегатъ 
широките народни маси: въпро
са за прехраната на градското 
население въ гол&мите градове; 
за разбойничеството; за общест 
вената свгурность и др.

По въпроса за прехраната 
правителството е взело решение 
да се предадатъ на Югославия 
само една четвъртъ отъ угово
рения тонажъ храни, съгласно 
спогодбата за реквизициите, а 
оставалата часть да се заплати 
въ наличност*. Храните, които 
по този начинъ ще ост&натъ на 
разположението на държавата 
ще бъдатъ разпределени между 
ония градове, които съ изло
жени на по-голема оскъдица.

По другия важенъ въпросъ, 
който спъва правилния стопан
ски развой на страната и съз
дава обществена несигурность 
разбойничеетвою — презъ сед
мицата се състоя, при мини 
стерството на вътрешните ра- 
9'оти, конференция на окръж-

предложение на миннотра • на 
правосъдието, е у добри лъ следе
ния законопроекта й акййстЙР 

Чл. 1. Дава. се амнистия‘ ^ 
престъпни .деяния,,до .рако^г з$ 
съдене и наказание виновниците 
за народната катастрофа/1;'* 

Чл. 2. Дава се амнистйй 
така също и за престъпните 
деяния, извършени отъ 4/У11 
191В г до 21 юний 1918 г. 
по закона за наказанията, които 
се налагатъ 8а престъпленията, 
предвидени въ чл. 155 отъ 
Конституцията (закона отъ 13 
декемврий 1880 г.) и то само 
за ония* бивши министри, които 
съ изтърпели или изтърпявате

това

наложеното имъ по тоя 8&конъ 
наказание и които не съ оед? 
дени ва престъпни деянищ из
вършени за лична полза.

Съгласно този текста на за* 
конопроекта ще се амнистират^ 
следните министри отъ кабинета 
Д*ръ В. Радославовъ: П. Пешечъ, 
Хр. Г, Цоповъ, Хр. Цв. Поповъ, 
II, Жековъ, Н. Апостоловъ, В. 
Кознички и Д, Петковъ. Не 
подпадатъ подъ амниртията: 
Д-ръ В. Радославовъ, Д. Тон- 
невъ, Ц. Динчевъ и генералите 
Вояджиевъ и Найденовъ.

чата, като нетактична, отъ ес
тество дори да попречи доне- 
къде на опозиционната борба, 
поради засилване на терора отъ 
страна на властьта и поради 

опозиционните 
ратници, ония отъ гЬхъ, които 
съ иротйиъ едно гЬсно сътруд
ничество съ Съветите.

Цельта на Радичовото пъту-

откъсване отъ
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I № .,Ис-;| диаметъръ .22-23 с.а, -3*20 к. м.,

5

-В1

: . - г— -ИАМАЛеМИ :ЦЪВИ- ■ ; | %' Щ%”9
ПсУбързайте да-не пропустнеге еднйчкия - ] 4- на .сдщинениШ. сдужитеди. ^установена.' -. * ■ ' • | риялъ, 2 м дългв, а въ диаметъръ

• ^|^ Щи^стсрйъото аа; В.4». съ? Г ^ОбЩЙНеКОТе комисия въ 23-25 см = 144 к. и., оц.57б *.

валвоажта-
.,**■>Ж,.,. ■', 1 11 |_г 11 ■ ,дI •;5 ц(*нгв^то":-уОеличенз.е; добавъчн. НДо- аова рЬшо^^ц €Ь1ласно за да иаддаватъ.

ь ^Прйд^ВШЪ В'0й4КИ.':ча^ТИ‘ ОТЪ- машина май^Г5е^:‘:.И .В^наг1/|1^йи^::;йа ;(Дрн>Ш1тК Нфн^^тр'^>ва.*д.ч -се произведе гр. Самоковъ, 27 юни 1924 г.
-ве йтнтйЬу -5Н а йкотоу‘1 { ~ип аГ» .3'Уфж кк5«оо^ю&с| гйг ота? Р^№;«дум^Зй?”Дй ^-се' •••вкди-,;1 -••• Сад. приставъ: Хр. Миновъ
,.ку нан1ЦОИй йЕЧ?мта*д^0(Р№!Й.*§3 ^МйШоп йтяяое.г?! оМ^р Шу1ш8а||

' а и ч ии 1гь.т&50Р дд др. | -„«ч в ^ ,№плтоетг^т1^г08»&^ | сл у;кителЛ^1уЙ!0{5а иШММ
йд з едсмувк щигщщю,.гд ня < яьж&ъм ь йе^. о? он }хпш&ц \ |й^Чп'§|5§Ю.ои То4аовЩ1*хтане* рр!чйй^^ь(
ЙЯ *8 !*<Ш^1!|к(Г1н?№1 ЙЩта ^ . Додиисаниятъ Хр. Мивввъ, Сддв-
.2Т&8& шр@!| М-1Ш40 й 1.1,, -ЛХМ^^ I!)7|®:?.Й1 ка$2а9?10,й&п д^°*б6 ЮЛ 9й;^к^9^д-я^_*--х4ш'ч^®ть; ;и’ бенъ Ирвставь нри Соф. Окрджевъ
-йн отвон.Дтннлу-к^а &о пкТ | *>АМьъ.''-ф п та<й ЧШ^ЙМа ^№Ш'°р^^ШД^ма» П(6се-. | '‘.(:;ДДъ, на ?1П участъкъ, обявявамъ
-йдКЛзабН5атаар^ЙУййн^ес!й-Оа№^ 1гя» с^Щ)|а№ 'и^в^ГШа^^Жтан-^-Щ?1 Т^(] 2^и^^^^од^^0Д0брява^; | ^ва йнтересующит1; се, че на основа-
-еЙРДедя Цв?1Ма] | .туЪ;: жчяхзишртюк сС*ра.жври!^щ|©'ЩЗ|!^ ГЛГШ^го ^ез-ь:'г ргфер^ндумъ^ и: нив мзиълцвтелния листъ Л? 4200,
ф«сад» 8а8^?Д1 ШпЪШШь>|ВД^вЧл-ием №чм11% Ан^е,>отШрйтъ?“«1 «пТИ рЛ«!

•«Сй^ЗЯШ ЙЯадЕЯ * ЖТЙЧ5& ®1въ прояглжеШ-ЬсйМ-нй-^а^ амоковъ, Когато дойгГна 'А’3( невнй»ма|^вч1§)'от?0|«гр!ч4 ■■•-., > Йм*ь Терм
-лЛ»йй»«а«ВР«»й1«й«Т«*шч -'сйойтьта- ^МЙн^Ш^^Тад-Ь и*ние ще с? пл.чти отг мтат! Г^Х^мявката-::'бщПЙя.:« ?И ‘ДО“'3*/7000 »»«•“ еъмвево м. и. 
м»*«Ья>вагвгоаажеввевйя?1«вв^ жиларскбтосцер^р «йНй^еет/рйп, иЬя/тмЕО^о К«ици н|р$&^.гц1 ^!!^ип^н;ч^^ цущивдЯ’910_9г5' 0!^ Гръждавсвото схдопро- 
«В» 6вЙЩ#5Та#9«Й®К»35^Ч-1й.Аг»| Цв№:*«»99 лч?дв::ад,1 с^викДф^х,^ жшьъЛя отоатог.мтиг.Щ «Е >$Шч.ФиД • Д . . -,->ч ; «а 10 ший 1924 годииа
»^№зсМт{ЗД й»яШ|?йяЧ \Ф )№-гЗДПцтадр дадт,..члид.„?;даъ- . „. >8,йТ. От!№ й-гадихлта. «ГТ-О - ' 1 ; щв' иР“Аава“ъ въ 0а“ок#въ’ “* “I6
Чмхлдсть , Кузо Чриде^залЬвент} Г|*А арестант,,. Т| му Ъ.гоЬ- ? * Ч- ..ч . -«Щ? ,ШШЧ*адЩ Д»-, ,ВДТО? личецъ търгъ. медующиа длъжнаиовь
ЧЬ^ЖбййУвЩ.И (даГч^ад ^?:р8д«Ш:1 ГА1 I 41#Ей5щ'»»м-:*1-1 Лввжк«ъ •.*«*>: ;1.) 4 Ювщ пя.-
вЬ8Д!Й^Л«>#Ш*Да»«8»0аШ-1 пжтя си къмъ с. Чаиурлрь,-9»!- ;,-*80л/>«» ««ло -Ь'}Ш№ЛУ-И Р ■•..'й./.^омвада | !>»«»•. ®Ц**«Й* за 1500 дева.
-^гад и (давадае^твенсо/шаеллА-фС} Ьа*Ь»щ.ай^01Ц)^5йши»Й^ЯЙп н /#еч&'Ш8,1 ла1^^ь’ мши1 Жвл^ющмтЪ ;да; учасгвувагъ въ таи

с ЧйШШ^И |'69Н9«0Р^I».сУ.рШ8р(ря^^К9Гь ГнГгД^^ЯМШР^лт^;4йЖ?«.тл ^ ‘•!9°®,н^2гР^вш'да-1ве[Шгь ®ъ ка‘
«№*Щ» вМ6тт-: ^.едтЬ..«Р0сгш.,т% НжИ1®^Йв“- «I "ГаГватъ"'' АЪ ** '

• лтДхъ дкяо въ; Самоковъ и ос*д.» | часъ-следъ вамиваването ил се Д -ч о.. ^ ,, ..гь*«.<у аД^р»УЛЩ*?Р КН^Ь „ДО^лГСРД^.- Д§„-.<С&} ,ЦЩав.ат^1,-.г •-, •..
■:№у1й Иое^фоЬъ :-'м аИийъ ва -Я1т:Г1тЬ, :щтствгиайй';^а4! -с^йрто* •■МП*’1«0П»‘ --‘Лева. -^.. -V . ^5 {чррйГ1н.р1Тенй::.‘' -и‘:* бтйесени трио-** гр. Самоковъ,-27 юна 1924 г.
вта»1вфо ^чм»вй.впт«й| ^М-Ьйб »^рссй|Ж?гЬ5Й. й}Уйй«а.|каяЧз Л ШетГ^изо'Л«)0Нег гШ^й!|Ш?н^ЙЙ.-'1'д8Ш(й ‘V Сжд, приставъ: Хр. Мивовъ
,<Ш*тб<Сяш «Шар? 1*4 Ж*Ч» я«товд,отч»дшкъан^а»>-П-оло ^к1 й{Ж-1аПоко1?ш ь95- -Ш об-‘ 'М' '1V'"' т .................
ги°тш4жбг«н№м!вдв1й1 р»« ®ъ лйво отъ шссаай -Ж «а^йШР-Ш.Я’ п';Фрак- арт®““
-ад#да*“жв| тм&шт щШя^Ж&Ж Й^ж||аФжм|« »•»*«•лх«5йЮ«ШЬ1едЙВД \м*Ш% Ма ?*У/Ш №Л’«»Ш» ;: Ярката на .3 Юлий отъ
-«Ч“« втииг4(1Л*вс.»Л-лежщ Хщфья, Жт& гЯ&<У^Я^||Р?^^||1^а«б^мадт?«|^1 ГШ>ЩяЙГЙ»«,йиви| :9.' до . 12 часа въ Самоковското
ввМВДО* %йЧ»йШв «И«^ЯН ^ди^* -®Р^аи.8П1й-8^иб1>)^^й!«^^ п>едъ': Финансово. Управление ще из-
ъЖтЬШ^мЮ*'Ш&&*< У^^::ЗЛ го^и^8ра о^'^ »^ШГ ' Ждкт1бЙГ'Щ
участъта си Той е Ю^^авлъ» Гда; н(? тЬ&Ш Цш „о? »1й|1«П '§ * ■•■ ' ' ' ■ ;
когато Я *Ь ЯЩв^иР ,Й1Р».ТЙ плкъ^на свобода - въ ^гората _^а| Да отоиване на |1вД®Н§Ь «ЩйхО,; г ... ,.).
^в^-лузнаа^вкаилч ггЯ0%. «'т<Дг.^Г4врм:ЛСр,.С1о-евЬ':«гь!вжжею . ЯекрроВъ въ с. 1аиуряия, кждЬто неТо, на '3‘/»г м, дълбочина аъ,.[ с Костенедь^ Ц лодцшенъ’,на. п®. приложената мостра къмъ

ЩО Чаи.Ьда:д ..с.-.мрк.р,рскаха.. стрижа,аоиУ'^ К^-|л^Х'1варЯвЖ[Ля1ожъ^въ > ‘.о&Аннието. на приблизителна * 
«я„ ьа себе си, той 3.6^5 в?Сй?а„ .Цетърл. 1^Ку-: с™йаость 50000 лева.

«йртЯГШРиЯ1ЙаШ№отв! Опот^гЦШт^.% рш?!»®» Шт>К%СМ 3алоп за У**™° въ спава-
*Ь мтшше »ЛШ*У***М р.м«.№ИЩЛМИ«.№ановен0,ва .РмванетР 5%--дфга лгпя^до® ^влаетя/раа^ара; «е окр/сжчцУ не’ елЬшЛиъ въ Са-| "Чо^йЙ^рШ^оЙаГ^е ‘У койо"дмвда!^'" ' '",' Предприятието е-не делимо
:№Ь&т>жтЪ<Я$оШ№&*Щ .мовййМмв^гаяитжПарасгеип-,. п|гщйлинГ№Ш1Ш «Ш'е 'I гГще се извърши въ десет-
в«а?.1Шнй ад’%Ж3° 1дад.Р ‘°М 8аЙйАШе|ой^йжа &й{Й|8Р%-',ой& вает-лКрЛ»® на Крм^тло • ^Л^къ ййовъ отъ датата на
4Щ?К»1 -Ш1рМЖ !^ЩЖ ™ сназарптелни:

ФярШР**»<МШв««»гЛйШ9р^ Щ№*№ ШЧЩ «Ц^тайЧВД ^‘ш^д1г,*Два. протоколъ; е утвърденъ.
сч4дмф*двбвт«шгеявт®сочйя «е :щ«Щ|йя^^Ш)««^ар«ъ4юно( Щ^вР^^ЙйУ!УШ’&' ®ВД .иючиадпщажвродзмииче.з^дълро - - цбемнит;Ь условия могатъ да . 

?,йуДш*тоВд- н^Щнтрйлни? вата №;нареден<т.да ..реднзиратвт*-{Ьре-\ тЛЕШ °«*ЧР«^Й ,т*9ета ,минало въ. ^ въ
**9»,п^УЧ.ВД». тт .стант,,.^ ,В? Самркрвд..!?.,^дшр;ро| . А ., >..,.. . А и.Р -°| йвбластьта ;на .сърцето: и забило - ,РУ

• № \Т Х°РаТа’ К°;,ТО са .чакал., иа е ирокарапь водопровода . ; ■ Щ .самото сърце,? 2Г Юн,,К-1024 ,, гр.Самововъ
■ съобщава, да ивпрй-й^поДъ строгъ: ^Г^та пбЗ,^^о.| '■>[■*? Р ^'МтО№'ма,:,у.волве-( дал^твиййН.имоето;; сзедъ 10, • ^ Отъ щаба на дружината,
каивой Куао Иосифовъ и Трайко на арестантитЬ е предварително • ^ия .общински Л'Ьсничей..;Гс Ал *• .;дн'евно. боледунан^ починала. • п..”,. " ’

;' Атанвсовъ, орхдснъ иа, смърть, миого добрЬ оргауиз фара. Стра*. т^рс^О^^..^ нр.ДЛЧ^Я^Л^Ш^ 0^ЖЙОТб:‘СТЧ)ларСК();у- •: • ' а^БЯБЛЕНИЕ № 482
ва убийство, яъ гр. Самоковъ.на жаритф, които с* пуснали аРс-: р, .П^ ^рва^ец^ д;о8,тр .*изр»'?! ^цил-иоде? завършва учебната си) Г1о случай отказването

. 27 с! и. предь углавното отдЬ- стаитигЬ сль арестувани. Сиоредъ йпти стонангмшя.плана» на,..об- '••• . '• г/ V- • “• .у случ‘ш отказванеТО
‘леяпе н» сжщия сжяъ но углавно тЬхнит-Ь показания, лицата който. ' ‘ - - '' ,’тл’.’ р°Аина'на 0 ший>. 1,ъ РО**-, 1^урента Отъ търга, РвЛЬОВСКОТО
•;лйло-Отъ“ орщъ-**в'рактбръ': нодъ • Ьж- № Шав.тт&Щт№7 ад«И -ИШ1 9«9ЩаЯ^9кмт »•. щението на сащйб^а 11ет:рбв-! селско общинско управление обя-
щМюДШЙШпк >035ДЪ ъадо ма- т :Др.:к?го^7«о!«. 8нл**1И«&л’ и»^в^%№. ще-:-нма[ вява втори пмтъ тъогъ ома
йМ1Иаг1МГ*а«гМ8?«8Н“да. ■Я°№#Ч№№и1чсл-1Фчт тт *РЧЪпЛИов» Зе»в*ЬтРЙ&*5ЩфЩМЙ0 ш.! йва^'!'вШбатайията •лпм.Л.» 
'ШНУ^аДЖйЛГ .«ИЛ 0«-й».?адГ,»п«*?Ч»И-*1Ш. ЖелМЩЙШа'си вуЙятъ! Мото’место фондъ подобрение"

. -Ж#ЛЛ^»«ЧЙЖ1 вш%й#»с;1еШъ шшт^ттлмт*- ] ••«»дЬтй01о•тъттлЪтштъЩйжЦ оШ°тШ ЧЙИ «ЙШВШею нЬ-. ! "ее произведе н^ь ЮтиТ^Л
•”Т* сжгмйвеюп.иг.съътрвна;ц*ь| ъ-^д-ЬтсжиМадонюкшиа1Тзиедалъ •Мжб^рвВаче^редмйитК ще'- й.ь' | часа подипъ ''п,»!»34
.^«Я-КЬг»ЛЙ».“ аР«а»Ш? »а ЖЖфрвтьш- -Й> “«^“1*»«в|Р^1Ч вДОфНЖсй» 'бледъ '-свършва- • ШйепоияГ Г я №

ЖЧХъпп в- .,.-ч«2гй* йд -» дал,ЧЙ1ШЙ)№.0й(ХИ{да- -«аЙАф оа-ас-П г-н.-: ,;.;л.-м-. | ^ ?Р “ » об1Динш>то

.•дайшйй .^пШЖ^Гг^огра^арм' ^е^ЬйШ гой&И йй|^>1е| -т т жь шшъхтхщ I л*л. д-." \ .А°п)скане всЬки,
веели пакета и покарали арес ‘ жилъ съ силата-- нВ парит* ва: л^ничей; - ПРО#Д<8 А С Е ‘ п 3 ИЗНЪЛНИЛЪ ЧЛОНОвет*

- .таетит^ йшъ. ЕяноврЬмеано у организиране това гениапенъ СТ0И Още неразр^шедъ рКОНЧВ- ,ДЮК9Нъ СЪ -го'лемъ двооъ 1 1 И 11 закона за предцрия-

Ш©а|вМ1№Ч*г « —*■- «адва®.гг^«"-»-•вй^Чййрати-й^и страийри;^) Йрйт ц -сЦбсобйи к!ШЖШо от»^-1^Л1Г1ЙЪ^йъ.й|рр& МЬаавй,йис«™ти;-дюкяви, ^йдащ"Р^ -. . сРелово « Юи«и .ом 
-шта^рлщ. Х1ЩЙТ0,ще> грЬбва' Щ^.^А х*п Щ Ш !-шшщшк Щ&.™ фяЖс$?ь 1-ШЩ%1. %Ш№^^9.Рт- ■ ;:. , 1#М

4’соуг2нД М. .&Г& | . ,№№Щ№ ан \ .Й7;йт4иа*и й оито^ка ва. втвш&&$ &я .-• Цродседатель: С. Бандровъ
*^г««явдййЙ »? ^явайг^аоЗ. | к гавг^здяР. 1 -утйн отоаорндвЧ ав втгш4р »«•

редъкъ случаи. •

Самоковски Сждебенъ Приставъ
;

;; .ОБЯВЛЕНИЕ № 1978

Широкаски, отъ с.

• * V

върши, доброволно сназаряване 
за доставката на 800 метра ле
нено и памучно (смесъ) платно

кон-

година

«08Ч1В08 Ц,,?о ", .;■: , -' :
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За година . .
За 6 месеца . . 30 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
Венчални и годежни . . , 60 лв 
Бъ хрониката на редъ . . 10 лв. 
Всички други: до 50 думи 2 лв.] на 

дума; оть 50 думи на горЪ 
150 лв. на дума.

На кв. саитиметъръ

60 ЛВ.

1 брой 2 ЛВ.

Редакторъ уредникъ: 

Хр. К. Милевъ.
околийски в1ьстникъ за народа.

РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ

. . 2 лв.

7-мо Артйлер. отделение'На-е^ЙгдницитЪ ма Хр.Далевъ, 
| обявяватъ продажба на 2 дюкяни, 

наХодйщи ее въ АбадЖ. чаршия, 

кжща на уп, „йлекеандрова" и 
ливада отъ 3 5 де ;ари въ Продс- 
новеко.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1597
Домакинството на 7-мо АртилериЙ- 

ско отделение обявява на иетересу« 
ющитЪ се, че на 10-я день *отъ да
тата па публикуване настоящето въ 
местния вестникь <Цробуда> отъ 9 
до 11 часа преди пладне въ Само
ковското окол. фин ’ управление ще 
се приключи спазаряването по добро- 
волво съгласие за доставката на 800 
метра ленено или памучно (см^съ^ 
платно по приложената мостра къмъ 
описанието на приблизителна стой- 
ность 50,000 лева.

Залогъ за участие за*спазаряванвто 
5 на сто

Предприятието е неделимо п ще 
се извърши въ десетдвевенъ срокъ 
отъ датата на съ >бщението, чо спа- 
зарителния протоколъ е утвърденъ. 
ПоемнигЬ условия, описанието и мост
рата могатъ да се видятъ всЬки ори- 
схтственъ день въ домакинството на 
отделението.

гр. Самоковъ, юли 1924 г
Отъ Домакинството.

НЯма градъ и околия оста- дина са се сетили, 
еала по-назадъ отъ Самоков- По просветата и възпитани- 
ската. Населението бЯдсгвува, ето почти нищо е направено, 
изнемогва подъ тяжестьта на Красноречиво доказателство за 
мизерията, но никой се не сеша I това е отчета на директора на 
да направи нищо за подобре- | прогимназията въ града, даденъ 
ние участьта му. Общественици 2 ва годишния актъ на 1 2 того, 
нЯмаме; или колкото и каквито както и болшинството отъ уче- 
сме имали тЯ сх се занимавали ниците изтЬзли до сега отъ 
съ груба партизанщина и съ нашите училища, 
преследване, егоистични цели. Благоустройството и хигие- 
Интелигонцията и силните въ ната схщо така ех чужди за 
това или онова време ех се самоковската околия. Доказагел- 
грижвли само за личните си ство за това е самия околийски I 
работи и никой не се е зами- 1 центъръ, за да нема нужда да 
слювалъ за общото благо. посочваме други населени мЯста,

Климатическите и въобще I кхдето малцина огъ населението 
природните условия, както и за- познавать тия понятия, 
коните въ страната, как: ито и За венецъ на всичко трЬбва | 
да сх те, давали сх и даватъ 
достатъчно средства за издигане 
на околията въ стопанско огно-

Споразумение при адвокатъ 
Иванъ Мумджиевъ, Самоковъ,

кло презъ 1922 г. даде 25 ми
лиона кгр , а тази презъ 1923 
г. се пресмега да даде 40 ми-

Гласуваха осъмгЯхъ души отъ 
листата еа Демокр сговоръ. а 
съветниците отъ листата на 
Землед. съюз* гласуваха съ 
бЯли бюлетини.

Избора за председатель на 
училищното настоятелство стана 
преди този на общинското по
стоянно ирисхтетвие, защото 
уч. настоятеля Таню Ив Та- 
ньовъ се изселва отъ Самоковъ, 
та требваше да стане по-рано 
избора и сетне да се иска отъ 
схда ла прогласи на негово 
мЯсто подгласника му. Ако се 
чакаше по-рано схда да про
гласи заместника му, щеше да 
мине много време и до тогава 
учил. община щеше да се уп- 

Ироизводството на копринени равлява отъ тричленната коми- 
пашкули въ България презъ | сия -- нещо, което новите упра- 
1923 год. възлиза на около] вници искаха да се избегне.
1 и половина милиона кгр.

лиона кгр захарь.
Розовата култура дава тоже 

добър ь доходъ. Огъ продажба
на розово масло, което намира 
пазаръ дори въ Америка, се 
пресмЯташе да влезатъ въ Бъл
гария около 20 мил лева. Про-

мас ло 
е било 1400 
отъ около 5

изводството на розово 
1 923 г.презъ

клгр , получено
да поменемъ и това, че и служ- ц милиона
бата въ общинските управле- | е варирала за 1 клгр. домашно 
ния ее води по най-своебразенъ 1 дестилирано масло отъ 20000 

шение и за създававе добъръ начинъ. Законите въ страната | до 22СЮО лева, а на фабрично
поминъкъ ва -всички. При все не сх нито проникнали въ тия | дастилпрано масло — малко по-
тойа, всичко вь околията стои! управления и общините се уп- скхпо,
въ първобитно състояние. | равляватъ по разбиранията, ка-

Бри хубавите условия за по- ппизитЯ и интересите на кмета,
. дрбрение и рационално изпол- ст вета, секр.-бирника или другъ 
-зуване скотовъдството, нашиять некой страниченъ факторъ. 

добйтъкъ" се изражда, вместо да ! Съ тия нахвърляни откьс- 
' се Подобри, а дохода му едвамъ | лечни мисли ние само повди- 
‘заплаща денонощния тежъкъ | гаме въпроситЯ, които чакагь 
трудъ на скотовъдеца. своето разрешение и отъ които Окрхжния схдъ е утвърдилъ

Специалисти сх доказали, зависи както поминъка, така н избора за общински съветници 
че Самоковската околия е обе- културното и нравствено изди

гане на населението. Тога е в въ гр
която | рЯдЯленнетъ на схда прогласени 

сх за избрани :
Общински съветници: Д Г1. 

Кокошковъ, Христо В Хезтовъ, 
1’ершонъ Хаимовъ, Никола Г 
Ерининъ, Ал 3 Чукуровъ, II. 
Н Навовъ, Коста X. Спасу-

кгр. рози. ЦЬнага му

7-мо Артилерийско отделение

ОБЯВЛЕНИЕ № 1700
Домакина на 7 Артил отделение 

обявява на иптересующитЪ се, че на 
десетия день отъ датата на публику
ване настоящето въ мЪстиия вестникъ 
„Пробуда*, отъ 9 до 11 ч. пр, пладне 
ще се приключи спазаряването по 

, доброволно съгласие въ Самоковското
I окол. фин- управление за доставката

^ на; 200 ьтр. дървено -(маслиново)___
НаДОЪГВбНв масло, на приблизителна стойность

8000 лева, 1000 клгр. камена соль 
- 4000 лева, 1000 кгр. захарь на 

пясъкъ 30000 лева, 500 кгр. сирене 
15000 лева, 30000 кгр. брашно ран- 
деманъ 84 Н1 сто — 210000 лева, 
20000 кгр. ечмикъ пли овесъ 100000 
лева, нуждни на отделението за вре
мето до 1 октомврий 19с’4 г. Залогъ 
за правоучастие въ търга 5 на сто 
върху иредложената стойность въ 
банково удостоверение.

Доставката е делима само за брапг

Коаовздачно
ГРАДСКИЯ ИЗБОРЪ

Самоковското схюзно коло
ездачно дружество на 22 м м. 

и този за училищни настоятели устрои надбягване за ^ опрЯдЯ- 
Самоковъ. Споредъ оп- ляве дружественъ унаменосоцъ.

Въ 3 ч. след» обЯдъ колоЯзда- 
читЯ се събраха предъ книжар
ницата на Хр. Карасгояновъ и 
въ строй съ воената у музика 
отидоха на плаца въ казармитЯ 
на 7 аргил. отдЯдецие,

Отъ тукъ се • пуснаха бЯга- 
и Георги п. Божиловъ I читЯ Надбягваха се по радо-

товена земя за овощарството. :— --------------------
ВЯпрЯки това у насъ още нЯма ! творческата политика,

трЯбва да пригърнагъ и изаъл- 
Земята се обработва по при- вясъ мЯстнитЯ ни първенци отъ 

митивенъ вачинъ 'и се изпол- Демократическия сговоръ,

.никакво овощарство.

ако
зува за култури, които едвамъ искатъ да оправдаятъ положе

нието си на такива, за извою 
ването на което сами поеха го 
лЯми ангажименти и изложиха

■ ■задоволя.ватъ труда.
цото и ечмика или овеса но за часть 
ие по малка отъ 10000 клгр.

Доставката ще се извърши франко 
казармпгЬ на отделението въ срокъ: 
за зехтина, сиренето, зах&рьта - и 
сольта 20 двп, за цЪлото количество 
брашно 40 дни за отделна партида 
брашно 20 дна — за цЯлото количе* 
ство ечмикъ или овесъ 30 дни отъ 
датата на съобщението, а за отдЯлна 
партида 20 дни, че тьрга се възлага 
върху доставчика.

ЦоемнитЯ условия и описания мо* 
гатъ да се видятъ всЬки прпехтетввнъ 
день въ щаба на отделението.

14 юни 1924 г., гр. Самоковъ
Отъ щаба на отделението

Пчеларството и прицевъдст-
. вото сх тоже стопански отрасли, 

които може да се развиватъ | съвЯстьта си предъ тежки от- 
много добрЯ, но и за тЯхъ мал-| говорноеги,

нинъ
отъ листата на Демократичес- | мирското шосе. на .разстояние 

сговоръ и Иосифъ Бакли- ] 30 клм. отиване и връщане, 
новъ, Коста Т. Халваджиски, Следъ завръщането имъ жури- 
Ив. Хр. Мумджиевъ, Димитръ то обяви, че г. Тосковъ е из- 
Джавъмовъ, Георги П Чаневъ миналъ пхтя за 1 часъ и 40 
и Георгц Г Маскалйовъ отъ секунди, г. Бьрзановь за I ч. 
листата на ЗемледЯлския съюзъ. и 48 секунди и 1 г. Гълхбовь 

Училищни настоятели: Дим за 1 ч., 11 м. и 28 секунди 
Ксенофонтовъ, Дим. 3. Иончевъ,

изае- Таню Ив. Тиньовт» и Димитъръ татъ г. Хр. Карастояновъ обя- 
около по 20 Г. Бутиловъ отъ листата на ви за знаменосецъ г. Тосковъ, 

Демокр. сговоръ и Иосифъ Ва- а за негови асистенти другитЯ 
клиновъ, Коста Т Халваджиски 
и Ив. Хр. Мумджцевъ отъ ли- 
ртата на Землед съюзъ.

На 8 того стана избора на 
цредсЯдатель на училищното 
настоятелство. За такъвъ биде 

Ксенофонтовъ, а 
Д7 3. Йончевь. За

кил
-т»_- т г 1 лн.-'. . •

СТОПаН^КЙ БЪЛГАРИЯ
ПрЯди да имаме на лице ре-

не е
цифра около 48 милиона клгр. 
Годишно у нась се консумира 
около 5 — 6 милиона кгр , а 
останалото количество се изнася. 
Презъ послЯднитЯ години 
сохме годишно 
мил кгр тютюнъ, който въ по- 
слЯдно врЯме се продаде надъ 
100 лв. кгр. Значи при износъ 
отъ 20 милиона клгр. тютюнъ, 
въ България влизатъ годишно 
1 — 2 милилрда лева. Днесъ 
износа на тютюнъ, прочее, за
едно съ износа на хранитЯ крЯ- 
пи българската валута и стой- 
ностьта на лева ни зависи отъ 
количеството и пазара на ти# 
артикули.

Произведеното презъ схщата 
година количество вино е тоже 
голЯмо. Само въ гр. ПлЬвенъ 
е получено 3,500,000 литри 
вино. Такова количество

кодтата отъ тази година, 
(безинтересно да покажемъ до- 
бититЯ количества разни видове 
култури презъ изтеклитЯ двЯ 
години, тъй като отъ произвол- 
стврто на тия култури зависи 
стрпанското и върбще икономи
ческото ивдигане на обЯднела 
България. СлЯцнитЯ цифри по- 
казватъ доби ти тЯ точни коли- 
чества презъ 1922 г. и при 
близителнитЯ презъ 1923 год.:

; 1922 г. 1923 г.

Възъ основа на този резул-

двама, като., съ кратка и хубава ] 
рЯчь. повЯрц знамето на първия.

Колоездачното дружество, це
нейки добрЯ важностьта на съ- 
дЯйствието, което получи ' при 
устроеното отъ него състезавие, 
изказва публична благодарности 
на командира на 7 арт. от- 
дЯление, г. подп. Братановъ, 
който отпусна съ готовность 
плаца на отдЯлевието; на г-иъ 
подп. Тановски, командиръ на 
22 п. Трак. дружина, който 
бЯше таца вницателенъ къмъ

Горно-0волска общинска скотовъдна 
комисия — Самоковско

ОБЯВЛЕНИЕ № 398
Общинската скотовъдна комисия 

обявява па интересующитЪ се, че на 
28 юлнй н. г. отъ 8 —12 часа 
вреди обедъ, въ канцеларията на об
щинското управление, ще се произ
веде иубличенъ при» съ яваа кон
куренция за иродажбь тревата отъ 
общинската мера сКошо*, отделена 
за фондъ подобрение скотовхдството 
за презъ настоящата година.

Първоначална суча 5Г^00 лева. За- 
логъ се иска 10 па сто. Членъ 125 
оть закона за бюджета, отчегностьта 
ц предприятията е задьлжшеленъ. 
ТръжннгЬ книжа могатъ да се видятъ 
всЬки день въ каицелариата на общ. 
уиравлеиие.

с. Гории-Околъ, 25 юни 1924 г. *
Оть комисията.-

избравъД 
за касЯрь 
тЯхпия изборъ гласуваха цетир-7попатопа

1026148
1893-20
259992
132728
393180

3600

1055000
215400
267400
145900
559000

пшеница 
"жито 

ечемик-ь 
овесъ 
царевица 
оризъ

•. , Годишно произвеждаме оризъ 
до 5 милиона клгр., консу
мираме около 15 милиона кгр. 
Недбстига отъ около 10 мил. 
кгр внасяме отъ вънъ, • 

Тютюневата реколта презъ 
1922 г. възлиза на годЯм&та

адата настоятели отъ лиегатц на 
сговора, а останалитЯ трима 
отъ листата на Землед. съюзъ 
гласуваха съ бЯли бюлетини.

На другия день, 9 того етапа 
избора на постоянно приехтет-: 
вие н$ общината. Подъ прЯдсЯ- 
дателството на най-стария съ- 
пЯтникъ г. Георги п Божиловъ 
съвЯта избра за кметъ Д. И. 
Кокошковъ? а за цомощници 
Христо В. Хентовъ и Никола 
Г. Ерининъ. И за този ивборъ

3700
дружеството и му отпусна му
зиката* Дружеството благодари 
и ни всички господа, които взе
ха участие въ журито, както 
и на гра?кданитЯ, които проя
виха интересъ къмъ спорта, по- 
сЯтиха състезанието и ободриха 
духа на бЯгачитЯ.

не е
получено въ никой винарски 
центъръ въ България. Въ цЯ- 
лата страна отъ 1920 1923
г. средното годишно производ
ство на вино е 80 мил. лигри. 
^Реколтата на захарно цвЯ-
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Годишния актъ
на прогимназията

Годишния актъ на прогвм 
на8ията въ Самоковъ се извър
ши на 12 того. Учениците из
пълниха много хубаво по ня
колко номера декламации, п^сни 
въ хоръ и соло, разкази, игри 
и дв$ сцйни, Присжтствува 
много публика на това мило и 
отъ голямо значение за поо
щрение на младото поколение 
тържество. Кмета и председа
теля на учил. настоятелство, 
обаче, отсжтствуваха.

Направи тягостно впечатле 
ние, че тържеството стана въ 
малкия салонъ на семинарията, 
вместо въ читалището. Изглеж
да, че назначението на послед
ното не е да служи за про
светни и възпитателни цели 
на учащата се младежь, та на 
нея не се даде достжпъ въ чи
талището и въ най-милия и 
тържествения за децата день 
въ годината.

Срамно и печално!

Самоковски Сж дебенъ Приета въбирникъ на ' ковачевския уча- 
стъкъ е назваченъ г. Иванъ 
Контевъ на местото на г-иъ 
Маринь Дойчиновъ

— За кандйдатъ държ. 
бирникъ при 6 самоковски дър. 
бирникъ е назяаченъ г. Ст. 
Гончевъ.

— Соф. окр. сжвЬтъ е гла- 
сувалъ въ бюд?кета на окржга, 
по предложение на самоковския 
окр съвЬтникъ г. Ив Делиба- 
шевъ 500,00# лв/ кредит и за 
започване постройката на зда
ние за окр. столарско училище 
въ Самоковъ.

— Банкнота отъ 1000 лв. 
нещемпелувана, следъ като е 
минала презъ рхцете на ей- 
колко души самоковски граж
дани е попаднала у г. Г. Ма- 
насовъ, учитель, отъ гр. Само
ковъ, който губи сумата по 
нея.

Убийството при 

е. Чамджаеъ
ОБЯВЛЕНИЕ М 2084 
Обявявамъ на яятересуюгцяте се, 

че на 21 того ще продавамъ втори 
пжть кобилата иа свещ. Н.) Конетан- 
тииовъ, отъ с. РаМово, подробно 03' 
начена въ обявлението мя\А2^ 1873 
публикувано въ в. , Пробуда*, брой 
36 отъ 16 най 1924 г. 

гр. Самоковъ, 10 юлий 1924 г. '• 
Сжд. приставъ: Хр. Миновъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 2108
На основание изпълнят, 

подъ Ж 22535, издаденъ оть Соф. 
окр. еждъ на 15 ноеиврвй 1923 г. 
въ полза иа Божура Янева, за себе 
н налол. дйца отъ с- Ковачница, 
срещу Тодоръ Ив. Гусевъ оть сжщото 
село, за исвъ отъ 40,000 лева, лихви 
и разноски н съгласно чл. 1004—1028 

гражданското Съдопроизводство, 
обявявамъ, че отъ 4 аирил т. г. до 
8 септеиврий с. г. включително въ 
канцеларията ми ще трае публичната 
продань на слЪдующатЪ длъжникови 
недвижими имущества свободни оть 
залогъ и запоръ находища се вь 
землището на село Ковачевцн, а 
именно: 1. Нива въ местн. Вадата, 
отъ 7 декара, при съседи: Георги 
Войчовъ, Стоилъ Гергинонъ и пъть. 
оцЪп за 3000 лв.; 2. нива въ мест. 
Дълги Долъ 14 дек. при съседи: 
Бр. Гергинови, Ст. Блпчев, пъть и 
Бр.. Класновп, оцен. 500 л.; 3. нива 
въ мест. Гибеввца 8 9 дек. ирп съ* 
седи: Малинъ Юиаровъ, Ст- Павлинъ, 
пъть и ливада оцен 20 лО л.; 4. 
нива въ меств. Драгапица 3 3 дек. 
при съседи: НаследництгЬ на Б. Ми 
линъ, Бр. Георгиеви, Н. Гусевъ и 
пъть, оцен. 2000 л-; 5. дв!> третп 
ч отъ ливада вь мести. ГогЬмата 
отъ 15 дек цЪлата, съседи: Ефтмъ 
Ноаовъ, Бр. Павлеви, Заре Иинкановъ, 
Бр. Дойчинови, Бр. Бачеви и пъть, 
оцен. 5000 л.; 6. ливада, мЪстн. 
Станивъ Долъ, 4.7 дек при съседи: 
Бр. Бачеви, Бр. Гуоеви, Бр. Джор* 
джилови и Бр. Генчови, оцен за 
2500 л.; 7. ливада Медарица 1 9 дек. 
при съседи: Бр Славкови, Бр. Леле* 
говп, Бр. Станчеви и пъть оцен. 
1000 л.; 8 ливада Станинело при соя,
3 3 дек. при съседи: селска гора, 
Тоше Генчовъ, Бр. Бачеви и Стоил ь 
Гергиновъ оцен. 1500 л- и 9. гора 
въ ме.стн, Леввщето осоето отъ 2 
дек. при съседи Бр Генчови, Гьоне 
Тенвинъ, Бр. Бличевн и долъ, оцен. 
1000 лева.

г. Самоковъ, 14 юлий 1924 г.
Съдебенъ Приставъ : Хр. Мииевъ .

листъНа 2 того, самоковския окол. 
началникъ изпрагилъ въ градъ 
йхтиманъ стра?каритЬ:Панайотъ 
Колеви, отъ с. Злокучене и 
Зашо Вуковъ, отъ с. Белчинъ, 
за да доведатъ арестуваните по 
негово разпореждане въ Ихти
манския полицейски участъкъ 
Братя Любомиръ и Владо Зла- 
тареви, отъ гр. Йхтиманъ, по-

ОБЯВЛЕНИЕ № 2085 
Подиисаниятъ Христо Мииевъ, съ* 

дебень приставъ при Соф. окржженъ 
съдъ, на 8 участъкъ,. обявявамъ на 
нитересующигЬ се, че на основание 
изп. листъ ^ 1073, кздаденъ 
Долнсбанеки мирови съдъ т 3 мартъ 
1923 г., въ полза на Ал. Николови, 
оть Д.-Баня протквъ Н. Бр. Буячевъ, 
отъ с. Радоялъ за 756 
чл чл 910—925 отъ Гражданското 
съдопроизводство, на 21 юлнй т. г. 
ще продавамь въ Самоковъ, на пуб' 
личенъ търгъ, следующия длъжникови 
движимъ инотъ: една юница на около 
3 години черна, безъ особени бЪлЪзн, 
оцВнеиа за 1500 лева. 

гр ]Самоковъ, 10 юли 1924 г.
Съд. приставъ: Хр.. Миновъ

отъ

дозрени като участници въ ос
вобождението на Кузо. Преди 
заминаването, дадени сж били 
на стражарите нужднитЬ на
ставления за строго пазене на 
арестуванитЬ, защото

отъ

лева м съгл.върху
тЬхъ тежи подозрение въ го
лЬмо престжцление.

На 3 того стражарите и аре
стантите тръгнали оть йхти
манъ за Самоковъ. Понеже 
пжтя презъ с. Таджиларъ слЬдъ 
бягството на Кузо се счита за 
опасенъ, минали по пжтя нрЬзъ 
с. Чамджаеъ. Близо до селото 
въ ливадите седнали да почи- 
натъ и обЬдватъ, а конете пу
снали да пасатъ. Около тЬхъ 
изъ ли вади гЬ работели повече

— ГрЪМЪ ударилъ Цоню 
Станковъ Яковъ, отъ с. Гур
ково, новозагорско, като сЬделъ 
подъ единъ букъ съ кучето си 
и 120 овци и убилъ всички съ 
изключение на овчара, който 
билъ спасенъ съ големи мжки, 
чрЬзъ разтривки и пр.

— ДЪНОТО заведено отъ г. 
Христо К Милевъ, противъ Д. 
Кокошковъ е насрочено за раз
глеждане отъ Соф окржженъ 
еждъ на 24 того.

— За референдума по от
варяне на кръчмите сж разпи
сали въ общината само 25 души.

— Вдадо М. Златаровъ, отъ 
гр. йхтиманъ, който заедно съ 
брата си Любомиръ М. Злата
ровъ на 3 того убиха стража
рите въ землището на с. Чам- 
джасъ, на 12 того вечерьта е 
заловенъ въ плевнята на вуйчо 
си Опашлийски въ гр йхти
манъ. При разпита отъ поли
цията е казалъ, че братъ му 
го изпъдидъ, следъ като пре
стояли четири дни на балкава 
Еледжикъ и заминалъ 
присъедини къмъ бандата на 
разбойника Кескина, който уби 
стрелчанския кметъ.

ОБЯВЛЕНИЕ. & 2082
Подписаният! Христо Миновъ, сж* 

дебенъ приставъ при Соф- окржженъ 
еждъ, на 8 участъкъ, обявявамъ на 
интересугощигЬ се, че на основание 
изпълнителния листъ N 1632 нзда' 
день отъ 2 Самоковски мир. еждъ 
на 24 марть 19 24 г., въ полза на 
Ивзнъ п. Стоилов! и др. отъ Само’ 
ковъ противъ Иосифъ Стрильовъ, отъ 
с. Поповяне,'за 100)0 лева и съгл. 
чл. чл. 910—925 отъ Гражд. еждо* 
производство, на 21 юлий т. г. ще 
продавамъ въ!Самововъ, на публиченъ 
тьргъ, слЪдующия дльжниковъ двм* 
жимъ нмотъ: 1) Едва биволица на 6 
— 7 г. стилна, оценена за 2500 л. 
и]2) Едно юне сиво, на около 4—5 
г., оценено за 8000 лева.

гр. Самоковъ, 10 юлий 1924 г.
Сжд. приставъ: Хр. Миневъ

хроника
— Столичното градоначал- 

ство е иядало Заповеди, съ. ко
ято нарежда: всички гости ва 
София да посятъ съ себе си 
докуменгъ за удостоверение на 
самоличностьта имъ. Това се 
прави съ цЬль да може да се 
провЬряватъ лесно съмнител
ните елементи и да се зала- 
вятъ разните престжпници.

— ЛИЧНИ. Пристигнала е 
въ града ни нашата съграж
данка г-жа Рена Герова—Попо
ва, редакторъ подлистника на 
най-големия провинциаленъ в. 
„Северно ехо“, излизащъ въ 
гр. Плевенъ.

Г-жа Попова вероятно къмъ 
края на тоя месецъ ще държи 
неколко сказки върху най-новите 
литературни течения и пр

— ИздЪвъ/ГЬ е на 14 того 
„Вестникъ на провинцията“ въ 
16000 екз. и е разпродаденъ 
така бързо, че за Самоковъ не 
е останало да се изпрати нито 
единъ екземпляри, На1-20 того 
ще излезе второ издание, отъ 
което ще се изпрати за про
дажба и въ Самоковъ.

— йнгажирани сж предме
тите отъ изложбата въ столар
ското училище по "не краси въ 
начинъ. Ще се повърнемъ.

— ПоЩеНеКИтЬ такси за 
чужбина сж следнитЬ: за писмо 
до 20 гр. — 6 лв. и за всеки 
следващи 20 грама още по 3 
лева: за отворени писма — 4 
лева; за печатни произведения 
1 левъ, за црепоржка и обрат
на разписва по 8 лева.

— Неизвестни лица на 30 
и. м преди съмване стреляли 
презъ прозорците въ дома на 
самоковския житель Михалъ 
Дашинъ, единъ отъ водителите 
на местната комун. организа
ция. Куршума е ударилъ въ 
тавана.

— РаЙОВСКИЙ и ихтиман- 
ский държавни участъкови бир
ници: г. г. Вл. Радойнови ^ и 
Иорданъ Сташлийски сж пре
местени единъ вместо други въ 
интересъ на службата.

— За вреиенейъ държавенъ

отъ двадесеть души селяни, ко
ито косели и събирали сено 
Следъ като се наобедвали, стра- 
жара Панайотъ Колевъ, събла- 
зненъ отъ реббтата на косачите, 
оставили пушката, разпасалъ 
амуницията си и взелъ косата 
на единъ косачъ да покоси 
малко и той, за да види дали 
не е забравилъ да коси. Дру
гия пъкъ стражаръ, обърнатъ 
къмъ другаря си косачъ, се билъ 
до толкова захласналъ, щото 

' хичъ и не поглеждали къмъ 
арестантите.

Въ туй време арестантина 
Любомиръ Златаревъ взелъ пу
шката на стражара, който ко- 
селъ и съ думите: „до сега ние 
бЬхме арестанти, а сега вие 
сте арестувани“, стрелялъ въ 
седящия до него стражаръ. на- 
ранилъ гоТвъ левата ржка и 
се пуснали къмъ него та взелъ 
и неговата ] пушка. Сжщиятъ 
куршуми е ударилъ и работя- 
щия на близо косачъ и го убилъ 
на место. Следъ това далъ ед
ната пушка~на братъ си 
стрелялъ въ^другия стражаръ, 
когото тоже убилъ. ^Така осво
бодени отъ стражарите двамата 
братя арестанти побегнали къмъ 
гората. При бегетвото, за да 
всеятъ смущение въ селяните, 
които наблюдавали, стреляли 
още веколко пжти и ранили въ 
ржката едно 16 — 17 г. момче.

. .~-»-О.БЯ'ВЛЕНИЕлЛЙЙ08&™ 
Подписаният! Христе Миновъ, сж* 

дебенъ приставъ при Соф; окр. еждъ 
на 8 участъкъ, обявявамъ на интере* 
сующнтЪ се, че на основание наиъин. 
листъ N 2882, издаденъ отъ I Са-' 
иоковскн мир еждъ на 3 юни 1924 
г. въ полза на Лука Ив. Парпуловъ, 
отъ Самоковъ, нротввъ Бостадиаъ 
Гължббвъ, оть сжщня градъ за 2100 
лева и съгласно чл. чл. 910 — 925 
отъ Гражд. сждоаронзводство, на 21 
юли т. г. щб продавамъ въ Самоковъ 
на публичецъ търгъ, следуюп$иа длъ* 
жниковъ движимъ имотъ: една. вола 
конска за единъ ионь съ хамбари, 
преднището съ дървена ость, а зад* 
нищото съ железва, обкована съ ае* 
лЪзо, оценена за 1500 лева. • 

гр. Самоковъ, 10 юлм 1924 г.
Сжд. приставъ: Хр. Миневъ

ОБЯВЛЕНИЕ "М 212 Г 
Подписаннятъ Хр. Миновъ, Сжд. 

прдставъ при Соф. окр. еждъ,' въ 
Самоковъ на основание изиъл. листъ 

1392 издаденъ оть I Самоковски 
мирови еждия на 16 мартъ 1928 год 
въ полза на Юрдана Стойнева, отъ 
с. Горни Иасарелъ срещу Стойне Ив 
Пращидовъ отъ същото село за нскъ 
отъ 5000 лева лихви и разноски и 
съгласно чл. ч*. 1004—1028 отъ
Гражданското сждопроизводство, обя
вявамъ че отъ 4 VIII до 3 IX до 
5 часа после обЪдъ включително въ 
канцеларията ми ще трае публичната 
продань на слЪдующнтЪ длъжникови 
недвижими имущества свободни отъ 
залогъ и запоръ даходящи се въ 
землището на с. Горни Пасарвгь, а 
именно:

1) Нива въ иЪстностьта „Камения 
мостъ“ отъ 3 дек. при съседи: Даманъ 
Витановъ, Или Ст- Чипевъ, пжть м 
Балковска нива ,оцен 900 лв.; 2) 
нива съ ливада въ местн. „МЪритЪ*
8 дек. при съседи: Илия Ниволчовъ, 
Николчо Аджовъ и Хп. Прощеки оцен. 
900 лв.; 3) Нива въ местностьта 
<Брива-р,Ька, 1*2 дак. при съседи; 
Хр. Ив. Пращновъ, Георги Ан-*въ, 
река н х. Ииванъ Мнленовъ, оцен. 
500 лв; 4) ливада въ калковското 
землище мести. < Аидареца’, 7'5 дек. 
при съседи Никола Ночекановъ, Хр. 
Ив.М1ащоновъ, Хр. Илчовъ и рева, 
1500 лв.

Ако въ продължение на 24 часа 
отъ приежждавието се яви не кой н 
наддаде 5 на сто иорданьта со възо’ 
бновява н продължава още на сле* 
дующня подиръ това прнежтетвенъ 
день, до 5 следъ пладне, подиръ 
измпнуванивто на който срокъ имота 
се прнежжда окончателно, върху 
оногова, конто е наддалъ найтолема 
цена.

гр. Самоковъ, 15 юнн 1924 г.
Сжд. прнставъ: Хр. Миновъ

т се

22 п. Тракийска дружинаи

ОБЯВЛЕНИЕ № 2247
Дружината на 18 того отъ 9 до 

12 часа въ Самоковското финансово 
управление ще сиазярн по доброволно 
съгласие около 140о0 килограма ов- 
вешко месо на приблизителна стой- 
ность 280000 лева за храна на вой' 
ниците отъ 22 п. дружина и 7 арт. 
отделение за време отъ 1 юлий до 
30 септемврий 1924 год.

Залогъ за участие въ спазаряването 
5 ва сто.

Поемните условия, допълнителните 
такива м описанията могатъ да се 
видятъ всеки прис&тственъ денъ въ 
дружината.

11 юлий 1924 г„ Самоковъ.
Отъ щаба на дружината

ХРИСТО Г. МИНЕВЪ 
отъ гр. Софи#

е изгубилъ една полица на 
12000 лева. Написана съ мо
ли въ и подписана отъ него, 
безъ обаче, да е означено на 
кого е издадена. Който я е на
мери яъ да му я предаде чрйзь 
редакцията. Ако (Цде предста
вена никому да се счита нева
лидна.

Жохтробахдирахъ 

дърбехъ материялъ
Петъръ Н. Милошовъ, братъ 

на председателя на общ. три
членна комисия , въ с.Ц- Доспей- 
махала биде заловенъ въ отси
чане контробанда дървенъ ма
терия лъ отъ общинскита ^ гора, 
местностьта^,Зеленото“, които 
закара на бичкията на общ. 
предейдатель 8а би чене. ^Съоб
щи се това на горската власгь 
и тя констатира нарушението, 
но актъ не състави, въпреки 
настояването^ на откривателя. 
Ще чакаме големците отъ сго
вора въ Самоковъ да кажатъ, 
така ли ще се пазятъ горите?

Т. и М.

ГеоргиМаноловъ
АДВОБАТЪ, 

почва на ново ' да защвтава дЪла 
прЬдъ вевчки ежднлвща въ царството. 
Писалището му се намира срЬщу 
първото мирово ежднлнщв — бившо 

писалище на В. Петруноиъ

Самоковско Бълг Учил. Настоятелство
ОБЯВЛЕНйЛГт

Самоковското училищно настоятел- 
че на третвя 

день отъ публикуването на настоя- 
.щето, отъ 9 до 11 часа въ канце
ларията на училищното настоятелство 
ще се произведе търгъ, за отдаване 
подъ наемъ по доброволно съгласие 
пасбищата «Севри-Вая* — Чунет* 
ловско и «Шумнатпца*, Самоковско 
за 1924 год. Залогъ Ю на сто. 

гр. Самоковъ, 7 юли 1924 г.
Председатели: II. Бюлбюлевъ 

Секретари: В. Ст. Барабель.въ

ство известява, -

ПРОДАВА СЕ------ <2

БАРТИЧБИТе отъ изгледи на Чамъ* 
Б<>рия п Рилския балванъ, 
тия по освещаването на читалище
то с0тецъ Паисий* сж готови 
нродаватъ въ книжарницата €НбВ0' 
УЧИЛИЩЕ* '

вакто ■ дюкяяъ съ големи дворъ, навееъ м 
градина, ул. .Задмостна^, до езерото, 
най-близо до бждащия новъ мость, при- 
годенъ за складъ, дюкяни, жилище н 
стопанство. Условия износни. Споразу
мение ПАВ. КАЗАКОВЪ, Самоковъ.

и се
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АБОНАМЕНТИ :

За година . . 60 лв.

За 6 месеца . . 30 лв 

1 брой 2 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ :
Венчални и гсдежни ... 50 лв, 
Бъ хрониката на релъ . . 10 лв. 
Всички други: до 50 думи 2 лв. на 

дума; отъ 50 думи на горЪ 
1 50 лв. на дума.

На кв. са пгиметъръ . . . 2 лв.

Т м

& &
ВНС

Редакторъ уредникъ : 

Хр. К. Милевъ.
околийски в^стникъ за народа.

РЕДА КТ ИРА КОЩТЕТЪ

направи никакво възражение | 
по това искаи1Г~То1Гс1Гсъгласи 
подсъдимия да излезе пргдъ 
сяда й да док а а; е съ факги не
морални тЬ дЬмния, които му 
приписва, вмЬсто да ги разпра 
вя но кръчми и кафенета, безъ 
отговорность. Но цЬ чмна на 
подсъдими ч не бЬше да до 
капва клЬ.етипгЬ, за що то той 
знае, че нищо не може да 
докаже, а да отлага далото 

ментарнигв условия за сго Ма него е известно, че Милевъ 
воръ. Въ онзи момептъ на е бЬдепг, макаръ да е ималъ 
надпреварвано ?а доближа възможности да стане богатъ, 
ваие до силнигЬ на деня, ако бЬше вървЬлъ по пя тя на 
послЪднигЬ дадоха достлшъ безчестиею и съ отлагането на 
до себе- си на тия именно, дЬлото, което е с».проводено съ 
които до тогава не знаеха маса разноски за г. Милевъ, 
какви о*, които бЪха удоб
ни на всЬка власть, които 
съ пълзене и велзевулшина 
ся се нареждали винаги до- 
брЪ, които мислятъ само за 
своигЬ интереси или стра- 
датъ отъ манията за власть 
и слава, които предъ сил 
иитЪ елч сервилни, а предъ 
слабигЬ сурови господари. | ство приказва,

На тия личности днеш- отстоява обвинежкто н да до-

Отшелникъ Продаввтъ ее 2 дюкяни, нагодя- 

щи се въ Абеджиската чаршия, 

кжща на ул. „Александрова“ и 

ливада отъ З1^ декари въ продо-
новско на н-ци Хр. Лалевъ.
Споразумение при адвокатъ Ив. Мумджиевъ, Самоковъ

злото въ низинитъ
За сговоръ бЪше възгласа 

на всички и отъ всички 
страни. Сговоръ б^ше де
виза' на преврата. Въ името 
на сговора превратаджиите 
получиха подкрепа отъ стра
на на войската и голяма 
часть отт> гражданството и 
смъкнаха правителството на 
Стамболийски. Въ името на 
слетия този сговоръ прави
телството по-сЪтнЪ потуши 
и мятежа и заздрави власть- 
та си чрЪзъ изборите.

Но сговоръ искаше на
рода душевенъ, сърдеченъ, 
идеяленъ - сговоръ въ име
то на братството и любовьта, 
въ името на правдата и сво 
бодата, въ името на общото 
благоденствие.

Настъпи ли, обаче, такьвъ 
сговоръ И КОИ С/& причи
ните, които създадоха днеш
ното положение на абсолю 
тенъ несговоръ. На този 
въпросъ ние ще отговоримъ 
на кратко, ззщото той е отъ 

. крупно значение не само за 
^грабителството- и за неговата 
партия, но за българския 
иародъ, за българската дър 
жава.

Днесъ истински сговоръ 
нЪма. Между тесния крлчгъ 
личности," които направиха 
преврата и които стоятъ 
днесъ начело на управлени
ето може да има сговоръ, 
но гЬ неможаха да създа- 
дътъ сговоръ между народа. 
Една отъ главните причини 
за това сж личностите въ 
низините, на които истин 
ските сговористи се осло- 
ниха. Тия личности, които 
требва да бждатъ основата, 
душата на сговора не беха 
добре подбрани. Те разе
диниха народа, раздухаха 
по-силно враждата между 
него и създадоха пропасть 
и- кръвна омраза между

брагъ и брать, между баща 
и синъ.

Въ желанието си да под- 
бератъ нови хора, виновни
ците за преврата попаднаха 
тъкмо на такива личности, 
въ които нема и найеле-

се изясняватъ съ писане, то за 
да се установи истината, пре- 
длагамъ Ви анкета, която да 
установи истината върху гор
ното, а заедно съ него вашата 
и моята честь 

10* VI 1924 г.
Самоковъ.
Б. Р Горното писмо ни е 

дадено веднага следъ изборигЬ, 
обаче поради многото материялъ 
отпечатването му закъсне.

Отворено пнемо
До г. Коста Спасунинъ, биешъ 

членъ на Самоковската общинска 
тричленна комисия.

.Папай всЬкога и всЪкиго 
само така не ще се забЪлЪжи, 
чс си изиапанъ". Д Д. Лоцевъ.ЧовЬшка мждрость

Оть скоро ми стана известно, 
че Бие шепнешкомь сге раз
пространявали, какво азъ сьмъ 
биль рушветчия и пр., (езъда 
имате гражданската доб&сть да 
направите това открито. Ма
каръ, че не желая отъ Васъ 
никаква атестация, нито пъкъ 
оть ония, които ви протежи- 
рать, ида та Ви злнитамъ:

Вие, у», господине, като да-, 
вахте огчетъ, защо не засегна
хте този въпросъ ?

Па събранието на Демонр. 
сговоръ, когато нарочно преди- 

, звикахъ този въпросъ, защо нгЬ- 
махге см йлостьта да се обадите?

Слушайте:
Да да’ви се направят* по

добни предложения, които Вие 
въ момента не отстранихте, не 
реагирахте имаха въ основата 
си свойто предисловие:

1. Васъ Ви обвинявагь по 
едно дЬло, дгЬрностьта на ко
ето, ако би се установила, огъ 
Вашата честь и огъ честита на 
протежантигЬ Ви не би оста
нало нито перце.

2. II роти въ Васъ има опла
квания за извЬстна ваходка по 
единъ читалшценъ търгъ. Хо
рата отъ противната стрина см 
готови на анкета

3. Слушат). се всевъзможни 
приказки за раздаденъ дървенъ 
материялъ,- за изявени претен
ции: за б1ли разписки; за ку
пуване никакви греди; за чер
ковни и селски дьрвени мате
риали; за преждевременно озе
мляване; за доплащане тригод. 
наеми и.пр.

4. Много се приказваше за 
скяпо вземени тръгове. Мои 
приятели ме молеха да се ява 
иа тръга, въпреки отказа ми, 
че не пия вода на беглишка 
чешма, за да съмъ осуетелъ на
меренията на некакъвъ сине- 
дрипи 6.

Но тЬхно настойчиво жела
ние се-яиихъ на търга, а въ 
последствие Ви направихъ пред
ложенията, които Ние, пов
таряме, нЬмахте пито сме • 
лостьта, пито гражданската 
доблесть да отстраните 
момента.

Позабравяйте, че има 
които следягь съ особено 
мание далата ми и делата Ви.

Понеже такивато въпроси не

поканим»# иска да го отчае и 
принуди да напустне делото.

Друго едно искане, което под
съдимия пред-ищ^е това да се 
прекрати дклото, защото г Ми
лев ь не го би гъ зиве.п» въ сро
кът* и п реста п лени сто било 
покрито съ давность. ЧовЬкътъ, 
които само за чесгь и кавалер 

•не посмея да

Самоковски Сядебенъ Приставъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 2322.
На основание «преданието, изда

дено отъ Ооф. Окр. сядъ на 13 но
ември 1923 г. вь полза на Мария 
п. Тодорова и др отъ Саиоковъ. 
срещу Хр. Гъл&бовъ и др. отъ с. гр. 
за продажба на недБлими недв имоти 
п съгласно чл. 1007 и 1028 отъ 
гражданското елдоироизв., обявявамъ 
че отъ 5 У111 т. г до 4 IX с. год. 
включвтелиа въ канцеларията ми ще 
трае публична нродапь на следующит* 
наследствени недвижими имущества, 
свободни оть залогъ изаиоръ, а нмевно 
1) К&ща въ гр. Самоковъ Ж 162; 
състояща се отъ една голъма стая 
съ бани, кухня, една стоя по-малка 
и килеръ. а отдолу зимникъ; отдЪлно 
здание чардакъ. състоящо се отъ дв4 
стаи и коридоръ, 
кнлеръ; до чардака орпленево друго 
здание служаще за плевня, а отдолу 
яхъръ, съ солдрума; едно по голямо

ното правителство даде до- каже к.гЬнетигЬ, каквото искане 
в^риего си, обл'Ьче ги В]> направи само да отложи д1>- 
голяма власть за мгЬстото и лото, а се опити и да го ире- 
имъ възложи да пръснатъ ! крити, поради мЬклкв:! давность 
между народа • Семето на В а да д«#кажс-»п>е.1одиот1) обсто 
сговора.

Ето защо днесъ само се 
говори и пвше за сговор ь, 
а никакъвъ сговоръ н*Ьма 
И н4>ма сговоръ не между 
народа, не и само между 
партиигк, конто съставиха 
/демократическия сговоръ, 
но между редове!'Ь на този 
асговоръ“, защото па чело 
въ тил редове въ низините 
застанали личности, /сочто |

■

ятелегно, той СФше дпвель и 
трима свидетели д -броиолци. 

Вь ог го воръ на обстоятелст
вата, които подсъдимия поиска 
да докаже, тажителя направи 
искане предъ са да да му се 
даде вьзможиость да представи 
оргиаала оть едно писмо, сь 
което бившия ми н ист! ръ Ду на
ри новъ е съобщилъ на От к'а- 
лъчевъ, че самоковските пър
венци отъ вСичкитЬ партии, 
включително Д. Кокошковъ. като 
първенеца» ьъ радикалната пар
тия сд» му обещали подкрепа 
въ изборите на 9-2 алрилъ м. 
г. и че дори готвели да изда- 
датъ поливъ до населението въ 
околията да гласува съ бюлети- 
ната на земледЬлцнте Сат» дътъ 
уважи това искане

Делото се отложи за друго 
заседание, за което страните да 
представять исканите и допу- 
стнати отъ схда доказателства

долу кухня ■

и едно но малко дворче съ грядвва, 
всичко застроено мЪсто 120 кв. м., 
а незастроено 480 кв. м.; постройката 
е дървена, измазана съ каль ■ варь, 
съ обикновени керемиди, ори съоедн 
иа цЪлия нмотъ: Иванъ Танинъ отъ 
2 страни улица, Никола Гударовъ н 
Коста Гуцалски, оценена за 4800 л. 
2) единъ двуетаженъ дюкянъ, въ 
Имишчийсвата чаршия на гр. Самоковъ 
Лз 233 състоящъ се долу- отъ едно 
отделение, служаще за дюкянъ съ 
зимникъ и горЬ едиО оддЪленне, за* 
строено на 30 кв. м. отъ простъ 
дървенъ матерпалъ, измазано съ каль 
и варь и нокрнто сь обикновен! 
керемиди црп съседи: Георгв х. 
Сотировъ, Коста Николневъ, Бр. 
Стайкови, Коста Леваковн ■ улица 
оцепена 11200 лева. 3) Едно праздно 
место въ гр Самоковъ нри каснанн* 
дата на пространство около 220 кв. 
м. нри съседа: Наслед. на Нетрачко 
Янакиевъ, касапъ,

го заразиха съ несговоръ и ко
ито не спиратъ да ругаатъ 
болния му организъмъ. Това 
е злото въ низинигЬ, което, 
ако не се отстрани на врЪ- 
ме, нека бждемъ сигурни, 
че не слЪдъ много Демо
кратическия сговоръ ще бд 
де само една комична и пе 
чална история.

И1 цн~гг ~ Т1—гтг— саая

22-ра а. Трак. Дружина

ОБЯВЛЕНИЕ \ь 2237държа обвинението самъ. Под- 
садимиятъ, обаче, бЬше анга- 
жираль трима защитници. Как- 
то всЬки подсядимъ, на когото 
единствената надежда за спа
сение л$ши въ защитата, така 
и г. Кокошковъ, за да се отърве 
отъ ноктигЬ на закона, бФше 
довель отъ София адвокатите: 
Вл. Моловъ, Гр. Букурепииевч. 
и Д Карастояновъ.

Първото искане, което под
съдимия по далото напраги, 
б^ше да се отложи далото, ва 
да представелъ доказателства, 
съ които да уставовелъ, че ка
заното отъ него за тъжителя е 
вйрно и че той не го е оби- 
дидъ съ нищо. Тъжителя не

На 24 того, II углавно от
деление на Софийски окръженъ 
съдъ разгледа въ гр. Самоковъ 
делото заведено отъ нашия ре
дакторъ г Христо К. Милевъ, 
противъ г. Димитъръ П. Ко
кошковъ, за обиди и клевета. 
Ковахме въ заглавието, че е 
биль ивправенъ кмета на гр. 
Самоковъ предъ съда Употре
бихме този изразъ, защото, ако 
г, Кокошковъ не б'Ьше кметъ 
и една отъ ръководните лич
ности въ организацията на Де
мократическия сговоръ въ Са
моковската околия, делото не» 
маше да представлява никакъвъ 
янтересъ.

Тъжителягъ по делото под-

Друашнатя иа 1 августъ т. г. 
оть 9 до 12 часа въ Самоковското 
финансово управление ще спазари но 
доброволно съгласие 50000 клгр сЬио, 
отъ което 15000 клгрПшго за ро- 
гатъ добитъкъ и 35оОО кгр 
и 2^0 клгр. камеиа соль, всичко за 
приблизителна стойность 121000 лева 
за храна на добитъка отъ дружината 
за финансовата 1924/1925 год.

Залогъ за участие въ спазаря валето 
5 на сто отъ стойн. па ирииасигЬ.

Предприятието е делимо само по 
видъ на прииасите. НоемнитЪ усло
вия.. допълнителните такива н описа
нието могатъ да се нидятъ вг/Ьки при- 
еътственъ день въ дружината.

21 юли 1924 г., Самоковъ

Отъ щаба на дружината

Коста Иетровъ, 
грънчарь, граско м^сто н улица, 
оценено за 300 лева н 4) едниа 
ливада, находища се въ Драгошинсчото 
землище въ мест Червената земя 
отъ 14 9 декара при съседи: Стоннъ 
Вьрзановъ. Иванъ Околскит^ наслед., 
Иванъ Стойчовъ и р^ка 
894 лева.

конско

оценена за

ЛСелающигЬ да купятъ, могатъ да 
сг. явявагь въ канцеларнята мм 
всекой ириелтегвенъ день в часъ, 
за да ареглеждатъ книжата м да 
наддаватъ.

гр. Самоковъ, 20 юлм 1924 г.(
Слд. ириставъ: Хр. Нинов*

въ

хора,
вни-

1 •■■■

четете в.
„Пробуда'*-!
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22-ра н. Трак.въ разлика отъ примитивните 
превозни средства, която раз
лика само за 4 год. би би 1а 
предостатъчна за постройката 
на тази железопътна линия 
Иъкъ нали ще требва да се 
развиятъ примитивните занаяти 
(ки раджи лъка), вместо гюи сили 
да бъдагь вирЬгнати въ произ
водството. Ефтинията ще до де 
отъ норми ровки, а не оть про
изводството!?!

8) Нали въ насъ се работи 
само за няколко града, които 
още отъ сега мъчно изхранва
ме — за да 1шатъ и демагозите 
поле за работа. Нали сж необ
ходими и революционни огнища?

9) При лоши зими 
требва да хранимъ добитъка съ 
прескъпа храна (когато на дру
го место изобилствува) и въ 
последствие да ядемъ ефтино 
месо и млЬчпи продукти?

10) Нали е необходимо да 
се скрие отъ очите на българ
ския народъ единъ естественъ 
и пьрвокла ень курорть, хубо 
стигЬ на които биха нривър 
зали народната любовь къмъ 
Родината?

11) Но отъ всичко най-вЬр-I 
аото е, че Самоковъ и окош ! 
ята му пематъ граждани, коит- 
да работать и докажат ь, че той ! 
повече^отъ маса градопе заслу
жава постройката на една же
лезопътна линии, която би го 
иоставила на подобающата му 
висота, а не постоянно да бъде . ние на Б Н В съ окръжно 
напусканъ, изселпанъ вт други .V- 22976/231 отъ 9 УН/924 г. 
центрове, кждЬто сж защитени до клоновете си наре;кда след

ното :

не заслужава 

ЛИ 91?
предварително анга?киране 
силнитЬ на деня и отъ самата 
комисия по цепите, определени 
отъ нея, как го беше сторено

отъхроника дружина
ОБЯВЛЕНИЕ

— Починала е на 20 того 
внезапно Иванка Д, Пиргова, 
отъ с.

Преди нЬколко дни Камарата 
отпустна триста и повече 
лиони лева за постройка и до- 
взкарване на нЬкои железопътни 
линии. За нашия градъ нито 

И какъ би ста

Дружината на 29 юлий, т. г отъ 
9 Дп 12 часа иъ Самоковското фин. 
управление ще спазари но доброволно
съгласие около 2000 клгр. разенъ
зеленчукъ на орнблизнтелна стойногсгь 

никъ, г. Д. Ф. Курдовъ. По ; 12000 лева за храна ка войниците
липса на место, причините за ! иР«зъ и- 10л,,й ,и авгуетъ 1924 г.

Залогь за участие въ спазарява- 
I вето 6 па сто. Доставката е неделима. 

ПоенпитЬ условия, Допълнителните 
такива н описанията могатъ да се

МИ- — Пр*м*етзиъ е въ Градъ 
Мелникъ на същата длъжность 
(Самоковския окол фин начал-

Рельово. Предполага се 
да е отровена отъ жени, кои го 
съ я лекували.

Т“ Моста на Искара не са
мо, че е прогнилъ и грози да 
се срути, но е изпочупенъ на 
много места и по повърхностьта 
му, та е сганалъ опасенъ и за 
пешоходциге. Парапетите и 
тротоа раГс^Гразв натее и, изкри - 
вени и наведени къмъ водата. 
Дупки има както по тротоара, 
така и по средния пхть Зав- 
чера единъ гражданинъ стани 
въ една отъ тия дупки и ще 
ше да си счупи крака.

дума става, 
нало дума, когато, освЬнъ че 
нЬма кой да защити неговите

.премЬстването му ще съобщимъ 
други пжгь.

законни права, намиратъ се при 
това и граждани, които катего- 
рвчески заявяватъ, че нашия 
градъ не заслужавалъ една же
лезопътна линия.

Да, действително, той^ не 
заслужава, защото :
' 1. На гражданите отъ града 
и околията му преди веколко 
години за постройката на же
лезопътната линия Нерникъ — 
Радомиръ продаваха котлите за 
железенъ облогъ — 2060 лв 
(известенъ на врЬмето си Пер 
никъ-параеж);
- 2) Защото гр. Самоковъ и 
околията му не взеха участле 
въ постройката на около 5000 
клм. широко и тково линейни 
железопътни линии. Тойедлъ- 
женъ да плаща, но нищо да 
не очаква

3) Понеже той не е часгь 
отъ Българската държава, той 
не е работилъ за нейното ве
личие.

4) Тъй като той работи да 
се издигнатъ други кътове (не 
заслужено) за да го унищожнтъ 
впоследствие при неравните ус
ловия, въ които е поставевъ: 
нали беше необходимо да се 
унищожатъ природни и чисто 
индустриални центрове и се сгз- 
дадатъ изкуствени такива,за да 
не виреятъ и едните и другите.

Ь) Понеже немало необхо
димата индустрия — нЬмало из
фирясате умове да влагагъ ка
питали тамъ гдето всички вло
жени сж почти умрели. Капи
тали безъ бързи и ефтиви съоб
щения съ осхдеви на изгнание 
или унищожение.

6) За да обеднее този кул • 
турепъ и индустрияленъ въ ми
налото центъръ до положение 
да се роди и развие въ него 
една сила. отъ която още тре-

•перятъ противниците на же
лезницата;

7) Понеже града и околията, 
като непроизводителни на зър
нени храни, изхарчватъ годишно 
десетки милиони лева повече

— /10ВНИЯ сезонъ за биене 
птици се открива па 2 августъ, 
а за биене на зайци, сърни и | 
други — на 15 с. м.

— Започнати сж разкопките
въ запазения перимегъръ за ди
рене медна руда ирис Атино.

видятъ всЪки приежтетвенъ девь въ 
дружипата

21 Ю1ий 1924 г., гр. Самоковъ 
Отъ щаба на дружината

Кутрашко еел. Общ. Увравлевие
нали

ОБЯВЛЕНИЕ * 389
— Кр Гворгиевъ отъ Са- Кутрашкото селско общ. упрзвле* 

моковъ благодари на г Д ръ нве обявява на иигересующитЬ, че
Донковъ, медицински лккарь “а 11 деиь’ считанъ отъ деня на пу- 

_ . „ . баивуването настоящето въ вестаявъ
при 7 МО Артилерийско отдЬ ; ^п^.буда“ отъ 10 до 12 ,аСа ще се
ление зъ гр Самоковъ ьа~ го- | п^нзв^де търгъ вь общинското уи 
лемите грижи, старания и вЬ раклеиие, за продажба на бракуваниять 
щина по професията си, които 
положи при лекуването му отъ 
болФстьта „Воденъ плевритъ“,

— Електрическа жица е 
джамиятапрокарана 

до кръчмата на Кожухаровъ 
при моста не достатъчно високо 
надъ земята. Преди веколко

отъ

общински говежди бикъ. Първоначал
ната му цена е 1240 лева. Залогъ 
за правоучастие вь търга е 10 на сто. 

* Направените разноски по публика
цията сж за смЬтка на купувача. 

П.шлащаиего ще стане веднага

дни при минавание на път
ни шкия автомобил, подъ нея, 
единъ огь пътниците, пжгуващъ 
на покрива на автомобила, се 

| закачи за”гушата на жицата. 
По чудо жицата се скъса, ма
ка ръ и да е доста дебела и 
пътника спаси главата си само 
съ една лека рана. Добре е 
тази жица дбГ~се вдигне по- 
високо

:

което лекуване свърши съ ус 
пЬхъ за здравето му и то при
обстоятелството, че боледуваль следь свършването търга, 
същевременно и оть друга бо |
.гЬсть, която пречела за бързою \ 
и успешно лечение на „Илев- I Самоовско Градско Общ. Управление

Огь общ. управление

рита“. ОБЯВЛЕНИЕ Л* 4163
На единадесетия ирисътствень девь 

отъ еднократното публикуване наето* 
ящето въ Дьржавенъ Веттникъ* 10 
часа иреди иладне въ канцеларията 
на общината ще се произведе търгъ 
за отдаване подъ наемь общинския 
аюкниъ въ гр. Самоковъ, ул. Горна* 
Чаршия N 24 за врЪме отъ датата 
на сключване договора до 31 мартъ 
19^7 година Първоначалната цена 
600 лева месечно. Залогь 10 ни сто. 
ЦоемнитЪ условия могатъ да се 

^ввдять всеки .ариежтетвенъ ‘день ьъ! 
общинското управление.

гр. Самоковъ, 23 юли 1924 г.
Огь Общ. Уиравление.

- Централното Управле- По арестуването 

на С. Нейковъ
Съобщи се отъ пресата яа 

произвола на сливенския окол. 
началникъ, които на 31 м. м. 
арестува редактора на в. „Пра
вда“ вь Слииенъ, г. Станчо 
Нейковъ и го освободи едвамъ 
на другия день. По този слу
чай провинциалната и столич
ната преса изказаха своите про 
тести

правата на гражданина.
12) Незаслужава, защо го не

говите граждани още не могатъ ипотечни нласименти, съгласно 
разбра, че до като не бъде но чл. 33 отъ закона за Е. II.
ставенъ на равни условия съ Банка и чл 4 отъ закона за
другитЪ градове, немислимо о ипотечния креди?ъ, сж значи- 

и тЬхно издигане, телно намалени, управителния
сък&тъ съ решение отъ 5 того, 
протоколъ Ле 18 постанови: 
„Въ бждащо ипотечни заеми 
ще се разрешавате само срещу 
залогъ на нови згради, строени 
елкдъ 1-1/921 г за собствени 
нужди и въ размЬръ до 100,000 
лева“.

„Тъй като източниците за

N

неговото 
Но ще дойде день, когато ще 
разбератъ и горко на опия, ко
ито днесъ разбиратъ, но отказ- 
ватъ да работять или не обенщ- 
вагъ, за да не работятъ и на тия

ПРОДАВД СЕВкрепъ изпълнитель на своя 
дтлгъ и Сноза на провинци- 
ялнигЬ журналисти е протести 
ралъ за споменатия произволъ 
ПредсЬщтоля на Съюза, народ
ния представитель г. Ст. Ни- 
кифоровъ се е явилъ лично 
предъ г. м-ръ Русевь, за да иска 
обяснение за. станалото. Мини- 
стъръ Русевъ, неприятно изне
надаш. отъ инцидента, е обе- 
щалъ да н&редо да се анкетира 
веднага случката, за да се на
каже виновния.

дюкянъ съ големь дворъ, навесъ и 
градина, ул. .Задмостна*, до езерото, 
най близо до бждащия новъ мость, при- 
Годенъ за складъ, дюкяни, жилище и 
стопанство Условия износни Споразу
мение Г1АВ КАЗАКОВЪ, Самоковъ.

които внушавать мпсъльта, че 
не заслужава.

Въ резюме ще кажа, че тъй 
на заслужава, защото, незаслу
жено сме родени въ най-добрия 
кътъ на отечеството ни, недо
стойни да отстоимъ правата му, 
а майстори да изсЬчемъ горитЬ 
му. да унищоя;имъ хубостигЬ му 
и всЬкхдЬ и ЕсЬкога да го х^т- 
лимъ, че незаслужава - Горко ни!

— Експлоатацията на ка
меновъглената '^мина въ село. 
Доеней е започната на ново

— Поправена е грешката 
съ откупуването прЬдметитЬ из
работени отъ столарското у-ще. 
Откупуването на пр-ЬдметитЬ е 
станало чрЬзъ тьргь, а не чрюъ

ГеоргиМаНоловъ
АДВОКАТЪ, •

ночва на ново да защитава дЪха 
нрЬдъ всички съдилища нъ царството. 
Писалището му се намира срЪщу 
първото мирово съдилище — бивше 

писалище на В. ПетруаовъК.

•Д*ръ Джиовани срЬщали, като избавители и ос- темпъ. Оамоковското желязо се 
вободители, ала отпосле злгЬ си разнася не само ао цялия бал- 
изпатили. И наистина, изначало кански полуостровъ, а по ця- 
турцитЬ пипали доста предпиз- лата тогазъ обширна Турска 
ливо, давали широко самоупра- империя. Императорските кора- 
вление, омразнитЬ на селенитЬ бостроителнзци, тоже са поглъ- 
велики и мали боляри били из щали го.тЬма часть отъ него 
бити, имотитЬ нмъ разграбени И тъй желязната индустрия, 
и оплячкосани, а страшилищата макаръ и съ груби и прину- 
— крепостите ех тЬхниЛ тъм
ници и кули, принадлежащи на 
болЬритЬ и кастрофплантитЬ 
разрушени. Изначало всеки е 
мощалъ да отива къдЬто ще и 
да става какъвто ще. Ирезъ 
това време, както и отсетне 
Самоковъ бързо се разраства: 
нахлува турската аристокрация 
тукъ, състояща се отъ . разни чал би. Те плуваха въ расвошъ 
владктелви беюве и спахии, и удоволствия. Бсеки бей имаШе 
Завземать мадапиге, видните и нужда отъ ч известенъ брой до- 
цклага работа по же.гЬзопроиз- машни слуги, слугини, кочияши 
водегнот.) въ свои рхцВ. Йост (сеизи) и пр. . и пр., а тгЬзн 
роя ват» пови мадана и видни, хора се взимаха отъ селата, 
впрягать тогазъ, посрЬдствомъ поселяваха се въ града и слу 
камшика, всичкото селско насе- жеха съ целия си домъ на бе- 
леоие въ тежкия хомотъ на йоветй. По този начинъ града 
;кегЬзната индустрия и рабо~ постоянно се увеличаваше* 
тата тръгва съ най-усиленъ

селското население на самоков
ската покрайва е било обвьр 
зано за колесницата на желЬ- 
зопроизводегвото. Големи и 
малки болЬри, владетели на 
неволното мадани (самовови и 
видни) съ душили съ поето V 
янна ангария солените да ко- 
паягь и нриготвятъ руда, други 
да правятъ въглища, грети да 
прекарнатъ железо и т н. Сел
ското население е било рабо- 
тенъ добитъкъ и изложено на 
големи теглила, до като 
градското се е.ползвало съ по^

На какво ее дължи упадъка на 

Самоковъ
За да се даде правиленъ от- 

говоръ на горния въпросъ, пот- 
рфбпа и\е е една розходка изь 
далечното близко минало на 
този градь, защото редъ фак
тори съ съ действували, както 
за неговото издигане, тъй и за 
неговия унадъкъ. Еднъжъ по
ставено всичко това предъ нает, 
ще можемъ да извлечемъ едно 
правилно заключение, ще мо
жемъ да опрЬ^Ьлимъ диагно
зата; ще можемъ, с«едъ това, 
да иодиримъ цЬрьть - сред
ствата за неговото повдигане и 
нроцъвтяване.

Самоковъ е сравнително новъ 
градь, ползата му не датира 
пора но. отъ крал на срЬднигЬ 
векове Неговиягъ иредшестве- 
никъ е трако римското • градче 
Теримеръ, което нашитЬ архе
олози и историци .дирягъ нез- 
намъ вече къде Споменва се 
още въ VI векъ, като епископ

ско сЬдалище, подчинено подъ 
Павталийската, а по-сетне на
речена Велблуждска епархия 
(днешния Кюсгендилъ). Като 
епископско седалище се спо 
менвд и презь Царь Симионово 
време, как го и въ грамотите 
на Василий Българоубиецъ, 
които е да1ъ на бьлгарския па 
триархъ на първа юстияиана 
1020 год. АптичнитЬ основи 
на този градъ съ при днеш 
ното село Цродановци. Въ кра 
я гъ на средните векове Тери- 
мерь изчезва, а по-късно вече 
се появява Самоковъ на днеш
ното си место. Изчезването на 
Теримеръ н появата на Само
ковъ, историческия развой на 
единия и другия градове ще 
бъде предметъ на една особена 
сказка, а сега пека нроследимъ 
икономическия развой на Само
ковъ оть края на среднигЬ вЬ- 
ков^. Ц > гр гЬм ГГ.1

дителни сре дства, изпъква като 
най-мощния факторъ за про
цъфтяването на града Самоковъ. 
Безплатната двигателна сила 
изобилниге водни сили отъ една. 
страна и почти безплатните ра
ботни рлще на робското селско 
население въ този край, дона 
сяха на бейовете огромни пе-

пъкъ

други правдини. По подража- 
на зана^нитЬ дър?кави, тукъ 

се образувало 
съсловие подъ видъ на разни 
еснафи. Е го защо всеки по- 
събуденъ селенинъ 
се откопче ц бега

ние
силно градско

гледалъ да
въ града, 

презь бьлгарското 
владичество не е можало
Но, това

лесно
да става и ние намираме 
Самоковъ се тъй малъкь, като 
Херимерь. При появата на 
турците, 6 ьлгарски гЬ 
масово се предавали и ги по

селени
часгь огь (сиедва)
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ВСИЧКО ВЪ ПРЪДПЛАТАРЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ

Самоковско гр. общ. управлениеговоритЯ за единъ франко-сръб- 
ски съюзъ, прекъснати слЯдъ 
падането на г Поанкаре, ох 
подновени между г. г Ерио и 
Спадайкови чъ. Бъ схщото съ
общение се изказва впдеждата 
за скорошното сключване на 
тол съюзъ. Тази евснтуалность 
е била обсждена въ Прага отъ 
представителятЯ на държавитЯ 
образуващи Малкото съглаше
ние. Делото французко обще
ствено мнение е на страната 
на г Ерио, когато той защи
щава неприкосновенностьта на 
Версаилския договоръ и репа- 
рациониАта комисия Меродав
ните французки вестници от- 
хвърлятъ исканите отъ евенту
алните заемодавци на Герма
ния политически гаранции.

Бъ Лондонъ г. Ерио прави 
всички усилия за постигането 
на едно споразумение на базата 
на Варсайлския договоръ. Въ 
това направление той има пъл
ната подкрепа на белгийската 
делегация. Г. Тьонисъ е изра
боти лъ една компромисна фор
мула, която ще бхде обезцена 
въ една срЯща на министръ- 
председателитЯ. Но изгледите 
да се постигне споразумение 
еж малки, поради непримири
мите искания на англо-амери
канските банкери.

При това положение г По 
а в каре, който продължава да 
има огромно влияние върху об
щественото мнение, излиза въ 
печата, като открито посочва 
опастносгьта отъ всека отстъп
ка Споредъ него, намалението 
на германския дългъ ще поз
воли на райха да вземе инду
стриалната и търговска хего- 
мония. Той подчертава посто
янното развитие и преусневане 
на германските заводи, мини, 
държавни служби, железници и 
водни съобщения

Годишното производство на 
кокса въ Германия възлиза на 
30 милиона тона. Нейното про
изводство па лигнитъ е 7 пъти 
по голямо отъ това преди вой 
ната Германския износъ на ме
тални изделия завладява съсед
ните пазари.

Призрака на германското 
господство, рисуван* майстор
ски отъ г. Поанкаре, държи 
всякога на щрек* Франция. 
Тя не ще дояуегне никога 
да .се постави подъ този кош- 
маръ и затова съ всички сили 
държи за целостьта на ^Варса 
йлекия договоръ.

Въ Франция никой не иска 
да се запита дали е възможно 
ом ир о творени е то на с ьЪта 
изит Версайлекия договоръ.

да получи ноиъ мандатъ за раз 
. туряне на Скупщината и да про

изведе нови избори, Пашичъ 
трЬбваше да подаде оставка.
Кралъ Александъръ прие остав
ката на Пашичъ и натовари 
председателя на Скупщината 
г. Люба Ивановичъ да състави 
новия кабинета. По решение 
на висшия партиенъ съвЯтъ на 
Радикалната партия, обаче, той 
отказалъ отъ възложения му 
мандатъ. На този съветъ е при- 
сътствувалъ и Пашичъ.

Последните съобщения отъ 
Белградъ гласятъ, че крадъ 
Александъръ е новЯрилъ на 
Люба Давидоьичъ мандатъ да 
състави новия кабинетъ. Ка
бинета на г Люба Дави до ви чъ 
се състои, оть петима демо
крати, четирма словенци, трима 
мюсюлмани и единъ радикалъ 
—• отцепиикъ.

Отъ друга страна, правител
ството продължава енергичната 
си борба противъ комунистите.
Почти въ всички градове и се
ла съ извършени масови арести 
надъ тЯхъ; също разтурватъ сс 
и клубовете имъ.

Ромъния
ВътрвшноП?“политическо по

ложение на страната пе е спо
койно.

РомънскитЯ вестници напо- 
следъкъ всекидневно отбЯлЯз- 
ватъ, засилването на болшевиш- 
ката пропаганда въ Ромъния.
Това обстоятелство е накарало, 
правителството да вземе бързи 
и.енергични мерки изъ делата 
страна.

Редомъ съ безпокойствието, 
което болшевишката пропаганда 
създава за вътрешния редъ и 
спокойствието на страната по
ложението става тревожно и 
около Бесарабския въпросъ.

Защото, Бесарабския въпросъ 
все продължава да бъде обекта 
ва въпшната' политика на Ро 
мъния. Очевиденъ е неуспеха 
на ромънските делегати въ 
конференцията'на Малкото съ
глашение, станала преди сед
мица въ Прага, да поетавятъ 
въ дневния редъ на конферен
цията Бесарабския въпросъ, за 
да си осигурятъ подръжкага на 
некол държава отъ Малкото 
съглашение въ случай на една 
война между нея и Съветска 
Русия.

Една нова ориентировка на 
външната политика на Ромъния 
по Бесарабския въпросъ изглеж
да, че ще се наложи на каби
нета Братиано

Франция
До като въ Лондонъ Фран

ция търси сътрудничеството на 
съюзницитЯ за уреждане на ре- 
парационната проблема, фран- 
цузката политика продължава 
да търси и други съюзници, 
малки и голЯйи. Споредь едно 
съобщение па меродавния бел
градски вЯстникъ „ВрЯме?, пЬр- Споразумение: ДОв. Касевъ

неспокойно връме ОБЯВЛЕНИЕ А* 4276
На втория пазаренъ день отъ ед- 

новратичто публикуване настоящето 
въ Държавенъ Веогпикъ, 9 часа пре
ди пладие на пазарището ще се про* 
изведе търгь съ явна конкуренция 
за продажбата па четри общински 
вола.

КолонигЬ почти на ц*Ьлата 
преса у насъ се пълнятъ съ 
статии и свЪцЪния за кон
спиративна подготовка на 
дружбаши и комунисти, за 
открити нелегални гнезда и 
групи, за нападения отъ 
вжоржжени банди, за убий 
ства и пр. Въ официялния 
бюлетинъ иа правителството 
открито се признава, че вж- 
оржженигЬ банди. забБлк- 
зани или заловени въ н*Ькои 
краища въ страната иматъ 
политически характеръ.

В^стницитЬ на съсЪднйгЬ 
балкански държави сжщо 
.така не пр^ааватъ да вдигатъ 
тревога, че комунистите на 
балканигк и преди всичко 
въ България се организи 
ратъ, че те черпятъ куражъ 
и сили отъ Съветска Ру 
сия и че тя дебне моментъ 
да ги използува за болше- 
визиране иа балканитъ и 
минаване въ настжпателенъ 
походъ презъ Бесарабия 
къмъ югъ

Европейския печатъ тоже 
често и обстойно почна да 
разглежда явните намере
ния на Русия да подготви 
вжтрешни смутове въ Бъл
гария и нейните съседи, 
които да използува за свои

те политически аспирации. 
Съзнавайки, че това е една 
опастность за техните ин
тереси, некои европейски 
вестници лансираха дори 
мнение да се даде нуждната 
подкрепа на България за 
запазване отъ болшевизма 

Безъ да вадимъ каквото 
и да било заключение отъ 
писаното въ нашия и чуж
дия печагъ за политическото 
положение на България, на
мираме за необходимо да 
изтъкмемъ, че тия тревожни 
вести парализи ратъ целия 
стопански животъ въ стра 
ната и усилва гъ мизерията 
на бедната класа. Ако и така 
производството и търгови
ята вървятъ мудно и едвамъ 
поддържатъ живота, тия 
вести ще ги спжнатъ още 
по-силно и ще създадътъ 
много благоприятни’условия 
за спеку .ата и скжпотията 
Тия сж неизбежните по
следствия отъ тревожните 
слухове, за отстранението на ! 
които правителството треб
ва да се замисли сериозно, 
защото те сж най-лошия 
съветникъ въ ненормално 
и неспокойно време, като 
днешното.

Първоначалната цЯна на волъ е 
2500 лева. Стойноотьта ниь съ град
ското право ще се брои веднага а 
предаването на воловете ще стане 
веднага слЯдъ свършване на търга. 

Залогь се иска 10 на сто. 
гр. Самоковъ, 31 юли 1924 г.

Отъ общината

Самоковско гр. общ. управление

ОБЯБЛЕНИЕ м 4286
Обявява се на иитересующптЯ, че 

на 11 деиь отъ публикуване настоя
щето въ Държавния вЯстникъ, въ 
помещението на Самоковското окол. 
финансово управление отъ 3 до 5 ч. 
следь пладие ще се произведе за 
втори ох-гь тьргъ съ явна конку
ренция за отдаване нодъ наеиъ об
щинско праздно место отъ 6 кв. м. 
до общинската баня за постройка на 
бутка ори ехщитЯ условия,, упоме
нати въ обявление Яй 2979, публн' 
кувано въ брой 57, отъ 13 юни т. 
г. въ Държавенъ вЯстникъ. 

гр. Самоковъ, 31 юлий 1924 г.
Отъ общ. управление

Търся да купя млада, скоро телена
млЬчиа краба

или такава, която ще се тели 
скоро.
Дим. Стефкинъ, Самоковъ.

Самоковско гр общ. управлениеполитически прегледъ
У насъ.

ОБЯВЛЕНИЕ V-4289общиха, че въ България сх на
станали големи ужасии : хвър
ляне на големи здания въ въз
духа, причинени големи мате
риал ни и човешки жертви; из
вършени атентати и покушения 
въ София, Варна и др.

Не може да има съмнение, 
че съ това се целятъ известни 
политически съображения за 
наша сметка да се представи 
България предъ чуждия света, 
каго страна на непрестанни 
междуособици и голЯма опаст
ность за балканския миръ.

Въпреки големите уверения, 
които се дадоха на нашата за
падна съседка и взеха нуждните 
строги мерки за охрана на 
западната ни граница, хулите 
и з-канитЬ не престанаха у 
белградските вестници — за ор
ганизирането па македонски 
чети въ нашата територия и 
препращането имъ въ Маке
дония.

Появилите се тукъ таме раз
бойнически банди изъ страната 
взеха ярко да очертаватъ своя 
политически характеръ па не
легални чети, комплектувани 
отъ комунисти и дружбаши, за 
унищожението ва които властьта 
е взела нуждните мЯрки.

Югославия
Следъ неуспЯхътъ на Па

шичъ прегь кралъ Ллсксяндръ

Общинското управление обявява 
на ннтересующнтЯ се, че на 11" день 
отъ публикуване настоящето въ Дър
жавенъ вЯстникъ въ помещението на 
Самоковското окол. фин. управление 
01 ъ 9 до 1,1 ч. ирЪдн иладнЯ ще се 
произведе за втори пхть търгъ съ 
явна конкуренция за отдаване на за- 
куиувачъ доставката на разни дома
кински материали за финансовата 
1924/1925 г., както и подковаване 
на общинския добитъкъ и изправяне 
инструментите при схщятЬ условия, 
упоменати въ обявление А1& 2976, 
публикувано въ Държавния вЯстникъ 
бр. 57 отъ 13 юни 1924 г. 

гр. Самоковъ, 31 юлий 1924 г.
Отъ общ. управление

Бажни събития, презъ из
теклата седмица, за нашата 
страна, които требва да бхдатъ 
отбелязани сх слЯднитЯ:

Споредъ едно съобщение на 
официозната белградска теле
графна агенция „Авасъ“, на 
26 т. м. се е открила българо- 
югославянската конференция въ 
БЯлградъ отъ югославянския 
финансозъ минветръ г. Стоя
динови чъ за опрЯдЯляне условия 
ва изплащане българскитЯ за
дължения, произходящи отъ 
иослЯдната конвенция, сключена 
въ София.

ТЯзи задължения представени 
въ житни храни, възлизатъ на 
една сума отъ 31/2 милиона 
златни франка. Бредъ видъ не- 
достатъчностьта на реколтата, 
България не о въ състояние да 
прЯдаде едно количество ио-го- 
лЯмо отъ доставен и тЯ вече 400 
вагона храни. Уговорено е било, 
щото излишъка да бхде запла- 
тенъ въ долари или златни 
франкове, споредъ курса на Ан-

7 -мо Артилерийско отдЯление

ОБЯВЛЕНИЕ м 1882
Домакинството на отдЯлението из* - 

вЯстява на яптересующитЯ се, че на 
петия декь отъ датата ва напечатване. 
настоящето въ мЯстния в. «Пробуда* 
отъ 9 до 12 часа прЯдн пладне въ 
Самоковското околийско финансово уп* 
равление ще се ирпключи оиазарн* 
ването по доброволно съгласие за 
доставка на 20,0 Ю кгр. брашно ран- 
деманъ 84 на сто, за смЯтка ва до* 
ставчнка Бнрнлъ Ивановъ, но веус* 
тоЙката си на възложената му доставка 
оть 60000 кгр. браниш по спазари- 
телеиъ проюколъ отъ 22 мартъ т. щ

Залогъ 5 на сто върху аредлоше* 
ната стойвость.

ПоемннтЯ условия ц описанията 
могатъ да се видятъ въ доманнет* 
вото на отдЯлението.

верското тържище и платени въ 
единъ опрЯдЯленъ срокь. 

ТенденциознитЯ
подъ наемъ

измислици 
по адресъ на България всредъ 
чуждия европейски печатъ прЯзъ 
изтеклата седмица сх твърдЯ 
много засилени. ПрЯди нЯколко 
дни италиянскитЯ вЯстници съ-

се дава самостоятелна кжща 
отъ дв'к стаи, салонче и 
кухня съ яхъръ и отлукана 

на ул. „Владимирова“
Огь домакинството



ПРОБУДА Брой 420 тр- 2

защо се върши това?!?! — Почина/1Ъ о на 4 того 
къмъ 12 ч всчерьта въ Чммъ- 
Кория бившия^ми пистръ 
деръ на бившата Народна пар
тия Тодорх Тодоров ь. ТВлото 
му на другия день е пренесено 
въ София, кждетсЛ е~[станало 
погребението му на 7 того.

— Ивб^гади см на 3 того 
въ в ч слЪцъ обЬдъ отъ аре
ста мекото отделение при Але
кси ндровс ката бол ни да въ Со
фия бившите министри НедЬлко 
Атанасооъ и Хр. Стояновь, за
едно съ комуниста Кирилт. Ла
заре въ и надзирателя на отде 
лението П. Върбаковъ. Послед
ният ь ги е извелъ отъ тамъ 
ужъ да ги заведе въ централ
ния затворъ по н&ваква работа 
и вместо въ затвора" минали 
границата и се отзовали въ 
Царибродъ

— ПодиЦИЯта е направила 
обискъ въ дома на бившия у- 
читель въ с Рельово Дагановъ, 
отъ гр. Самоковъ и е наме
рила единъ револверъ картечъ 
Дагановъ е аресгуванъ.

— Ц0ДИЦИЯТЗ е намерила 
въ Самоковъ 
позиви, съ които 
населението къмъ бунтъ

— Трима „голкии сговори- 
сти“, които обичагь сами да 
нареждатъ работите на Само- 
ко ската околия, ходиха въ Со
фия да искатъ уволвението на 
окол. началникъ. Въ София, 
обаче, имъ казали да 
нимаватъ съ окол н къ, защото 
тона е работа на министерството.

— Поддистника отъ г-нъ 
Д-ръ Джиовави 
въ идущия бр. 4 3

хроника 11родава ее кжща
двуетажна съ три стаи и кухия на 
долния и че/гирп стаи и кухия па 
г(.р;.ия етЛвъ и обширно дворно нЬсто 
и градина на ул. вВвнианинова* N 
89 — до бившата семешрия.

Споразумение: Денка Хр. Захова

22-ра и. Трак Дружина

- Ще се конституира вре
менно бюро на секретаръ-бир- 
ницитЬ отъ Самоковската око
лия съ задача да свика общо 
събрание на сжщитЬ, за да се 
организиратъ и нричислять къмъ 
съюза на чиновниците и слу
жащите при изборните учреж
дения. На събранието ще го
вори специаленъ пратеникъ на 
съюза Датата, на която ше 
стане събранието, ще се съобщи 
до пълни тел по.

на околията и представители
когото

Ияаълнителния комитетъ на | 
Демократическия сговоръ въ 
Самоковъ на събранието си, 
станало на 20 м. м. в в общин
ското управление!? по настоя
ване на „Св. Седмочисленици“ 
отъ сговора е регаилъ да се 
предложи на окол. началникъ 
г Ив. Карджиевъ да си подаде 
оставката, защото иначе щЪлъ 
да го уволни. Това решение е 
съобщено на окол. началникъ 
съ писмо.

Когато земледЬлците бЬха 
на власть, дружбите рЬшаваха 
кой чиновникъ да бжде уволненъ 
и кой да се назначи. Това 
право беше дадено на дружбите 
по отношение само на нисшия 
персоналъ. За назначението и 
уволнението на висшия персо
налъ дружбитЬ нито се бъркаха 
въ работата на министрите, 
вито пъкъ имаше кой да ги 
слуша, ако нЬкой пжть се на- 
.мЬсягь. Противъ това право на 
дружбите беше възстанала де
лата опозиционна тогава преса 
Днесъ сжщото се върши не съ 
писари, стражари и пхлари, 
а съ околийския началникъ.

Но независимо отъ кого и 
по какъвъ. начинъ се иска у- 
волнението на началника, ин
тересно е да се знае кои сж 
причините, които налагатъ не
говата смЬиа? Този въпросъ е 
отъ големо значение за обще 

, ството, защо окол. н къ е шевъ

и ди
на правителството, огъ 
зависятъ правата и свободите 
на гражданина. И като се знае, 
че сегашния окол. н-къ 
очите на населението прави 
честь на Демократическия сго
воръ, че той издигна автори
тета на властьта и закона, че

въ

ОБЯВЛЕНИЕ ЛГ2485
Дружината два дни следъ публи* 

-нацията въ в. сПробуда> обявява, че 
отъ 9 до 12 часа въ Саиоковг.кото 
финавеово управле пе ще спазари по 
доброволно съгласие около 6000 клгр. 
овнешво или овче и 4о00 влгр. го* 
веждо месо на приблизителна стой* 
ность 180000 лева за храна на вой
ниците отъ 22ра нех дружина и 7. 
артилерийско отдЪлеиие за агЬсецпгЬ 
юлий и августъ овнепгкото (овчето) 
а за месецъ септемврий 1924 година 
говеждото.

Залогъ за участие въ спазарява* 
нието 5 на сто.

ПоемнитЪ условия, допълнителните 
такива и описанията” могатъ да се 
виднтъ всеки ириежтетвенъ день въ 
дружината.

1 августъ 1924 г., г. Самоковъ 
Отъ щаба на дружината

създаде миръ въ околията.и съ 
разумното си и справедливо 
управление спечели симпатиите 
на всички граждани, искането 
да бжде той у вол не иъ добива 
още по голямо значение и буди 
живъ интересъ въ обществото.

Съ мнението си за г. Ив 
Кжрджневъ ние не искаме да 
дажемъ, че той е незаменимъ, 
като окол началникъ. Може 
би, на негово место ще бжде 
пратенъ другъ съ равни на 
неговит! качества, който сжщо 
като него да ржководи управ
лението разумно и справедливо 
и да извика сжщигЬ симпатии 
въ населението. Въ всеки слу
чай, струна ни се, неразумно и 
вредно е да се отстрани единъ 
доказано добъръ окол. начал
ни кь и да се правигь рисковани 
опити съ други кандидати на 
този вяженъ иостъ

— Въ целия Софийски 
окржгъ утвърдени сж първи 
бюджетитЬ на Ши по чан ската и 
Райовската сел общини. Утвър
ждението носи дата първи ав
густ ь.

— ВестНИКарСКИ. Редактора 
на нашия вестни къ, г. Хр К. 
Милевъ е назпачееъ за коре- 
спондентъ на Дирекцията на 
печата. Сжщия, Сжюза на про
винциалните журналисти въ 
България е избралъ за свой 
окржженъ представителя и членъ 
на общия сжюзенъ С1ветъ.

— Решението на общинската 
тричленна комисия, за отваряне 
на крьчмигЬ е утвърдено отъ 
окржжния управигель, понеже, 
спореть закона, счита се, че 
то се приема отъ народа и 
безъ референдумъ, тъй като 1!1{% 
час!Ь отъ избирателите не по
искаха. чрЬзъ .записване въ 
общината, да се произведе ре
ферендумъ

Зааочнато е издаване на па
тентите.

I

— Германски туристи юно
ши пристигнаха на 3 того въ 
града ни и на 4 с. м. зами 
наха за върха Мусала.

— Д0ВН0Т0 Д-В0 „ Соколъ “ 
въ гр. Самоковъ ще открие 
ловния сеяонъ на 17 того По 
тоя случай ще б.т.де устроенъ 
традициония ловенъ излета на 
ловците до определения за тази 
година ловенъ участъкъ~иРж 
жанското“. 11а 16 того вечерьта 
ловците ще се събератъ на 
площада „Царь Борисъ“ въ 
форма и ловно снаряжение и 
начело съ военната музика, ко
ято ще ги съпроводи до артил. 
казарми, ще заминатъ за каза
ната местность Убития презъ 
този день дивс-чъ ще бжде въ 
полза на дружеството

— /Шарката Д-ръ Хуй*-
нова сс завърна въ граха ни 
и започна да приема болни,

— Търга за отдаване подъ 
еаемъ общинския дюкянъ въ 
Горната чаршия, кждето се по
мещаваше комунистическата ко
операция, ще се произведе на 
11 того.

— Ном.-Кмета Г-нъ Христо 
Хентовъ с съставилъ актове на 
десеть фурнаджии въ града, па 
гдето сж продавали хлЬба по 
10 лева, вместо 9 лв. клгр.

— Упорито се твърди огъ 
меродавни источници, че Со
фийската община е взела ре
шение да построи на свой 
средства жел -пжтна линия отъ 
София до Самоковъ, която й 
била необходима за превозъ на 
материалите по постройката на 
водопровода отъ Рилските езера.

Самоковско Гр. Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ № 4163
На единадесетия приетжтетвенъ 

день отъ еднократното публикуване 
на настоящето въ „Дьржавенъ Вее1 
тникъ“ въ 10 часа преди пладне 
въ канцеларията па общината ще се 
ироизведе тъдгъ за отдаване подъ 
наемъ общинския днжянъ 
гр. Самоковъ, ул. <Горна,Чаршия>
^ 24 за врЪмето* отъ датата на ' 
сключване договора до ЗГШ 1927 г. 
Първоначална цЪиа е 600 лв. ме* 
сечно. Залогъ за правоучастие въ 
търга е 10 на сго. ПоемипгЪ условия 
могатъ да се видятъ всекп приежт* 
ственъ день въ общинското у прав* 
ление.

гр. Самоковъ, 24 юлий 1924 г.
Отъ Общинското Управление

комунистически 
се подготвя

ВОДЕНИЦА ВЪ

съ два камъка и помещение за дарзкъ 
намиращи се на ул 
склада на Крумъ Младжовъ се даватъ 
подъ наемъ пра най износни условия.

Споразумение: Градската ангека

.Мариева* до

не се за
Смоци-кравяц^Стачката на

касапите» Три смоци (кравяци) напад
нали- една жена, отъ с. Сопово, 
Дупнишко, когато била вънт 
отъ селото на работа и я го
нили до предъ кжщи въ селото, 
кждЬго била спасена отъ се 
лените.

Неотдавна е била нападната 
пакъ отъ смокъ жителката на 
с. Бобошево Йорданка Н Ов
чарова, въ моменть когато е 
била въ градината на сжс'Ьда 
си. Смокътъ се хвърлилъ нена
дейно върху нея, увилъ се около 
тЬлото й, почналъ да я бие съ

гла-

ще продължиКасапите въ Самоковъ отъ 
няколко дни насамъ отказватъ 
да колятъ. Причината за това 
е, че общината е определила 
да плащатъ за кръвни на и 
връхнините й по: 1*08 лева. 
г ме сто по 41 ст. на килограмъ, 
както сж плащали до сега.

За ла отговори на нуждите 
отъ месо, общината е отворила 
сама, по некакъвъ своеобразенъ 
начинъ, една касапница, която 
едвимъ задоволява тия граждани, 
що не могатъ да заспятъ безъ 
месо.

Самоковски Сждебенъ Приставъ 
ОБЯВЛЕНИЕ У!, 9382
На 8 Септемврий т. г ще про* 

давамъ предь канцеларията мп въ 
Самоковъ една - кобила дореста за 
4,0 0 лв на свещ Н. Констаитиновъ 
оть с Райово за дългь къмъ Н п. 
Констаитиновъ — Самоковъ. 

гр Самоковъ, 6 августъ 1924 г.
Сждебенъ Приставъ : Хр. Мпневъ

КНИЖНИНА
Получиха се въ редакцията 

следните издания на книгоиз
дателство „Акация“ — София :

Аура — Цветя за него Тре
то луксозно издание, шнуро- 
вано. Цена 25 лева

Нагурфилософско четиво — 
Защо човЬкъ има дз& очи отъ 
професоръ Д-ръ Ас 3|атвровъ. 
ЦЬна 6 лева.

Самоковски Сждебенъ Ориставъ 
ОБЯВЛЕНИЕ Л- 2875

Подписаниятъ Хр. Мпневъ, Сждв- 
бенъ Цриставъ при Соф Окржженъ 
Сждъ, нн ПИ участъкъ, обявявамъ 
на интересующнтЪ се. че на основа
ние изпълнителния лпетъ ,\? 18151, 
нздаденъ оть Соф. Окр. Сждъ на 9 
Май 1924 г., въ полза на Ив. Дела* 
башокъ, отъ Самоковъ. нротивъ Б. 
Стонловъ отъ с. Широки Долъ за 
21000 лв п съгласно чл. чл 910-925 
отъ Гражданското* сждопровзводство, 
на 8 Септемврий т г. ще иродавамъ 
въ Самоковъ, на иубличенъ търгъ 
следующпя"! длъжнвновь дввжимъ 
имотъ: 1) Бдиа биволица на около 
5 - 6 г. оцен. 400, 2) едпа крава
сива, около 4 г оцен. 2500 лека. 
3) една крава сива около 5 — 6 год 
оцен. ЗоОО лв. 4) едно юне. около 
3 — 4 год. епво оцен. 3000 лева 
5) едно юне, около 3 — 4 сиво оцен. 
3500 лева.

ЖелающитЪ дауччетвуватъ въ тая 
продавъ, требва да се явятъ въ ка* 
зания день, 9 часътъ преди обедъ да 
нзддаватъ.

гр. Самоковъ, 6: августъ" 1924 г.
Сжд ириставъ: Хр. Миновъ

опашката си и понесълъ 
вата си къмъ гърдите и, за да 
я бозае Сама жената разпра
вяла, че благодарение на ку 
ража й, макаръ да се чуетву- 
вала, като да е увиена въсин- 
джиръ, хванала смока за гла
вата, отвила го огъ гйлото си 
и го тръснала на земята. Сж- 
с&дите, които се отзовали на 
нейния викъ за помощь, убили 
смока.

Такъвъ случай имало и въ 
с. Бураково, Дупнишко,

(И.зъ в Н. дЬло, Дупница

*Тави работа, обаче, така 
не може да върви. Нито об
ши в ата ще бжде касапинъ, ни
то касапите ще стоятъ безъ 
работа. Нека поне на време 
се покажатъ отстжпчиви и двете 
страни, за да се -отворятъ ка- 
сапвицитФ, защото, ако рече 
общината да се наложи на ка- 

. са пи те, те ще се наложатъ на 
консуматорите, като увеличатъ 
цената на месото и всичката 
кавга ще излезе за. . . юргана 
на Настрадинъ ходжа — за ки
сната на бедните граждани.

Ние мислимъ, че при гла 
суване на бюджета този въп
росъ ще може да се корегира, 
като се направи известно на
маление на споменатия налогъ 
и връхнините му.

Ромавсъ за цигулка и аком
панимента пиано отъ Ив. Зюм- 
бюшвъ, гр Н Загора. Доставя 
се отъ автора и отъ всичкч му
зикални магазини въ царството. 
ЦЬна 15 лева

*
Мо штвени песни отъ Лю- 

бомиръ Бобевски съ предговоръ 
отъ Охридския Митр. Борисъ.

Молитвените песни сж една 
необходимосгь за днешния мо
мента на неправда, на нрав- 
ственъ упадъкъ и душевенг 
вризисъ у народа Тия песни 
сж единъ истински сжпжтникъ 
вь живота на вяболелата душа 
и добъръ учитель и възпитатель 
зк ония, които сж изгубили 
верния пжть къмъ Истината.

Сбирката отъ стихове, „Мо 
лихвени песни “ е отъ особенъ 
интересъ за нает, самоковците, 
тъй като въ нея взимагъ уча- 

• стие и нашите художници г г. 
В. Захариевъ и Наунъ х Мла 
деновъ. Доставя се отъ автора 
й, както и отъ по добре -уре- 
девите книжарници. Ц'Ьна 20 л

ВЪ 0БУЩАРНИЦАТА
на

етоичко стояновъ
въ горната чаршия въ гр. Са
моковъ се намиратъ за продань 
солидни и на най-износни цениДо г. Наунъ Коцевъ 

гр. Самоковъ 
Въ отговоръ ва отвореното Ви 

оиоио, публикувано въ бр. 41 ва в. 
«Пробуда*, съобщавамъ Ви, че ври* 
емаиъ авкетата, конто да извесе -ис- 
тивата по висавото отъ Васъ, както 
и да установи причините, вовто сж 
Ва накарали да вишете това 

51/VII1924 г., Самоковъ

К. Хр. Спасунинъ

обуща
за ежедневно употребление, 
ловъ и пжть, за свадби и 

други луксозни
Г еорги1\Ланоловъ

АДВОКАТЪ,
на ново да защитава дела 

прЬдъ всички еждилища въ царството. 
Писалището^ му се намира срещу 
първото мирово^ ежднлнще — бввше 

писалище аа В. Петруаоиъ

с а н д а л и почва
писмо.

и четете в.
„Пробуда'41кожени царвули.
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Хр. К. Милевъ.

околийски вЪетникъ за народа.
РЕДАКТИРА КОИИТЕТЪ ВСИЧКО ВЪ ПРЕДПЛАТА

Бюджетопроекта на общината е приготвенъ Споредъ | 
закона, той требва да бжде обявенъ за обстойно про- 

учване отъ гражданите Отъ бюджета 

мероприятия на общината и данъчните тяжести на насе

ти докара да водятъ сега сжд- , 
бинитЬ на Родината. Спомняте 
ли си тези, уважаеми господа 

зависятъ всички за своите речи. Обществото 
тукъ, като не мисли още, че 
думите имъ сх биле само

ленйето. Въ него се заключава икономичното и полезно оня моментъ, очаква отъ тЬхъ
и отъ околните имъ да въздей- 
ствуватъ дето требва и както

Граждани, проявете по големъ интересъ къмъ бюджета, требва, за да се приложатъ не-
кои отъ претюрхчаните отъ 
тгЬхъ рецепти за намаление на 
скжпотията, поне на хлйба. Об
щественика требва ла държи на 
думите си и да покаже д'Ьла 
срещу тЬхъ. Безъ този моралъ 
той е загубенъ е става за по 
смешище.

Въ краенъ случай, ако не 
могатъ да се приложатъ подобни 
рецепти, нека се въведе на ново 
консорциума, като се даде на 

церемонии, да се изпречи срещу народната и земледЪлска банки, 
всички ония, които огъ алчность въ които народъгь има дов&- 
за обогатяване, правятъ скхпо- рие. Или най-после, да се спре 
тията на зърнените храни и износа на храните, до дето не 
влошаватъ съ това положението е късно, за да се сааси сгра- 
въ страната. Правителството не ! ната огъ гладт. 
бива да носи чужди грехове. Тукь има сведения, че отъ 
Примери за недобросъвестность хармани се дигали храни на 
имаме многобройни отъ близ- бързо и се носили право на 
кого минало. Достатъчно е да | трена Какво чакатъ отговор- 
споменемъ: 1) аа ролите що се , нптЬ фактори? Следъ като се 
проиграха и мизерните статии ! изнесе всичко оф кжщптя, уи- 

ито йматъ 5 — 6 или по-вече що се написаха отъ фалшиви лядо катанци за пара, казва
народната мждрость. Понеже до 
сега не се зематъ ефикасни 
мерки срещу грозящата опаст- 
ность отъ скжпотията и глада, 
обществото мисли, че правител
ството е въ цленъ отъ нена
ситни капиталисти, които го 
държатъ между лапите си, за; 
блуждаватъ го и то е безсилно 
да се отърве огъ тЬхъ. Само 
така може да се поясни него 
вата нерешителность и колеб- 
ливость. да вземе мерки къмъ 
тая посока. Правителството нека 
знае, че ако напраги величавъ 
жестъ по тая посока, срещу 
сръдните на цеколкото алчни, 
които го заобикалятъ, ще по
лучи подкрепа отъ целия народъ,

ПРОДАВА СЕзащото ще се спаси отечеството 
отъ погибель.

Нека се запомни, че не е 
важно само да се спечели отра
жението, но и да се задържи 
положението за доброто на Ро
дината. Не съумели се въ това, 
историческата преценка е фа
тална.

или се дава подъ наемъ за тю- 
тюневъ складъ кжща при Мит
рополитската черква, състояща 
се отъ постройка за жилище, 
постройка за дюкянъ и отделна 
постройка — оборъ, отлукана и 
чардакъ.

за

харчене общинските средства.

ХР. ПАТРОНОВЪ«Разумното му мало довлеетъ*проучете го и кажете думата си по него, до като не е
станало късно. Убийството на Щ, Дашинъ

Д. Мусалски
На 18 того въ 12 часа на произшедстзието, слезли отъ к а 

обЬдъ, бившия водителъ на 
комуниттическата организация 
въ Самоковъ, Михалъ Дашинъ, 
като отивалъ къмъ дома си, 
вървейки по главната улица, 
точно прЬдъ вратата на Аме
риканската мжжка гимназия, 
едно лице стреляло въ гърбътъ 
му. Като се обърналъ да се 
защити, убиецътъ е .стрелялъ 
втори пжть Вгориятъ куршумъ 
е пронизаль дланта на ржката 
му Въ този моментъ е станало 
и малко сборичкване Дашинъ 
се е помъчилъ да му хване 
револвера, а убиеца го е уда
ря 1ъ съ него ао главата. Въ 
този моментъ Дашинъ се е 
изкопчалъ отъ ржцЬте на уби
еца, пресекалъ улицата и се 
опиталъ да се скрие въ насре
щната фурня. Още не пре- 
крочилъ тротоара, убиеца е 
стрелялъ още едиаь пжть и го 
ущрилъ въ долната челюсть.
Макаръ и раненъ на три места,
Дашинъ усаелъ да влезе въ 
фурната и да се завре подъ 
тезгяха. Убиецътъ, обаче, го 
заетигналъ, хваналъ го за, пал
тото, измъкналъ го отъ подъ 
тезгяха и изстрелддъ-върху него 
още едиць куршумъ, който го 
е ударилъ въ главата. Тогава 
Дашинъ падналъ, а убиецътъ 
спокойно и полека излезълъ отъ 
фурната, преминалъ улицата и, 
избЬгалъ.

Въ това време отъ горЬ по. 
улицатата идвалъ единъ габри- 
олетъ, въ които били г. г. по- 
ручикъ Еалайджиевъ и подпо- 
ручикъ Хаджилиловъ и двамата 
отъ Сборната рота Като видели

прехраната
и СПОКОЙСТВИЕТО НА СТРАНАТА бриолета и се впуснали ]въ двора 

на гимназията да гонятъ уби
еца. Въ джното на двора, задъ 
реката, близо до заднята ограда 
съ помощьта на учителите: Л. 
Ф Острандъръ и 0. Тосковъ, 
и домакина М. Делчевъ зало
вили лицето Злате Николовъ, 
отъ с. Криви-долъ, Щипско, жн- 
вущъ въ Самоковъ. Това лице, 
следъ като му вързали ржцете 
назадъ; г. поручик.ъ Калайджи-

' (Гласъ отъ Мусала)
Населението е изплашено за банки и пр., правителството 

своята прехрана. Брашно типь има основание, безъ всякакви 
въ Самоковъ е вече Ю1^ лв- 
килограма. Онзи деньбехме сви
детели на голема паника въ гра
да, по немане брашно по бра- 
шнарниците. Уплахата е извън
редно голяма. Хората сх сма
яни. Ако скхпотията е такава

евъ съ револверъ въ рхка самъ 
заведе въ окол. управление. Ра
нения М. Дашинъ биде веднага 
занесенъ съ една градска кола 
въ болницата, кждЬто въ Ъ ч. 
следъ обедъ почина.

Схдебната власть започна 
следствие по убийството. При 
първия разпитъ, Зл. Николовъ 
е отрекълъ да е извършилъ 
престхплението.

сега, въ началото на новата 
реколта, • то какво ще бхде по- 
нататъкъ, се пита всеки слу- 
жащъ, еснафъ и работникъ, а 
най-вече ония нещастници, ко-

члевове въ семейството, на ко
ито имъ требвате само за бра
шно 1500 до 2000 лв. месеч
но. Равбиратъ ли всички обще
ственици и държавници, които 
сх длъжни да разбиратъ, какво 
е положението въ случая (?!). 
Безъ много разсъждения, поло- 

* жевието е ясно и добре раз
бираемо отъ всеки го, та считаме 
излишни всякакви коментарии. 
Нема по-лошъ съвети и къ отъ

економисти за махванието на 
консорциума и онова що стана 
следъ това. 2) За игрите съ 
запрещението и позволението 
вноса и износа на зърнени и 
др. храни. 3) Станалото сега 
следъ вдиганието на износното 
мито върху храните и пр. и пр.

По пхтя на мисли за подо
брение на прехраната, спом
няме си, че двама видни чле
нове отъ сегашното правител
ство, при публичните си речи 
въ тукашната Плискачова гра
дина, препорхчаха рецепти по 
прехраната. Единия (Г. В.)
предлагаше ромънска рецепта, 
да се изземва 20°/0 отъ тър
говските храни за износъ по 
определена цена, които да слу- 
жатъ за ивхранване на бедното 
население. Другиятъ (Р. М) 
препорХ1ваше сх.цо такова и 
други изземвания, по които мо- 
жало населението да получи 
много евтинъ хлебъ. Жребиятъ

хроника
— Въ мЪстйоетЬта „Бо- 

рича*, още отъ преди войните,, 
общината е дала на нЬкои гра
ждани места за обработвания. . 
Сега, обаче, е констатирано, 
че векои отъ тия граждани сх 
завладели по-голема площъ отъ 
колкото имъ е дадено, а други 
сх разработили части отъ тази 
мера, безъ да сх получили раз
решение за това отъ общината.

За да се тури редъ въ обра
ботването и използуването на 
тази мера, общ. съветъ е рй- 
шилъ да се парцелира известна 
часть отъ нея и да се дадътъ 
на гражданите, които желаятъ 
да я обработвате, определени

глада.
Правителството взима всички 

мерки 8а спокойствието въ стра
ната,; Но ваедно съ мерките 
за реда и тишината, то требва 
да вземе 100 пхти по-бързи и 
ефикасни мерки 8а поевтиня 
ране .ра хдеба. Българинътъ е 
най-търпеливия, ващото е до- 
воденъ само „хлебецъ4 да има. 
Срещу всичко онова, което се 
извърши и продължава да се 
върши съ храните отъ недо
бросъвестни търговци, частни

450 кв. мгтри 

праздно мЪето
се продава на улица „ Нико
лаева 4 — Споразумение: 

СЛАВЕ ЗЕЛЕНКОВЪ

Обширните пасбища по Рил
ския балканъ давали възмож- 
ность да се развие до висша 
степень скотовхдството, а най- 

хия, въ която вливала не само вече овцевхдството. Това пое- 
дупнишката и горно-джумайска- ледното е давало 
та покрайнини, но и целия вълна за приготвяне отъ работ- 
Равлогъ. Всичко туй е способ- липите тогайъ самоковки 
ствувало за развитието и уго- и прежди за гайтани. 
лемяването на града. Обшир- 
ниятъ интерландъ съ сравни
телно богатички села, привър 
зани посредствомъ администра
тивната, еждебьа пъкъ и ду
ховна власти, е давалъ на градя* 
единъ изгледъ на оживенъ ки- 
пежъ. Наредъ съ железната 
индустрия, като нейни спома
гателни фактори, се явявате 
гайтанджийството и джедеплика. дина до Цариградъ, пъкъ и по

всички панаири изъ делата 
страна съ своите стоки, про
давате ги и трупате богатства 
връхъ богатства. Между темъ, 
почвате да се носятъ некавъ 
надменно, усвоявате всичко, ка- 
квото сх видели по Стамбулъ, 
Едирне и Пловдивъ отъ богатите 
гърци и го присаждате у гЬхъ 
си. Единъ такъвъ самоковски 
чорбаджия е предегавенъ въ 
етнографическия музей въ Со
фия съ всичкия си салтанатъ. 
Тия чорбаджии успеватъ да се 
сближатъ тъй съ турската власть, 
щото те йматъ вече решаващъ 
гласг въ всичките нейни слож
ни разклонения и работи. Та 
кива чорбаджии е имало въ 
всички по големи градове. Те

Д-ръДжиовани негде се явявате като замест
ници на средновековните бо- 
лери и играятъ почти схщата 
роль И тъй XVI вЬвъ е вре
мето, когато Самоковъ достига 
своята кулминационна точка на 
развитие и това положение про
дължава до самото освобожде
ние и малко нещо следъ него.

Презъ вековете XVI, XVII 
и XVIII, Самоковъ ватежнява, 
засенчва славата на вековния 
старъ и прочутъ градъ София, 
ала всичко това било за малко. 
За цвЬтущето положение на Са
моковъ превь споменатите ве
кове говорятъ и чуждите пх- 
тешественици 
Петличичъ и Курипашичъ. Ми 
давайки оттукъ за своята родина

Ца. кзкве ее дъджи упадъка на 

Самоковъ
(Прсдължение отъ бр. 41)

Превъ XVI вечъ Самоковъ 
е билъ вече единъ отъ най-цве- 
тущитЬ градове отъ бившето 
некога българско царство. Спо
редъ .турското административно 
деление, той е билъ окрхженъ 
градъ; голема часть отъ селата 
на днешните Дупнишка, Радо
мирска1, Софийска и Т.-пазард- 
жиска околия сх били админи
стративно и схдебно прдъ Са
моковъ. Презъ схщия векъ се 
учредява и еписволство, което 
бързо се развива и се обявява 
за митрополия съ обширна епар-

изобилна

шаеци

Търговията съ жел1шо, шаеци, 
гайтанъ, дребенъ добитъкъ 
продуктите отъ него взема ши
роки размери. Образува се, 
црЬзъ то.ва врЬме, една особена

и

класа измежду самоковските 
граждани осъ по тежки търгозци 
— джелепи, които почвате да
се кичатъ съ прозвището ^чор
баджии“. Те сноватъ всека го-

ственците
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парцели срфщу 
наемъ

г., въ п<ша вя В. Ст. Тегярковъ, 
• отъ с. Ковачевцн, 1фотпвъ Ст Авгьо* 
новь, отъ с&щото село за 1500 лв. 
и съгласно чл. чл. 910 — 925 отъ 
Гражданското Сждоороизводство, на 8 
септемврий т. год ще продавамъ въ 
Самоковъ, на публичепъ търгь сле- 
дугощин длъжциковъ днижимь имотъ: 
едиа кола сЬно, благо, тъзъ годишна 
реколта, около 12110 клгр., оцЬиева 
за 1800 лева

ЖелающитЬ да участвуватъ въ тав 
продань, трЬбва да се явнтъ въ ка 
запия день, 9 часътъ иреди обедъ да 
ваддаватъ.

гр. Самоковъ, 6 августь 1924 г.
Сжд. приставъ: Хр Миновъ

А съ градина се продава на ул. „Подридна“ 
- И5. Споразумение:

квартиранта Вл. Петруновъ

църковни настоятелства — на 
50000 лв. РазмФрътъ на лих
вата е 6°/0.

> Таксата на дума за телегра
ма е — 7 0 ст. п.иосъ 50 ст. за 
разписка, и 50 ст. за бланка.

Увеличени сж и такситФ по 
телеф. служба.

На необлФпена, или недоста
тъчно облФпена кореспонденция 
нФма да се дава ходъ, а ще се 
задържа въ станцията.

установенъ

— ОбЩИНСКОТО управление 
е съставило актове на ония соб
ствен* ци на вили въ Чамъ-Ко- 
рия, които сж поставили въ тФхъ 
легла и ги отдаватъ подъ наемъ, 
като въ хотели. Това обстоя
телство се тълкува, като нару
шение на договора за отдаване 
подъ наемъ местата, върху ко
ито сж построени тия вили и 
ще послужи, като аргументъ 
за отнемане на тия мФста или 
за повишение наема имъ.

— Иванъ Митозъ, отъ с. 
Вакарелъ, като ваделъ камане 
отъ една кариера, паднала вър
ху него една часть отъ земята 
и го затрупала до пояса, а единъ 
камакъ го ударилъ по гьрдитФ 
и му иричинилъ кръвоизлияние 
въ гърдигФ, вследствие на което 
почивалъ.

— Ст. Нетковъ, отъ село 
. Горна-Василица, работникъ въ 

кибритната фабрика на гара 
Костет-цъ., жененъ съ две деца, 
влюбилъ се въ една 18 годишна 
девойка, отъ с Долна-Васили- 
ца, тоже работничка въ сжщата 
фабрика и я завелъ у дома си. 
За този му подвигъ полицията 
го е арестувала и е произвела 
дознание за даването му подъ 
еждъ.

съ два камъка и помещение за 
даракъ, намиращи се на улица „Ма* 
риева" до склада на Крумъ Млад- 

жовъ се даватъ подъ наемъ при най-износни условия. 
___  Споразумение: Градската аптека.

воденица
Двуетажна кжща ее продава

съ три стаи и кухня на долния и четири стаи и кухня 
на горния етажъ и обширно дворно мЪсто и градина на 
ул • „Вениаминова“ ’<? 89 — до бившата семинария.

Споразумение: Д. ХР. ЗАХОВА
22-ра пех. Трак дружина

ОБЯВЛЕНИЕ Я 2527 Търся да нупя млада, скоро телена

мдЬчиа краба
или такава, която ще се тели 
скоро.
Дим. Стефкинъ, Самоковъ.

■Дружината обявява, че два днп отъ 
публикацията въ в. „Прубуда4* отъ 9 
до 12 часа въ Самоковското финансо. 
ва управление ще сиазаря ио добро 
волно съгласие 40000 кгр. ечимикъ 
за храпа и 12000 кгр слама за пое 
телка на добитъка отъ дружицата за 
финансовата 1924/25 год. всичко аа 
приблизителна стойность 1700.;0 лв

Залогъ заучасгпе въ^спазарялание- 
то 5 на сто отъ стойносьта на пра* 
паситЪ.

Иреднриятието е дзлипо ио ввдь, а 
ечемика и ио количество, но ие ио 
малко отъ половпиата.

По^м.нитТ, условия. доиълкптеливтЬ 
такива и описанията могать да се 
видять всЪки ирисжтсгвспъ день въ 
дружината.

5 августь 1924 г., гр Самоковъ.
Отъ щаба на дружината.

41 Шевни тЬ машини „${ауманъ“ ц»
надминаватъ въ всЬко отношение машинигЬ

.Сиигеръ“ и велосипедитЬ ,,^(ауманъ{‘
1| надминаватъ по лЪкость и здравина вел. „Свифтъ“.
" ПРОДАЖБА ВЪ БРОЙ И МА ПОЧЕКЪ

т

Самоковски Сждебенъ Приставъ
ОБЯВЛЕНИЕ N9 2374 '
На основание изпълните шия листъ 

подъ Л> 3003, издаденъ отъ I Само
ковски Мор с&дъ ва 17 юнвй 1924 
год въ полза на Василка Стоянова 
отъ с. Широки Долъ, срещу Катерина 
Ст. Карнджачкова и др. отъ с. село, 
за нродажба на недвпж. имоти, като 
неделими помежду имъ и съгласно 
чл. 1007 — 1028 отъ Гражданското 
Съдопроизводство, обявявамь. че отъ 
9 августъ т. год до 8 септември с 
год вкл. въ капцеларпята ми ще трае 
публичната продань на следующпгЬ 
иавлЪдствеип недвижими имущества, 
свободни отъ залогъ п заиоръ, а 
именно:

1) Една къща въ с Широки Долъ, 
състояща се отъ една голЬма стая за 
живЪене съ корпдоръ и кухия, до която 
е ириаЪиень хамбаръ за зърнени 
храни, а подъ него яхърь, отдолу 
знмникъ, илЪкня, а до иея пристро
ена отъ съиаследиика Коте Стопловъ 
стая, иадь която ома яхърь, до плев
нята сайвантъ, въ същия дворъ 
фурпя. Построени вепчкитб сгради 
отъ прост ь дърненъ! магериалъ, из
мазани съ каль и нТрь и покрити съ 
обикновени керемиди на иространсгво 
60 кв. м., а незастроеио — дворно 
470 кв. м. при съседи: Мите Фили 
пои, река, улица, и Никола Л. Ка 
раджпновъ оцЬиеиь тоя имогъ за 
15000 лв.;

2) Една гора въ землището на 
същото село, въ мЪстпостьта вКалу
герица*, отъ 10 лек, при съседи: 
Ат? Колевъ, Славе'' М. Бакрачевъ и 
пакъ същите, оцеи. за 10,000 лв.

ЖелающитЬ да купятъ, могать да 
се явяватъ въ канцеларията ми всекой 
нрисътственъ день п часъ, за да 
преглеждать книжата и да нзддавать. 

гр Самоковъ, 6 авгусгъ 1924 г.
Сждебенъ Нриставъ : Хр Мпвевъ

I Продажба вь брой и на изплащане *
4 ХАИМЪ НОНОРТЕВЪ — САМОКОВЪ Ц-

=□= С О ) =□=
БАКЛАВИ

□

пасти и торти
нови видове, изработени искусно отъ новъ специ-

800 кв. м. м1ьзто 
се продава съ двЪ паянтови 
постройки на ул. „Мариева“ 
Л- 33 м^жду съседи: Хр. 
Черешаровъ и Петръ Клин 
ковъ. (Споразумение С.отиръ 

Чичановъ.

майсторъ, има само сладкарницата при читалището. 
ПРИЕМАТЪ СЕ И ПОРЪЧКИ,

□= С О } =□'□
— НаЙ-С^ТН-Ь общинското 

управления се сети зя чисто
тата ня улицитФ. Па 16 того 
бФгае наело няколко души ци
гани, които измФтоха улицитФ 
въ центъра на града. За дру- 
гитФ улици, чрФзъ глашатая, 
задължи гражданитФ да изме- 
татъ пр'Ьдъ кдщитФ си. По този 
начивъ по-голямата часть отъ 
улицитФ въ града бидоха измФ- 
тени. Споредъ последното из
лиза, че гражданитФ ще плащатъ 
на.общината „смФтно право“, 
а не само смФтьга изъ кжщитФ 
имъ нФма кой да изхвърли, но 
сами ще метатъ и улицитФ.

— 925 отъ Гражданското съдопровз 
водство, на 8 Септември т г ще 
прпдамъ въ Самоковъ на публичепъ 
търг, слЪдующигЬ длъжпиковъ дви
жи мъ им отъ: 8 овци сагмалици оцен. 
за 1600 лева.

ЖелающпгЬ да купятъ, могать да 
со. явяватъ въ канцеларията ми 
всекой ирисътсгвеиъ день и часъ, 
8а да преглещатъ книжата и да 
наддаратъ.

гр. Самоковъ, 6 августь 1924 г.
Съд, прнставъ: Хр. Миновъ

Самоковски Сждебенъ Нриставъ

Самоковски Сждебенъ Приставъ

ОБЯВЛЕНИЕ X? 2377
Подппсанвятг Хр. Миновъ, Съд. 

приставъ при Соф окр. съдъ, въ 
Самоковъ на основание изпъл. листъ 
.Л2 2639 издаденъ отъ 1 Самоковски 
мирови съдия на 27 май 1924 год
вь полза на П. М. Джиконъ. отъ с. 
Широки долъ, протпвъ Митре Баира* 
Чбвъ, отъ същото седо ва 2200 4р, и 
съгласно чл.' чл. 9ГО — 925 отъ 
Гражданското съдопроизводство, ва 
8 септемврий 1924 г. ще продавамъ 
въ Самоковъ на .публичепъ търгъ 
следующия длъжни ковъ двпж. нмотъ:

1) Една крава бЪла, па около 6 - . 
7 год , оценена за 1500 лева. 2) 5 
овци сагмалици, оценени 1000 лев§.

ЖелающнгЬ да участвуватъ въ тая 
продань, требва да се яватъ и над- 
даватъ.

гр Самоклвъ, 6 августъ 1924 г.
Съдебенъ приставъ: Хр. Миновъ

Самоковски Съдебенъ Нриставъ

ОБЯВЛЕНИЕ Л: 2379
Подиисанпятъ Хр. Миновъ, съдеб 

нриставъ при. Соф. окр съдъ, па 8 
учаетъкь, обявявамь на внтересую 
щитЪ се, че на основание изпълиит. 
листъ Ж 2494, издадепъ отъ 1 Са
моковски мирови съдъ нп 21 май 
1924 г.. въ полза на П. М. Джвковъ, 
отъ с. Широки долъ, нротнвъ Ст. М. 
Виденовъ, отъ същото село за 2000 
лева, и съгласно чл чл. 910 — 925 
отъ Грзжданското Съдоарепзводсгво 
па 8 сеитемврий т. г ще продавамъ 
въ Самоковъ, на публпченъ търгъ, 
следующия длъжнпковь двгжимъ 
имотъ; 1) Едио юне мъжко, около 3 
— 4 год бЬло, оцЬнепо за 1500 лв. 
2) 5 овци сагцзлици, оц 1001 лв.

ЖелающитЪ да участвуватъ въ тая 
продань, трЪбва да се яватъ въ ка
зания день, чаоьтъ въ 9 пр. обЬдь 
да нзддаватъ.

гр. Самоковъ, 6 августь 1924 г.
Съд. нриставъ: Хр. Миневъ

ОБЯВЛЕНИЕ % 238 1
Подиисанпятъ Христо Миновъ, съ' 

дебенъ приставъ прп Соф. окръжецъ 
еждъ, па 8 участъкъ, обявявамь на 
интересующитЬ се, че на основание, 
изпълнителния листъ N 2135 изда* 
день отъ 1 Самоковски мир. съдъ 
на 18 априлъ 19^4 г , въ полза на 
Ивзнъ п Стоиловъ отъ Самоковъ 
иротивъ Дине М Чпмовъ, отъ село 
Ковачевци за 3570 лева и съгласно 
чл. чл. 9Ю—925 отъ Гражданското 
съдопроизводство, па 8 Оептемчрий 
т. г. ще продавамъ въ Самоковъ ва 
публиченъ търгъ, следующия длъжни 
ковъ движимъ имотъ: 1) Една крава 
епва, на около 8 години оценена за 
1500 лева; 2) една крава бЪла, на 
около 6 год , оцен. 2000 лева.

ЖелающитЬ да участвуватъ въ 
тая продань, требва да се ввятъ- вь 
казания день, 9 часътъ преди обЬдъ 
да наддавать.

гр Самоковъ, 6 августъ 1924 г. 
Съд приставъ: Хр. Минов

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ
Отъ 25 юлий пощенскигЬтак

си сж увеличени както следва: 
отворени писма и илюстровани 
карти 1 лв; прости писма до 
20 грама, или дробъ отъ 20 гр 
2 лв.; за препоржка 2 лв.; за 
обратни разписки 2 лв.; за ко
лети до 3 кгр. — 8 лв.; на ко
лети до 5 кгр. — 14 лв.; за де- 
клерация и разписка се събира 
со 50 ст.; влоговете по сперт. 
каса за частиитЬ лица се увели- 
чаватъ отъ 5000 лв па 20000 
лв., а за дружествата съ благо
творителни цели, читалищата и

22-ра и. Трак- Дружина

ОБЯВЛЕНИЕ М 2684Самоковски Сждебенъ Приставъ
Дружината обявява, че 2 дни отъ 

публикацията въ в. «Пробуда* отъ 
9 до 12 часа въ Самоковското Фи
нансово Управление, ще спазари по 
доброволно съгласие 1500 кгр! оризъ 
Иазарджички, 600 кгр. еоль морска 
Авхиалска, 800 кгр. за^арь Бьлгарс^д 
на песъкъ, 800 кгр.* свинска мась) 
150 кгр. червввъ пиперъ, 600 литри 
оцегь, 200 кубически метра букови 
дърва за варене храната ва войннцнтЬ, 
300 кгр. фиде, 500 кгр. черни сливи 
Кюстендилски, 1500 кгр. сухъ фасулъ, 
20 кгр. чай, 500 кгр. сирене и ДОО 
кгр. вашкавалъ на обща1 стойность 
около 160,000 лева за храна ва 
войницитЪ за мЬсецнтЬ Двгустъ в 
Септемврий 1924 год.

Залогъ за участие въ сназаряването 
6 на сто.

ПоемнитЬ условна и допълнител* 
внтЬ такива могать да се вндятъ 
всЬки приежтетвенъ день въ щаба 
на дру^ицауа,

16 августъ 1924 г., г. ^Самоковъ.
Отъ щаба на дружината

ОБЯВЛЕНИЕ * 2376.
Подиисаипятъ Хрисго Миневъ, съ' 

дебень приставъ прп Соф. окръжень 
съдъ, па 8 участъкъ, обявявамь на 
интересующп гЬ се, че на основание 
изп. листъ ^Го 987 издадеиъ отъ 
I Самоковски мир съдъ на 26 февр. 
1924 г. въ полза на 'Петъръ М. 
Джиковь отъ с. Широки Долъ мритпвъ 
Мите Кр. Терзискв, о^ь същото село 
за 1050 лв п съгласно ?л* 910

Самоковски Сждебенъ Приставъ
ОБЯВЛЕНИЕ Л* 2475

Подаисаииятъ Хр. Миневъ, съдеб- 
приставъ при Соф. окр. съдъ, па 8 
участъкъ, обявявамь на пнтересую' 
щитЬ се, че на основание изпълиит. 
листъ Хъ 2291 издадеиъ оть 11 Са
моковски мирови съдъ на 2 май 1924

. ■ <3

Оевобол;дението б'Ь дошло к' 
минало, а малцо следъ това за
почна и упадъка.

Сега ще наотжпимъ въ об- 
ластьта на факторигЬ, които 
прямо или косвено сж съдМ- 
ствувдли за упадъка на градъ 
Са^ок9въ. Тези фактори можемъ 
да цодраздфлимъ на външни и 
вътрфщни още отъ сега и хро
нологично по исторически редъ 
ще ги изброяваме, като посо- 
чимъ същевременно разруши
телната сила на удара огь и8~ 
в^стенъ факторъ и е ли било 
възможно да му се поставииз- 
вФстенъ противоударъ, за да се 
предотврати разрушението.

[СлФдва]

Въ културно отношение въ 
миналото Самоковъ е напра ви лъ 
много нфщо. Тукъ е цъвтФла 
резбарската школа, творенията 
Н1 която и днесъ удивляватъ 
човФка. Наредь сь това, зогра- 
фията (иконопиството), родона-' 
чалнива на която е доспееца 
Христо Димитровъ, нФкакъвъ 
близъкъ роднина на Паисий 
Хилендарски, тоже е цъвтФла 
презъ нфколко поколения. Са
моковъ е 
любиви и велики хора. Доста е 
да спомена Константинъ Фо- 
тиновъ отъ самия градъ и Па 
нси Хилендарски отъ околията, 
а цо-поелф и бореца за българ 
ската, духовна свобода .'Захари 
х Гюровъ, педаррра Христр

Максимовъ пр. И всичко, 
каквото ни е далъ Самоковъ, 
далъ го е презъ своя разцвФтъ, 
когато живота се развиваше 
нормално и всФки 6Ф, горФ долу, 
доволенъ. Въ културно отноше • 
нце, почти нищо не ни е далъ 
въ по-новитф врфмена, нитр 
пъкъ нФкоя по-видиюща се лич- 
ность. Значи, отъ тукъ можемъ 
да извадимъ едно ваключепие: 
добратФ и спокойни времена 
раждатъ гениитф и великитФ 
умове, а цеспокойнит^ т»кива 
създаватъ демагозитФ и твърдф 
дребнавите човФчета. Тъй е 
било всФкога и всЬкждФ, тъй ста
на и тукъ и започна неизбежния 
природенъ законъ на израждане 
то, съкрушението и отчаянието.

и единия и другия, макарь и 
въ разни времена, обсипватъ 
го съ хвалби и го знаятъ, като 
(.ега Ьиопа. Единъ отъ тФхъ 
се случилъ въ пазаренъ день, 
освенъ че най-ласково се про
изнася ва града, но хвали и 
„сатр! 8атосоу1“ т. е. само
ковското поле. И много право, 
защото тогавашното самоковско 
поле не е имало сегашпиятъ 
пустиненъ изгледъ, а е било 
райска градина: н*всекждф се 
издигаха видни и мадани; огра* 
дени прилично съ градини отъ 
всевъзможни дървета и лагове, 
верфдъ които се издигаха вулитй 
и дворцитФ на бейоветФ Това 
много наподобяваше на сред- 
невФковнитФ рицарски замъци.

и

далъ и нфколко родо* Плащайте си редовно або
намента, четете и разпро

странявайте единствения 

околийски вЪстникъ 

„Пробуда*.
—-----
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|стотиака за то«а Д'Ьл°. маваРъ

ШебнитЬ машини ,,${аумань“
надминаватъ въ вскко отношение машините

„Сингеръ“ и белосипедитЪ „${ауманъ“ ^
надминаватъ по л^кость и здравина вел „Свифтъ“

ПРОДАЖБА ВЪ БРОЙ И МП ПОЧЕКЪ

ХАИМЪ КОНОРТЕВЪ — САМОКОВЪ $►

^ффффф«ффффффффффффффффф|(

-й и иръдъ перспективата, че то 
ще бжде наредено по-добре и

IV
: -II »в- по евтино

Сега нека кажемь най-важ
ната причина за пропадането на 
синдиката. Дипломацията, съ 
която си послужиха противни
ците на синдиката, нЬмаше да 
го провали, ако не беше и до
шла на помощь не подготовката 
на тия, що подърж&тъ синди
ката. Самъ кмета, съзнавайки, 
че въпроса е сложенъ, важееъ 
и отъ голямо значение за об
щината, отъ една страна и 
прЬдь видъ на това, че той е 
акционери и влиза въ управи
телния съвйтъ на д-во „Бж- 
дещность“ — отъ друга, сл-Ьдъ 
като направи предложението за 
кредита огъ 1200000 лв. 8а 
електрическа мрЬжа, декларира, 
че ако съвета намери по-добра 
и по лесно постижима цель за 
изразходиане на гази сума и 
той ще се присъедини къмъ 
него.

При разискването единъ отъ 
съветниците предложи сумата 
да се изразходва за започване 
на водоироводъ, другъ — да се 
даде на синдиката. Но никой 
не можа да «аргументира пред
ложението си. Съветника Д. 
Джанъмовъ беше доста съобра- 
зителенъ и исказа мнение да 
се проучи добре въпроса, и 
ако съ водите отъ Бистрица, 
сл*дъ като се построи електри • 
ческата юзина, ще може да се 
направи и модеренъ водопро- 
водъ, вместо този отъ „Ярь- 
Бунарь“, койго е много несъс- 
тоятеленъ, да се дадътъ парите 
на синдиката, та съ едни сред
ства да се постигнатъ две ху
бави цели. Съветниците, обаче, 
които сж за синдиката и които 
подържатъ, че казаното отъ г. 
Д. Джанъмовъ е напълно въз
можно, неможаха да докажатъ 
това съ никакви данни, а само 
съ голи и откъслечни думи и 
фрази настояваха парите да се 
предвидели въ бюджета за е- 
лектрификация. При тази атмо
сфера, при тази галиматия на 
мнения и предложения безъ

Построяването на железо
пътната линия отъ Софийската 
община, както съобщихме въ 
миналия брой, е решено окон
чателно. Това се потвърждава 
отъ всички автентични . неточ
ни ци. Не може да има вече 
никак» о съмнение, че Само- 
ковъ ще бж*е свързанъ съ же
лезница.

Споредъ проекта, ли пия га ще 
се построи отъ I ара Ихги- 
манъ до Самокоьъ. Построена 
по този пжть, тя става локална, 
безъ всЬкаква надежда за про
дължение било къмъ Дупница, 
било къмъ Долна-баня.

Единствения пжть, по който 
требва да мине линията е този 
по дефилето на Искъра По
строена по него, тя сгава въз
можна за продължение и въмь 
Долна-Баня, и къмъ Дупница, 
пъкъ даже и еаправо на югъ. 
Защото, ако се продължи до 
Долва-Бавя, ще имаме нова ле
вия отъ София до това село, 
която где мине презъ средата 
на околията, въ полите на са
мия балканъ и до самия ку- 
рортъ Чамъ-Кория. А това въ 
културно и икономическо отно
шение е отъ големо значение. 
Независимо отъ това тази ли
ния ще бжде много по-удобна 
отъ сегашната линия София — 
Долна Баня и ще се издържа 
много по икономически, защото 
ще се съкратятъ разходите по 
издръжка на депото въ Вакарелъ, 
службата на което е да помага 
за изкачване влаковете огъ 
Новоселци и отъ Чамшадиново 
до Вакарелъ. Сжщо, ако се про- 
дължи къмъ Дупница ще имаме 
една линия почти еднакво дълга 
колкото тази отъ Радомиръ до 
Дупница и при това много по- 
нолезна отъ последната вт 
всеко отношение. Казаното за 
продължението на линията отъ 
Самоковъ къмъ тия две посоки 
може да се каже съ още по- 
го.гЬмо основание, ако единъ 
день стане нужда да се про

дължи линията направо къмъ 
югъ

Верио е, че всичките тия 
бждещи хубави проекти не мо 
же да интересуватъ Софийската 
община, която строи линията 
съ огледъ на свойте средства 
и нужди. 11о не може ли да 
се заинтересува държавата | 
по-живо отъ въпроса. да го 
проучи съ нуждната предвид
ливост» и. да влязе, следъ то- ■. 
ва, въ разбирателство съ од 
щината, ва да с е построи ли
нията по естествения й пячть
— Искърското дефиле съ общи 
средства. Малко по-дългото 
време за довършване на пос
тройката пе ще да принесе кой 
знае какви врЬ^и на София, а 
недостига отъ средствата, като жа въ града, 
се дадътъ отъ държавата не ще Електрическа енергия немаме, 
да осиромашътъ хазната СрЬ- а най-късно до 6 месеца ще 
щу- това, обаче, линията ще си направимъ мрежата. На 
добие характеръ на национална пръвъ погледъ това ще рече : 
артерия съ грамадно значевие „Още рибата въ морето, ние 
за държавата и па всички ония пържимъ зехтина“.
мЬота, презъ които ще мине Въ сжщность, обаче, работата 
сега и ще се развие утре. не стои така. До В месеца вай- 

Безъ да си правимъ алюзия, 
че ще убЬдимъ компентентнитЬ 
места да възприематъ вашето 
гледище по въпроса, считаме за 
свой дългъ да изтъкнемъ гази 
необходимость, която, ако не 
двесъ, утре ще бжде призната 
огъ всички. Ако днесъ ни мързи 
да цроучимъ всестранно въп
роса, за да видимъ колко е 
важно правилното постовяне 
на неговото вачало, или ако 
ни е евздно да увеличимъ малко 
разхода, за да направимъ ис
тински народна ж.-пжтва линия вата ще вземе енергия.
— утре, косато действително- Явява се сега въпроса, може 
стьта ни бодне въ очите ще 
разберемъ туй, което е трЬб 
вало днесъ да знаемъ и да на
правимъ, но тогава ще бжде 
късно, защото милионите ще 
бждатъ вече похарчени. Тогава 
ще разберемъ грешката си и ще 
съжаляваме за стореното, тъй 
както днесъ съжаляваме за други 
подобни грешки отъ миналото.

1 1г-е

какъ пропадна синдиката
На 22 того Самоковския гр. | брани, ще подкрЬпимъ изказа- 

общ. сльвЬтъ прие на второ че- ного мнение съ сладните аргу- 
тене бюджетопроекта на общи- менти;
вата. Въ него кмета бЬше прЬд- Преди известно врЬме об- 
виделъ и съвЬтътъ прие да се щината взе решение да в.тЬзе, 
изразходва на първо врЬме едва като членъ въ синдиката. Това 
сума отъ 1,200,000 лева за книжно решение, обаче, шЬма 
постройка на електрическа мре* никаква стойности, защото тя

нито въ решението, нито сега 
въ бюджета прЬдвиде сума за 
делове. А знае се, че щомъ 
общината не дава пари за син
диката, това значи, че тя не 
влиза въ него и че той нЬма 
да се осъществи, защото пър
вото и главното негово перо са 
деловете му огъ общината Дей
ствително, кметът* каза, ле 
общината ще влезе въ синди
ката съ стойностьта на елек 
три ческата мрежа, ако той се 
учреди. На еиншката, обаче, 
требватг пари, за да започне 
работите по направата на еле
ктрическата централа, а не за 
електрическа мрежа. И щомъ 
не му се даватъ пари за тази 
цюь това значи, че не му се 
дава втзможность да се оож- 

или отъ щесгви и мрежата, която ще се 
строи ще служи на други го, 
тъй като тя за синдиката ще 
бжде нуждна въ последно време,' 
а за д-во * Бждещносгь" и други 
е потребна още сега.

ОсвЬнъ че общината не дава 
цари за синдиката, тя става 
причина и гражданите да не 
дадътъ нищо за него Защото 
единь пжть построена мрежата, 
и осветенъ града съ чилто и 
да било енергия, никои вече 
вема да рискува да даде нито

късно енергия ще имаме, затова 
е необходима и мрежата. До 
този срокъ енергията на д-во 
„ Бждещность“ ще бжде готова. 
Около това време или мажо 
по-късно ще бжде готова енер
гията и на Бр. Манови на 
д-во „Мусала" и на Бр. Нен- 
кови. Това*каз- самъ кмета въ 
заседанието на съвета. Отъ 
една отъ тия фирми, каза кмета, 
а ние ще кажемъ, сигурно отъ 
д-во^ „Бждещность“ 
картела еа тия фирми, общи-

ли синдиката да се осжщесгви 
при даденото положение ? От
говора на този въпросъ не може 
да бжде другъ отъ този, че на 
синдиката се тури кръстъ. По 
единъ дипломатически пжть тия, 
които сж иротивъ синдиката, 
изпЬха неговата надгробна мо
литва, чрЬзъ бюджета на об
щина За да бждемъ добре раз

което бе гордостьта настоя 
край, създавдно презъ редъ 
столетия. Скоро всички видни 
и самокови (мадани) се обър
наха въ пепелища Всичко бе 
опустошено и разграбено отъ 
тълпи, състоящи се отъ селени 
и граждани. На железната ин
дустрия се тури край: тя бе 
погребена за винаги. Наистина, 
тази индустрия бе вече въ упа- 
дъкъ, поради конкуренцията на 
европейските готови желЬзни 
изделия, ио ако имаше тогазъ 
умни хора и могжща владелческа 
рака, да не допуска разруше
нията на толкозъ ценни по
стройки, съ готови подни сили 
и ако тия сили беха впрегнати 
още веднага въ друго индуст-

Д ръ Джиовани риялно производство, нямаше 
да настжпи, онова на което сме 
днесъ зрители

Съ напускането ща града отъ 
турското население, турската 
аристокрация изчезна, а бъл
гарската остана да сжществува 
и прекарваше врЬмето си въ 
безплодни партизански прения 
и умилкуване около силите аа 
деня Работите скоро дойдоха 
да подскажа гъ, че самоковските 
„чорбаджии“ безъ властьта хичъ 
ги небиваше. Власть и на всека 
цена власть. Научени да имъ 
се кади отъ всекждф и отъ 
зсекиго тамянъ, научени да за- 
поведватъ, научени да приематъ 
темавета и поклони, те нецо 
жаха да се примиратъ съ ми-

съльга да иматъ толкозъ права, 
колкото ги има единъ „елеш- 
перинъ“, както се изразяваха 
те, или както отпосле ги наре
коха „гробищари*.

Състави се първото българско 
министерство отъ Икономова'. 
То по начало бе консервативно, 
а това доста допадаше на са
моковските нотабилй и те се 
присламчиха къмъ него. Ала 
туй не трая еа дълго. И тази 
техна прибързана грещка, *рта- 
на пехотната точка на редъ 
нещастия. Тави грешка хвърли 
бжджщето на Самоковъ въ без
дната, отъ вждето съ никакви 
изкупителни жертви не можа 
да се извади и до днесъ, по
неже течната грешка и гЬхнрто

На какво ее дължи упадъка на 
Самоковъ

и дори безподобни. Започна се 
„плячката“ и разрушението. 
Скоро половината отъ града се 
обърна въ печални разваливи. 
Пято спомень отъ красивите 
многобройни бейски дворци, съ 
приказните хареми, градини 
шадравани и пр Посетителътъ 
на Самоковъ и днесъ още вижда 
следите на това хунско разру
шение и опустошение, макаръ 
и да сж изминали отъ тогазъ 
доста години — почти половинъ 
вевъ. Опустошението не се спре 
и не се изсипа само върху 
града, а обхвана всичко онова,

(Пр1дължение отъ бр. 43) 
Освобождението отъ турцитЬ 

завари Самоковъ такъвь, ка- 
къвто го описахме вече. Презъ 
Руско-Турската война, 
всичкото турско население на- 
оусна града, зараза всичко и 
се опжги за Дари градъ и Ана- 
дола, отъ кждЬто се и не за
върна' вече. Па 30 декемврий 

.18/7 г. руските войски 
Гурковил от]ЖДъ, нодъ начал
ството на генералъ Невяминовъ, 
завзеха Самокоьъ и тутакси се 
започна онова, на което ние 
българите сме доста способни

почти

огъ



'
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'ЧЕТЕТЕ ВЪ ИДУЩИЯ ПОГРЕБЕНИЕТО 

на ДО. Дашинъ
7 о Артилерийско Отделениещо и Зл. Николовъ, В1КВСТ0 да , 

влЬзе въ тави врата, вл4залъ БРОИ ПОСЛЪЦШ ГЬ ПОЛИ* 
въ съседната на нея врата, ТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ НА 
прЬзъ която се влиза въ едно 
помещение, кхдЬго сх склади
рани печки и други вгЬщи на 
окол. управление. Стената на

разсъждения предложението на 
вмета биде прието.

Тава синдиката въ Сьмоковъ 
биде погребенъ не толкова отъ 
пречките на заинтересованите, 
колкото отъ некадърностьта на 
тия ’ що ратуваха за него.

- Като излагаме това, нека 
кажемъ веднага, че по въпроса 
за синдиката не сме вземали 
и не вземаме никакво стано
вище. Отъ изложеното, следо
вателно, не требва да се вади 
заключение, че сме ва или про* 
тивъ синдиката ЦЬльга ни 
беше да кажемъ само, че при 
сегашното положение синдиката 
требва да се счита за пропад- 
налъ и че виновници за това 
ех самите тия, що най ревно
стно работеха за него.

ОБЯВЛЕНИЕ V. 2043
Известява се на иитересующитЬ се, 

че на 29*й августъ 1924 год. отъ 
9 до 11 часа пр. пладне въ Само
ковското околийско финансово управ
ление ще се произведе, търгъ чревъ 
спазаря»»не по доброволно съгласие 
за доставката на отделението 30.000 
кгр. ечиикь или овесь на приблизи
телни сгойность 1 50 000 лена, нужеиъ 
за крЬметодо 1 йокгомврий 1924 год.

Залогъ 5 на сто.
Тръжната преилска може . да се 

види вейки день въ Домакинството 
на отделението,

гр. Самоковъ, 22 августъ 1924 г.
Отъ Домакинството.

Погребението на М\ Дашинъ 
стана на 20 того. Поради уп
лахата, която убийството 
да те между неговите политиче-

МИХАЛЪ ДАШИНЪ

наюлникъ Д ф. Курдовъ, който 
:се премества въ Мехомия.

— ВИДИНСКИЯ1 градски^ фи- 
нансовъ агентъ Асень Саасовъ 
се премества на схщата длъж- 
ность въ гр. Самоковъ.

— Публикуванъ е въ Дър- 
жавенъ вестни къ закона за 
отмЬнение закона за рекламата. 
За напрЬдъ таксата, коя го се 
събира отъ финансовите управ
ления върху рекламите, нЬма 
да се събира.

— Споредъ изменението на 
закона за гербовия налогъ, ко-

съз*

ски и лични приятели, на* по
гребението приедтетнуваха 
го малко мхже. Жени,

това помещение огь къмъ ули
цата била срутена и имало 
дупка, прЬзъ която човекI мно
го лесно можелъ да излезе. 
ВлЬзълъ въ това помещение, 
Зл. Николовъ прЬминалъ между 
печките' и прЬ*ъ дупката излЬ- 
зълъ .на улицата

Споредъ сведенията на по
лицията на вънъ, скрити не 
кхде, сх го чакали трима не
гови другари На вънъ 
града пъкъ го чакалъ единъ 
дупнишки файгонъ Щомъ из 
бегалъ отъ затвора, Зл Иико 
ловъ се събралъ сь другарите 
си, излЬл ш на вънъ отъ града, 
качили се на файтона и зами
нали за Дупница. Въ с. Кли
сура сх направили почивка и 
сх гуляли до кхмъ 2 часа 
презъ нощьта.

Подозрени сх въ подпомагане 
убиеца да избЬга и сх аресту
вани тримита негови другари: 
Славе Ивановъ, Цетрушъ Яневь, 
Григоръ Тасковъ

По причина па бЬгството на 
Зл Николовъ уволнени сх окол. 
н-къ и полиц. приставъ Георги 
Бойниковъ.

Но схщата причина уволнени 
сх и сх арестувани: стар. стра
жари : Хара.Тамби Гнговь и 
Нико 1а Янакиевъ V стражарите: 
Наумъ Бранковъ, Павель Ди- 
шовъ и Днмнтьръ Лобутовъ

Започнато е следствие по 
бягството, за да се установи 
дали некои огъ подозрените 
лица сх станали причина за 
бЬгството, за да бхдатъ подве-

мно
обаче,

имаше внушително мнозинство. 
По желание на покойния, тЬ 
лото му, поставено въ червенъ 
сандькъ, биде прЬнесене на рх- 
ДЬ прЬзъ улиците на горната 
махала, кхдЬто прЬобладаватъ 
работниците и беднигЬ граж
дани. Ордените му, поставени 
на дълга червена лента носеха 
прЬдъ тЬлото двама младежи, а 
ирЬдъ тЬхъ други двама мла
дежи носеха единъ венецъ. Све 
щеникъ не пиидружи тЬлото, 
вито т.къ го носиха въ чер
квата. Свещеника чакаше на 
гроба, кхдЬто извърши опЬлото 
и държа кратка рЬчь.

7-о Артилерийско ОтдЬление
отъ ОБЯВЛЕНИЕ Л* 2044

Известява се на интерес.ующитй се, 
че на 29 й августо 1924 гид. отъ 
9 до 11 часа ир. пладне въ Само- 
ковсвото околийско фяяавсиво управ 
ленив ще се произведе търгъ чрезъ 
свазаряване по доброволно съгласие 
за доставката на отделението 30,000 
кгр. типово брашно ва стойность 
240.000 /ева, нуждно за храна на 
войниците отъ Гарнизона за времето 
до 1-й октомврнй 1924 година. 

Залогъ 5 °/0.
Тръжнага преписка може да се 

види вейки день въ Домакинството 
ва отделението.

гр. Самоковъ, 22 августъ 1924 г.
Отъ Домакинството.

ето вшзя въ сила отъ 1 сеп- 
т.емврий, всички прговци, за
наятчии, професионали^ 
ще трЬбва да се снабдя гъ съ 
предвидените въ закона и пус- 
тнати въ продажба специялни 
карнеги,

БЪГСТВОТО НА 
убиеца на Дашинъ

ти и др.

На третия день отъ убий 
ството на Дашинъ и залавянето 
на убиеца му, послЬдниятъ из- 
бЬга отъ затвора на околийско 
то управление. БЬгството спо- 
редъ свЬдЬнията ни отъ власьта 
е станало при следните обстоя
телства :

ПрЬзъ деня на 20 того двама 
другари на убиеца Злати Ни
коловъ дошли въ окол управ
ление, донесли му дрехи и 
разговаряли. Предполага се, че 
съ тЬхъ е уговоренъ начина на 
бЬгството. ПрЬзъ схщия день 
Зл. Николовъ ходилъ много 
често въ захода. ЦЬльта ва това 
често излизане е било сигурно 
да избЬга, но не е сполучилъ.

Вечерьта, къмъ 8 часа когато 
всички затворници били въ 
двора и той стояль на вънъ. 
Като прибрали затворниците, 
Зл. Николовъ поискалъ да ос 
тане въ коридора, защото ималъ 
разслабване и требвало често 
да му се отключва. Понеже 
часовоя Павелъ Дишовъ се опа- 
сявалъ да го пази. еа вънъ, 
пратилъ да съобщатъ желани
ето му на ст. стражара Хара- 
ралаби Гиговъ. ПослЬдниятъ не 
разрЬшилъ да стои въ коридора. 
Тогава Зл. Николовъ поискалъ 
да дойде при него старшия 
стражаръ, на да му кажелъ 
нЬщо. Но поводъ на това му 
желание ст. стража рл нареди лъ 
той, Зл. Николовъ да дойде 
при него. СлЬдъ като отишалъ 
и казалъ на ст. стражара, ка- 
квото ималъ да каже, дежурния 
стражаръ Богданъ Бранковь 
завелъ Зл. Циколовъ въ затвор
ническата стая.

Въ момевта, когато дежурния 
.стражаръ отвори лъ вратата на 
затвора, захласналъ се въ нЬ-

въ които ежедневно 
ще вгшеватъ дневния си при- 
ходъ и ще ги обгербоватъ съ 
по три лева на всЬки хиляда 
лв Тия карнети требва да 
бхдатъ за вЬ ре ни отъ финансо
вото управление най-късно до 
края на този мЬсецъ Наруши
телите ще бхдатъ глобявани за 
пръвъ пхть огъ 1000 — 5 000 
лв., за втори пхть отъ 5000 
— 1 0000 лв. и т н.

РекламитЬ, гравирани па ме 
талически табла, на стъкла и 
др такива помежать на об- 
гербоване съ Ц)0 лв. на вейки 
кв метърь или част»- огь кв.

450 кв. метри 
праздно мЪето

се продава на улица „ Нико
лаева д — Споразумение: 

СЛАВЕ ЗЕЛЕНКОВЪ
Самоковски Схдебенъ Приставъ

ВЪ ОБУЩАРНИЦАТА ОБЯВЛЕНИЕ Д5 2520на
На 8 IX/1924 г. въ 9 часа предм 

пладне въ канцеларията мп въ Само* 
ковъ ще ородавзмъ публично единъ 
вонь, 7 г за 2,000 лв, привадле- 
жащь на'‘Никола Караджиновъ, отъ с. 
Широки Долъ за дългъ къмъ Михалъ 
Георгиевъ, отъ Самоковъ ио нзп. дйло 
98/1924 г.

гр. Самоковъ, 16 августъ 1924. г, 
Схд. приставъ: Хр. Миновъ

етоичко стояновъ
въ горната чяршия въ гр. Са
моковъ се намирагъ за продань 
со1идни и на най износни цЬни

обущаметъръ
— За замЬетникъ на увол

нени» Околийски Началник», г 
Из. Кхрджиевт» ще бхде назна-
ченъ окр. съвЬтникъ г. Хр. ( тел 7т л
Ив Зашевъ отъ с. Косгенецъ. СЯ г1 /\ СХ Л 1/1

— Скарлатина въ много | 
остра форма се е явила между | 
децата въ града. Има вече 
петь случаи на тежко заболяване.
За да може да се ограничи 
ботестьта лесно и скоро, необ
ходимо е тамъ кхдЬто се е 
явила болестьта да се пазятъ 
строго съветите на лЬкаря и 
гражданите да не посещаватъ франко София и склада въ Карабунлръ 
кхщитЬ, които сх карантини
рани отъ тази болесть

за ежедневно употребление, 
ловъ и п/ъть, за свадби и 

други луксозни
Самоковски Схдебенъ Приставъ

ОБЯВЛЕНИЕ л 2378дени иодъ отговорности и
Пидпнсаниять Христо Миновъ, сх* 

дебенъ приставъ ира Соф. окр. схдъ 
на 8 участъкъ, обявявамъ на ннтере* 
сующнтЪ се, че иа основание изаълн. 
листъ № 2491, пздаденъ отъ I Са
моковски мирови схднн на 21 май 
1924 г къ полза на И М. Джиковъ, 
отъ с. Шпрови долъ, пр»тнвъ Никола 
и др Петрови, отъ схщото село за 
6000 лева, и съгласно чл чл. 910 — 
925 отъ Гражданското Схдопроизвод* 
отви, на 8 сеитемкрий 1924 година 
ще продавамъ въ Самоковъ на публ. 
търгъ следующня длъжнивовъ дви* 
жимъ имотъ : 1} единъ ковь вравъ 
на около 7 — 8 г, оцЬненъ за 3000 
лева, 2) Едно юне б-Ьло, на около 3 
— 4 год., оцЬнеьо за 1500 лева н 
3) Едно юне бЪло-смво, около 4 год., 
оцвнено 1500 лева.

ЖелающигЬ да участвуватъ въ таа 
продань, трЪбва да се яватъ въ ка* 
38нпя день, часътъ въ 9 прЪди обЪдъ 
да наддаватъ.

кожени дарвули.хроника
Бирария Цървенксвь—София 

продава чисто натурално 
КАРАБУНАРСКО ВИНО

— Въ С. РаЙОВО на 31 того 
ще се произведе изборъ за 
енорийски свещен и къ.

— При откриването на
ловния сезонъ огъ Самоковското 
ловно д-во „Соколъ“, което 
стана на 17 того доста тър
жествено, сх убити 1 сърндакъ 
и 4 заека Дивеча биде изло- 
женъ на площада „Царь-Борисъ‘‘ 
и продадепъ на публичевъ търгъ. 
Добитата сума — 720 лв дру
жеството предало на Туристи
ческото д-во въ Самоковъ, за 

.да я употреби за цостройка на 
хижа на Мусала.

— 0рта~КЬ0ЙСКИЯ финан- 
совъ началникъ Анани Теневъ 
е назначенъ на мЬстото на 
Самоковския околийски фин.

. 15 лв. литъра 
и ДЖИБРОВИ РАКИИ

800 кв. м. мЪето
се продава съ дв'Ь паянтови 
постройки на ул. „Мариева,, 
А’- 33 м^жду съседи: Хр. 
Черешаровъ и Петръ Клин 
ковъ. Споразумение Сотиръ 

Чичановъ.

ПРОДАВА СЕ
или се дава подъ наемъ за тю- 
тюневъ складъ кхща ари Мит
рополитската церква, състояща 
се отъ постройка за жилище, 
постройка за дюкянъ и отдЬлна 
пос1ройка — оборъ, отлукана и 
чардакъ

Три Фотографи- 

човки апарати
се продаватъ. — Споразуме

ние редакцията-
гр. Самоковъ, 6 августъ 1924 г. 

Схд. ириставъ: Хр. МнневъХР, ЦАТРОИОВЪ

държане сцрямо велещперитЬ‘(, 
сирЬчъ долния слой отъ народа, 
докара контра реакция еднакво 
пакостна за нещастния градъ 
и още по-нещастната му околия.

Казахъ, веднага следъ осво
бождението Самоковъ изгуби 
своето индустриално значение. 
НЬмаше вече желЬзопроизвод- 
ство, нЬмаше абад?вилъкъ и 
гайтанджилъкъ, защото пава- 
рътг на тия двЬ индустри се 
унищожи. Еонсуматорътъ Бо
сна и Херцеговина падна въ 
лапите на могъщата тогава 
Австроунгария Тури се здрава 
граница и тези двЬ артерии, 
които
злато съ торби н човали за 
Самокоиъ, се прЬсекохя и той

залинб и заболо отъ хроническа 
неизцерима болесть. — Незави
симо огъ това, неговиягъ об- 
ширенъ интерландь, отъ доста 
богати села, сг окастри. Почти 
дбЬ трети отъ селата прина
длежащи къмъ него, се отрезаха 
и се дадоха на София, Дуп
ница, радомиръ и Т.-Назар- 
джикъ. Самоковъ полека-лека, 
следъ такава една грозна ампу 
тация, остана единъ трупъ 
валящъ съ въ своето нещастие. 
Той заприлича на единъ бившъ 
богатащъ, косато разбойници с^к 
обрали по средъ бЬлъ день и оста-

неща, може да се купятъ въ 
София винаги на по-ниска цЬ 
на отколкото въ Самоковъ, за
щото тозц цослЬдния е |изоли- 
ранъ, наказанъ, не отъ Бога 
— Богъ го е надарилъ съ редки 
красоти, а отъ хората, отъ бъл
гарски голЬмци, поради нека- 
дърностьта на неговите първи 
хора — на неговите синове. 
Нека си призваемъ това. Не 
инатъ. не сервилность, не слу
жене ца чужди идеи и интереси, 
можеха да спасятъ единъ по- 
гинващъ градъ, а служене сь 
прЬданносгь на самия този 
градъ, отстояване съ непоколе
бима у поригость интересите му. 
Ала такива хора нЬмаше Но
вото време, настъпилия обратъ

аъ стоаанско-икономическо ■ 
политическо отношение, следъ 
освобождението не намери под
готвени хора за цЬльта. Казахъ 
и по-преди, както при тупцитЬ, 
тъй и сега начело на властьта 
изпъкнаха пакъ „чорбаджиите“, 
хора мъчненодвижин, неспособ
ни и крайно сервилни. Те било

възгласена за столица на новата 
държава и като най-близъкъ 
съсЬдъ, има тоже сноя пай въ 
разрушението и упадъка на 
Самоковъ. Всичко пъргаво спо
собно бяга въ София и дири 
сво.ето щастие тамъ. Нейната 
бдизость души нещастния градъ 
и не му дава да вирей, какго 
слабитЬ фиданки немогагъ вирЬя 
подъ тежката смъртоеосна^Ьнка 
на орЬха. И останалите божемъ 
села къмъ Самоковската околия, 
пренесоха своя паааръ на про
даваните отъ тЬхъ артикули въ 
София, квдЬто всичко може да 
се продаде на по-скхпа цЬна, 
па има и що да се види тамъ, 
има и що да се купи за дома. 
Най-необходимите за живота

отъ инать или отъ некадър- 
носгь отъ непредвиддивость, 
може би, изпуснаха най-важния 
моменчъ, когато вместо огре- 
занитЬ -животоносни артерий на 
погинваишя градъ, можеха да 
му влеятъ нови струи отъ жиз
нена сила. За голено нещастие 
на Самоковъ това не може да 
стане.

вили да се валя въ мизерия, а 
отъ ближните викой неносяха вместо кръв*, орони
баремъ едва сълза надъ нещас
тието му. София, бидейки про- (СлЪдва)
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РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ ВСИЧКО ВЪ ПРЕДПЛАТА

УБИЙС1ТЕОТО НА 

Т. Алехеандровъ
НЪДОА ВЕЧЕ СК^ПИ ДЪРВД/Прехраната Нагласете още отъ сега печките си за камеви вхглища и 

си купете такива отъ Вчера сутриньта въ редакци
ите на столичнигЬ вестници се 
получи следиою съобщение:
Свобода или смъргь

15 XI 1924 г
Македония

На 31 августъ т. г. бй из
вършено едно велико злодеяние: 
изАгЪнниче^Ри бе убитп леген
дарния вождъ на Македонското 
революционно движение, члена 
на централния комитетъ на В.
М. Р. О. Тодоръ Александровъ.

Физическитй убийци, извер- 
гигЬ Щерю Влаховъ и Димчо 
Вретеновъ, двЬ най-вгЬрни и 
преданни орхдия на Алеко 
Василиевъ, още не са заловени.

Заговора, обаче, е напълно 
разкритъ.

УстроителигЬ на атентата, 
заговорнициг^-изменици Алеко 
Василевъ, Георги Атавасоьъ и 
тЬхнигЬ съучастници са нака- • 
нани съ смъргь отъ организа
цията.

Тодоръ Александровъ е мър-

Съгласно новия „Законъ за 
облекчаване продоволствието и 
ваматягане скхпотията“, общи
ните са длъжнр.: да вземалъ 
мерки за набавяне на храни за 
населението, както и да намй- 
рятъ средства за намаляване 
покупната стойносгь на разните 
артикули на пазара. ПрЬзъ 
време на войната и слйдъ нея 
имахме законъ за С. Г. 0. II 
Възъ основа на този законъ 
държавата огкри редъ учреж
дения, назначи безброй сиеци- 
ялни члнонници и турна въ 
техно разпореждане почти де
лата държавна машина, заедно 
съ персонала й, но доволно и 
редовво продоволствие на насе
лението пакъ пемаше, а скх- 
потията, вместо дн се намали, 
повече се увеличаваше Дали 
резултатите отъ приложението 
на новия законъ шйма да бх- 
датъ, като тия на стария закон!, 
това бхдащето ще покаже. Въ 

.всеки случай, закона е гласу- 
ванъ и властите, които сх на

ето на населението съ зърнени 
храни прйзъ зимния сезонъ с 
оть големя важность. Едва ли 
той не е първия и най-големия 
въпросъ, съ който общинския 
съветь ще трЬбва да се справи. 
Ако днесь типово брашно се 
продава 10 50 лв

никакво съмнение, че прйзъ

ДОСЕЮ&СКжТД МИНА
Единъ тонъ вхглища заменява 20 —- 25 коли дърва

[Тонъ вжгдища се продзва само ва 550 лв и 500 лв. 
франко мината*

Отъ склада ще се продаватъ и въ по-малко количество.

Мината — с. Доспей.не може да
има
зимата, тази цена ще се уве
личи значително. За да се из
бегне тази опасгность, вужжо 
е часъ по скоро да се закупи На 12 то го въ 4 ч сутриньта 
и складира възможно по-голймо 17 души въорхжсни съ пушки

и бомби и облечени въ граж
дански и селски дрЬхи дошли 
на гара Костенецъ и я блоки
рали СлЬдъ това заловили 
турнали подъ стража около 40 

увеличение цЬнага и на превоза души, които намерили вънъ отъ 
Незъ да се съмняваме въ ис- кхщитй и около гарата и киб- 

креного намерение на общината ритната фабрика Обезпечени 
да набави на населението ев- по тази начинъ оть съпротива, 
тивъ хлебъ, считаме за необ- | една часгь отъ техъ влЬзли въ 
ходимо да подчертаемъ, че на- 1 кибритната фабрика, а другата 
редъ съ доброто желание, ну- ! часть —- въ помещението на га* 
ждно е да се дЬйствува бързо | рата. Въ фабриката заловили 
и съ го.гйма вещина, защото директора и го заставили да 
вейко бавене или вейка малка имъ прйдаде всичките суми на- 
грйшка може да даде резултати, ходящи се въ касата на фибри- 
които да нанесятъ шеги на об ката Лишенъ <1тъ възможность 
щинската каса, да скомромен- да се защитава, днректорътъ имъ 
тпратъ службата по прехраната пр'Ьдалъ цйлата натичность, 
и да изложатъ на гладъ прйзъ в!злизаща на крупната сума 
зимата бЬдното население. 258000 лева. Другата часть

отъ наиадателитЬ, които влезли 
въ □ ом е щението на гарата, за
ловили дежурния чиновникъ и 
му отнели цйлата сума, нахо 
дяща се въ касата на гарата, 
възлизаща на 9425 лв . На из-

ОБИРА ВЪ КОСТЕНЕЦЪ
отехтетвувалъ, унищожили му 
н'Ъкои книяса и се опитали да 
я запалятъ, но не сполучили.

Слйдъ двучасово престояване, 
разбойницитй ударили звънеца 
еа гарата за сборъ и сигналъ 
за походъ и заминали на югъ 
по р Рибница. Единъ часъ 
слйдъ това пристигнала поте- 
рата, която е открила дирите 
имъ Поради преследването отъ 
потерата, разбойниците сх се 
отдалечили отъ легловището си 
и сх изгубили възможность да 
влЬзать въ връска съ ятацитй 
си Сега потерата прави усилия 
да пресече пхтищата имъ 8а 
избЬгване на далечъ, да ги об
ходи и залови.

Изъ обществото се мълви, 
иъкъ и единъ софийски вест
ни къ съобщи, че въ • числото 
на разбойниците е билъ и из
вестния Кузо Иосифовъ 11 ри 
разследването отъ полицията, 
обаче, подобно нещо не е ус
тановено.

количество храни, до като тър 
сеното имъ в! производителните 
центрове не е засилено и до като 
не сх паднали есенните дъждове, 
които сигурно ще н вложат ъ

и

тавъ.
Да живеятъ Т. Александровци 
Да жив^е Свободна и Неза

висима Македония!
За Централния Комитетъ 

на В М. Р. 0.

товарени съ неговото приложе
ние требва да взематъ присърце

да ги,постановленията му и 
'прйведятъ въ изпълнение съ 
нуждното усърдие, вещина и 
точность, здщою безътияусло- 
вия и най-добрия законъ не 
може да даде добри резултати. 
^Възъ основа на споменатия

А. Протогеровъ 
Въ комюникето се казва, че 

устроителитй на атентата Алеко 
Василевъ и Георги Атанасовъ 
сх наказани съ смърть И дей
ствително столичните вестници 
съобщиха, че споменатите два
ма, заедно съ привържениците 
имъ Ангелъ Коларовъ, Дими- 
търъ Шиновъ, Димо Петревъ 
и др.. сх убити въ Горна Джу- 
мая. Схщите вестници съоб
щиха, че въ София сх убити 

! на 12 того и народния пред- 
исказва публна бяагодарность ставитель Димо х. Димовъ 
и дълбока признателность < на Славчо Ковачевъ, мирови сх-

дия въ София, които тоже били 
снодвижници на македонското 
дело и съидейници на Ал. Ва
силевъ. Предполага се, че въ 
Горна Джумая сх убити и рх- 
ководнитй личности около дру
жество „Илиндень“ — Арсени 
Иовковъ и Г. Занковъ.

декларация
Подписаниятъ Василъ Д Стс- 

фановъ, отъ гр. Самоковъ. по 
занятие тепекеджия, деклари- 
рамъ. че за паирйдъ п реста вамъ 
да бхда членъ на която и да 
била политическа партия 

Взимайки и редъ видъ тежкото 
положение на народа, настанало 
с*еДъ воПнитй, заявявамъ, че 
за напредъ ще се стрема до 
колкото имамъ възможность да 
бхда полезенъ за икономичес
кото и културно повдигане на 
обществото, безъ да държа 
сметка чрезъ коя политика това 
ще се постигне, 

гр Самоковъ, 11 IX 1924 г.
Василъ Д. Стефовъ

здконъ, отпуснатъ е на Само
ковската община кредитъ за до 
ставка на храни Въ едно оть 
миналитЬ си заседания общин
ския съветъ назначи и комисарь, 
които ще се григзи за намале- 
вие на скхиотията и за продо
волствието. За забелезване е, 
обаче, че до сега, макаръ да 
се измина доста врйме оть пуб
ликуването на закона и отпус
кането на кредита, общината 
не е взела още никакви мерки 
8а набавяне на храни за зимата, 
вито пъкъ е издала вйкакио

Му 6лична 

бяагодарность.
ОЬмейството Ал. Ташуновъ

лизане отъ гарата изиочупили 
аааратитй съ прикшдите ва 
пушките си.

Когато вършили обира при
ети гналъ на гарата единъ тоеа- 
ренъ влакъ Разбойниците зало 
били персонала на влака и го 
малтретирали много зле съ цель 
да иятръгнатъ нещо аа обиръ, 
но не сполучили.

Въ схщото време веколко 
души оть разбойниците влезли 
и въ кхщата на търговеца Ст. 
Христовъ, който въ това време

и

г. Д-ръ Б. Исаковъ щ положе 
ни те отъ него трудъ и грижи, 
благодарение на които за кхео 
време излекува и двете му 
дЬца отъ болестьта скарлатина.разпореждане нротивъ скхно 

тията.
Въпросътъ за нродоволстзи-

Ал. Ташуновъ

а вмЬсто това, Самоковъ изпрати 
двама консерватори, избрани съ 
сто — двеста гласа 
цигани и съ това предреши 
своята смърть. А народътъ нито 
отбираше, какво е туй избори, 
нито отиваше да избира

Разсърдено либералното мини
стерство отъ този жесть на само* 
новци, измЬни първоначалното трасе 
и го прЬкара поЬзъ ВакарелснитЬ 
височини и Солудервентъ, като ос 
тави Самоковъ да се пържи въ 
собственото си масло, а заеднссъ 
него и нЬколко нещастни села

Ако грешката на Самоков
ските първенци е непростима, 
то двойно попече е непростима 
за Ония тогазъ управници ми
нистри, 1фиш зарпдъ бълхата 
изгориха юргана. Това държа*

Д ръ Джиовани умни хора, грешката би ср 
поправила до известна стеаень.

Вившиятъ царь ^ердинандъ, 
по едно- врйме, беше се силно 
влюбилъ въ Самоковъ, поради 
неговите прелестни природни 
хубости; а той, както е изве
стно, беше истински новархъ. 
Неговата дума беше законъ, 
неговата дума две не ставаше! 
ИрЬбивавайки често въ дворцитЬ 
си тукъ, той често извикваше 
нЬкой отъ самоковските 
венци при него да разагЬнатъ

вническа ли е политика, да 
изоставишъ най износното, най 
удобното, най-късото трасе и 
да се катери шъ по Вакарел- 
ските височини само ва инатъ? 
Това не е билъ никакъвъ дър- 
жавнивъ, а обвкновенъ бълга
ри 1ъ — чичо, грубъ, псуващъ 
неистово и силно наноенъ съ 
цтмъстителност^, злоба и дивъ 
инатъ. Ето близо вече поло ви иъ 
некъ държавата тегли послед
ствията на такава една безумна 
държавно-икономична политика 
и изтощава и тъй слабите си 
финансови средства,' като упо
требява винаги за вейки трень 
по два-три локомотива — К*кто 
и да е, грЬшката си е грешка, 
но Д1Ш отпосле но ре имаше

|Ча какво ев дължи упадъка на 

Самоковъ повечето

тилното течение подъ водител-(Прс дьлжент* отъ бр. 44)
Първите министерства у насъ , ствого па Икономова и Гр. Ни- 

.се често сменяваха. Това се дъл- ; чевича. Сь това течение се до* 
жегае на неулегеалия още жи- ста демагогствуваше на времето 
вотъ. Изначало се появиха две си, защото ужъ това течение 
политически течения: консерва- било „съ русите“ на вейка цЬна, 
тивно и либерално Не народа а либералното — иротивъ. 
разбиршре тия работи, а това се Предстоеше да се свърже 

ни ята Цириградъ • Сарамъ-бей, 
съ оная на западнитй държави. 
Найизгодното трасе бЬше Цари* 
бродъ, София-^амоковъ-Сарамбей. 
Но понеже на влпеть бйха ли
бе ралите [каравелистите] 
поискаха дп се нзбе| атъ отъ Са
моковската око тия техни хора,

ли-
насаждаше .отъ една шепа ин- 
телегентпи хора, за техни изго
ди п разбира се, по подражение 

* на западната цивилизация; на
родътъ не (Нине нищо повече 
отъ стадо овце. —- Кнзахъ из
начало болшинството отъ наши- 
гЬ чорбад;кии възприе консерва-

пър-

миелн по повдигането на не
щастния градъ. Ала какви ми
сли ще размЬняшъ съ нзкуфяли 
и некадърни хора? .... Следния 
куриозенъ случай ясно илюст-

които

рира умственото състояние на
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— 41 пас», и свещ, Ив х. 
Димитрова» — 1 глпсъ

-- Каракачзнина Тонго До- 
лин е намЬреиь самробееенъ 
на едно дърво ьъ мЬстнпсгьта 
лБЬльова- Полива”.

. — добилата на Цане М. 
Игновъ, отъ с Райоко е ождре- 
била недоносено конче съ двЬ 
глави, което на врЬмо е нрЬ 
парирано и запазено

*Ь гЬ
ШевнитЬ машини ,,${ауманъ‘

^ЕДЪЗНИЦДТА СлЪдетвието
-I!
•ЙИзказаното отъ насъ мнкнис по бягството на убиеца на М. 

за патя, по които тр-Ьбва да Дашинъ е приключено. Мито 
мине ж. п, линия София Са- едно отъ прЬдварителнигЬ свк-. 
моковъ, намЬри отгласи и въ д-Ьния, които полицията имаше, 
столичната преса. Така, в. „ Не- за начина на бягството, запо- 
вависвмость0, съгласевъ на4 оката къмъ която убиеца е 
пълно съ посочените отъ насъ 
аргументи, въ броя си оть 1 
того, препечата цфлата ни ста
тия, а в. „Търговско• Стопан
ски в4стникъ“ (бр 261 отъ 
6/1Х т. г.Л като подържа, че 
естествения пхть на линията е 
прЬзь Искърското дефиле добавя:

До като е врйме правител
ството ни требва дм вземе п}»и
сърдце този важена» въпросъ, а командированъ иъ с 
и самоковската интелигенция, а на местото на уволнения ст. 
която не е малко въ София и стражаръ Хар. Ги ров ь повишенъ 
Самоковъ, да образува деяте- е мл. стражаръ П. Галевъ 
лееъ комитетъ за усилена про
паганда на това хубаво на
родно д'Ьло’4

Да, вгЬрно е, самоковска ин
телигенция има и въ Самоковъ 
и "въ София и на всЬкждФ, но 
тя не е интелигенция, кмсвато. 
разбира ,,Търговско Стопански 
вкстникъ“. Интелигенцията, ко- 
ято требва да носи факела на 
обществения животь, която тр-Ь- 
бва да се грижи за бждащето 
на своя роденъ край е вече 
угаснала. Отдавна, въ истори- 
ческия Самоковъ себелюбието 
и завистьта, клюката, клеветата 
и зюбата насадиха и издигнаха 
на обществената нива плевели, 
които задушиха истинската ин- 
телегенция и лишиха Самоковъ 
отъ будни творчески сили, отъ 
идеялни борци за общо благо 
каквито никога е ималъ и отъ | 
каквито тъкмо днесъ има най- 
голЬиа нужда.

Лт надминаватъ въ всЬко отношение машинигЬ * 
«Сичгеръ“ и белосипедитЬ ,,д^аумант> ^
надминаватъ по /гЬкость и здравина вел. „Свифтъ“. ?Г

ПР0Д5ЖБЧ ВЪ БРОЙ И НП .ПОЧЕКЪ

ХАИМЪ КОНОРТЕВЪ — САМОКОВЪ

4 8Ьн

4заминалъ и пр не е могло да 
се докаже. Поради това всички

б'Ьг- -яарестувани по новрдъ на 
ството лица сл освободени. 

Сл'Ьд'1. уволнението на
Войниковъ, въ

пол.
— Пене Ангедкозъ (Про

дановеца) на 1 того, въ пияно — Самоковския общ. см&тъ
назначи за комисаръ по пре
храната и намаление скдпо 
тията въ Самоковъ общинския 
сънФтникъ г. Гершонъ Хаимовъ.

— Геошонъ Хаимовъ отъ 
гр Самоковъ е намФрилъ единъ 
нортфеилъ съ 8.030 л . По една 
бе.гЬжка въ него* узналъ е, че 
той принадлежи 'на командира 
на 22 п. дружина г. подполк 
Тааовски и му го е прЬдалъ. 
I'-нъ Тановски и ”по-рано е 
загубилъ такава крупна сума. 
но пакъ е ималъ щастието да 
я нам'Ьри

— ИЗПРАТЕНИ с* по 
пощата квтанции за изпла
щане абоиаментигЬ Адми
нистрацията на вестника 
вФрва, че сумитЬ по гЪхъ 
ще бждять изплатени неот
ложно. съ което ще се у- 
лесни много издателството 
на вестника.

приставъ 
свръзка съ споменатото б Ьгство, 
повърнатъ е на местоназначе
нието му въ гр. С шокова., пол. 
приета въ Г1 Радекъ. който беше

Д.-Наня,

състояние каран, силно колата 
си прфзъ ценпра иа града и 
на площада „Царь-Борисъ“ сга-. 
зилъ 7
Вл. Филчовъ и

! I
годишното момиче на 

5 годишното 
Ангелъ Деяьовъ, 

първото оть които е само кон-
момче на

тузено въ крака, а прЬгчъ вто
рото сд минали и дветв колела 
на колата Понеже колата е 
празна и леке,сериозни повреди 
не има ех причинени.

Случаи на бързо карше ко
ли изь града имаме много често. 
Не сд редки случаите и на 
препускане роли коне изъ града 
оть разни момчета. Понеже 
това носи опасности за движе- 
ппгто изь града и е забранено 
оть наказателния законъ, же
лателно е иошцеяската власгъ 
да вземе нужднигЬ мерки за 
ограничението му.

Бирария Цървенковъ—Софиа 
продава чисто натурално 
КАРАБУНАРСКО ВИНО 

15 лв. лигьра 
и ДЖИБРОВИ РАКИИ

хроника.
— СждебНИЯ следователь г. | 

Хр. 11’севофонтовъ е пр'1мест« нъ | 
на длълсносгь подпр^дсЬдателъ ! 
въ Ооф. Окр. еддъ, а на не- I 
гово место е назначенъ г. ОвЬ- 
тославъ 1'ълдбовъ.

— Нързий Мирови еждия 
въ Самоковъ, г 11. Макснмовь 
е пркмЬегень за членъ въ Па- 
шмак »и мекия Окр. с&дъ, а на 
негов*> мкето е назначен! кан
дидата при еддебния с.гЬдователь 
въ Самоковъ г. Борнсъ Карами- 
товь.

франко София и склада въ Карабунлръ
— Самоковското благотво

рително братство „Хр. Черно 
пЬевъ“ сърдечно благодари на 
г. Конст Янкоиъ, учитель въ 
Американската гимназия въ Са-

Г
ПРОДАВАМЪ 

ПЧЕЛНИ КОШАРИ
1 ,,2)аданъ-6латъ“моковъ за подарената на брат

ството сумата 1400 лв , които 
г. Янкоиъ е пол учил ъ отъ за- 

— Презъ текущата 1924 стахбвка на покойния си братъ 
год се навършвать 10о години ! Павелъ. По желание на дари- 
оть изнамкрването на кибрита, теля сумата ще се предаде на

крайно бедното бЬжанско сЬ-

! Споразумение : Ив. Севуювъ.:
УЧй

ПРОДАВАМЪ 
20 кошара стара система и 
10 кошара система „Даданъ- 

блатъ“.
Споразумение: Дим. Вжжаровъ 

с. Поповяне.

— За Самоковски Окол.
лккарь е назначенъ г. Д-ръ Б 
Исаковъ вмкето досегашния та* 
къвъ г Д ръ Е Гойнаровъ, 
който си е подалъ оставката.

ОбЩ. &ЪВетНИКЪ г. Коста 
Спасунинь си е подалъ. остав
ката, понеже е взелъ общинско 
предприятие — отсичане дър
вена маса оть общ. гора.

КолоЪзда ат^ — бегачи 
въ обиколката на Ььлгарня 
пристигнаха вт. Самоковъ на 7 
того. Но инициативата на Са

мейство.
» — Дитедя на с - Друганъ, 

Радомирско ДсЬнъ Иенковъ 
Гърковъ се самоубилъ, катомокоиското колоездачно друже

ство сь съдЬйсгвиото на 11а- 
ча.мика на Гарнизона и кмета 
посреща не го имь стана доста 

Въ читалищния

ПРОДАВАСЕ
двуетажна ка.\ца съ четири стаи 
и всички удобства, съ ахъръ, 
отлукана и голямо дворно м^сто 

на ул „Мариева“ Л* 196
Споразумение : Ив. Копривщаница.

]тзреза'л'ь корема си съ единъ 
брьсначъ и извадилъ червата !
си, а следъ това- разреьалъ и 
гръкляна си. Това е второто 
иощбно по жестокость убийство 
въ Царството.

— Стажанта при Самок. 
грцеки дъря.авенъ бирникъ въ 
гр Ихтиманъ, на мЬстото на 
Норданъ Аташлински. който е 
преместенъ въ гр София.

— ПрЪмЪетенъ е Калуге- 
ровския държаве-нъ бирнкъ, ор- 
хднийска околия, Григоръ Крин- 
чевъ за гакъвъ на Райовския 
учасгъкъ, Самоковско.

— Приготвенъ е законъ за 
закриване акцизните ' управле
ния и предаване службата имъ 
на финансовите управления. 
Това е направено за съкраще
ние на разходите.

-- раненъ е съ яожъ въ 
гжрште кмета на с Чамша- 

д иново.

Опитъ за 

изнаеилзане
тържествено, 
бюфеть бегачите иолушха за
куска. а кмета на общината имъ 
огиустна награда 500 лева.— Общината отпустна да- 

черьта г-ца. В. (I , оть гр Са- I ромъ на А'оф. Окр посредна 
• моковь отишла въ .,Лага“ датьр- комисия местото край Искъра 

си кравата имъ, кояго тази вечерь срЬщу дър водели и цата на Бр. 
не дошла съ говедата. Тлмъ я | П. Ьързанови за посгройко на 
намерилъ Борисъ Ковччевъ, оть I столарско училище, а мЬстото 
Самоковъ, ловялилъ я на зе- 1 С|)Ьцу военния клубь - на 
мята и заночналъ да я изна- гарнизона въ Оамоковь за по- 
силвд. На писацитк й дошли ! стройка на новъ военен ь клубь. 
на помощь двама случайно ми- | 
идващи презъ това мЬсто гра- | 
ждани и я отървали оть-рлщЬ- 
тЬ на свирения блудника , тьк-

На 14 того къмъ 8 часа ве- | 1';

Гамоковски Сддебенъ Приставъ— Полицията ЗЬ гр. Дуп
ница на 8 того отишли въ дома 
на анархиста Никои Пшевъ 
да направи обиска, по поводъ 
на единъ цозивъ, който мина
лия день би гь тайно р.чзлепенъ 
изь улиците на град-ч. Юогаго 
органигЬ на власгьта се опи
тали да илЬзать въ къщата, 
Н. Пилевь стрклялъ и убилъ 
единъ детектив»» и единъ сгра- 
жарь и други двама стражари 
нарани гь, след ь кое то избегалъ.

— СдъНЧеВО затъмнение ще 
има на 19 того.

— Срока’ за доброволно из 
плащане на данъка е продъл
жена» до I октомврий.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2732
Обявявамъ, че на 18-й?'того ще 

продавамъ предь канцеларията ми 
едиа крава сива оценена 2000 лева 
принадлежаща на Димитръ Христовъ 
оть Ковачевци за погащение дългътъ 
му къмъ Мартинъ Дойчиновъ отъ 
с&шото село, по пзп. дЪл. 259/924 г.

гр. Самоковь, 9 сеиг. 1924 г%
. С&д. приставъ: Хр. ^Мнновъ

— Общината взе решение 
да се построи павилионъ на 
праздното мкего до читалището, 
който |це служи за поената 
музика.мо въ момента, когато дивата 

полова страсть въ него била 
лудо шшшела и когато моми
чето е нЬмало сили повече да 
се защитава. Борисъ Ковачевъ 
е задържа е ъ въ окол. управле
ние. Пошцията произвежда до
знание за даването му подъ еждъ.

— Резултата отъ избора за 
енорийски свещеникъ въ с. 
Райово, произведенъ на 7 того, 
е следния: кандидата Хр. п 
Димитровъ е получила. 176 
гласа, свещ. И. Константи новъ

Търся да нупя и чада, скоро телена
млЬчна краба 

или такава, която ще се тели 
скоро.
Дим. Стефкинъ, Сайоковъ

кЦарь Борисъи до големата 
чешма,

Да се използува силата и 
властьга на ц.чрь Фердинандъ 
по-после не можеше вече, за- 
идото. той намрази този градъ, 
поради силно развилия се ко
му низъмъ, тогазъ още тесни со
циалисти. И действително, въ 
кратко време се извърши единъ 
голямъ проломъ въ обществе
ните слоеве на града Самоковъ 
стана почти неузнаваемъ — той 
почервеня Г. ..

Неподвижность га, некадър- 
ностьта, иеобщителностьта ' на 
управляващите чорбаджийски 
среди съ долните слоеве отъ 
народа, докараха всичко туй. 
По едно време дойде въ Само-

класа, нзродътъ се отдЪли отъ 
пята. който можеше да го заведе 
къмъ сигурно икономич повдигане

ковъ собств. 
вънка единъ младъ чонйкъ, пакъ 
самоковецъ, адвоката», напоенъ 
съ западните идеи на Карлъ 
Маркси и отпочна люта безо
гледна борба протииъ виновния 
за упадъка на Самоковъ чор- 
баджилъкъ Иеще съмнение, въ 
неговата борба първенствующа 
роля играеше цакъ демагогията, 

'но той успе: почти половина, 
яко не и повече, отъ гражда
ните тра гиаха следъ него. Ио- 
сетне тпй взе въ ржцетЬ си и 
градската управа, ала ва Само
ковъ и околията настанаха още 
по-тежки дни — икономически 
той изнемогваше. Отъ пропове* 
дитБ на младия адвокатъ ‘за бя- 
даце благоденствие на бЬдната

всЬкога с* бивани натрапвани 
външни лица, немащи нищо 
общо. съ. Самоковъ и околията

хората, стоящи начело на града. 
На една депутация отъ само
ковски първенци, Царьтъ казва;

—Каква добрина, какво въоб
ще искате да направа на Са- 
мововъ,

— Бикъ немаме, Ваше Ве
личество, отговаря некой отъ 
деиугацията, ^бикъ да] ни пода
рите.

върна се отъ

п все по тежко понасяше игогб и за туй въ продължение на 
и бремето на живота. Борбата толкова вргЬме, нищо не^е по- 
б'Ьшо протись мФстнил чорбад- чги направено, 
жилъкъ най- вече, а въ сжщность, 
настлпи оби^ъ упадъка., та и 
нФкогашнитк чорбаджии едвамъ 
кретаха. И днесъ вече за чор
ба джийство въ Самоковъ — ка-

[Ол-Ьдва]

ПРОДАВА СЕ1
— Е, добрк, добрЬ, отговаря 

усмивайки се Царътъ.
А Фердинандъ, прЬзъ цв^ 

тущето положение на царството 
можеше да спърже Самоковъ сь 
линия, ала ние бикъ просихме, 
а не линия и единъ день осъм
нахме съ новъ бикъ, който че
сто се мхдреше на площада

или се дава подъ'наемъ за тю- 
тюневъ складъ к&ща при Мйт-

то се изк.початъ единъ - двама, 
едва ли може да се говори, ос 
вкнъ за нЬколкого жалки ос- рополитехата черква, състояща

се отъ постройка за жилище, 
постройка за дюкянъ и отделна 
поел рой ка — оборъ, отлукана и 
чардакъ

танки, плуващи още ужъ надъ 
общото ниво.

Друга една непростима греш
ка на рхководнигк фактори въ 
Самоковъ е и тази, че при из
бори за народни представители, ХР, ПАТРОНОВЪ

V; -
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Презвитеръ Рилски и довършатъ започнатото оть 
него освободително дело.

Преди да си замине, г. Ав 
рамовъ свика македонците и 
съмишлениците на македон
ското дгЬло младежи и, слгЬдъ 
като имъ раззи доста изчерпа
телно и доказа голямото зна
чение на македонските мла
дежки организации въ България, 
покани ги и тгЬ турнаха осно
ва на такава организация въ 
Самоковъ, която веднага наре
коха на името на Тодоръ Алек- 
сандровъ. За този случай със
тави се нуждвия учредителевъ 
протоколъ и се изпрати въ 
централата на младежките ор
ганизации въ София за утвър
ждение.

то и това е неоснователно. 
Преди всичко това разсъждение 
е въ противорЬчие съ свещен- 
яигЪ канони, защото съгласно 
техъ, не е позволено на епис- 
копъ да не приема или да се 
отказва (36 апост. пр.) отъ 
епархията, за която е избранъ 
и поставенъ, тъй като въ про- 
тивенъ случай, съгласно свещен-' 
нитгЬ правила, подлежи на от
лъчване.

А относно пъкъ другото въз
ражение. че Софийскиятъ мит
рополит ь н'Ьмалъ право сега.да 
бхде противъ ставропигията на 
храма „Св. Ал Невски“, за
щото той не е' протестиралъ 
противъ нея въ църковно-на
родния съборъ и въ архиерей
ското събрание, което удобрило 
проекто устава ще признаемъ, 
че митрополитъ Стефанъ, то- 
газъ като маркианополски епи- 
скоиъ е извършил ь, заедно съ 
кснчки други архиереи на Бъл
гарската цръква. една грешка, 
за г.гЬто като членъ на еппс- 
копата и на "Църковно-народ
ния съборъ, не с зачелъ веле- 
нията на каноните и учението 
на църквата. Отъ това обаче, 
ппкаг.ъ не слЬднй, че не му е 
позволено да съзнае тая грешка 
и че сега н’Ьма право като Со
фийски митрополитъ да защи
тава правата па Соф. митро
политска катедра.

Да се прогласи храмътъ „Св. 
Ал. Невски 1 за ставрояигиа- 
ленъ, ще рече да се допустнагь 
въ София не двЬ, а толкозь 
епископски власти, колкото и 
архиерей има въ Българската 
църква, защото членове на св. 
Синодъ по право сх всички 
архиерей яа Българската пра 
вославна църква.

Ставропигиалносгь на храма 
,.Св Ал. Невски“ би било едио 
специално българско църковно 
нововъведепие. което е въ про
тиворечие съ изричнигЬ све
щен пи църковни канони и Ек
зархийския уетавъ. И въ такъвъ 
случай св. Синодъ на Българ
ската Православна Църква, съз 
пател но и безъ никаква нужда 
се отделя отъ Православната

църква, като внася непознати 
ней църковни начала.

Това е истинското положе
ние при което ще требва да се 
намира храма ,,Св. Ал. Невски“в И111Д У.

Въ надвелерието на освеща
ването храма-паметнпкь „Св.
Ал. Невски*, всички почти ве
стници дадоха преценка по спо
ра възникналъ между св. Си
нодъ и Софийския митрополитъ, 
относно юрисдикцията подъ ко
ято требваше да остане „Сн.
Ал. Невски“. Една часть отъ
пресата даде правилна прецЬн- и църковно-религиозенъ актъ. 
ка, че тоя храмъ-паметникъ не- защото тон е главниятъ и един 
може да бхде ставропигиаленъ, ственъ прЬкъ рхководитель и 
защото това противоречи на началникъ на църковните дела 
църковните* канони и правила въ епархията си. II съгласно 
и, като така, требва да остане 
подъ юрисдикцията на епархии 
ския архиерей — Софийския 
митрополитъ. Обаче, намиратъ 
се и такива ежедневници и ли
ца, които подбуждани отъ други 
цели и по неведение църков
ните правила, се изказватъ, че 
митрополитъ Стефанъ не билъ 
въ правото си и, че не било 
сега времето да се повдига този 
споръ Но ето и не кой отъ 
основанията, възъ основа на 
които Софийскиятъ митроио- 
литъ се противопоставя за ста- 
вролигиалноста на „Св Алек- 
сандъръ Невски“. VIII правило 
на I вселенски съборъ гласи :

„Да не бхдатъ двама епископи 
въ единъ градъ“ Иа това апос
толско начало се основавали 
клирътъ и народътъ въ Римъ 
и се противопоставили на им
ператора Коестансъ, когато той 
настоявалъ да бхдатъ признати 
за епископи въ Римъ Либерий 
и Феликсъ и всички извикали :
„единъ Богъ, единъ Христосъ, 
единъ епискоиъ”. 20 правило 
в а Трулския съборъ гласи: „Да 
не бхде позволено на епископъ да повдига въпроса за юрисдик- 
всенародно да проповядва въ цияга надъ храма ,,Св. Лл 
другъ градъ, който пе принад Невски“, защото решението би- 
лея и нему“. Въ 31 и 39 апос- ло взето преди неговия изборъ 
толски правила, 5, 6, 7 и 9 за Софийски митрополитъ, и 
правила па Аотиохийскил съ- щомъ той е приелъ избора, 
боръ и Г4 правило на IV гее- съгласилъ се е съ това рЪше- 
ленски съборъ се казва: „Безъ оие и съ ограниченията, въ 
благословението и позволението които била поставена Софийс- 
на местния архиерей, никой ката митрополитска катедра —

не може да бхде рхкоположенъ 
въ свещенически и дяконски 
чинь Той освещава св анги- 
минси, полага основите за но
ви храмове и ги освещава и, 
безъ негово знание и съгласие, 
никхде въ епархията му не- 
може да се извършва каквото 
и да е богослужебно действие

ПАНйХИДА ЗА 

Т. Дпе.чеандровъ
Въ Неделя, на 21 того, Са 

моковсвото македонско благот
ворително бр во „Хр. Черно- 
пеевъ“ отслужи въ Бельова 
черква панахида за Т. А лек- 
сандровъ Понеже на този день 
и черквата празнува своя праз
ни къ, както всека година, та
ка и сега, черквата и делото 
пространство около нея беше 
препълнено съ народъ, дошелъ 
отъ града и околните" села. 
Тукъ беше и сдружението на 
кръчмарския еснафъ, който на 
с.ъщия день празднува патрон
ния си праздникъ, както и чле
новете яа запасното офицерско 
и подофицерско дружества.

Г1ри това множество отъ на- 
родъ, сле 1Ъ черковната слу?лба, 
свещениците отслужиха пана- 
хидата въ черковния дворъ. 
Ирезъ време на службата'двама 
прЬданни на македонското дело 
служители държеха на рхце 
портрета в а Т. Адексанлрозъ, 
поставенъ въ рамка, укичена 
съ «енецъ отъ я;иви цвЬтя. А 
голЬма часть отъ^приехтетвую- 
щите граждани носеха черни 
ленти съ името и портрета на 
убития революционеръ

СтЬдъ панахидата, дошлия 
отъ София специално за тази 
цЯль г. Аврамовъ, членъ на 
Македонската студентска мла
дежка група „ Бардаръ“ държа 
подходяща за случая речь Отъ 
името пъкъ на запасното по
дофицерско дружество въ Са
моковъ говори г. Хр. йванбвъ. 
И двамата оратори натъкнаха, 
че съ убийството на Т. Алек- 
сандровъ, Македония - загуби 
най-заслужилия свой синъ, но 
идеята за свободата не е убита' 
и вмкето убития Александровъ,- 
ще се яватъ други подобни ве- 
му герой, които ще продължатъ

тия и други църковни правили, 
всички църкви, молитвени до
мове и мопастири т. е. всички 
църковни домове и учреждения, 
намиращи се въ предели гЬ на 
епархията, стоятъ пода- изклю
чителната власть и юрисдикция 
на местния архиерей. Такова 
е неизменното учение на цър
квата, като се започне оть св. 
апостоли и се свърши съ пра
вославното изповедание на из
точните патриарси. II вьзъ ос
нова на тия изброени и др. 
законни начала и клетвата на 
всеки епископъ, че ще ги спазва, 
Софийскиятъ митрополитъ не 
допуска да се нарушаватъ пра
вата на възглавявания отъ него 
митрополитски прЬстолъ и пра
вата и задълженията на него 
вого епископско служение, да
дени нему по Божествено пра
во и апостолско приемство II- 
наче той ще отговаря, че е 
билъ наемникъ на своето слу
жение.

Колкото се отнася до раз
съждението, че Софийскиятъ 
митрополитъ ЕгЬмалъ основание

За дописницшпЪ ни
Некои отъ читателите на 

вестника пращатъ въ редакци
ята за публикация дописки не- 
подписави или подписани съ 
псевдонимъ. На такива дописки 
не може да се даде место въ 
вествика, защото редакцията 
нема възможность да провери 
сама много отъ изнесените съ ' 
техт факти или да прокара, 
като свои изказаните мнения

Ние сме готови да поместимъ 
въ вестника всека дописва отъ 
кждЬто и да иде тя и по ка- 
къвто и да е въпросъ, стига 
да нема личенъ или партизан
ски характеръ, но тя требва 
да бхде обезателно подписана 
отъ автора й. Ако схщия не 
желае да се изнесе името му, 
нека съобщи това, за да бхде 
запазено въ тайна, во лично 
за редакцията името на никой 
дописник^ не може да бхде 
скрито.

По тия причини всички до
писки, които получихме: отъ 
Кооиераторъ В., отъ -селена— 
сговористи, отъ Въздържател^ 
отъ Трупчия, отъ Гражданинъ, 
отъ Хлодвигъ и пр. — отидоха 
въ кошн.

четете в.
„Пробуда"

най-красиви поетични местно
сти : съ чистъ прохладенъ въз- 
духъ, кристална вода, вековни 
гори, китни дхбрави, прошарени 
съ велени полянки въ видъ на - 
вълщебви зелени губери и като 
придадешъ при всичко туй кло- 
коченето на хиляди буйни гор
ски поточета въ разни посоки 
и направления, край които 
хорове отъ безброй пернати 
певци имъ приглашатъ, полу
чава се една вълшебна картина 
съ дивна божествена хармонияи 
съчетаваща въ себе си всички . 
нюанси на баснословния рай.— 
Не напраздно полубогътъ ми
тичния Орфей, ненадминатия 
певецъ на древностьта, е иа- 
бралъ този прелестенъ Ш].

Д*ръ Джиовани що прави чудеса, а това е било 
вчера, това е днесъ, утре и 
презъ всички вЬкове. Пе може 
да се очаква нищо отъ хора 
убити духомъ, отъ хора посред
ствени, неподвижни, надути и 
съ високо самомнение за себе 
си, пропити съ злоба и прене
брежение къмь ближния, 
тайки всички други, 
произлезли отъ краката на Буда, 
каквито беха едно време Са
моковските чорбаджии. Наис
тина за мъртвиците нищо лошо 
не може да се говори, ала 
историята е безмилостна и тя 
требва да каже своята тежка 
дума. Не можем», да премъл
чи мт и иове.щнието на кому
нистите, които на два — гри

пхти имаха управлението на 
града Те пъкъ имайки предъ 
себе си принципа „колкото по- 
зле, толкова по-добре\ нищо 
не предприемаха и нищо, не 

и тъй Самоковъ

БЪДЕЩЕТО НА САМОКОВЪ
II. лема 1 часть отъ интерланда на 

този градъ и давайето му на 
схседни градове; 4. Близостьта 
на София ; 5. Липса на съоб
щения и 6. Отсхтствие на спо
собни живи творчески сили, а 
това последното обстоятелство 
е най-важното, защото ако 
имаше поне него па лице, 
всичко друго би се премахнало 
още на врЬме. Човешкилтъ 
гении е, който прЬмахва, пре
газва всички пречки и пре
пятствия— който безспирно вър 
ви нап|/Ьдг, вдигайки високо 
факела на науката, разума и 
просвЬтата Да, той е що твори,

Въ неколко статии избро
ихме причините за упадъка па 
Самоковъ, посочихме редъ фак
тори, действуващи пагубно 
върху икономическото развитие 
на града и околията. — Въ 
резюме тия причини, фактори 
и обстоятелства могать да се

направиха 
стигна до крайния пределъ на 
мизерията, на немотията. И ако 
не беха дошли на помощь не 
колкото тютюневи фабрики съ 
своите складове и работилници, 
които днесъ прехранватъ почти

ечи- 
че сх

избролгь и нодредшъ така: 
1. Унищожение и а старата ин
дустрия : же.тЬзо производство, 
гайтанджилъкъ, абаджилъкъ и 
пр 2. Непроизводителностьта 
на земледелски

половината отъ градското насе
ление, не 
биха стигнали работите въ този
нещасгееъ градъ.........

Но да оставимъ на страна 
всичко, Самоковъ има прЬдъ 
себе си велико и светло бхдеще. 
Надаренъ отъ природата съ

знаемъ до кхде

по-култури, 
ради планинския характеръ на 
местностьта; 3. Откъсване го-
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колпчн.сгно кпмпни въ Г.рОПЪ отъ 30 
дни глод'1. латнта ка възлагането на 
търга, тръбна ла «е «ъ-брязять въ 
авк«на на бюджет-), отчетностьта п

& 4 *Ь 4- && йъ гЬеь гк 4 && & 4 4 :к 4
Шевни тЬ машини „Цауманъ“

надминаватъ въ всЬко отношение машините
Л „Сингеръ" и велосипедите „^(яуманъ“ ^ 

надминаватъ по лЪкость и здравина вел. „Свифтъ“
ПРОДАЖБА ВЪ БРОЙ И МД ПОЧЕКЪ

й*
ХАИМЪ НОНОРТЕВЪ - САМОКОВЪ

||*

обяйякамъ, че на 8 актохврвК т. г. 
нь 9 часа вутрвяьтя ще продаваш, 
на пубяиснъ тьргь съ явно наш* 
вяий и поправилата яа продянъ на 
движими имоти въ канцеларията ми 
нъ гр Озмоковъ около 338 к. м, 
иглолистен^ дървеиъ строптсленъ ма* 
тнриялъ и около 676 куб. метра гор. 
лпнъ матнриялъ]отъ онЪжнигЬ преспи 
измиращи се въ Държавната^гора — ■
Яйлак1 «Драгяница*, БЪлъИск община

Споррдъ описа на Самоковския 
държавенъ лЪснччей, иатерияла се 
намира въ слТдпптй мУстносги и има 
олЪшитЯ, отбити номера, количества 
и видове:

I} Въ мТютностьта Студения Топ 
ликъ1*: отбити номера отъ 1 до 7 
включително съ кубически обемъ 50 
куб м , отъ които 2 3! правостояща 
и 47 69 и. лежаща дървена ласа 
строителень материялъ. 100 куб. м. 
горликъ материялъ.

2) Въ мЪстностьта <Щавиняко>.: 
строителепъ материялъ отбити ноиерз 
оть 8 до 15 включително съ куб. 
обемъ 60 куб. м., отъ които Г69 
к. м пра кос гояща п 58 61 лежаща 
дърв. маса Горд материяль 120 к. м.

3) Въ мЬстностьта < Стефанова 
Бичкия*: стрпптеленъ материялъ от* 
бити номера отъ 16 до 37 включи* 
■телил съ кубически обемъ 65 к. м., 
отъ конто: 14 00 правостояща и 50*10 
м лЪжаща дървена маса. Горлввъ 
материялъ 130 куб. м.

4) Въ мЪстностьта вЕалопко“. 
Строителенъ материялъ итбитъ ноиеръ 
38 съ кубическа обемь 60 к. м., 
оть които: 0 59 куб м правостояща 
и 59*4: куб. м. лежаща дървена 
маса Горлинь материялъ 120 в. м.

5) Въ мКстноотьта € Голямото То* 
ри ще: строителенъ материялъ 8 куб. 
м. и горлквъ 16 куб. м.

6) Въ мВстностьта <Кюмето>: стро* 
ителенъ 15 п горлквъ 30 к. м.

7. Въ мВстностьта „Подъ горна 
рЬка*: строителенъ 15 куб, м. и 
горливъ ;>0 к м

(•рокътъ за сВченето и изработва* 
пето на матерпяла е трпдесетдневенъ; 
считань оть деня на съобщението за 
това отъ сждебния присгавъ, а за 
изкарването му 45 дневенъ, тиже 
отъ съобщението и кубирането на 
изработения оть купувача материялъ.

Куиувачътъ нлаща, освЪнъ бериигЬ 
за произвеждане продажбата, съгласно 
закона за сждебннтЬ пристави още и 
2 яа сто градско нраво, 5 на сто 
за фонда културни, мероприятия по 
водите и горите при Министерството 
ва ЗемледЬлието ц Държ. Имоти и 
разноските за публ. на настоящето.

Първоначална цена ва продаваемия 
се материяль е: за строителния 100 
лв куб м , а за горливия 10 лева.

За«огъ за иравоучастие въ търга 
се века 10 на сто отъ първоначал* 
нага оценка на материала. Следъ 
окончателното ирисжждане на мате* 
рпяла оть сждебния приставъ, купу* 
вача е дльженъ още въ деня на 
търга да внесе 1 четвьртъ часть отъ 
стойниетьта на куиения материялъ, 
а останалата сума най късно на сле* 
дующия следъ търга день (чл. 937 
оть закона за гр. сждоировзводство).

Подробния оиигъ съ означение яа 
материяла. както и ноеминте условия 
за иродажбата му могатъ да се ви* 
дить всеки прнсжтственъ день и 
чась въ канцеларията ми.

гр. Самоковъ, 20 септ. 1924 г.
Сжд. приставъ: Хр. Миновъ

ПРАЗНИКА НА 
запаен. офицери ■1 ..

«8На 21 того, празника на 
съединението, запасните офи
цери въ Самоковъ празнуваха 
своя патроненъ празникъ. По 
този случай въ Митрополитската 
черква биде отслуженъ молебенъ, 
на които ирисжтствуваха опъл
ченците въ руско-турската вой 
на и доброволците отъ войната 
за съединението, както и много 
граждани, офицерското тЬло съ 
войската оть гарнизона и учи
телите съ ученицигЬ отъ ос
новните училища. СлгЬдъ от- 
пускъ на черква, запаснигЬ офи
цери и войската се построи въ 
черковния дворъ, кждЬто начал
ника на гарнизона г. подпол- 
коввикъ Братановъ ги поздрави.

Отъ черквата запасните офи
цери въ строй и войската, ва-

пред приятната.
Приемането па камаиит!1 ще 

въ дкорв ни градската 
манда.

стана 
поясарна ко- 

Утъ Кметство го.• ;>•в
I)- Памокевсво Гр Общинско Управление-в ОБЯВЛЕНИЕ V 5495

гр Самоковъ, 22 септ. 1924 г.
Общинското Управление обявяла 

на ннтерееующите се, че на 1 ий 
Октомврнй г. г. оть 3—5 часа слЪдъ 
пладне въ помещението на Финаясо- 
ното Управление* ще се произведе 
тьргь по доброволно съгласие за от
даване на предприемачъ направата на 
плана за електрическа мрежа въ града 
п поемни условия за изпълнението 
на сьщия плалъ.

Прпб. изителната глойностье 20000 
лова. Зялогъ се века 10 на сто.

КоикурннтитК да се сьобраяявагь 
сь чл 125 огь Закона за бюджета, 
отчетностьта и предприятията, като 
прЪдставятъ удостоверение и за пра 
востсобвость
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ПРЪХРАНАТАХРОНИК А
— Йванъ Хр. Чичанозъ.

отъ гр Самоковъ изказва пуб
лична блягодарность и дълбока 
признателность на гарнизонния 
л-Ькарь г. Д-рь Донковъ, който 
благодарение на своите позна
ния и голяма лекарска опит 
ность, както и благодарение на 
усърдния му трудъ и грижи 
усшЬлъ на време да освободи 
отъ бременость жена му, като 
запази живота и здравето на 
нея и на новороденото.

Както вече съобщихме, об
щинския сьвЬгъ е назначи гь 
за комисари по прехраната на 
Самоковъ общ сьвЬтникъ г-нъ 
Гершонъ Хаимовъ. За нсовъ 
помощникъ е назначенъ общ. 
съвЬгникь г. Халваджиисьн. 
Доставката ш къ на храните е 
възложена отъ съьЬта на тър 
говцитЬ-брашнари Павель Ко- 
кошчевъ и Лн. Кашьмовъ.

Преди да вземе това рЬте- 
ние* обг 1 съв'Ьтъ, е ималъ при
ложения оть жмньчара Андрей 
Михаиловъ, огь търговците 1\ 
Фурнаджиевъ и К'ирилъ 
Донгериевь и др , съ които еж

Оть Кметството*чело съ музиката потеглиха 
къмъ площада „Царь Ворисъ“. 
Тукъ се събраха много граж
дани, като мислеха, че ще има

Шипочапско уч. настоятелство 
ОБЯВЛЕНИЕ 1!

И<в1»стяня се на китересующит!*, 
се. че и;1сгиятел«гв*1г> на 26 октом- 
врпй т. г. ще произведе публиченъ 
търгь за отдаване подъ наемъ учи
лищното ханче сь градпна и ливада 
отъ 5 декари за ирЬме оть 1 януа 
рпй 1925 г до 31 девеи 1927 г 

Първоначална цЬна 1 !)0 0 лева 
Залогь за участие въ търга е 5 

па е го.

— Избора за общ. съвет
ници оъ Богдановската община 
и за учил. настоятели въ Меч- 
ковската махала е касиранъ.

рЬчь по случай празника и 
събитията прЬзъ нослЬднитЬ 
дни, които за организираните 
запасни офицери требва да 
пргЬдставлявать най-голкмъ ин- 
етресъ За гол&мо очудване на съвЬгиици и учил 
всички, обаче,
каже пито двЬ думи ВмЬсго

Пв.

посочвани разни начини и ус-
— ИзбОрИтЪ за общински 

настоятели
нема кои да въ с с Широки долъ, Продо 

невци, Вакарелъ, Чукурово. Го
ведарци и Доспей 'ще се про

довия за ефгиио и сигурно 
продоволствие на града. Бък1> 
тъгь, обаче, не е илкаълъ нъ 
обяснение сь тия лица, нпто Члйнлш*т1,> 125 и 127 оть Закони

за бюджета, огчигипсгьга п нрЪднритова музиката изсвири едно 
хоро на войницитЬ, сл^дъ което 
всички се разотидоха.

Къмъ 1 1 часа запаснигЬ 
офицери дадоха закуска въ 
военния клубъ на своитЬ чле
нове, на офицеритЬ отъ гар
низона и на поканени гости, 
между които почетно мЬсто за
емаха опълченците въ освобо
дителната война и добро вол. 
отъ сръбско-българската война. 
Т)къ се държаха рЬчи оть 
подпредседателя на дружеството, 
запасния капитанъ г. АндрЬевт, 
отъ началника ва гарнизона г. 
подполковникь Братановъ и отъ 
г. г. Д-ръ Калинковъ, по
ручика. Чичевъ, запасния подо
фицер ь г. Хр.Ивановъ, който го
вори отъ името на дружеството 
на запасните подофицери, учи 
теля Г. Мартиновъ, който го
вори отъ името на Македон
ското Братство „Хр Черво- 
цеевъ“ въ (Самоковъ и до I 
Основната мисъль въ рЬчите 
на всички тия оратори бкще 
големата нужда на Отечеството 
отъ пркдани негови синове за 
запазване вътрешния миръ вт 
това усилено време и за изба
вление на българския народъ 
отъ страданията, които му до
ведоха войните.

—о —

е нотьреиль другите саеция- 
лиеги иь тази обласгь на тър
говията. да размЬни съ тЬхъ 
мис ти и тогава да разреши 
въпроса. Поради точа изъ об
щество го се носят), всевъзможни 
слухове, относно; съображения та, 
които сж накдрали сьикта да 
жктжпи но този начинь и 
какви ще бждчть последствията

изведагъ на 2 ноемврий т г ятията сж 3!дьл7кателпи за конку
рс пт и тТ,.

Трьжинт!; кнпжя могатъ 1а се вз* 
дятъ въ общинско го уиравлеике. 

с. Шипочанъ, 15 септ. 1924 г.
Оть Нас гоя гелс гвото

— ПоввЧв отъ половината 
общ. съветници пъ Ихтиман
ската община, кждего избора 
биде взетъ оть опозицията, сж 
си подали оставката Общин 
ския съвктъ ще се разтури и 
ще се произведе новъ изборъ.

— Стоянъ Дазовъ Анчинь, 
отъ с. Долна Баня е убитъ на 
22 того, въ Радуилската гора 
въ местностьта „Ходжовица“ 
отъ едно дърво — трупъ, които 
падналъ върху него, когато го 
сЬчелъ.

— Общината е назначила 
три градски акушерки, които 
сж длъжни да давать помощь 
безплатно на семействата на 
бедните граждани и на чинов
ниците богато некоя акушерка 
поиска хокораръ за акуширане 
отъ нЬкои отъ тия граждани, 
да не й даватъ тякънъ и да 
съобщаван, за това въ общин
ското управление.

— Обещахме въ единъ отъ 
миналите броеве да съобщимь 
последните политически възгле
ди на М. Дашинъ. Огъ допьл- 
нителниге пи евкд(шия по този 
въаросъ, обаче, излезе, че той 
не представлява никак) въ ин- 
тересъ

Горно-Цасар. Уч Настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ 27.к- •

Тъй като произведения нч 15 н май 
т г тьргь за отдаване на наемател» 
на ^ н .7 парцели огь училищната 
зеленчукова градина, но неявяване к<.н 
куреити не се състоя, а конкуренти 
тЬ Нлая Араигеловь и. Георги -той 
ловъ," върху които бК изложеяъ тьрга 
за отдаван* па наемател ь 11. 14 и 15

оть тази система на продовол
ствие.

Пие ще държимь нъ течение 
читателите ни но подробностите 
на въпроса зз прехраната, за 
да могатъ правилно да се пре
ценят! добрите и лоши страни 
на усвоения огь общинския 
съвЬтъ начинь за продоволствие 
населението съ ефтинъ х гЬбь.

парцели огь същата град зла еж се 
отказали оть вьзлогненото имьнрЪд- 
цриитие, обявява сена нигересующи- 
тЬ «:«, че ма 11 день отъ еднократно 
публикуване настоящето вь мЪствия 
вВсппкь ,Пробуда* въ училищната 
канцелария оть 8 до 12 часа ирЬди 
обЪдь ще се произведе новъ тьргь съ 
ськратенъ гр кь за отдаването на но 
в * у.н наемателъ "горЪпоме ГатитЪ 5 
парцела при с^щитЬ иоемни условия 
Залогь 10 наето върху иьрвовачална 
цГ>на, конто онрЬдЪля тръжв. комисия, 
о. Гмрви Насарель, Септември 1924 г.

Одъ Настоятелството.

Самоковско Гр. Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ ч 5486

гр Самоковъ, 22 сеит. 1924 г. 
Самоковското Градско Общинско 

Управление обявява на ивтересующи гЪ 
се, че на 30 IX и. г въ и*»мкще 
нието ил Самоковското Околийско Фи
нансово Управление огь 3 — 5 часа 
ноелт, обТ»дь, ще се произведе тьргь 
ио доброволно съгласие за доставката 
на 2000 каменни плочи за нуждитГ> 
на градшггЬ канали, при следната 
голВмина: сь широчина 3—4 илочи 
въ (1) единъ метьръ, сь дължина па 
нлочнтв 0 60 — 0 70 метра и дебе
лина 7—8 см.

Желающите да длетавятъ горното

Самоковски Сждсбенъ Приставъ
обявление 2790

Иодиисаниятъ Хрясго Миновъ. сж’ 
дебень пристава нра Соф окржгкеиъ 
еждъ на 8 Самоковски п^ньлиите* 
•лепъ участьь*ь, ца основание оирЬ 
делението на Софийски окр. еждъ 
нодъ N 1094 оть 31 май 1924 г.,

за свое обиталище — за своя 
столица. — Бжджщето на Са 
моковь може да се определи 
съ дв1> думи: курортенъ и фа-. 
браченъ градъ. Шшл въ Бъл: 
гария другъ подобенъ кжтъ, 
който да съперничи на Само
ковъ по природните си пре
лести. — ОбитателитЬ на гор
деливата, ала прашна София 
щхтъ нещлтъ, при по-добри 
съобщителни сргЬдстга, ще пр*Ь- 
карватъ цялото лЬто и всички 
тържествени дни тукъ Изтръг
натите, спестенитЬ пари оть 
алчната столица ще се харчать 
тукъ. Самоковъ ще бжде гъм
жило отъ хора отъ развитЬ

покрайнини на българското 
царство, особено нрЬзъ лЬтния 
сезонъ, ала сж нуждни за това 
известни условия. ПрЬди всичко 
1 дко водни гЬ, 
фактори тр'Ьб;щ да се прЬдадатъ 
изключително • и всЬцело въ

богатъ рудоносенъ басеняъ, ври- 
еп;ъ вь недрата си руди отъ 
различень п)!оизходъ) както и 
отъ различи^ стой нос гь

Ме диповать извЬстия още

ние. — Е ли 
непостижимо всичко това? — 
Ме — За творческата човЬшка 
ржка нкма нищо невъзможно. 
Съ твърда воля, трудъ и по
стоянство всичко се постига 

Осненъ горното, Самоковъ и 
като иядустрияленъ центъръ не 
е изгубилъ значението си. Бла
годарение на безплатните си 
водни сили, конто скоро ще се 
пр’Ьвърнатъ въ могжща елек
трическа енергия, както 
древностьта, тъй и въ бждеще 
ще бжде пакъ единъ отъ пър
востепенните индустриални цен
трове. Геологическия теринъ на 
неговите околности нредставява

ти е, нравене ножове. Тракий
ските мечове (ножове) сж били 
прочути. Покрайнината 11ада- 
карня е била рударско место 
още въ пай далечните векове, 

оть най-древните времена за ; Тукъ сж били събирани не 
силно развито рударство нъ ту
кашната покрайнина. Тъй на* 
п ри ме ръ племето бесен , населя 
ваще Родопите, на което сто-

невъзможно и

уН|*)ав.1Я10щ»1те

само желъзии, а медни и златни 
руди Историка Иречекъ изкар
ва дори и названието 11алака-

служепие на народа, респек
тивно на града и отъ купъ 
развалини, какъвто видъ има 
сега той, да го направятъ 
краси въ и съ приятенъ из- 
гледъ. Нема нужда отъ гра 
мадни монумента ши постройки, 
а скромни, красиви и уютни 
кжщички, чисти улици, сносни 
водопроводи, добра канализация 
и евтино електрическо осв&тле-

рия отъ испанското Палакурна 
(кюлче злато). Тия места 
едно най-скоро време ще 6ж- 
датъ разработени и криещитЬ’ 
се по (земни богатства ще из- 
тЬзать на б'Ьлъ св-Ьтъ.

лицата се наричала Ускудама 
или ,,Узкодомъ“ (тЪсио место 
— геренъ домъ) и която е сто
яла, споредъ н1кои учени, на 
местото на днешния Костенецъ, 
сж били страстни рудари. Те 
к днгс/ь продължават) да ун- 
ражняватъ вековното си занд-

въ

въ

(Следва)
—о—
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ПРОБУ ОБЯВЛЕНИЯ:
венчални и годежнй' . , ; 50 лв, 
Бъ хрониката :на реДъ’ . . 10 лв. 
Всички:лруги: до 50 думи 2 лв. на 

дума; отъ 50 думи »*а горЪ 
1 50 лв. на дума.

Щ кв. саитимстъръ

АБОНАМЕНТИ :
За година . .
За 6 месеца .

1 брой 2 лв.

Редакторъ уреднихъ: 
Хр. К. Милевъ.

60 лв. 
. 30 лв.

« ). »*
’-А

. . 2 лв.околийски вЪвтникъ за Народа.
РЕДАКТИРА - КОМИТЕТЪ ВСИЧКО ВЪ ПРЕДПЛАТА•1 •: •

г. вЬстникъ „Зора” съобщава, 
че и други сх пойучйли такива 
анонимен писма съ съдържание 
заплашително, като ги кани да 
внесатъ въ н'ккое благотвори 
тел но д-во или рпздадатъ суми 
на бЬдни, но ватова да ув^до- 
мятъ мастната община. Отъ до- 
стов'Ьренъ източвикъ се науча - 
вамъ даже, че и пари сх по- 
лучени вь общината — 20 бан
кноти по 50 лева, което било 
резултатъ на анонимните писма. 
Е, какво става отъ всичко това? 
ЬелвигЬ нахраниха ли се? Со
циалните и економически не- 
згодй намалиха ли се? Кому
низма унищожи ли се? О! За
пека 81тНсиази! (0! Свещения 
простота!)

Накрая къмъ господа управ- 
ляющитЬ, понеже сх м^ого за
сегнати отъ това, отправямъ а- 
пслъ да се зайнтересоватъ по
вече, за да откриятъ тия сму- 
тители на реда и спокойствието 
да’ги 'поставятъ на местото имъ, _ 
а не сторятъ ли това ще на- 
каратъ обществото да помисли, 
че действително' и -те.иматъ 
делъ вь това — съмнение, ко
ето схществува за сега. г 

*■ «’**** СГпбчйтъГ^ '
с Гавриловъ ' ~

Адвокатт^Сймбковъ - 
” :“В; ;Р .Д1т.ме’мЬсто на гор- 
нитЬк две писма, понеже,' пред: 
ставляватъ общественъ интересъ, 
безъ да поемаме какъвто и да 
билъ ангажиментъ ’по тфхъ,

отечество“ така ли сметатъ, че 
се пази то? Нима подлосгьта, 
а не дбблестьта требва да бхде 
техната отличителна черта? Ни
ма Вие „нароцовластпици“ не 
сте ходили въ училище, било 
то военно или гражданско — 
школа или казарма? Нима Вие 
не знаете, че волята и доблЬ- 
стьта сх характерните черти 
на всеки честенъ и добромис- 
лящъ българинъ? Та нима Вие 
сте отъ техъ?Г Не, не, Оте
чеството ,,изъ за угла“ не се 
защищава. То иска отъ Васъ 
доблесть, воля и издържана, ха- 
рактеръ, каквито Вамъ липсватъ.

Е добре, ако Вие имате фак
ти за това, въ което хвърляте 
обвинение «ърху ми, каиете въ 
Очите ми, за да се хвърли свет
лина, която е необходима Вамъ, 
защото източниците отъ които 
сте черпили обвинението сх 
калеи и не сте имали въ предъ 
видъ професибпалния имъ его
изъм V или други'обстоятелства 
— отношения.

Но какво постигате сълвсйчко. 
това? Нима 1 мислите,4 че' ще 
промените начина на мйсЛенсРго 
въ хората?! НиМа мислите,'Де- 
допринасяте нЕщо добро? Нима 
донасяте сЛоШствие;’ 
така необходийо"днесъ?г>Не, бтге 
вредите на Отечеството. Вие 
пречите-^ за правилния му' ;еко 
номич-ески, политическип: со- 
цияленъ животъ. Вие сте хора,' 
които не му мислите доброто. 
Вие сте съ „болшевизирави мо
зъци “ и правилно с^е заключЕГли, 
че мксто за такива нЬма въ 
него. Да, правилно сте-заклю
чили, поради което не остава 
нищо друго освенъ да Ви се 
провикне: вънъ отъ вего, вънъ 
защото такива донесоха погрома 
му на Добро-поле, такива и сега 
го подготвя тъ съ тия си дей
ствия.

■ Въ броя отъ 3 бктомврий т.

вия, които може да ни изве- 
датъ отъ материялната нищета.

Дано тютюнелата култура ни 
послужи за поука и поощрение 
и ни въведе въ пхтя на про
изводството, защото само тамъ 
е нашето бхдащг.
•—:------- :------- :—т?-------- :---------- : :------ —
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Отъ нЬколко години насамъ телите сх привършили четвър- 
въ некои места въ Самоков- тата, а на некои предстои и 
ската околия почнаха да пра- пета беридба. Има производи- 
вятъ опити съ тютюневата кул- тели, които едвамъ сх намерили 
тура. Ои. началото, населението мЬсто за сушене на набрапото 
гледаше съ големо недоверие количество тютюнъ. По качество 
къмъ резултатите отъ този новъ схщо така тютюна не отстхпвалъ 
за него 8емледелски отрасъль. на този въ Дупнишко и други 
То ве зваеше нито какъ се сее, места, кх $то населението от 
нито какъ се обработва въоби^е, давна се .занимава съ това про
пито климатическите и почвени изводстьо %
условия, при които може дави- Подема на тютюневото про- 
рее тютюна Поощрението, ко- изводстсо въ Самоковската око- 
ето му даваха специалистите лия е радосгент и похвалееъ. 
съ свойте съвети въ това на- Той отрЬче убеждението на 
правление не бЬха достатъчни, мнозинството, че въ нашия край 
Н^овЬрчивия чбългарски земле- нЬма поминачни условия Той 
дЬлецъ не искаше да рискува, доказа, че благоденствие може 
макаръ и само за една годича, да има всекхде стига да има 
нивата, труда и времето си са Трудь И ПОЪдприеМЧИВОСТЬ 
мо за опити, основани на сухи Преди ьонаите никои въ Само-

ковь се не сещаше, че обшир- 
Лошите икономически усло- ната мера може да даде добьръ 

вия презъ годините отъ войните, доходъ съ посевъ на картофи 
обаче, пречупиха тави харак- и други зеленчуци. Единици 
терна особеность на самоков- личности предприеха това, по- 
сквя селенинъ и го заставиха следва ги мнозинството и днесъ 
да потърси нови средства за предишните пусти околности 
поминакъ. Макаръ и съ изве- на Самоковъ, обърнати въ гра- 
стно недоверие, единици зем- дини, даватъ на населението 
леделци въ източния край на повече отъ 2 милиона лева го- 
околията почнаха да правятъ дишно. Тоже отъ прЬди вой- 
опити съ посевъ на тютюнъ. нитЬ никой въ самоковско не 
И когато се виде, че труда на знаеше, че нивите, посЬти съ 
тия първи наши пионери въ тютюнъ. може да бхдатъ много 
тютюневото производство се въз- подоходни. Днесъ и това е 
награди, техното число отъ день фактъ. Утре, ако се засили о 
на день почна да се увеличава, вощарството или се вложи ва- 
Днесъ вече едно внушително родния трудъ въ другъ отрасълъ 
число земледелци въ Ихтиманъ,
Долна-Баня, Вакаролъ, Очуши- 
те, Ч.амгаадиново, Хаджиамза и 
други, места посеяха голема 
часть отъ имотите си съ тю- 
тюпъ. Споредъ сведенията ни,
реколтата на тютюва презъ та- населението, така и на него
ви година въ тия места е била ВИтЪ упраВНИЦИ И рЖКОВО- щиге 
отлична. Много отъ производи- дитеди. Тия сх първите усло-

V-!-;." .''5-' ;

До Господина 
Редактора на в. „Пробуда" 

В;ь .гр. Самоковъ 
Господи нъ. Редакторе,

Моля дайте гласность, чрезъ 
вестника, на следното анонимно 
писмо, изпратено до менъ по 
пощата съ дата. 2 6/1Х 19?4 г., 
заедно съ коментариите по вего :

Господи не,
Отъ Вашата дейность. де

ла и срещи, виждаме ясно, 
че Ви сте противникъ' на 
днешния строй — комунистъ 
и то отъ гкзи, които искаха 
да поробятъ Отечеството, въ 
което живеете, дишате и ко- 

■ ето Ви е отгледало до този 
моменть

Като така преди още да 
Ви се наложи приехдатв, ко
ято я заслужават^, прЬду 
преждаваме Зи да не се иг
раете съ най-опасния огьнь 
— народа си, да не забра
вяте, че сте отъ неговата 
ервда, носите името му и че 
ако не се вслушате въ 'тези 
съвети, които сх гласъ на
роде нъ, то и Вамъ ще спо
лети това, което се даде на 
есички: родоостхпници, пргЬ 
датели — продажни и измен
ници.

Отъ пазителите на милОто 
ни Отечество, въ което 

нема место за болшевизирави 
мозъци“.
0, неразумни „родолюбци“! 

Отъ що се срамите ’ да съоб 
името си?! ^ . 

Пазителите на милото ни

теории и научни тезиси.

-у- ]$ъ пиЬницата
„Самоковски зетъ“
София —.ул. „Регентска“ № 98 
ИПА зтт НАЙ-ДОБГОКА- 
V.. ЧЕСТРЕМИ-И РСЪКАКВИ
V НАПИТКИ И ПРЪСНИ ЗАКУСКИ.

>Л0СЬТсТЕ И СЕ УВЪРЕТЕ. *

на производството, ще имаме 
нови доходи, които ще подобрятг 
още повече поминачвитЬ усло
вия. Затова обаче, требва, по- 
зтаряме трудъ И ПрЪдпрИеМ- 
чивость, както отъ страна на

Управитель, познатия въ Самоковъ и 
околията

‘.-1 ЙВйНЪ КРА^ЧЕВЪ.} >

10 пхти'по-дълги отъ колкото 
при пролетното посаждаие, да
ватъ още схщата година плодъ, 
ако сх съ плодни пъпки, и най- 
важното, не се изгубва нито 
едно* всички :се хващать! Ето 
защо всеки койтб щ'е сади овощ
ни дръвчета — било за печалба, 
биле 8а домашна потреба, т.ребва 
дк използва настхпващия сезонъ.

Посаждането на дърветата 
може да се извърши пуЬвъ цЪ- 
лия периодъ на почивката имъ; 
когато см. безъ листа: отъ 
есенша до ранна пролЪть, но

ОВ01ДАРСКА ВЪВЕДА бление гласъУъ се оправя. От
лично еркдетво противъ кашли
цата е ябълковия чай;който се 
получава, като се заиаратъ ре- 
зенки отъ ябълка и се’прибави 
лимонъ и медъ или неб. шекеръ.

„Който вечерь една ябълка 
изяда, на докторъ вратата за
тваря“, казва една стара по
говорка. Ние бихме я измениле 
днесъ, като кажеме, че най- 
силните болести на храносми-

продължи цела зима - до ранна 
пролеть. Нашите хора; сх нау
чени да садятъ само пролЬтъ, 
но много по-добро и несравнено 
по-полезно е .да става то пркзъ 
есеньта и зимата.

Ето защо посадените дръв
чета пркзъ есеньта и зимата, 
с.гЬдъ като минатъ 6 седмици 
отъ посаждането, пущатъ ко 
ренчета и щомъ 'настхпи про- 

'леть тЬ сх готови: започватъ 
веднага да се хранятъ и расгятъ.

А ако се садятъ пролетно 
време-т до като се залогятъ, 
минава време, което те немо- 
гатъ да използуватъ, боледуватъ, 
а които се хванатъ — изкар- 
ватъ слаби клони, а и 
отъ тЬхъ не се и хващатъ И- 
мало е случай, както миналата 
година въ .Плевенско, кхдЬто. 
при пролетното иосаждане .90 
на сто отъ овощ. дръвчета ве 
сх прихванали.

ПосаденитЬ дрьвчега прЬзъ 
есеньта, напротивъ, изкарватъ 
много по-силни клони — б —

Овощарството е клонъ отъ 
земледелието. Нашето отечество 
е земледелска страна — кли
мата и почвата изобщо взето, 
всекхде благоприятегвуватъ за 
успеха на овощното дърво, но 
иа жалость, овощарството съв 
семь още слабо е развито и 
често пхти България внася ово- 
щия отъ други страни!
• Овощното дърво е благодать 
за човека: то му дава доходъ, 
лечебна храна, украса на двора 
и кхщата. Съ повдигане ум
ствен но нашето население, — 
изостря се и вкуса му къмъ 
по-полезна и разнообразна хра
на; затова, вече се чувствува 
по-силна потреба отъ плодове 
и овощното дьрво почва да се 
цени. Нашитк войници видеха 
добъръ примеръ въ това отно 
шение, прЬзъ последната война, 
като посетиха Сърбия и нр., 
кхдето овощарството -е достиг* 
нало завидно развитие. Ето за

що, отъ тогава и у насъ се за- 
бЪлЪзва голямо търсене на 
овощнитЬ дървета. Търси ги 
всеки — и селенинътъ и граж
дани нътъ. Има, обаче, некои 
въпроси, дребни на гледъ, за 
непросветения въ овощарската 
специялеость, които иматъ сх- 
щественно значение за успеха 
на овощното. дърво. Това сх 
въпроси ле само на теорията, 
но и — на практиката при 
нашит# условия — които тре
бва да се изяеннтъ на стопа
ните, за да се получи сигуренъ 
успкхъ при посаждане на овощ
ното дръвче.

. Първият ь въпросъ е: Кога 
да садимъ овощното дързо ? 
Огговорътъ с: — прЪзъ есеньта 
и зимата. с

Щомъ пре*ъ есеньта падне 
силна слана листака нк дър* 
ветата паднцтъ, може да се за- 
иочие-пдеа^дянето на ошц- 
нитЬ дръвчета и тая работа да

лателния апаратъ могатъ да се 
излекуватъ чрезъ употреблени
ето на ябълката преди лягане 
вечерь. ОсвЬнъ прекото дейст
вие върху органите на храно
смилането, ябълката действува 
и на нервната система, като 
премахва безсънието.

Ябълката нетркбва да лип
сва нито въ една кхща, ако 
искаме въобще да нема болни 
хора. Въ самоковско намира 
най-благоприятни климатически 
условия за успеването си, а сх- 
що и за' възможно по Продъл
жително 8апавване.

колкото побрано, толкова по
добри Ив. Торановъ

^спец-овошарь;

ИМА ЛИ ЛЪЧЕБНИ СВОЙСТВА .много

ЯБЪЛКАТА ?

Печените ябълки сх най- 
доброто средство противъ вапй- 
чането, особено у децата. На 
сьвс^Ьмъ пресипнали деца’ се 
давате шечеви ябълки накиснати 
въ небетъ шекеръ’ и медъ, м 
следъ неколковратно употре- в. В.
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— Родителите и« Ьузо
Иосяфовъ с* интернирани въ 
с. Рила. Местото е избрано по 
желание на скщит*, тъй като 
тамъ бащата на Кузо могалъ 
да си намЬри работа въ пред
приятието по експлоатиране на 
нонастиреките гори.

— Семейството на извес
тния разбойвикъ Дойно БЬлевъ 
беше интернирано въ с. Досаей. 
По искане на сж.цото; Окр. 
Управитель е разрешилъ да 
остане вь Самоковъ, тъй като 
тукъ ще може да си искарва 
прехраната съ работа въ тю
тюневите складове.

— За полицейски ириставъ 
въ с. Долна-Ваня е назначенъ 
г. Пантелей Ботевъ, отъ с. 
Поповяне.

— За Директоръ на педа
гогическото училище въ Само- 
ковъ е назначенъ дългогодишния 
учитель, г. Ив. Велчевъ

— Възстановенъ е въ дльж- 
ность уволнения бирникъ на 
Райовския участькъ г. Вл 
Радойковъ

— Съ ПрОТОКОДЪ № 16, ст. 
IX отъ 4 того на общинския 
съв*тъ, уволненъ е отъ длъж- 
ноеть Самоковския градски ин- 
женеръ г. Ив. Хубавовъ, „яо- 
ради намаление на, работата 
въ техническото отделение 
при кметството и по иконо
мически бюджетни съображе- 
шяи.

НЪМА ВЕЧЕ екЖПИ ДЪРВА/било отбЬлЬзано въ книгите ва 
поившествията и на другия день 
съобщено на рапортьорит* на; 
вестниците. Й

По разпореждане на градо- 
началството трупа е билъ зане- 
сенъ въ болницата и аутопси- 
ранъ още на другия день, а 
Ал. Велинъ задържанъ. Но 
понеже отъ аутопсията се уста
новило, че свещеника е почи
на лъ отъ порокъ въ сърдцето 
болесть, която той ималъ от
давна, задъря.ания Велинъ е 
билъ веднага освободенъ, и 
образуваната преписка прекра
тено. Тази е делата история 
около смъртьта на свещ. 
Чешмеджиевъ.

Хърватите за
Т. Александровъ и Балканите

— Кървавиятъ календаръ на 
Балканите — пише загребския 
в „Обзоръ* отъ 17 м. м — 
се умножи съ нова дата; маке
донското движение може днесъ 
да отбележи своята Вартоло- 
меевска нощь: загина Т. Алек
си вдровъ, легендарния вождъ на 
делата акция, а заедно съ него 
паднаха вь междуособната борба 
още- цЬла редица видни борци 
и воеводи отъ движението Чер 
нит* облаци, които вече толкова 
години са се надви сили надъ 
Балканите, не ще отминатъ, а 
се спускатъ все ко ниско.

Понататъкъ вестникът!., като 
се спира върху личностьта на 
Т. Ллександровъ, като идеяли- 
стъ, революциоверъ, храбрецъ, 
войникъ и политакъ, каквито 
личности въ 20 векъ вече не 
се раждатъ — продължава:

— Че делото това кръвопро
литие ще бдде отъ гол Ьмо з та-

Нагласете още отъ сега печките си за камени вдглища и 
си купете такива отъ

ДОСПЖЙСКДТА МИНА
Единъ тонъ вьглища вамйнява 20 — 26 коли дърва.

Тонъ вжгдища се продава само за 550 дв. и 500 дв. 
франко мината.

Отъ склада ще се продаватъ и въ по-малко количество.
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ШебнитЬ машини „Цауманъ“
надминаватъ въ вс*ко .отношение машинигЬ

Л „Сишеръ“ и белосипедитЬ „}{ауманъ“ ^
II надминаватъ по л^кость и здравина вел. „Свифтъ“. - 

ПРОДАЖБА ВЪ БРОЙ И т ПОЧЕКЪ
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Кражба ма злато.
На 3 и 4 того въ дома на 

Оп. Сайминъ, отъ гр Самоковъ 
работили дюлгери. Единия отъ 
т*хъ, Хр 3 Тосковъ взпол- 
зувалъ отсаьтствието на домаш
ните, разтаршувалъ единъ не- 
заключенъ шкафъ и намерилъ 
слЬцнит* златни монети: 19 
напалеона, 5 турски лири и 
едва руска златна монета на 
стойность 2 напалеона. Завла- 
денъ отъ магическата сила на 
златото, той прибралъ монетите 
и ги укрилъ на разни места 
въ дома си

Благодарение на умелото н 
бързо действие на полицията, 
обаче, крадеца е билъ открита 
и парите намерени. Отъ всач- \ 
ките монетн, Тосковъ е успелъ 
да размени у Коста Деяновъ, 
златарь 4 напалеона за 1170 
лева, у Георги Сикндчиевъ, 
нлЪкарь 4 напалеона в 1 тур 
ска лира за 2000 лева н у 
единъ вдахъ на Вельова поляна 
2 напалеона. Разменените у 
тЬхъ монети са тоже намерени 
и взети отъ полицията Тава 
цялата открадната сума щеба- 
де повърната на собственика й, 
а мераклиите за злато купувачи, 
ще има да гонятъ крадеца да 
имъ повърне парнте.

я.
ХАИМЪ КОНОРТЕВЪ — САМОКОВЪ !►

Самоковско Гр. Общ. УправленкеБирария Цървенковь—София 
„ гшодава чисто натурално 
КАРАБУНАРСКО ВИНО 

15 лв. литъра 
и ДЖИБРОВИ РАКИИ

ОБЯВЛЕНИЕ № 5805
гр. Самоковъ, 8 окт. 1924 г. 
Общинското управление обявява на 

интерес) ющитЬ се, че на 16 октом- 
врий т. г. отъ 3 — 5 часа слЪдь 
пладне въ помещението ва финансо
вото управление ще се произведе търгъ 
по доброволно съгласие за доставкдта 
на 3000 кгр. ечеиикъ и 5000 кгр. 
овесъ еуждни за общинския добитькъ. 
Срокъ на доставката 50 дни отъ де* 
ньтъ ва съобщението, че търга се 
възлага върху конкурента.

Приблизителната стойность е 40000 
лева^ Залогъ се иска 10 ва сто.

ЕонкуренткгЬ да се съобразяватъ 
съ чл. 125 отъ закона за бюджета, 
отчетностьта н предприятията.

Отъ кметството

чение за понататъшното разви
тие па събитията, както въ 
България, ;гака и изобщо на 
БалканитЬ, не може да има 
съмнение. Мъчно е да се пред
види к|рая на тая кървава са
моразправа. ЧернитЬ облаци се 
пускатъ все по-ниско надъ Бал
каните. Първата гърмотевица 
вече удари.

франко София и склада въ Карабуннръ

Даватъ <зе подъ
двЪгЬ каши на насгЬд- 
ницигЬ на ВАСИЛЪ 

ВЕЛИНЪ, находящи се въ гр Сзмо- 
ковъ на ул. .Мариева" Д5 23 и 24.

Самоковски Схдебееъ Ириставъ
Изъ в. * Ил и н день“.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2883
На основание изпълнителния лнстъ 

подъ N 6289/1923 год, въ полза на 
Иванъ Волевъ, отъ с. Алено, срещу 
Хр Волевите н-цн Еоста, Ката н 
Стана отъ с&щото село, за 6000 лв. 
лихви и разноски, и съгласно членъ 
1004 — 1026 отъ гражданското Сж 
доироизводство, обявявамъ, че отъ 
4 октомврий т г. до 3 XI с г. вклю
чително вь канцеларията ми ще трае 
аублочната продань ва слЪдующето 
дл живково недвижимо имущество, 
свободио отъ залог* н заиоръ, а 
именно: )/3 неразделна чаеть отъ 
кдща въ с Алино, ул „Св Никола*, 
съ стая за живеене, мутвакъ, килеръ, 
авмникъ кошара за свине, отделно 
яхъръ, две илЪвни, градина н дворно 
место 3600 кв. м , оценена 15000 л.

ЖелающитЪ да купятъ, могатъ.да 
се явяватъ въ канцеларията ми всЬ 
вой црис&тственъ день и часъ, за 
да прЪглеждатъ книжата и да над- 
даватъ.

гр. Самоковъ, 4 окт. 1924 г.
Сдд. приета въ: Хр Миновъ

Смъртьта на
Свещеникъ В. Чешмеджиевъ

НЬкои отъ столичнитЬ вес
тници съобщиха, че бившия 
самоковски свещенивъ, напосл*- 
дъкъ живущъ въ София, Василъ 
Чешмеджиевъ билъ убатъ отъ 
зетъ му, Ал. 3 Велинъ. Това съ
общение е абсолютно неверно.

Свещ. В\ Чешмеджиевъ и 
8етъ му Ал. 3. Велинъ живели 
заедно въ вхщата на свещеника 
Жената на Ал. Велинъ, свик
нала на безгриженъ животъ 
при родителите си, които се 
отнасяли въиъ нея съ особена 
нежность, като най-малка, н 
понеже още живея да близко до 
баща си и сестра си, не могла 
да се приспособи къмъ семей
ния животъ. Поради това тя 
малко внимание обръщала на 
кжщната си работа, винаги била 
недоволна отъ мажа си и често 
му правела упреци, че всичкото 
си време губелъ въ търговията, 
че не я водЬлъ на равходка и пр

Такъвъ едивъ споръ се за- 
вързалъ между нея и него и 
на 18 м. м. вечерьта. И понеже 
спора взелъ характеръ на сареч- 
кване, бащата на съпругата на 
Велинъ, свещ. В Чешмеджиевъ 
слезалъ при техъ цЬлъ раз- 

. треперанъ, наругалъ зетъ си, 
за гдето се кара съ дъщеря 
му и посегналъ да го удари. 
Ал. Велинъ, за да се запази, 
хваналъ рдцЬте на бабалъка 
си. Въ този моментъ послед 
ниятъ се разтреперилъ повече, 
падналъ и ивдъхналъ

Уплашени, ' дъщерите му, 
както повечето ясени въ такъвъ 
моментъ, почнали да викатъ: 
„Ти уби баща ни“. По-голе- 
мата дъщеря, балдъвата ва Ве 
линъ, дори отишла въ градо- 
началството и съобщила, че 
8етъ й убилъ баща й. Това

— ПоЖаръ избухна на 26 
м. м. къмъ 6 часа вечерьта въ 
една отъ пристройките на мел
ницата на Коста Николиевъ.

Загубите се изчисляватъ на 
около 15,(100 лева

— Общината е закупила 
чрЬзъ П. Кокошвовъ и Авгелъ 
Кашъновъ 9 вагона жито по 
цена средно 7*27 лв клгр. 
франко гара Ихтиманъ. Три 
вагона с& докарани и склади
рани въ градската баня, единъ 
вагонъ се меле^ въ мелницата 
на Н. Цинцарски на гара Их
тиманъ, а останалите петь ва
гона още не с& експедирани 
Сега се проучва въпроса въ 
жито ли да се даде храната или 
въ брашно н съ примесъ или 
безъ примесъ.

- Организацията на Де
мократическия сговоръ въ Са- 
моковъ на 5 того устрои око
лийско събрание за изборъ на 
делегати въ конгреса, за който, 
обаче, се съобщи, че се отлага.

—■ По случай праздника на 
невависимостъта и възшествието 
на Н. В. Царя, на 6 того въ 
9 часа преди обедъ въ Митро
политската черква биде отслу- 
женъ молебенъ.

Самоковско Гр. Общ. Удравхенйв 
ОБЯВЛЕНИЕ 5855 

Самоковското Градско Общинско 
Управление обявява на мнтересующм- 
гЬ се че на 16 октомврий отъ 10—12 
часа прЪдъ пладне въ помещението 
на финансовото управление, ще се 
произведе търгъ по доброволно еъгла- 
сне за доставката на петь лтальотн, 
нуждви за общинската сметочнстена 
команда, съгласно плана п описанието 
на техническото отделение.

Приблизителна стойность 25000 
лв. Залогъ се иска 5 на вто.

Конкурентите да се съобразяватъ 
съ чл. 125 отъ закона бюджета, от- 
четностьта и прЪдпрвятивта. 

г. Самоковъ, 10/Х 1924 год.
Отъ Кметството.

I.

ХРОНИКА
— Рибна разалодна станцня 

ще се открие на р. Бистрица 
до 1Сраварнидата.

— глиниетерството на про
светата е наредило до дирек
торите на гимназиите и педа
гогическите училища да забра
ната на ученичките да си 
подрезватъ восате.

— |ИиНЙСТ8рСТВ0Т0 на фи
нанси ите съ окръжно до фи
нансовите началници, публив. 
въ Д. В. бр. 134, е наредило 
да се съобщи до всички дър
жавни, общински, обществени, 
индустриални, търговски и др 
заведения, в&дето има повече 
отъ 5 души постоянни работ
ници да се удържа отъ запла
тата имг. вейки мЬсецъ съот
ветната чаеть отъ годишния 
имъ данъкъ върху общия доходъ

— Общината е забранила 
да спиратъ коли на площада 
„Царь Борисъ“ и ва този г ‘ 
банята. Сега се проучва въпроса 
да се освободи отъ коли

Самоковско Адмкннстр. ЛесничействоСамоковско Гр. Общиско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ № 4441ОБЯВЛЕНИЕ л.- 5802

гр Самоковъ, 8 окт 1924 г.
Общинското управление обявява на 

ннтересующигЬ се, че на 
томврий т. г. отъ 3 —■ 5 ч. следъ 
пладне въ помещението на оиолнйс 
кото фин. уор&нленнб ще се произ
веде търгъ по доброволно съгласие 
за доставката ва :

1. 20 метра шинелевъ платъ; 2. 
55 метра натураленъ платъ за кур 

панталони; 3. 29 метра ама 
риканъ; 4 100 броя шинелни кон
чета; 5. 30 броя черни макари; 6. 
14 метра докастаръ; 7. 3 метра ко* 
аасгаръ; 8. 200 броя копчета за 
вурки и панталони; 9 100 броя
коичета мажкн я женски; 10. 20 
броя токи; 11. 20 броя кузирки; 12. 
1 метъръ червенъ шаекъ, 13. 70 с. 
н. зеленъ шаекъ.

Доставката е дЪлима само но от 
ношвоне на илатъть.

Срокъ за доставката 15 4 дни отъ 
денътъ на съобщението, че търга се 
възлага върху конкурента.

Приблизителна стойность 29000 л.
Залогъ се иска 10 на сто
Конкурентите да се еъобразятъ оъ 

чл. 125 отъ закона за бюджета, от
четностьта в предприятията.

бгъ мметвото.

Съгласно предписанието на Мини
стерството на Земледелнето и Дър
жавни Ииоти и чл. 159 отъ закана 
за В. 0 н предприятията наднича- 
вамъ комисия въ съставъ . Админи
стратора при Лесничейството ми 
Христо Макафскн. единъ представител^ 
на Самоковски Околийски Финансовъ 
Началникъ и единъ такъвъ ва Само
ковския Градски Еметъ, която да 
влезе въ устно или пкеменно спора
зумение съ заинтересованите лица за 
доставката по доброволно съгласие на 
20,000 тухки въ 10 Диевенъ срокъ.

Покупката ще се извърши на 16 
того най-к&сно до 5 часа под. обедъ.

Желающите да язвършатъ въпрос
ната доставка, да се отнесътъ до 
горната комисия ва Самоковското 
Лестннчейство.

г. Самоковъ, 8/Х 1924 год.
ЛесничеЙ: Т Шишковъ.

17*ий ок-

тви и

— МаК8Д0НСК0Т0 Братство 
„Хр Черноп;Ьевъм въ Само-, 
ковъ на 9 того \въ 9 ч су 
триньта въ Митрополитската 
черква отслузкй панахида за 
Т. Ллександровъ йо случай 40 
дни отъ смъртьта му Прислт- 
ствуваха. много граждани, офи
церското тЬло и една рота вой
ници. Учителя Мартиновъ държа 
подходяща р&чь.

цри

Продавамъ
20 кошара стара система и 

10 кошера
система .Даданъ-блатъ“. 

Споразумение: Дан. Важаровъ 

е. Поповяне.

паза-
ренъ день и площада прйдъ 
магазина на Ив. Годиняковъ, 
както и да се опрЬд^лятъ ва 
иапрйдъ други подходящи м^ста 
въ града за спиране на колит* 
въ пазарни дни

• :
— Поддистнйка отъ г-нъ 

Д-ръ Джиовани ще продължи 
въ идущия брой.
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РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ ВСИЧКО ВЪ ПРЕДПЛАТА

при чешмата пр'Ьдъ черковния 
дворъ съ сжщото благоговение, 
както съ храма Духовенството 
въ глава митрополита съ цър
ковно литне излкзе на чешмата, 
отслужи водосвета и прочете 
молитвата .,надъ новъизворъ“. 
Водосвета се завърши съ оби
чайното многолетствие.

I’ къ министра подиръ водо
света държа речь, въ която 
сравни жаждата на човешката 
дута, кояго се утолява отъ ду
ховния източникъ — храма и 
жаждата на физическия човекъ, 
който утолява от; източника 
— чешмата, плодъ на трудолю
бието, съзнанието и съгласието 
на яр.товци. Радва се, че кул
турата пробива г;жть и въ се
лата. Пожелава въ недалечно 
б&дище да се снабдять създа
ние за прогимназия, читалище

населението на туй село но и чатление, че г министри отъ на- 
всеки пмтникъ и гостенинъ, ча ю до край приглтетйуп;г на 
както и селенигк огь околните Богослужението съ.особено бла. 
села на туй ко.ттурно д*кло-чеш- гоговЬние. ‘.На край на служ

бата Негово Високопреосвещен
ство произнесе прЬдъ христия
ните блестяша ркчь изтъкна 
значението в.ч празника, приве
де за пример*!» какъ Божията 
Майка се яяетдшва за сърдеч
ните и искрепи молби на хри 
сгиянвтЬ — нейни чада

ЧУк ;УЯ Л Уг»

ИЛИ . .. ИЛИ . . !
и разпаря. Така е било винаги, митк 
така е и сега.

За да стане, прочее, сиьгди- 
ката, требва да се отегранятъ 
отъ неговата среда неискренитк, 
подозрителните, Требва тия що г. министра на благоустройст 
плачатъ за него на публични , вото сега вече ярловци въ туй 
събрания и се болтъ други да отношение сж пър.ш въ п\ша- 
се на ъфчши лт11(!) да се от- та околии да иматъ водопро- 
сгранятъ огъ него,* защото са- ! водь съ железни -гърби и чиста 
мото ткхио нриехтетвие пркчи водя, която се излива въ осемь 
па делото. Това се знае огъ чешми.

Инженери гЬ отъ -водното от
деление при министерството на 
Търговията Иромишленостьта и 
Труда г. г Ангеловъ и Кур 
тевъ на 18 то го дойдоха въ 
Самоковъ, и придружени отъ 
около 30 души граждани, сж- 
иуия день отидоха и разгледаха 
мЬстого и водигк за електрн 
ческата епергия па синдиката 

Па другия день, I!) того въ 
салона на читалището бще ус
троено публично събрание, на 
което г. г инженерите обае- . 
ниха ползата огъ водния син 
дикатъ и доказаха, че той може 
да се реализира. На края те 
поискаха и отъ гражданите да 
се изкажат»» но въпроса за фи
нансиране на предприятието 

На тази тема говориха ня
колко-души. II почти всички се 
изказаха, че средства може да 
се намеряп стига да има ио- 
креностъ въ дклото и усърдна 
работа По тъкмо тукъ е ключа 
на въпроса А за съжаление 
тозн ключъ се държи и огъ 
съмнителни личности, които до 
сега повече гледаха да го ио- 
гребатъ, наместо да го издиг- 
натъ.

Благодарение на инициати
вата на окржжния съвети и къ г 
Апдопъ Пиралкоьъ и помоща 
на постоянната комисия и на

Освкнъ събитието, което е 
станало въ Цфиградъ и което 
е причина за празнувание праз
ника «Покров!» ПрЬсвятая Бо- 

Яр.ювци н амислиха това бла- городицн», той наведе единъ 
гогкяние да го ознаменоватъ съ приагкръ отъ недавнашната бъл- 
тържества; намислиха и сториха, гарска история. Богато наста- 
IIа техшггЬ сърдечни покани наха баташките планета, било 
се отзоваха и ноектиха търже- е отредено и с Широка-лака 
стиото на 14 того: Негово Ви- въ РодошпЬ да го постигне см- 
сокоиркоевещенетво Св Софий- щата участь, г е населениито 
ски Мптроиошть, който отс!у- да мине иодъ кожъ. Храмътъ 
жи си Бъкественя литургия и на туй село е билъ въ чесгь 
водосвета па чешмите съ с» слу- на Майката Божия. Престаро 
жеаие на още шести свещеника лия свещеникъ, строго вкриющъ 
и Самоков, архиер. нлмкетннкь; иастиръ.прк и> си браното паство 
г Министра Янко Стоенчевт, заяви .гь: „Ако Богъ е ркши.гь

обществото отдавна, то се раз
бра и отъ инициаторите за 
синдиката. ТрЬбза открито да 
се каже, кой е за и кон е про
ти въ. Съ ириегмуики и лице 
мкрие, с 1 уГпурмн и залъгалки, 
такова де то не се реаллзг ;>а 
Требва иннцияюритЬ за син- и прI

Сега вече дойде редъ и 
музиката по чийто такгь мла* 
дежьта започна хоро.

Г-нъ министра не пропустна

надиката да кажать или . . . или. ,. 
и, следъ като отдклять чистото 
огъ птевела да му вьзложагъ 
съответната работа п да пове
дат!. дклото нанр*Ъдъ

За сега ние само констати
раме тази необходимост», за да 
я повгоримъ на гражданство го. 
кога то сама излЬзе на яве, за
щото сега не ни е възможно 
въ тесните колони на вкстника 
да я развиваме и доказваме. 
Тогава, обаче, ще кожемъ и па 
инициаторите за синдиката, че 
по-голкмн виновници за нропа 
дането на дклото сж тк, защо го 
огъ ткхъ зависи да върви ли 
то напркдъ или да загине още 
сега.

случая да запознае това мно
голюдно събрание и съ светов
ното положение и положението 
на България' въ днешно време.

Ярловци устроиха и общъ 
обкдъ, както и отделенъ такъвъ 
на по видните гости, на който 
обкдъ Митрополита пи наздра
вица за' жителите на с. Ярлово. 
Около 4 1асътъ после обедъ 
некои отъ но-видните гости си 
тръгнаха изпратени отъ събора 
съ мощното българско „ура“, 
а събора продължи до късно 
вечерьта съ хоро подъ звуко
вете на военната музика.

Вейки по съзнателен* и ип-

мчниег: ръ на благоустройството, да миномъ подъ ножъ ще ми- 
со([) окрмжеит управител» г немъ, но шъ все още имамъ 
Недккчгь, председателя па по- надежда, че Божията Майка 
сгоянага комини г. Марховь, въ чиято честь е нашия храмъ, 
народния П})’кд1л,авигель г. Сре ще ни запази“ II действително 
бьрнаковъ и др. огь столицата и редъ очите на самвтЬ баши- 
Гофня; отъ гр Самоковъ при- | болуци един:. свЬтъль облагъ 
схствуваха околийския начал осенявалъ вероющигк отъ туй 
никь, началника на гарнизона, село. Джелатина. койго вдиг- 
грлдекдя кмегь, инженера. мг.о- налъ рака да вземе първата 
го други граждани и воената жертва въ лицето аа свещеника, 
музика; а отъ околиите села се вцкпенилъ, Предъ това чудо 
бкха се стекли млада и стари, башибузука напусналъ селото, 
тъй че събора бк величественъ. като — техните главатари за 

Митрополита пристигна ве- явили, че на гЬзи селяни нкма 
черьта, отчете вечернята и на и косъмъ отд. главата да падне, 
отаускъ държа рЬчъ, за значе- както и никой не е пострадалъ 
шита на храма и дисциплина-, но това време Нъ заключение 
та въ него отъ богомолци гЬ, на ркчьта си II. 0. Иркосве- 
като обърна особено внимание щенство похвали благочестието 
на майкигк върху възпитанието на ярловци, ткхното съгласие

за извършеното огь ткхъ кул
турно дело, плодъ на трудолю
бие,. взаимно съгласие и любовь

-V™«

И а глЬдъ всички работятъ п 
всички желая тъ синдиката да 
стане. Ала въ действителиость 
малцина рабогатъ, а повечето 
подмолно пркчать. Дойде ли, 
обаче, случай да се яватъ на 
публично събрание, за да не 
се изложатъ, за да приспиватъ 
гражданството, говорятъ въ пол
за на синдиката. II ако въ та . 
къвъ моментъ н*екой се осмели 
да каже една нрава мисъль и 
да повдигне макаръ и крайчеца 
на пердето, задъ коетс се крие 
едно дкйствително положение 
или единъ нравъ пать, веднага 
ще го ужилять, веднага ще го 
уцапагъ съ собствените си грк 

. хове и недостатъци да млъкне, 
защото ще имъ разбърка поли
тиката.

Така въ Самоковъ единъ дре
ме и нещо шие, а другъ дебне

ТЪРЖЕСТВОТО 

зъ е. Ярлово,
Който е поскщавалъ с Ярю- 

во само до преди мкеецъ или 
два, знае населението 
долнокачествена вода пиеше, вь- 
прекн че то, селото е разполо
жено въ полите на величестве
ната Витоша, изъ чий го' недра 
бликатъ студени и бистри извор 
чета съ доброкачествена вода.

Требваше да има инициатива 
огъ некои по събу день селянина», 
подкрепонъ отъ делото населе
ние и сега да се радва, не само

телигентепъ гостенинъ каза 
въ душата си: „Слава тебе 
Боже, тй-сетне ку ътурата 
започна да пробива плчть и 
въ селата’1.каква

Протойерей 
А. п. Димитровг

на младежьтя и какъ да се 
държать въ вркме на богослу
жение децата Па другия день 
„ 11окровь- Богородичен ь“ отслу
жи св. Бо кесгасна литургия. 
Богус1ужениего бк посетено огъ 
множество народъ

Много богомолци бкха въпъ 
отъ храма макаръ, че той с 
твърде голкмъ Правеше

по между имъ Апелира да на- 
иустнать партизанския бееъ, да 
обичать Бога, ближните--си, своя 

майка Бъл-народъ и родина 
гирия. Прикани ги да йзтЬзатъ 
въ стройни редове и застазатъ 
при извършвание на водосвета

ДИМИТРЪ СТЕФКкШЪ 
САМОКОВЪ.вие-

т->.ггчгг- ’^,ту ггг IМГЙ1Г1И1ГГЛ1Д»м:ьо.т=:ьяаа/.-^ V*-

Д ръ Дшиовани добро качество. Вг» количествено 
отношение, това сфно далечъ 
надминава консумативната по
требности на града и околията

ватъ и разните видове камъни 
влизащи въ друга области на 
индустрията: кварцъ, мряморъ 
и пр.; особено отъ първия
родъ камъни има цЬлщплаййн- и съ десятки милиони може 
ски канари. ежегодно да се изнася вънъ -

Всичко туй чака прокарването на или за други места нзъ цар- 
желЬзопжтна линия А неизброди- ствого, което тоже иде бжде 
митЬ гори, принадлежащи на едно значително доходно перо 
държавата, общините и частни за народния поминъвъ въ града 
лица, които даватъ огромни и околията. И днесъ както и 
количества дървесна маса въ въ старо врЬме, Самоковъ и 
кубатура и тонажъ, ех тоже околностьта му е билъ и пакъ 
огъ богатствата на Самоковъ и ще б&де единъ добъръ ското- 
околията му, съ които съ право въденъ центъръ. Всички усло- 
може да се гордЬе и съперничи вия сх на лице, за да се раз
на много други горски центрове, вие и въ десоторенъ размкръ 
Пространните пасбища и мно- още този вЬковеаъ и доходенъ 
жестно обработени ливади да- поминъкъ. 11ма ла по-хубаво, 
вагь изобилно сЬно отъ най- | по-добро нещо отъ тоаа, щото

ради които има често хлътва- 
ние на почвата. Всичко това
сведочи за интензивна работа 
въ далечното минало

БЖ ДЕ ЩЕ ТО НА СйМОКО.ЕЪ
видъ на ц4ли блокове; цели 
планини се еъстоятъ отъ та
кива же.гк.ши камъчи по левия 
Гцйкгъ на р. „Нравъ Иекърь“. 
Же.тЬзнитк, мкднигк и златни 
руди см били разработвани още 

най-стариНк вркмена 
единъ иримитивенъ начинъ При 
днешното село Алиио некогаш- 
ния тукашевъ „Елеонъ“, 
л/кто пролетно рр*кме. е отивала' 
делата покрайнина на покло- 
непне, е стояло грама »но рудар
ско засели не, неизвестно ко а 
е онож |и но, оп, кости и днесь 
се виждате разпи ангичяи 
танки, подземни галерии,

(Продължение оп» бр.
Рудоносния басеинъ започва 

още отъ върховегк на Витоша, 
разстила се на длъжъ и ширъ 
по всичките, южни, югозападни 
и източни ридове и низини до 
пр*ксичавието имъ отъ грамад- 

. пия маси в ь на здбестата Рила.
До сега сж известни нкколко 

• вида не дни • руди : милпхптъ, 
борпитъ, азоритъ, алкозинъ, пи- 
ритъ и пр. Железният! иъкъ ма- 
гястить въ видъ на зрънца, 
черни като къклица, размесени 
ех песъкъ огь разложения си- 
нитъ .пълни цкли пространства 
Но, железо се намира и въ

IIезави -
СИМО отъ другите руди, 
и зо билет в у ватъ и каменя 
дища За сега такива се копа 
ягь само огь Досненската .мина, 
отстояща на нкколко километри 
оть Самоковъ. Но всичко 
че ще се памкрятъ и другаде, 
защото тия иъг.шща. пе це да 
сж отделно пкщо, а часгь огъ 
пернишкия каменовъглень ба
сеинъ. Но нндътъ си приличлть 
на пернишки гк, ала см сь 121)0 
калории но елини оть иървйтк. 
Тк сж сгарм лигнита, отложе- 
иие на яай рития терциеръ. 
Между ткмъ тукъ пзобилегву-

Т) къ 
въг-

повъ личи,

км-

ос-
по-
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гядапг

по цЬна 7 60 лв. франко «ара 
Ч.ервенъ брйгъ, т. е съ 50 ст. 
по-евжпо отъ първото

-г ВЪВЪ основа па една 
стара заповЪдь на общината, 
общинските и полиц. органи 
много строго слйдитъ всеки на- 
заренъ день да не се продаватъ 
стоки на едро до 2 ч. сл обЬдъ

Малката хижа подъ върха 
* Мусала“ е готова. По го.гй 
мина тя може да събере за 
пр1шощуване 50 души. Сега е 
снабдена и съ печка за отоп
ление прЪзъ студенитв дни.

— Търга за изработване 
плана на електрическата мрежа, 
заедно съ премиите условия и 
всички подробности по построй
ката на сжщата е възложенъ 
на електроинженера Миланъ 
Карчевъ за 14500 лева.

— ЦрЪзъ м. Септемирий въ 
Самоковъ е имало 40 ражда
ния, отъ които отъ акушерки 
сж акуширани само 17, а оста
нал и тЬ ИЗ сж акуширани отъ 
баби. Помощникъ кмета г. Хр 
Хентозъ ще направи анкета на 
причините, поради които граж
даните прибЪгватъ къмь услу 
гитЬ па бабите и излагатъ на 
опастность живота и здравето 
на родилките при наличностьта 
на три градски акушерка

— Интерниранъ е въ Са- 
моковъ и сина на известния 
разбойникъ Дойно БгЬлевъ.

— Закданъ е отъ другара 
му въ централния затворъ из
вестния на самоковци крадецъ 
Лазаръ Панду| ски, който обра 
дюкянигЬ наН'ершоиъ Хаимъ, 
Рубенъ Барухъ, кооп. „Осво
бождение” и др.

— Никифоръ Скединъ, ра
ботникъ въ фабриката на Бр. 
Бързанови, е билъ закаченъ огъ 
машината за корема, вследст
вие на което починалъ.

— БоМйСИЯТа по настаня 
ване бежанците, председагел- 
ствувана отъ окол начашикъ. 
работи доста усилено. Неколко 
отъ протоколните й решения 
са вече утвърдени отъ мини
стерството и на скоро ще при
стани къмъ раздаване на ме
стата и определяне кредитите 
за строеж ь. Тя полага сащитЬ 
грижи и за бързо снабдяване 
съ жилища и инвалидите* отъ 
войните.

— Разрешенъ е съ Царски 
Указъ да се огпустие новъ 50 
милионенъ кредитъ на занаят
чиите.

«ГЬЗШПЕ. ДВ©-
ждьтшштъ

държа този проекгъ, вместо онзи 
отъ Ихтиманъ за Самоковъ.

За да се постигне това, о- 
баче, необходимо е и самоков
ци да се заинтересуватъ по- 
живо отъ въпроса. Те не треб
ва да чакатъ всичко на готово, 
защото никой не е длъженъ да 
се грижи за тЬхъ повече отъ 
самите техъ. Когато е въпросъ 
за големство, за власъ или яе* 
какви облаги всички гледатъ да 
излезатъ нанредъ, а когато е 
въпросъ за работа никакви ги 
нема.

Сега е момента факторите 
въ Самоковъ да излезатъ меж
ду народа, да нанравятъ съб
рания въ града и въ всеко село, 
да се избератъ депутации и на
чело съ тЬхъ да кажатъ на уп
равниците въ София, че този 
е пжтя на железницата. Сега 
требва и депутатите, които не 
сж забравили, че сж избрани 
отъ самоковската околия, да из
пълнят ь дългътъ си къмъ на* 
селението, като положатъ мак- 
симумъ усилия за прокарване 
линията направо отъ София за 
Самоковъ. До колкото знаемъ 
и министерството споделя това 
мнение и очаква съдействие 
отъ самоковци.

ЦВЕТАНЪ КОЛАНДЖИЕВЪ - ПЛЕВЕНЪ
Генераленъ преясгавитель за България на фабриката

ХАЙНРИХЪ ЛАНЦЪ МАНХАЙМЪ, търси 
сериозни и опитни представители за Само
ковска околия за продажба на самоходни вър- 

шачки съ нафтовъ моторъ Б У /I Д 0 Г Ъ.

Големото число отъ абона
тите ни, на които изпратихме 
квитанции по пощата, изпла
тиха абонамента си Това ни 
дава възможность да зачестимъ 
изданието на вестник» и да 
внесемъ нужднитЬ подобрения 
въ него. Това ни дава и ку- 
ражъ да слу?4имъ на общест
вото съ още по-го лема прЬдан- 
ность,, безъ да очакваме как 
вато и да била награда.

Съ големо съжаление, обаче 
требва да констатираме и това, 
че се намериха, макаръ и еди • 
няци личности, които отказаха 
да изплатят*» изпратените имъ 
квитанции. Те сж получавали 
вестника драговолно цела го 
дина, а квитанциите му за або
намента повърнаха безъ все 
какво основание. Те не искатъ 
да зваягь, че за издръжка на 
вестника сж потребни големи 
суми, които требва да се съ- 
бератъ само отъ абонатите. Ли 
дата, които са поели мораленъ 
ангажиментъ по издаването и 
еписвавето на вестника, не мо- 
гатъ и не сж длъжни, освЬнъ 
безплатния трудъ, да харчатъ и 
значителни личви средства за 
угода на неизправните читатели. 
Ние знаемъ, че у насъ и най- 
добрия духовснъ трудъ, не се 
цени и не се възнаграждава. 
Примирени съ тази действител- 
ность и ние не очакваме нищо 
за личния ни трудъ. Принудени 
сме обаче, да искаме поне ре
алната стойность на вестника 
огъ редовното плащане на ко
ято зависи неговото издание.

Съ лова обяснение апелира- 
' ме къмъ всички читатели да 

-изплащатъ неотложно квитан - 
циите, които ще имъ се под
несли» отъ пощата

Ония пъкъ, които повърнатъ 
квитавциите неплатени, ще ги

ИнтересуюшигЬ да се отнесатъ на горния адресъ 
по възможность веднага.

ПОСТАВЕТЕ СКАРИ
на печките си за канени вжглища и си купете такива отъ

ДОСаЯЙСКАТА МИНА
Единъ товъ вжглища заменява 20 — 25 коли дърва.

Тонъ вжглища се продзва само за .550 лв. и 500 лв. 
франко мината.

Отъ склада ще се продаватъ и въ по-малко количество.
Мината — с. Доспей.

60 лева 60 АГЕНЦИЯ
на чиновническото кооперативно 
спестовно застрах. дружество

Хр. К. № и л е въ
- САМОКОВЪ — 

ЗАЗТРАХОЗА въ едучай на 
емърть, пожарь и злополука.

вълнени плетени
джикетчета

готови датски продава 
килимареката работилница 

въ гр. Самоковъ, находища 
се срещу къщата на В. Ми- 

невъ на главната улица.
ОБЯВЛЕНИЕ Лй 409 кгр. наззрджийскв — 20000 дева, 

2000 вгр. захарь на бучка или пЪ* 
съвъ — 6О000 лева, 10) кгр. чер* 
венъ нипвръ — 8000 лева. 100 кгр. ' 
руски чай — 5000 лева, 400 'литри 
зехтинъ 24000 лева, 1000 кгр. мор* 
ска анхиалска соль — 3000 лева.

Завогь 5 на сто.
Доставката е делима по видъ и ко- 

личестви съгласно доптлнителнитЬ 
поемнн условия.

16 окт. 1924 г., гр. Самоковъ.
Отъ домакинството.

Самоковското училищно настоятел* 
ство изв^тява, че иа 4/XI т. г отъ 
9 до 12 часа, въ канцеларията на 
Самоковското окол фин управление 
ще се отдаде но доброволно съгласие 
доставката на 200 куб. метра букови 
дърва за основнатЬ училища, 

гр. Самоковъ, 23/Х 1924 г.
Отъ Настоятелството.

До Редакцията еа 
в „Пробуда”

Самоковъ

На 16 срЬщу 17 того об
щинския ни горски стражарь 
Автонъ Янакиевъ Джорговъ бе 
заловенъ да бичи контробанденъ 
дървееъ материялъ отъ държав
ния горски стражаръ Димитъръ 
Джиковъ съ съдействието на 
кмета Стайко А. Джорговъ и 
свидетеля Д К. Джорговъ.

Моля г. самоковския държа 
венъ л'Ьсничей да ни каже 
всички ли горски стражари сж 
такива, и ако не сж, какво ще 
направи съ този. 

с Доспей-Махала 20.Х 1924 г
Тор око чадо

7 Артилерийско отделение 
ОБЯВЛЕНИЕ <631

ИзвЪстява се на ннтересующчтЪ се, 
че на 31 октомврий н. г., отъ 9 до 
11 ч въ Сзмоковското окол. фив. 
урравлеиие ще се произведе сназа* 
ряване ио доброволно съгласие за 1 дО 
куб м букови дърва на приблизит. 
стойность 18000 лева и 500 литри 
американска газь на ирвбл стойность 
5000 лева нужди и на отделението за 
отопление и осветление на казарме
ните помещения за нрЪзъ финаисо* 
вата 1924 и 19^5 г.

Залогъ 5 на сто върху ирЪдложе* 
ната стойность. ПоемиигЬ условия и 
описания моглтъ да се видятъ всЬкн 
просжтствень день въ Домакинството 
на отделението

16 окт. 1924 г, гр. Самоковъ
Отъ Доиакипството.

Търея
мебелирана етая
подъ наемъ, югоизточна —близо до 

читалището, срЪщу добъръ наемъ. 
Споразумение новия магазииъ при 
Горната чаршоя: Д М. Васнлевъ.

г *

7-мо Артилерийско отделение 
ОБЯВЛЕНИЕ л? 2608

Домакинството на 7 мо артилерий
ско отделение съ настоящето си из
вестява на интересующитЬ се, че на 
28 октомврий т г , отъ 9 до 12 ч. 
вь Самоковското околийско финансово 
уиравление ще приключи сназаряване 
ио доброволно съгласие за доставката 
на отделението 50000 кгр. вчеиикъ 
или овг.съ вуженъ за храна ка доби
тъка отъ отделението ва приблизи
телна стойность 250000 лева*

Залогъ 5 на сто
Доставката е делима но за часъ не 

по-малка отъ 25000 килограма.
16 окт. 1924 г., гр. Самоковъ

Отъ Домакинството.

поканимъ повторно, поименно 
чрезъ вестника да се издължатъ. 
Не сторятъ ли това, ще имъ 
спрЬмъ вестника, а неиздълже- 
ните суми ще съберемъ по 
другъ начинъ.

ХРОНИКА
— Комисията по прехра

ната до сега е смляла въ мел 
ницата на гара Ихтиманъ и въ 
самоковските мелници всичко 
три вагона брашно, които тези 
дни ще бждагь окончателно раз
продадени на гражданите. При
стигнали сж и сж раздадени на 
гражданите и 2 вагона жито, 
както и 1 вагонъ царевица, ко
ято е раздадена въ зърно и 
брашно. Сега комисариата е 
канари ралъ нови '6 вагона жито

7-о Артилерийско Отделение 

ОБЯВЛЕНИЕ № 2609
Домакинството ва 7-мо Артилерий

ско отделение съ настоящето си из-. 
вЪстява на ивтересующитЪ се, че на 
28 октомврий т. г. отъ 9 до 12 ча
са въ Самоковското околийско финан
сово управление ще приключи сиаза 
ряване по доброволно съгласие за 
доставката на отделението: 60-000 
кгр. типово брашно на приблизи
телна стойность 480.000 лева, 2000 
кгр. орнзъ мЪстенъ, отъ който 1000 
кгр. кочарински - 18000 лева и 1000

в. „ПРОБУДА“

Железницата.
Големъ интересъ отъ страна 

на държавата къмъ железницата 
е проявило едно отъ минисгер 
ствата. Запознато съ нейното 
големо значение въ всеко от
ношение, ако бжде прокарана 
направо отъ София за Само 
ковъ, то е заявило, че ще по-

Самоковски Сждебенъ Приставъ
ОБЯВЛЕНИЕ N6 3033
Обявявамъ, че на 27 октом. 1924 

г. въ 9 ч. преди пладне ще прода- 
вамъ въ канцеларията ми въ градъ 
Самоковъ движимите имоти, прина
длежащи на длъжниците ио взпълн. 
дело 633/1928 г., Христо и Никола 
Г. Лютачки, отъ е. Мала Църква, под
робно означени въ обявлението ми отъ 
14 аартъ 1924 г. Д? 629, иубли- 
кувано въ местния в. «Пробуда“, бр. 
32 <*тъ 20 с» м.

гр. Самоковъ, 11 окт. 1924 г.
Сжд. приставъ: Хр Миновъ

Самоковски Сждебенъ Приставъ 
ОБЯВЛЕНИЕ № 3005

На основание изп. лиетъ N 3424 
1923 г. ще продавамъ публично въ 
канцеларинта ми въ Самоковъ отъ 11 
окт. т. г. до 10 ноемврнй с г. вклю
чително следующия недвиж. имотъ, 
свободенъ отъ залогъ и заноръ, пра* 
надлежвщъ на Иорданъ и Тодоръ 
Стоичкови, отъ с. Радуилъ, 
делимъ иомежду нмъ, именно: кжща 
въ с. Радуилъ, ул «Маричка\ оце
нена 20060 лева.

гр. Самоковъ, 11 окт. 1924 г.
Сждебенъ Приставъ: Хр. Миневъ

всеки гражданинъ и всеки се- 
ленинъ да си има млеко на 
трапезата? И когато пищялката 
на локомотива почне да при
глася на божествения Орфей, 
тогазъ ще настжпятъ радостните 
възклицания на всичко двесъ 
унило и замрело. Въ този не- 
щастенъ градъ ще почне оная 
интензивна работа, овя избликъ 
на скрита, поради лошите ус
ловия, енергия, щого нема да 
сгрешимъ, ако кажемъ, въ не- 
колко години само, Самоковъ 
ще бжде почти неузнаваемъ.

Тогава ще настжпи второто 
разрастване до най широки раз
мери иа почти издъхващиятъ въ 
днешно време градъ, защото 
грамадната часть отъ чиновни

ческия корпусъ въ София, ще 
нощува въ Самоковъ, а денемъ 
ще работи въ София. Електри
чески трамвай ще отнася сут 
ринь и ще донася вечерь тия 
постоянни жители на Самоковъ.

Недейте да си мислите, че 
това сж приказки отъ „хиляда 
и една нощь“, а ще бжде го
лата действителность вь едно 
скоро време, стига както казахъ 
вече, този градъ да има въ бж- 
даще ржководни фактори, уп
равници, хора на разума и 
творчество, хора на трудътъ и 
съ силна воля, преданни на 
благородното дЬло — повдига
нето на града по вейки начивъ 
оставяйки на страна своя " ли- 
ченъ интересъ.

Близката София, която много 
допринесе за упадъка на Са
моковъ, въ бждеще ще бжде и 
то по необходимость, една добра 
кърмилница на този край. Ней- 
ниятъ търбухъ е преситенъ вече. 
Не всекиму се нравятъ, не все- 
киму допадатъ нейните ‘оргиа- 
стични нощи, нейниятъ разгу- 
ленъ нощенъ животъ Често 
пжти морната, преситената чо
вешка душа дири покой, а този 
покой никжде другадй не може 
да го намери софийскиятъ жи- 
тель, билъ той банкеръ, тър- 
говецъ, писатель, художникъ 
или пъкъ най-сетне чиновникъ. 
Отъ всички близки до София 
населени и ненаселени мЬста, 
Самоковъ и неговата околность

държи предимство, по природ
ните си красоти. Ще-неще въ 
това отношение София ще му 
се поклони.

Отъ досегашните ми статии 
печатани на това мйсто, азъ 
искамъ и с.»еаате да прослед- 
еатъ и глухите да чуятъ ггубо 
гите духомъ да се сьвзематъ, 
съ една рбчь всички да разбе- 
ратъ, че за повдигането на 
града требватъ три неща: ра
бота, работа и пат работа, 
а не спане, клюки, шозевар- 
ства и ниски поклони предъ 
силните на деня — не пълзане, 
а налагане.

като ае

(Край).

—о —
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едногодишенъ певчески курсъ 
въ с. Радуилъ, цодъ ржковод 
ството на, мастния свещеникъ 
Джаовъ. Курса ще се издържа 
отъ ония църкви, които изпра- 
тятъ кандидати за него. Оста
ваше благоговейните свещеници 
да потърсятъ отъ енориите си 
кандидати. Шжои не направиха 
и тая грижа, но и безъ това 
ученици се събраха. И сега 
курса отъ 3 Ноември съ но* 
поща на Бога започва редовни 
занятия.

Идеята е повече отъ навре- 
мен на и похвалва и требва да 
бжде подкрепена материялно 
не само отъ църквите, а и отъ 
всички ония, които обичатъ 
благосъстоянието на БожийтЬ

Анонимните писма Василка Лпост. ТомоваЗорка Т. Чепилова

Никола П. Лесичевъ 
1 СГОДЕНИ

Самоковъ, 2 ноемврий 1924 г.

Петърг Хр. Черешаровъ 
СГОДЕНИ

Самоковъ, 7 ноемврий 1924 г.

Отъ септемврийските събития въ града, макаръ и да беше 
до сега много вече граждани изгубила управлението на об- 
получиха анонимни писма съ щината. Между тия два про 
заплашително съдържание. Ние тивоположни политически фрон- 
въ единъ отъ миналите бройове 
публикувахме едно анонимно 
писмо, изпратено отъ неизвест
ни лица, които сами се нари- 
чатъ пазители на отечеството, 
до единъ адвокатъ въ Самоковъ, 
когото обаивяватъ въ комуни- 
зъмъ. Сега публикуваме друго 
писмо, произхода на което не 
може да се разбере, изпратено 
до единъ зжболекарь въ града, 
когото обвиняватъ въ масови 
убийства.

Кои сж авторите на тия 
писма съ положителность не 
може да се "каже. Отъ съдър
жанието имъ, обаче, личи, че 
те имать политически харак- 
теръ и че едните произхождатъ 
отъ пазителите на сегашния 
строи и по-специялно — на се
гашното управление, а другите 
— оть средата на левицата или 
по точно — отъ ярките против
ници на днешната власть.

Очертавате се, следователно, 
и въ нашия край два фронта, 
които ние ще наречемъ: фронтъ 
на крайната десница и фронтъ 
на крайната левица. Тия два 
фронта хранятъ кръвна омраза 
помежду си и воюватъ съ ано
нимни писма. И едните и дру
гите приписватъ грехове на 
противниците си и имъ съоб
щавате смъртни приежди.

Такъвъ трагизъмъ Самоковъ 
не е преживевалъ Никога въ 
нашия градъ враждата между 
разните класи и. партии не е 
стигала до тамъ. До преди една 
година тукъ беше най-силната 
креаость на комунизма. Презъ 
сжщото време и буржоазията 
не беше много слаба и все още 
продължаваше да държи въ рж- 
цете си условията на живота

• I
та имаше постоянна и сериозна 
борба. Ала тази борба беше 
словесна и почиваше на прин
ципна основа. И отношенията 
между богати и бедни, между 
господари и работници, между 
„реакционери“ партизани и ре
волюционери комунисти бЬха 
легални и търпими. Днесъ това 
се промЬни. Легалната борба 
се изроди бъ нелегална. Лич 
ните отношения между гражда
ните отъ двата фронта стана- храмове, 
ха жестоко враждебни.

Разглеждането на този вгп- ______
росъ не поставяме на парти- !
завска основа. Пито пъкъ ис КЪРВАВАТА ДРАМА

садена отъ около 100 души 
войници, въоржжени съ пушки 
и бомби и съ каски на главите. 
Пристигна и една картечница. 
Командира на 29 п. дружина 
г. подполковвикъ Тановски самъ 
командуваше обсадата и прояви

ГЕРОИЗЪМЪ,
който удиви хилядния народъ 
събралъ се на почетно разсто
яние изъ улиците около кжщата, 
за да наблюдава трагедията. 
ОЬдъ покана отъ страна на 
обсадата къмъ убиеца да се 
предаде, понеже той отказа да 
стори това, картечницата почна 
да стреля въ кжщата. Сл$дъ 
този опитъ г. подполковникъ 
Тановски, съ рискъ на живота 
си, самъ прЬмина големия дворъ, 
приближи се до кжщата и 
хвърли вжтре една бомба. Ек- 
силози ва на бомбата не е улу- 
чилъ убиеца, който прЬминалъ 
въ другата стая и съ револверъ 
и бомба въ ржка чакалъ напа
дението Тогава Тановски пре
мина отъ другата страна на 
кжщата и прЬзъ полуразруше
ната оть първата бомба врата, 
хвърли втора бомба.

УбЬденъ, че не може да 
се спаси, Илия Златиновъ на- 
лапалъ дулото на револвера си 
и се самоубилъ. С.гЬгь внима
телна предварителна проверка, 
г. Т& но веки влезе въ кжщата 
и намери трупа на убиеца до 
единъ шкафь, обдйнъ въ кръвь.

На 4 того стана погребени
ето на Илия Златиновъ, на ко
ето приежтетвуваха много граж
дани и лични негови приятели.

Положението на ранения 
фелдфебелъ Игнатъ Стояновъ 
е тежко.

разочаровали, но късно е вече, 
ясно е за всички вече, че убий
ствата беха не за идея, а грубо 
егоистични. Като следствие на
всичката ваша глупость, маке
донците сж зле вече поставени 
въ България и въ скоро време 
ще бждатъ по-жестоко преслед
вани отъ колкото сж гонени въ 
Сърбия"и Гърция. Само едно 
може да Ви спаси отъ наказа
нието, което заслужавате_) Ви 
злобно човЬче, и то е изселва
нето Ви отъ самоковския край, 
ако не то, ще бждете изселени 
другаде“.

Свещ. Д. Атанасовъ.

Отговоръ: По съдьржани-каме да кажемъ този или онзи 
е виновенъ за създаденото по
ложение. Това не влиза въ | 
длъжностите на едиаъ вЬстникъ, 6 ч. вечерьта. една кеманда 
който нЬма партийна политика войници, начело фелдфебела 
Длъжни сме, обаче, да конста- Игнатъ Стоя нов ь, щабъ тръбачъ 
тираме факта, че има нЪщо | въ 7 артил. отделение, карала 
болно въ обществото, което дърва за частьта .си. По ули

цата, прЬдъ Склада на Д-во 
„Никотеа“, вървЬлъ въ пияно 
състояние Илия Златиновъ, отъ 
гр. Самоковъ При срещата му 
сь колите, една отъ тЬхъ го 
закачила за дрехата. Това го 
раздразнило и влЪзълъ въ споръ 
съ войниците. Старшиятъ на 
командата фелдфебела Игнатъ 
Стояновъ се намесилъ въ спора 
и се опиталъ да защити под
чинените му. Спора е взелъ, 
сигурно,сериозенъ характеръ и 
е раздразнилъ пияния Илия 
Златиновъ, които, безъ много 
да му мисли, извадилъ револ
вера си, стрЬлялъ три пжти 
върху фелдфебела Игнатъ Сто
яновъ и го наранилъ съ единъ 
куршумъ тежко въ гърдите.

Веднага слйдъ това Илия 
Златиновъ избегалъ въ дома си. 
Полицията, която се явила ту
такси на местото, занела 'ра
нения въ болницата и обсадила 
кжщата на Златиновъ. Но тьй 
като убиеца отказалъ да се 
предаде доброволно, обсадата е 
продължила до сутриньта, Ко- 

— Съ своето стройно и мело* гато се съмнало и полицията
дично пение, тЬ привличате. влеела въ кжщата, ковстатирала, 
религиозната душа въ храма и че убиецътъ е избЬгалъ. Отъ 
тамъ пастьора или кюрето се издирванията се установило, че 
стреми всячески да откъсне не- той ходилъ свободно изъ града, 
коя душа отъ Източно-Право- пилъ кафе въ кафенето 
славата църква. дилъ да се бртене. Едвамъ

При тая .печална истина, когато полицейската власть се
Самоковското околийско свеще
ническо братство въ желанието

ВЪ САЮКО-Ъ ето на това писмо може^да се 
предполага;

1. Че то произхожда отъ 
политическа .личность или орга
низация и че изпращането му 
е наложено по политически 
съображения и

- ~ 2 ; Ч*г ТО~ %вЛО~Ш9г-вйО(№г1А—т 
зависть на некоя личность, ко
ято си служи съ политическото 
съдържание въ писмото, за да 
прикрие глупавото си и оежди- 
телво желание

Недопускамъ, че действително 
въ писмото има политически 
мотиви, защото немамъ ника- 
къвъ дЬлъ не само въ припис
ваните ми пресгжпни деяния 
но и въобще въ ваквато и да 
била друга, макаръ и най-не-* 
винна политическа или парти
занска акция. Автора на пис
мото, ако той е политическа 
личность, въ това отношение, 
е азпадналъ въ жестоко заблуж
дение. Въ интересъ на прав
дата, той требва да излезе съ 
факти противъ менъ, а не да 
си служи съ анонимно писмо, 
което ме само обижда, безъ да 
може да даде некакъвъ поле- 
зенъ за него резултатъ.

Ако ли писмото е резултатъ 
на лична злоба и зависть, ко
ето твърде вервамъ, заявявамъ, 
че не заслужава никакво вни
мание и извиква мойте съжа-

На 30 октомври» т. г. къмъ

усилва все по-вече омразата 
между гражданите, което бу
шува, кипи и прави живота не 
нормаленъ, не спокоевъ.

Тази е нашата мисъль по 
поводъ анонимните писма Нея 
като изказваме, дължимъ вед
нага да добавимъ, че сж нуж- 
деи мерки за лекуване на бол
ното въ обществото. Нуждни 
сж средства за лекуване пар
тизанските отношения, за от
странение на стопанските и 
финансови причини — главните 
виновници за омразата, за 
смъртните приежди и кървавите 
борби, които спжватъ нормал
ното развитие на обществото. 
И този, който съумее да изле
кува, да отстрани тия причини, 
той ще принесе най големата 
заслуга на народа и държавата.

похвална
инициатива

пеяте все на единъ гласъ и 
затова често пжти енорилшите 
ни казвате, че нема какво да 
ги привлича въ храма. А какво 
да кажемъ яа протестантските 
и католичките селски храмове?

До Редакцията 
на в. „ Пробуда“ — Самоков!.

Господинъ Редакторе, 
Моля, дайте гласность на 

приложеното тукъ отворено 
писмо, изпратено ми на 24 
окт. т. г отъ гр. Самоковъ, 
а получено на 25 сжщия.

До Господина 
Зжбо лекаря Рай новъ 

въ Самоковъ.

Една отъ причините, да виж 
даме въ празнични дии хра
мовете правдви, е и та8и, че 
певческия кадъръ, особено въ 
селските църкви е слабъ. Има 
селски църковни певци, които 
съвсемъ незаслужено носятъ 
това име и, вместо да настрой
вате молитвено душата, то съ 
своето нескопосно-своеобразно 
пение възбуждатъ см'Ьхъ 
отекчителность въ богомолците. 
Има певци, които 
нито смисъла на пессньта, която 
пеятъ, нито имате хаберъ 
осъмтехъ гласа 
църковно пение, а всека песень, 
независимо на вой

ления къмъ автора му.
Като правя това писмо до- * 

стояние на обществото, което 
ме познава и има своето мне
ние за менъ, оставямъ нему 
самб да прецени вой и защо 
го праща, вакто и това достойно, 
разумно и справедливо ли е 
това негово дело.

гр. Самоковъ, 1XI 1924 год,
А. Райновъ

зжболЪкарь.
Б. Р. Такива писца сж по

лучили и други граждани.

и хо-

и
„Година вече вакто свето- 

съ македонското
разтичала изъ града да го за
лови, той се скрилъ въ кжщата 
на Георги Чонковъ, ул. „Мои- 
сеова“ № 111.

Сега вече мшкигЬ 
вянето му взеха другь харак- 

въпросъ и реши да открие | теръ, Беднага кжщата биде об-

не знаятъ татствувате 
дело. Ви поставяхте македон
ците въ услуга на известните

си да може да внесе опреснение 
въ редовете на църковно-пев
ческия кадъръ, въ събранието 
си на 1IX н. г. се ванима съ 
този

отъ
въ източното самоковци, за да изпълнявате 

масовите и единични убийства. 
Сега Ви говорите, че сте се

за зала-

гласъ е

Употребявайте еадо боя за обувки марка ,до_§“
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До Господина
Редактора на в. „ Пробуда"

Господинъ Редакторе, 
Моля дайте гласность на 

приложеното къмъ настоя* 
щето ми съобщение въ вест
ника си и то въ единъ отъ 
най -близкитЬ броене,

гр. Самокозъ,. 21.XI 1924 г.
Съ почитъ: Ив. Алексиевъ

Много отъ г. г. гражданитЬ 
на града ни нисллтъ още, какво 
азъ съмъ комунистъ и че ра
ботя за тази идея. Дължа да 
заява на всички мои съграждани, 
че много отдавна азъ напълно 
съмъ скъсалъ съ всички поли
тически партии и учения, вклю
чително и съ комунистическата, 
че съмъ станалъ отдавна без- 
партиенъ, отдавайки се напълно 
само на моята работа.

Ив ат Алексиевъ.

нъци. освобождаватъ се отъ 
представяне бирнически удосто 
венерин ония лица, кото иматъ 
да получава гъ суми до 500* ’ 
лв отъ държавата, общините и 
окрхзите.

— АнгросйетитЬ при про
дажба на стоки на дребните 
търговци впшатъ отъ тФхъ стой- 
ностьта на маркигЬ, които 
требва да облепатъ на карне- 
титЬ за тази продажба. По този 
начинъ целия карнетенъ данъкь 
лежи върху плещите па дреб* 
нитЬ търговци и занаятчии 
Ми ни стевството на Фи на нси тЬ 
требва да отстрани тази не
правда

— Убиеца на народния прЬд- 
ставитель Петковъ, Ст. Карка- 
лашевъ е осжденъ на смъргь, 
чрЬзъ обесване.

— Но случай настъпилата 
зима, г. .подполковпикъ Брата-- 
новъ е далъ на вдовиците и 
сираците отъ войната помощь 
отъ 3100 лв. Сумата е разда
дена лично отъ него и отъ 
помощникъ кмета г. Хр. Хен- 
товъ на 30/Х т. г. въ общин
ското управление на 26 сЬ ' 
мейства, всЬко отъ които е 
получило ио 100, 1 50 и 200 лв,

— СофиЙКата община е из
прати щ инженера г. Кюркчи- 
ев}., който на 1 и 5 того е 
проиерилъ водното количество 
и скоковетЬ на индустриалните 
заведения въ Самоковъ, които 
взиматъ водна енергия оть р. 
Нскъръ. Това е направила, за 
да се изчисли приблизителната 
енергия, която соф; община 
отнемо на тия заведения съ 
взимане водите отъ рилските 
езера за софийския водопроводъ, 
и приблизителната стойность на 
обезщетен и ото, което ще требва 
да заплати на сащигЬ заведе
ния.

—; Убиеца на Райко Дас- 
каловъ, 11о.рд Цицонковъ който 
миналата година б’Ь оправданъ 
отъ Пражкия областевъ еждъ, е 
осжденъ на 20 годишенъ тъм 
ниченъ загворъ.

Временния комитетъ за 
организиране на чиновниците 
и служащигЬ при изборните у- 
чреждения въ Самоковската око 
лия, поканва всички секретарь- 
бирници и др чиновниди и 
служащи при споменатите уч
реждения да се яватъ въ гр 
Самоювъ на 17 того въ поме 
щението на хотелъ „Царь Бо 
рисъи на организ. събрание.

— Прекратена е стачката 
на ученичките отъ II курсъ при 
стопанското училище.

— ДепутаЦИЯ ходи въ Со
фия, за да иска прокарване на 
железницата направо отъ Со
фия до Самоковъ. Ще се по- 
въреемъ по този вънросъ,

— Министерството е ко
мандировало на ново г. ивже* 
неръ Милчеиъ, които пристигна 
въ Самоковъ и днесъ щс за
мине за местото на електриче
ската централа на синдиката, 
за да постави началото на бж- 
дещигЬ работи по постройката

ЕО© е най-елегантиия кремъ
~ за обувки.

Представителство п денозитъ при

ТТ РРИ ГР паемятоль иа тУР^ин-
I 1)11/И ЬЬ янта меднипа въ гр. 

Самоковъ на Чамурлийски и 
Михаиловъ.

Споразумение при собстве
ника управител ь на мелицата 

Андрей Михаиловъ

А НИК|)^А х СоТИРОВЪ - САМОКОВЪ

I Продава ее
| дава подъ наемъ дюкяна на 

василъ | Димитъръ Кривото въ Златар- 
ската чаршия. Споразумение: 
_____ ПВТЪРЪ и ДОНЕКЪ

и ееДаватъ ее подъ
дв-ЬгЬ каши на наслЬд- 
иицигЬ на

ВЕЛИНЪ, изходящи се въ 1р 
ковъ на ул. „Марисва- Л“ 23 и 24.

наемъ
_/Зъ пивницата 

„Самоковски зетъ“
София — ул. „Регентска“ X* 78 
ИМА РИГ1АГИ НАЙ-ДОБГОКА- 

ЧКТРЕЦИ И ВСЬКАКВИ
НАПИТКИ И ПРЪСНИ ЗАКУСНИ.
ПОСЬТЕТЕ И СЕ: УВЪРЕТЕ.

с~ ■л
ЦВЕТАНЪ ШАНДЖИЕВЪ - ПЛЕВЕНЪ

Генераленъ преасгавитель за България на фабриката
ХАЙНРИХЪ ЛАНЦЪ МАНХАЙМЪ, търси
сериозни и опитни представители за Само
ковска околия за продажба на самоходни вър- 

шачки съ нафтовъ моторъ Б У Д Д 0 Г Ь-
ИнтересующигЬ да се отнесатъ на горния адресъ 

по възможность веднага.

Управитель,познатия въ Самоковъ и 
околията

ИВДНЪ КРАЙЧЕВЪ.
V

Продаватъ ее вп^днит^ имоти:
687 кп. метри, нраздно. урегулирано место принадлежаща на наследен• 
ците на покойния Никола Карамитовъ, нахеднще се въ гр. Самоковъ, ул. 
«Мариева* съ о\сЪди: Борисъ Отойковъ. Бр. х. Сотирови п улица. Сжщо 
и Каранитовото кафене въ ул. «Митрополитска* N 151 съ съседи: Сив’ 
тославь Босевъ, воденична вода и улица. Желающите да купатъ, да се 
отнесатъ за споразумение до г БОРИСЪ КАРАМИТОВЪ — Самоковъ.

изворите
Резултатите отъ изборигЬ въ 

пЪкои общини въ Самоковската 
околия за общински съветници 
и училищни настоятели, про 
изведени на 2 ноември т год

X Р о в И к Д '
Не ее обличайте само съ платнени дръхи!

тттттт от
новопристигналите 1-во качествени прежди нз най-изяосна

ЧЕЛЕБИ КУЮМДЖИСКИ

— Окр. Управитель е ирЬд- 
писалъ на Окол. Н къ да назначи 
комисия подъ негово прФдсЬда-

- телство, която да прегледа год- 
ностьта на автомобилите, които 
прйнясятъ пжтвици между Са
моковъ и София, както и да 
ревизира цгЪнитЪ, за да не се 
излагатъ пжтницигЬ на непри
ятности и ри скове при пжтува 
нето и на експлоатация.

— Съобщихме на времето, 
че около К'остенецъ сж открити 
петролни извори. Лицата, които 
сж запазили периметъръ за тия 
извори, водеха преговори съ 
чужди компании за разработване 
и експлоатиране па извори тЪ. 
Една германска и една англий 
ска компании б'1>ха дори изпра 
ти ли свои инженери за проу
чване извори!“!» Споразумение 
между компаниите и собстве
ниците на периметритЪ не е 
постигнато, въпреки че инжи- 
неритЬ сд се произнели, че из- 
воритЪ сд богати съ пет; олъ. 
За да се продължи работата за 
изваждане надъ земята на туй 
богатство, държавата е отпус
нала на откривателят!} 500000 
лева. Сега се воднтъ преговори 
за образуване на акционерно 
дружество, което да поеме ек
сплоатацията на периметрит'Ь

— Министерския съвФгъ е 
рЬшилъ да се насечатъ нови 
монета отъ по 1 и 2 лв. вмЬсто 
отъ алумини — отъ сплавъ: 
75°/0 мФдъ и 25°/,) никелъ. Въ 
тази смисълъ ще бдде внесънъ 
въ камарата законопроектъ

” — Окр. постоянна комисия
е отпуснала 425000 лв. за до 
вършване училището въ с. Горни 
Околъ. Понеже тази сума е 
недостатъчна, отпуснала е и 
общината отъ своя бюджетъ 
70000 лв. Постройката е от
дадена на пр'Ьдприемачъ.

— ОбЩЙНСКИЯ комисаръ по 
.прехраната съ специална зн- 
ш>в*дь е опрфдели лъ цената 
на черния типовъ х гЬбъ, при
готовляван!» отъ фурнаджиите, 
9 лв. за килограмъ.

— Началника на гарнизона 
г. подполковяикъ Братановъ ще 
бдде преместенъ на друса 
длъжность.

— СЪГЛЗСНО чл. 43 отъ за
кона за събиране преките да*

Б
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Д Н- X. Сотировъ*
с I СГ»I СГ, юю Г.ТГГУЛЛ35 - осхз -жжяшалт
Е

мереръ“ тиат» 178 п нввилачна лата 
\ три метрова, лакирана, сгъваема. 

ЖелающптЪ да доставятъ горишя 
инвеларъ и никелачиата лппия, трЪбва 
да се съобразяватъ’ съ закоиа за бюд
жета. отчътностьта н предприятията. 

Денозитъ 10 на сто въ банково 
1)тъ общината.

Самоковски Схдебенъ Приставъ ^ 
ОБЯВЛЕНИЕ М 4205

22-а пех. тракийска дружина 5

I ю ОБЯВЛЕНИЕ $ 3435
На третия ирвс&тствеяъ день оть 

обявявано настоящето въ в вПробу
да* отъ 8 до IУ.часа вь Самоковското 
Финансово Управление ще се ироизве 
де сиазаряване но доброволно съгла
сие за доставката на' 3000 кгр. оризь 
пвзарджибки; 1000 кгр. соль морска 
анхналекй ; 1000 кгр българска за- 
хирь на иЪсъкь; 1000 кгр свинска 
магь; 500 литри шарлань сусамовъ 
300 кгр. черке^ъ ницерь; 800 литри 
оцетъ; 4и0 к^бичееки метра букови 
дърва за варене храната на войници 
гЬ; 500 кгр фиде, 800 кгр. черни 
сливи; 3000 кгр. сухъ фзсулъ, 40 кгр. 
чай; 800 кгр. сирене; 1000 кгр. 
вашкавалъ и 2000 кгр. крпмитъ лукъ, 
всичко на приблизителна сгойность 
350,00 1 лева, за храна на войници 
тЬ огъ дружината за време оть 1 
октомврий до 31 декемврпй 1924 г.

Залогь за участие вь сназаряването 
5 иа сто оть стрйностьта на цред- 
ложеного количество. Ще се допус- 
натъ конкуренти за целото предпри
ятие, за целото количество на отдел 
иитЪ предмета и часть отъ отделнптЪ 
предмети, ио не и по-малко отъ 
половината ИоемиитВ условия, до- 
пълннтелнигЬ такива и описанията 
могатъ да се видягъ всеки приелт* 
ствеиъ день въ щаба на дружината, 

гр. Самоковъ, 30 бкт. 1У24 г.
Стъ щаба на дружината.

•^г

ь- го *-* о I1 юV
X. удостоверение.

I я
1*1 1о о о) 1со со

1 Обявавамъ, че на 24 XI т. г. 9 ч. 
сутряиьта ще продавамь публично въ 
канцеларията ми въ гр- Самоковъ, 
движнмпт!» имоти, принадлежащи на 
дльжнива по и. д^ло ^ 50/924 г. 
Дине Г'Т. Еерефекнъ, отъ с. Нопоряне, 
подробно означени вь обявлението ми 
N 1039 публикувано вь в. Пробуда 
на 31 Гт. год. бр 33. 

гр. Самоковъ, 5 ноемврпй 1924 г.
С&д. приставъ:' Хр. Миневъ

^ (М ' Ю X X—« о сг) со со О! ю сч
со
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ОБЯВЛЕНИЕ д.- 3206
Обявявамь, че на 24 X1/1924 год. 

9 часа сутриньта ще и родинамъ пу
блично предъ . канцеларията си въ 
Самоков ь втори пхть имуществото 
означено въ обявлението мн А? 2732 
пубкнкуваио във. Пробуда на 17 11 
т. г. бр 45.

гр Самоковъ, 5 ноем. 1924 год.
Слдебенъ Приставъ : Хр Мпневъ

КНИЖНИНА.
Християнка — списание за 

християнското семейство. Изда
ние на БЬлил К-ръсгь на Бъл 
гарската Православна Църква 
Адресъ: Св Синодъ — София 

— Отзвуци отъ Е. Опрост 
-рановъ — София Книжката съ 
държа къси съчинения за свЬ 
товнигЬ неправди, за мировата 
скръбь, за поробените братя, 
за моралния упадъкъ, за брат
ството и любовьта, за дългътъ 
е а човФка къмъ себе си, къмъ 
обществото и 
общата борба, разединението и 
партизанщината въ всички про 
яви на живота, за липсата на 
човещина. Книгата е единъ ц'Ь* 
ненъ приносъ къмъ литерату
рата — толкова необходима 
днесъ. ЦЬна 6 лв.

ОБЯВЛЕНИЕ М 3207
На основаннв изпъди, лостъ ^ 

14210/924 г. обявявамъ, че отъ 10 
ноем. т. г. до 10 декември с. год. 
вкл ще продавамъ публично въ кан
целарията ми следния недк. вмотъ, 
свободеиъ отъ залогь и заиоръ, прн* 
надлЪжащъ на длъжника Димитъръ 
Стойковъ за дългъ къмъ Мария 
Неханлжисва огъ София, но из. дЪю 
N 284/9:4 год., именно:

Дукниъ въ Горна Чаршяя на гр. 
Самоковъ 10 двуетажеяъ; ири 
съседи Мих. Б иашъковетЬ наелЪдвицщ 
Хр. Перпиаровъ и улица, оц^ненъ 
за 15000 лева.

Самокгвско Гр. Общинско Управление. 
ОБЯВЛЕНИЕ % 6434 

гр Самоковъ, ок-томприй 1924 г.- 
Общиясното управление обявява на 

мнтересующитЪ се, че на 11 ноемврпй 
т. г. отъ 0—5 часа следь иладне въ 
попЬщенаето на околийското финан
сово уиравление ще се прошведе 
втори па^ть тьргь но доброво.шо 
съгласно за доставката на шаккь и 
др. материали за облекло ка общин
ски тЪ служащи н то ио мостра дадена 
отъ общинското уиравление.

Условията са същите въ обявле
ние 3& 5802 публикувано въ брой 
47 оть 13 того на в. «Пробуда*.

Отъ кметството.

поколението, за

гр. Самоковъ, 5 ноември 1924 г. 
Сад. приставъ: Хр Мпновъ

ОБЯВЛЕНИЕ X* 3208
На основание опред-Ьленнего л® 

1514/924 г. обявявамъ. че отъ 10 
ноември т. г до Ю декември с. год. 
вкл. ще цродавамъ публично въ кан
целарията ми следниятъ недв. вмотъ, 
ирвнадлежащъ на насл^дницнтЬ на 
Метода Несторовъ, бившъ житель 
гр. Самоковъ. свободеиъ • отъ залогь

АГЕНЦИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ № 6165на чиновническото кооперативно 

спестовно застрах. дружество
Хр, Ц. IV! и л е въ

— САМОКОВЪ - 

ЗАЗТРАХОЗД въ случай на 

смърть, пожарь и злополука.

3 ноомврий 1924 г. гр. Самоковъ. 
Самоковското градско общинско 

управлерае обявява па нцгересующитЬ 
се, че на 10 Ноемврпй и. г., въ 
помещението на Самоковското Фин. 
Управление отъ 3 — 5 часа после 
объдъ щц се произведе ттргь ио 
доброволно съгласие за доставката нд 
ирецнзеиъ ннвелиръ „Щарке С е К&*

на

н запор ь, а именни:
/! { идеалн* части - отъ една КАща 

въ гр Самоковъ ул. „Вениамииова* 
Мз 134. едиоетажиа, оцЪн. за 1800 л. 

,гр. Самоковъ, 5 ноември 1924 г. 
Сад, црнставъ: Хр. Миновъ
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ВСИЧКО ВЪ ПРЪДПЛАТАРЕДАКТИРА КОМПТЕТЪ

ЧИТД/1ИЩЕТО
И НАРОДННГБ ЧЕТЕНИЯ.

Дружеството на класните учи
тели въ Самоковъ устроиха за 
прЬзь зимния сезонъ безплатни 
народни, четения въ салона на 
читалището 1Це се държатъ 
лекции изъ всички обзаети на 
човЬшкитЬ познания: история, 
възпитание, национална иконо
мия, финанси, /Медицина, право 
и нр. Поканени ех да взематъ 
участие всички местни интели
гентни сили Ще бхдмтъ пока 
не ни и вЬкоп л Ьктори оть София.

Псичко това е много хубаво 
0'Ьти се най-скгне и пашата 
иигелегенция да даде духовна 
храна на граждннитЬ. Но щете 
и виа;те кон посЬщава тия сказ
ки Тамъ пе отива народа, кой
то има нужда оть нросвЬга и 
възпитание. Не отива, защото 
читалището, кххЬто седьрж тъ 
сказкигЬ, е- чуждо за широката 
маса Читалищната управа сь 
свойга иолнтиза дърти нарои* ! 
далеко оть него. Тя по изпхди | ^вОЧВКВаНа 
при освещаването му; пхди го 
оть театъра сь високите цЬни 
на входните излети ; пхти го 
оть читатнята^ която стои за
ключена а библиотечните книги 
сх наблъскани, като непотреб
ни вещи вь шкафоветЬ; огра
ничи допускането въ него на 
по 1итическитк събрания и пр 
и пр стеснителни мкрки, кои
то насадиха внушение на на 
рода, че читалището не при- 
надлЬжи нему, а на тЬсенъ 
крхгъ, „честни“, „умна“ и 
„бьлгородни“ величия вь Са- 
моковъ.

За да бхдатъ посЬщавачи 
хубавите скаски на кьчснитЬ 
учители, нужхно е прЬди всичко 

се ожитвори читалипдето 
ТрЬбва да се огворятъ широко 
вратите му за широката маса; 
да се нмарави то лесно достха-

Водния еиндишъ. ПРИСТИГНАХА ПРОЧУТИТЬ
М/7\ЖКИ, ДАМ ЖИ, ДЪТСКИ ГАЛОШИ.
“ОШЖШЖСЯНЬ“ с*що и МАЖКИ 

ДАМСКИ и ДЪТСКИ ПАЛТА всички номераI -> АНогато на 18 м. м. дойдоха 
въ Самоковъ инжинеритЬ г. г. 
Ангеловъ и Кургевъ, първиятъ 
на чал ни къ на отделението за 
водите, а вториятъ началеикь 
ьа службата водни синдикати 
и прегледаха реката и местото, 
кхд^Ьто ще бхде електрическата 
централа, изказаха мнение да 
се покрие по-гол1шата часть 
отъ коритото на реката до ку
лата, за да се запази коритото 
отъ задръстване, вследствие на 
свличане почвени материя ли отъ 
пороите и за да се запази 
водата чиста, та да може да 
се използува за водопровода на 
града. Те намиратъ, че един
ствената вода, която Самоковъ 
ще трЬбва да' вземе за водо
провода си, е тави отъ реката 
Бистрица при централата на 
синдиката. Съ тази вода Само 
ковъ що има модеренъ водо- 
проводъ, съ големо атмосферно 
валЬгане и ще има изобилна 
вода, отъ която ще може да 
строи чешми дори на рида. 
Всички други проекти за взи 
мане вода отъ „Яръ-Бунаръ“, 
„ Алти-Самунъ“ или оть кхдЬто 
и да било другадЬ сх несьс- 
тоятелни, много скхпи и немо- 
гагъ да дадатъ на града мо 
деренъ водоароводъ, както и 
достатъчно и постоянно коли 
чество вода.

СхщитЬ инживери изтъкнаха 
необходимостьта да се построи 
още сега единъ деверсоаръ (пре
ливни къ), чрЬзъ който да се 
измЬрватъ прЬзъ единъ по* 
дълъгъ периодъ оть време вод
ните количества. ТочнвтЬ данни 
отъ.измерването сх необходими, 
за да може впоследствие да се 
димансиратъ безпогрЬшно: ка
нала, трхбите, машините и пр.,

та така да се използува раци
онално и економично разпо
лагаемата отъ водното коли
чество и пада енергия Всич
ката тази работа ще извърши 
министерството само, за която 
цЬль то вече изпрати г. инжи- 
неръ Милчевъ, който започна 
възложената му работа.

За финансирането на пред
приятието, освЬнь делове гЬ, 
които ще се събератъ отъ на 
селението, помощьта и заема 
оть държавата, на основание 
закона, споменатигЬ инжпнери 
прЬдвиждагъ да се събератъ 
влогове оть срЬднитЬ и дребни 
спестявания срЬ|цу лихва по* 
голема оть тази, що давзтъ 
банкчтЬ. Понеже предприятието 
е рентабилно въ интересъ на 
тия спестявания е да избЬгватъ 
банките и да вложать сумите 
си у него, защото прихода, 
който ще получатъ тукъ, еЬма 
да го получатъ викхдЬ на друго 
место.

Оть всичко изложено се вижда, 
че въпроса е проученъ обширно 
и подробно оть тия, които, по
ради тЬхната специалносгь, по
знават ь материята най-добрЬ и 
отъ добрата воля и усърдното 
съдействие на които зависи да 
се реа1изира хубавата идея за 
синдиката На края нека сио- 
менемъ, прочее, и това, че 
обявяването на синдиката оть 
обществен на полза е вече рЬ 
шеео отъ министерството и 
тЬзи дни ще се изпълня тъ нуж- 
днитЬ формалности по това 
решение Сега на самоковското 
гражданство прЬдсгои да се 
организира и запретне на ра
бота за усаешно и бързо до
вършване на това хубаво и 
полезно начинание

5 ще намеритЪ въ новия магазинъ А. ТИНЕВЪ
вдиивядявдииий

гледа делото по схщество. По- 
нататъка какъ ще се разреши 
делото въ тази инстанция 8а 
тхжителя не беше важно.

При все това, при схдебното 
дирене виновностьта на тхжи
теля се дока8а. по най-положи- 
теленъ еачинъ. Тхжителя има
ше само единъ свидетель, а 
подехдимия бЬше дцвелъ пет- 
надесеть души — всичките сил
ни на деня въ Самоковъ, ме
жду които ли чеха и негови 
рднини и чиновници. Всичкия 
този отборъ негови свидетели 
не можаха да кажатъ нищо 
схществено противъ Милевъ 
и полезно за Д. Кокошковъ. 
Раз иравяха само за работи, ко
ито немяха нищо общо съ де
лото и които, ако беха добре 
проучени и правилно изтълку
вани, щЬха да усилятъ вината 
на похехдимия, вместо да я 
намалятъ.

Прокурора се изказа въ сми- 
съль, че подехдимия Д Кокцш- 
ковъ е виновенъ д поиска на
казанието му.

Въ резултатъ на делото, сх- 
дътъ произнесе приехда, съ ко
ято отказа да накажеаподсхди- 
мия.

но за нея, като се уреди и от
вори читалнята, като се уреди 
театрална трупа, която да дава 
прехегавления по-често и на 
доетхини цени, като се махне 
ограничението за политическите 
и др събрания и въобще, като 
се махнатъ всички ония явни 
и скрити причини, които пра
вни» читалището мъртво и дър
жат ь народа далеко отъ него.

До като не стане това, нека 
никой не миеш. че читалището 
ще изпълни своята задача, та 
ако ще и сь най добритЬ сказ
ки и че народа ще бххе дово- 
ленъ отъ него, ще го обикне, 
като свое и ще му дава нуж- 
дната подкрЬпа.

призжда.
Завчера, на 15 того, Соф. 

окр схдъ, И углавно отделение 
разгледа въ Самоковъ делото, 
кое го г Христо К. Милевъ 
води пр >тивъ самоковския кметъ 
г. Д. 11. Кокошковъ. Тхжителя 
се яви вь схда безъ защитникь, 
а подехдимия представляваха 
ахвокатитЬ Д-ръ Д. Карасгоя- 
новь, Буйурешлиевь и бившия 
миниегърь Моловъ.

Какго въ миналото ЗасЬдание, 
така и сега обвиняемия се по 
мьчи да прЬкраги деюто, за
щото не било заведено вь срокъ. 
ЦЬюто внимание на тхжителя 
бЬше съсредоточено да огеграни 

.тази именно оласность. И той 
спохучи. Съ очебиющи доказа
телства той доказа, че тхжбата 
не е просрочено и схдътъ раз-

1

Ние не знаемъ мотивите на 
тази приехда, за да си кажемъ 
думата по нея още сега. Въ 
всеки случай не може да не 
изтъкяемъ факта, че тя се по
срещна отъ обществото съ не
доумение.

Милевъ е недоволенъ отъ 
този резултатъ на делото и ще 
го обжалва предъ Апелатив
ния схдъ.

Ду

шеното равновЬсио между ко
рените и подземните чаеги бх
де възстановено ваново чрезъ 
образувалите се млади корени, 
попълващи се всекога по кра
ищата на всички прЬрезани 
корени.

На обикновено пресаждазите 
възрастни дървета нематъ при 
изкопаването имъ нужното ко
личество корени и животътъ 
имъ не може да се подържа съ 
тЬхъ. Затова задачата ни въ 
случая се свежда до образува
нето една година преди пре- 
саждането у дървото множество 
1сорени и то по близо до самото 
стебло на дървото, за да може 
да бхде преса де но съ тЬхъ. Та
кива корени що можеме да до- 
биеме, като изкопаме прЬзь 
есеньта единъ прьсгеновиденъ 
трапъ около дървото на единъ 
метърь отъ него, 50 см. дъл- 
бокъ и 40 см. широкъ. Срещ
натите корени се прЬрезватъ съ 
копачъ но непремено требва 
огрезътъ да се повтори съ единъ 
осгьръ ножъ, за да може па-

ОВОЩДРСКА ВЪВЕДА. | бивачъ, който тукъ е много 
рззнространенъ и ще унищо
жава целата ре1сол га. За начи
на на унищожението му ще 
съобщи ме другь нхть

ната като зарастне бърже. да 
се образуватъ на сжгцото место 
коренчета.

Транътъ се зарива съ сжхцата 
земя въ която се размесва до
бре прегорелъ торъ.

На другата есень дървото се 
изкопава по начинъ щото но
вообразуваните коренчета въ 
затрупания съ земя трапъ. да 
бхдатъ извадени отъ земята не
повредени, което много лесно 
се сполучва.

Пра посаждането на дървото 
се извършва и образуването на 
по-дебелите клоне или ако нй- 
кой гакъвъ клонъ се’е очупилъ 
при пренасянето му раната се 
заглажда съ ножъ. Окастрените 
клоне не трЬбва да превиша
вате 2/б отъ це.хата маса на 
клонете.

Неовощните дървета могатъ 
да се пресаждатъ по посочения 
тукъ начинъ на ваквато и да 
е възрасть стига да може да се 
пренесатъ отъ едно месю на 
друго.

менеме. Пито сланите имъ пре- 
чатъ, нито по-продьлжителнята 
тукъ зима не имъ правятъ по- 
вече пакость отколкото въ други 
места. Недостигъгъ отъ топлина 
ирезъ летото е схщестпената 
пречка, вследствие на което тЬ 
не само че не успЬватъ да обра
зуваха цветни пъпки, но и дър
весните имъ пъпки и самата 
дървесина на младите клонки» 
остава неузрела, зелена и тре- 
воподобна.

Но това явление се забелезва 
само у сливите, които сх гъсго 
посадени, на богата почва и 

гъсти корени. НотрЬбно

На какво сз държи 
бевпдодието на сдивитЪ 

въ Самоковъ.
ЯбълкитЬ и крушите нами

ратъ въ самоковско отлични 
условия за вирееве. Тукъ евро
пейските трайни сортове ябълки 
и круши даватъ такова илодо- 
родие, че едва ли има другъ 
вхтъ отъ България, който да 
може да конкурира самоковско 
въ това отношение.

Не може да се каже схщото 
и ва сливите, за черните сливи 
разбира се, а не за джанките. 
Самоковско е на границата до 
кхдето сливата може успешно 
да вирее и да ^ава добри до
ходи. Затова тукъ сливата не 
може да се отглежда безъ да 
се взематъ въ съображение от
рицателно действуващите фак
тори въ отглеждането й.

Размерътъ на мЬстото въ 
вестника не позволява да ги 
равгледаме, а само да гн спо-

Пресаждането на възрастни 
дървета отъ едно место 

на друго.
Посаждането на овощни дър

вета въ България обикновено 
бива гъсто и погрешно се смета, 
че тогава ще имаме повече пло
дове. Тази практика е крайно 
осхдителна и на нея се дължи 
най-често безплодието на овощ- 
нитЬ дървета

До кхде десетата, до 14-а 
година гъсто посадените овощни 
дървета могатъ да бхдатъ пре- 
садени, разсадени, на друго 
м Ьсго. Пресаденото дърво треб
ва да има по възможносгь по- 
гол Ьмо 1сол и чество корени, кои
то дн могатъ да му досгавять 
достатъчно количество минерал
на храна и вода изъ почвата, 
поне до тогава до като нару-

имать
е следователно да посаждаме 
черните сливи на по-слаби по
чви, не много гхсто и да до
пускаме разклонение на главните
клонки оть единъ метъръ па 
горЬ отъ основанието имъ. Из
лишната влага схщо име вреди, 
особено ако такова има есень.

Животински ненриятель на 
сливата е сливовия цветопро- П А ГСч. 1ВЛМГ _



П РЮ Б.У Д АСтр*2 Брой 60.
~ЛГГТтт .. ттш^

Д-ръ Д Тодоровъ: Социологи
ческите и философски идеи еа 
Де-Греевъ. Цена 10 лева.

«№ 9. Аинщайпъ и свЪпов- 
нитЬ тайни, огъ проф Д-ръ 
Ас. Златаровъ. Общодостъпно 
изложение на

ЛЮБОВЬТА ХРИСТОВА. Даватъ се подъ ОБЯВЛЕНИЕ X- 3224сотии и посещаването на ха
лите отъ гражданите ще бжде 
невъзможно, ако се не попра- 
влть улиците

— ОбЩИНСКИЯ съвФтъ въ 
Самоковъ взе решение да се 
обяви търгъ за отдаване на 
прЪдприемачъ направата 
електрическата мрЬжа, плана 
на която е приготвенъ. Земле
ната и други груби работи ще 
се извършатъ отъ трудоваци, 
за която цгЬль ще бждатъ сви
кани на работа прЬзъ идущата 
година и гражданите отъ 40 
— 50 годишна възрасть.

— Въ народните четения 
въ гр. Самоковъ първата сказка 
държа г. Д-ръ Донковъ на 2 
того на тема: Органи на хра
ненето. Втората и третата сказ
ки държа на 8 и 16 того г. 
Ив. Панайотовъ, учитель при 
Американската гимназия 
тема: Австро-РускитЬ отвсше 
нйя и Балканите. Въ неделя 
на 23 того ще говори пакъ г. 
Д-ръ Донковъ. Сказките прФд- 
ставляватъ особенъ интересъ за 
гражданите, които требва да 
ги посещаватъ масово.

— Убита е съ три револ
вери и ви стрела на 16 того въ 
гр Кюстендилъ жената на Ив. 
Бърловъ войвода отъ три лица, 
които избЬгали къмъ Хисарлъка

двЪтЬ кжши на иаслЪа- 
ницигЬ на 

ВЕЛИНЪ, изходящи се въ [р. Сзмо- 
ковъ на ул. .Мариова* .15 93 и 24.

На основание определен, подъ № 
1683. надядено оть Соф, Окр. сядъ . 
на 12 ноември 19.'4 год. въ пот 
на Мария Бонева Танева, отъ село 
Полково, за себе в малолЪтнягЬ си 
дЬцй, за продажба недЪлииь ииотъ 
и съгласно чл. 1007 — 1028 отъ 
Гражданското слдопроизвпдство, обя- 
яввмь, че отъ 10X1 до 10X11 т. г. 
включително въ канцелатията ми ще 
трае публична нроданъ па следующигЬ 
наслЪдственя недвижими имущества, 
свободни отъ залогъ и запоръ, а 
именно:

1) Една к&ща въ с. Калково, със
тояща се отъ една голЪма стая за 
жпвЪепе п мутвакъ, градина съ гувно; 
до к&щата плЪвня съ яхъръ, отделно 
фурня, а до фурнята кжщнчка съ 
една стая п мутвакъ. Зградитй 
ноотроееи отъ прость дървенъ мате- 
ри ял ь: измазани сь каль и варь, 
покрити съ обикновени керемиди на 
земно пространство 40 кв. и., а не- 
застроено 430 кв. н., 1нри съсЪда : 
Вучко Заховъ, Крьсто 3, Почекановъ, 
Игнатъ Неновь и улица, оцЪн. 900 л.

2) Ед..а воденица въ землището на 
с&щото село, въ мЪстностьта Самоко- 
вото, състояща се отъ единъ ванъкъ, 
(витло) нри сьсЬди: Бр. Гюрови, Ни
кола Атанасовь. и Мите Кръстовъ, 
оцЪнена за 1800 лева.
’ гр. Самоковъ, 6 ноемврий 1924 г.

-С&д. нрнставъ: Хр. Мнневъ

НаемъАзъ съмъ любавьта Христова, 
ВЬчнотрайната основа 
На добро и красота,
И на правда, мпръ въ свФга.

Отъ менъ нЬма 
Па-голЬма

Добридетель на земята,
Нито горе въ небесата —

Само а8ъ 
Ймамъ власть

Да въдворя най-подиръ 
На земята братство, миръ.

Азъ обичамъ всички хора — 
Кротко вгсЬкиму говоря, 
Никому не мисля зло,
Правя всЬкиму добро;

А пъкъ злото 
Съсъ доброто '

По се лесво побеждава — 
Иаакь злото по-зло става,

По лудФй,
По бЬсеей,

Салъ съ добро на всЬки врагъ 
Става се приятель драгъ.

Самоковъ.

ВАСИЛЪ

Т кРГИ ГР наематель на турбин-1 Ш СБ ОЬ ната ме„еица въ Гр
теорията за от- 

носителностьта. Четвърто нано 
во допълнено издание, съ 1-5 
портрети и фигури въ .текста. 
Дена 15 лева.

Самоковъ на Чамурлийски и 
Михаиловъ.

Споразумение при собстве
ни кауправитель на мелицатн 

Андрей Михаиловъ

на

Бориеъ Хр. Миновъ
АДВОКАТЪ

Води и защитава дЪла прЪдъ всички съдилища 
въ Царството.

Писалище до входа на пощата — Самоковъ.

Чисто вълнени платове
на фабрични цЬни 

Жърсете въ кооперация „ Обединение“.ва

1П дюкянигЬ въ горната чаршия —
, [| ловджиското кафене на Ангелъ
I \)и Стойковъ и слсЪдното. 
Споразумение: Павелъ Кокошковъ

Българско Туристическо Д-во 
Самоковски Клонъ сРилски Туристъ>

Шипоченско Учил. Настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ № 19 ОБЯВЛЕНИЕ № 3270
ОБЯВЛЕНИЕ V* 46Протойерей: Из. п. Михайллвъ.

Училищното Настоятелство обявява 
на интересующитй се, че на 4 де* 
кември т г, ще нроизведе за втори 
в.ъгь публиченъ тьргъ за отдаване 
нодь наемъ училищното ханче, за 
врЪмето отъ 1*1 1925 год. до о! XII 
1927 година

Първоначална оценка 13.635 лева.
Знлогъ за участие вь търга 5%
ЧленовегЪ 125 и 127 оть закона 

за бюджета, отчетносгьта и предпри
ятията задължителни за конку 
ренгптЪ.

ТръжнитЪ книж^ могатъ да се 
• впдятъ въ капцел4рпята на наето' 

ятелството
с Шиночанъ, 15*Х1/1924 год.

Отъ Настоятелството.

Обявявамъ на интересующитЪ се, 
че на 2У ноемврий т. г., 9 часа пр. 
пл. въ канцеларията ми въ гр. Са’ 
мокоиъ ще иродавамъ на публиченъ 
търгъ съ явно наддаване и по пра* 
вилата за нроданъ на движими имотн 
около 338 к. м пглолиегенъ дьрвенъ 
строителевъ иатераялъ нзкьртенъ и 
свлечепъ оть снЪжни прЪсии, нахо* 
дящъ се въ Дьржавната гора—яйлавъ 
„•Драганвца“ Бвль*Искърско землище, 
кпйго матерлялъ, сноредъ описа на 
Самоковския Дьржтвенъ ЛЬсничеЙ се. 
намира въ седемь дерета на сдщата 
гора, съ първоначална цЪна 100 лв. 
кубика.

Продава се на основанме опрЪдЪ* 
леннето н* Соф. Окр. Сждо отъ 31 
май н. г. подь 1094. ЖелающитЬ 
да вунятъ този материялъ, могатъ 
всЪкн приелтетвенъ день и часъ да 
се яватъ въ канцеларията ми, да 
ирЪгледатъ иодробния му онисъ и 
ноемнитв условия. Залогъ за цраво* 
участие вь тьрга се нека 10 на сто 
оть първоначалната оцЪика.

гр. Самоковъ, 10 ноември 1924 г.
Сяд. нрнставъ: Хр. Миновъ

Известяваме на интересующчте се, 
че на 2 декемврий т. г, I часа сл 
пладне въ канцеларията на коонера 
ция <Обедпнение>—Самоковъ, ще се 
произведе търгъ съ явно надуване 
за отдаване нодъ иаемь експлиатаца- 
ята на следните дружествени имоти :

1 Павилиона иаходнщъ се въ ту
ристическата градииа за с.рокъ отъ 3 
годпни начитя отъ 1/1 924 год до 
31/XII 927 год.; иьрвоначална цена 
10,ОЮ лева.

2. Покосвянв тревата оть същата 
градина яа 1925 год. г

Поемните условия могатъ да се 
видять всеки прис^тственъ день до 
произвеждането на търга въ М1газина 
на кооперация Обединение*, първон. 
цена 2,000 лева.

Закона за отчетиостьта бюджета н 
предприятията ще се спазва. Залогъ 
за участие въ търга 10 на сто.

Всички разноски но публикацията 
н сключване договорите са за сметка 
на наемателите.

гр. Самоковъ, 13 воем. 1924 г 
Отъ Настоятелството-

ХРОНИКА
— Общинския съвЬтъ въ 

Самоковъ е р^шилъ да се даде 
на всички общински чиновници 
за тази година още една — 
тринадесета заплата въ ьидъ на 
брашно.

— ОбЩЙЙСКЙТ^ чиновници 
и служащи въ Самоковската 
Околия бЪха свикани на 17 
того на събрание въ гр Само
ковъ за учредяване околийска 
организация на сящигЬ, на 
което явилите се общински слу
жители турнаха основа на 
организацията и избраха вре 
мено настоятелство.

— Мечка е убилъ на 16 
того въ землището на с. Гуцалъ 
жителя отъ схщото село Георги 
Сймеояовъ.

— Цавначенъ е за коман- 
диръ на 7 Артилерийско отдЬ 
ление въ гр. Самоковъ г. под- 
полковникъ Г. Михаиловъ на 
местото на г подполковникъ 
Брагановъ, който се премести 
на равна длъжность въ Софий
ския Артилерийски Арсеналъ.

— Отвори се най сетнЬ и 
въ Оамоковъ въ иГорна-Чар- 
шия“ моденъ магазинъ, наре- 
денъ по виенски мавиеръ, кх- 
дето може да се намЬрятъ 
всички необходими за най-из- 
тъвчения вкусъ и най модерния 
м&жни и дамски гардеробъ ар
тикули, военни принадлежности, 
готови м&жки и дамски палта, 
галоши, галантерия, парфюме
рия и пр.

— Дедото по Долно-Бан
ския мятежъ се привърши въ 

• Соф Окр. Сжгъ на 7 того. 
На 10 с. м. еддътъ произнесе 
приемда, съ която осхди: Ки- 
рилъ Лазаровъ на доживогенъ 
затворъ,_а Бориеъ Медаровъ и 
Ив. Науновъ по на 12 год. 
затворъ. Останалите обвиняеми 
бидоха освободени отъ схда, 
защото ги засЬга амнистията.

— ХаДЙГЬ въ Самоковъ ще 
.бхдатъ открити презъ м. яну
ари. Касапите с& поискали отъ 
общината да поправи улиците 
около техъ, защото сега сд 
непроходими отъ каль и мър-

книжнина
Болучиха се въ редакцията: 

отъ книгоиздателство „Акация0 
— София :
Четиво „Наука и животъ“.

4. ПоловитЬ болести отъ 
Д ръ Н. Шопоьъ съ предговоръ 
отъ Д ръ Бурилковъ. 12 фи
гури 10 лева.

Л* 5. Естетика и култура 
отъ Т Серафимова. :5 лева

Л§. 6. Мисълъ и Здраве ои. 
Д-ръ Ив. Теодоровь. Самолеку 
ване чрезъ самовнушение. 8 л.

Л? 7. Душа и тЪло оть Д-ръ 
А. Шевичъ. Основи на емии- 
ричесвата психология. 6 лева.

X; 8. Сънь и Почивка отъ 
Д-ръ В. Ив. Неновъ, Лична 
хигиена. 6 лева.

А* 9. Що е красота отъ 
10. Милталеръ. Уводъ въ есте • 
тикат а. 8 лева.

„ Класическо четиво *.
2 Гощавка у Трималхи 

она отъ Гай Иетроний. Отъ 
лат/Проф Г. И. Кацаровъ 10 л.

Л? 8. \\рометейу трагерия 
отъ Есхилъ. Превелъ отъ ста
рогръцки проф. Ал Балаба- 
новъ. Цена 8 лева

„ Натурфилософско четиво11:
№ 3. Произходътъ па чо 

вЪка огъ Ернстъ Хекель. Пред
говоръ отъ проф Д ръ- Ас. 
Златаровъ: Делото на Хекель. 
Съ портретъ и 9 фигури въ 
текстьта. Цена 10 лева.

X? 4. Загадката на съни
щата и психоанализата на 
Фройди. Съ портрета на 3. 
Фройда. Цена 8 лева.

№ 5. Познание и заблуж
дение. Уводъ въ емпирическата 
философия Огъ проф Ернстъ 
Махъ. ИрЬдговоръ отъ проф. 
Д-ръ Ас. Златаровъ: Нробле- 
мага за истината Цена 8 лв

Ай 7. Положителната фи
лософия и непознаваемото, отъ 
проф. Г. Де Греезъ. Проблемата 
еа религията, мстафизиката, на
уката и философията. Сь пор- 
трегъ на автора и уводъ оть

7-мо Артилерийско отделение

ОБЯВЛЕНИЕ Л8 2867
Домакинството на отделението съ 

настоящето си известява на ннтсре* 
оующите се. че на 20 Ноемврий т. 
г. отъ 9 до 11 часа нрЪди пладне въ 
Самоковското Околийско Финансово 
Управление ще се приключи спаза1 
ряв8нв по доброволно съгласие, за 
доставката на отделението 5,000 кгр. 
сухь зрЬлъ фасулъ на приблизителна 
стойность 40,000 лева; 500 кгр. 
макарони —- 5 000 лева ; 600 кгр. 
сирене — 18ДОО лева; 400 кгр. 
балкански кашкавалъ — 24,00 ) лева 
и 1,2с)0 кгр. свинска мась —62,000 
лева.

' ОБЯВЛЕНИЕ Ж 3476
Подписаниятъ Хр Миновъ, Сждебенъ 

Приставъ при ьоф. Окрлженъ с^хдъ, 
на Сам учасъкъ, обявявамъ на инте- 
ресукицигЬ се, че на основание изпъл. 
листь 3883, издаденъ отъ I Самек. 
Мир Сждъ на 13 VIII 1924 г.. въ полза 
на Кирилъ С Ярловски, стъ г. Само 
ковъ, противъ Георги Л. Поповъ и др , 
отъ с Райово, за 5100 лв., и съгласи ^ 
чл. чл. 910—925 отъ Гражд. съдопро
изводство, на 1 *Х11 ъ г, ше продавамъ 
въ самоковъ, на публиченъ търгъ, 
елгдукидия длъжк. движимъ имотъ:

1] 10 овци, оцЪнени за 3000 л. 2] 5 
кози оиЪн. за 1500 л. 3) 1 .прасе жен
ско 50 -60 кгр оиЪн 1000 4] 1 прасе 
женско оцЪнено 500 лева 
гр Самоковъ 20*Х1 1924 год.

Сждебенъ П1>нставъ: Хр. Миновъ

Оамоковски Сждебенъ Приставъ

ОБЯВЛЕНИЕ.л 3225
На основание определението, изда

дено отъ II Санокпвскн Мирови елдъ 
на 22 IV 1924 год., въ полза на 
Латина Хр Шаинова н др , отъ с 
Доспей, срещу Никола п Георги Бла
гоеви, отъ с село, яа продажба педЪ* 
лнмъ педвпжнмъ вмотъ и съгласно 
чл. 1007 — 1028 отъ Гражданското 
съдопроизводство, обявявамъ, че оть 
11 ноември т. г. до 11 декември т. 
год. включително въ канцеларията ми 
ще трае публичната нроданъ на еле 
дующето наследствено недвижимо иму
щество, евобвдно отъ залогъ и зацоръ, 
а именно :

Една къща въ с. Доспей, ул. сЦа- 
рева* съ селище, плЪвкя и градииа, 
състояща се отъ една голЪма етая за 
живЪенв, мутвакъ, стаичка служаща 
за килеръ (мутракъ), а отдолу зим- 
иикъ; плевня съ яхъръ. Всички по
строени отъ иростъ дървенъ мате- 
рияль, измазани съ каль, покрити съ 
обикновени керемиди, на 60 кв. м. 
мЪсто, а пезастроено 540 хв. м. прк 
със^дв: Магда Димова Михалъ Кьо- 
севъ.Геор-н Тодоровъ, Ангелъ Поиовъ, 
Мите ВоЙновь, и Нетъръ Поповъ. 
ОцНивиа за 3.000 лева.

ЖелающнтЪ да куиятъ, могатъ да 
се явнватъ въ канцеларията мк все- 
кой нрисътственъ день и часъ, за да 
преглеждан книжата н да наддаватъ.

гр. СгГмоковъ, 6^ ноем. 1924 год.
Съдебеиъ Нрнставъ: Хр. Мнневъ

Доставката е делима по впдъ и 
количество съгласно допълнителните 
поемии условия.

Залогъ 5°/0.
Допълнителните поемпп условия и 

описания могатъ да се видять въ 
Домакинството на отделението.
13 ноемврий 1924 г. гр. Самоковъ.

Отъ Домакинството.

Самоковско Гр. Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ N9 6714
Самоковъ, 19 Ноемвнй 1924 г.

Поповяпско Селско Общ. Управление 
Самоковско.

Общинското Управление обявява на 
янтересующите се, че на единадесетия 
день отъ публикуване настоящето въ 
вестникъи „Пробуда* въ помещението 
на общинското уиравление отъ 10 —
11 часа преди пладне ще се нроизведе 
търгъ по доброволно съгласие за 
отдаване родъ наемъ общинската би* 
вия за времето оъъ сключване дого* 
вора до 31/111 1927 година.

Нрибднзитеяната стоЙность възлиза 
на 6,000 лева годишно. Залогъ се 
иска 10 на сто.

КонкурентигЬ да се еъобразяватъ 
съ чл. 125 отъ закона за бюджета 
отчетностьта и предприятията.

Поемните условия с& на разиоло* 
женне на ннтересующи^ се въ общ. 
финансово отделение.

ОБЯВЛЕНИЕ ТЛ 911
Известява сена пвтересующигЬсе. 

че на 30 ноемврий ц. г. въ помеще* 
ноето на Поповянското Селско Общ» 
Управление отъ 2 до 5 часа подиръ 
обедъ ще се произведе търгъ на дж 
бовь дървенъ мнтераялъ около 25.0 
м8 отъ участъка св. вАганасъ*; за
логъ на участвукмцпгй се иска 10 
на сто оть стойвоетьта на материала. 
Наддаването ще сгане на иъленъ 
кубически метъръ. Книжата но мате* 
рнала ще се иампратъ вь Общинското 
Управление ць с. Нниовние.

с. Поиовчне, Г2/Х1 1924 г.
Общ кметъ: А. Поиовъ. Отъ Кметството.
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ш ш ОБЯВЛЕНИЯ:АБОНАМЕНТИ:
За година . .
За 6 месеца . . 30 лв 

I брой 2 лв.

Венчални и гсдежни ... 50 лв, 
Бъ хрониката на рсдъ . . 10 лв.
Всички други: до 50 думи 2 лв. на 

дума; отъ 50 думи на горЪ 
1 50 лз. на дума.

На кв. саятиметъръ ... 2 лв.

60 ЛВ.

Редакторъ уредникъ: 
Хр. К. Милевъ. околийски в^етиикъ за народа.

РЕДА КТ ИРА КО МИ ТЕТЪ ВСИЧКО ВЪ ПРЕДПЛАТА .
«л

По сборове, селянки, надъ люлката дома си — 
Накредъ, о християнко. св'Ьта да се огласи 

Съсъ тЬсни салъ за миръ,
СвгЬта вечъ да не страда огъ б*Ьса на войната, 
Да в'Ьма да ликува, катъ днеска,, сатаната 

Оьсъ звЬрства, съ кървавъ пиръ.
Самоковъ, Ноемврий 1924 год.

, размера на тия заплати не се 
вижда, че сжщитЬ чиновници 
могатъ да живкятъ тоже сносно 
безъ- общинска поиощь въ 
брашно.

Споменатото рЬшение не из
държа никаква критика Да се взи- 
матъ данъци к др/ги * общински 
доходг отъ граждани които едвамъ 
изчарзатъ х^Ьба си или даже гла- 
дуватъ, за да се даде брашно на 
кмета при 6000 лева мьсечна за
плата и още 6000 ле8а стртнични 
доходи, на лЬкара съ повече отъ 
10000 лека мьсеченъ доходъ и за
видно състояние и на редъ другк * 
чинов ици съ заплати по гопЬми отъ 
три и четири хиляди лева нЪсбЧНО 
е цБла гавра съ истински бЬднитЬ 
граждани

Това рЬшение направи б^д- 
нигЬ богати, а богатигЬ б^дни 
и 6'Ъ шит!» купиха на богатотгЬ 
брашно. Кой ще каже, че тукъ 
нгЬма право и разумъ — 
качества, съ кои го толкова мно
го парадиратъ нашигЬ общи- 
нари.

т
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Идатъ т’Ь, голи и боси отъ 
родна земя и ччреятъ приемъ 
въ братска страна. Идатъ день 
и но.ць, ц'Ьли върволици, гладни, 
мокри, кални, съ разбито здраве 
и ьъ пълно отчаяние. Идатт, 
прогонен* отъ зълъ, безми.ю- 
стенъ тиранинъ, защото сж бъл
гари, защото говорят!» българ
ски езикъ, защото обичать своя 
родъ, свойта черква, свойто у- 
чилище, защото вЬрвать и се 
борятъ за свойте човешки права!

Г1 ъ ц ка Мак е. щ н и я и Т р а к и я 
сд обезлюдени вече оть бъл
гарския' елементъ. Шпрапени- 
ягь, безуменъ и жестокъ дого- 
воръ за никакви малцинства 
улесни зв’кроподобния грък!, да 
изгони отъ бащинъ домъ мжже, 
жени и Д1>ца, като имъ отне 
всичко спечелено съ кървавъ 
ноть и ги остави на произвола 
на еддбата Вековния ни врап., 
убиеца на българския родъ въ 
Македония и Тракия, насити 
свойта злоба къмъ българския 
родъ, свойта жажда за сиро 
машка поть и крьвь. Него ни
що не смущава вече; той може 
спокойно да разполага съ чужда 
земя, съ чуждъ им отъ.

Идатъ н а ши гЬ нещастни бра
тя и сестри. Идатъ день и 
нощь, ц4ьш върволици съ на
ведени глави, съ разбити души 
и просятъ братски приемъ оть

нает. Ндтищата, гаритЬ/мегда- 
нит'& по села и градове сд 
пълни съ на родъ, който нро- 
тега рдка къмъ насъ и моли 
за . . . хл'Ьбъ, др'Ьхи и поделонъ.

Врати и сестри! спомнете си 
за бЬжанцитЬ! Спомнете си за 
тЬхнитЬ невинни Д’Ьца, които 
гладуватъ, спдтъ на открито, 
треперять отъ С1удъ и мрчтъ 
безь помощл! Спомнете си за 
дългътъ ви къмъ тия клети 
души. за тия мжченици на вре
мето! Пе забравяйте, че тЬ н*Ь 
матъ никакъвъ грЬхъ, тЬ стра- 
датъ отъ човЬшки неправди, 
отъ чоккшка тирания! Т1> сд 
цветята въ градината на живота! 
Т'Ь сд ангелигк на земята, ра- 
достьта, щастието на човека — 
смисъла на живота му! Кръио 
жадни, и; клепи души, обаче, 
повалиха тЬхния цвЬтъ, помра
чиха тЬхпия иогледъ, разбиха 
тБхния животъ и ги изложиха 
на погибель! . . .

Спомнете си за човешкия ни 
дългъ, за Божието ни и призва
ние! Отклонете половината отъ 
залъка сй, съсечете едната си 
дрБха отделете часть отъ па
ри тЬ си и ги дайте за нама
ление мжкитк, за отриване съл
зи г]> на нещастни майки . . за 
спасение живота на малки, ми
ли и невинни д'Ьца !

— о —
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Бюджегътъ на Самоковската 
община има ириходъ 7,4 12,940 
лв. и толкова ратходъ. Това е, 
обаче, книжния бюджеть. ДЬй 
ствителния бюдж-тенъ п[1ихбдъ 
не може да бдде. ио-го.гЬмъ отъ 
2 до 21/., милиона лева ‘Върху 
тона не може да: се води ни-
k. чкъвъ спора, -защот самъ 
кмета го призна на синдикал
ното събрание въ читалището.

Отъ този ириходъ предвидено 
е да се изразходввтъ: за за
плати и добавъчго възнаграж
дение 1.900,0001 л., за дневно 
възнаграждение !.*0 000 л., за 
пжтни пари 40,0:0 > лв и за 
възпаграждение на външни лица 
20,000 л Или вгичко 2 мили
она и деееть хи::^

Бюджета, сл1шЬ. 
самоковската община е чисто 
консомативенъ — отива само за 
заплати. Това призна въ каза 
ното синдикално събрание п 
общинския съь^тникъ г. Ал. 
Чукуровъ.

Но понеже трЬбва да се 
пласира на врйме и електри - 
ческага енергия на н4>кое отъ. 
чорбадж и йскитЬ сиекулати вки 
предприятия въ Самоковъ, пр/Ьд- 
видени са въ бюджета още
l, 200,000 л. 
електрическа мрежа. За покри 
ване на този разходъ ще по 
служатъ приходите отъ непро
дадените етаги дървенъ маге- 
риялъ отъ изтеклите годи ви и 
недобора отъ незаконния да- 
нъкъ за н-Ькакви чешми, канали 
и см'Ьть, който общината при
нудително откъсна отъ коравия

залъкъ на беднитЬ граждани.
Сега нека иидимъ какви за 

плати дава общината месечно 
за н ккои . длъжности, като ос
тавяме специалните такива на 
л 1>кара, инжинера и др.:

К.Метъ 6.000 л.. двама по
мощници по 4,500 лв , кон
трол ьоръ 3,972 лв., бирникъ 
3,16 8 лв., секретаря 3,078 л. 
и т. н.

За да се види какъвъ ку|>и- 
озъ представляватъ тия заплати, 
нека сравнимъ най-малката отъ 
т!>х'.ь, тази на секертаря, който 
не о нищо повече отъ единъ 
старши писарь, съ заплатите на 
не кои държавни служители, 
които заематъ важни длъжности

Както казахме, секретаря по
лучава 3,078 л. А еди нъ шиюв^ 
еддия 2940 л., финанс. и-къ
... около* 2,2о0 лева, с&дебенъ
приставъ — 2,100 лв., и т н.

Явно е, прочее, че самоков
ската община, гражданите на 
която мизерствуватъ, харчи два 
милионния си бюджетъ само за 
зап «ати.

За, да не бждемъ криво раз 
брани, нека споменемъ, че 
съобразно ска потната, споме
натите заплати не са големи. 
Но неразумно и вредно е за 
бЬдва община, като нашата да 
се явява по богата и отъ дър
жавата и да дава такива за
плати за нищо никакви служби. 
Това е и несправедливо по отно
шение на останалия персоналъ, 
болшинството отъ които полу
чава несравнено по-малки за
плати .

9

Читалище Паметиикь с0тецъ Паисий* 
Самоковъ

ОБЯВЛЕНИЕ л= 173
На единадесетия деиь отъ публи

куване настоящето въ в <11робуда* 
огъ 10 до 11 часа пр. пладне въ 

~»н;щвмряя78-- на - Ссмов 0кол. Фла. 
Управление ще се ирннзведе спазд- 
рянанего по доброволно с&глаще за 
иоставпне вьтрешяптВ стлкла . иа • 
Читалището Памегрикь, възлизаща да 
около 100 кв. мегра.

Залогъ се иска 850 лева.
гр. Самоковъ, 1 декември 1924 г.

Отъ комитета.

лена.
'.гелно, на

ПРОТОЙЕРЕЙ 
ИВ. и. МИХА^ЛОВЪ 22-а Пех. Тракийска'Дружина

КЪМЪ ХРИСТИЯНКАТА. ОБЯВЛЕНИЕ Л- 8438
за направа на0, колко съсъ велико и свято вазначене 

Жената християнка Христосъ е надарилъ !
Съ какво прекрасно, в'Ьчно; чудесно украшене,
Съ какво чаровно, мило сърце я укпасилъ !
Жената християнка е вЬрната съпруга,
Пай милата другарка, безценната услуга,

Сърцето на сг/Ьта ;
Стсъ жива в'Ьра въ Бога, съ любовь и съсъ надежда, 
Съсъ кротость и смирепе насажда, произвежда 

Добро и красота.
0, нФма друга вйра, ни друго пъкь учене 
Да дава на жената такова назначене 

Такава висота !
Салъ вярата Христова помага на жената 
Да бжде- честна, вЬрна на мисията сеята,

Що 'има па свЬта.
Къмъ тебе, християнко, носителко^на мира,
Къмъ тебе днесъ високо сърце ми апелира,

Отъ болка и печаль. .
За днешнин свЬтъ устременъ къмъ бездната па злото, - 
Далечд, далечъ отъ Бога, отъ мира отъ доброто,

Отъ вйченъ идеалъ.
Че ти си днесь високо издигната'въ живота 
Огъ този, Кой се даде и жертва ла Голгота 

За всички ни въ евкга ;
Св’Ьта очудвашъ днеска съ далата си могдщи;
Сега си ти любима, сега безъ тебе въ кдщи 

Е грозна пустота.
Запг)ш, запЬй, о сестро, за миръ вечъ яа земята!
Зап4й ни нова ггЬсень за вЬрата пи свята,

За вечната любовь, -
За всичко днесъ що трогва и радва ни сърцето,
За всичко дпесъ^що води човека ?ъмъ небето,

Зарадъ живота новъ.

1П> неутвърдените цени на 'захарьта 
п чнрццтЪ сливи въ третия нршг&т- 
ствень день отъ обявяване насгоа: 
щето въ в. €Пробуда* оть 9 до 12 
часа въ‘ Самоковсното Финаи. Уирав. 
ще се произведе повторно спазаряване 
по. доброволно съгласие яа доставката 
на 1.000 кгр. захарь бьлгарска на 
и'1»съкъ и 800 кгр. черна славя за 
храна на воИнацитЪ отъ дружината 
за врЪмето оть 1 Октомври до 31 
Декамврий 1924 год. ио условията, 
предвидени въ обявление Хо 8435 
на дружината*

Самоковъ, 19 Ноемвнй 1934 г. 
Отъ щаба на дружината.Брашно за Лзднитг.

ОБЯВЛЕНИЕ \У 4861Сакто съобщихме въ мина
лия брой па вестника, общин 
скиять съя'Ьтъ е рЬп1ИЛъ да се 
отпусне на ВСИЧКИ общински 
чиновници още но една трина
десета заплата въ видъ иа 
брашно, което имъ е вече да
дено. До кодко е законното- 
В:1 решение може много да 
се спори. Ние, обаче, н'Ьма да 
се спираме върху този въиросъ. 
Ще се спремъ на друго едно 
по-важно обстоятелство, което 
шокира, което възмущава.

Оть брашно за зишгг.ч и матъ 
нужди бЬднитЬ. Такива граж
дани въ Самоковь има съ хи
ляди. Ако т])Вбв1 и ако има 
отъ кк гЬ д\ се вземе, добрЬ е 
да се даде безплино бришно

на всички бЬдеи. Безспорно 
бЧцни граждани пм . и на слу- 
жба въ общината. Даже бол
шинството оть тЬхъ СХ б’Ь1НИ. 
И ако на всички бФдни граж
дани не може да се даде без
платно брашно, добрЬ е‘да се 
даде поне на тия, що сж на 
служба въ общината.

, Но пита» се, всички ли об
щински служители сж бЬдни? 
Пе знае ли ц'клая градъ, че 
кмета и още няколко душа 
други чиновници иматъзавидно 
състояние или доходи, които имъ 
сж достатъчни за единъ сно- 
сенъ животъ. Иа друго м'Ьсто 
В!, този брой показахме и какви 
заплати получаватъ н'Ькои об- 
щиндки чиновници. Нима отъ

Самововското Училищно Настоятел* 
ство известява, че на 6 т. м. огъ 
9 — 11 часа., въ канцеларията иа 
Самоковското Окол, Фднансово Уирав* 
ленив ще се отдаде на ирЬдиривмачъ 
ио доброволно съгласие доставката на 
около 130 чпфга обуща-сандали, 
направени ио мЬрка. оть бЬль юфтъ,. 
изработени отъ доброкачествени здрави 
материали ио одобренъ огъ настоя* 
телствиго образець, за бЬднигЬ уче* 
цици при основнагЪ училица.

Срокь за доставката, ирнблзигел* 
вата стойность на която е около 
25,000 лева, 2 ) дии слЪдъ подшс 
ване договора. Залогъ 5 на сто

Ще се спаянтъ иосгаиовлеааята 
на закона за бюджета, отчегностьта 
и предприятията.

Самоковъ, 1 декемвриЙ 1924 г.

Отъ Наотшотвого.

►



ПРОБУДА Брой 51.Слр- 2

Бориеъ> Хр. Миновъ.
АДВОКАТЪ

ОБЯВЛЕНИЕ 3531свсето гостоприемство, 64 х а 
поканили много високопоставе
ни лица и бЬха ннправили до
бри приготовления за носркца- 
нието. Поради лошото вр4ие, 
обаче, на тяхната покана се 
отзоваха: Архирейския Нам4с- 
ни, Началника на гарнизона, 
Началника на дружната, некол- 
ко господа офицери, военната 
музика и няколко самоковски 
сЬмейсгва. Поздравителни теле
грами получиха огь И. Величе
ство Царьть, огь г. Миниистра 
на просветата й подпредседате
ля на камарата,

— ЧовЪкътъ е най-големия 
зяеръ въ природата Ето какво 
съобщава за човешката кръво- 
жадность в. „Трибуна“: Наме
рени сд въ лозята на гр. Вратца 
децата Наско Александровъ 11 
годишенъ и Кръсто Митевъ 13 
годишенъ насечени на парчета 
и разхвърляни по земята за 
отмъщение ва бащигЬ имъ 

- Органивационо събравие 
устроиха на 30 м м. занаятчи
ите въ Самоковъ. на което го
вори организатора имъ Ст. Кме- 
товъ. Има всички изглеги да 
засилятъ на ново органзацията 
си, Ш)не?ке личи, че сд излезли 
огь кривите пдтиша. въ които 
ги водеха до сега н4кои лично 
сти.

поПраздникътъ на 

побЪдитЪ. На основание изпълнителния лиегь 
под Ла 11084, иядаденъ отъ Ооф 
Окр г.ддI- на 21 ПГ/1924 год., въ 
полза на Д рь Т. Мпхайловь, отъ 
София, срещу Ст Тош»вь. огъ с. 
Д- Воня, за исьъ отъ 150,003 лева, 
лихви и разноски, и сд гласно чл. чл. 
1004 -1020 отъ Гражд еддоироиз* 
водство, обявявам ь. че отъ 22 XII 
1924 г до 21 1/1925 г. включително 
въ'канцеларията ми ще трае публична 
нроданъ на следующитЪ длъжникови 
недвижими имущества, свободен отъ 
залогъ п вапоръ, находящи се въ 
землището на с. Долна^Ввня, а имевно: 
1) Ливада въ мксностьта «Куле* 
Гащъ*. отъ 30 6 декара, при съседи: 
Ив. СрИНрниковъ, Хр. Михаловъ, 
Трифонъ Мнтрнвъ, и дере, оцен. за 
10,пОО лева. 2нвва, въ местностьта 
>Рашка*кр)ша> отъ 11 2 дек ори 
сьседп: дере,' Благо Ангеловъ, ■ 
Стоянъ х Лазпвъ, оцен. 5,500 лв., 
I) нина въ мЪстн Дармапите“ отъ 
9 2 дек при съседи: нъть, Никола 
Костадиновъ, Генко Ивановь и Лазо 
Велчовъ, оцен. за 4,200 лева.

гр. Самоковъ, 29 ноемврий 1924 г.

Съд. приставъ: Хр Мнновъ

Води и защитава дЬла пркдъ всички съдилища 
въ. Царството.

Писалище до входа на пощата — Самоковъ.

На 20 м. м. по случай 
в а поб4дит4 части т4празника

самоковския гарниюнъ б4ха 
построени на площа-а пр4дь 
читалището, къдкго биде извър-

отъ

Чисто вълнени платовешева церемониална заря.
С.гЬдъ помеваване по единъ 

прочувственъ редъ имената нп 
убзтигЬ прфзъ иойнитЬ чинове 
отъ самоковските полкове, вой
ската и народа чествуваха па- 
метьта имъ съ падане нц. ко
лени, а началника на гарни
зона г. аодполковникъ Ерата- 

но много

на фабрични цЬни 

Лвърсете въ кооперация ,,Обединение“.
1«ЯГ ТЛ1

рп дюкяните въ юрната чаршия — 
I 1{ ловджиското кафене на Ангелъ 
* УЬ Стойковъ и С/Учс4диото. 
Споразумение: Павелъ Кокошковъ

Изгубена е дамска чантичка
съ чаеовникъ и други вещи

който я е намкрилъ да я предаде на злболккара 
А. Райновъ еркшу възнаграждение.

I 1Г
■ )

!
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1

новъ държа кратка, 
съдържателна рйчь за идеялизма 
и самопожертвувавето на пад
налите по бойните гюлета свет
ци-герои.

На 27 с м. въ 10 часа 
сутриньта частите отъ гарни
зона, учащата се младежь отъ 
всички училища вь града, за
пасните офицери и подофицери, 
опълченците отъ освободител- 
вата война и тия отъ Сливница, 
културните друя ества и много- 
бройно гражданство бЬха из
пълнили Митрополитската чер
ква, където следъ черковната 
служба, биде отслуженъ моле- 
бенъ. Следъ молебена адвоката 
г. Н Начевъ държа рЬчь за 
духътъ на българина въ и 
следъ войните и за гол4мата 
признатслность и ночить, ко
ято българското племе дължи 
къмь падналитЬ въ войните 
борци.

Нодиръ молебена войсковите 
части и гражданството отидоха 
на площада ,Ц»рь Борисъ“. 
Тукь г. аодполковникъ Брата - 
новъ направи прЬгледъ на вой
ските, наредъ съ които бкха 
построени и запасните офицери, 
подофицери и опълченците 
Слйдъ прегледа войниците ми
наха въ церемоналенъ^ маршъ.

И сега г. подполковникъ 
Братановъ не изпусна случая 
да каже неколко думи _ за го 
лемото значевие ва празника, 
и за идеяла, за постигането на 
който българскокГалеме требва 
да се стреми Следъ него го
вори запасния полковникъ^ Ба- 
раковъ, който съ исторически 
данни доказа силата еа бъл
гарския патриотизамъ.

Ентусиазирани отъ тил речи, 
войниците дигнаха и носиха 
на ръцЬ г. Бараковъ и опъл 
ченцитк

Пролаватъ ее
Имотитк на наследниците Ив Мумджпеви: 

Дюкяни въ „Готната Чаршия“ Л? Л? 8, 42 и 99. 
Ливади въ Иродановско землище д 3 клм 

отъ около 15 декара
Една втора часть огъ вила въ Чам[ь Кория.

Споразумение при Бр? Караманчеви.

ОБЯВЛЕНИЕ 3532
На основание изпълнителния лнстъ 

подъ ,у. 271, пздяденъ отъ I Самов.
Мирови дъдъ на 22 1/1924 год. въ 
полза на Хр Крпвошиевъ и др , отъ 
Самоковъ, срещу Г. М Низамски. отъ 
о. Калково за искъ отъ 2718 лева, 
лихви ь разноски, и съгласно чл. чл. 
1004-10-7 огь Гражд съдопромз* 
водство, обявявайь, че отъ 16X11 
1924 г до 15 1/1925 г. включително 
въ канцеларията ми ще трае публч* 
ната нроданъ иа С1вдующигЪ длъж* 
пикови недвижими имущества, сво' 
бодни отъ залогь и запорь, находящк 
се нъ землището на с. Калково, а 
именно: !] Ливада въ местностьта 
„Самоковъ* огъ 8 ара пра съседи;
Г- Мпхайловь и Дпм. Михайловъ 
оцКн за 60 л. 2] ливада въ мЪстн.
«Кибравпиа* I 2 дек , при съседи: ----- «
Ст. Низамски и селска мВра, оцЪи.
800 лева. 3] ливада въ нЪстностьта 
«ИЬваро“. 1 3 дек при съседи; Ст. 
1изаиски, Ст. Михаиловъ и и&ть, 

мцВн. 600 лв 4] ливада «Корубата“
1 дек , и ри съседи: Ив Ненковъ и 
Ст Низамеки, оцВн. оОО лева; 5] 
ливада «Твьрдако* 9 ара, ири]съседи:
К Лютачки и Ст. Низамски, оцЪн.
500 лн.; 6] ливада «Агината“ 3 дек. 
при сьсещ; Ив Ненковъ и Д 
Мнлкокъ, оцЪн. 1300 лева и 7] нква 
«Дьлга Поляна*, 5 5 дек при^съседи:
Ст. Низамски и общ. мЪра оцЪн.
500 лева.

гр. Самоковъ, 29' ноем.4924 г.

С&д. приставъ: Хр. Миновъ

— Общината въ Само
ковъ е рЬшила да сключи заемъ 
отъ 7 милиона л-в. за направа 
на водоароводъ и е обявила 
референдумъ по този въпросъ 
ЖелающитЪ граждани да стане 
референдума — допитване до 
народа — по този въпросъ да 
отидатъ въ общинското управ
ление да се разпишатъ въ 
срокъ отъ един мЬсецъ. Ако 
/10 ч-мсть огь избирагелитЬ не 

се разпи шатъ, ще се счита, че 
гражданите одобряватъ реше
нието на съвега за заема и 
референдума нема да се про 
извежда.

— Шипочанската община е 
завЬла дйло нротивъ самоков
ската община за право на 
собственость върху общинската 
гора Севди б’Ьжица,

-— Общината е ввесла еа 
Министерството на Благоустрой-

зира се да ешвторъ на никак
во анонимно писмо, изпратено 
на самоковския к.мегь, Д II 
Кокошковъ, какното тс*й въ пос
ле цю време нолучилъ Води се 
следствие ‘

I';Iмок• вско Гр Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ :<• 1)736

Българската И Банка Гр Оамоковь, ^0 пои крий 1924 г.
е наредила до свойтЪ клонове Общинското управление обявява на
и нгентури ДП изискватъ отъ «итврвсуюшвгЬ се. че иа И-ядеиъ 

. отъ иуоликунане настоящето въ Дър-търго ЦИТЬ. коти нм.чтъ зпрегист ... .....[ не,,тУникъ „ъ ,„„„,,„«„„^7 „я
ри рани ть|виски фирми да общинското унравлтнве оть 9—11 ч, 
волятъ ргд^^^г^п.рговско ’ сче ; вр *■ бТ>дь ще се произведе тьргь "съ 
товодство, а занаятчиите, про 
фесионалиститФ дребшггЬ тър
говци и предприемачи да вцять 
инвенгарь, днелникъ за нри-

1

яв-»а ксикумшцчя за отдаване на па 
сматель общинския дюкянь. нпходящь 
се на улица 4 Абадзкийска* за нрЪие 
отъ 1 декемврий 1924 год до 31 
мирть 1927 година.

Нриблизи гелнвя годчпень паемь е 
1200 лв Ггдиишо. Залогь се иска 
10 па сто Член». 125 оть закона за 
бюджета отчетносгьта и предприяти
ята е задължигеленъ за*конкурентитВ.

ПоемиитЪ ус;пвин сл па разнолже- 
ние на интерс-суюшигЬ въ общинско
то управление.

хощ и разхода, както и да за
пазват!, тър овската кореспонде- 
ция и фактуригЬ, за да може 
да се ползувать огь кредита 
си прздъ банката Безг. тия 
книжа, кредитъ никому нема 
да се дава

— Приготвена е заиовЬдъ 
за обявяване отъ обществена 
полза волния сандикать вь Ся-

г= *

Отъ Кметството
сткою, съгласно искането му,
300,000 лв., за да и достави 
1,400 м. тръби за водопровода, моковъ. Очаква се министерски 

— Американската гимназия аратеникъ за учрЬдявинцето му 
въ Самоковъ въ едбота на 6 по установения оть закона редъ

— Училищното МЪСТО на 
агала ср4щу градската баня ще 
се отдава подъ наемъ ва 10 г. 
Търгьгъ е насроченъ на 2-3 де
кемврий. Сноредъ поемниге ус 
ловия, паемательтъ тркбва да 
построи на местото едиьъ пави-

Горно-Иасаредска Кредитна
Кооперация „ Баботвикъ“

ИзвЪсявв на онтересующчт^ се въ 
цЪлата Самоковска околия, че въ с. 
Горчи Пасарелъ, кооперацията нп има 
складирано отъ 10,000 до 14,000 
клгр или оть 22 до 24 кола сЪно, 
за нроданъ

Споразумение Кооперацията.

Оть Дружеството.

ОБЯВЛЕНИЕ Л 3533
На основание изиълнителнпя лтетъ 

подъ Лз * 8 35, издаденъ отъ 1 Сам 
Мир елдъ на 21 Ш/.923 год., въ 
и»лза на Бр. В. Велини, оть Самоковъ, 
срещу Т. Ф. Юруковъ, отъ с. гр., за 
искъ отъ В,г.0е лева, лихви и раз* 
носни, и сьпаено чл чл 1004 — 
1027 отъ Гражданското елдопровзв. 
обявявамь, че отъ 16X11 т. г. до 
15 1/1925 г. включително въ канцв* 
ларияга ми ще трае цублична проданъ 
на следующего длъжниково недвижимо 
имущество, свободно отъ залогъ н 
зацирь, а именно: Едно ираздно дю* 
канско мЪсго иаходяще

того ще даде литературно му
зикална вечеринка въ салона 
на читалището „Отець-Иаисий” 
въ полза на (Укканцитк отъ 
Гръцка Македония и Тракия.

— ГОЛЪМЪ снйгъ е падналъ 
въ цгЬла България. Дебелината 
му въ Г1л'Ьвенъ е достигналъ 
до 2 метра и е стана ю не
възможно движението по ули- 
цитФ, до като да се на нравят;ъ 
пагеки. ШосейнигЬ и ж плтни 
сюбп;ения на много мЬста изъ 
царството б'Ьха прфкхсвати за 
няколко дни. И Самоковъ 6Ь- 

изолиранъ цфли 4 дни, 
8ащаго автомобилите, които пх 
гуватъ за София, бФха останали 
по шосето.

— ЩемпелованйгЬ 1000 
левови банкноти ще се изва4- 
дятъ отъ обръщение. Обменя- 
ването имъ въ Б. II. Банка 
може да стане до 31*1/1925 г.

— Избори за училищни на 
стоятели ще се ироизведатъ на 
7 того въ Вакарел ската община

— Арестуван!» е отъ съ
дебната власть бившия градски 
инжинеръ Ив. Хубановъ, Подо-

ХРОНИКА
— «Намкренъ е на 21 того 

В. Киселовъ, отъ гр. Самоковъ 
затрунанъ оть ен4га на Долно- 
Банското шосе, до фабриката 
иа Вр. Стефки ни. Той е пилъ 
до късно въ кръчмитЬ изъ града 
и тръгналъ 8а чифлик«а на 
Томсонъ, кхдЬто -е билъ на 
служба вардянинъ, като взела 
и.едно шише съ вино, за да 
си допие тамъ На ^шосето, 
обаче, падналъ и понеже не 
могалъ да стане, затрупалъ ^го 
сн4га, замръзналъ и починалъ.

— -МйНЙСТрЪ Русевъ е 
веелъ предложение въ Мини
стерския съвкгъ въ смисълъ да 
се даде по Ю0,0Б0 лв. 
награждение на ония, 
успкятъ да валовятъ разбойни
ците Георги Янчевъ и Митю 
Ганевъ, които върлуватъ въ 
Южна България.

('амоковски Съдебень Приставълионъ по приготневъ отъ учил. 
настоятелство планъ. Желател-

ОБЯВЛЕ11ИЕ Ль Н77но е да се заинтересуватъ иове- 
че граждани за използуването 
на това хубаво мЬсто.

— Изборите за епархийски 
избиратели въ царството се про- 
изводоха на 16 м. м За.Само-

Цодаисаниятъ Хр. Миковь, Съд. 
Приставъ при Соф Окръженъ Съдъ 
иа Сам. участькь, обянивааъ на 
интересующигВ се, че на основание 
взиьлшгелния лнстъ Ла 131*1 из* 
дадень отъ Соф Окр. Съдъ иа 9 У 
1924 год, вь иолза на 11н Делнба 
шовь, отъ Сммоконъ, иротииъ К. 
Стойневъ, отъ с. Широки Докъ за 
21,000 лева, съгласно чл чл 910 
— 925 оть Гражданското Съдоиропн 
водство, на .8 декември т. г. ще 
цродавамъ въ Самоковъ, на цублнчень 
търгъ, слЪдующия длъжимковъ дви 
жимь нмогь: 1; Една биволица 5-6 
год оцвн. за 4,0 .0 лева; 2» една 
крава 4 год. оцВи. за 2.500 л ; 3)
една кран. 5 — 6 год. оцвн. за 3 500 
лв.; 4) едно юне 3—5 г. оцЪн 
3,500 л.; 5) «‘дио шие оцвн. 
лева,

гр. Самоков ь, 20 иоемврпй 1924 г.
Съд. ириставъ: Хр. Мнневъ

се въ Мц' 
троиолитската улица на гр. Самоковъ, 
оъсгояще се оть 
оьоеди: Васнлъ Бърза новъ, 
Бързакова, Косга ЛВсичевъ и улица, 
оцЬи. за 3,0о0 лева 

Желающич^ да куиятъ, могатъ да 
се нвяватъ въ канцеларията ма все- 
кой нриеътственъ день н чась, за да 
прЬглеждатъ книжата в да наддаватъ.

кв м ирм 
Катана

ковската духовна околия съ из
брани: протойерей Ангелъ п. 
Димитровъ, (нрх. нам'Ьстникъ),' 
огъ с. Доспей, свещ Сгефанъ 
Павлозъ, отъ с. Релово и свещ. 
Ст. Джаовъ, отъ с. Радоилъ; 
Георги Радойковъ, отъ гр Са 
моковъ, Георги Ат. Влажбвъ 
отъ с. Маджаре и Димитьръ 
Тошевъ Райчевъ, отъ с. Чоку* 
рово.

ше

гр. Самоковъ, 29 ноенв. 1924 г. 

Съд. иряставъ: Хр. Мнновъ

въз-
които

Въ мнначи б юй в? вестника на 
първата к >лона на първата страница 
редъ ць.-сти д\ мата тъжителя да се 
чете подежаимия.

— Соо«<а з» обжалване 
цъка върху общия доходъ из
тича на 6 /гого.

за— Освещението на основ
ното училище Цчрь Ьорасъ III 
въ с. Продоновци стана на 21 

I м. м. Вродоновчани, известни

ла 3,000
да*
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РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ. ВСИЧКО ВЪ ПРЕДПЛАТА

зъма въ Русия, който тропа и 
на нашитЯ врати, е и та8и дЯ- 
то но обръщаме погледа си на- 
вадъ. Жалко но фактъ е, че 
освЯнъ извЯстнитЯ виновници 
ир^вь юески^ и септемврий
ски събития, ако не и повече, 
см тЯви, които живЯятъ околно 
и не отдЯшть нищо ва трудо 
люби ви тЯ бЯдни

Времената, които прЯживЯ- 
ввмо см смътни; условията, при 
които живЯемт см тЯжки. Почва 
за дердилираве има. Требва ли 
да дочакаме демагози да взпо?- 
зуватъ тЯзи условия за свои 
лични цЯли? — Не. Дайте до
броволно отъ многото, което 
имате, малко на, тЯзъ, които 
нЯматъ, ьа да не ви бхде взе- 
мено всичкото на сила Вгле
дайте се внимателно въ живота 
и ще видите, че парата не е 
цЯль въ живота, а средство. .
Тозъ, който оставя голЯмо на
следство, юй ювпитава мързе
ливци и лентяй. Който има 
много и жив^е охолно, той е 
лишенъ отъ най-необходимото 
въ живота — спокойствието.
Денемъ той мисли за сигурно- 
стьта на живота си, нощемъ 
сънува и съзерцава разбойници 
и убийци Тозъ който има мно-... , ^ 
го и прави благодеяния той не 
умира,, той продължава да жи
вее и елЬдъ смъртьта си, за- 
щото неговото тме се носи отъ 
уста въ уста въ продължение 
ва дълги години, а имотния, 
скхперникъ ще умре тъй без 
славно, както умира животното.

Проче дайте всички лептата 
си, богати и сиромаси, всеки 
споредъ силите си. Съ това 
давате или по право спасявате 
хиляди живота, което за Бъл
гария е отъ голЯмо значение.
Нека покажемъ и тувъ въ бед 
ния Самоковъ, че макаръ и 
бедни по положение, вие сме 
богати по душа, за да дадемъ 
животъ на тези, които иматъ N 
право на такъвъ, като насъ.

на всЯко правителство. И ако 
този институтъ не желае пре 
рогати виг& му да се свеждатъ 
до нула, въ името на големите 
народни интереси и бл а годен 
сгвието на българското пле
ме, требва да внуши на пра
вителството Данковъ, че е 
некадърно да управлява, да

ГЛАДНА ГОДИНА твори, да даде миръ и спо 
койстви е и че требва да си 
върви, като отстдпи местото 
си на политическите групи
ровки, които добчестно и 
ревностно ще изаълнять дъл
га си. Ние предупреждаваме: 
правителството Данковъ иг
рае надъ вулкаиъ“.

прЯдвЯстникъ на политически бури.
■ ВЪсгн „Независимость“ 

въ броя си отъ 8 того е 
публикувалъ на уводно мЪ- 
сто една статия подъ гор
ното название. Поради вЪр 
ното изложение на причи
ните за глада и неизбеж
ните последствия отъ него 
и поради големата важ- 
ность иа таш статия за 
днешния моментъ, публику
ваме по-големата чзсть отъ 
нея:

по-низки цени и безъ да и- 
ма нуж*а да внасяме отъ 
вънъ. Но не требваше да 
правимъ износъ следъ тазго
дишния яеурожай ГолЯмвтЯ 
факт^ш въ правителство я 
ла Петровичъ внушиха оба
че, на правителството, че вь 
България има храни и че 
требва да извасяме, за да 
внегемъ чужда валута. Пра
вителството не забрани из
носа, леитото се изнесе, чу- 
жда валута се внесе, спеку
лантите спечелиха Презъ то 
ва рреме правителството ор 
ганизиршие конгреса си и 
ходеше да помирява раздора 
ницитЯ сговористи. Конгрес 
се свтрШи, голямата полити 
ческа сила се обособи и ето, 
че правителството вече се 
отдава на творческа ра
бота Износа се забрани и 
се създаде комисарство по 
прехраната съ много чинов
ници, съ голЯмъ бюджетъ, 
но безъ изгледи да помогне 
на гладното население Ино- 
са се разреши и сделки се 
сключиха. Сега пъкъ ще вна
сяме жито и ще изнасяме 
чужда валута. Игра на „иди 
си — ела сий . . . а гладътъ 
чука вече по вратитЯ на бъл
гарин ”.
Понататъкъ статията, ка

то изтъква, че нашитЬ не
приятели слЪдягь съ живъ 
интересъ и задоволство вжт- 
рЯшното тЯжко положение 
нг България; че сами тЯ ще 
използувзтъ отъ своя страна 
всички средства, за да го 
направятъ още по тежко; че 
глада ше създаде много не
доволници, които иапролЯть 
съ пушки и бомби ще за- 
вардятъ пжтищата, ше на- 
падатъ систематически на 
селенигЬ пунктове, ще уби 
ватъ, грабятъ и безчииству- 
ватъ; че гладната зима ще 
прЯкарадъ въ организацион 
на дЯйность, а на ранна про- 
лЯть ще започнатъ конспи 
ративни акции — завършва:

#
«Надъ България са надве

сени черни облаци, политичес- 
киятъ хоризонтъ е помраченъ. 
Дава ли си г. Цанковъ смет
ка за това положение? Раз
бира ли правителството, кол
ко голЯма е отговорност ьта 
му и редъ целия народъ? Чув
ствува ли се способно и смЯ- 
та ли то, че е дошло край
но време да се постигни съ 
всички усилия и жертви тъй 
многожелания и необходим* 
граждански миръ? Миналото 
ни научи да бадемь пе и 
мисти и да очакваме малко до
бри нЯща отъ правителството 
Цшкж!. Бъ Бьнжрия има 
институтъ, кой го може да 
контролира и 1;ореп1|.а дЯлата

Г. Тановски

ДА ПОМОГНШЪ НА БШАНЦИТ*
НЯжанцитЯ. това са хора, 

които прЯзъ Балканската война 
ни посрещнаха съ отворени 
обятия като светци. До на 
шето дохождаш*, тЯ С'Ьха из
страдали доста, само за това, 
че пЯели наши песни, |*ово- 
рели нашия езикъ, изповядвали 
нашата вЯра и мислели по 
български. Спомнямъ си какъ 
нЯкои отъ нает. обвиниха тЯзи 
хора въ гръкоаанегво и пр.' 
За насъ, дошлцтЯ огъ свободна 
България, бйие необяснимо 
какъ така може да кокетлратъ 
прЯдъ гърцитЯ и да се показ- 
ватъ, като тЯхни хора Обаче 
достатъчно бЯше да постои мъ 
ио-дълю врЯме'между тЯхъ, за 
да видимъ тел .кцтЯ условия, при 
които с& живЯели и да поч- 
немъ ние, схщитЯ отъ свободна 
България да се чудимъ, какь 
с& могли при тези тежки ус
ловия да от стояватъ своята ре
лигия, езикъ и народеость. Това 
врЯме бЯше Ьа йиегге, сош- 
те 1а §иегге Обаче, тЯ съ сво
ето гостоприемство отидоха до 
тамъ, че сподЯлиха съ насъ и 
послЯдння си залъкъ хлЯбъ. ТЯ 
навсЯв&дЯ манифестираха сво 
ята българска народность и се 
гордЯеха съ сзоитЯ освободи
тели; за което слЯдъ не дълго 
врЬме жестоко си изтеглиха.

С&щитЯ тЯзв хора сега сж 
подложени на нечувани мжки, 
незапомнени жестокости и оста 

I вени на Произвола ка при род- 
нигЯ стихии. ТЯ постоянно

тЯзи хора, за да излЯзатъ отъ 
тежкото положение.

Обаче, частвата инициатива, 
която е мЯрило на благород
ство, култура и хуманность, у 
насъ, за жалость, липсва. Всич
ки викаме, че нЯмаме. И чи
новници, и търговци, и зана
ятчии, и земледЯлци — всички 
се оплакватъ. Но да видимъ 
вЯрно ли е това? Момента ни 
налага да погледеемъ дЯйсгви- 
телностьта право въ очитЯ, и 
да я прЯцЯнимъ съ ново мЯ
рило. Катб поч немъ отъ мили- 
овера и свърши мъ съ относи
телно бЯдния, ние виждаме хо
ра отъ разно материално поло 
жение, които все пакъ продъл
жават!. да жинЯятъ А бЯжян- 
цитЯ? — ТЯ мратъ, мратъ, като 
мухи. Бсички ние можемъ да 
се лишимъ день, десеть дена 
даже и мЯсецъ отъ много ра
боти, освЯнъ огъ ваежщния, съ 
който да подържамс живота си 
и съ отдЯленото да дадемъ жи
вотъ и на тЯзи, които тоже 
иматъ право на такъвъ.

Имотни свестете се ! Дайте 
малко отъ многото, което има
те и Богъ ще ви даде повече. 
ПаритЯ не еж цЯль въ живота, 
а срЯдсгво Не гледайте само 
напрЯдъ. Обърнете се и назадъ 
и вижте какво има слЯдъ васъ 
ВрЯме е вечъ всички съ зад
ружни сили да спасяваме не 
само бЯжанцитЬ, но и народа, 
и Отечеството ни. Една отъ 
главнитЯ причини па болшеви-

„ България се управлява 
вече 18 месеци отъ прави
телството на професоръ Цан
ковъ. Пре;ъ този периодъ 
станаха много чудеса, напра
виха се много е кепе ри мети, 
посЯяха се много ветрове и 
се пол.спаха много бури. 
Всичкото врЯме се прекара 
въ умувания, теоритвзиранс, 
създаване и обособяване на 
жголЯмата* политическа си
ла -*• Демократическия сго- 
воръ. Никаква положителна 
работа не се извърши, на
родна политика не сс прави, 
голЯмитЯ въпроси останаха 

. нераарЯшени, народеитЯ ну
жди — неудовлетворени.

ГолЯмиятъ въпросъ, конто 
е изправевъ съ всичката су- 
ровость предъ правителството 
и чието разрЯшение не тър 
пи умувания и е неотложно 
— е въпроса за глада, който 
застрашава земледЯлска Бъл
гария. Правителството Цан
ковъ привидно е загрижено 
и се мжчи да разрЯши въп 
роса за изхранване на на
селението. Въ сжщность пра
вителството е безгрижно, за- 
щото си служи съ палнати ви, 
а средствата сж неефикасви. 
И нека се знае и запомни 
добре, че отговорно за това 
положение е само професор- 
ското правителство, което ст 
своята дезориентирана, анти
народна стопанска политика 
систематически докарва гладъ 
и буди недоволства и него
дувание средъ имрода.

България днесъ е безъ 
жито. Гладъ застрашава не 
само непроизводителнитЯ цен
трове, но и цели околии, на 
ши житници. Производители 
двесъ тьрсятъ да купятъ жи 
то за изхранване и не когатъ 
да намерят*, защото нЯмать 
пари, кродитъ не имъ се от
пуща. а пазаря с празень Го- 
лЯмигЬ търговци изпасягь на 
пазара само малки количества 
отъ депозитЯ си, за да увели- 
чав .тъ систематически цената 
му. II усиЯнатъ. защото пра
вителството не рег.гира ХлЯ 
бътъ у насъ дн( съ е много 
по скъпъ отъ всЯкддЯ друга
де. Гладъ има и ще се уве
личи, защото правителството 
го докара Жито имахме д - 
статъчно за изхранване'при

прииждатг., изнемощели старци 
и дЯца на цицка, безъ да но- 
сятъ съ себе си най необходи
мото, защото то имъ е взето 
отъ „купурнии“ гръкъ Каква 
ирония на еждбата! Хора бс-' 
гати, хора които не бЯха ли
шени отъ нищо, които широко 
бЯха отворили вратитЯ си и ни

ПЪСТРА КОЛОНА

боти, да му исвазватъ благопо- 
желания и пр. и пр

Но вали въ общинския бюд
жетъ има прЯдвидеви 40,000 - • 
лева за пжтни и дневни пари?...

Чешмеджипъкъ
Както вече съобщихме, об

щината е рЯшила да направи 
водопроводъ, водата за който ще 
вземе огъ „Ярт. Бунаръ“. Дали 
ще го направи иди не, това ще 
има тепърва да видимъ. Но 
въпросътъ е другаде.

ЦЯлъ свЯтъ се стрЯми да 
прави модерни водопроводи съ 
силно налЯгане, които да може 
да изкачватъ вода на голЯми 
височини. Такъвъ водопроводъ 
може да направи и Самоковъ, 
ако вземе водата отъ р. Бист
рица при юзината на юдш

Все пжтува
Думата е за самоковския 

кметь. Щесть мЯсеци отъ какъ 
кметува, шестдесет* пати до 
София патува. Имало, нЯмало 
защо нашиятъ вметъ взелъ чан
тата и заминава. Зеръ общи- _ 
ната ни е голЯма и богата, 
прЯдстоятъ н крупни прЯдари- 
ятия и ако кмета не иде всЯ 
ка седмица въ София, нищо 
нЯма да се свърши. А по нЯ- 
кога въп роси 1Я сж толкова важ
ни и сложни, щото трЯбва да 
води съ себе си и контрольора. 
Иа автомобилния пъкь гараж!: 
трЯбва да дой щтъ всички тЯ го- 
лЯмци въ Самоковъ да го 
прзтитъ, да му даватъ ствЯти, 
да му напомвюватъ подробно 
ститЯ по важнитЯ общински ра-

да дох а отлично гостоприемство 
- сега, облЯчени въ дрипи, съ 

съвършено изнЯмощели и про
менени физиономии, вследствие 
на изтегленитЯ мдки — подла-
гатъ р,ъцЯ за парче хлЯбъ и 
нЯма кой да имъ го даде.

Държавата е бЯдна. Тя из
немогва ЬсгЬдствие на репара
ции и все нови ц попи измис
лели дългове и на голЯмил не 
ур.чжай По тя пакъ отдЯли 
възможното, за да ги посрЯщне, 
про.п лжава да ог.х1ля 
отдЯля, защото втирпе! е 
ссгесгво, че не иска м.тд )у- 
вапе и търсене ка кин орници, 
а по скоро да се помогне на

п ще
огъ из-
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ОБЯВЛЕНИЯ:АБОНАМЕНТИ:
За година . .
За 6 м-Ьсеца . . 30 лв. 

I брой 2 лв.

Венчални и гсдежни ... 50 яя. 
Въ хрониката на редъ . .
Всички други: до 50 думи 2 лв. на 

дума; до 100 думи 1 50 лв. 
повече огь 100 — 1 левъ 

На кв. са ггиметъръ . . . . 2 лв.

60 ЛВ. 10 лв.

двуеедмиченъ веетникъ за народа.
РЕДАКТИРА КОМИТЕТЪ.

_ „

Едно културно тържество може да се обясни голямата радость 
и ингересъть на гражданите къмъ 
пригот »вленията по освещението му. 
Всички борби между грнж щните въ 
миналото около читалищния въпросъ, 
като че ли бЬха угаснали и забра
вени вече, та всички желаеха по« 
скоро и но «тържествено и сърдечно 
да се освети читалището, да се по- 
Ъулялизира между народа и управ
ниците, да се спечели вниманието 
имъ къмъ него, та по този начинъ 
да може да се издействува и мате- 
риялва подкрепа за окончателното 
му довършване.

За голямо съжаление, обаче, 
радостьта на самоковци беше нео
чаквано помрачена. Отъ радостни, 
гражданите се почуствуваха за оби
дени и въ последните дватри дни 
преди тържеството, както и въ са
мия день на освещаванието на все* 
кдДе изъ града се чуваше незадо- 
волство и упреци къмъ читалищното 
настоятелство, относно уредбата на 
тържеството.

Причината за недоволството и оби
дата се състоеше въ това, че насто
ятелството покани писмено да при
сжтствуватъ на тържеството само 
читалищните членове. Знае се, че 
читалищните членове сж добили то
ва си право, само защото сж били 
ни-внимателни въ изплащане член 
ския си вносъ отъ 1 лв. месечно.
И, обратно, гражданите, които не 
сж членове на читалището, не сж 
добили това право, само защото не 
е , имало кой да ги подсети да да- 
дътъ по 1 левъ на месецъ. Послед* 
ните, много отъ които сж принесли 
на читалището ценни материални и 
м> рални услуги, се почуствуваха о- 
бидени отъ това имъ незачитане и 
лишаване отъ право да посетятъ 
тържеството.

И наистина гражданите съ право 
се почуствуваха обидени Защото чи- 
талището-панетникъ не е на стотехь 
души читалищни членове, а принад
лежи на целия градъ и околията. 
Членовете му сж негови ратници, 
пионери за ъреуспеване делото му, 
но не и такива съ некакви приви
легии Затова, настоятелството, за
едно съ членовете на читалището 
требваше да наредятъ тържеството 
по начинъ не да задоволятъ себе си, 
а да популялизирать читалището и 
да спечелятъ за него симпатиите на 
гражданството.

На банкета сж държани ре<т, 
съдържанията на които, сигурно; е 
заслужавало вниманието на общест
вото. Не по наша вина, обаче, не 
можемъ да нреладемъ тия рйчщ за
щото бехме лищениотъ възможность 
да ги чуемъ. Ако журналиста, като 
прЬдставитель на обществото, има 
достдпъ при подобни случай; дорн 
въ дворците на царете, на насъ то
ва право биде отказано отъ самоков
ските фактори; Ако оейещаваш^р 
на читалището' беше достжпно* само 
за читалищните членове; както 
пояснихме по-горе, на банкета мо
жеше да присжтствуватъ' само* тия 
отъ тЬхъ, които имаха повече пари. 
Представителите на просветата; ко-‘ 
ито сж носили в ще восать душата

всека помисъль за национално съз
нание, когато турчина следеше най-

Освещаване читалището-паметникъ „Отецъ Паисий“ въ гр. Самоковъ. малкото движение за политическ а
----------- свобода — българския народъ обърна
къмъ народния идеялъ. Когато фи- погледите си къмъ просветата и 
зическиятъ човекъ, човекъть на културата. ЧрВзъ тЬхъ той намисли 
мжстьта и плътьта, който не иска да се бори за освобождението си 
да знае за живота на другите по* Огецъ Паисий написа първата 
черпи наука и нравствено мъзпи- българска история к събуди българ- 
тание отъ тукъ — тогава междуо- ското племе. Раковски тоже съ перо 
собиците ще преетанать; за тЬхъ поведе борбата и ризве знамето за 
само историят ще говори. Тогава свободи или смъргь. Фотиновъ пръвъ 
ще знаемъ всички, че ние имаме пръсна печатаната книга между на- 
само единъ дългь на лю^овь, както рода. Самоковци дадоха и редъ други 
подобава на духовния човекъ .борци за културенъ напредъкъ, за

Пожелаваме отъ тукъ да излиза правда и политическа свобода. Ав- 
оная стихия, която издига, просле- ксен ги пръвъ издигна гласъ за борба 
щава. Съ радость ще слушаме де противь фанариотщивата. Неофитъ 
Самоковското читалище носп духа Рилски отъ Самоковската епархия, 
на благочестието, на братството, на тоже самоотвгрженъ борецъ за на- 
културата и прогреса Да пожеласмъ рода, е възпитанъ и подготвенъ отъ 
всички тукъ да пребж щ правия духъ, 
истината, сговора, родолюбието, ис
тинския напредъкъ. Нека пожелаемъ 
този и ноти ту тъ да живее, да се раз
вива, да цъвти за величието, както 
на града, така 
племе Аминъ.

Въ миналия брой съобщихме коп 
гости покани читалищното настоя
телство да присжтствуватъ при осве
щаването на читалището. Огъ пока
нения министерски сьветъ на 23*й 
того дойде само министръ-председа
теля г. Ал. Цанкоьъ. Сжщия день 
дойдоха и Н. В. Преосвещенство 
Сз. Софийския Митрпполитъ г. г. 
Стефанъ, председателя на камарата 
г. Д-ръ Т. Кулевъ-, подпредседателя 
г. Н. Найденовъ, който е избранъ 
за деиутвтъ отъ Самоковската око
лия. началника на Софийския гар- 
низонъ г. генералъ Лазарозъ, дру
гите трима депутати отъ Самоков
ската околия г. г. II. Ив, Сребър- 
никовъ, Хр. Ив Манафовъ и Петръ 
Алековъ, полковия командиръ г. пол- 
ковникь Нанковски и софийския ко- 
мандиръ г. пода. Константиновъ.

Въ 10 ч. преди обедъ Н. В Пре
освещенство Св Софийския Митро- 
политъ г. г. Стефанъ заедно съ ме
стното духовенство и участието на 
певческия хоръ извърши водосвета.

Следъ Божествената служба по 
освещаването на читалището Н. В. 
преосвещенство Св. Мигрополитъ г. 
г. Отзфанъ държа рЬчь, която пре
даваме въ резюме.

Не може душата да не изнася 
поривъ на възвишеность, когато й 
се поднабя* щедро това, което виж 
даме въ тоя домъ Въ града гдето 
сж се култивирали отечествените за
вети, гдето се е издигала една ду
ховна народна твърдина, требваше 
да се издигне и тоя ивститутъ, та 
да се възпитатъ и облагородя тъ 
обществените души на тоя планин
ски кхтъ въ ду хи на правдата, 
мира и любовьта

Църквата дава божествен на въз- 
вишеность. Училището дава образо
вание к възпитание. Но те не мо- 
гатъ съ сюжетъ да прелети вят ь онуй, 
което е нуждно за човека Това ще

самоковци.
Днесъ ние виждаме самоковци да 

готвятъ чрюъ това си де.то сжщо та
кива борци, каквито сж дали и въ 
миналото Въ този моменгъ, заедно 

и на българското сь освещаването на читалището, се 
почита и памемта еа миналите за-

Сл4дъ рЬчьта на Н. В Преосве- служили борци еа културата и про« 
щенстпо, ми нистръ председателя г. светата. Нека прочее това читалище 
Ал. Цанкоьъ се качи на сцената пръска просввта и възпитание въ 
предъ завесата, която бйше пусгната любовь къмъ Родината, 
и отъ единия до другия край прЬдъ Отъ името на военния министръ
която имаше поставена една трику- армията, като поздравял вамь сь
льорна лента. Г-нъ мин.-прЬдседа- този успЬхъ самоковските граждани, 
теля взе ножицата и отрЬза лентата, нека всички извикаме ура. 
изговаряйки следните думи: Препълнения отъ граждани салонъ

„Обявявамъ читалището „Отецъ гръмна отъ войнишкото ура. 
Паисий” за открито Нека то носи Подиръ рЬчите започна концерта 
наука, знание, просвета, слава и и декламациите. Концертната гру- 
честь за самоковското гражданство®, па, образувана отъ любители учи- 

Съ отрижането на лентата заве- тели, офицери, ученици, чиновници 
сата се вдигна и г министръ пред- и други граждани, подъ управле- 
седателя отъ сцената произнесе нието на капелмайстора г-нъ Лнгелъ 
следната р1>чь, която предаваме Вълковъ, изпълни много добргЬ четири
съкратено.

Голема честь дз за 
министръ председатель и
на народната просвета да взема у- на гостите и публиката. Този 
частие въ първото ваше културно цергъ ще бжде огъ го/гЬмо значение 
тържество — откриването на единъ за читалището, затова други пжть ще 
храмъ на просвета, отъ която бъл- се повърнемъ и ще разгледаме не- 
гарски народъ има такава нужда обходимостьта на града ни отъ него. 
стйдъ петвековното робство и не- На обедъ читалището даде банкетъ 
щаствитъ войни. на гостите и па поканени читали-

Големи беди сполетяха народа, щви членове, 
но той съ съзнание и бодрость прЬ- Вечерьта артистите отъ Народ* 
живо бедите и остана читапъ. Въ вия театъръ дадоха комедията Жоржъ 
него намериха почва да се ширатъ Данденъ отъ Молиеръ. На предста- 
разни злополучни идеи. Срещу тйхъ влението приежтетвуваха и гостите, 
ще се боримь съ идеи. Стига вече които на другия день си заминаха, 
сила. Читалищата, заедно съ црък- Нема да бжде преувеличено, ако 
вата и училището требва да поде- кажомъ, че такова културно тгрже- 
матъ борбата противъ злополучните ство Самоковъ не е пре«кив'Ьвалъ. 
идеи. Те сж повикини ржка за рж- Чи та л и щето - памет в и къ «Огецъ Па
на да доведятъ народа изъ нови пж- исий” въ последно време 6’Ьше Сга- 
тища на напредъкъ

номера отъ програмата за литера
турната часгь на тържеството и из
вика искрено одобрение отъ страна

кон-

менъ, като 
министръ

изпълни читалището, което еднакво 
ще храни и . чувства на родолюбив, 

любовь. Огь тоя мо-на радость, на 
ментъ отъ тукъ ще бликатъ при
мери на преданость къмь бьлгар- 
ския идеялъ и дело Тукъ ще чув
ствувате и духа на Отецъ Паисий, 
на Авксенти Велешки, борецъ за 
свобода и независимосгь, на Фотиновъ 
и редъ други дейци, които сж об 
сипани съ слава за своите дфла и
ще станете техни последователи, 
безъ разлика на партии, кл.чС! и 
съсловия.

Отъ тукъ Църквата моли Бога да 
благослови да излизатъ само истин-

налъ идеялъ на всички самоковци. 
Затова го.гЬма гордость е за менъ Започнато съ пълно лекомислие за

неговата- грандиоз«ость и съ край
но оскъдни среден а, съ големи уси
лия то биде доведено до днешното 

щата нему висота, за да може да му положение И колкото*повече ус 
свърже между васъ истината, прав* нев.«ше делото, започнато ст-о съ 
дата и гражданското съзнание. силата и нось плиянш ю на сърдеч-

По.леденъ говори г. Генералъ Ла- ния жнръ за читалищна постройка, 
заровъ, И огъ неговата речь ще толкова по мило за са оковии ста- 

Когато духовния човекъ почвала прЬдадсмъ на кратко само по*глав- ваше това читалище, когато виждаха, 
реди еждбата си и тази на своите ните мисли: че* негов сга постройка-и :1Лй?тн и къ отъ
близки, тогава българското племе Въ дните на тъмлото и далечно .день нч день расте и бързо крачи 
ще може да„каже: намерихме пжтя миналсь. когдто фанариота следеше къмъ своя завършъкъ. Само съ това

да открил този наметни къ н да ви 
пожелая да се обичате, да си пома
гате и да го издигнете на подобаю-

ски пориви и мечти, които да въз 
пигаватъ нравствено гражданството, 
да го сплогятъ въ едно за обща кул
тура въ историческия гради. Пие 
се молимъ за благословия, защото 
безъ нея не може, защото безъ бла
гословия сградата ни е на ийеъчна 
почва.



ПРОБУДАСтр. 2 Брой 27

добре да се ппзятъ да бждятъ чисти 
и здрави, защото закона за пазенето 

Изработения законопроектъ имъ, публикунпнъ въ бр - 07 на Д.
В , е много строгъ.

— КРЪЧМИТЪ и складовете на 
спиртни пития въ гр. Самоковъ ще 
се затворятъ отъ 1 януарий 1924 
г. Въпросътъ 8а затварянето имъ е 
вече узаковенъ и не може нито ду
ма да става за никакво отмйнение.

и мниат*чятч.на читалището, много отъ заслужи
лите нему граждани, културни гЬ 
организации, както и печ та — фа 
кела на обществения жиаотъ въ 
града нямаха достжпъ на този 
банкетъ, щомъ не фигурираха въ 
списъка на читалищните членове, или 
пъеъ нямаха пари.

за амнистията за които вече съ
общихме има сгЬди. съдържание:

Чл. 1 Дава се амнистия на всич
ки участници въ мятежигЬ отъ 
9 юний до 15 октомврий 1923 
год. за огЬднигЬ престъпления: 
а) Измена чл. чл. 99- ал. 2, 101 
— 105 отъ н. з.; б) Престъп
ления противъ вллстьта —
138 — 149, 152 и 145. ал. 1 отъ 
наказателния законъ.

Чл. 2 Отъ горната амнистия 
се изключватъ главните винов
ници. подбудители, организато
ри и водачи (гЬзи. които съ за
повядали бунтоветЯ и мятежитЯ,
взелите участие въ тЯхъ членове пгпшпата
на централни и местни партийни >ЩШ1АГА е завела про-
управления и началници на бойни цесъ прпти,,ъ Ив- К1)аПгче,,'в и вза' 
ядра, както и всички заемащи ™но яорж-штелит* »У И НЬпеи. н
Раксводки — командуващи или елчепъ за сУмата -840 ®
началствующи длъжности въ лева’ далени му въ авявСъ отъ К0‘ 
бойнигЪ отряди или въ тЬхния мунистичесвия общ. ствЬтъ съ със
тилъ), а сашо и гЬзи мятеж- лагието ня К1НТ|Юльора ПпУН1- Г'та' 
ници, конто са извършили ли- ноевъ за доставки на храни, каквито,
шение отъ животъ. тежка тЬ- обаче- той не можелъ да достави> 
лесна поврЯда, грабежъ или сб- — СКАРЛАТИНА върлува въ 
що опасно престъпление селата: БЯлъ-Искаръ, Мила Църква, Самоковско гр. общ управление

Чл. 3 Дава се амнистия на Маджаре и Белчинъ. Провесена е 
всички органи на властьта и др. отъ кираджиите отъ Дупница Окол. 
участници въ потушавангето на лЯкарь г Д-ръ М. Гойнаровъ е 
мятежитЯ и бунтове!Я отъ 9 посетилъ болните взелъ нуждайте 
юни до 15 октомврий т. г. за мерки и болестьта е ограничена, 
всички дЯяния извършени отъ 
тЯхъ съ изключение на прЯдви- 
денитЯ въ чл. 14 отъ н. законъ 
или ако съ били извършили за

— ГЕРШОПЪ Хпимовъ, 
вецъ, отъ гр. Самоковъ проси 
нение отъ всички липа, на

търго-
изви-
които — КОШ РЕСА на провинциал

но яицсйската влпсть е правила обискъ ните журналисти ще се 
за издирване крадците и открадна
тите отъ магазина

състои ва
6 и 7 януарий 1924 г. въ гр. Со- 

му стоки. Той фия въ дома на искуствата.втордтч година. много съжалява за причиненето имъ 
по този начинъ безаокойствие, но 
въпреки неговото желание, 
е требвало, безъ всЬкакво предубеж
дение, да изпълни своя дългъ.

Този е втория брой на в. „Про
буда“ отъ встъпването му въ втората 
година. Както прЬзъ миналата год., 
така и за вапредъ, вестни кътт. ще

чл чл. .«м
властьта

Самоковско гр общ. управление
върви по начертания въ програмата 
му пъть да служи на обществото безъ 
всекаква партизанска тенденция.

Издаването на незавиеимъ вест
ни г.ъ въ Самоковъ е цЬлъ подвигъ. 
При общество, прекарало целия си 
животъ безг. свое мнение и което се

— ОБЩИНАТА доставя ОБЯВЛЕНИЕ V- 9251 
гр. Самоковъ, 20 дек 1§23 г.

Общинското управление обявява 
на ингересующите се, че на осмия 
день отъ публикуване настоящето 
въ в. „Пробуда” въ помещението ва 
Самоковското окол. финансово упра-

дърва
на крайно бедните граждани, които 
закарва съ свои коли въ домовете имъ

е подчинявало драговолно, споредъ 
момента, на мнението и волята на 
този или онзи, излизането на вест* 
никъ изъ това общество,. който да 
застъпва само неговите (на общест
вото) интереси, е големя смелость. 
Този подви гъ, тази4 смелость на об
ществото да се организира чрЬзъ 
вестника за задруженъ животъ и да 
си определя само общия пъть за 
преусневание е ц'Ь.тъ „прЬвратъ“, 
дела „революция”. Затова именно 
явиха се личности, които вг жела
нието си да запазятъ сплита на 
своето мнЪние, на своята воля 
надъ обществото съ просташки ин
триги, клюки и клевети стремлтъ се 
да заглушатъ гласа на неговия органъ.

Тази печална действителность, о- 
баче, нема дани смути. Пречките, 
коптп ни се правять отъ когото и 
да било и по какъвто и да е начинъ. 
ще останатъ като позоревъ активъ 
на тия, що ги вършатъ, а на вестн. 
„Пробуда’ ще изковатъ едно бъда- 
ще стабилно и завидно Това ни оку
ражава и въодушевлява и ни кара 
да работимъ съ още по-големя енер
гия и преданость къмъ делото.

Ние знаемъ, че ни предстои да 
разчистваме трънливъ пъть Знаемъ, 
че вивата, на която искаме да сЬемъ 
нова ва местото култура, е камени
ста. Но вие знаемъ и това, че сред
ствата съ които се боримъ съ силни,

, ващото съ благороден и че съ гЬхъ 
ще успеемъ да разчисти мъ тръните, 
да облагороди мъ почвата и да по- 
жъиеиъ добра реколта.

Ьъ тази ви трудна задача, обаче 
8а да имаме успехъ, необходима ни 
е подкрепата на всички граждани. 
Както вествикътъ служи на всички, 
така всички требва да бъдатъ по- 
отзивчиви къмъ неговите нужди, за
щото той не е на този или онзи, а 
принадлежи на обществото.

Нека никой отъ новите читатели, 
ва които се изпраща вестника за 
пръвъ пъть, не го повръща. При 
това нека всгЬки изплати скром
ния му. абонаментъ за изтеклото 
врЪме. както и този ва бж )аще 
вр-Ьмб въ предплата, ако иска да 
се закрепи и въ нашия градъ единъ 
обществепъ листъ.

Ако презъ първата година вест
викътъ имаше и8вЬстнн празноти, 
това се дължи изключително на съ
вършено слабите материални сред
ства, съ които можехме да разпо
лагаме. Щлото ни внимание прЬзъ 
тави година беше ангажирано въ

вление ще се произведе търгъ по 
доброволно съгласие за покупка 
на 100000 кгр чисто типово пше- 
нично брашно за нуждите на града.

Доставката е делима.
Отъ общ. управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 9349
гр Самоковъ, 25/ХН 1923 г. 
Общинското управление обявява 

на интересующигЬ се, че на еди- 
—• ВСИЧКИ общини требва най надесетия день следъ публикуване 

късно до крал на този месецъ да настоящето въ в „Пробуда“ въ но
си набавягь регистри зя граждан- мещението на Самоковското фиеан. 
ского състояние за наближаващата управление отъ 10 —11 часа пре*и 
1 924 г. и да ги вияиратъ въ окръж- обедъ ще се произведе търгъ съ 
ния сждъ. Ония общини, които за- явна конкуренция за отдаване п.одъ

наемъ обЩИНСКОТО ДЮКЯНЧе въ чар- 
шията ,до джамията, за време отъ 
датата на сключване договора до.31 
мартъ 192Ь година

Приблизителната наемна стойность 
е 100 лева месечно

лична користъ.
Чл. 14 отъ пак. законъ гласи:

„смъртното наказание се извър
шва чр'Ьзъ бесилка, не пуб
лично1.

въснеятъ ще бддатъ глобявани.
— СРОКА за доброволното пз- 

Споредъ едно последно съоб* • плащане на данъка върху общия 
щение, всички ония лица, за юходъ изтече на 15 того. Следъ 
престъпленията на които горния тази дата започна принудителното 
ааконъ не дава амнистия, ще бъ- събиране на данъка, заедно съ гло

бата върху него. Министерството на 
финансвите е предписало на'финан
совите началници, а тЬ на бирни
ците да започната усилено събиране 
ня данъците, защото държавата има 
нужда отъ пари. Въ резултатъ на

плащани
шестмесечие и то въ предшата.

Залогъ се иска 10°/0 отъ сумата 
за целия ваемеяъ периодъ. Дюкян
чето се дава въ видъ и положение,

на
датъ с съдени условно.

х Р оник^
което се намира сега.— НАЗНАЧЕНИЕТО на запас

ния полковнккъ г-нъ Ив. Кърджиевъ 
за Самоковски окол началникъ се 
посрещна отъ населението въ околи
ята съ задово 1Ство и създаде хубави 
надежди. Ще се повърнемъ оа този 
въпросъ.

— СРОКА за обмена на старите 
банкноти съ нови е до 15 априлъ 
19,24 год. Новите банкноти требва

Отъ кметството.

товщ самоковския градски държавенъ Самоковски съдебенъ приставъ 
бирвикъ, за вчера на 25 того беше 
се явилъ при единъ търговецъ въ 
Горната чаршия съ категоричното 
предложени»:: или да си плати да-

ОБЯВЛЕНИЕЛ- 2778
Обявявамъ, че на основание изп. 

листъ -Ц 5600 ивдаденъ отъ 1 сана ка, или ще му секвестира стоката.
Този случай беше изпикалъ лю

бопитството на маса граждани, ко 
ито пълнеха улицата ицЬдъ вратите 
на магазина. Спора, обаче, се лик
видира скоро, тъй като тьрговецътъ 
-- добъръ данъкоплатецъ изплати въ Самоковъ на публиченъ търгъ 
веднага данъка си на още по-добрия слфдунмция длъжниковъ движ. имотъ: 
държавенъ служитель — бирника е,ана ^ела кобила, наоколо 10—11

год, оценена за 4000 лева.
Желающите да участвуватъ въ

моковски мир. сддъ еа 6 дек. т. г. 
. въ полза на Хр. Илчовъ, отъ село 

Шипочанъ, противъ Илчо Илчовъ, 
отъ сащото село за 3842 лева на 
10 януарий 1924 г. ще продавамъДумата на разума.

Както вс/Ько заблуждение пада, 
следъ като преживее своя периодъ 
на развитие и господство, така и 
учението на комунистите, че соци
алното равенство ще дойде чрЬзъ 
насилие и класова диктатура, чпезъ 
безбожно и разрушение вравствените 
устои на обществото, отъ день на 
день губи отъ обаянието си върху 
заблудените маси и отстапва место 
на разума. Отъ многого случай на 
отричане отъ Комунистическата пар
тия е и този на съгражданина ни 
г. Д. К. Донинъ, изложенъ въ дол
ната декларация, която сащия из
прати въ редакцията съ молба да 
бдде. публикувана.

Понеже тази декларация требва 
да послужи за примЬръ и поука на 
всички комунисти, затова редакцията 
намира за уместно да я публикува 
втори пмъ.

Iческа партия, заявявамъ че съвнахъ 
заблуждението си, какво чрезъ срЬд- тая ПР°ДПНЪ> требва да се яватъ въ

казания день, 9 ч преди обедъ даствата на тъзи партия ще се стигне 
до соция 1НО благоденствие на ра
ботния народъ и декларирамъ, 
отъ днесъ за напредъ, като излизамъ 
отъ реюаегЬ на тази партия, 
казвамъ се въобще да гзимамъ как- 
вото и да било участие въ полити
ческите борби.

За изпълнение на гражданския ми 
дългъ заявявамъ най добросъвестно 
и чистосърдечно, че за шшрфдъ за- 
ставамъ само подъ трикольорното зна
ме на Отечеството и ще вървя редомъ 
съ борците за истинската свобода, за 
конституционенъ редъ въ страната, за 
законностьа и правдата и за исшн- 
ския културенъ и икономически на
предъка» на майка България.

Самоковъ, 14/Х11 1923 г.
Бившъ комунистъ:

ДИМ. ДОНИНЪ.

наддаватъ
гр. амоковъ, 27’ХИ 1923 г.

Схд. приставъ: Хр. Миновъ
че

(
■ОЬЯВЛЕНИЕ № 2777 

На основание изпълнителния листь. 
Л* 4502/1923 г , обявявамъ на ин- 
тересующигЬ се, че на 10 януарий 
1924 г., въ 9 ч

от

преди пладне въ. 
канцеларията ми въ гр. Оамоковъ чце 
продавамъ публично една нова кон
ска кола, дървена, главините обко
вани съ жегЬзо, оценена 8а 2000 
лева, принадлежаща на Стоянъ Ло- 
бутовъ, отъ с. Широки долъ за дъл- 
гътъ

ра8П]|Остранението и въ издръжката 
. на вестника. Поради това много 

малко време и възможносгь ни оста
ваше за засегане всички ония въи- 
роси, които вълнуваха обществото и 

• които требваше да бждатъ изнесени 
к обслденн предъ него..

му къмъ Лука Ив. Иарпуловъ, 
отъ гр Самоковъ.

гр Самоковъ, 27/ХИ 1923 г. 
ч Сад приставъ: Хр. Миновъ.

декларация
Нодписаяиятъ Димитръ К. Донинъ 

жителъ на гр. Самоковъ, досегашенъ 
члеяъ на Българската Комунисти-в. €Пробудаи. ПЕЧАТИ. КИТОВЪ 1 ТУЛВВЪ - САМОКОВЪI II—


