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СЕДМИЧЕН!? ОРГАИТ? НА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
АБОНАМЕНТЪ: за година 50 лева, 6 месеци 30 лв. Единъ брой 1 лз. ОБЯВЛЕНИЯ: венчални, гоцежни и за панахиди по 40 лв.; отменяване честитки 20 лв.;
на кв, см. по 50 ст.; всички други до 30 думи по 1 левъ на дума, а съ повече отъ 30 думи — първите 30 думи по 1 левъ, а останалите по 50 ст. на дума.
Петъръ Боевъ

Инж. Дим, Хр, Карастояновъ

ТРЕТИ НТ0Ц8РИЙ
На 3 октомврии ще чествуваме
едннъ отъ нан-голЪмнтЪ праздницн
за българския народъ и нан-свЪтлпя
день за нашата Родина — годишни
ната отъ Възшествието на Престо
ла на българскитЪ царе на Негово
Величество Царь Борисъ III.
Тон се вгзкачи на престола въ
единъ моментъ, когато България 6Ьше победена. Черни облаци се бЬха
надвесили надъ хубавата българска
земя, готова всЬки моментъ да я
сразятъ. На Нему се падна тежката
задача въ единъ такъвъ моментъ да
разпръсне тия мълнеоноснп и градо
носни облаци, като защити не само
плодородннтЬ български полета, но
и честьта н достойнството на храб
рия български народъ и родната
армия. И топ успЬ /
Надаренъ съ мждрость и твърда и
непоколебима воля, съ спокойствието
на голЬмъ държапникъ. Тон пое упра
влението на България и въ едно кжсо време, съ умение н предвндлнвость, успЬ да издигне престижа на
държавата, ободри и заздрави въ
всЬки българинъ националното съз
нание, разви обичьта къмъ Родъ и
Родина, дейно подкрепи и насърдчп на
родното стопанство, наука и изкуст

27 септемврий — Кръстовдень
во и затвърдп храбрата родна армия. е день на Огець Паисий. Но
На днешната годишнина, благода българскиятъ народъ си спомня
рение мждрата външна политика на за Паисий не само на този день.
Негово Величество Царя, българския Образътъ на великия Хиленданародъ е цЬлокупенъ и обеднненъ. рецъ всякога е живъ въ сърдКъмъ майката Родина сж присъеди цето на българина и неговиятъ
нени златна Добруджа, равна Тра духъ — вЯчно бодъръ, винаги
кия и *многострадална Македония. ни спомня единъ сяещенъ заветъ.
Паисий не е сЯнка отъ мина
Братята — роби отъ тия български
земи получиха своята свобода. И лото. Паисий не е исторически
за това не напраздно днесъ цЬлия споменъ. Паисий е живъ нациобългарски народъ изказва своята при- наленъ символъ, изразъ на са
знателность на Царя — Обеднни- мосъзнанието на българския на
тель и засвидетелствува своята родъ като такъвъ.
Въ егк хата на тъмното роб
привързаность къмъ ИеговитЬ бла
ство, една чужда пропаганда —
городни усилия и дЬла.
Денътъ 3 октомврии, става нацпо- фанериотската, бЯше пуснала
наленъ праздникь не само за българ своитЯ пипала, за да обезличи
ския народъ, но и за родната армия. духовно българския народъ и
На този день Негово Величество, да го направи плячка на своитЯ
ако не може да види. ще почувствува интереси.
Тогава се яви Паисий — пърколко сплотенъ и едннепъ е българ
вожрецътъ на нашето възраж
ския народъ въ своитЪ чувства и
привързаность къмъ Неговата особа дане съ мощни удари пробуди
и цЬлата царг.твующа династия.
* националната съвесть на бълга
Нека Богъ дари Негово Величество рина и възпламени неговата во
съ здраве и животъ, за да ржководи ля за противодействие и борба.
така щастпиво сждбинитЪ на на
Паисий възвърна на нашия
народъ онова, което днесъ е
рода ни, както до сега.
Да живЬе Негово ВеличествоI
най-скъпото ни национално до
стояние: народностното самочувДа живЬе България1
ство, съзнание и гордсаь.

ПАИСИЙ
Въ най-сждбоноснитЯ дни на
нашето вЯковно робство, когато
българщината 6Я подложена на
най-тежко изпитание и обречена,
едва ли не, на загиване, защото
мнозина бЯха почнали да забравятъ своя родъ и езикъ, отъ Хилендаръ се понесе спасителния
зовъ: „О, неразумни и юродс, по
ради що се срамишъ да се наречешъ болгаринъ?“ • . .
Като фениксъ изъ пепельта на
тъмното робство израства образътъ
на великия монахъ, който съ будното си народностно съзнание
реши сждбата на своя народъ, НеговитЯ слова раздраха тежкия
мракъ и свЯтлината, която тЯ пръ
снаха, очерта пжтя на народното
саЯстяванс.
Днесъ по цЯла обединена Бъл
гария се празднува деньтъ на ве
ликия възрожденеца Ще празд-

ПАИСИЙ И НЕГОВИЯ ЗАВЕТЪ

нувагъ и онЯзи наши братя отъ
Македония, Тракия и Моравско,
които поради зла сждба дълги
години не смЯеха да се наричатъ
българи и да говорятъ свой езикъ
Ще си припомнимъ съ сърдца
препълнени отъ народностна гордость великото Паисиево дЯло.
Но ние, самоковци, покрай об
щата радость, можемъ да бждемъ горди и съ това, че великиятъ будитель е излЯзълъ отъ
Самоковско. И докато по единъ
категориченъ и неопровержимъ начинъ не се установи точно родното
му мЯсго, Самоковъ — като сре
дище на някогашната Самоковска
епархия — си остава градътъ на
Паисия.
Велнкъ е неговиятъ подвигъ и
цЯлокупниятъ български народъ
вЯчно ще слави името му.

Люб. Близневъ

ДРУЖЕСТВО НЯ БОЙЦИТЪ ОТЪ ФРОНТЛ - слмоковъ

ПОКАНА
На 3 октомврий, петъкъ, е патронния праздникъ на друже
ството ни — на бойцитЯ въ България. Сжщиятъ день е и Въз
шествието на Н. В. Царя на престола. По тоя случай умоляватъ
се всички членове на дружеството ни да дойдатъ и отпразднуваме най-тържествено праздника. Сборенъ пунктъ предъ читалището въ 9 ч- сутриньта. Всички съ орденитЯ и зкачкитЯ.

Отъ дружеството

И затова днесъ, когато не
една, а много чужди пропаганди
се опитватъ да разколебаятъ
единомислието на българския
народъ и да убиятъ неговата
вЯра, всички тия пристъпи се
разбиватъ отъ каления като
стомана български духъ.
Въ основата на тоя духъ е
вложенъ заветътъ на Паисий, а
тоя заветъ — това е всеотдайностьта на едно дЯло, готовностьта за подвигъ и жертва въ
името на България.
Повик ьтъ за единство, за вЯрна служба на Царь и Родина,
която днесъ отеква въ всички
срЯди на българския народъ не
е единъ новъ политически лозунгъ. Тоя повикъ е живъ отгласъ, той е свещеното и мощно
ехо на великия заветъ, който ни
остави Паисий — безсмъртния
пророкъ на Българското въз
раждане.
Тоя зовъ се разнася като гръ- .
мовна пЯсень, обхожда планинитЯ и долинитЯ на обединена
България и отъ Царския дворецъ до последната селска хижа
намира души, които да стопли
и сьрдца, които да възпламени.
Тоя зовъ е чутъ и изпълненъотъ всички, като
единъ дългъ и ка
то жизнена необходимость за запаз
ването и преуспя
ването на ьългария.
НЯкога Паисий
съ гнЯвъ и укоръ
вдигна ржка и от
прави зовъ за опомняне къмъ своитЯ
сънародници.
Днесъ ония,
къмъ които той
отправяше упрЯка
на сврето огнено
слово,сл малцина
въ нашия животъ.
Защото
българ*
скиять народъ въ
своето
грамадно
мнозинство е но
сител ь на едно
будно национално
чувство и съзнание,
закалено вь борби*
тЯ, които ние во
дехме, за да си из
воюваме по-добра
участь и достойно
мЯсто въ свЯта.
Днесъ ние след
ваме завета на Па
исий и направихме
отъ него национал
на
програма за
(Слвдм и* 2 втр.)
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Е1Ш СКР11ЕЯ1КУЛИРЕНЪ РШНШ
УРЕДНИКЪТЪ НЯ МУЗЕЯ НЯ ВЪЗРЯЖДЯНЕТО ВЪ ГРЯДЯ ни
(По случай строежа на музейната сграда)

*

Въ днешните
времена, като
че ли вь найчести случаи
изплавватъ на
новргхностьта
ония хора, ко
ито знаятъ до
бре да се огъватъ и да сервилничатъ
предъ тогова
Хр. Йончевъ и оногова. Те
Крискарецъ
зи люде найчесто биватъ
удостоявани и съ вниманието и
съ уважението на околнтЪ. По
този начинъ те засенчватъ истин
ските носители на изключителни
дарби, които сл творците, ко
вачите на духовниятъ ни и общественъ животъ.
Тези, последните, скромно и
тихо, невиждани огъ никого,
безъ всякакви шумове и пре
тенции преживяватъ земниятъ си
животъ и камъкъ по камъкъ
градятъ културната история на
народа ни. За тези хорица ни
кой не се сеща. И ако некога
техните дела ще требва да блдатъ оценявани, то това сигурно
ще стане следъ като настлпи
краятъ на живота имъ. Тогава
чакъ ще имъ се запЪятъ хва
лебствени песни. Тогава чакъ,
ще се осмели некой да каже
нЪкоя блага дума за техъ.
Такъвъ единъ, почти забравенъ отъ хората е и самоков
ският ь художникъ Христо 3.
Йончевъ — Крискарецъ, —
най-честниятъ, най-скромниятъ,
пай-свитиятъ, но и най енергичниятъ, може би, измежду всички
самоковци. Неговите шестдесегь
и няколко'години още не сл
го изморили. Планинарскиятъ му
духь винаги го е закрилялъ.
Крискарецъ е познатъ на широкъ крлгъ хора изь цела Бъл
гария. Неговите художествени
изложби навремето сл възбу
дили небивалъ интересь и възторгъ въ всички ценители на
живописното изкуство у насъ.
Ето какво пише за него г. Сиракъ Скитникъ въ в. „Слово“
отъ 22 априлъ 1927 г.: п •• .Вь
неговите рилски изгледи има
преснотата на току що откленати
цветя, майсторството на худож
никъ, който дълго е проучваль

природните форми съ които
борави, и лиризъма на поеть,
който вижда повече отъ другите
и умее да превърне своя вьзторгъ въ живописна пЬсень ...“.
Въ сп. „Златорогъ“, кн. 5 — 6
отъ 1927 год. четемъ измежду
друго и следното: „Отъ дълги
години този самотенъ, тихъ и
скроменъ художникъ, отклснатъ
ПАИСИЙ И НЕГОВИЯ ЗАВЕТЪ
отъ светя, затворенъ въ малко
(Продължение отъ I стр.)
провинциално градче, съ единъ
страненъ фанатизъмъ рисува и развитието на българския духь.
изучава Рила...“ Все такива
Днесъ ние следваме завета на
възторжени писания срещаме и Паисий — защото това е повивъ други вестници като „Миръ“, кътъ на нашата съвесть като
„свободна речь“, вЛа оюлгари“
българи, която властно ни зове
и проче.
и невидимо тласка нашата воля
Но името на г. Хр. Йончевъ къмъ преданна служба на де
ще остане свързано за вечни лото на Българщината.
времена и съ новия музей на
Паисий и днесъ е жив ь. Днесъ
Възраждането, който се строи той отново издига моглшна де
попасгоящемъ въ гр. Самоковъ, сница, но не само да хвърли
и кой го ще блде една пълна и укоръ къмъ родоотстлпиицпгЬ,
прекрасна сбирка отъ много а да благослови делото на обе
ценни вещи, свързани съ исто динена и Велика България.
рията на най-светлата епоха на
Петъръ Боевъ
Родината ни.
Всеки самоковецъ, пъкъ и
много хора вьнъ отъ Самоковъ
знаять каква широка дейность
развива г. Крискарецъ около
Колкото напоследъкъ чуж
уреждането на този новъ бъл
гарски исторически домъ. Не дата пропаганда стгва по-предиведнажъ и два пати вь интимни звикателна спрямо нашиятъ на
родъ, толкова по-ясно се очер
приказки самоковските граждани
тава
плтя, който България
сл правили искрени признания
за заслугите на този свой сь- требва да следва
Не за първи плть спрямо
гражданинъ.
Всички знаемъ, колко пжти насъ се правять отчаяни опити
г. Йончевъ е водил ь спорове-и- *да ни разколебаять и отклоня
съ общински съветници и съ г. ватъ оть предопределения отъ
историята ни плть. Не за първи
г. кметовете, когато разбиранията
му по даденъ въпросъ пе слее плть „доброжелатели“ огъ въиъ
покривали съ техните. И за се представлява гъ предъ народа
наша радость, най-често плти ни едва ли не по-го леми бъл
той ги е увещавалъ. Впрочемъ, гари отъ самите насъ. Не за
неговпять идеализъмъ и него първи пл1Ь, най-сетне, се правата енергичность нЪматъ край. вятъ опити да се разколебава
Христо Йончевъ - Крискарецъ у българина верата и почитьта
е роденъ презъ 1879 г. вь гр. му къмъ неговите два народ
ьамоковъ Завършилъ е презъ ностни института — църквата и
1912 г. рисувалното училище въ войската. Първиятъ, крепитель
София, оилъ е известно време на духовното ни и верско един
и вь Германия — Мюнхенъ. А ство, вториятъ —войската—като
останалото време оть своя жи- стожеръ на бьлгарского родо
вотъ е прекаралъ вь дружба съ любив - за да се удари Бълга
природата. Рила планина е не рия право въ сърдцето. А бъл
гарскиятъ народъ е живелъ и
говата втора майка
Строежътъ на музейната сгра ще живее и днесъ и утре, съ
да въ Самоковъ скоро ще се своята родна църква и съ сво
свърши. Затова ние желаемъ на ята вера. Още въ тъмните дни
г. Йончевъ още щастливи и пол на вековното ни робство бъл
зотворни дни. До сега той има гарскиятъ народъ осмисли и

Преди да бхде титулиръ на велешвата епархия Авксенти Велешки
е билъ по-рано епископъ на кюстен
дилската епархия.
Въ втората четвърт-ъ на миналия
в*къ билъ назначенъ на вюстендилсвата епархия александрийския па*
триархъ Артеми, но понеже той
, билъ боленъ отеглилъ се въ Цариградъ и оставялъ заместници—
единъ отъ техъ е и Авксенти. По
вегово настояване въ патриаршията
рякоположилъ и назначилъ (1832 г.)
за {Кюстендилъ пръвъ български
епиевшъ (до тогава били гърци) самока веки и валугеръ Анксенти. Съ
•^Смврнж Македония, проф. йорд. ивановъ.-'
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»Капка по каква - виръ става*
Сега, по случай първото праздненство за Паисий отъ обединена
България, е най-удобно да основемъ фондъ за паметникъ на
родоначалника на нашето ВъЗ'
раждане.
Понеже о. Паисий е роденъ
въ самоковската епархия, рано,
или късно българскиятъ народъ
ще му издигне въ Самоковъ величественъ паметникъ. А найподходящето мЪсто е предъ Му
зея на Възраждането, съ който
се увековечава Паиеиевата епоха.
Този паметникъ ще блде дело
на цЬла България, но ние — самоковци, требва да почнемъ да
основемъ „фондъ за издигана па
ле тнииъ — статуя на Отецъ Па
исий“ въ градината между Му
зея на Възраждането и читалищего-паметникъ „Огецъ Паисий“.
Крискарецъ
ВсЪки заемъ е една попощь отъ
страна на бъдещето къмъ настоящето.
Сега е най-удобниятъ моментъ бждещето да даде тази помощь. Запишете
облигации отъ сегашния държ. заемъ.

Църквата и войската

Георги Манасиевъ

АВКСЕНТИ

мпсто големи заслуги около из
граждането пя този култ у ре пъ
пнститутъ въ Омоковъ. Той
иреживк истиискигЬ родилни
болки. Но за вь блдеще, г.
Йончевъ става още по-необходимъ за музеятъ на Възражда
нето. Тепърва. неговата енергия
и неговиятъ ентусиазъмъ ще давзтъ нови и сладки плодове.
Нека му пожелаемъ още дълги
години работа. Ние вЪчно ще
му блдемъ признателни.
Славчо Янгеловъ

ВЕЛЕШКИ*)
това Артеми направилъ добро на
българщината въ с. Македония, пъкъ
и иа целия български народъ, за
щото известни с* заслугите на Ав
ксенти по народно черковнитЬ ра
боти въ Цариградъ; освенъ това съ
помощьта и застхиничеството си
Авксенти е помогналъ.да се изучи
кюсгендилчето Захари Струмски,
който станалъ лЬкарь въ Цариградъ
и презъ черковно-народното двнжение принесъль големи заслуги на
своя народъ. Презъ 1832 г. Авксенти
билъ улеснень отъ правителството
да п&тува свободно изъ епархията,
Това станало съслдебяо решение
издадено огъ щипскня -кадия Есандъ

Хюееинъ Руджи въвъ основа на
берата на титулярния кюстендилска
Артеми. Решението позволявало на
митрополията,, заместника му и на
хората му да могать свободно да
яздатъ коне и катъри (до тогава,
който българчнъ езди конь бива свалянъ, битъ и коня му конфискуванъ
отъ всеки обикновеиъ турчинъ) безъ
никой да имъ пречи за това. Отъ
друга страна решението обявява ко
наците имъ 8а неприкосновени, ннто
за войската, нито за каквито и да
е въорзшенн хора.
При Авксенти и съ ходатайството
на Артеми въ Цариградъ била из
дигната въ с. Изворъ (краището)
голяма каменна черква При Авксенти се засилва икюстендилското
българскоучилище цри черквата св.
Богородица.“ Презъ 35 год. името на

оползотвори епохата на Възраж
дането наредъ съ делата на на
шите революционери, съ сло
вото и делата и на нашите ду
ховни просветители.
Но народътъ ни и днесъ раз
чита на своята войска, достойна
възпитаница на казармената шко
ла. Б&днигЬ дни на България
отъ сега сл предопределени за
творчество и възходъ, дни на
величие и напредъкъ. Това, което
българскиятъ победоносенъ вой
нишки духъ е далъ до сега на
огнената линия — ще го даде и
за напредъ.
Ето защо, колкото по-неуморни сл пристлпите къмъ тези
два института, толкова по-здраво
се угвръждаватъ те въ съзна
нието на народа, като неизтощимъ изворъ на вера, родолю
бив, на добротворство и дисци
плина, на христянски и войнишки
добродетели. Отъ тукъ и верата
ни, че чуждите пристлпи все
повече затвърдяватъ народната
дисциплина и укрепватъ устрема
на народа бодро и неотстлпно
да кове собствената си елдба.
Ст. В. Поповъ
Авксенти личи по черковните актове
и като спомоществовател* на кевон
български книги. Коя година е пре«
мЪетенъ въ Бостаръ (Босна) не се
знае. Като велешвн татуляръ презъ
51 години пакъ дохожда въ кюстенднлската епархия и е управлявалъ
до 55 год. Тогава въ Велесъ билъ
назначенъ гъркътъ Антимъ. Дввсентн
управлявалъ кюстендилската епар
хия, като Аргемиевъ заместннвъ съ
титлата „прежде-бнвши велешвн“ и
престоялъ дори до 58 год. Той
мисли, че ще остане тнтуляръ на
кюстенднлсвата епархия, но го пратили БЪ Дурацо. Насагрбенъ оть
това назначение дава сн оставката
и се отегля въ Рилски манастиръ.
Патриаршията го извиква въ Дари
градъ. Като не се иодчиан на па
триаршески^ гръцки желания въ
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Взето е решение да се отсЬкътъ около 600 куб. м. букови
дърва отъ общинската гора, да
се докаратъ по стопански начинъ
на временненъ складъ въ града
и се раздадатъ на нуждаещото
се население по намалени цени.
По настоящемь сЬчьта се из
вършва усилено сь огледъ дър
вата да 6адйтъ докарани и раз
дадени на населението до 15.Х.
Сащо взето е решение да се
отпусне участькъ за 500 к. м.
клекови дърва отъ общинската
гора въ м. „Ситняково.

Покупка на трактор

. За 4 октомврий е насроченъ
търгъ за закупване на единъ 50
конски сили ГАсениченъ трак
торъ. Той ще служи за изора
ване на земите, които общината
отдава подъ наемъ на граждан
ството, съ което се цели да се
увеличи и подобри производ
ството на лена и картофите.
Презъ зимата ще се използува
за разчистване на заснежените
шосета и улиците на града.

Нови строежи
За 4 октомврий са насрочени
търговете за извършване окон
чателното довършване на Музея
на Възраждането и строежь на
нова зграда за домакинските
нужди. Довършване на музея
възлиза на 492,000 лева, а до
макинската зграда на 450,000 лв.
НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
— Дирекцията на Допъл
нителното занаятчийско училите
въ Самоковъ съобщава на всички
майстори — занаятчии отъ града,
че редовните занаятпя въ учи
лището ще започнагь отъ 1 ок
томврий т. г. въ 7 ч. вечерьта
въ сградата на прогимназия „Ав.
Велешки“. До тази дата найкъсно майсторите са длъжни да
запишагъ своите чираци и калфи
въ училището, като ги снабдят ь
до тогава съ съответните уче*
ническо-занаятчийски
книжки,
заверени отъ самите тЬхъ.
На ония майстори, чийто по
мощници не бАдагъ записани а ь
училището до горната дата, ще
се постапи съ техь съгласно
чл. 59 отъ правилника за прила
гане Закона за занаятите, който
предвижда до 2,000 лева глоба.
59 год. Авксенти се впусна въ
бурния черкозенъ втпрось, пробужда
и поучава вюсгендилци и самоковци
какъ да се борятъ бива пращан ь
два ихти на заточение.
Г. Димитровъ, който знаялъ лично
Авксенти въ Кюстендиль ето какво
пише ва тоя български владика:
Дой бЬше извънредно строгъ,
силеиъ защитни въ на хрвстияна гЬ
и ужасенъ гонитеть на онЬзи бейо
во, аги и чорбаджии, които правЬха
влоупотрЬбления и притЬзияваха си
ромасите. На такива хора само гой
често
не е бнлъ по угодата.
пжтя го клеветили предъ великия
везиръ, предъ патриаршията и равни
слухове приказвали прогивъ него,
но яародътъ го само вацищавалъ.
Следъ назначаването му за намЬСтйикъ втори пмть гражданигЬ бла-
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да посЕщаватъ кина
Съгласно запов*Ь*1Ь
1450 нл
г. Министъра на пАтр. работи и
н. здраве се забранява на роди
тели!^ на деца дс 15 г.възрасть
да ги водитъ или допускатъ да
посещаватъ кина, театри и др.
представления, забави и темъ по
добни. На съдържателите (соб
ственици или наематели) на кина,
театри и пр. и на уредници на
представления и пр. се забранява
да допускатъ въ чакалните и въ
залите деца до 15 г. възрасть.
Нарушителите (родители, съдър
жатели на кина и пр.) ще се със 1авятъ актове за наказание по чл.
423 отъ закона за народното
здраве.

Пътуването безъ лични
карти забранено
Самоковскиятъ окол. полицей
ски началникъ обявява, че дви
жението между населени пункто
ве, пАтуване сь влакове, авто
мобили или каруци безъ лични
карти е забранено.
Лицата, независимо огъ това
дали са мажь или жена зало
вени безь лични карти ще 6адатъ задържани въ най-близкия
полицейски учисгькъ и нема да
имъ се позволи да ПАтуватъ.
— Самоковското женско
благотворително п образ, д-во
„Зора“, обявява, че при Деви
ческото практическо, занаятчиско
у-ще „Зора* има вакантно м ксто
за учителка. Заявления до пред
седателката на д-во ,Зора“.

ВЪра Митрополитска
нЪма да приема на именния си день

Самоковско училищно настоятелство

О ЯВЛЕНИЕ № 302
На 16-я день следъ обнародване
настоящето въ вестникъ „Само-ковъ",
отъ 9 до 11 часа преди обЪдъ, ще се
произведе търгъ съ тайна конкурен
ция за продажбата на група 1-ва отъ
7 47 куб. м. иглолистенъ строителенъ
материалъ въ форма на трупи (II кач.),
събранъ на врем. складъ при горския
провЪооченъ пунктъ надъ града, Първоначална цена 630 лева за кубически
метъръ. Производствени разноски 187
лева за куб. м. Залогъ 5 на сто върху първоначалната стойность на материала, обемаща: стойностьта, производствзнигЬ разноски и фонд. връхнини. Законътъ за Б. о. п. е задължителенъ. ПоемнитЪ условия въ канце
ларията на училищното настоятелство.
Гр. Самоковъ, 25.1Х 1941 г.
Отъ учил. настоятелство

годарили на патриарха. Авксенти
никой п&гь не оставаше да се потурчи нбкое хрисгиянче. Облечената
въ фврздже мома той го сваляше
оть гърба и вжтре въ мезлича и я
изпращаше вь митрополията, безъ
да му се възпротиви нЬкой. Каймаканиньть, както и други бейове тръпереха огъ него*). Авксенти щомъ
като забелезваяь, че каймакаминътъ
не изпьляявалъ своитЬ обязаности
или злоуаотрЬблява, той веднага го
уаолнява (съ съдействието на Артеши) Когато каймакаминътъ аравЬлъ
посгжаки въ Цариградъ противъ
владиката, народьть отъ епархията
веднага се засг&авалъ за своя архи
ерей. Така въ едно свое прошение
*) „ЦЪдо Авксенти на пжть отиваше,
като делибашия. Той яздЪше хубавъ
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СПОРТЕНЪ ЖИВОТЪ

I
Една отъ най-важнигЬ и го
леми спортни прояви на Бьлг.
колоезд1ченъ съюзъ е безспорно
държавното първенство, което
гази година ще се произведе на
3, 4 и 5 октомврий въ София
върху петь дисциплини: бързи
на, издържлйвость, задмоторно,
шосе и преследване между обла
сти гЬ.
Независимо огъ горнигЪ ди
сциплини предвидени са и до
пълнителни състезания голямото
число и значение на които сащо
така важни, тъй като ше
дадать възможн сть за прояви
на бегачи, които не могагъ да
разчитагъ на успЬхь въ дър
жавното първенство.
Макар ь, че много огъ ббзгачпт1з замкниха пъстроцветните
си фланелки сь войнишки уни
форми все пакъ числото па уча
стниците ще бАде големо.
Въ това най-големо колоез
дачно изпитание самоковските
колоездачи ще се предсгавляватъ
отъ своите двама първи бегачи
Летърь Буранобъ, кой го ще уча
ствува въ четири дисциплини и
ще защищава титлата си българ
ски шампион ь па издьржливость
и Дончо Михайловъ доказалъ са
що много пати въ състезания,
че обърква всичките сметки на
всички бегачи огь втората, а
даже и пьрвата категория бегачи
Програмата на това държавно
първенство е следната :
3 октомврий - преди обЪдъ

*■Бързина: серни за пресяване съ
елпминитуари, репештжи и фи
нали 3 1 ренешажпте.
— Пчеларите
да се запишать
дружеството за
хнрь за гладните
мейства.

се поканватъ
повторно въ
безакцизна заси пчелни се

ИЗЪ КОМИСАРСТВОТО

Наказани
спекуланти
Глобенъ е сь 1000 лева Геор
ги Ив. Хатовъ оть Самоковъ,
затова, че готви и сервира ястия
повече отъ определените.
Сащо са глобени съ по 500
лева Петърь Г Ив. Гековъ
отъ с. Борика - Ихтиманско, Ив.
3. Недоклановъ отъ с. Рельово
до великия везиръ иротивъ клеве
тят^ на каймакамина, кюстендилци
между другото пишат?:
.Нашиятъ тува каймакамянъ Мустафа бей имеющъ злоба и вражда
б-Ьпъ конь въ владишки такъмъ. На
седлото се надаваха кубурлуци и една
бЪла металическа топузалийка, а и
обличаше се въ голЪмъ ресалия арна
утски чепкенъ, обшитъ съ гайтани;
чохени потури, бЪло кече на главата
обмотано съ чалма, а отгоре прехвър
лена една свилена шамия. Когато въ
58 година го назначили за Дураца
той казваше: „Пращаха ме въ Босна
да стана бошнакъ; сега ме пращ^тъ
тия тирани въ Тиранъ и Елбасанъ да
стана арнаутинъ но азъ никога нЪма
да стана фанариотйнъ".
Г, Димитровъ 1 417 — 421.

Комбинирано състезание за
юношите,
Австралийско състезание за
бечачи втора категория.
Шамтонать на бързина — поликрайни и крайни за трета
награда.
Италианско екипно за II катег.
Шампионатъ на бързина — край
ни за ггьрзо и второ место.
Шампионатъ на задмоторно 100
обиколки.
4 октомврий - сжбота

Шосе : София — Самоковъ —
Чамъ-кория, гара Костенецъ —
Ихтиман ь — Вжарелъ — Нови
хаиъ — София. — 170 клм.
Пускането на бегачите ще
стане 10 ч. преди обед ь отъ Со
фия, преминаването презъ Са
моковъ къмъ 12 ч. на об1зДЪ.
5 октомврий — нед-Ьля

1 Юяош. състезание на 10 об.
2. Хандикапио състезание —
10 об. сь бегачи I категория.
3. Индивидуално — 30 об. за
11 категория.
4. Шампионатъ на преследване
между областите.
5. Утешително задмоторно —
60 обиколки.
6. Елиминарно състезание.
7. Шампионатъ на издържлибость — 100 об. съ спринтове на
вгкки вторь туръ и съ точки
5. 3. 2, 1 и за последния туръ
15, 9, 6 и 3 точки.
Днесъ Борановъ привърши съ
тренировките си па шосе и ве
роятно въ понедълникъ двамата
наши представители заминаватъ
за София, за да тренирать на
софийския колодрумъ. Ман. Ст,
и Иванъ К. Лазовъ отъ село
Шишманово - самоковско, зато
ва, че са продали масло на повисока цена отъ нормираната.

Цената на пресното
краве и биволско млЪко
Съ заповЬдъ № 29 отъ 13
IX т. г. се определя, максимална
цена на пресното краве и би
волско млеко, както следва:
Краве пр ксно млеко до 8 лв. л ;
биволско пресно млеко до 9 лв л.
Тези цени се разбиратъ фран
ко купувача.
— Онези домакинства, които
не са си получили новите сини
разпределителни карти могатъ
да се снабдягь, когато пожелаятъ.
лротивъ Негово преосвещенство, защото му дума да не бнватъ зулума
и обиди на сиромашката рая, която
се непрестанно ошакува и ожалува
предт Негово преосвещенство, реченио каймаваминъ отъ душманлъкъ
писалъ (какво се научаваме отъ
вънъ) гдето той знаялъ, вещото Не
гово преосвещенство божемъ заповЪдалъ на чорбаджиигЬ да развраща
ват ь християнегЬ, да не. работятъ н
да не покри ват ь мадемитЬ, да не
можатъ да се юрушлисватъ, но то
ва отвють не е вйрно. Молимъ Ва
ше Величество, вашата рука е дълга
да заповядате да се ивпита н ако
излезе това нЬщо истина, ние да
бидеме повиненя, и осуждени на
секакна царска и церковна казанъц.
Ев. Карановъ въ отчетъ на кюст.
под. у-що за 1897 г., стр. 12,

N
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БЪЛЬОВА ЦЪРКВА
„единъ отъ най-важнитъ паметници на
НаШЕТО ВЪЗРАЖДАНЕ“

„... Най-стариятъ паметникъ
въ Самоковъ и непосредствената
му околпость сесчпга БЪльовата
църква. Още преди 97 голини
многозаслужилиятъ възрожденецъ Константинъ Фотиновъ, въ
своето „Общое землеописание“
(Смирна, 1843 г.) кАдето дава
по-обширни сведения за родния
си градъ Самоковъ, пише: „Една
(църква) има вънъ, къмъ южната
страна до половинъ часъ разсто
яние, стара Белйова църква називаема Во име Рождество Пресветая богородица, въ весело
место, което е още отъ българ
ско време и има при нея единъ
САщевременний бресгъ и кладенецъ“. Преданието, че Бельо
вата църква е отъ българско
време, се отбелезва и по-късно,
какго отъ К. Иречекъ, така и
отъ Хр. Семерджиевъ, историо
графа на Самоковъ. Ние немаме
основание да се съмняваме въ
това предание .. .
Б1>льовата църква, съ новото
си изписване презъ 1869 г. е
станала, по наше мнение, единъ
отъ най-бажнитгь паметници на
нашето Възраждане. Като оставимъ настрана, че стенописите

и иконигЬ са д'Ьло на няколко
различни художници (Николай
Иванов ь Образописовъ, Христаки Захариевъ Зографски, Ди
митър ь Христовъ Дупничанинъ,
Васклъ п. Радойковъ, Георги
Христовъ Клинковъ и др.), съ
което само по себе си тя пред
ставя малъкъ музей, по-забележителенъ е подборътъ на свет
ците, обрисувани по стените.
Те са съ малки изключения, все
български светци. Тъкмо това
обстоятелство
изобразителите
при много надписи са отбелязали. Тукъ се намиратъ: свети
Иванъ Рилски, св Лука, брата*
нецъ на св. Иванъ Рилски, св.
Климентъ Охридски, св. Царь
Михаилъ, св. Царь Йоан:» Владимиръ, св. Лавидъ, царь бъл
гарски, св. мАченикъ Ангеларий,
войнъ български, св. Сава Ох
ридска, св Марко Преславски,
св. Иоакимъ, патриархъ Тър
новски (бългфинъ), св. Георги
Ссфийски, св. Никола Софийски,
св. Онуфрий и др. .. .“
(Изъ „ЖолЪзодобивната индустрия въ
Самоковъ“, рефоратъ отъ Гунчо Ст.
Гунчевъ).
— Архивъ за посвлищни проучвания,
гол. II, 3 - 4 кн. 1939-40.

ТАЙНАТА НА ЩУКАТА

г

Какво е шука днесъ знае всЬ
ки, който слели военнигЬ съби
тия. Думата „щука3 е образу
вана отъ началнитЪ срички на
немското название на този видъ
аероплани „Щурцъ-Камнфбомберъ“. Днесъ подъ това име се
разбира аеропланъ моделъ 88 на
свътовно известните аеропланни
заводи Юнкерсъ. Юнкерсъ при
надлежи къмъ най-голЪмитЪ
аеропланни заводи на свЪта. Докато другите аеропланни фирми
строятъ само определени аероплании части и сглобяватъ гото
ви, построени вече части, заво
дите Юнкерсъ произвеждат ь
сами всичко, скелета на аеропланз, мотора, перки, крила и
всички други принадлежности.
Отделните части на щуката се
строятъ въ различни далече една
отъ друга фабрики. Въ едни
отъ техъ се приготовляватъ
корпуса на апаратите, въ други
крилата, въ трети моторите и
т. н. Въ всички фабрики се ра
боти но единъ и сащъ строителенъ планъ и не е чудно, че
моделъ Ю68 — щука се изкарва
въ грамадни серийни количества.
Много преди да стане известна
на широките народни маси, щу
ката беше страшилище за не
приятелите на Германия. Специ
алистите знаягъ, че още презъ
маргь 1938 г. моделътъ Ю88
можеше да носи 2000 кгр. товаръ на Ю00 клм растояние съ
средна бързина 517 клм. вь
часъ. Това бкше тогава свЪтовенъ рексрдъ. Огъ тази рекорд
на машина въ извънредно крат
ко време произлезе днешната
шука, която притежава до найвисшата степень не само голЪма
мощность, но и голема .сигур
ност ь, тъй като, следъ като се
е спустнала отвесно машината,
тя се връща нагоре напълно ав-

томатически. Тайната на превъзходството на шукага почива вър
ху сьвьршеностьта на строител
ния планъ и върху точностьта
на изработката на отделните
части. Множество контролни ме
ста се грижатъ щото всека часть,
даже и най-малката да блдатъ
технически и въ всеко друго
отношение напълно безупречни.
Даже и най-малкото винтче
носи контроленъ печатъ, а все
ки моторъ преди пускане въ
употреба се изследва основно
съ специални рентгенови лачи.
Покрай контролата на отделните
части, върху всеки по-сложенъ
механизъмъ се правягъ още не
по-малко огъ сто проби. При
коленчатите оси и при други
особенно важни части не се до
пуска толерансъ даже една хи
лядна отъ милиметъра. Следъ.
като се изкара мотора й дълго
време се изпробва, той се раз
глобява наново и повторно се
изпробзатъ всека една отъ не
говите 1400 части. Следъ това
той повторно се монтира, из
пробва се още веднажь и ако е
напълно безупреченъ, той е
вече готовъ за включване къмъ
корпуса на аероплана. Отделни
те части на самия аеропланъ се
сглобяватъ по така наречената
система на движущата се лента.
Поставятъ се аеропланите на
грамадни бетонени плоскости,
които се движатъ. Работниците
сгоятъ на местата си, и когато
апарата дойде до техъ, всеки
отъ техъ поставя една опреде
лена часть на него. Работата ста
ва подъ определенъ тактъ като
е изчислено точно времето за
поставянето на всека отделна
часть. о.ледъ като аероплана е
окончателно готовъ, той отива
въ специални помещения, кадето започватъ новъ видъ про-
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би. ВсЬка готова шука се изпробва въ летеиие още въ фаб
риката и чакъ слелъ това отива
на приемане отъ военната коми
сия. Работата на последната е
извънредно голяма, като се
имат ь предвидъ грамадния брой
на произвежданите наведнажь
щуки. Обаче, вьпрЬки това, гер
манската войска увеличава все
кидневно своигЬ резерви отъ
щуки. Естествено при строежа
на такива летални машини се
изискватъ само избрани и високо квалифицирани работници.
ТЪ требва да притежаватъ нуждното техническо умение, чувство
на съзнание и отговорность и
любовь къмъ работата си, която
съвсемъ не е лека. Отъ друга
страна управлението на заводшЪ
се грижи за подобряване на
тЬхиото социално и еконсмическо положение, както и за
гЬхното специално обучение.
Само по този начинъ може да
се даде въ рАцегЬ на герман
едно
въздухоплаване
ското
страшно орАжие, действието на
което днесъ Англия изпитва по
всички фронтове.
Ив. Иос. Б-въ
Самоковскто гр. общинско управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 8,903
Общинското управление известява
на интерсуващитЪ се, че на 31-я день
следъ обнародване настоящето въ в.
на
„Само-ковъ“, въ канцеларията
общината, отъ 9 до 11 часа преди
обЪдъ, ще се произведе търгъ съ явна
конкуренция, за отдаване на наематель
окосването на тревата отъ общинската
ливада ,,Между керемидарскитЪ фаб
рики“, за срокъ отъ три години, начиная отъ датата на сключване договора. Наддаването ще стане въ натура
и процентъ оть добитото количество
всЪка година сено. Залогъ за участие
въ търга 600 лева. Законътъ за Б. о.
п. е задължителенъ. ПоемнитЪ усло
вия се намиратъ въ общината.
Гр. Самоковъ, 25.IX 1941 г.
Отъ общината

ОБЯВЛЕНИЕ М 8904
Общинското управление известява
на интересуващите се, че на 16-ия
день следъ обнародване насгоещето
въ в. „Само-ковъ“, въ канцеларията
на общината, отъ 9 до 11 часа преди
обЬдъ ще се произведе тръгъ, съ тай
на конкуренция за продажбата на
петь групи дървенъ строителенъ материалъ, добитъ по стопански начинъ
отъ общинската гора „Чамъ-кория“,
етатъ 1940/41 ст. год.. както следва:
Гр. 89-а отъ 13-92 к. м., II кач. греди
трупи
I
„109-а „ 38-08 „
трупи
„ 110-а „ 36-74 „
II „
греди
I
„ 112-а „ 28*81 „
9-48 „
II .
„ ПЗ-а „
Първоначални цени: 531, 690, 540,
674, 467 лева. Производствени раз
носки: 215, 262, 262, 257. 255 лева.
Залогъ за участие въ търга 5 на сто,
пресметнато върху стойностьта, про
изводствените и фондовите връхнини.
Законътъ за б. о. п. е задължителенъ. ПоемнигЬ условия се намиратъ
въ общината.
Гр. Самоковъ, 25.IX 1941 г.
Отъ общината.
Сждия-изпълнитель
при Самоковски окол* садъ

ОБЯВЛЕНИЕ * 222/41
Подпнсаниятъ Драганъ Цуцурановъ,
сАДия-изпълнитель при самоковски
окол. схдъ, обявявамъ на интересува
щите се, че следъ 15 дни отъ публи
куването ще започне и ще свърши на
онова число отъ месеца, 17 ч. вклю*
чително, което съответствува съ да
тата на публикацията, въ канцеларията ми въ гр. Самоковъ, проданьта
на следния недвижимъ имотъ, прина
длежащъ на Мартинъ М. Дойчиновъ
отъ с. Ковачевци за удовлетворение
вземането на Кредитна кооперация
,,3емеделецъ‘' отъ с, Ковачевци, а

именно, находещъ се •ъ землището
на с, Ковачейци:
1. Каща паянтова, покрита съ про
сти керемиди, едноетажна, застроена
върху 80 кв. м. и незастроено дворно
мЪсто 222 кв. м, състояща се отъ
стаи за живеене, кухня, килеоъ и коридоръ, записана по регулационния
планъ на с, Ковачевци.
кв № 39,
планоснимаченъ /4 251, при съседи :
Мария Д. Цинцарска, Петъръ Ст. Карамфиловъ, площадъ „СрЬдъ село“ и
собственика съ купено дворно мЪсто
и плевня отъ Илия К. Ничовъ и Ив.
Г. Богоевъ, оценена за 4,800 лева.
2. Плевня паянтова, покрита съ
марсилски керемиди, находеща се въ
мЬстностьта „Подъ селото" съ застро
ено 170 кв. м. и незастроено 1830 кв.
мм състояща се отъ: плевня, сайванъ
и циментиранъ яхъръ, при съседи:
Малинъ, Борисъ и Никола Дойчинови
и общинска мера, оц. за 11,200 лева.
Горниятъ нмотъ не еипотекиранъ.
Желаещите да купятъ могатъ да се
яватъ въ канцеларията ми всеки присхтствонъ день и часъ, за да прегледатъ книжата и да наддаватъ.
Залогътъ една десета часть отъ
първоначалната цена на продаваемия
се имотъ, съгласно чл. 817, ал. II етъ
3. Г. С., за правоучастие въ проданьта,
се внася предварително въ Б. з. к.
банка срещу удостоверение, което ще
ми се представи.
Гр. Самоковъ, 16.1Х 1941 г.
Садия-изпълн. Д. Цуцурановъ

ОБЯВЛЕНИЕ * 242/41
Подпнсаниятъ Драганъ Цуцурановъ,
сждия-изпълнитель при Самоковския
окол. садъ, обявявамъ на интересува
щите се, че следъ 15 дни отъ пу
бликуването ще започне и ще свърши
на онова число отъ месеца, 17 часа
включително въ канцеларията ми въ
гр. Самоковъ, проданьта на следния
недвижнмъ имотъ принадлежащъ на
Спиридонъ К. Новаковъ, Василка К.
Новакова и Иванъ Гюнкинъ отъ гр.
Самоковъ за удовлетворение вземането
на Пена Георгиева Груева отъ градъ
Самоковъ, а именно находящъ се въ
землището на гр. Самоковъ:
Една кхща въ гр. Самоковъ, улица
„Шишманова“, парцела 4 въкварталъ
185, при съседи: Стания Иванова, н-ци
на Никола Бубеаъ, н-ци на Иванъ
Караманчевъ и улица, при първона
чална цена 27,200 лева.
Горниятъ имотъ не е ипотекиранъ.
Желаещите да купятъ могатъ да
се яватъ въ канцеларията ми всеки
присжтственъ день и часъ, за да прегледатъ книжата и да наддаватъ.
Залогътъ една десета часть отъ
първоначалната цена на продаваемия
се имотъ, съгласно чл. 817 ал. И отъ
3. Г. С., за правоучастие въ про
даньта, се внася предварително въ
Б. з. к. банка срещу удостоверение,
което ще ми се представи.
Гр. Самоковъ, 4.1Х 1941 г.
Сждия-изп.: Д. Цуцурановъ

ОБЯВЛЕНИЕ Лк 636/40
Подпнсаниятъ Драганъ Цуцураногь,
сддия-изпълнитель при Самоковския
окол. садъ, обявявамъ на интересу
ващите се, че следъ 15 дни отъ пу
бликуването ще започне н ще свърши
на онова число, отъ месеца, което
съответствува съ датата на публикува
нето, въ канцел. ми въ Самоковъ, про?
цаньта на следния недвижнмъ имотъ,
принадлежащъ на Никола Георгиевъ
Кръстевъ отъ с. Мала-църква за “удо
влетворение вземането на Михалъ
Георгиевъ отъ гр. Самоковъ, а именно,
находящи се въ землището на село
Продановци:
Ливада въ м. „При бичкията до го
деницата“ отъ 3 декара при съседи:
Никола Ив, Капевъ, отъ две страни
воденична вада, общинска мера, Стойне
Н. Догановъ, воденица и н-ци Поповянски, .оц, 7.200 лова.
Горниятъ имотъ но е ипотекиранъ*
Желающите да купятъ могатъ да се
яватъ въ канцеларията ми всеки пршсжтственъ день и часъ, ва да прегледатъ книжата и да наддаватъ.
Залогътъ една десета часть отъ
първоначалната цена на продимшм
се имотъ, съгласно чл. 817, ал. И отъ 3
за правоучастие въ проданьта
^ внася предварително въ Б* в. к.
банка срещу удостоверение, което ще
представи.
,
4ДХ 1941 род.
I ми

Сддня-нап,; Дв Цуцурановъ
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.ПЪРВОУЧИТЕЛИ

Захари Велинъ,- поручикъ
пр#дс*д*толь общо търг. сдружение - Самоковъ

НИКУЛДЕНЬ

I

ШИШ ЩМ ОАИВЪ ЩРИКАРШ
(Изъ в. „Земед-Ьлска задруга“, брой 235 отъ 27.Х1 т. г.)

По случай патронния праздникъ на българския търговецъ
I

Празднувайки своя патроненъ
праздникъ и чествувайки своя
патронъ, покровитель, закрилникъ и вдъхновитель на търгов
ците свети Никола Чудотвсфецъ,
тазгодишното чествуване се съ
впада съ исторически моменти,
които изживява света, както и
целокупния български народъ,
поставенъ предъ разрешаването
на големите стопански, социални
и културни проблеми за които
целия народъ дава своите ма
териални и морални жертви за
постигането на горните цели.
Като часгь отъ целокупния
български народъ се явява единъ
здравъ стълбъ върху който се
крепи и гради държавната и ма
териална мошь — българския
търговецъ. Живейки при но
вата държавна стопанска поли
тика изразена въ контролъ и
ограничаване на личната иници
атива съ цель да бАде правилно
разпределени стопанските блага
и възможности, българския тър
говецъ ще требва да се пригоди
къмъ условията на новия редъ,
водимъ отъ чисто държавнически
интереси, поставяйки на преденъ
планъ националните въпроси —
стопански, жертвайки своето ли
чно благоденствие, за да може
по този начинъ да бАде веренъ
изразители и стражъ на поста,
който му се отрежда отъ новото

устройство на света, изразено ,
въ програмите на „новия редъ* |
и бжде честенъ и акуратенъ по- |
средникъ, разпределитель между
производителя и консуматора.
Защото липсва ли връзката, целото се разпада и тогава неможе
да има правилно снабдяване и 1
разпределение на стопанските
блага.
Въпреки несгодите породени
отъ особените събития и усло- ,
вия, търговеца съ непосилния си
трудъ и прим кръ ще требва да ;
възвърне верата въ производи- !
теля и консуматора, че задь ‘
него е организираното търговско I
съсловие, което бди и се грижи |
заедно съ поставените органи на
контрола отъ държавната власть ?
за своевременното снабдяване и
усигуряване на всичко необходиМО за човешкото съществувание.
Наредени всички до единъ
подъ знамето на търговската и
стопанска мощь, макаръ и въ
времена, както ДнешнигЬ. възтордени отъ постиженията и придобивкигЬ, които добихме презъ
тъзи година
— изразени
въ ооеА
р
^
динена и целокупна България,
съ стройните см редици Вие ще
докажете, че сте годни и организирани, готови и за двата
фронта каквито сте били отъ
т
далечното
минало и до Адиесъ•
А

ИЗЪ КОМИСАРСТВОТО

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЦенигЬ на брашната
Съгласно заповедь № 38 отъ
14 м. м. на местното комисар
ство, цената на брашната са нор
мирани както следва:
Брашно № 0 на торба отъ 50
кгр. на едро до 913 лева, а на
дребно единия кгр. до 1830 лв.
Брашно № 3 или смесь пше
нично и царевично, на торба отъ
50 кгр. на едро до 413 лева, а
на дребно до 8*50 лв. кгр.
Царевично брашно, на торба
отъ 60 кгр., на едро до 400 лв.,
а на дребно до 6*70 лв. ‘кгр.
Трици, торба отъ 60 кгр., на
едро до 234 лв.; а на дребно до
4 лева кгр.
■

-
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Комисарството се премести
отъ сградата на общинското
управление и се установи въ
зданието на н-ци Зографски, въ
канцеларията на бившия окол.
сждъ.

КРЕДИТЪ ЗА МЛЕКОПРЕРАБОТ
ВАНЕТО НА КООПЕР. НАЧАЛА
Българската зем. и кооп. банка
е издала окрАЖно нареждане до
клоновете си да отпускатъ на
кооп. сдружения специални кре
дити за млекопреработване на
кооперативни начала презъ кам
панията на 1942 година. Такива
кредити могатъ да използуватъ
кооператизниге сдружения, които отговарятъ на изискванията
на банковите правилници и на
редби и които са редовни по
отношение на кредитите си при
банката.
Кредитите за посочената цель
ще бждатъ отпускани въ доста
тъчни размери, съобразно нуж
дите и съгласно наредбата за
преработване на овчето и козето
млеко презъ 1942 г.
Размерите на въпросните кре
ди ги ще блдатъ определяни на
база 5 — 6 лв. авансова цена на
литъръ овче млеко, което се
предполага, че ще постжпи въ

На неколко пати въ минали
броеве на в. „Земеделска задруга“ имахъ вьзможность да
изтъкна некои отъ заслугите
на самоковеца

;

■
Димитъръ х. Ивановъ
Смрикаровъ
за старо|1ечатната българска зе.
мец1;лска и земедЪлско-стопанска
книжнина. Издадената презъ 1874
р книга Ддш
^
тй
за ^ съставяне
самъ с^ а въ пиш01 че бил0
^ 11аК110вече отъ 30-годишенъ опитъ, си остава цененъ
приносъ къмъ българската земеделска и земеделско-стопанска
книжнина. Сащиятъ има делъ
33 обогатяването на тази книжнина още и съ и3Давзнет0 на
преведената отъ К. X. Крантовъ
„допълнителна и умножена“ отъ
Смрикаровъ книга „Златньгй изворъ и пр.а, отпечатана въ белградъ презъ 1870 год. Култукооп. млекопреработвателно за
ведение презъ сезона, плюсъ 1*50
лв. на литъръ млеко за разноски
по преработката му.

Насрочени гимназиални
зрелостни изпити
Дирекцията на самоковската
смесена гимназия съобщава, че
съгласно заповедь $ 3886 отъ
28.Х1 1941 г. на г. Министъръ
председателя и Министъръ на
народното просвещение насроч
ва се извънредна изпитна сесия
отъ 21 януарий добфевруарий
1942 год. за произвеждане по
правителни и допълнителни зре
лостни изпити на редовни аби
туриенти и на външни лица.
Желаещите кандидати да се
яватъ на тази сесия да подадатъ
заявления заедно съ необходи
мите документи най-късно, цо.
16 януарий 1942 го^.

ренъ, природно даровитъ, съ
високо неугасващо чувство на
българинъ-родолюбецъ, откровенъ и прямъ, Смрикаровъ е
взелъ живо участие въ борбите
за черковна?“ независимость и
просвета за българския народъ.
По-специално, което тукъ може
да ни интересува отъ делото на
Смрикаровъ, това е неговата
особена любезнателность и интересътъ му въ областьта на зе
меделското стопанство и него
вите отрасли и готовностьта му
да служи съ личенъ примеръ
за подобрение поминъка на на
селението. Изключителна заслуга,
която има Димитъръ х. Ивановъ
Смрикаровъ за Народното сто
панство, е, че
той внесе за първи пжть
и разпространи въ “Бъл
гария картофите — 1835 г.
ПропАтувалъ много страни,
вглеждалъ се отъ близу съ раз
биране и усетъ въ културностопанския животъ на други
страни и народи, Смрикаровъ съ
завидно усърдие и личенъ при
меръ се стараелъ да покаже на
своите съграждани, чрезъ слово
и на дело, патя и начините за
културно-стопански напредъкъ.
Интересътъ му къмъ стопанската
книжнина, къмъ новите интен
зивни земеделски култури —
картофи, ленъ, слънчогледъ;
къмъ овощарството, скотовъдството и горското дело е подчертанъ на дело отъ Смрикаровъ.
Той е положилъ всички усилия
да покаже, какво требва да се
върши, за да бАдатъ казаните
култури доходни за българското
земеделско стопанство. Известно
е, какво огромно значение иматъ
за българското народно стопан
ство внесените за първи пжть
у насъ отъ Смрикаровъ, и раз
пространените отъ него картофи.
Особенъ интересъ за насъ
представляватъ записките, оста
вени отъ този народенъ будитель, отнасящи се до земеделското и горско стопанство на
страната.
(Цитира се обнародването
отъ записките на Смрикаровъ
въ броевегЬ 302 и 303, 1940 г.
въ в. „Само-ковъ).
Съ всички свои заслуги за
родното стопанство самоковецътъ Димитъръ х. Ив. Смрика
ровъ заема местото на благоде
тели и първоучитель на българ
•
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ския земеделецъ-стопанннъ.

йгр. Ив. Топузовъ.

Л.Отр. 2

САМО-КОВЪ

Бр. 359

Радиоапарати
ТРИ ДНИ ВЪ ГРАДЪ КОТЕЛЪ
„СИМЕНСЪ“ -

Никола Петринъ

■

Интерееъ отъ частенъ характеръ
ме отведе въ историческиятъ градъ
Котелъ.
Це бевъ значение е да споделя
съ читателите на в. .Самоковъ“
впечатленията си отъ тридневния мн
престой въ тови „нантеонъ" на
българщината — родното место на
плеада възрожденци, борци и рат
ници на българското .Възраждане“.
Съ влизането ми въ центъра на
този малък* градецъ, на централння
площадъ, не по-малъкъ по обемъ
отъ нашия такъвъ при разтурената
при моста джамия, се ивпречва го
лемия паметникъ на революционера
и бутновникъ Г* С. Раковски, предвественнка на Левски, съ погледъ
обърнатъ на югъ къмъ Балкана. Из
точно отъ него, подъ големото зда
ние, кждето се помещава инженер
ството н околийското управление въ
двора е другия паметнккъ, обърнатъ
къмъ вападъ е бюста на Софроний
Врачански, около който сж възпоме
нателните плочи на Д*ръ Беронъ,
Райно Поповичъ и др., а отъ юж
ната страна на пжтя водящъ за с.
Тича е паметника на войводата котленецъ Георги Мамарчевъ.
На площада, въ началото на глав
ната улвца е градското читалище,
носящо името на котленския писа
тели к бдагодетель П. М- Матеевъ,
който само за читалището е подарилъ
повече отъ 1 милионъ лева, отделно
другите му благодеяния направени
ва града.
Огъ срещите ми съ котленци можахъ да узная съ Ъавва почить и
признателность се отнасят* те къмъ
тйзи будители за народното ни въз
раждане, както ва града Котелъ,
тава и за целия български народъ.
Въ северната часть на града, въ
самигй поли на баира, подъ самата
котловина извира отъ осемь различни
места едно до друго, бистро-студена
вода, по количества на нашия Искъръ
течащъ по средъ лето, кждето об
щината е построила самостоятелно
своята електрическа централа и при
високо наирежение съ помпа я из
качва и така произведения токъ из
праща и осветява целия градъ. Около
каптажа на извора 8ааочва залеси
телния поясъ, който обхваща делата
околяость на града, строго охранителень, и свършва пакъ до извора.
Тукъ е и градската градина съ
парка, шадраваните и детската гра
дива — игрище, които служатъ за
отмора, при чисто боровъ въздух*,
както на котленци, така и на го
стите — летовници, конто това лето
сж били къмъ 8,200 души.
Оаиичакъ гр. Котелъ има 2,8‘Ю
жители. Надъ самия „Изворъ“, на
една голйна площадка, водя ща отъ
главната улица е започната нова
постройка, въ квадрат* на 1400 м.
изкарани сж основите а първия
етажъ до плоча, това е новата имъ
държавна гимназия, която ще събира
всички даровити ученици отъ цела
България, и ще бжде обравцова
гимнавия въ страната ни. Ще се
отчуждатъ всички типови вжщи,
построени следъ големия пожар* въ
Ботелъ, а главната улица, водяща
ва гимназията се приготовлява ва
лавиране и ще води до самия дворъ
ма училището. За постройка, разху
бавяване паркове и градина да схщата г. Минвсгъръ Д. Божидсрзъ,
чиято инициатива е лично негово
дфхо, като котлерецъ, сж предвидени

ва едвиъ полузаоадналъ градъ!
Интересенъ е поминъка на това
сетещо. Вь миналото, пъкъ ■ сега,
котлепци еж свикнали съ гурбетчи;гька. Маса хора — цеди семейства
сж се преселили въ южна Добруджа,
като сж обравува.ди големи поселища
тамь и благодарение на силно на
ционалния имь духъ сж могли да
запавнтъ родствените връзки и тра
диции между Котелъ н Добруджа.
Съ присъеднвяоането на южна
Добруджа къмъ България, следъ 26
годишна равдйла, добруджанските
котленци и сега незабравятъ родния
си градъ, кждето при веселби и
об4ив, между свои немог&тъ да се
нарадвагъ като свободни българи.
Поминъка на мжжегЬ котленци
не е ва завиждане. И гЬ като на*
шитЪ самоковци сж пръснати на
всЬкжде. Обаче, жеянтЬ, които сж
силно застжпили тъкачната домашна
индустрия, проявяватъ голямо тру
долюбие и работятъ денонощно надъ
своя тъкаченъ станъ. Почти въ вей
ка кжща ще видите изработени съ
най-изтькченъ вкусъ разни килими—
котленскн тппъ: губери, одеала, всЬкакви цв^гове кавиора, различни
модела десени възглавници, престил
ки, пояси и даже навоща. Трудолю
бието на котленката е пословично.
Тамъ н4ма тютюневигЬ складове,
както въ нашия градъ. Вейка дома
киня е 8апозната съ модерното
тъкане ва домашна украса и всйко
момиче си е приготвило своя чеи8ъ
по такъвъ начннъ. Има и три голймн работилници, сжщо и една коо
перация за изработване на прочу
ти^ котлепски килими, които вся
кога намнратъ голймъ нласиментъ
почти въ цйла България и вънъ
отъ нея.
Силно развито е и скотовъдството
и благодарение ва него, вълната е
въ по-гслймо изобилие и отъ нея
вейка домакинва може да се снабди
и запаси, като приготвя и изработи
изброените домашни произведения.
Не би ли могю и въ нашия Самоковъ да се направи н^що подобно?
Бдно време нашите майки тъчеха,
предеха и готвеха за „Чарко . За
що останахме тамъ, кждето бехме?
Даже още не бехме стигнали до
„бехме". Защо не продължихме съ
„чарковетй“, та да стнгнемъ до
малките фабрични 8а които днесъ
благоприятствува времето, да се
стигне до модерната индустрия. За
що стигнахме до тамъ, че требваше
да додатъ отъ Сливенъ и Габрово
добри и предприемчиви българя, ба
щите ииъ на -които по положение
и знание като нашите — да учатъ
самоковци на индустрия? Въ всички
така поставени въпроси всеки саноковецъ при преценка върху себе
си, 8а изминатото и пропуснато вре
ме требва да си отговори: — Про
спали сме, не сме си извадили билетъ, та сме изпустнали трена.
Въ нашия градъ отъ две години
се ваработн въ това направление ■
като резултатъ днесъ имаме пред
приятието .Рилски ленъ", което
дява своите резултати. Маса работ
ници отъ града и селата, едни ка
то леносйячи, други — надничари въ
самото предприятие, намериха пре
питанието сн. Сега се учамъ, че
общината е отнустнала 30 декара
ва бждещата предачно тъкачна
фабрика, продължение отъ първиц

.28,000,000 лв. Канво расърдчение

„етапъ — м това е отлично, Още вол-

солидни, съ приятенъ, ясенъ
естественъ тонъ, три вида вълни
за слушане и най-далечнитЪ
станции.
ОСОБЕНЪ НАРОДЕНЪ МОДЕЛЪ
Цени общодостъпни.
Представитель за Самоковъ
и околията :
ВЛАДИМИРЪ КАБРАНСКИ
Еле*троинсталационно бюро
„МАРКОНИ“ — Самоковъ

3©
Самоковско училищно настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ Я 405
На 16-ия день следъ публикацията
на настоещето въ в. „Само-ковъ", въ
тръжната зала на общината, отъ 9 до
11 часа преди обЪпъ ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за про
дажбата на две групи иглолистенъ
стронтеленъ материалъ, добнтъ отъ
самоковската училищна гора по сто
пански начинъ и извозенъ на вре. менненъ складъ при проверочния об
щински горски пунктъ надъ града, а
именно:
Гр. П-а отъ 80*38 к. м. I кач. трупи
„ Ш-а отъ 26*10 к. м. II
9»
Първонач. цени 820 и 610 лв. за к. м.
Производствени разноски по 219 лева.
на куб. метъръ. Залогъ 5 на сто върху
първоначалната стойность на пред
приятието. Законътъ за Б. о. п. е задължителенъ. Поемните условия въ
канцеларията на настоятелството.
Гр. Самоковъ, Ю.ХН 1941 г.
Отъ учил. настоятелство
БЪЛЧИНОБАНСКА СЕЛ. ОБЩИНА
самоковска околия

ОБЯВЛЕНИЕ № 6260
|

Село Белчинъ-баня, 11.XII 1941 г.
Обявява се на интересуващите се,
че на 17-ия день отъ публикуване то: ва обявление въ в. * Само-ковъ“, т, е.
на 30 декемврий 1941 г., отъ 10 до
11 часа преди обедъ, въ общинската
ханцелария въ Белчински бани ще се
произведе публиченъ търгъ съ тайно
наддаване за продажбата на борови
трупи, складирани** на временненъ
складъ село Клисура и „Леностаница“,
както следва:
10-та група отъ 14*26 куб, м., I к.
борови трупи.
11-та група отъ 12.33 куб. м., 11 к.
борови трупи.
26-та група отъ 5.77 куб. м., I к,
борови трупи.
Първоначална цена за 1-во кач. 570
лв., а за Н-ро кач. 470 лв. Производ
ствени разноски по 300 лева за единия
куб. метъръ.
Законътъ за 6. б. о. п. и правилни
кът* му, както и закона за горите сж
задължителни.
Всички разноски сж за сметка на
купувача.
Отъ общината.

Стопани, застраховайте
добитъка си!
За сведения отнесете до д во
застраховка на добитъкъ при
самоковската популярна банка.

ко нови разклонения биха могла да
се съ8да$атъ.
Самоковъ, н&В-бливкиятъ градъ до
Софяя, съ готовъ пазаръ ма всичко
що може да се произведе въ него,
бяло продукта, индустриална произ
ведения или ржчна изработка, наввято и да сж пров8ведения ва вскчкя би се намирало мйсто а покупка,
само самоковци да се проникнат*
отъ мясъльта, не сме бала нйщо а
можемъ дабждемъ пакъ, стига да
ее събудимъ отъ своя летаргаческа
сънь а яаработимъ всичка, като
, оставацъ малко потнаяадъ своето лм*
; чно ,авъ\

'
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ПРОДАВА СЕ

дворно

праадно МЪСТО на ул. Митрополитска,
продъ него чешма, при съседи: Рашко
Кацаровъ и Сотиръ Смилкинъ, еъ
пространство 428 квадратни метри.
За предложения: София — адвокатъ
Михаилъ Гюлеметовъ, Фениксъ паласъ,
Дондуковъ 21. телефонъ 2 — 74 — 61
или адвокатъ Ив. Пвшевъ, Самоковъ.
Самоковско околийско инженерство

ОБЯВЛЕНИЕ Л 2699
Самоковското околийско инженерство
търси да наеме нрезъ спазаряване по
доброволно съгласие здание за жилище,
канцелария и складъ на пиаьорския
участък* въ Бйлчинъ-баня за време
отъ 1 януарий 1942 год. до 31 декемврий 1942 год.
Помещението да има най-малко три
стаи. Офертите ще се приематъ найкъсно до 20 декемврий 1941 год.
Гр. Самоковъ, 10.ХИ 1941 г.
Отъ инженерството

ОБЯВЛЕНИЕ № 2698
Самоковското околийско инженерство
търси да наеме чрезъ спазаряване по
доброволно съгласие здание за поме
щение и складъ на сжщото за време
отъ 1 януарий 1942 г. до 31 декем
врий 1942 год.
Помещението да има големъ дворъ,
а сградата най-малко 6 работни хиги
енични стаи, една стая за геодезически инструменти, мазе за шосейни ин
струменти и навесъ.
Офертите ще се приематъ най-късне
до 20 декемврий 1941 год.
Самоковъ, 10.Х11 1941 г.
Отъ инженерството.
Самоковско архиер. наместничество

ОБЯВЛЕНИЕ М 761
Обявява се на интересуващите се,
че Архиерейското наместничество търси да наеме въ центъра на града
подходящо здание за канцелария на
наместничеството за 1942 ф, год.
Имащите подходящо здание да обяватъ въ канцеларията въ срокъ отъ
15 дни отъ публикацията на настоя
щето.
Гр. Самоковъ, 12.ХН 1941 г.
Отъ наместничеството.

САМОКОВСКИ ГАРНИЗОНЪ

ОБЯВЛЕНИЕ № 9051
Обявява се на интересуващите се,
че на 11-ия день отъ датата на обя
вяването настоещето въ в.„ Само-ковъ"
отъ 10 до 12 часа ,въ тръжната зала
при самоковското данъчно 'управление
ще се произведе спазаряване по до
броволно съгласие за отдаване на
предприемачъ доставката на около
20,000 кгр. говеждо месо за храна на
войниците отъ гарнизона презъ пър
вото тримесечие отъ финансовата 1942
година, на приблизителна стойность
480,000 лева. Залогъ аа правоучастие,
въ спазаряваното 5 на сто върху пред
ложената стойность въ банково 'Удо
стоверение. Доставката е неделима.
Спазарителната преписка може да се
види всеки присжтствонъ день въ
управлението на гарнизона, а въ деня
на спазаряваното въ самоковското да
нъчно управление. Гербътъ, данъкъ.
предприятие и публикацията сж
сметка на доставчика.
12 декемврий 1941 г., Самоковъ.
. *.- V . ч.
Отъ щаба на гарннаона
ЗАЕМЪТЪ з. народната отбрана
е застраховка за Вашия ииотъ
и Вашия животъ. На се отна
сяйте пренебрежително къмъ
него. Не разсжждавайто, че като
записватъ други, Вие можете да
не запишете: Всички требва да
запишатъ.
Печатница К. Кнтовъ а С-ие, Самааааъ
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ПЪРВОУЧИТЕЛИ

Захари Велинъ, поручикъ
прмсадатель общо търг. сдружение - Самоковъ

НИКУЛДЕНЬ

(Изъ в. „Земед-Ьлска задруга“, брой 235 отъ 27.Х1 т. г.)

По случай патронния праздникъ на българския търговецъ
Празднувайки своя патроненъ
праздникъ и чествувайки своя
патронъ, покровитель, закрилникъ и вдъхновитель на търгов
ците свети Никола Чудотворецъ,
тазгодишното чествуване се съ
впада съ исторически моменти,
които изживява света, както и
целокупния български народъ,
поставенъ предъ разрешаването
на големите стопански, социални
и културни проблеми за които
целия народъ дава свойте ма
териални и морални жертви за
постигането на горните цели.
Като часгь отъ целокупния
български народъ се явява единъ
здравъ стълбъ върху койго се
крепи и гради държавната и ма
териална мошь — българския
търговецъ. Живейки при но
вата държавна стопанска поли
тика изразена въ контролъ и
ограничаване на личната иници
атива съ цель да бжде правилно
разпределени стопанските блага
и възможности, българския тър
говецъ ще требва да се пригоди
къмъ условията на новия редъ,
водимъ отъ чисто държавнически
интереси, поставяйки на преденъ
планъ националните въпроси —
стопански, жертвайки своето ли
чно благоденствие, за да може
по този начинъ да бжде веренъ
изразитель и стражъ на поста,
който му се отрежда отъ новото

устройство на света, изразено
въ програмите на „новия редъ*
и бжде честен ь и акуратенъ посрЬдникъ, разпределитель между
производителя и консуматора.
Защото липсва ли връзката, цЪлото се разпада и тогава неможе
да има правилно снабдяване и
разпределение на стопанските
блага.
Въпреки несгодите породени
отъ особените събития и усло
вия, търговеца съ непосилния си
трудъ и примеръ ще требва да
възвърне в ерата въ производи
теля и консуматора, че задь
него е организираното търговско
съсловие, което бди и се грижи
заедно съ поставените органи на
контрола отъ държавната власть
за своевременното снабдяване й
усигурязане на всичко необходи
мо за човешкото сАществувание.
Наредени всички до единъ
подъ знамето на търговската й
стопанска мощь, макаръ и въ
времена, както днешните, възгордени отъ постиженията и при
добивките, които добихме презъ
тъзи година — изразени въ обе
динена и целокупна България,
съ стройните си редици Вие ще
докажете, че сте годни и орга
низирани, готови и за двата
фронта, каквито сте били отъ
далечното минало и до днесь

ИЗЪ КОМИСАРСТВОТО

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЦенитЪ на брашната
ч

Съгласно заповедь А* 38 отъ
14 у. м. на местното комисар
ство, цената на брашната са нор
мирани както следва:
Брашно № 0 на торба отъ 50
кгр. на едро до 913 лева, а на
дребно единия кгр. до 18 30 лв.
Брашно № 3 или смесь пше
нично и царевично, на торба отъ
50 кгр. на едро до 413 лева, а
на дребно до 8*50 лв. кгр.
Царевично брашно, на торба
отъ 60 кгр., на едро до 400 лв.,
а на дребно до 6*70 лв. ‘кгр.
Трици, торба отъ 60 кгр., на
едро до 234 лв., а на дребно до
4 лева кгр.
Комисарството се премести
оте сградата на общинското
управление и се установи въ
зданието на н-ци Зографски, въ
канцеларията на бившия окол.
САДЪ;

КРЕДИТЪ ЗА МЛЕКОПРЕРАБОТ
ВАНЕТО НА КООПЕР’ НАЧАЛА
Българската зем. и кооп. банка
е издала окржжно нареждане до
клоновете си да отпускате на
кооп. сдружения специални кре
дити за млекопреработване на
кооперативни начала презъ кам
панията на 1942 година. Такива
кредити могатъ да използуватъ
кооперативните сдружения, които отговаряте на изискванията
на банковите правилници и на
редби и които са редовни по
отношение на кредитите си при
банката.
Кредитите за посочената цель
ще блдатъ отпускани въ доста
тъчни размери, съобразно нуж
дите и съгласно наредбата за
преработване на овчето и козето
млеко презъ 1942 г.
Размерите на въпросните кре
дити ще бждатъ определяни на
база 5 — 6 лв. авансова цена на
литъръ овче млеко, което се
предполага, че ще постжпи въ

На неколко пати въ минали
броеве на в. „Земеделска за
друга“ имахъ възможность да,
изтъкна некои отъ заслугите
на самоковеца

Димитъръ х. Ивановъ
Смрикаровъ
1
за старопечатната българска земеделска и земеделско-стопанска
книжнина. Издадената презъ 1874
г. книга „Дошатъци къмъ златний изборъза чието съставяне
самъ Смрикаровъ пише, че било
резултатъ на повече отъ 30-годишенъ опитъ, си остава цененъ
приносъ къмъ българската зе
меделска и земеделско-стопанска
книжнина. Сжщиятъ има делъ
за обогатяването на тази книж
нина още и съ издаването на
преведената отъ К. X. Крантовъ
„допълнителна и умножена“ отъ
Смрикаровъ книга „Златнмй изворъ и пр.ц, отпечатана въ §елградъ презъ 1870 год. Култукооп. млекопреработвателно за
ведение презъ сезона, плюсъ 1*50
лв. на литъръ млеко за разноски
по преработката му.

Насрочени гимназиални
зрелостни изпити
Дирекцията на самоковската
смксена гимназия съобщава, че
съгласно заповедь Д* 3886 отъ
28.Х1 1941 г. на г. Министъръ
председателя и Министъръ на
народното просвещение насроч
ва се извънредна изпитна сесия
отъ 21 януарий добфевруарий
1942 год. за произвеждане по
правителни и допълнителни зре
лостни изпити на редовни аби
туриенти и на външни лица.
Желаещите кандидати да се
яватъ на тази сесия да подадатъ
заявления заедно съ необходи
мите документи най-късно до
16 януарий 1942 год.
*

ч ■' *

ренъ, природно дароЬитъ, съ
високо неугасващо чувство на
българинъ-родолюбецъ, откровенъ и прямъ, Смрикаровъ е
взелъ живо участие въ борбите
за черковна независимость и
просвгЬта за българския народъ.
По-специално, което тукъ може
да ни интересува отъ делото на
Смрикаровъ, това е неговата
особена любезнателность и интересътъ му въ облзстьта на зе
меделското стопанство и него
ви »е отрасли и готовностьта му
да служи съ личенъ примеръ *
за подобрение поминъка на на
селението. Изключителна заслуга,
която има Димитъръ х. Ивановъ
Смрикаровъ за Народното сто
панство, е, че
той внесе за първи пжть
и разпространи въ Бъл
гария картофите — 1835 г.
Пропжтувалъ много страни,
вглеждалъ се отъ близу съ раз
биране и усетъ въ културностопанския животъ на други
страни и народи, Смрикаровъ съ
завидно усърдие и личенъ при
меръ се стараелъ да покаже на
своите съграждани, чрезъ слово
и на дело, патя и начините за
културно-стопански напредъкъ.
Интересътъ му къмъ стопанската
книжнина, къмъ новите интен
зивни земеделски култури —
картофи, ленъ, слънчогледъ;
къмъ овощарството, скотовъцството и горското дело е подчертанъ на дело отъ Смрикаровъ.
Той е положилъ всички усилия
да покаже, какво требва да се
върши, за да блдатъ казаните
култури доходни за българското '
земеделско стопанство. Известно
е, какво огромно значение иматъ
за българското народно стопан
ство внесените за първи пать
у насъ отъ Смрикаровъ, и раз
пространените отъ него картофи.
Особенъ интересъ за насъ
представляватъ записките, оста
вени отъ този нароценъ будитель, отнасящи се до земедел
ското и горско стопанство на
страната.
. . . (Цитира се обнародването
отъ записките на Смрикаровъ
въ броевете 302 и 303, 1940 г*
въ в. „Оамо-ковъ).
Съ всички свои заслуги* за-,
родното стоцанотшх самоковецътъ Димитър,ъ
Ив. Смрикаро$ь заем.а местото на благодетель и първоучитель на българ
ския земеделецъ-стопанинъ.
Лгр, Ив, Топузо&ъ.

ПРОДАВА СЕ

Радиоапарати

Никола Петринъ

„СИМЕНСЪ“ -

ТРИ ДИЙ ВЪ ГРАДЪ КОТЕЛЪ
Интересъ отъ чостеяъ Хгчрактеръ
ме отведе въ исторнчесвндтъ градъ
Котелъ.
Не бевъ значение о да сподЬля
съ читател и тЬ на в. „Самоковъ“
впечатленията си оть тридневния ми
престой въ този „гинтеонъ" на
българщината — родлого мЬсто на
плеада възрожденци, борци н рат
ници на българското „Възраждане“.
Съ влизането ми вь центъра на
този мадъвь градецъ, на централния
пдощадъ, не по-мнлъкъ по обемъ
отъ нашия такъвъ при разтурената
при моста джамия, се изпречва го
лемия паметвнкт на революционера
и бутновнивь Г. С. Раковски, предвественика на Левски, съ погледъ
обърнатъ на югъ къмь Балкааа. Из
точно отъ него, подъ голЬмото зда
ние, кхдето се помЬщава инженер
ството и околийското управление въ
двора е другия паметни къ, обърнатъ
къмь 8ипадъ е бюста на Софроний
Врачански, около който сх възпоме
нателните плоча на Д-ръ Беронъ,
Райно Цоповичъ и др., а отъ юж
ната страна на пхтя водшцъ за с.
Тича е паметника на войводата котленецъ Георги Мамарчевъ.
На площада, въ началото на глав
ната улица е градското читалище,
нося що името на котле н ски л писа
тели и благодетели II. М Матеенъ,
койго само за читалището е цодарилъ
повече отъ 1 милионъ лева, отделно
другитЬ му благодеяния направена
за града.
Огъ срещите ми съ котленци ножахъ да узная сь каква почить и
признателносгь се отнасян» тф въмъ
тЬзи будители за народното НЙ възраждане, както за града Котель,
така и за ц'Ьлая български народъ.
Вь северната часть на града, въ
сами гЬ поли на баира, подъ самата
котловина извира оть осемь различни
места едно до друго, бмсгро-студена
вода, по количества на нашия Мсклръ
течащъ по срФдъ ле го, кхдето об
щината е построила самостоятелно
своята електрическа централа и при
високо напрежение съ помпа я из
качва и така произведения токъ пзпраща и осветява целия градъ. Около
каптажа на извора заиочва залЬсителаия поясъ, който обхваща цЬлата
околность на града, строги охранителень, и свършва пакъ до извора.
Тукъ е и градската градина съ
парка, шадрнваяитЬ и детската гра
дина — игрище, които служатъ за
отмора, при чисто боровъ въздухъ,
както на котленци, така и .на гостите — летовници, които това лЬто
сх били къмъ 3,200 души.
Сами чак ь гр. Котелъ има 2,8‘Ю
жители. Надъ ‘самия „ Ишоръ “, на
едва голЬва площадка, ноднща .отъ
главната улица е започната нова
постройка, въ квадрат* на )400м.
изкарани сх осяоштЬ и първия
етажь до плоча, това е новата имъ
държавна гимназия, която ще събира
всички даровити ученици оть цЬла
България, и ще бхде образцова
Ще се
гимназия въ страната ни
отчуждатъ всички типови кхщи,
построени следъ големия ппжаръ въ
Ботелъ, а главната улица, водяща
8а гимназията се приготовлява 8а
лавиране и ще води до самия дворъ
на училището Зч постройка, разху
бавява ие паркове и градини на схдцата г. Минвстъръ Д. Ьожиловъ,
•чивто инициатива е лично негово
дфло, като котленець, сх прелей дени
1^-38,000,000 ле, Какво насърдчеиие
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за едипъ подувал»днплк градг!
Иатеррсенъ е поминъка на това
селвще. Вь миналото, пъкъ в сега,
котленци сх свикнали съ гурбетчилъка М*и‘.а хора — цели семейства
сх се преселили въ южна Добруджа,
като сх образували големи иосЬлища
тамь и благодарение яа силно националнин имь духъ сх могли да
запавлтт, родствени гЬ връзки и тра
диции между Котелъ и, Добруджа.
Съ ирасьедиькввнето на южна
Добруджа къмь България, следъ 25
годишна разгЬт, добруджанските
котленци и сега нояабравятъ родния
си грпдъ, кхдето при веселби и
обеди, между свои немогагъ да се
нарадватъ като свободни бътгарп.
Поминъка на мажете котлевци
не е 8» зя виждане. И те като на
шите самоковци сх пръснати на
рсЬкхде. Обаче, жените, които сх
силно застхпилн тъкачната домашна
индустрия, проявяват! голФмо тру
долюбие в работятъ денонощно надъ
своя тъкаченъ стднъ. Почти въ всЪвя кхща ще видите изработени съ
най-изтъкченъ вкусъ разни килими —
когленски типъ: губера, одеала, вся
какви цвЬгове кавиоря, различни
модели де<:ени възглавници, престил
ки, пояси и даже навощд. Трудолю
бието на котленката е пословично.
Тамъ н1ма тютюневи гЬ спадове,
както вь нашил градъ. Всека домакнкя е запозната съ модерното
тъкане за домашна украса и всЬко
момя че си е приготвило своя чеизъ
ио такъвъ начин*. Има и три голЬми работилници, схщо и една коо
перация за изработване на прочу
тите котленски килими, които вся
кога намнратъ гогЬмь нласииевтъ
почтя въ ц-Ьла България н въеъ
отъ нея.
Силно развито е и скотовъдството
и благодарение ва него, вълната е
въ по-голЬмо изобилие и отъ нея
вс'Ька домакинка може да се снабди
и запаси, като приготвя и изработи
изброените домашни произведения.
Ие би ли могю к въ нашия Самоковъ да се направи нФщо подобно?
Едно време нашите майки тъчеха,
предеха и готвеха за „Чарко . За
що останахме тамъ, кхдето б'Ьхме?
Даже още не бЬхме стигпали до
„бЬхме“. Защо не продължихме съ
„чарковете“, та да стигнемъ до
малките фабрични за които днесъ
благоприятствува времето, да се
стигне до модерната индустрия. За
що стигнахме до тамъ, че требваше
да додатъ огъ Сливен* и Габрово
добри н предприемчиви българя, ба
щите имъ на които по положение
и 8навие като нашите — да учатъ
самоковци на индустрия? Вь всички
така поставени въпроси всеки самоковецъ при преценка върху себе
| си, 8а изминатото и пропуснато вре
ме требва да си отговори: — Про
спали сме, не сме си извадили би
лет*, та сме изпустнали трена.
Вь нашия градъ отъ две години
се ваработи въ това направление и
като регултатъ дяесъ имаме пред
приятието „Рилски денъ", което
дава своите резултати. Маса работ
ници отъ града и селата, едни ка
то леносеячи, други — надничари въ
самото предприятие, намериха пре
питанието си. Сега се учимъ,
общината е отнустнала
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че

декара

место за бддещнта предачно тъкачна
фабрика, продължение

огъ

пързия

етапъ—и това е отлично. Още вол-

солидни, съ приятенъ, ясенъ
естестоенъ тонъ, три вида вълни
за слушане и най-далечнит*Ь
станции.
ОСОБЕНЪ НКРОДЕНЪ МОДЕЛЪ
Цени общодостъпни.
ГТредставитель за Сьмоковъ
и околията:
ВЛКДИМИРЪ КЛБРЛНСКИ
Електроинсталационно бюро
„МАРКОНИ" — Самоковъ

Самоковско училищно настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ № 405
На 16 ия день следъ публикацията
на настоещето въ в. „Само-ковъ“, въ
трьжната зала на общината, отъ 9 до
11 часа преди обепъ ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за про
дажбата на две групи иглолистенъ
строителенъ материалъ, добитъ отъ
самоковската училищна гора по сто
пански начинъ и извозенъ на временненъ складъ при проверочния об
щински горски пунктъ надъ града, а
именно:
Гр. Н-а оть 80*38 к. м. I кач. трупи
„ Ш-а отъ 26*10 к. м. II
99
Първонач. цени 820 и 610 лв. за к. м.
Производствени разноски по 219 лева.
на куб. метъръ. Залогъ 5 на сто върху
първоначалната стойность на пред
приятието. Законътъ за Б. о. п. е задължителенъ. Поемните услсвия въ
канцеларията на настоятелството.
Гр. Самоковъ, 10.XII х 941 г.
Отъ учил. настоятелство
99

БЪЛЧИНОБАНОКА СЕЛ. ОБЩИНА
самоковска околия
ОБЯВЛЕНИЕ Мо 6260
Село Белчинъ-баня, 11.ХП 1941 г.
Обявява се на интересуващите се,
че на 17-ия день отъ публикуване то
ва обявление въ в. „Само-ковъ“, т. е.
на 30 декемврий 1941 г., отъ 10 до
11 часа преди обедъ, въ общинската
канцелария въ Бепчински бани ще се
произведе публиченъ търгъ съ тайно
наддаване за продажбата на борови
трупи, складирани на временненъ
складъ село Клисура и „Леностаница“,
както следва:
10-та група отъ 14*26 куб. м., I к.
борови трупи.
11-та група отъ 12.33 куб. м„ II к.
борови трупи.
26-та група отъ 5.77 куб. м., I к.
борови трупи.
Първоначална цена за 1-во кач. 570
лв., а за П-ро кач. 470 лв. Производ
ствени разноски по 300 лева за единия
куб. метъръ.
Законътъ за б. б.о. п. и правипникътъ му, както и закона за горите сх
задължителни.
Всички разноски сх за сметка на
Отъ общината.
купувача.

Стопани, застраховайте
добитъка си!
За сведения отнесете до д-во
застраховка на добитъкъ при
самоковската популярна банка.

яо нови разклонения биха могли да
се съ8дадатъ.
Самоковъ, най бливвнятъ градъ до
София, съ готовъ паваръ на всичко
що можо да се произведе въ него,
било продукта, индустриални произ
ведения или рхчна изработка, каквито и да сх произведения 8а всич
ки би се намерило мФсто и покупка,
само самоковци да се про
ь
огъ мисъльтя, че сме били яфщо и
можемъ да бхдемъ пакъ, стига да
се събудим* отъ своя летаргнчеекн
съяь и зчработимъ всички, като
оставим* малко по-назадъ своето лично „азъ\

дворно

првздно МЪСТО к« ул, Митрополитска,
предъ него чешма, при съседи: Рашко
Кацаровъ и Со^иръ Смилкинъ, съ
пространство 428 квадратни метри.
За предложения: София — адвокатъ
Михаилъ Гюлеметовъ, Фениксъ паласъ,
Дондуковъ 21, телефонъ 2 — 74 — 61
или адвокатъ Ив Пешевъ, Самокоаъ.
Самоковско околийско инженерство

ОБЯВЛЕНИЕ Я 2699
Самоковското околийско инженерство
търси да наеме чрезъ спазаряваке по
доброволно съгласие здание за жилище,
канцелария и складъ на пикьорския
участъкъ въ Белчинъ-баня за време
отъ 1 януарий 1942 год. до 31 декемврий 1942 год.
Помещението да има ней-малко три
стаи. Офертите ще се приематъ найкъсно до 20 декемврий 1941 год.
Гр. Самоковъ, 10.ХН 1941 г.
Отъ инженерството

ОБЯВЛЕНИЕ № 2698
Самоковското околийско инженерство
търси да наеме чрезъ спазаряване по
доброволно съгласие здание за поме
щение и складъ на схщото аа време
отъ 1 януарий 1942 г. до 31 декем
врий 1942 год.
Помещението да има голЪмъ дворъ,
а сградата най-малко 6 работни хиги
енични стаи, една стая за геодезически инструменти, мазе за шосейни ин
струменти и навесъ.
Офертите ше се приематъ най-късно
до 20 декемврий 1941 год.
Самоковъ, 10.Х11 1941 г.
Отъ инженерството.
Самоковско архиер. наместничество

ОБЯВЛЕНИЕ Л. 761
Обявява се на интересуващите се,
че Р рхиерейското наместничество тър^
си да наеме въ центъра на града
подходящо здание за канцелария на
наместничеството за 1942 ф. год.
Имащите подходящо здание да обяватъ въ канцеларията въ срокь отъ
15 дни отъ публикацията на настоя
щето.
Гр. Самоковъ, 12.ХН 1941 г.
Отъ наместничеството.

САМОКОВСКИ

ГАРНИЗОНЪ •

ОБЯВЛЕНИЕ № 9051
Обявява се на интересуващите се,
че на 11-ия день отъ датата на обявяването настоещето въ в. „Само-ковъ"
отъ 10 до 12 часа въ тръжната зала
при самоковското данъчно управление
ще се произведе спазаряване по до
броволно съгласие за отдаване на
предприемачъ доставката на около
20.000 кгр. говеждо месо за храна на
войниците отъ гарнизона презъ пър
вото тримесечие отъ финансовата 1942
година, на приблизителна стойность
480.000 лева. Залогъ за правоучастие
въ спазаряването 5 на сто върху пред
ложената стойность въ банково удо
стоверение. Доставката е неделима.
Спазарителната преписка може да со
види всеки приехтетвенъ день въ
управлението на гарнизона, а въ деня
на спазаряването въ самоковското да
нъчно управление. Гербътъ, данъкъ
предприятие и публикацията сх аа
сметка на доставчика.
12 декемврий 1941 г„ Самоковъ.
Отъ щаба на гарниаонк
ЗАЕМЪТЪ за народната отбрана
е застраховка за Вашия имотъ
и Вашия животъ. Не се отна
сяйте пренебрежително
къмъ
него. Не разсъждавайте, ченето
записватъ други, Вие можете да
не запишете. Всички трЪбва да
запишатъ.
Печатници К. Кнтовъ а С-не, Симемиъ
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Рождество Христово
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Българското земеделие, което
е основниятъ поминъкъ на найголЪмата часть отъ нашего населеление и съставлява главния
стълб ь на целокупното ни на
родно стопанство, вь миналите
години беше доста пренебрег
нато. Нему не се отдаваше нуж
дното внимание и за него не
се отделяха подобаващи грижи
въ кржга на общата държавна
стопанска политика. Докато за
други, сравнително по-маловажни клонове на народното ни
стопанство се прокарваха специ
ални покровителствени мерки и
привилегии, за развитието на
българското земеделие, вь найдобрия случай, се правеше сра
внително твърде малко и недо
статъчно. Може смело да се ка
же, че само трохите отъ трапе
зата на обшия дьржавенъ бюджстъ отиваха за нуждите на
българското земеделие, защото
средно само 3 -4% отъ общите
държавни разходи се отделяха
за Министерството на земеде
лието.
Изтеклата 1941 год. ще оста
не записана съ едри букви въ
историята на българското земе
делие, защото въ края на тая
година беше окончателно изработенъ педгодишниягъ земеделско*стопански планъ, който въ
свикания за разглеждането н
одобрението му В ьрховенъ земе
делско'стопански сьветъ се на
зовава съ името „евангелие на
българското земеделие“. Оъ то
зи педгодишенъ планъ по-ната-

тьшчото благоприятно развитие
на българското земеделие се
постави на здрави и сигурни
основи и ние можемъ съ пълно
уп »виние и вера да гледаме
къмъ светлото бждеще на бъл
гарското земеделие
Тази наша вера добива още
повече основание поради обсто
ятелството, че въ самия петгодишенъ планъ еж предвидени
сигурните източници на необхо
димите финансови средства, които са нуждни за правилното
и успешно реализиране на всичкит-Ъ предвидени по плана земеделско-стопански мероприя- .
тия. Вьнъ оть това, отзивчивостьта на общата държавна стопанска и финансова политика
къмъ нуждите на бьлгарското
земеделие днесъ е много по-го
лема, тъй като около 10 /0 отъ .
оощигг» дьржавни разходи ще
се отделятъ за Министерството
на земеделието и за провежданите отъ него земеделско-сто
пански мероприятия.
Съ прокарването на тия меро
приятия, очертани изчерпателно
въ петгодишния планъ, ще се
даде силенъ тласъкъ за разви
тието на бълг рското земеделие
къмъ все по-големъ възходъ, ше
се повдигне благосъстоянието на
трудолюбивото ни земеделско
население и съ това несъмнено
ще се допринесе по най-ефикасенъ начинъ за увеличение общо
то благоденствие на целия ни
народъ.

е билъ много пати повдиганъ
въ заседанията на общинския
съветъ, но и до сега сериозно
не е билъ поставенъ и следова
телно не е билъ окончателно
разрешенъ.
На второ место не се говори
за подобрението на краварството
въ града, отъ който отрасълъ
едно значително число хора се
поддържатъ и могатъ да се поддържатъ за въ бждеще, както
и не се повдига въпросъ за па
шата. Този въпросъ требва да
бжде разрешенъ правилно и да
се ограничи раздаването до безкрайность на общинските имоти
за разораване, защото ще доде
моментъ, когато нема да има

Палестина нема ония природ
ни красоти и богатства, каквито
има България, но при звъна на
коледните камбани понесени вър
ху орловите криле на нашата
богата фантазия, ние мислено
следваме патя на мждреците
отъ изтокъ и водени отъ свет
лината на една необикновенна
звезда навлизаме въ тая при
казна за вековете страна, кждето спасителя Исусъ е слезълъ отъ богатите Бащини си
дворци, въ бедната овчарска
Пещеря
Палестина е родителницата на
едн0 отъ най-крупните събития
въ света, което е записано върХу белигЬ страници на новото
деточисление, никога не ще 6аде заЛичено оть паметьта на
човечеството. Небето роди Бога.
Палестина Го откърми; за да се
възроди падналото човечество,
Момента бе дошелъ, часътъ
наближилъ.
Световната душа се бе пре
върнала на ГАба, напоена съ
жлъчка и оцетъ, отъ която ни
кой не пиеше I ... Тукъ-тамъ по
пределите на Палестина закъс
нели семейства, които бързали
да изпълнятъ строгата заповедь
на кесаря Августа — да се запишатъ въ списъците на новото
преброяване. Отъ градеца Назаретъ, сгушенъ въ зовулонските
гори, тръгналъ Иосифъ съ сво
ята млада обрученица Мария.
Патьтъ билъ бавенъ, труденъ,
упоритъ. Безкрайна радость оза
рявала чистата душа на правед
ния старець при спомена, че не
говата нога на ново ще стапи
върху свешенната земя, клдето
се е родилъ великия имъ праотецъ Давидъ, който некога
като овчарче е пасъл ь башините
си стада изъ околните хълмове,
клдето хубавата Рутъ е събирала класове по богатите плодородни ниви на Витлеемъ.
— Трудно е пАтуването въ
такова време по такива места!...
Мнозина ни изпревариха вече.
Страшно е, ако всички хора са
заети — проговорилъ Иосифъ и
издигналъ глава къмъ гаснещето
слънце, което бавно лазело къмъ
сините планини.
— Добре беше да сме отложили ПАтуването си презъ друго
време!... Да сме си въ дома,
клдето всичко е свое, родно ...
но нали требва да се покоримъ
иа римлянина!... Богъ да ни
пази! Не сме свикнали на непокорството!...

като насъ — отговорила
Мария, която добре разбрала ду
мите на стареца Иосифъ, повди
гнала дълбоките си сини очи,
въ които се отражавалъ небес
ния миръ, вгледала се въ лазу
рите на Палестинското небе и
болезнено промълвила:
— Да бАде волята на Бога! •••
— Да бАде! — отговорилъ
Йосифъ и спрелъ осела.
Наближихме I.. Ето кладенеца
на славния ни прадедъ, ето хана,
ето развалините на неговата крепость. Славни времена тогава
беха! Леко прикреиенъ отъ
стареца, тя слезе отъ морния
оселъ. Краката й стапили на
свещенната зема. Сърдцето й за
удряло съ божественъ трепетъ
при спомена за всички ония ду
ми за това место, които тя е
слушала оть устата на Йосифа.
Колко е хубаво тукъ! Като че
ли сме въ свой дом ь 1 — Домъ
на наши родъ! Славенъ и великъ!.. Само да можемъ се приберемъ некАде за нощуване.
Всичко е пълно, заето, продумалъ тревоженъ Йосифъ. Късно
е да търсимъ други месга от
говорила Мария. Тя видела пе
щеря 1а, КАдето затваряли доби
тъка, радвайки се, че стените и
покрива ще ги запазятъ отъ
сгудения вой на нощьта. Дали
не може за тая ношь да се настанимъ въ пещерата
Йосифъ
тръгналъ напредъ, а следъ него,
убитата отъ тежкия пать Мария.
Пещерята построена върху зе
мята на Давида, приютила да
лечните патници, за да ги за
пази отъ студените нощни вихри.
По болната снага на земята
преминавали тревожни тръпки,
Небето се снишавало по-близо
до земята, като че ли тайна да
си шепнатъ. Звездите греели,
като запалени кандила, окачени
надъ бедната пещера, а луната
като грамаденъ полилей, напомняли за настАпващите дни на
всемирното очищение. Облаците
бегаха по небето, като че ли
да не забулятъ звездната небесна радость гледаща къмъ земята съ хиляди очи. Витлеемъ
спелъ. По радостното небе не
узналъ тайнитЬ му. Въ двореца
на великия Иродъ следъ непрестанни оргии и веселби настжпило отморяване. Само Йосифъ
и Мария, като незаспалите въ
полето овчари, пазещи стадата
си, чакали великия и свещенъ
часъ въ който ще се роди Спа*
сителя на света, Оина на небето,

(Следва на 2 етр,)

— Той се грижи да дадечнитЪ

предреченъ отъ праведните уста

;

Разисквания по бюджето-проекта
на Самоковската община за 1942 г.
(Продължени* отъ брой 363)

Петъръ Сотировъ: Изслу
шахме съ внимание доклада на
кмета на общината за бждещата
дейность на общин. управа за
предначертаните планове и меро
приятия и въобще узнахме по
литиката на постоянното присжтствие за идушата година. По
начало требва да приемемъ така
предложения ни бюджетопро
ектът защото той е задоволителенъ, отговаря на нуждите на
времето и следва да бжде приетъ
по принципъ. Има известни не
пълноти въ него, които могатъ
лесно да бждатъ запълнети. Така
въ дрклада на г. Кмета не чухъ
да говори за единъ отъ най*
болните въпроси — за водосна
бдяването на града. .Този въпросъ
■/

патници

т
Отр. 2

САМО-КОВЪ

Бр. ЗвЗ

ЛГ**^*' *

на пророците. Изведнъжъ ти
шината на звездната нощь, ведно
съ покоя на заспалата земя се
прелели вь великата радость на
тържественото слословие: „Сла
ва на Ьога въ висините, миръ
на земята!"
Слънцето на правдата и любовьта изгряло! На небето се
появила нова, необикновенна
звезда, която осветила околните
хълмове. Изплашената будна
стража на овчарите, побягнала
отъ видението и отъ гласа на
небесните певци, но тутакси бе
спрена отъ неземенъ глосъ небесенъ: — „Не бойте се. ето,
благовестя Ви голяма радость,
която ще бжде за всички чо
веци, защото днесъ Ви се роди
въ града Давидовъ Спаситель,
който е Христосъ богъ.“
— Да идемъ да се поклонимъ
на новия царь. На Този, койго
носи миръ! — и гЬ съ агнето въ
ржка се забързали къмъ пещерята, намерили Иосифъ, Мария
и Младенецътъ да лежи въ
яслите. Първата благословия на
земята пастирите получиха отъ
Божествения младенецъ... Тръг
наха мждреци отъ.изтокъ да Му
се поклонятъ ... Да идемъ и
ние въ храма Господенъ да му
се поклонимъ и помолимь да
дарува миръ на земята, на чо
вечеството.

Разисквания по бюджето-проекта
на Самоковската община за 1942 г.
(Продължение отъ I стр.)
паша за добитъка. Общинските
разплодници требва да бждатъ
расови, добре отглеждани, за да
не става нужда населението да
води своите крави за покриване
при разплодниците въ съседните села.
Въпроси по отделни точки

отреди по-малко за засаждане
на гора понеже имамъ сведения,
че засадената ме *.е прихваше, а
само се пилее трулъ; гората сама
по-хубаво се насажда. Затова
труда н. п иинчичфигЬ дя се
използва на пжтища между полскит^ нм >тп, гарата и пр

Отрадно впечатление прави
факта, че общинската управа
ежегодно увеличава разходното
перо за поддържане на обшинските градини и за п» сгрояв»не
(Смдвв)
на нови такива, а тази година е
решила да се заградягъ и пъде
брятъ гробищата, като съ това
Христо Марковъ
иде да подчертае, че ние тачиме нЬмв да прКема гос-и на именния си
нашите покойници и даваме имъ
двиь — Коледа
въ разхода.
заслужената почить.
Отъ направената справка въ
Г1о точка 128 - за разш»*ряНОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
бюджета на общината за м. г. и ване водопровода е предвидено
настоящата такава личи, че сж да се изразходватъ 22,00 лева,
Редакцията на вестника че
направени известни промени въ която сума намирамъ за малка,
стити
на читателите си Новата
личния съставъ на общината.
По т. 117 предвидени за нагодина
и Коледните праздници.
Вь цен«радиото управление, е права на канализация и пр.
премахната длъжностьта „архи- 200,000 лева.
варь“, която цлъжность сжщеПо т. 129, стр. 35 за направа Бюпжетътъ на общината
ствува отъ освобождението на на канализацията и пр. още
гласуванъ
България до сега, която има 212,000 лева, когато миналата
Общинскиятъ съветь разгледа
отговорности и требва да бжде година е бил ь предвиденъ единъ
и удобри бюджета на общината
дадена на лице способно да я кредитъ отъ 110000 лева.
за 1942 ф. г. Съ измененията
изпълнява, вместо архиварь е
увеличено числото на писарите
Дипитъръ Спасовъ: госпо- и подобренията, които съвета
съ единъ и по този начинъ се динъ кмете, господа общински нанесе въ приходната и разход
реализира една економия отъ съветници и училищни настоя ната часть на бюджета, послед
10,320 лева. При единъ бюджетъ тели. този е петия редовенъ ния възлиза на 18,917,591 лева.
Бюджетьтъ вече е изпратенъ
отъ 18,000,000 лева тази еконо бюджетъ, ю йто ни предстои
въ
Министерството на вжтрешмия е нищожна и азъ моля почи да разгледаме и да гласуваме,
нигЪ
работи и народното здраве
таемия съветь, при разглеждане обаче днешните времена не
бюджета по тази точка, да бжде сж като тези при които иий за разглеждане и удобрение.
възстановена тази длъжность.
постжпихме като съветници и
: Архиваря е получавалъ 31,080 л. разгледахме и гласувахме първи Зимната помощна акция
а ш сарь
20.60 л. те бюджети, кждето почти наТази година зимната помощна
белезахме мероприятия за по
10,320 л. добрение поминъка на населени- акция за бедните самоковски
Въ финансовото отделение се ею отъ
б щинага и благо- граждани се провежда отъ общопредвиждат ь четири ф «нансови устройств
ма нейните посе- гражданския благотвори еленъ
пристави, а една писарска длъж лища. 3 -варихме г. Кмета добре комитетъ съ голяма енергия и
тогава кога го е имало по- запознати съ общинската служба усърдие. Получените до сега
Общото занаятчийско сдруже- ность,
резултати сж много Н8сърдчи~ ние въ гр. Самоковъ, въ Изпъл рано трима финансови пристави Ж гЧ>юзъ да приложи на дело телни. Въ общината е постжпила
нение на скржжно Л* 73 отъ 26 Х1| и двама писари, смегамъ, че възможното отъ това, което ние до сега чувствителната сума отъ
м. г. на Обч^ия съюзъ на бъл нема причини да се иска тази му дадохме като съветъ. И дей 117,000 лева. Верва се, че до
гарските занаятчии, съобщава, че промена, още повече, че данъко ствително до днесъ азъ се рад- края на акцията ще се събере
по споразумение постигнато меж платците сами започнаха да се вамъ, че постоянното приежтетвие сумата 160,000 лева. Самоков
ду съответните съюзи и орга явяватъ и си плащатъ своите и общинския съветъ почти сме ското гражданство ^заслужено
низации на Германия и Бълга данъци въ общинското управ единодушни по всички подобре получава искрена благодарност*
рия и съ съгласието на българ ление и много малко има данъци ния. които се направиха презъ за проявената щедра благотво
ската държавна власть, Съюзътъ събрани отъ финансовите при нашето служене. Съ това ние рителност^
доказахме, че съгласието твори.
на българските занаятчии се на стави, вънъ отъ общината.
Събраните суми сж вече раз
5.
Въ
веществените
разходи
Но, г-да общински съветници,
товарва съ I рганизиране изпра
пределени
и гЬхното раздаване
щането на петстотинъ желаещи стр. 27, т. 24 оть бюджета на , много още отъ нашите добри на бедните самоковски граждани
да заминатъ на работа въ Гер 1У41 год. е биль посоченъ раз* мероприятия не сж приложени е вече започнало.
мания правоспособни майстори ходъ 50,000 лв., а сега се сочи и азъ моля постоянното прцзанаятчии отъ всички занаяти. такьвъ отъ 400,000 лева, пита сжгствие да ги има предъ видъ
— Крмитетъгь .Трудъ и
Всеки желаещъ да замине ще се, защо тази цифра е толкова и приложи при удобенъ случай, радость“ въ гр. Самоковъ уреж
макаръ че некой отъ техъ не
требва да отговаря на следните увеличена.
в.
Здравеопазването
-намалени
сж
въ ебсега на нашия бюджетъ, да на втория день на Коледа,
условия:
сж
разходите
по
т
69
отъ
об^че сж отъ жизненъ харзктеръ преди обедъ, Коледна елха за де
а) да не е по-младъ отъ 35
цата. отъ 3 до 7 години, на ро
358.000 лева на 153,000 лева.
на Самоковския край.
год. и по-старъ оть 50 години
№• Стопански грижи — нама
Г-нъ Кмете, никой другъ дителите отъ професионалните
б) да е българинъ, ибьлгарлена е значително цифрата по т. освенъ Васъ въ Самоковския организации въ салона на чита
ски поданикъ.
лището, кждето преди раздаване
в) да притежава майсторско 79 отъ 350 000 — 100,000 лева. кр*й не е тъй властенъ и дъл- на подаръците ще бжде изнесена
3. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
женъ да се застжпи предъ Ми
свидетелство Зо градски майсгоръ
подходяща литературно-музикал
Предвидени сж вь бюджета нистерството на благоустройство на забава.
и да е упражнявалъ самостоя
телно занаята най-малко 5 години. за шосиране и пр. по т. 88 само то да нареди поставяне на тру
100.000 лева, когато м. год. е дова група по измерения вече и
г) да е организиранъ.
— Българската народна бан
било
предвидено 150 000 лева, а трасиранъ пжть презъ Гуцалския ка съобщава, че банкнотите отъ
д) да е убеденъ привърженикъ
на днешната форма на органи по т. 8У, стр. 33 за павиране и и Шипочни баири, за да отстра 500 и 1000 лева, емисия 1922 г.,
зиране на занаятчиите и да е пр. отъ 8О.000 — 200,000 лева. ни за винаги пречката на съобще за които е съобщено още презъ .
чуждъ на всекакви противо- Сметамъ, че павирането на ули ние Самоковъ съ най-произво 1937 год., че се изтеглятъ отъ
ците е много добро мероприя дителния и най-близкия до насъ обръщение, крайния срокъ за
държавни идеи и разбирания.
е) да е здравъ физически, тие, което требва да имаме ви край Мжките и патилата на изтеглянето имъ е 15 януарий
което да се удостовери съ ме наги предвидъ, но струва ми пжтниците и населението отъ 1942 г.
дицинско свидетелство отъ ле- се, че преди да павираме тоя край сж ми постоянно предъ
—* По случай праздниците ид
карь на държавна или общинска некои улици, ще требва другите очите и ме каратъ да се вълну
да ги направимь поне Годни за вам ь и изнасямъ не веднъжъ ната седмица вестника нема да
служба.
ж) да поеме задължение за ми движение, като приложиме бла както ви е вече известно, а осо- излезе.
нимално оставяне въ Германия гоустройствения планъ на града, бенно болезнена мжка почувству— Списъкътъ на печелив
на работа вь една работилница, поставиме бордюри и шосираме вахъ когато братските по оржжие
шите
номера отъ томболата на
войницигермански
изпитаха
тази
най-малко 6 месеци, сметано отъ улици.
самоковското
гарнизонно офиц.
пролеть.
деня на постжпването му въ
Пжтищата изъ самите села и събрание е изложенъ на ветрнпроизводството.
големи
подробности
заинтересоизъ
полските имъ имоти, а некой ната на колон. магазинъ Асен>
Пари ше-могатъ да изпращатъ
у дома сй до ^300 лв. месечно. ваните да се отнесатъ до г. К. места и изъ горите сж много Китовъ—Самоковъ.
^
___
Декларациите ше се приемать Д^шинъ — секретарь на общо- лоши. Моля при разпределението
то
ед*.
сдружение
«■*>
Самоковъ.
1
на
трудовата
повинност*
да
се
^
до 10 януарий 1у42 год. За по-

и работи въ Гермшя
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• .<Г> Г-

Го* УП:'

САМОКОВЪ, 27 ДЕ

шш сдно-ковъ

Бр^й 362

л

' '.н> •*

8МАИЯ-162?г.а.

И А ААМЪ * 16Д7 РЦЛ.

СЕДМИЧСНЬ ОРГАМЬ МА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
Ш

АБОНАМЕНТЪ: за година 50 лева, 6 месеци 30 лв. Единъ брой 1 лв. ОБЯВЛЕНИЯ: вЪччални, гоаежнй и за панахиди по 40 лв.; отменяване честитки 20 лв.;
на кв. см. по 50 ст.; всички други до 30 думи по 1 левъ на дума, а съ повече отъ 30 думи — първите 30 пуми по 1 левъ, а останалите по 50 ст. на дума.
Кметъ инж. Д. Хр. Карастояновъ

Вера Днг. Иванова

111Ш1Ш1 шш \т ПП11
Въ завършека на изтеклата година година на свЬтовенъ въоржженъ конфлпктъ, на стихийно бошуващъ пожаръ, нашата страна постигна
наи-голЬми външно-политически успЪхи.
Отъ тихия бЬлъ Дунавъ до Егея златенъ и отъ буйното Черноморе до Охридъ синь живЬе ечпнненъ и обеяпненъ единъ народъ — българ
ския народъ и се произнася една речъ — българската родна речъ.
1942 година започва съ върховни усилия и велико търпение за на
шия народъ. Борбата, която се води между велпкитЪ народи изисква отъ
насъ голЬми и скжпи жертви.
Пожелавамъ гражданки и граждани, тихо и безшумно презъ 1942
година да приобщатъ своитЬ уси тя къмъ общитЪ усилия на обединената
Родина.
Пожелавамъ самоковскитЬ синове въ редоветЬ на родната армия,
доблестно и достойно да изпълнятъ своя отечественъ дългъ, а граждан,
„ и
ството съ търпение и мжжество да понесе незгодчтЬ, които най-малко въ
г
нашата страна се чувствуватъ, вследствие сегашната воина, за да можемъ презъ новата година да се поздравиш съ крайната победа.
Пожелавамъ годината 1942 да бжде за самоковското гражданство
^
година на всестраненъ миръ, благоденствие п напредъкъ.
Нека презъ 1942 година самоковското гражданство приобщи своптЬ
„
усилия къмъ усилията на общото отечество, което подъ мждрото ржководство на своя Царь Обецинитель да постигне своето пълно вжтрешно
единение и образува гранитна скала о която да се разбиятъ всички външни
сили, които искатъ да упражняватъ вмешателство въ установения вече
п
„
. редь- на Балканския
полуостровъ.
^
Да бжде Новата година за доблестното и родолюбиво самоковско
гражданство честита, весела и щастлива.
Икономъ Я. п. Димитровъ
архиерейски намЪстникъ

МИЛОСЪРДИЕ
Да се помага на ближните, на
болните, на бедните е добро и
похвално дело. Благотворението
е главното качество на социал
но възпитания човекъ^— проява
на висока култура. Страданията
на ближния требва да се чув
ствуватъ като собствени страда
ния. Въ основата си благотворението е доброволно. Прину
дителни мерки при благотворението са безмислени, а да се
очакватъ отъ него облаги, било
материални или морални е про
тиворечиво. При истинското благотворение „десната рАка не знае
що дава левата“. Благотворението
е съпатникъ на човечеството.
То е заповедзио оше отъ Мойсеевия законъ и тези заповеди
и сега ги изпълнява еврейския
народъ, затова не остава свои
сънародници да просятъ. Нашиятъ спаситель разшири бла
готворението и постави като
основа на закона обичьза къмъ
ближния. Той издигна благотво
рението до самопожертвувание,
като пожертвува самъ себе си
за грешното човечество. Въ
притчата за милосърдния самарянинъ, той очер1ава ясно какъ
християнина требва да благотвори; Било е време, когато Хри
стовите последователи добре
разбирали и точно прилагали

заповедьта за благотворениет.о.
Думите на Спасителя: „Раздай
на сиромасите4. „По-блажено е
да даваш ь, отколкото да земашъ“
— още ясно звучатъ въ ушите
на първите християни и ги тикатъ къмъ милосърдие.
Предъ праздника Рождество
Христово, коего праздненство
очакваме есички съ радость,
нека си спомнимъ за многото
семейства изпаднали въ нищета,
въ мизерия и си задчдемь въ
проса, какъ и техъ да зарадваме?
Отговора е единъ: да помогнемъ
на нещастните.
Азъ като представитель на
църквата, като пастиръ, позволявамъ си да апелирамъ, не,
моля гражданите на Самоковъ
въ случая да бАдатъ по-щедри
при даване своята лепта и така
да изпълнятъ гражданския, хри
стиянския и човешкия си дългъ,
какго винаги.
ЗЯ МУЗЕЯ
на Възраждането въ
Самоковъ подариха:
Слава Г. Манасиева — портретъ на
калугерката Азтония х. Евланбина —
дъщеря на Сгоянъ Бурмалийски.
Васнлъ попъ Христовъ Радоиковъ
— 1843 - 1908 г,, рисузанъ отъ синъ
му Д. Радойковъ и единъ пейзажъ
отъ с&щия художникъ.

ЗА ДЕТЕТО
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Детето е най-нежния, найблагоухннния цвгЬтъ въ човеш
ката градина.
Въ днешния еАдбоносенъ исто
рически моментъ, когато светъл
се залива съ кърви, когато цели
държави изчеззатъ опепелени
отъ пламъка на стихийния ураганъ, войната; верата въ детето,
верата въ възможностите и ви
сшите духовни ценности, които
то носи въ себе си. верата въ
б*дните поколения и въ въз„
родителната сила на възпитанието
*
«
никога не е оила тъй крепка.
Отчаяното човечество вижда
ъ ИЗХ()ДЪ отъ своето
*
«
бедствено положение — фчзическата и духовна мощь на подрастващите поколения. Не наГТми възпитанието казалъ:
на де

въ по| цата и азъ ще изменя
,
малко отъ единъ векъ лицето
**а ^
•
Чрезъ всестранните грижи за
възпитанието, духовното изди
гане и материално подпомагане
на българското дете въ цело
купна, обединена България, чрезъ

въвеждането му въ храма назоваващъ се: „Любовь къмъ ро
дината"; велика България ще
устои на бури, на развилнели
се урагани и ще пребиде въ

вековете.

А днесъ българскиятъ народъ
е призованъ да изпълни важна
мисия. Нему е отредено да по
каже предъ света съ големи
дела, че носи и пази въ своя
богатъ духъ ценни заложби. Бъл
гария днесъ е най големата дър
жава на Балканския полуостровъ.
Тя е държала държи и ще
държи въ рдщете си ключа
между изтока и запада. Тя е
била и требва да блде фаръ,
чиято светлина е огревала и
требва да огрева не само всички
балкански народи, г> е проник
вала и требва да прониква и
на западъ Децата, бледните по
коления, ще опазятъ и създадаттг- величието ::-зБългария,
или ще подготвятъ погрома й;
ето защо ние требва да ги оградимъ съ най-големи грижи, да
имъ посочимъ патя къмъ вели
чието на родината.

Разисквания по бюджето проекта
на Самоковската община за 1942 г.
Кметътъ г. инж Д. Карастоя
новъ помоли г-да общинските
съветници и училищни настоя
тели, които желаятъ да се изкажатъ по доклада му по бюдже
то проекта на общината и учи
лищното настоятелство за 1942 г.
Общин съветникъ Йорданъ
Геровъ:
Г-да общ. съветници и училищни
настоятели, въ вчерашното засе
дание изслушахме съ внимание
изчерпателното изложение на г.
кмета по бюджето-проекта за
1942 г., който намирамъ за реаленъ, т. е. предвидените въ
него суми по приходните пара
графи да постапятъ почти на
пълно, а това е много нещо и
е една редкость, особенно сега
при изключителните обстоятел
егва, които преживеваме. Въ
бюджетопроекта както и въ
тъзгодишния бюджетъ не липсва
и творчество. застАпени са до
ста всички благоустройствени
параграфи, некои отъ които въ
крАга на възможното и споредъ
нуждите може да увеличимъ.
Отрадно впечатление прави пред
видените мероприятия, кои го
ще се извършать презъ иду
щата година корекцията на р.
Боклуджа и канализацията вь

некои квартали. Бидъ прецорл,-

чалъ изразходването на сумите
по благоустройствените пара
графи да се употребятъ пре
димно за крайните квартали,
кАдето най-много се чувствува
нужда отъ такова.
Това благоустрояване на край
ните квартали ще допринесе
твърде много за хигиеничностьта
и курортизирането на градътъ ни.
Най-големия и жизненъ въпросъ за града ни — водосна
бдяването, все още е въ сащото
положение. Сметамъ, че изклю
чителното положение не пречи
да правимъ енергични постапки
за реализирането му. Нуждно е
г. кмета да ни осветли какво е
направено и какви постапки
проектира да се направятъ по
тоя жизненъ въпросъ.
Ветеринарната служба при
общината се развива много-добре, ползата за гражданството
отъ нея са очевидни и доходностьта голема. За въ бАдеще
тя ще играе голема роля въ
стопанското повдигане на града
ни. Въ всички мои изложения
по миналите бюджети съмъ изказвалъ мнение, че тая служба,
която има покрай здравно-пред
пазния си характеръ и стопански
такьвь, ще требва да се обо

соби въ отделно стопанско пред-
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Всредъ тътена на орАдияга,
всредь кръвь и кости на хиляди
и хиляди герои, р.ждасе единъ
новъ свЯтъ. Чертае се новъ пать
за човечеството.
Войните винаги са били край
на една епоха и начало на друга.
И днесъ войната е край на една
позорна епоха на тъй нарече
ните „мирни“ договори и на
чало на националното обособя
ване на народите и тържеството
на социалната правда.
Новиятъ пать за творчество
и работа на насъ българите е
най-светлия и сияенъ пать на
възходъ, въ продължение на
столетия отъ нашето САществувание. Требва да се проникнемъ
отъ съзнанието, че всичко това
дължимъ на нашия любимъ вър
ховен ь Вождъ Н. В. Царя и на
съюзните братски немски и ита
лиански народи.
Всеки день се руши иззидания
словесно картоненъ рай на бол
шевизма.
Всеки день се очертава все
по-нсно новия пать на Европей
ските народи
По този пать ще тръгнемъ и
ние. Но требва съ достойнство
да се подредимъ до другите.
Требва да бАдемъ на САщата
висота на материална и морална
сила, на която са те.
Дребната и малка мЯрка, съ
която си служехме до днесъ, не
требва да САществуза повече.
Задачите, които ни се поставятъ,
са голЯм» и отговорни. Имаме
уголемена л велика България,
която може да бАде осмислена
само отъ големи и велики сърдца, каквито винаги са се нами
рали всредъ българския народъ.
Требва веднажь завинаги да
разберемъ, че патя къмъ виси
ните не води презъ лабиринти
и спекулативни машинации, но
презъ полето на честьта и само
жертвата. Нуждно е повече

отъ всЯкога гражданско съз
нание. Защото само ние днесъ
останахме оазисъ на мира и
благоденствие. Требва добре да
ценимъ това предъ малкитЯ ли
шения, които ни налага времето.
Но не само. това. Ние требва
да бАдемъ готови съ всички
сили и средства да сътрудничимь на нашитЯ съюзници въ
трасирането на този новъ пать.
Съ тЯхъ сме свързани на животъ и на смърть. Победата за
Германия е и величествена по
беда за българския н&родъ. Н .съ
ни свързва съ великия немски
народъ не само кръвно бойно
другарство, но насъ ни свързва
и еднаквата САдба, която сме
имали. Още повече ни свързаха
гробоветЯ на свиднигЬ герман
ски синове, които днесъ почи
ватъ въ Македония и Тракия.
Чувството на дългъ и жертва
требва да очертава всЯка стАПка
въ живота ни. Само така ние
ще споимъ сърдцата си и во
лята си въ готовность и работа
за Родината.
Ако старитЯ виждатъ въ но
вото осАшествени своитЯ ми
нали надежди, то, новото за
млздитЯ поколения е ожидания
пр< сторъ за свобода и творче
ство. Его защо най-вЯрни стражи
въ изграждането на този новъ
пать требва да бАдатъ младнтЯ
поколения. Това е една повеля
не само отъ национална гледна
точка, но една повеля дори на
чувството за самосъхранение.
Пукнатините на разложени^
всрЯдъ младежката общественость требва да бАдатъ запъл
нени отъ проявеното съзнание
за дългъ и работа въ името на
националния ни идеалъ.
Тоя е патя, който чертае на
младите поколения и организа
цията на българската младежь
„Бранникъ“.

прнятие. Предполагамъ, че има
технически причини: строежьтъ
на кланичния блокъ, млекопре
работвателната станция и др , за
ца не се направи това, обаче въ
блдеще следва да се отдали и
да й се даде възможность да се
развива като отделна стопанска
единица.
Последниятъ пунктъ по който
искам ь да спра вниманието Ви
е по училищния отдЯлъ къмъ
бюджето-лроекта.

Налага се да вземемъ всички
необходими мЯрки за запазване
здравето на учащата се младежь,
а младежьга е гордостьта на на
цията. Тя е, която ще доизгради
започнатото дЯло за преуспяване
на обединена, велика и мощна
България.

Г-да съветници и уч. настоятели,
известно е на всички Ви, че още
въ началото на есеньта имаме
случай на епидемични заб^лЯвания всрЯдъ учащитЯ се: детски
параличъ, скарлатина и др., които
са отражение на бошуващата
война около насъ.
За да има по-голЯмъ конгролъ
и предпазни мЯрки за здравното
запазване на учащата се младежь
въ основнит Ь и прогимназиални
училища, намирамъ, че е крайно
необходимо да възобновимь
длъжностьта „учил. лЯкарь“.
За да не се накърни реалностьта на училищния бюджетъ ще
направим ь вьзможнигЪ економии по други разходни пара
графи.

Янко Коджовъ: г-да съвет
ници и училищни настоятели,
азъ се нрисъединявамъ съ каза
ното отъ г. Геровъ и намирамъ,
че действително нуждата отт;
единъ училищенъ лЯкарь е голЯма и следва да се предвиди въ
бюджета на учил. настоятелство.
Ст. Цоневъ: г-да съветници,
мисля, че и Вие ще се съгласите,
че бюджета за 1942 г. е напъл
но реализиранъ.
До сега, ако така се е рабо
тило Оамоковъ да е рай.
Всичко предложено отъ по
стоянното ирисАтствие се прие
ма единодушно. По въпроса за
гимназията, тя не е още дър
жавна, а се издържа отъ общи
ната и кмета е предвиделъ да
се построятъ още две класни
стаи отъ каквито се чувствува
п лЯма нужди. Остава да благодир -мь за всичко направено отъ
г. кмета,
В(следва).

изъ оиолиятд

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Отпразднув^не деньть
на детето
Любителската трупа при чи
талище .Христо Ботевъ* въ с.
Радуилъ, Самоковско, съставена
отъ учители и младежи отъ се
лото е изнесла на 19 т. м. съ
небивалъ успЯхъ битовата драма
„Боряна* отъ Й Йовковъ.
Оалонътъ се е указалъ тЯсенъ
за публиката, която съ притаенъ
дьхъ е следила отначало до края
отличната игра на артистигЬ
Особено сполучлива игра са
дали учителитЯ: К. Пикова, К.
Каймакчиски, Ив, Опасовъ и отъ
млздежитЯ: Милка С1амболиска;
Стоянъ Пухалковъ и Отоименъ
Дуински.
Честь и хвала на села, които
догонватъ съ своитЯ културни
постижения не малко градове и
които могатъ да се похвалятъ
съ такива успЯхи.
Ч.

Самоковскиятъ клонъ отъ
Съюза за закрила на децата въ
България ше отпразднува утре,
неделя, 28 т. м. „Деньть на де
тето* при следната програма: въ
9 ч. сутриньта ученицитЯ отъ
всички училища въ града се чер
куватъ въ Митрополитската цър
ква клдето ще се отслужи благодарственъ молебенъ. Следъ
отпускъ на църква учащигЯ се,
начело съ гимназиалната музика
образуватъ манифестация до чи
талище-паметник ь „От. Паисий“.
На II ч. преди обЯдъ въ салона
на читалището се устройва ли
тературно-музикална забава.
Умолява се самоковското граж
данство да вземе участие въ
праздненството и масово посети
забавата.

Държавата откупва
частна ж.-пжтна линия

— Колоездачното друже
ство урежда на първия день на
Коледа танцова забава въ Сто
ларското училище.

За да улесни съобщенията съ
българската национална светиня
Рилския манастиръ, държавата
е откупила теснолинейната ж.
ПАтна линия на стопанството на
Балабановъ. Линията е дълга 11
клм. и ще улесни много превоза
на поклонници, който следъ по
стигнатото обединение се е увеличилъ извънредно много.

.— Сформира се голЯмъ мажки хоръ при д-во „Рилска пЯсеньи, който срЯщу Нова година
ше изнесе няколко хубави бъл
гарски народни пЯсни подъ диригенството на г. капитанъ Ив.
Марковъ.

Откриване акварелна
изложба въ Самоковъ

— Самоковската т. п. т, стан
ция съобщава на всички радио
абонати, че крайния срокъ за
приемане на такситЯ е до 30 декемврий т. год. Следъ тая дата
таксата ще се събира въ двоенъ
размЯръ.

На Нова година, 11 ч. преди
обедъ въ малкия салонъ на чи
талището ще 6аде открита художественната акварелна излож
ба на Михаилъ Люб. Болашъковъ и Коста Стамовъ. Излагатъ
50 табла съ сюжети изъ Рила
и Самоковъ.

— Умоляватъ се г-да гражданигЬ предъ имотите имъ на
които има направени тротоари
да почистватъ своевременно пад
налия по техъ снегъ.
Строго се забранява на дома
кинствата да изхвърлятъ предъ
домове!е си (улицата) каквито
и да било остатъци отъ храни,
или сгурия отъ каменни ваглища.

— Самоковското офицерско
гарнизонно събрание ще даде
традиционната си вечеринка на
31 т. м„ срещу Нова година, въ
салона на Столарското училище.
Начало 21 часа.
— На 29 декемврий т. г. —
понедЯлникъ, въ 5 часа следъ
обЯдъ ще стане втората родитело-учителска среща при първо
началното училище „Христо Д.
Максимовъ“ въ града ни.
Умоляватъ се всички родители
на ученицитЯ да присАтствуватъ.
— За кметъ на Продановската
селска община, Самоковско, съ
заповЯдь на г. Министра на в.
р. и н. здраве е назначенъ г.
Маринъ Павловъ отъ Ьотевъ
градъ — досегашенъ кметъ на с.
Изворъ, Радомирско.
На новоназначения кметъ по
желаваме ползотворна дейность
въ новата му служба.

Дава се подъ наемъ
кръчмата на Братя Караманчеви,
заедно съ инвентара: бъчви, бу
рета, маси, столове и др.
Споразумение въ дюкяна,
отъ 8 до 12 ч. и отъ 3 -6 ч,
Печатница К. Китовъ н С-на, Самаковъ

I

— КолоездачитЯ, които ще
яздатъ колелетата си и следъ 1
януарий 1942 г. са длъжни да
заплатятъ акциза си за тЯхъ,
преди още да са ги пуснали въ
движение.
ЗаловенитЯ следъ горната дата
колела въ движение безъ за тЯхъ
да е заплатенъ акциза за 1942 г.
ще бАдатъ задържани въ само
ковското данъчно управление, а
на притежателитЯ ицъ съставяни
актове.

Толоръ Хр. Кацаровъ
съдържатель на хотелигЬ:
„Парижъ" — Мария Луиза 30
„ЦаревецтЛ — Искъръ 11
честити Новата година и
свЪтлигЬ Христови праздници на всички клиенти.
ПОПУЛЯРНА БАНКА — САМОКОВЪ
ДЪлови свидетелства на Станнславъ х.
Ивановъ отъ гр. Самоковъ № № 208,
287 и 1207/928 за 3,200 лова са нагубени. СжщитЪ да се считатъ аа навалидни, тъй като ще бждатъ аамЬненн съ дубликати,
Отъ банкатд

>•

>

....

А |7.

та
гГ'л

%

л ГпПСНО ^

. \0

САМОКОЕГЬ, 6

декемврий 1941 ГОД.

мш сдмо-ковъ
Гоа VII

:**!8Й**‘

9ИАНЯ-1&2?гсд.

Брой 358

И АД АМЪ -1ВД7 гол.

СЕДМИЧЕМЬ ОРГАИЪ ПА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕкп

АБОНАМЕНТЪ: за година 50 лева, 6 месеци 30 лв. Единъ брой 1 лв. ОБЯВЛЕНИЯ: венчални, гоцежни и за панахиди по 40 лв.; отменяване честитки 20 лв.;
на кв, см. но 50’ст.; всички други до 30 думи по 1 левъ на дума, а съ повече отъ 30 думи —- първите 30 думи по 1 левъ, а останалите по 50 ст. на дума.
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И. Йордановъ

ПОЩИШ (III п ШГШШ НДРОДЪ
Всека епоха на възраждане е
започвала, преди всичко, съ съ
буждане на националното чувство
до степень на една героична,
революционна сила. Дори Фран
ция на революцията и барика
дите, на лозунгите за братство
и равенство, въ своята кървава
борба, бе водена отъ победната
сила на национализма. Въ наше
време, фашистка Ивалия, Герма
ния на Адолфа Хитлера и ако
щете Турция на Мусгафа Кемала,
събраха народите си подъ на
ционалните знамена, за големата
имъ историческа роля. Изобщо,
всички млади и жизнени народи,
въ борбата имъ за преустрой
ство на света днесъ, съ водени
оть националното чувство.
Върху мощните криле на съ
буденото национално чувство се
носеха никога и нашите неза
бравими герои отъ Паисин до
Шипка. „ Всичко, което правя,
правя го за народа44 — изповедваше се Апостолътъ на бьлгарската свобода — Левски. Национализмътъ бе двигателната сила
на нашето възраждане, на на
шите ураганни победи по бран
ните поля на българската вой
нишка чесгь, въ борбата за на
родно обединение.
Въ своето историческо раз
витие българскиятъ национали
зъмъ следва свой самосгоятеленъ
пъть, веренъ на традициите и
самобитностьта на българския
народъ. Оше въ далечното ми
нало, когато се оформява бъл
гарската национал на физиономия,
а следъ това и презь тъмното
, робство, пламъчетата на българ
ското национално съзнание ни
кога не съ угасвали, като масово
движение, като знаме на една
революционна сила, обаче, бъл
гарскиятъ национализъмъ е рож
ба на просветителното движение
на 18 векъ и датира отъ поява
та на книгата на Отца Паисия.
Сь дълбока вера въ бъдещет •
на своя народь, тая книга съ
бужда задремалото национално
чувство и отъ тоя моментъ то
въодушевява вече непрекъснато
целъ народъ за подвизи, за
жертви и възходъ.
Вторъ го;гЬмъ импулсъ възраждащиятъ се български яацио.нализъмъ доби отъ делото на
Раковски и неговите последо
ватели — Левски, Каравеловъ и
дейците въ Цариградъ. Поста
вена е ясно и неговата цель —
политическа и религиозна сво
бода за българския народъ. Отъ
тоя моментъ кгЬлиятъ народъ е
обладанъ отъ националенъ ек-

стазъ и се тресе подъ внуше
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нието на новата революционна
идея. Борбите за самостоятелна
цьрква въ Цфиградъ хайдуш
ките борби въ балканските
усои, четничествсю. самопожертвуваниего на априлските възстаници — това съ все етани въ
развитието на това чувство, ко
ето болезнено движеше народ
ната душа и получи удовлетво
рение следъ освобождението ни
въ 1877 година.
Следъ нашето освобождение,
на българския национализъм ь .
се откри широко поле за държавно строителство. Исгорическата традиция бе продължена,
като беха поставени нови задачи
— обединението на българския
народъ въ една държава. Подъ
внушението на този народенъ,'
идеаль живе българскиять народъ до трагедията на Добро
поле.
,
.
Следъ войнитЬибългарскиятъ)
национализъм ь попадна подъ
ударите на левите идеи. Преди
да бъде разбранъ и усетенъ
дълбоко въ сърдцето на българина, той биде отождественъ съ
ония тьмни сили, които предизвикаха нещастието на българския народъ. И това повръхностно покриване живата сила на
национализма сь малокрьвниге
стъпки на левите идеи, забави
до гол-Ьма степень осъзнаването
на народа на нацията, като едно
неделимо цело, и на държавата,
каго една върховна воля за
творчество и животъ.
Но тия пагубни влияния не
засегнаха душата на народа, не
повлияха на първичните му сили,
които го държать здраво привьрзанъ за земята, за държавата
и за рода.
Благодарение на тия здрави
сили и подъ внушението на по
стигнатите резултати на българ
ската национална политика, национаяизмътъ у насъ се събуди
сь пълна сина, ^плодм армия и
народъ и отвори вратите на
светлото бъдеще. Отихийниятъ,
почти неудържимъ огънь на
който обгаря
национализма,
днесъ всички бьлгари по про
странната българска земя, ободри
душите, насочи волите, осъще
стви толкова желаното обедине
ние и единство на българския
народъ. Днесъ бьлгарското три
цветно знаме е могъщъ символъ
на народната мощь, на българ
ската жажда за стопанско и кул
турно творчество. Българскиятъ
национализъмъ е надъ всички
идеи, надъ всички класи и съ
словия — той е нашиять първиченъ инстинктъ, осветенъ о^ъ

*

ЗАЕМООБРАЗНО ЛЕНЕНО СЕМЕ
ЗА СТОПАНИТЪ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Известно е. че наредъ съ Ми
нистерството на земеделието и
държ. имоти и Дирекцията за
закупване и износъ на зърнени
храни, полага грижи за разра
стването и поощрението на кул
турата на влакнодайния ленъ въ
страната ни. За да организира
преработката на произвежданите
въ страната ленени стебла отъ
влакнодаенъ ленъ, Дирекцията
построи въ градъ Оамоковъ не
обходимите топилни вани и
сгради за фабрично помещение,
въ което е започнала монгирането на доставените машини за
преработката на стъблата Инсталацията ще бъде гоюва съ
огледь до настъпване на реколтата 1942 г. да бъдат ь отопени
и напълно преработени складираните ленени стъбла отъ стари
р колти.
Сь оглед ь разширението на
лена въ Оамоконска околия и
за да се гарантирадостатъчно
производство на* ленени стъбла,
което да задоволи напълно капацитета на машинната инсталация, нуждно е да се взематъ
навреме всички мерки за убеличение засгъбаната съ ленъ площьи
убеличабане произбодетбото на ленени стъбла.
Една оть причините за слабого производство на ленъ въ
Самоковска околия беше липсата на достатъчно количеетбо ленено семе, което да задоволи желанието на стопаните да увеличзть засегната съ ленъ плошь.
~____——
НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

За преодоляване на тази преч
ка, Дирекцията за закупване и
износъ на зърнени храни е взела
грижата да набави достатъчно
количество елитно ленено семе
за посЬвъ. Тя е гарантирала до
ставката отъ чужбина на 500,000
кгр. елитно ленено семе отъ бгьлоцъбтящъ ленъ —- холандски конкурентъ. Това семе ще бъде съ
гарантирана кълняемость 92 на
сто и чистота 98 на сто и ще
пристигне въ България на пар
тиди до края на месец ь януарий 1942 година
Съ това семе и събраното отъ
Дирекцията рижко ленено семе
ще се задоволятъ всички нужди
отъ посевенъ материалъ.
Освенъ това, за да се поощри
леносеенето и улеснятъ стопаните—производители, Дирекционниятъ съветъ е взелъ решение — лененото семе за посгьбъ
да се раздаба на производителите
заемообразно.
Вече съ уведомени г. г. кметовете отъ Самоковска околия
да доведатъ това решение на
Дирекцията достояние на произ
водителите, като ги поканятъ.
още оть сега да си приготвятъ,
необходимата плошь за засеваносъ ленъ.
Самоковската околия не може.освенъ да изкаже своята искрена
благодарность на Дирекцията за
полаганите отъ нея. грижи въ
насърдчение на земеделското
производство въ нейния районъ.

Нашиять съгражданинъ, г. То*
доръ Д. Новаковъ, редакторъ
на в. „балканско ехо* въ с. Келифарево, В.-Търновско, едно
отъ сериозните провинциални
издания наскоро ще издаде бр й
посветень за участието на градь
Оамоковъ въ македонското осво
бодително движение въ миналото.
Известно е, че особено около
„Илинденското възстание44, мла
ди вдъхновени патриоти за сво
бодата на поробения братъ, отсамъ и задъ Рила планина имаха
за центъръ нашия градъ. „ Ка

нала* презь Рила, минаващъ
край „Демиръ-капия“ е билъ
най-предпочитания и най-много
използуванъ одъ комитите.
Разполагащите съ подходящъ
материалъ бъ снимки и описания
се умолябатъ да го предадатъ бъ
общинското упрабленив на секре
таря. Снимките, следъ като се
клиширатъ, запазени и непокът
нати ще се върнатъ обратно..

дддддддцд^

живота, борбите и историята на
българския народъ.
Днесъ българскиятъ национализьмъ шеавува въ българския
животъ и никаквц чужди вну
шения не могатъ да спратъ не

говия победенъ ходъ.

Ваш В. кпащиъ
адво катъ

БЮРО: ул. „Царь Калоянъ* № 10
СОФИЯ.

Защитява дЬла предъ
всички еждилища*
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5\ ВДТРЕШЕНЪ ДЪРЖВЙЕ|ЙЪ
Българската държава, за да
посрещне нуждите си отъ из
вънредни разходи и за прокар
ване необходимите стопански
мероприятия въ новите земи,
прокара законъ за сключване на
5°/0 вжтрешенъ дъгжавенъ заемь, 'първс начално на сума
2.000.000.000 лева, а въ послед
ствие, съ изменението на закона
размера на заема се увеличи на
3.500.000.000 лева.
Въ днешно време, когато дър
жавата има да посреща големи
разходи по организацията на
народната отбрана, по големите
и полезни стопански меропри
ятия въ новите земи и за дру
ги цели, общественъ дългъ е
на всички български граждани,
а особено на държавните слу
жители да подпомогнатъ за освет
ление на българското граждан
ство относно ползите отъ уча
стието въ този държавенъ заемъ
и за неговото увеличаване, чрезъ
участие на гражданството въ
подписката.
Чрезъ участието на българ
ското гражданство въ заема се
изпълва единь патриотиченъ
дългъ къмъ държавата, за да
може последната безъ рискове
да посрещне своите извънредни
нужди.
Големите преимущества, ко
ито държавния заемъ дава на
спестителите, се изразяватъ въ:
1. Високиятъ лихвенъ проценгъ въ размеръ на 5%, която
лихва се изплаща шестмесечно
съ купоните на облигациите.

Като се има предвид и, че днесъ
лихвата за спестителите е много
по-малка отъ 50/о вижда се, че
държавата дава едно п. еимуще
сгво за участието въ заема.
Освенъ това участието вь заема
и изплащането на лихвата е
освободено отъ всЬкакки бждещи държавни и общински
данъци, такси и берии — преи
мущество, което не се дава за
влоговете въ частните и попу
лярни банки.
2. Изплащането на облигаци
ите и на лихвата е напълно
обезпечено.
3. Пазарната цена на облига
циите е добре гарантирана и
обезпечена чрезъ прокараното
въ чл 11 отъ закона задълже
ние за Ь. н. банка, да отпуска
заеми срещу залагане на обли
гации, въ размеръ на 80 на сто,
а така сжщо и Б. з. и к. банка
и всички частни банки, безь
формалности, ще отпускатъ за
еми срещу тези облигации. По
този начинъ държателите на
облигации въ всеки моментъ
могатъ независимо отъ лихвата,
която получаватъ редовно да ги
ибьрнатъ при нужда въ пари.
4. Облигациите се приематъ
отъ всички държавни и обще
ствени учреждения въ пълната
имъ номинална стойность за га
ранция по всички видове пред
приятия и други нужди.
Както се вижда преимуще
ствата на заема сж най-голЪмигЬ
дааени до сега за участниците
въ него.

Образувано е ново д-во
въ града ни

ството, че сме предъ възмож
ности за разрастване на скарлатинозна епидемия и то въ тежка
форма.
При това положение налага се
най-сериозно и добросъвестно
отношение къмъ всички нареж
дания издавани отъ здравните
органи въ връзка съ борбата и
предпазването отъ скарлатината.
Незабавното обявяване на слу
чаите и бързото имъ изолиране
е първата и най-важна стжпка
на съвестния гражданинъ ВЪ
тая посока.
Всеко укриване на боленъ е
прека опасность за здравето и
живота на самоковските деца!

Въ града ни е образувано съ
бирателно дружество фабрика
„Рилски ленъ“ — първо бъл
гарско инаустриално предприятие
за производствб на ленено влакно.
Дружеството е образувано
между Дирекцията за закупване
на зърнени храни — София и
ленопроизводителната и прера
ботвателната кооперация „Рил
ски ленъ* — Самоковъ.
Предметъ на търговията е
организиране стопанско изпол
зуване на едно предприятие за
обесеменяване, отопване, изсу
шаване и преработване на ленени
стъбла и добиване на ленено
влакно.

Зарит!) болести

ВЪ САМОКОВЪ И ОКОЛИЯТА
Къмъ 1 декемврий т. г. боле.дуватъ отъ скарлатина въ Само
ковъ 12 души, Продановци 2,
Говедарци 2, Райово 2, Шипочанъ 1, Ярл».во 1; оть коременъ
тифь — Самоковъ 1; магарешка
кашлица — Самоковъ 1 и Долниоколъ 1; отъ брусница — Долни
пасарелъ 1, Радуилъ 1; заушка
— Самоковъ 1; червенъ вЪтъръ
Б-Ьлъ-Искъръ 1; Говедарци 1;
детски лараличъ — Радуилъ 1
(съмнителенъ).
Наблюдава се бързо увеличаване числото па болнигЬ отъ
скарлатина въ града. Характерътъ на забодяванията и .разпо
ложението имъ ни даватъ осно-

,зание да прсдупредиме граждан-

Разкрито мистериозно
убийство
Благод- рение на взетигЬ сво
евременно мЬрки и положенигЪ
усилия отъ страна на самоков
ската полиция,
неизвестнигЬ
убийци,на намерения на 24 ноемврий т. г. сутриньта въ село
Горни-пасарелъ убитъ по мисте
риозен ъ начинъ Стойне Петровъ
Игнатовъ отъ с. село, запасенъ
войникъ въ отпускъ, сж изди
рени и заловени, които заедно
съ вещественигЬ доказателства
сж. изпратени на\ сждебнигЬ
власти.
Убийцит-Ьсж: Оимеонъ Лазовъ
Шрповъ 18 г„ Стоилъ Геор
гиеви Свиленовъ 18 г. и Сто
имен ь Стойневъ Джанджовь 21
год., войникъ отъ Бронирания
пелкъ, всички отъ с. Г.-пасарелъ.
ПричинитЪ за убийството сж

стара вражда.

Бр. 358

панихида
Г1о случай една година огъ
смьртьта на обичната ни майка,
баОа и пребаба

Мари» Ксенофанюва
ще се отслужи литургия въ цър
квата Покровъ Пресветая Бого
родица (бабите) на 10 т. м. —
среда, а подиръ черква
мо
литва на гроба й.
Поканва гь се роднини и по
гнати да присжтствуватъ на ли
тургията.
Огъ опечалените
'«везя

БЪлчинобанска селска община,
самоковска околия

СЬЯВЛЕНИЕ л:- 6117
БЪлчннски-бани, 1 деквмврий 1941 г.
Обявява се на интересуващите се,
че на 24 декемврий. 1941 г. въ кан
целарията на общината — Булчински
бани, ще се произведе публиченъ
търгъ съ тайно наддаване за отдаване
на наематель експлоатацията на об
щинската минерална баня за срокъ
стъ една година — отъ 1 януарий до
31 декемврий 1942 год.
Предложенията ще се приематъ до
15 часа. Първоначална цена 150,000
лева. Зплогъ 10 на сто. Законътъ за
Б. о. п. е зацължителенъ. Разноските
по търга еж за сметка на наемателя.
Тръжните книжа могатъ да се видятъ всеки присжтственъ день въ
общината.
Отъ общинското управление
IСамоковско училищно настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ Л- 402
Д* . На >16-ия день следъ публикацията
(на настоещето въ в. „Само-ковъ“, въ
‘грьжната зала на общината, отъ 9 до
й 1 часа преди обедъ ще се произведе
търгъ съ явна конкуренция за про
дажбата на група 13 отъ 25’69 куб.
м. Ш-то качество иглолистенъ строи
теленъ материалъ, добитъ отъ само
ковската училищна гора по стопански
начинъ и извозенъ на временненъ
складъ при проверочния общински
горски пунктъ надъ града.
Първоначална цена 310 лв. за к. м.
Производствени разноски 262 лева
на куб. метъръ. Залогъ 5 на сто върху
първоначалната стойность на пред-,
приятието. Поемните условия се нами
ратъ въ канцеларията на настоятел
ството.

Гр. Самоковъ, 4.ХП 1941 г.
Отъ учил. настоятелство

Сждия-изпълнитель
при Самоковски окол. сждъ

ОЬЯВЛЕНИЕ № 28/41
Поцписаниятъ Георги Ивановъ,
сждия-изпълнитель при самоковския
окол. сждъ, ©бяеявамъ на интересува
щите се, че следъ 15 дни отъ публи
куването ще започне и ще свърши на
онова число отъ месеца, 17 ч. вклю
чително, което съответствува съ да
тата на публикацията, въ канцелари
ята ми въ гр. Самоковъ, проданьта на
следния недвижимъ имотъ принадлежащъ на наследници Анастасия Стам
болийска, а именно: Еленка, Калиопа,
Владимиръ, Коста, Павелъ, Василъ,
Еленка и Мара Дим. Ушеви отъ гр.
Самоковъ за удовлетворение взема
нето на Василъ Ахтаподовъ, пълном.
адвокатъ отъ София, а именно:
Кхща, находеша се въ гр. Самоковъ,
ул. Александрова № 72, съ застроено
проостранство 50 кв. м. и незастроено
160 кв. м. при съседи: Кири«ъ Симчевъ, н-ци Георги Младенови, н-ци ,
Петъръ Младенови и улица, оценена
за 9,600 лева.
Горниятъ имотъ не е ипотикиранъ.
Желаещите да купятъ могатъ да се
ячатъ въ канцеларията ми всеки присжтстяенъ день и часъ, за да прегледатъ книжата и да наддаватъ.
Залогътъ една десета часть отъ
първоначалната цена на продаваемия
се имотъ, съгласно чл. 817, ал. Ь отъ
3. ГУ С„ за правоучастие въ проданьта,
се внася предварително въ Б з. к.
банка срещу удостоверение, което ще
ми се представи.
Гр. Самоковъ, 2.ХИ 1941 год.
Сждия-изпълнитель Георги Ивановъ
Самоковско градско общ. управление

ОБЯВЛЕНИЕ №11,143
На 16-ия день следъ обнародване
настоещето въ в. „Само-ковъ“, въ канцеларията на общината, отъ 9 до
11 часа преди обЪдъ, ще се произведатъ търгове за продажбата на
шесть групи дървенъ строителенъ материалъ, добитъ по стопански начинъ
отъ общинската гора „Ч.-кория“> етатъ
1940/41 и 1941/42 ст. г., складиранъ на
врем. складъ при проверочния горски
пунктъ надъ града, както следва:
А. Съ явна конкуренция:
Гр. 8-ма отъ 13*40 к. м., 111-то к. трупи
Гр. 13-та отъ 25.69 к. м., III к. „
Гр. 119-та отъ 6.61 к. м., III „ „
Б. Съ тайна конкуренция:
Група 20-та отъ 28*11 к. м., I к. греди
„
22-ра „ 14 85 „ И к. трупи
„
16-та „ 55'20 „ II „ трупи
Първоначални цени: 280. 310, 320,
739, 600, 600 лева Производствени:
280, 262, 320, 229, 229, 229 лв. Залогъ
за участие въ търга 5 на сто. Законътъ
за Б. о. п. е задължителенъ.
ПоемнитЪ условия и описите на
материалите се намиратъ въ общи
ната, стая № 6.
'
Гр. Самоковъ, 5.ХП 1941 г.
Отъ общината

СЪОБЩЕНИЕ
Самоковското околийско агрономство съобщава на млЪкопреработвателитЪ, че комисията по § 8 отъ наредбата за преработване на овчето и козето
млеко презъ 1942 год. (Държ. в-къ бр. 250 отъ 11.Х1т. г.) е извършила районизирането на млекопреработвателните заведения въ околията.
ВЪ ДВУСЕДМИЧЕНЪ СРОКЪ отъ публикуване на настоещето, млекопреработвателите, желаещи да наематъ млекопреработвателно заведение да
подадатъ заявление до агрономството, съгл. § § 14 и 15 отъ горната наредба.
Подробностите по районирането могатъ да се прегледатъ въ агрономството.
Районирането е извършено както следва:

Район ъ

1. Чупетлово съ Плана,
Лисецъ и Яребковица
2. Ярлово
3. Ковачевци
4. Поповяне
5. Алинр
6. БЪлчинъ
7. Рельово
8. Райово
9. Широки-долъ
10. Доспей и Продановци
11. Шишманово

12. Шипочанъ и Ново-село

Количество
на предпо
лагаемото
млЪко за пре
работване

89.600
112,000
80,0 0
72.500
88,200
58.000
79.500
50.000
54.000
69.600
160,000
75.600

Р а й о н ъ

13. Драгуш. и Злокучано
14. Горни-Пасарелъ и
Калково
15. Долни-Пасарелъ
16. Горни-околъи Д.-околъ
17. Самоковъ
18. Маджаре, Доспей, Ма
хала, Говедарци, Малацърква и БЪлъ-Искърь
19. Радуилъ, Гуцапъ и
Марица
20. Клисура

Количества
на предпо
лагаемото
млЪко за пре
работване
61,800

86,000.
66,600
93,600
82,500
89,200
107,000
31,000

ОТЪ АГРОНОМСТВОТО
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== СЕЛМИЧЕМЬ ОРГАНЪ ПА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
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АБОНАМЕНТЪ: за година 50 лева, 6 месеци 30 лв. Е
на кв. см. по 50 ст.; всички други до 30 думи по 1

л 1 лв. ОБЯВЛЕНИЯ: венчални, годежни и за.панахиди по 40 лв.; отменяване честитки 20 лв.;
а съ повече отъ 30 думи — първите 30 думи по 1 левъ, а останалите по 50 ст. на дума.
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сж принудени да прибЪгнатъ до
лекарска помощь, като по този
начинъ ставатъ достояние на
здр вните органи.
Друга важна пречка е неизпълнението^на
наложените огра
България, жадуваща да види щинъ кжтъ. И заедно съ техъ
обединени своите синове, се останала свободна България, за ничителни мЬрки — карантината.
впусна въ героична война съ душена въ собствената си земя, Поставянето подъ карантина на
надеждата - по-скоро да настжпи отправяше укоръ къмъ заспалата яекой домъ означава, че Въ
тоя день. Но сждбата и тоя пжть човешка съвесть и събираше него има боленъ отъ заразителна
беше тъй несправедлива, и вме своите сетни сили, за да из болесть и че не требва да се
сто правото и свободата къмъ тръгне отъ измжчените си гърди влиза въ никаква връзка съ този
които се стремехме, ни поднесе единъ молитвенъ зозъ, отпра- домъ и неговите членове. Обик
новено нарушенията сж и отъ
въ Ньой една жестока присжда венъ къмъ оога.
Двацесеть и две години отъ карантинираните, които излизатъ
въ която правото бе заменено
съ насилието, а тъй желаната тогава. Надеждите на враговете оть дома и посещаватъ други
свобода и обединение — съ роб ни не се сбжднаха. Защото за- семейства, играятъ съ здрави
ството и разпокжсването. А което ветътъ на падналите борци се деца и др., но сжщо така и отъ
е найтрагичното — ние сами поде оть едно младо поколение, техните близки и роднини, ко
бехме заставени да подпишемъ надеждата на верваша въ своето ито посещаватъ карантинирания
тая присжда, съ която се обри бждеше България. Израстнало домъ.
Укриване и неспазване на
чаше целъ единъ народъ на въ нищета, бедствия и изнемога,
бавна смърть и изтощение. И то твърдо понесе горчивата наложените ограничителни
настжпи за нашия народъ тра участь на своята Родина. То мерки сж най-големите пре
гедия, каквато историята досега смени отчаянието съ надеждата; чки, които спжватъ дейностьта
насилието съ правдата; робството на здравните органи въ издир
не бе записала.
ването и ограничаването на скар
съ
свободата.
Обезоржжена, унижена, омзДвадесеть и две години отъ латината. Въ борбата съ послед
ломощена, България губеше сетни сили и се гърчеше въ неиз тогава. Днесъ Ньойискиять до- ната особено въ случаите, коразими страдания. Отъ нейното' говоръ вече не сжществува. Ве Тато болестьта вземе епидемиченъ
тело безъ жаль режеха живи ригите на робството сж скжсани характеръсамо усилията на здрав
кжсове, по които още не бе из и правдата отново възкръсна. ните органи не сж достатъчни,
съхнала кръвьта на тия герои Обединението на българския на за да се прекрати епидемията.
мжченици, що я прол%ха въ за родъ и идеалите, за които той Необходими сж и усилията
щита на Родната земя. И стонътъ води героична борба сж на пжть на учителите и всички граж
на поробените се сливаше съ да бждатъ осжществени чрезъ дани.
Всеки гражданинъ требва да
воплите на тия наши братя, ко ценното сътрудничество между
се
интересува дали въ неговите
ито отправяха скърбенъ взоръ
насъ
и
силите
на
Осьта,
по
пжроднини,
близки, съседи и съмакъмъ напуснати родни огнища,
тя
на
общата
борба,
на
общия
халенци нема болни отъ „Шарка“
чийто огънь бе изгасналъ отъ
и за всеки такъвъ случай да
сълзите на мжка‘по свиденъ ба- идеалъ и на общата победа.
съобщаватъ веднага въ здравната
служба на града, за да могатъ
лекарите веднага да проверятъ
случаите и да взематъ необходи
мите мерки
други думи,
Подробности
за
самата
болесть
иска
се
активното
съдействие
на
Скарлатината е една отъ найтукъ
нема
да
се
даватъ.
Важно
гражданството
за
борбата
и
пре
тежките детски заразни болести,
която ионекога може да се пре^ е да се знае, че тя, е изривна кратяването на епидемията. Не
даде и на възрастните. Тя е болесть — шарка, която започва да стоимъ пасивни зрители и да
гледаме какъ едно по едно се
силно заразителна и заразата й съ гърлоболъ и повръщане.
Въ
предаването
на
заразата
подпалватъ отделните семейства,
е много устойчива, може да се
най-големъ
делъ
иматъ
леките
като
сметаме, че има поставени
запази съ месеци.
Дава много често усложнения случай на скарлатина, които про- хора, които иматъ грижата за
отъ страна на важни вжтрешни тичатъ съ леко неразположение борбата съ заразните болести,
органи; сърдце, бъбреци, уши, отъ 2 — 3 дни и които почти или пъкъ да сметатъ, че всеки
укриватель и нарушитель ще сй
очи и др„ некои отъ които' пра- винаги биватъ укривани.
Въ
борбата
съ
заразните
бо
получи заслуженото. Наистина,
вятъ човека инвалидъ почти за
целъ животъ. Понекога, осо лести и специално съ скарлати ако тези укриватели бждатъ
бено при изразена епидемия, бо ната най-големата пречка е укри открити или нарушенията бждатъ
лестьта приема извънредно зло- ването на болните, което се константирани отъ органите на
качествена форма, която бързо върши най-често, за да се избег- здравната служба те ще понесатъ
натъ ограничителните мерки на наказанието, което позаконъ имь
довежда до смърть.
Такава тежка епидемия отъ здравните органи — поставяне се полага, както това до сега е
скарлатина имахме презъ 1936 г. на карантина, и най-вече, за да било правено.
въ некои отъ селата на Само се избегне изолирането на бол
Но каква полза, че некои си
ковска околия, а сжщо така и ните въ болница, което при ще бжде глобенъ, когато болевъ града. Презъ тази година, скарлатината е задължително, стьга е преминала вече въ друго
скарлатината сжщо се разпро независимо отъ това дали сжще- семейство, кждето тя нема да
страни въ епидемична форма въ ствуватъ условия за изолация и бжде така лека, а може да свърши
града и приема, особено напо- въ кжщи. Всеки укритъ случай съ смърть. Нима единъ актъ
следъкъ, твърде злокачествена е източиикъ на зараза и обик може да изкупи едно престжпформа. Имаме и заболяване на новено около него винаги се ление, защото действително е
възрастни и то съ смъртенъ появяватъ нови заболявания, ко престжпление и то оть най-тежка
изходъ.
ито вече протичагь по-тежко и степень — да се укриватъ болПетъръ Боевъ

РУХНА НИШАТА

ЧР

Скарлатината

ВДА

ИЗЪ ЖИВОТА НА ОБЩИНАТА

ГолЪмъ сжаебенъ
усггЬхъ на общината
Известно е, че Самоковската
община беше въсждебенъ процесъ съ жителите на с. Продановци относно собственностьта
на пазбището „Рудежа“. Граж
ланското д-Ьло № 1397 отъ 1940
г. беше разгледано на самото
место отъ И-ро гражданско от
деление при софийския Областенъ сждъ на 31 октомврий т.
г. Решението на сжда е въ полза
на Самоковската община. Искътъ
на с. Продановци относно собсвеностьта на мерата „Рудежа*
се отхвърля напълно.
Съ това Самоковската община
постигна единъ гол^мъ уагЬхъ,
като успе да установи своята
безспорна собственость върху
тази м^ра.

Общинско млекопрера
ботвателно заведение
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Министерскиятъ съветъ съ
постановление отъ 7 ноемврий
т. г. е утвърдилъ протоколното
решение на общинския съветъ
на Самоковската градска община
относно сключване на заемъ отъ
Българската земед. и кооп. банка
въ размеръ на 1,500 000 лева за
построяване и обзавеждане на
общинско млекопреработвателно
заведение.
Плановете сж вече възложени
за изработване отъ архитектъ,
съ огледъ да може строежа да
започне рано презъ пролетьта
на 1942 година.
ните и да се пренася заразата
въ други семейства.
Здравната служба бие тре
вога Скарлатината взема всепоголеми размери и вжпреки
усилията, които полага за от
криване на заболели&е, съ пре
търсванията н& отделни квартали
и целия градъ, все пакъ оставатъ
укрити случай, който следъ това
ни даватъ по неколко нови за
болявания.
Граждани, бждете на
щрекъ! Ограничете посешенията си и неприемайге такива. Интерссувайте се за това дали нема
некой укритъ случай въ вашите
близки или съседи. Бждете ухо
и око на здравните органи, за
да може съ взаимни усилия да се
прекрати избухналата епидемия»
Д-ръ Д* С*
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СЕДМИЧЕНЬ ОРГАНЬ НА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
АБОНАМЕНТЪ: за година 50 лева, 6 месеци 30 лв. Единъ брой 1 лв. ОБЯВЛЕНИЯ: венчални, годежни и за панахиди по 40 лв.: отменяване честитки 20 лв.;
на кв, см. но 50 ст.; всички други до 30 думи по 1 левъ на дума, а съ повече отъ 30 думи — първите 30 думи по 1 левъ, а останалите по 50 ст. на дума.
Боянъ Кабранджиевъ

рългарио, за тебе тЬ умрЬха . . .

СВ. АРХАНГЕЛЪ МИХАИЛЪ
ПАТРОНЕНЪ ПРАЗДНИКЪ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ

Припомняме си събитията отъ
следвоенното време, когато възстанаха братъ срешу братъ; ко
гато комунизма започна да пуска
дълбоки корени въ нашето, раз
колебано отъ нещастния изходъ
на войната и трудния животъ
следъ нея, общество; когаю вра
гове на Държавата се опитваха
да убиватъ народнигЬ водачи,
да срутятъ културните памет
ници на едно 50-годишно твор
чество. Тия събития наложиха,
щото родната полиция да се
организира, да блде обучена и
подготвена да изпълни ]тежката
си задача — да гарантира нормал
ното, спокойно и сигурно раз
витие, както на индивидуалния,
така и на обществения животъ
въ държавата. Частните и обще
ствени блага на единъ народъ
могатъ да изобилствуватъ, но
ако те не сл гарантирани и за-
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щигепи отъ службата на една ]
добра и честна полиция — не
Коварно нападнати въ Драмско отъ българоубийците вие
само, че не биха могли да бя- до последния мигъ отстоявахте въ неравна борба, но запазихте
датъ оползотворени за добру
ването на народа, но и скоро юга, морето, България. Вашата саможертва ще ни въодушевлява
биха пропаднали, било отъ пре I да служимъ още по-преданно, всеотдайно и самоотвержено на
Царя и Отечеството:
стъпни посегателства, било отъ
намаляване интереса къмъ техъ,
Младши стражари:
окол. пол. н-къ — Драма
поради несигурното съществу
Митю Койчевъ Атанасовъ
вание.
Круиъ Георг. Гроздановъ
Благодарение на модерната ве
Белчо Пав. Карагеоргиевъ
че организация на полицията,
Коста Вълковъ 1Литовъ
Старши стражари :
днесъ тя е на своя постъ и из
Илия Петровъ Илиевъ
пълнява достойно своя дългъ
Сава Христовъ Николовъ
Никола Митовъ Георгиевъ
като ежедневно регистрира нови
Маринъ
Петровъ
Георгиевъ
Кирилъ Петковъ Каменовъ
успехи въ борбата си срешу
Илия Ивановъ Говедаровъ Стефанъ Стоевъ Георгиевъ
престъпностьта и похитителите
Борисъ Хр. Механжийски
на общественото спокойствие.
Адресенъ чиновннкъ
Безъ отдихъ, день и /ношь, на
Маринъ Мариновъ Николовъ
снегъ и дъждъ, българските по
Борисъ Николовъ Павловъ Илия Велевъ Кифиловъ
лицай, верни на своя дългъ, съ
Яни Костад. Георгйевъ
готови всеки моментъ да се
Поклонъ предъ свешенната память на нашите доблестни и
пожертвувагъ за своя Царь и | .
Родина.
героични, полицаи, загинали яъ полето на честьтз. .

Мисли изнизани зи нашита пиеш
„ . . . Службата на полицая е беззаветна п безгранична. Да служишъ на Царя и. Родина, значи да свещенодеиствувашъ въ името на пра
вдата, законностцта и реда . . ,й
П. ГАБРОВСКИ
Министъръ на вжтр. работи и народното здраво

*— Да си въ редоветЪ на Българската полиция и да спужишъ на
своя народъ е гордостъ за българския гражданинъ. Нека се погрижимъ,
щото тя да се комплектува отъ вЬрнитЬ и изпитани синове на тоя на
родъ, да и дадемъ всички технически възможности, за да може да пре
гради пжтя на престжпностьта, както и да се погрижимъ за неиниятъ
духъ и усъвършенствуване въ умствено и нравствено отношение, Само така
тя ще оправдае грижитЪ и жертвптЪ, които се правятъ за нея.
На вЬрна служба на Царь и Народъ всички я зовемьР
Директоръ на полицията
ХР. ДРАГОЛОВЪ

ГРАЖДАНИНЪТЪ И ПОЛИЦАЯТЪ
(По случай праздника на Българската полиция)
„Нека имаме предвидъ, че тЬ (българскитй полицаи)
излагатъ живота си въ името на държавнитй интереси,
затова требва да ги смйтнемъ безъ колебание за рицари на гражданския дългъ.м
в. пСлово*.
Не веднажъ съмъ чувалъ на ули
цата, майка да казва на детето си:
„Мирувай, ващото ето го стражара,
ще те дамъ на него“.
Така българките плашеха децата
сн некога съ турските заптиета ...
Майки, не плашете децата си съ
стражарите, защого те съ техни
приятели! Кой ще помогне на ва
шето дете да пресече безопасно ули
цата, когато край него бързо преминаватъ трамваи, автомобили, ве
лосипеди? Кой ще го упъти и ще
му помогне да намери своята „ма*
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минка“, когато то безпомощно плаче
на улицата? ...
— Той, етражарьтт.
Вашите деца съ по-добри позна
вачи на хората; те обвчатъ добриятъ
.чичо стражар]»“. Те често приказватъ съ него, когато той е на постъ.
Макаръ съсредоточенъ въ работата
си, той намира време да „побъбрк*
съ техъ. Сутринъ, на обЬдъ, на
отиване и връщане отъ училище, тЬ
весело го поздравяватъ. Засмеят,
„чичото* отвръща на поздрава имъ.
Пика не сге забедезалн това? • •

Родоотсиъппически куршуми пронизаха по мерзъкъ начинъ благородните и самоотвержени служители на Родината, па
зители на реда, на законностьта въ България :
Оно!. пол. н-къ—Добричъ
Ннастасъ Я. Малиновъ
Равувнавачъ I ст.
Гено Въл. Константиновъ

Мд. пол. стражари:
Дииитъръ Цв. Костадиновъ
Петъръ Йорд. Дечевъ
Найденъ Вит. Пенчевъ
Нено Ивановъ Неновъ
Иванъ Славовъ Златевъ
Славъ Станевъ Павловъ

Спете въ миръ, герои на България. Признателното отече
ство записва въ страниците на своята златна книга безсмъртните
ви подвизи и величавите дела.
Богъ да ви прости! Вечна ви память!

Граждани, когато узнаете нЬщо,
което ще допринесе за предотвра
тяването или откриването на едно
престъпление, криминално иди по
литическо, съобщете това на поли
цията. Не казвайте: * Какво ме ин
тересува мене, нма полиция, това е
нейна работа. Азъ не съмъ шпионинъ, немога да доноснича*.
Какво криво понятие за единъ
дългъ, който требва да икатъ прнсърдце всички добри и съзнателни
българи.
Подпомогнете полицията въ бор
бата й съ криминални престъпници
■ съ предателите — рушители на
устоите на държавата н на едине
нието на народа ни. Който обича
Родината си, той ще направи това!
Когато разкриването на една
кражба ндк едно убийство севабаю,

не хулете прибързано полицията.
По-добре ще направите да я подпо
могнете въ тежката й задача — да
й даяеге сведения съ които разпо
лагате.
Малцина отг вась знаятъ колко
трудъ, колко нерви съ необходими
на т$вн скромни служители довато
събератъ доказателства, тава наре*
чениятъ „грубъ материалъ*, и заед
но съ нвоблнченнятъ, твърде често
опитенъ ■ ловъкъ престъпннкъ, да
гн представятъ на съдебните власти.
Ще се съгласите, че полицаите,
макаръ вече щколувани, боровящи
и съ научни методи при работата
си, не съ факири, вито пъкъ врачуватъ „на карти* н „набобъ*,8а
да узнаватъ вей кога и тутакси автора
на дадено престъпление и да го
валовятъ.
/
Граждани, когато въ късна доба
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Отр. 2

САМО-КОВЪ

Проф. Ил. Януловъ

Не само мастните органи но
и самото население трЬбва да се
вслушвать презъ точа изключи
телно време най-впиматслно въ
разпорежданияга и наставленията
на Дирекцията на народното
здраве. Колко го и усърдни да
са грижитЬ на Д'!ьжносп!игЬ
санитарни лица, гЬхнигЬ усилия
никога не биха били достатъчни,
ако самото население стои бе
зучастно къмъ тия усилия а
още повече ако съ своята небрежность понижава възможно
стите за добри резултати. Една
непрестанна бдителность за лична
и семейна хигиена и едно будно
и преданно сътрудничество за
обществена хигиена, — ето единъ
дългъ на всеки членъ на нашата
народна общность, който дългъ
въ военно време се издига до
степень на една безусловна по
веля.
Народното здраве, по понятни
причини, е най-застрашено въ
военно време, но то е най-ценно
за мощьга на народната отбрана.
. Който съ своето нехайство или
съ своето безучастие се пре
пречва на патя на държавните
усилия за запазване на народ
ното здраве, извършва едно отъ
най тежките вредителства, и то
въ военно време.
Въ военно време рисковете
за народното здраве се увеличаватъ извънредно много за во
юващите страни. Прекомеренъ
трудъ и изтощение, недохран
ване и лишения, душевно напре
жение и тревоги, жертви по
бойните полета, а въ най-ново
време жертви и отъ въздушни
нападения, разрушения на жи
лища, опустошения на области,
тежести при евакуация, страда
ния на бежанци и пленници, и,
най-главно, удобна почва, която
тия усл‘ вия създаватъ, за да се
пренесатъ и да пламнатъ епиде
мични болести, — всичко това
поставя въпроса за здравето на
войска и население на първи
планъ.
Въ невоюващите страни много
отъ тия тежки условия сащо
настАПвать въ време на всеобщи
войни, като миналата или сегаш
ната, и затова и тамъ въпросътъ
за здравето на войската и насе
ление добива първостепенно зна
чение.
Тия тежки условия увеличаватъ жертвите отъ всички бо
лести, особено отъ социалните
болести и най-вече отъ епиде
мичните болести. Тия жертви,

давани въ военно време, не са
по малко, презь всички почти
досегашни войни, отъ броя на
жертвигЬ, причинявани отъ чи
сто военни средства. Това ни
показватъ по единъ несъмненъ
начииъ за миналата световна
война статистиките на Обще
ството на народите. Интересно
е да стбележимъ, че въ една
тъй културна и отлично орга
низирана въ санитарно отноше
ние страна, като
Германия,
смъртностьта отъ туберкулозата
се увеличи тройно презь 1917
— 1919 год. на почвата на из
гладняването.
Но най-големата опасность
при тия обстоятелства иде отъ
епидемиите. Те са постоянни
спагници на войната и на непо
средствено идещите месеци следъ
нея, дори у най-културнигЬ на
роди. Но, борбата съ техъ у
тия народи е по-бърза и по-си
гурна поради по-съвършенна
санитарна организация, по-висока
обществена и лична хигиена и
по-добри социални условия. На
изтокъ хигиеничното и санитарно
равнище, както и социалните
условия, са изобщо по-низки, а
което е още по тревожно, то е,
че гнездата на епидемиите са
по-близко, поради съседството
съ Азия.
Презъ войните въ последните
50 — 60 години източните на
роди дадоха извънредно много
жертви отъ епидемии. България
не направи изключение.
Още презъ тъй-кратката сръб
ско българска война това се е
погвърдило. Въ отчета на Бълг.
дружество „Червенъ кръстъ“ за
дейностьта му презъ войната въ
1885 год. се казва и следното:
я Когато настАпиха големите сту
дове къмъ края на ноемврий и
началото на декемврий, въ Со
фия започнаха да прииждатъ ти
фозно болни, за които друже
ството откри на свои разноски
въ клуба при лагера болница за
тифозно-болни.
Опустошенията отъ епидемии
презъ оалканската война беха
изключително големи поради
пълната неподготвеность за бор
ба съ техь. Известно е, колко
тежко се отрази холерната епи
демия следъ сраженията при Чаталжа. Около 60°/о отъ загина
лите наши войници станаха жерт
ва на епидемии и други болести
презъ Балканската война. ВсрЪдъ
населението на известни места
епидемиите взеха сащо много
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жертви. Така, въ Вратчанския
окрлгъ въ 1913 г. умряха отъ
холера 5,000 души, когато/презъ
цЬлзта Балканска война .отъ тоя
окрлгъ загиналигЬ пб бойнигЬ
полета далечь не достигатъ тая
цифра.
Презъ Европейската война на
шата страна, макаръ вече подобрр подготвена, даде, при
43 000 убити по бойнигЬ полета
войници, 26,000. умрели отъ
редовегЬ на войската отъ бо
лести, вънъ отъ умрЪлигЬ отъ
рани. Що се касае пъкъ до на
селението извънредно увеличе
ната смъртность се дължеше
почти изключително на епидемии
(холера, петнистъ тифъ, малария
и пр). Веднага следъ войната,
все на почвата на изгладняването
и нечистотата поради мизерия,
инфлуенцата, една обикновена не
тъй страшна епидемия, причини
едно истинско опустошение, ко
ето се измерва съ цифрата
35,000 смъртни случаи само
презъ последнигЬ три месеца на
1918 год. Въ София презъ оня
фаталенъ октомврий умряха —
за единъ месецъ — крАгло 2,000
души, т. е. по 65 погребения
срЪдно всЬки день, когато презъ
цЪлата 1914 год, въ София е
имало 1679 смъртни случаи.
Ето защо грижата за запаз
ване народното здраве въ военно
време е единъ САщественъ елементъ на общата грижа за на
родната отбрана. Още отъ мирно
време требва да се подготвятъ
всички необходими мЪрки и ма
териали. Требва да подчертаемъ,
като по-общо заключение, необходимостьта отъ ц-Ьлостна сто
шанска, социална и здравна по
литика, особено за военно вре
ме, защото недАЗигЬ на сто
панска и социална почва предсгавляватъ големи и понякога
непреодолими пречки за запаз
ване на народното здраве, а осо
бено за противоепидемичната
борба.
НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Страшна
буря въ Самоковъ
На 14 и 15 т. м. въ града ни
бушува страшна буря не запом
нена отъ стари хора. Силната
снажна виелица направи много
пакости: събори огради, комини,
мазилки и изпочупи прозорци.
Падна и горната часть на минарето на джамията. Презъ цЪлого
време телефонните връзки съ
Самоковъ, Чамъ-кория и Дуп
ница беха прекАСнати.

За членовете на
Популярната банка
Банката кани повторно всички
свои членове, които не са по
лучили диви ден ца си върху де
ловия капитал ь да сторятъ това
незабавно.
СащитЪ да носятъ и членскит^ си книжки отъ Посмърт
ната каса, за да имъ бждатъ
уредени задълженията къмъ по
следната за 1941 год.
Нека се има предвидъ, че
всЬка нередовность къмъ касата
носи рискове и че следъ изти
чането на три месеци отъ пър
вата покана се губи въобще пра
вото на членство, спира се помощьта и пр.
Управителниятъ съветъ на бан
ката е разрешилъ на Самоков
ската градска община новъ дългосроченъ заемъ отъ два ми
лиона лева за постройка на
модерна кланица съ всички от
деления за преработка на месо,
кожи, черва и пр.
Съ това се разрешава единъ
големъ стопански и здравенъ
въпросъ за нашия градъ.

Ловна вечерь
самоковското ловно д во „Ссколъ“ утре, САбота, въ салона
на читалището ще даде своята
традиционна вечерь, на която ще
се разиграе богата томбола отъ
убитъ дивечъ и др. предмети.
Самоковско училищно настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ № 381
На 25. ноемврий т. г. (вторникъ),
отъ 9 до 11 ч. преди обЪдъ, въ тръж
ната зала на Самоковската община,
съгласно публикуваното въ в. „Само
ковъ“, бр. 352/41 г. обявление №333
ще се произведе търгъ съ явна конку
ренция. аа отдаване на наематель за
срокъ отъ 3 години: 1942, 1943 и 1944
училищната ливада .МЕРАТА* отъ50
декари, находища се въ землището на
гр. Самоковъ, м. „Подъ артнл. казар
ми*, съ право, ако наемателя пожелае
да я разоре и засади съ земеделски
култури.
Първоначаленъ годишенъ наемъ
4,000 лева.
Залогъ 5о/0 върху първоначалния
тригодишенъ наемъ. Законътъ за Б. о. п. е задължителенъ.
ПоемнигЬ условия въ канцеларията
на настоятелството.
Гр. Самоковъ, 19 ноемврий 1941 г.
Отъ училищното настоятелство.

. Продава се
МЪСТО на ул. Царица
Йоанна и Подридна на наслед
ници Велинъ Колеви.
Споразумение
Лнна С, Николова

аглово

на студената зимна нощь, следъ
приятно, прекарани часове въ теа
търа или съ приятели на „ софра *
въ механата или ресторанта, съ
вдигната яка и рхце въ джобове се
прибирашъ въ топлото си жилище,
хвърли единъ погледъ на „незначителннятъ* стражарь. Ти си го вид-Ьлъ на отиване, ще го вндишъ и
сега на връщане. Той е все тамъ,
изправенъ н бодъръ на поста си,
съ бавна и равномерна стхпка да
тъпче снега или вальта, бруленъ и
шнбанъ въ лицето отъ студения гъ
ветъръ!
Ако не смЬташъ, че ще подцевишъ себе си съ това, свади шапка,

поздрави го! Това ще бхде неговата
награда 1
Нима не благодарение на него
ти си се вабавлявалъ спокойно, а
сега ще- отпочивашъ въ мекото си
и топло легло, необезповояванъ отъ
никого? . . .
Ако полицаатъ- ти направи бе
лежка или „отреже“ по карнетка
2») — 30 или 60 лева, затова че си
нарушилъ н*коя полицейска ааповЬдь, осигуряваща на гражданит-й,
напримйръ, нощната тишина и спокойствие, не го ругай, а признай
мьлкомъ въ себе сн грешката си н

• разтвори кесията си “. Той изпълнява
дългъ, прннасящъ полза на тебе.
Когато бхдешъ поканенъ въ по
лицията, явявай се охотно н бевъ
страхъ, ващото полицейскиатъ участъвъ не е вече место ва побои ща
и проивволи.
Ако жена тн, илн сестра ти,
требва да се яви на ра8питъ въ
участъка, не губи времето сн н ти
да я придружншъ непременно прн
отиването й тамъ. Полицаите сащо
вматъ жени и сестри. Като подчер
та вашъ недоверието си къмъ техъ,
ти ги обиждашъ.

Желю Шикъ

Радуилско селско общ. управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 4328
Общинското управление известява
на интересуващите се, че на 26 ноем
врий т. г. отъ 10 — 12 часа преди
обедъ въ общинското управление ще
се произведе търгъ съ явно наддаване
за продажба на единъ конь и една
кобила впрегатни, които сх бракувани.
Първоначална цена за коня 4000 лв„
аа кобилата 4000 лева. Залогъ 10«/*.
с. Радуилъ, Ю.Х1 1941 г.
Отъ общ. управление
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