
\.•„ии-тикй
^ректора - •

Год. УЦ .. САМОКОВЪ, 17 ЯНУАРИЙ 1942 ГОД.

? Брой 364
с?

I
1 с Р л.

Злгжмшш шхп
С. '

ВI :*-ШЛ II"
...гот» !»»«

• 1* I ни к III11 И тш
8ИДНЯ-1в2?г*А. V ./ ИАДАМЪЧЛа? ГД*.
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АБОНАМЕНТЪ: за година 50 лева, 6 месеци 30 лв. Единъ брой 1 лв, 
на кв. см. ио 50 ст.; всички други до 30 думи по 1 левъ на дума, а съ повече отъ 30 думи — първитЪ 30 думи по 1 левъ, а останалите по 50 ст.

ОБЯВЛЕНИЯ: венчални, годежни и за панахиди по 40 лв.; отменяване честитки 20 лв.;
на дума

Инж. Дим. Хр. Карастояновъ На всички вдовици, недАгави, 
сираци и неспособни за работа 
се дадоха чув твигелни помощи 
въ пари отъ 200 до 500 лева 
на семейство. Общо са подпо
могнати 365 семейства съ сумата 
98.700 лева.

Събраните помощи се разпре
делиха отъ общо-гражданския 
комитетъ както следва ;

1. За раздаване на бедни граж
дани за коледните пра- 
здници лева

2. За издръжка на 
народната кухня при 
общината

3. За ученическата 
трапезария при гимназията 10 000

Всичко лева 128,700
Остава единъ свободеиъ оста- 

гъкъ отъ 2,164 лева, койго ще 
се раздаде на бедни презъ зи
мата.

Боянъ Кабранджиевъ
околийски управитвль

нЪма да приема гости на именния си 
день — 19.1 — Богоявление

ЗИМНАТА ПОМОЩНА АКЦИЯ
ВЪ САМОКОВЪ

V** ■ I,;

Иорданъ М. ГеровъЗа провеждане на зимната по
мощна акция за подпомагане на 
бедните самоковски 
отъ името на общината се учреди 
общограждански почетенъ коми
тет ь съ участието на началникъ 
гарнизона, архиерейския наме~ 
стникъ, околийския управитель, 
представители на всички благо
творителни организации и уча
стието на видни гражданки и 
граждани.

Акцията се проведе напълно 
доброволно и се изрази въ съ
биране на помощи въ пари и 
натура —храна, облекло и дърва 
между гражданите, самоковци 
установили се на местожителство 
въ други градове и вилоприте- 
жателите въ Чамъ-кория. Освенъ 
това върху входните билет»* на 
КИНО представленията въ чига- 
лишет»«-паметник ь „Опщь Па
исий*1' се събира допълнителна 
такса отъ 2 лева на всеки би- 
легь въ приходъ на помощната 
акция.

За провеждане на зимната по
мощна акция и за по-широкото 
й популяризиране, комитета из
даде специаленъ апелъ отпра- 
венъ до гражданството. Въ об
щинския вестникъ съ САщата 
цель се поместиха статии и апели 
къмъ гражданството за щедрость 
и милосърдие.

Образувани беха шесть ко
мисии, начело съ свещеникъ и 
видни гражданки и граждани на 
които беше възложена задачата 
да посетятъ гражданите въ опре
делени, дни за събиране на до
броволни помощи въ пари и 
натура.

На по-заможните граждани, 
комитета отправи писмени и по
кани за доброволно внасяне на 
дара направо въ общината. Та
кива писма беха отправени и до 
самоковци живущи въ други 
градове и вилопритежателите въ 
Чамъ-кория.

Комитетътъ отправи покани 
до всички шефове на учрежде
нията да замолятъ подведомстве
ните си да дадатъ еднодневеиъ 
доходъ отъ заплатите си за м. 
декемврий въ помошь на зим
ната акция.

Резултатътъ отъ така прове
дената зимна помощна акция аъ 
града ни е следния; 1. Събира
ни помощи въ пари 130 864 лв. 
2. Събрани неща и вещи въ 
натура.

Понеже помощната акция се 
проведе навреме и планомерно, 
резултатите са много задоволи
телни за нашия градъ.

Провеждане на зимната по
мощна акция е започнато за 
пръвь пать презъ 1936 година 
и са получени последователно 
следните резултати: 
презъ 1936 г. събрано лв. 60 368 

„ 1937 г.
, 1938
„ 1939
• 1940
Вижда се ясно, че зимната по

мощна акция отъ година на го
дина дава по-добри резултати и 
получава по-голема популяр- 
ноаь и общественость.

Сьбраните помощи отъ зим
ната помощна акция презь 1У41 
година се раздадоха на бедното 
самоковско гражданство.

нЪма да приема на именния си день
граждани

Домника и Иванъ Касеви
нЪма да приематъ на именнигк си днн„ 35 839 

„ 77.032 
„ 85 316 
„ 97,736

98,700

Вш Птици20,000
АДВОКАТЪ

София, ул. мЦарь Калоянъ“ 
№ 10, I етажъ, стая 11.

Защитява дЪла предъ

всички еждилища.

ковски" № 120, Дирекцията за 
гражданската мобилизация — Со- 

** фия; общината — Самоковъ.

ГМЦШ1ШШ 1ЖГЛ9ЩЙ ВИ МИНАТА 

Л НВШ РИЛСКИ“
За да се осигури снабдяването 

на гр. Самоковъ и околията съ 
вАглища, предписва Ви се да 
изпълните следното:

1. Както всички каменовАГлени 
мини, така и мината „Св. Иванъ 
Рилски“, е граждански мобили
зирана. Следователно, требва 
най-точно да се спазва закона 
за гражданската мобилизация и 
всички постановления издадени 
въ връзка съ него.

2. Подготовката на рудника да 
върви въ унисонъ съ експлоа
тацията Рудникътъ требва да е 
така подготвенъ, щото да задо
волява по възможность въ всеко 
време и напълно нуждите отъ 
гориво на Самоковския край, 
като за 1942 год. мината требва 
да може да произвежда месечно 
най-малко 750 тона.

3. Въ най-скоро време да се 
направятъ проучвания за откри
ване на нови експлоатационни 
полета, съ огледъ да може да се 
подготви рудника, за да даде 
презъ 1943 година едно про
изводство отъ най-малко 12,000 
тона.

ща отъ мината „Св. Иванъ Рил
ски* при с Доспей.

Анкетата установи, по безспо- 
ренъ начинъ, че мината не е 
експлоатирана правилно, рацио
нално и въ интересъ на самоков
ското гражданство. ЙАГлищтга 
безъ да бАдатъ сортирани са 
доставяни на гражданството за 
пьрзо качество. Освенъ това ек
сплоатацията на мината е вършена 
съвсемъ бавно, като не е вадено 
достатъчно количество ВАглища, 
вследствие на което болшинство
то оть самоковското граждан
ство останаха безь ВАглища за 
презъ зимата. Зь резултатъ на та
зи анкета Дирекцията на природ
ните богатства е предписала на 
концесионерите да отстраня гь 
всички нередовности.

Ето писмото съ което се пред
писва да се взематъ необходи- 
мигЬ мерки за редовното и 
навременно снабдяване на само
ковското гражданство съ ВА
глища :

Снабдяване гражданството съ 
каменни ВАглища отъ мината 
„Свети Иванъ Рилски“ край с. 
Доспей, самоковско, винаги е 
билъ за общинската управа въ
проси отъ жизнено значение, 
ище въ началото на м. нсемврий 
1941 г. общината напр .ви оплак
ване предъ Дирекцията на при
родните богатства при Мини
стерството на търговията, про- 
мишленностьта и труда, оть на
чина на експлоатиране на тази 
мина. Изтъкна се, че концесио
нера не експлоатира рационално 
мината и че интересите на кон
суматора не са защитени. Знайно 
е, че на гражданите беха събра
ни средствата още презь юлий 
и авгусгь за направени порАЧКи, 
а каменните ваглищт се доста
вяха едвам ь къмъ края на м 
декемврий. Освенъ това не се 
спазваше никаква категоризация 
на ВАГлищата, като всички се 
продаваха за първо качество. 
Сащо така имаше единъ нескон
чаем ь спор ь между каруцарите 
— превозвачи и притежателя на 
мината, отъ който споръ стра
даха интересите на самоковското 
гражданство.

Но поводъ на тази интервен
ция на Самоковската община, на 
26 ноемврий 1941 год. се про
изведе най-обстойна анкета отъ 
инженеръ Борисъ Ганчевъ, по 
въпроса за снабдяване на градъ 
Самоковъ и околията съ вагли*

4. Да се доставятъ на мината 
най-редовно необходимите ма
териали и инвентаръ, като се 
държи и единъ постояненъ де- 
позитъ отъ техъ, така щото 
никога работата да не спира 
поради липса на материали.

5. Да се разшири жилището 
за работници, или се построи 
ново такова, като общо се даде 
подслонъ на най-малко 30 души.

6. Да се построи най-малко 
единъ навестъ за ВАглища съ 
минимална плошь 100 квадратни

ьядето да става просЬ*

«Министерство на 
търговията, пром. и труда 

дирекция природни богатства 
отдЬлонио мини и кариери 

№ 256
13 януарий 1942 год.

София
До концесионерите на мина «Свети 
Иванъ Рилски* при с. Доспей, Само
ковско: г. Д-ръ Иванъ Кожухяровъ 
София, ул. «Александър ь I“ № 16» г. 
Христо Марковъ - Самоковъ.
Копие: техник, ржководитель на мина 

«Св. Ив Рилски" г. инж. Богомнлъ 
Радославова, София — ул. ,?«•
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Разисквания по бюджето-проекта 

на Самоковската община за 1942 г.
болести, които безъ да се забе- 
лезва и желае се занасятъ въ 
училището стъ децата на забо
лели семейства.

Ако е възможно и съобразно 
съ законите и понеже имамр от
делно стопанско предприятие 
„аптека* общината да откупи 
аптеката на Бенционъ и основе 
като свой клонъ.

Намирамь за крайно нуждно 
постройката на единъ модеренъ 
клозетъ въ долния площадъ на

ще бжде несьвм^стно, обаче 
добре е следъ като < мЪтаме, че 
много сме постигнали, да вижда
ме, че има още много да се прави.

Както Ви е известно,’ къмъ 
обикновения, досегашенъ кржгъ 
на работа за здравната служба, 
ние включихме и д *а нови инсти
тута -здравно-съвещателна стан
ция за майки и деца и родилния 
домъ Грамадното значение на 
тия институти е толкова ясно за 
всички, че нЪма нужда да го 
подчертавам ь и предъ просвете
ните общински съветници, които 
сигурно иматъ пра илна преценка 
за гЪхъ. Ще спомена само, че за 
една година вь нашия родиленъ 
домъ се дава животъ на повече 
оть сто нови самоковски граж
дани и то при условия далечь 
подобри 
опасна за здравето на майката и 
детето домашна обстановка Тия 
майки, които са имали случай да 
ползуват ь грижите на родилния 
домъ, са почувствували неизме
римите услуги, които този 
институти носи на самоковската 
майка и на най-новите граждани 
на Самоков ь. Това първо и ва
жно училище за новата майка 
гарантира и връзката между ро: 
дилката и втората школа за нея 
и детею -здравно-съвещателната 
станция, която иъкъ е въ не
прекъснат) и полезна връзка съ 
компетентния лекарь. и добрата 
майка. кАдето безплатно всека 
самоковска гражданка проверява 
телесното и душевно здраве на 
своята рожба и кАдето получава 
правилно и целесъобразни на
пътствия, за доброто гледане на 
лецата.

~—РсобешщгЬ времена, , които 
живееме и 'свързаните съ техъ 
грамадни раздвижвания на хора 
отъ едно место на друго, спо- 
собствуватъ и за неимоверно 
бързото пренасяне и разпростра
нение на възможните инфекци
озни заболявания, които много

(Продължени* отъ бр. 363)
Предвидената сума за подобре

ние на говеждия пазаръ ми се 
вижда малка, азъ отдавам ь го- 
лемо значение на този пазаръ и 
моля, ако намерите за уместно 
да поискаме отъ Министерството 
на земеделието, да се съгласи 
да ни разреши още единъ день 
къмъ панаира, като го разделиме 
на пролетенъ панаиръ 3 дена и 
3 дена есенненъ панаиръ. Въ про
летния панаиръ освенъ всичко 
друго добре ще 6аце да е за- 
стАпено свиневъдството понеже 
свинете за угояване се купуватъ 
точно по това време, а такива отъ 
нашия край не са достатъчни и 
особенно гражданите са прину
дени да отиватъ да ги търсятъ 
по разни начини и чгсто отъ за
разени места, поради което „се 
причиняватъ големи разходи и 
загуби Сащо е отъ полза за 
всичкия добитъкъ на два пати 
въ годината да има тъй да се 
каже своя търговски балансъ.

Нашето население за дълго 
нема да свикне по 5 дни да стои 
на панаира, а по за 3 дни на 
два пати ще му блде по-удобно 
и ще става отличенъ панаиръ.

Господинъ кмете и господа

Димитъръ Спасовъ —
Набавянето на повече семена 

за посевъ да се започне отъ по- 
рано и въ по-големо количество, 
за да• се подобри прихода на 
данъкоплатците, та да има реа- 
ленъ бюджетъ общината.

Да се вземе мерки за набавя
не фуражъ на добитъка, за да не 
стане нужда при гладъ на сащия 
да се принуди стопанина му да 
изразходва семената си.

Нуждите на селата са много 
и отъ различенъ видъ. Говори
ли сме и другъ пать върху 
техъ, говориме и сега и ще има 
още много да се говори, обаче 
нищо не може повече да се на
прави поради това, че нематъ по
вече приходи, обаче има голема 
нужда отъ вода въ с. Злокучане 
и въ с. Шипочанъ, създадохме 
училище, ще се помАчиме да на- 
мериме средства и за една чеш
ма поне предъ училището, сащо 
и въ Ново-село. Понеже и трите 
села иматъ борови гори, доста
тъчно би могло отъ техъ да се 
взематъ средствата.

Предвидените земеделски ма
шини са отъ голема нужда и 
непременно да се взематъ и раз- 
дадатъ.

чаршняга, надъ сащия каналъ 
на вод-»та отъ банята ако не мо-

бАде изцело въ земята,же да
може да бАде наполовина надъ 
земята. Съ това нема да се на
пакости никому, а ще се улесни
населението и ще се премахне 
една странна за времето и сери 
озно опасна навичка да се ходи 

на неопр делени ме
беднатаотъ и

по нужда 
-ста изъ целата чарпия Нуждата 
е особенно чувствителна въ па
зарни дни отъ външни лица, ко
ито не знаятъ КАде има отходни
места и са принудени да за- 
мьрсяватъ навсекАде.

Доклада на господинъ кмета 
изслуша хъ съ внимание, но по- 

- ради големия му обемъ всичко 
не можахъ да запомна. При 
отделните парагр фи повторно 
ще ни поясни.

Разбрахь, че той се е рако- 
водилъ отъ нуждите на населе
нието и ни представя на разгле
ждане бюджетъ както и зъ ми
налото съ творчество исъогледъ 
да бАде реаленъ, който удобря- 
вамъ и ще гласувамъ на първо 
четене

Желая здраве и животь на

съветници, изложеното до тукъ 
сметамь за много-уместно и моля 
още идната пролеть да се прило
жи, като се избере и най удобната 
дата.

ването и складирането на ва- 
глищата.

7. Да се поправи изъ основи 
патя отъ мината до с. Доспей 
съвместно съ, общината, респек
тивно държавата (горските вла
сти, окол. инженеръ и пр.)

8. Техническия рАководитель, 
респ, техникътъ на мината, да 
съобщава два пати месечно, на 
5-то и 20-то число на месеца, въ 
Дирекцията за природни богат
ства (Соф. районенъ инженеръ) 
за по-главните работи презъ 
полумесечието, въ връзка съ 
максималното производство — 
брой работници, изработени над
ници; производство и пласментъ 
въ тона; депозитъ вАГЛища, под- 
поренъ и взривенъ материалъ и 
карбидъ въ края на полумесе
чието, напредъкъ на 'галериите 
за всека по отделно въ метри; 
сондажи, колко метра и какъвъ 
резултатъ; колко тона вАглища 
неизпълнени порАчки има ми
ната въ края на полумесечието.

9. За всички срещнати спанки 
ни уведомете веднага, за да на- 
правимъ постапки предъ Дирек
цията на гражданската мобили-

Идеята за създаване на складъ
за горивни материали намирамъ
за уместна. Още презъ летото I постоянното присАтствие и на 
съ общински,'пъкъ й'съ^а?Тни^’^об(дтГ|ТС1ПГ5г съветъ-и--училищна- 
превози общината да достави ка- настоятелство и миръ въ страната!

за да м»‘же да положимъ усилия 
за провеждане изпълнението на 
бюджета и до година, кигато ще 
гласуваме последния на нашия 
мандатъ бюджетъ, като излеземъ 
отъ тукъ спокойно и съ мисъльта, 
че не сме бездейавували и че 
сме допринесли сь нашите раз- 

яненъ пать, а нашия пать зависи бирания на населението, 
отъ снеговете. До сега нужда
та отъ топливо не чувствувахме, 
понеже въ снежните дни близ
ките. села съ шейни доставяха 
дърва, обаче горите имъ нама- 
леха и те не са вече редовни 
доставчици. Съ горните мерки 
ще имаме урегулирани цени и 
запаси за всеки случай.

Въпросътъ за докарване чиста 
вода за града стои още неразре- 
шенъ. Най близко до насъ се 
взе водата, съ която се ползува 
и слави столицата, но даже се 
слави предъ чуждия светъ и 

зация. България. Ние на времето про-
10. Техническиятъ рлководи- пуснахме случая да се снабдиме

тель да представи най кАСно до съ нея по много известни и не-
25 януарий т г. въ Дирекцията известни причини, обаче станали-
проекто-планъ за работите презъ те грешки в ь миналото ще трЬб-
1942 год., придруженъ отъ ва да се поправятъ и града да се
съответно изложение, отъ коего снабди съ чиста вода и ако ние
да се вижда въ подробности не уредиме този въпросъ ще
проектираните работи за пости- требва да го уредятъ онези, ко-
гане на максимално производство, ито ще ни заместягъ. Но азъ

11, За неизпълнение на горните смЬтамъ, че по-добре е ние да го
предписания ще се налагатъ гло- уредиме, понеже ний го и по
би, а за нарушение на Закона вдигнахме,
за гражданската мобилизация— Доддържамъ преждеговори-. 
ще се прилагатъ предвидените вшите за назначаване на учили-
въ сащия наказания. щенъ лекарь Ние се скАпиме за

Като крайна^ мерка, ще се средствата, които ще дадеме
Гфиложи чл. 46 отъ Закона за . заплатата на единъ лекарь но по 
мините. невидимъ пагь отъ джобовете
Директоръ инж. Д. Мариновъ на населението излизатъ много 

Нач. на отд. А. Димитровъа големи суми и загуби поразии

*Т------

менни ваглищз отъ кАдето на
мери за най-износно за нужди
те на населението, и така сащо 
презъ летото да се отсича и 
превозва рано есенния клекъ отъ 
планините, докато не са палнали 
снегове. Ний не сме на железо- 
ПАтенъ вАзель и немаме посто-

често довеждать до страшна де
зорганизация въ редовете на най- 
ценните и важни за момента 
групи отъ обществото. Това на
лага, безусловно, здравния кон- 
тролъ надъ най податливата къмъ 
заболяване учил. възрасть, да бА
де непрекъснатъ и задълбоченъ. 
Това обстоятелство многократно 
се изтъкна и отъ най-високите и

Д-ръ Ят. Перниклиевъ: Въ
обширното изложение на госпо
динъ кмета, съ удоволствие чу
хме за правилните разбирания, 

има нашата общинскакоито
управа по най-важните и акту- 
елни въпроси на сегашното вре 
ме. Вь това изложение проли 
чава сериозното отношение ко
ето общинската управа има къмъ 
всички социални, благоустройст
вени, културно-просветни и здра
вни проблеми, на които се дава 
съобразно съ възможностите и 
едно правилно разрешение.,Дра
го ми беше да чуя, че въ това 
изложение се отрежда достатъчно 
внимание и на народното здра-

отговорни места на държавното 
управление. Този неотклоненъ 
контролъ ни се наложи и презъ 
изтеклата година и само ние.които 
бехме задължени да го органи
зираме, безъ да имаме ссециаленъ 
лекарь за това може да Ви ка- 
жеме съ какви големи трудн' сти 
требваше да се справяме и съ 
колко много пропуски требваше 
да се съгласяваме, които слава 
Богу, че не излЬз >ха такива па
губни, както можеше да блдатъ.

Други неудобства, които имагъ 
здравните органи при борбата 
съ заразните болести са 
че нема съ

веопазване и друго яче не м>же 
да блде, особено въ времена ка
то днешните, когато вниманието 
ни къмъ всички условия, които 
биха разстроили обществото по 
какъвто и да е начинъ, требва 
да са удвоени — естественно е 
тогава бдителностьта ни къмъ 
здравето на гражданите да блде 
особенно подчертана.

Азъ има да правя само некол- 
ко малки забележки върху здра
вната часть на оюджета, който 
сега разглеждаме

Да се каже, че малко е напра
вено оть страна на общината за 
здравната служба въ града ни

и тия,
какво да се тран- 

спортиратъ болните и дрехите 
дома до болницата или 

дезинфекционната станция 
че обикновенно 
датъ

имъ отъ
и това.

не се предвиж- 
суми въ бюджетите 

издръжка семействата на бедните 
карантинирани болни 

Тия

за

-г
• /""Зза констатации ми даватъ

основание да подчертая, че об
щинската санитарна служба 
още и то доста и 
доволени нужди*

има
важни неза-

1
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СКРЪБНА ВЕСТЬ СКРЪБНА ВЕСТЬ *
Оь препълнени отъ скръбь сърдца, известяваме на'род

нини, приятели и познати, че обичниятъ ни татко и дЪдо
Самоковската популярна банка известява съ прискърбие 

на всички свои членове за смъртьта на члена-основатель и 
ПРЪВЪ ПРЕДОЕДАТЕЛЬ на управителния й съветъКОСТА к. китовъ кости к. КИТОВЪ(на 66 години) 

на 15 януарий т. г., 4 часа следъ об^дъ,
Богъ да го прости!
Погребението се извърши на 16 т. м., петъкъ, 3 часа 

следъ об-Ьдъ.

предаде Богу духъ.
(на 66 години)

Покойниятъ олицегвореяие на кооперативна дисци
плина и моралъ. Подъ неговото мАдро рАКОводство, банката 
закрепна и спечели най ценния капитал ь — общественото дове
рие. чрезъ което се издигна до положението на най-мощния 
кредитенъ ииститутъ въ нашия градъ. Съ неговата смърть 
банката и нашата общественость губять единъ отъ първигЬ 4 
идеалози и строители на кооперативното д^ло въ Самоковъ.

Богъ да прости отличниятъ кооператоръ, прекрасниятъ 
човЪкъ и незаменимиятъ баща ....

Гр. Самоковъ, 16 януарий 1942 год..

Гр. Самоковъ, 16 януарий 1942 Отъ опечаленитЬгод.

СКРЪБНА ВЕСТЬ
Самоковското градско общинско управление съобшава 

съ прйскърбие, че бившиятъ кметъ на гр. самоковъ

КОСТА к. КИТОВЪ
скоропостижно почина на 15 януарий 1942 год въ 3 
следъ обедъ.

часа Отъ Популярната банка
Миръ на праха му!
Гр. Самоковъ, 16 януарий 1942 год. СКРЪБНА ВЕСТЬОтъ общината

Самоковск- то женско благотворително и образователно, 
д-во .Зора“, съ скръбь съобщава за смъртьта на заслужилия 
дружестенъ деець

Нека ми бАде позволено да 
изтъкна предъ Васъ, че ние сме 
извършили до сега грубата, без
условно и най-важната крачка, 
като сме създали нЪкои отъ 
институтите за които Ви спо- 
менахъ — сега предстои тяхното 
уреждане. Ще Ви кажа, че въ 
родилния домь, който има ху
бави помещения, добра родилна 
стая и стаи за род «лк ггЬ и бе
бетата, н*Ьма почги никакви ин
струменти, а тия които има са 
стари и похабени и често пати 
взети отъ амбулаторията. Много 
пжти става нужда, за да се про
веде правилно раждането да се 
прибягва до вземане^инструменти 
отъ другаде. Тия празднини въ 
здравното обслужване съ малко 
средства могатъ и требва да 6а- 
датъ запълнели. Хубав ь и ценен ъ 
е родилния домъ, но той требва 
да стане изисканъ въ всеко от
ношение — налага се да се на- 
бавятъ още детски креватчега, 
носилки, чаршафи, одеала, халати 
и пелени. За здравно-съвеша* 
тателната станция требва още 
малко пособия и инструменти, 
за нея требва да има кредитъ 
и за набавяне млеко, което да 
се раздава на бедните кърмачета.

• Що се отнася до организира не 
на училищната здравна служба 
азъ пакъ дебело подчертавамъ 
необходимостьта отъ специаленъ 
училищенъ лЪкарь, на който ще 
с$ възложи работата въ родил
ния домъ, здравната станция и 
въ основните училища въ града 
и селата къмъ него. Липсата на 
лекари, особено сега е остра, но 
като се има предвидъ близостьта 
на града ни до София, и въз
можностите за гражданско мо
билизиране на ле«.ари, може да 
се надаваме да намЪриме и при- 
влЬчемъ некой младъ и енерги- 
ченъ лекарь, на когото да се 
възложи тази отъ особенно зна
чение длъжность, съ която ще 
се оформи една целостна общин
ска служба, каквато требва да 
бАде самоковската.
' Съ малко средства ще може 

да се ликвидира и съ неудоб
ство да се наематъ случайно 
превозни средства за пренасяне 
на заразни болести, за да се 
избегне още една възможности 
за тяхното разсейване, като се 
набави за тази цель специална , 
закрита кола, па макарь тя да 
бАде и обикновенна каруца спе
циално приспособена за това. За 
Навременното обхождане на бол

ните по домовете, требва здрав
ните органи да иматъ на разпо
ложение и каквото и да е пре
возно средство, па нека то да 
бАде и едно обикновенно коле
ло. Има и още много макаръ и 
дребни нужди, които чакатъ 
своето задоволяване но моята 
цель е да искамъ да изр »зиме 
вь бютжета не това. което треб
ва, а онова, което може и требва.

Из бщо взето, предложениятъ 
бюджего-проектъ за 1942 г. е 
явно творчески, добре обмисленъ 
и сьобразенъ съ реалните нуж
ди и възможности, требва еди-

КОСТА К. КИТОВЪ
(на 66 години)

почетенъ членъ нп дружеството, дългогодишенъ членъ на кон
тролната комисия и строителния комитеть.

Поклонъ предь неметьта му!
Гр. Самоковъ, 16 януарий 1942 год. Отъ д-во «Зора41

СКРЪБНА ВЕСТЬ
Потребителната кооперация „Обединение“ въ гр. Само

ковъ съ прискърбие известява, че члена-основатель на коопе
рацията

КОСТА К. КИТОВЪ
нодушно да приемем^ като раз
бира се, си зап»зимъ правото на 
съответни малки изменения, ко
ито при П'*др< б ю разглеждане 
на неговите отде ти ще имаме^

почина на 15 т м , 4 часа следъ обедъ.
Гр. Самоковъ, 16 януарий 1942 год.

Отъ потребителната кооп. „Обединение*

самоковското читалище-паметникъ „Огець Паисий“ съ 
прискърбие известява за смъртьта на своя почетенъ членъ

възможность да направиме.
(Следва)

КОСТА К. КИТОВЪ *

Ново! Нот™риГ* Ново! починал ь на 15 т. м , 4 часа следъ обедъ. 
Миръ на праха му!
Гр. Самоковъ, 16 януарий 1942 год..ПОБЕДА“

(бивша „Фаръ“) сервира най- 
хубави напитки съ богатъ

Отъ читалището

СКРЪБНА ВЕСТЬизборъ мезета. 
Съдържатель Георги Д. Кросневъ На 15 т. м. кес-чаквано се раздели отъ свидни чада

КОСТА К. КИТОВЪНОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
роденъ 1876 год. — гр. Самоковъ 

Неговиять живот ь бе примЬръ на честность, трудъ иОбразцова самоковска 

полиция
На Коледа, когато гостите ни, 

които не беха стояли повече 
отъ половинъ часъ, си тръгнаха, 
забелязахме, че галещите имъ 
са откраднати. Веднага отидохме 
да съобщимъ въ околийското 
управление, а тамъ вече беше 
заловенъ крадеца (циганче) и 
галощите запазен^

постоянство.
Спи спокойно вечния си сънь! Богъ да те прости! 

- Гр. Самоковъ, 16 януарий 1942 год.
Отъ книжаритЪч въ гр. Самоковъ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ние, децата на починалия

Коста К. Китовъ,Йончевъ — Крнскарецъ
изказваме сьрдечна благодярность на г. Д-ръ Исаковъ, който 
положи свр ьхъ усилия, за да спаси живота на любимия ни баща. 
Заедно съ насъ бдеше и той надъ болния, облекчаваше болката 
му и вдъхваше вера вь утрешния по спокоенъ деиь.

Благодариме сащо на Негово Високо Благоговейнство, 
архиерейския намЬстникъ, икономь Ангель п. Димитровь, за 
у!ешителното слово, коего сгопли малко сърдцата ни; на всички 
дружества и организации, за издадените некролози; на всички, 
които изказаха сьболезнованията си устно и писмено.

Ьлагодаримъ о гъ все сьрдце на всички, кои го придру
жиха покойниятъ ни баща до вечното му жилище и се помо
лиха Богъ да го прости.

Самоковско градско общ., управление
ОБЯВЛЕНИЕ * 209

Нд 16-ия день следъ обнародване 
настоещето въ в. ,,Само-ковъ“, въ 
канцеларията на общината, отъ 9 до 
11 ч. преди обЪдъ ще се произведе 
търгъ съ явна конкуренция за про
дажбата на 17-та група дървенъ ма- 
териалъ, състояща се отъ 22*04 куб. 
м., Ш-то качество, етатъ 1941/1942 
стоп. година, при първоначална цена 
300 лева и производствени разноски 
229 лева. Залогъ за участие въ търга 
5 на сто, пресметнато върху стойно- 
сгьта, производствените и фондовите 
връхнини. Законътъ за Б. о. п. е за- 
дължителенъ. Поемните условия се 
намиратъ въ общината.

Гр. Самоковъ, 12.1 1942 г.

Отъ опечалените

Самоковското женско бла
готворително и образователно 
д-во .Зора“, обявява, че при 

Отъ общината девическото практическо занаят

чийско у-ще „Зора* има вакант* 
но м*Ьсто за учителка. Заявления 
до председателката на д-аото.

Мк____
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предстоящъ концертъ | ХлЬбътъ и картофитЬ
Музикалното дружество а Рилска съ орвестъръ съсгавенъ отъ членове

п&сень* урежда на 24 т. м. го- на оперния оркестъръ при гол-Ьми За европейските народи, где хл*Ьбъ, наложенъ ни по необ-
лЪмъ концертъ на ВИОЛО- овации отъ страна на публиката и
НИСТа Добринъ Петковъ. бива провъвгласенъ ва почетень ди-

Като се внае, че Добринъ Пе- ригентъ на Белградския детски те- 
тковъ е концертиралъ въ странство атъръ.
■ навредъ въ нашата страна съ Презъ 1937 г. вече 13 годишенъ, 
огроиенъ успЪхъ, очаква се концер- Добринъ наново се явява на кон* 
тътъ му да б&де истинско музикално цертната естрада предъ Белградската 
събитие 8а Самоковъ. Въ програмата публика този пжть, като солистъ ци- 
сж вастхпенн Бахъ, Чайковски, Па- гуларь, акомааниранъ отъ професоръ 
ганнни, Шопенъ, Брамсъ и Владн- Панчо Владнгеровъ. ЦЬлата бйд-
геровъ. градска и софийска преса отбедева

По-долу даваме извадки отъ ре- големия успгЬхъ на концерта и пред- 
цензин н критики за неговото го* рече на младия аргистъ блескава 
лемо ивкуство, както н краткц би- артистична кариера, 
ографнчни бележки ва схщия: Благодарение на тези успехи, по

„Едно отъ най-даровитите деца настояване на английския пълномо- 
на нашите дни е малкнятъ Добринъ щенъ министъръ вь София, Съръ 
Петковъ. Той е пълнокръвна цвгу- Бентингъ, английското правителство 
ларска натура — едно многостранно му отпусна стииендия 8а следване 
музикално дарование. цигулка и диригенство въ Царския

Петко Стайновъ, комповиторъ. му8нкаленъ колежь въ Лонцонъ. За 
Председатель на Певческия съюзъ. пръвъ пжть Англия дава подобна 

Преде, на Бълг. Музнв. федерация41, стипендия на чужденецъ.

Добринъ Петковъ е най-благо- Какво казватъ нашитЪ най- 
надеждния български младъ цигуларь, мУзи*^анти за
понеже неговнятъ ивключителенъ ци- Добринъ Петковъ
гуларскн талантъ е прндруженъ съ „Малкиятъ Добринъ Петковъ е
извънредна и истинска мувикалность, цигуларь сь кзтючителна дарби:

Проф. Панчо Владигеровъ техника, тонъ и мувикалность. 
отъ Държ, Муз. Академия.“ Арсени Лечевъ

вонцертмайсторъ на Пар. Ояера 
Подпредсед. на Държ. фнлхармочия“

повече, где по-малко хлЪбътъ 
и картофите са основни храни, 
които се намиратъ въ отноше
ние определя се въ голяма сте- 
пень както отъ климата и по
чвата така и отъ навицигЬ на 
населението. Въ зависимость отъ 
последните пъкъ е и начина на 
употреблението на картофите, 
които се консумиратъ, било 
като часгь отъ ястията, било 
като заместители на хлеба. Вь 
това отношение това е особено 
верно за северните европейски 
народи.

Картофите намиратъ все по- 
широко употребление, както ча 
храна на човека, така и за храна 
на животните, като големъ дЪлъ 
отъ техъ се употребяватъ и въ 
индустрията. У насъ, гдето на 
картофите презъ последните го
дини се обрьщч по-големо вни
мание. те се явяватъ ка<о много 
добри подобрители на храната, 
главно въ планинските райони, 
гдето виреенето на житни.е ра
стения е ограничено.

Вследствие на полаганите отъ 
Министерството на земеделието 
грижи, плошьта и производ
ството на картофите у насъ се 
увеличиха твърде много и вече 
те мегатъ да играятъ ролята и 
на заместители на хлеба. За това 
именно, по съображения отъ 
предвидливость и за задоволя
ване нуждите на новоосвобо
дените земи отъ зьрнени храни, 
у насъ се нал< жи въвеждането 
на т. н. картефенъ день.

^ Изобилието на каргофи у насъ 
презъ тази година и тяхната 
хранителность обуславять тях
ната лека замесгителна възмож- 
ность, за да можемъ да си га
рантираме прехраната до нова 
реколта. И градското население, 
което си купува хлебъ, и сел
ското, което си приготовлява 
само такъвъ, могатъ да изпол- 
зуватъ широко картсфигЬ, за 
да попълнятъ недостига отъ

ходимость.
Градското население М'-же да 

допълни недостигътъ отъ хлебъ 
съ картофи, които сварени, сж 
много вкусни негови замести* 
тели, а селското може да си 
меси хлебъ съ картофи. Така 
не само ше се увеличи количе
ството му, но ше се подобри из
вънредно много и качеството му.

Въ случая ние желаемъ да 
дадемъ едно практическо- указа
ние за употребата на картофите 
въ хлебъ, за да може да се по
лучи добъръ резултатъ.

Максимумътъ картофи, които 
се слага въ хлеба е 50 на сто 
или на 10 кгр. брашно се по
ставя 5 кгр. картофи. Слага се 
още 1^0 — 150 грама соль, 4 — 
45 литри вода и домашенъ 
кв&съ.

Картофите отъ вечерьта се 
сваряватъ и още топли се обел- 
ватъ, смочкватъ или пресоватъ, 
следъ което се оставятъ да из- 
тинатъ Размесватъ се съ 1 ли- 
тьръ хладка вода, покриватъ 
се съ платно, за да хванатъ кора 
и на другата сутринь се нриба- 
вятъ кьмъ брашното съ опреде
леното количество вода, соль и 
втасалия квасъ. Измесва се 
средно меко тесто, оставя се да 
втаса като се внимава да не пре- 
втаса, разнима се на хлебове, 
които следъ ново втасяне, се 
пекатъ бавно при по-низка тем-

КРАТКА БИОГРАФИЯ

Добринъ Петвовъ отъ 5 годишна 
възрасть е зааочналъ да учи цигулка 
въ Музикалната студия на своя баща 
Хр. Петвовъ.

Десеть *годишенъ той дирижира 
публично хора на гостуващите пол
ски учителки и учители въ Варна.

Добринъ Петвовъ даде първите 
си концерти презъ 1933 г. Маваръ 
само 9 годишенъ той получи надъ 
40 възторжени критики въ пресата, 
отбелевващи неговия необивновенъ 
мувиваленъ и цигуларшг даръ.

Еди на десеть годишенъ Добринъ 
нвпълни съ блесвавъ успехъ въ со
фийския воеиенъ клубъ Испанската 
симфония отъ Лало въ 5 части, аком- 
паниранъ отъ оркестра на Народ
ната опера, подъ диригенството на 
г. Вей. Ьобчевсви,оперенъ диригентъ.

Дваиадесеть годишенъ е вече ан- 
гвжиранъ ва диригентъ на оркестра 
при Детската театрална школа въ 
София. При гостуването на Школата 
въ Ьелградъ, той дирижира спек- 
такла, даденъ въ Народната опера

„У Добринъ Петвовъ намираме 
мувивалностьта, достигнала нивото 
на неоспорима музикална дарба Той 
притежава безуворенъ слухъ, вдраво 
ритмично чувство и необивновенъ 
усетъ за нувиваано фразнране.

Проф. Андрей Стояновъ
отъ Държ. Муз. Академия"

пература отъ тая при печенето 
на чистъ пшениченъ хл^бъ.

Поради стекли! *Ь се събития, 
на насъ, българитв. 
да промЪнимъ временно 
щението

се налага 
отно-

на хлЪба и картофигЬ 
въ храната си и това вече се 
възприема почти повсеместно. 
По този начинъ ние не само ше 
урегулираме прехраната си, но 
ше оползотворимъ и гол^мигЬ 
количества картофи отъ тазиго- 
дишната реколта.

„Малкнятъ Добринъ Петковъ е 
едно нввлючително музикално да
рование.

Венедиктъ Бобчевски
композиторъ, диригентъ при Н. опера"

Една дълбока музикална натура 
съ вЪренъ усетъ ва стилъ, съ непо- 
волебямъ рнтъмъ и склонность въмъ 
вдълбочаване въпреки тъй ранната 
въврасть, това сж качества, които 
осигуряватъ на малкия Добринъ 
Петковъ една блестяща артистична 
кариера.

Т. Брънековъ

Исакъ Хазанъ 
Еремия Терасиевъ 
Ангелъ х. Митовъ 
Търговска банка 
Братя Мчнови 
Христо Миневъ 
Никола п. Константиновъ 
Петъръ Г. Сотировъ 
Мелн. Чамурлийски и с-ие 
Василъ П Чобановъ 
Георги Чобановъ 
Никола Гавриловь 
Н ци Дим. ./гефкини 
Ивзнъ х. Оогировъ 
Кирилъ х. Сотировъ 
Петъръ К. Макснмовъ 
Иванъ Кабрански 
Пегъръ О Мигашовъ 
Петъръ В. ьързановъ 
Христо Мумджиевъ 
Димитъръ Ксенофонтовъ 
Д-ръ Мих. Кокошковъ 
Борисъ Димитрачковъ 
Гершонъ Хаимъ и и-ве 
Дино Полимировъ 
Кирилъ Полимировъ 
Катина П. Бързанова 
Самок. популярна банка 
Василъ Мишовъ 
Братя Щьрбанови

500 Иванъ Стаменовъ 
Иванъ Ал. Кросневъ 
Николай Щегрьовъ 
Крумъ Фьртуновъ 
Славе Бързановъ 
Сотиръ Геринъ 
Кирилъ Геринъ 
Стефанъ Николовъ 
Димитъръ Оутлиажовъ 
Дим. П Мангалджийски 
Георги Н Коцг)въ 
Христо Н. Коцовъ * 
Александъръ Дойковъ 
Павел ь Тотевъ 
Коста К. Китовъ 
Никола П. Начевъ

200
500Проф. Жени Ковачева

отъ Държ Мув Академия 400 100
100
100

ДАРИТЕЛИ Алекс Н Чавдаровъ 
Василъ Хр Бързановъ 
Фабрика „Мусала“
Кръчмарско сдружение 
Обшо търг. сдружение 
Борисъ Хр Митрополитски 200 
Никола Боневъ 
Георги Ив. Хатовъ 
Иванъ Ячричевъ 
Георги М. Янковъ 
Василъ Ангеловъ 
Тодоръ Ив. Гребенчарски 300 
Д-ръ Христо Кашьмовъ 200 
Павелъ Ив. Кокошков^
Д-во „Експресъ“
Д-во .Еди-гьолъ“
Дво „Мусала“
Братя С. Радойкови 
Александъръ Гойнаровъ 
Василъ К. Маджаровъ 
Хаимъ Гершонъ 
Ангелъ Кашъмовъ 
Иванъ П. Кех-*йовъ 
Георги Ив. Гюнкинъ 
Христо Марковъ 

1000 Христо Занковъ

200
200 1000за зимната помощна акция, 

отзовали се на специално 
отправени покани

5000 2000 250
1000 200500500 200Братя Отоянъ и Димитъръ Из. 

'Гопчиски
Христо Ст. Патроновъ 
Сотиръ Хр. Ахтаподовъ 
Петъръ Магаевъ и с-ве 
Хахари Вас. Велинъ 
Д-ръ Г. Икимовъ 
Иорданъ М. Геровъ.
Анка О. Бояджиева 
Михалъ Георгиевъ 
Тют. скл. „Балканъ табакъ‘1500 

„ „Австр. режия* 6000
„ Ал. и Хр. Поли-

1000 10001800 250 1000
200300 150 350

Оледнн200500350 300250 500150 200 ИЗГУБЕНА е изилащателна бе
лежка N8 09»335 на Олаие Т То* 
сковъ отъ гр. Сиковоиъ за 345 кгр. 
бявте, срещу 325 кгр. царевица, съ 
дата 29 декемврий 1941 год. да се 
счита аа недействителна.

120 100200
100 10000 150

300
5000 500

2001000
5000мирови

Маиръ М. Леви 500 
Ант. Чакаловъ — 

, Д-во „София* — 
Василъ Есовъ 
Полк. о. з. Ив. Каролевъ 
Василъ Тошевъ 
Георги Н. Чавдаровъ

200
300500

2000500 Рекламирайте въ 

в. „Само-ковъР
200 200100 200 1000

и 5 метра платъ500 2000 Иванъ Гамаловъ 
Фабрика за нишесте „Рила* 200

500
500 Печатница К* Китовъ-А С*не,Сакекое% >
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СЕАМИЧЕМЪ ОРПШШМА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
&

АБОНАМЕНТЪ: за година 50 пвва, 6 месеци 30 Бдинъ брой^упв, 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 д^а, а съ повече отъ 30 думи — първите 30 думи по 1 левъ, а останалите по 50 ст. на дума

I изь живота на общинатаКЪМЪ СЪГРАЖДАНИТЪ НИ
феядъ за стоп. експлоатация аа обща. и и. гораВойната отпочнаи отъ Англия 

срещу I ермания слеят. намесата 
на Япония и (). А. Щчти стана 
световна. Въ историята на света 
н^ма случай при които да сж 
взимали участие толкова много 
народи и войски по суша, по 
море и въздуха. На едната страна 
сж англо-саксонцигЬ и тЪхнигЪ 
подчинени - народи борящи се 
за запазване на заграбените 
презъ течение 3 — 4 века земи 
и богатства. На другата страна 
сж бедните, но жизнени народи: 
германци, италианци, японци и 
техните приятелски такива

На страната на жизнените и 
белни народи се наредихме и 
ний. Борбата е въ св >я най 
широкъ размахъ и налага отъ 
страна на всички ни ца вложимъ 
сили, духъ и средства за ней
ния победоносенъ край.

Щастливата звезда на бълга
рите се издига високо на на- 

V. шето свободно и хубаво небе. 
Въ това велико, щастливо и 
усилно за насъ .време, повели- 
теленъ дългъ се налага на всич
ки ни, безъ разлика на полъ и 
възрасть — да допринесемъ кой 
съ каквото може за благополуч 
ния край за насъ на борбата — 
пълната победа надъ общия не- 
приятель.

Нашите о юзници днесъ отсто 
я^зтъ на бойните линии спра 
ведливите каузи на Нова Енропа 
отъ ледените степи на Финлан
дия и Русия до песъчните пу
стини на гореща Африка.

Нашите войници бдятъ въ 
тази тежка зима по всички гра
ници на Велика България.

Свещенъ човешки, граж
дански и народенъ дългъ е 
да стоплимъ техните сьрд- 
ца и души, като ияъ ука- 
жепъ съ една отъ съраце 
дадена понощь нашето вни
мание и чувство къмъ техъ

Нека всички войници почув- 
ствуватъ въ тези дни, че на
шите мисли, че нашата люб вь, 
че нашия жнвотъ сж неразривно 
свързани съ «ехните, че общо 
всички ний мислимъ, творимъ и 
милеемъ за величието, щастието 
и благоденствието на целокуп
ния нашъ народъ, за великото 
наше отечество.

Съ тези мисли и чувства, 
ние приканваме всички граждан
ки и граждани да отделятъ отъ 
сърдце — пари, топло облекло 
и други дарения, които събрани 
въ общината на Самоковъ — 
ще бждатъ поделени на две 
равни части и изпратени на на
шите и германските войници.

I

Въ заседанието си отъ 17 
: януарий т. г. общинския съветъ 
е взелъ решение да се отсече 
1000 кубически метри дървенъ 
строителенъ материалъ отъ об
щинските гори, като извънре- 
денъ етатъ. Съ сумите, които 
ще се получать отъ продажбата 
на дървения материалъ ще се 
образува при общината ф >ндъ 
за стопанска експлоатация на 
общинските и училищни гори, 
направа и поправка на горски пж- 
тища и направа на жилища за 
горелите работници. Фондътъ 
ще има отделенъ бюджегъ не- 
завпсимъ отъ общин. бюджетъ.

Сь това си решение общин
ския съветъ слага здрава основа 
ча стопанската експлоатация на

Заемъ за постройка модерна кланица
фондъ .кланица". Въ случая об
щината вместо да чака х да се __ 
събератъ (достатъчно суми въ 
фонда, съ която да започне стро
ежа на кланицата, сключва заемъ 
съ който ще започне веднага 
строежа, а заема ще погасява съ 
постжпленията въ фонда. Съ 
това се избързва строежа на 
кланицата съ неколко години.

общинските гори. които сж из
точници на големи материални 
блага Освенъ това, чрезъ фонда 
ще се усигури едно редовно и 
навременно изплащане надниците 
на горските работници, ще може 
да се пристжпи къмъ планово 
прокарване на удобни горски пж- 
тища и поддържане на вече съз
дадените и най-важното ще се 
построятъ жилища въ разни 
части на общинските гори за 
горските работници и горската 
стража.

Извънредниятъ етатъ отъ 1000 
кубически метра за образуване 
фондъ за стопанска експлоатация 
нема да се приспада за въ бж- 
деще отъ редовните етати.

. Въ сжщото заседание общин- 
МВВЙ^^^^единодушие

лючи отъ само
ковската популярна банка заемъ 
отъ два милиона лева за по
стройка на модерна кланица. 
Заемътъ ще се сключи за срокъ 
отъ 10 години съ годишна лих
ва 8 на сто и ще се гарантира 
съ постжпленията на общинския

Аптеката на Бенционъ става общинскаРазисквания по бюджето-проекта 

на Самоковската община за 1942 г. По решение на общинската 
засилена управа, Дирекцията на 
народното здраве е възложила 
вакантната концесионна аптека 
въ гр. Самоковъ, до сега при
надлежаща на Бенционовъ, вър
ху Самоковската община. Тя е 
вече приета съ всичкото си иму

щество отъ общината и почва 
да функционира като втора об
щинска аптека къмъ стопанското 
предприятие .Аптека". За изпла
щане на придобитото аптечно 
имущество общината ще сключи 
заемъ отъ Българската земед. и 
кооп. банка.

(Продължение отъ бр. 364)

По въпроса за осветляване на 
с. Шипочанъ не е споменато 
нищо, требва и този въпросъ 
да се проучи.

Пашата на едрия добитъкъ да 
бжде строго определена и отде
лена отъ тази на дребния и да не 
се даватъ нови земи за разораване.

Въсросътъ за учили шенъ ле- 
карь — това не значи, че требва 
да фигурира по бюджета, но 
требва службата да се изпъл
нява добре.

Кметътъ съ голема вещина 
изготвя и реализира бюдж тигЬ 
и съ охота ще гласуваме бюд
жета, съ евентуалните изменения, 
които ще следва да направимъ.

Христо -Ил. Главевъ: г-да 
съветници, експлоатацията 
шипочанската общинска гора се 
извършва по стария стопански 
планъ, ето защо налага се ново 
измерване и изготвяне на новъ 
стопански планъ и по този на- 
чинъ годишния етатъ ще се удвои. 
Доходите отъ добития материалъ 
да се употребяватъ за нуждите 
на селото.

Предлагамъ сжшо доходите 
отъ откупи огь врем. трудова 
поринность да се разходвагь за

Атанасъ Германски: г-да 
съветници, доклада на кмета го 
чухме. Требва да знаете, че кме
та ни учеди, че данъчните тя- 
жести на гражданството оставатъ 
сжшите. Бедните граждани сж 
щастливи, че общината е богата.

Най-доходното перо е отъ 
горите, около 7—8 милиона 
лева, а за въ бждеше ще се по
лучава оше повече.
. Другото перо е отъ електри
ческия токъ, който черпимъ без
платно, които пера облекчаватъ 
положението на общината и ще 
може да се твори.

Въ доклада не чухъ за водо
снабдяването на града, което е 
отъ големо значение.

По въпроса за отоплението 
ще следва да се направи пжтя 
за клека, понеже етата е малъкъ 
и се налага отопляване съ ка
менни вжглиша. Ще требва да 
се взематъ мерки за по-рацио
нално експлоа'иоане на мината 
въ с. Доспей.

Ние развиваме нашия градъ 
въ курортно отношение, но на 
„Рида“ все още нещо требва да 
се направи като павилионъ, из 
карване вода и клозетъ.

мастната кредитна кооперация, 
като последната ще получи кре- 
дитъ отъ Бълг. з. кооп. банка.

Храните се отпускатъ отъ Ди
рекция храноизнос ь по цена рав
на на покупните, увеличени съ 
превозните разноски до жел^з. 
гара кждето ще се получать.
Раздаване * помощи отъ

ОТПУСНАТИ ХРАНИ ЗА ЗИМНОТО 

ИЗХРАНВАНЕ НА ДОБИТЪКА

Съгласно 45-то постановление 
на Министерския съветъ, отпу
снати сж 19 000 кгр. фий на 
зърно и 12,000 ктр. слънчогле
дово кюспе за зимното изхран
ване овцете на скотовъдците 
отъ Самоковска община Разда
ването на храните ще стане отъ 
специално натоварена за цельш 
комисия.

топаните предварително за- 
плащатъ отпуснатите имъ фу
ражи или се кредитиратъ отъ

инспекцията на труда 
На 14, 15 и 16 януарий Ин

спекцията на труда подпомог
ната отъ службата обществени 
осигуровки при самоковската 
община пристжпи къмъ разда
ване на помощите презъ мърт
вия сгзонъ на тютюноработни- 

поправка на единствената улица въ ците и общите работници отъ 
селото, която е доста изровена, градъ Самоковъ. Раздадоха се 

Понеже не а други желаещи 310.000 лева помощи за м. де- 
да се изкажатъ по предложение кемврий на тютюноработниците 
на кмета, общинския съветъ съ н 20.000 лева за сжщия месецъ 
пълно единодушие прие по прин на общигЬ работници. Къмъ 
ципъ на първо четене бюджето- края на месеца ще бждатъ раз- 
цраекта на рбщцната за 1942 г, дадени помощитЬ за и. януарий.

на

-
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доходи; г) турено ли е начало на 
нови 01расли и доходи. 2. Какви 
частни и колективни стопански 
инициативи са набелезани или 
се набелезватъ за увеличение до
хода на стопаните 3) Нуждите 
на населението. 4 Какви мерки 
е взелъ и взема управителния 
съветъ на кооперацията за подо
брение положението на коопера
цията и уреждане' на ..портфейла.

IV. 1. Даване необходимите 
пояснения и наставления по вси
чки въпроси въ връзка съ кре* 
дитирането, насочването и контро
лирането на кооперативни сдру
жения. 2. Даване наставления на 
служебния персоналъ при коо
перации!^, относно правилното 
попълване на бланките — отчети 
за 1941 г„ свикването на ред» в- 
ните обши годишни събрания 
въ случай, че блде разрешено 
гЬхното свикване — и своевре
менно изработване на книжата, 
които требва да се нредставятъ 
въ банката и другите учреждения.

Отъ инспекторътъ по коопе
рациите при Б. з. к. банка, само
ковски клонъ.

Г-ЦА ВЕЛИКА БЛ. МАСЛАРСКАЕДНА СКРОМНА ГОДИШНИНА И
Г-НЪ ЛЮБОМИРЪ М. ДЮЛГЕРОВЪ
ще се вЪнчеятъ въ нед*ля, 25" яиуа- 
рий, 11 ч. преди обЪдъ въ Митропо

литската църква - Самоковъ. 
Поздравленията ще се приематъ въ 

църквата.
Настоящето замЪня пропуснати покани.

Самоковъ

По случай 10 години отъ основаването на ски-клуба

Десеть години борба!
Противъ безразличието и банал

ното всекидневие, -за нови, свет
ли простори на творчески въз
можности. Требва ли да спо- 
менемъ за безпределната любовь 
откърмена въ сърдцата на тия 
млади скиори отъ техната скАпа 
Рила — вдъхновителка на едно 
ценно за младежьта начинание? 
Требва, защото тази любовь 
къмъ планината прелива въ ду
шите имь копнежъ и здравъ 
смисъль за' животь, обогатява 
техния ВАтрешенъ миръ, като 
вдъхва въ сърдцата имь благо
родните планински принципи и 
добродетели. Такива беха идеите 
на оная група ентусиазирани 
младежи, които и сега оставатъ 
като скапъ бленъ —- десеть го
дини следъ основаването на клу
ба. И на тази годишнина, нека 
си обещаемъ и за напредъ да 
работиме съ сащия ентусиазъмъ, 
добра воля и желание за преу- 
спеването на прекракрасния ски 
споргъ въ нашия роденъ край.

Чрезъ ски-спорта за България!

Младежьта винаги е била из- 
разитель на творчески инициа
тиви и проя.-и. И това е именно, 
което радва и вдъхва надежди 
за едно по-красиво бъдеще. 
Идеализмътъ на младите е билъ 

• винаги последванъ отъ плодъ и 
резултати, които поне отчаеш 
са удовлетворявали много жиз
нени сили, вложени за създа
ване обществени ценности, които 
оставатъ скапи паметници въ 
историята на културния про- 
гресъ на единъ народъ. Защото 
единъ е принципътъ, който им- 
пулсира младежьта като символъ 
на човешкия възходъ—да твори!

И така преди 10 години гру
па самоковски младежи, изпъл
нени отъ чара на белия спортъ, 
положиха оснивиле на местния 
ски клуОъ „Рилски скиоръ“. 
Наистина хубаво и похвално 
дело. Въ настоящия ни животь, 
въ който апатията, елементи на 
обществена поквара и консер 
вативни предразсъдаци преобла- 
даватъ, делото на младите ски
ори, пропито съ кристаленъ 
идеализьмъ, издига техниягъ 
мораленъ престижъ на завидна 
висота.

Десеть години животъ!

Самоковъ

Дтанасъ Германски
нЪма да празднува на именния си день

БИРАРИЯ
„ПОБЕДА*
СЕРВИРА ВИНАГИ 

ПРЪСНИ ЗАКУСКИ НА СКАРА

деиа, родителите имъ и отъ 
свое име на поменатите дари
тели съ пожелание за здраве и 
благополучие, за да бАдатъ пакъ 
полезни за подобни благородни 
и хуманни инициативи

Раздаване новитЪ 
разпределителни карти

Самоковското окол. комисар
ство по снабдяването започна 
раздаването на новите разпре
делителни карти за хлебъ и 
мазнини отъ м. февруарий т. г.

Раздаването става по улици. 
Вчера и днесъ се раздаватъ на 
домакинствата отъ ул Алексан
дрова, Владимирова, Искърска 
и З^дмостна. На 26 и 27 т. м< 
(понеделникъ и вторникъ) за ул. 
Митрополитска, Николаева и 
Подридна. На 28 и 29 (среда и 
четвъртъкъ) — ул. Мариева Ве- 
ниаминова. Абаджийска и Гур* 
кова. На 30 и 31 т. м. (петъкъ 
и САбота) за ул. Шишманова, 
Мойсеева и Циганска.

Раздаването на картите ще 
става точно по установения редъ 
и то само съ лична карта на 
главата на домакинството или на 
некой членъ отъ сащото дома
кинство.

НА КОМИТЕТИ „ТРУДЪ и 
рлдость- ВЪ САМОКОВЪГ. Д. Генчевъ,

учитоль по т^л. възпитани*\ Комитртътъ ни, чрезъ секре
тарите на стопанските органи
зации: на занаятчийската Коста 
Дашинъ и на работническата 
Стефанъ х. Стефановъ, събра да
рения отъ долу<чписани1е учреж
дения, предприятия и частни ли
ца, а именно:
Фабрика .Мусала"

„ „бАдещность* 6 
метра платъ 

Братя Дим Сгефкини 
Популярна банка 
Търговска банка 
Самоковска община 
„Балканъ-тзбакъ“
Хр. и Ал Полимирови 
Гершонъ Хаимъ 
Яко Авр. Леви 
Д-во „Червень кръстъ*
Борисъ Митрополитски 
Братя Ив. Топчиски 
Иванъ М. Гамаловъ 
Петъръ В. Бьрзановь 
Петъръ Миташовъ 
Д-во „Български експресъ, 500 
Еремия Терасиевъ 
Икономъ А. Димитровъ 
Тюг. СКЛаДЪ „София"
Антимъ Ив Чакаловъ 
Тодоръ Иордановъ 
Дирекция на професиите 1000 

Събрано всичко 11680 
За 10,000 лв отъ събраната

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ нея ще се притечем» въпомошь 
и услуга на своите бащи, братя 
и синове, които бдятъ презъ 
големите зимни студ» не по гра
ниците на обединена и велика 
България.ЗАБЪЛГ. И ГЕРМАНСКИ ВОЙНИЦИ

Въ града ни е образуванъ око
лийски комитетъ за събиране на 

. пари. и а вещи за българските и 
германски войници. Въ комитета 
влизагь: арх. наместникъ, народ
ния представитель, началникъ гар
низона. окол. управитель, кмета 
на града, кметовегЬ на селскитЬ 
общини, председателите на: за
пасните подоф ицери, на бойците 
отъ фронта, общото тър1 овско 
сдружение, на занаятчийге, на 
работниците и на д-во „Зора“, 
Г. Михшловъ -генералъ о. з. и 
директора на гимназията.

Акцията ще се проведе отъ 
26 янугрий до 6 февруарий т. 
г. включително. Специално нато
варени комисии ще посетятъ 
гражданите за събиране на до
броволните дарове въ пари и 
топли зимни вещи. На по-замож- 
ните граждани ще бждатъ отпра
вени писма — покана за внасяне 
паричния си дарь направо въ 
общината. Ще се изнесать не- 
колко специални кино-представ
ления, постАПленията оть коиго 
ще се дадатъ въ приходъ на 
акцията. Презъ време провеж
дане на акцията ще се събира 
допълнителна такса оть 2 лева 
върху входните билети на кино- 
представленията вь читалището* 
паметникъ „От. Паисий“. Дру
жеството на студентите ще из
несе въ салоните на Столарското 
училище на 29 януарий голема 
танцова забава, постАплението 
отъ която ще се внесе въ при
ходъ на акцията. Въ всички села 
на Самоковска околия ще се 
проведе акцията отъ специално 
натоварени комитети.
.. Нека блдемъ сигурни, че са

моковското гражданство и насе
лението отъ околията щедро ще 
подкрепи акцията, понеже чрезъ

2000

500
1000Самоковскиятъ клонъ от ь Б. 

земед. кооп. банка урежда въ 
помещението на банката на 1 
февруарий т. г., 9 ч. пр. обедъ 
кооперативна конференция, на 
която ще участвунать рлково- 
дителите (управителни и кон
тролни съвети, директорите, сче
товодителите, касиер ь-делово
дителите и други желаещи ко
оператори на селските и градски 
кооперативи при дневенъ редъ:

I. Изложение за състоянието 
на банковия районъ въ коопе
ративно отношение: а) статисти
чески данни за числото, вида, 
актива и пасива на кооперативите;
б) дейноаьта имъ презъ 1941 г.;
в) постижения и не тази; г) за
силване кредитната служба въ 
земеделските кредитни коопе
рации; д) насока за правилното 
организиране и блдещап дей
ности на отделните видове 
оперативи. Огь директора на Б. 
з. к. банка, самоковски клонъ.

П. а) Засилване и разширяване 
стопанската работа въ 
стопанските кооперативи въ об- 
ластьта на общите доставки, пре
работки, продажби и др; б) със
тавяне планъ за системна работа 
презъ 1942 г. за повдигане до
хода отъ единица работна плошь 
и увеличаване общата доходность* 
на отделните земеделско

100
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100
100 ПОПРАВКА. Въ миналия брой нв 

в. „Само-ковъ” е допусната една греш
ка. Обявено е, че д-во „Мусала” е 
внесло въ помошь на зимната помощна 
акция сумата 5000 лв. Тази сума о 
внесена отъ Съюза за товаренъ 
общ. превозъ - самоковски клонъ

5У0
100
100

250
50

500
500

Самоковско адм. лесничейство 

ОБЯВЛЕНИЕ я 283
30

Съобщава се, че на 11-ия день отъ 
публикуването на настоящето въ в. 
„Само-ковъ", гр. Самоковъ (датата на 
публикуването не се чете) въ канце
ларията на Самоковското адм. лесни
чейство, гр Свмоковъ, отъ 15 до 17

сума, комитетьтъ уреди коледна 
елха въ големия салонъ на чи
талището „Отецъ Паисий“ съ 
забава за децата на родители 
огъ стопанските съсловия като 
купи и приготви 400 пакети съ 
сладкиши за толкова деца. Ко
ледната елха не се състоя поради 
забрана отъ санитарните власти, 
причинена отъ епидемия, а па
кетчетата съ подаръците -слад 
киши се раздадоха на децата, 
предимно работнически. На край
но бедните се раздадоха и оста
налите отъ миналогодишната 
елха следните вещи: 13 панта- 
лонки, 16 по 1 метъръ басмички 
за роклички, 33 чифта разни 

върху: чорапки, 18 фланелки, 30 шапки, 
1. Сгопанското положение на кърпички и др. 
селото; а) главни отрасли; б) до- Комигетътъ сърдечно благо- 
ходи презъ 1941 г.; в) странични дари отъ името на ззрадванигЬ

ко-

ч. що со произведе спазарявано аа 
продажбата по доброволно съгласна на 
следнигЬ материали:

1. Група 5, 10 и 20 — 38*83 к. м. 
иглолистни трупи, 3-то кач. на врем* 
складъ „Моста”, с. Говедарци, при 
първон. цена 526 лова за куб. м.

2.. Група 18, 28 и 30 — 50*36 к. 
м. иглолистни обли аа греди, II кач. 
на вромоннонъ складъ „Моста”, соло 
Говедарци, при първоначална цана 943 
лева за куб. метъръ.

УчаствуващигЬ въ спазаряваннята 
продставятъ залогъ 10 на сто върху 
общата първон. цена на матерналитЪ. 
ПоемнитЪ условия могатъ да са вядятъ 
въ Самоковското адм. лесничейство;

Законътъ за б. о. п. и

-

селско-

С1СОТО-
въдни стопанства въ самоковско.

Референчикъ самоковския 
агрономъ.

111. Хратъкъ докладъ отъ все
ки касиеръ-деловодитель

ок.

правилника, 
аа приложението му и закона аа гр- 
рит4 си задължителни.

Самоковъ, 21.1 1942 г.
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I НА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ =5СЕДМИЧЕНЬ ОР1
АБОНАМЕНТЪ: аа година 50 лова, 6 месецн^30/;ла1 «Вдкнъ б.рой 1 
на |КВ. см. по 50 ст.; всички други до 30 думи (то 1 лввъ^на

лв. ОБЯВЛЕНИЯ: вричалия, годожни я за панахидя по 40 лв.; отменяване честитки 20 лв.; 
дума, а съ повече отъ 30 думи — първите 30 думи по 1 левъ, а останалите по 50 ст. на дума

2
Ст. Касабовъ

ПОВЪЛЕНИЯТА НА ВРЕМЕТО4
Рождениятъ день на Н. В. Царь Борисъ III е неразривно свързанъ сь 

сждбата на българския народъ. Родень въ София и расълъ всрЬдъ своя на- 
родъ, Тон носи въ себе си вснчкитЪ въжделения, мжки и неволя на своя на
родъ отъ момента на възкачването Му на престола, когато България 6Ъ- 
ше побецена, до днесъ, когато ние се радваме на обединението на българ
ското племе.

Залисани повече отколкото 
требва въ личните си работи» 
ние като че ли малко спираме 
вниманието са върху величието 
на събитията, които се развиватъ 
въ света и върху това» което 
Бьлгария постигна. Това» за ко
ето загина цчЬтътъ на българ
ския народъ въ три в йни, кое
то струваше много жертви, мно
го изпитания и унижения на 
България» се постигна само съ 
едно завъртване на грамадното , 
колело на историята.

България днесъ е обединена. 
По всички земи, пропити отъ 
кръвьта на героите, грее бъл 
гярско слънце. в

И когато днесъ сме изправени 
предъ величавостьта на този 
огроменъ и сждбоносенъ фактъ 
обединението на българския на
родъ п< д ь Егидата на българ
ския Цагь ние требва да се 
издигнемъ и добре разберемъ 
повеленията, кои™ той съдър
жа въ себе си. А тия повеления 
сж внушителни като законите 
чь прир дата и опредБлятъ 
историческата еждба на българ
ския народъ. Те, ни говорятъ 
за единство» за съзнателно и 
дисциплинарно изпълнение на 
гражданския и националенъ 
дългъ; тЬ ни говорятъ за едно 
цялостно ветрещ но и външно

сътрудничество по линията, ко
ято ни доведе до тия очудващи 
постижения.

Тия задължения лежатъ въ 
основата на българския напре- 
дъкъ и българското бждеще. 
ТЬхъ никой българинъ не треб
ва да забравя да повтаря въ 
съзнанието и съвЪстьта си като 
молитва» ако не иска» колелото 
на устремъ и напредъкъ» да бж? 
де върнато назадъ.

Вскни българинъ требва да 
се проникне отъ духа на вре
мето и да захвърли дребнаво* 
стите и предразеждяцчте на едно 
погребано минало и да се про
никне отъ едничкия върховенъ 
дългъ — да работи непрестанно 
за довършване на величавата 
сград* на третото Българско 
царство.

Една година обединенъ жи
вот ь говори» че българския на
родъ добре разбира своя дългъ» 
Днесъ» ^атр никога до сега, це
лия народъ живее съ едн'а ми- 
съль. тупги въ едно сърдце, ра
боти съ една воля. Населението 
оть старите и вновй* предели 
е впрегнало всичките си сили 
-*• България да пребжде единна, 
мощна и обединена.

За това ни завиждатъ враго
вете, за това съскатъ предате
лите.

Днесъ Неговото име, дЪло п политика повече отъ всЬкога се ценатъ 
отъ цЬлокупния български народъ, защото Тон съ рЪъко спокойствие, тактъ 
н умение направлява българския държавенъ корабъ н презъ бурнтЬ на изми- 
налнтЪ неспокойни години, успЬ да го изведе на спасителния брЬгъ

Днесъ Българския народъ е обединенъ и отъ тихия бЬлъ Дунавъ до 
Егея златенъ н отъ буйното Черно море до Охрнда еннъ жнвЬе свободно 
едннъ народъ — българския народъ и се произнася свободно една речь — 
българската родна речь. Тамъ сега се вЬе свободно българския трнбагреннкъ, 
покритъ съ слава и честь и чертае въжделеннтЬ граници на обединена 
България.

Самоковъ, който въ миналото е излмчилъ нзъ своптЪ недра, добле- 
стни борци за политическа и духовна свобода, днесъ отъ сърдце ознаменува 
рождения день на Негово Величество Царь Борисъ III. н пожелава отъ душа 
на своя любимъ Върховенъ Вождъ здраве п дългоденствие за благополучие 
на Августейшня Му домъ н народа Му н за пребмзване заветннтЬ мечт 
на българския народъ.

Да жнвЬе Н. В. Царь Борнсъ /// — Царьтъ на всички българи I 
Да крепне и господствува Българския Тронъ/

Георги Мишловъ, г«н«рал> о. в.— р

ВЪРХОВЕНЪ ДЪЛГЪ
Първите две години отъ в й- 

ната въ Европа завършиха съ 
пълна победа на героичния гер
мански народъ почти надъ це
лия еврепейски континентъ сре
щу англичаните» и техните малки 
и големи съюзници.

Презъ втората година, благс 
дарение на Пр* видението, на 
мждрата политика на Върховния 
ни Вождъ 1 в хрените п< беди на 
германската войска • ние. българи
те, добихме обединение™ * сво
бодата отъ Дунана до Ьело-море 
и отъ Охрида до Черно-море.

Разпъвана на кръстъ, унизе
ната и оскърбена бьлгарска душа 
презъ течение на четнъртъ вЪкъ, 
въкръсна и засия съ радостна 
усмивка погалена отъ топлата 
милувка на цдеглива еждба.

Гръмнаха по всички кжтиша ни налага: силна воля, устремъ, 
на родната земя камбаните, ура- съзнание и готовность за само- 
та, музиките и песните, за да пожертвувание- 
поздравятъ изгрела!а свобода Тя ни изправя предъ най-го* 
за всички българи. лемите изпитания и предъ най-

На 8 декемврий 1942 год. вей- големия нашъ бърхобонъ дългъ 
ната съ намесата на Япония и къмъ Родината.
О- А. Щати, стана световна. Този върховенъ дългъ низа-

Наредена на страната на Гер- поведа: да ободинимъ и насочимъ 
мания— Италия — Япония — усилията си отъ най-малкия до 
България влезе въ войната на най-голгъмиц, отъ най-бодния до 
техна страна и по този начинъ най-богатия, отъ най-слабия до 
окончателно и неразривно свър- най-силния бъ одна посока, бъодна 
зва съществуването сикатосво- цолъ: героична борба до у ни* 
бодна държава съ техното сж- щожението на врага, гвро- 
шествувание. ична борба до пълна победа!

Оттукъ за наоредъ всеки бъл- Този върховенъ дългъ низа- 
гаринъ требва дълбоко > да се поведа да поднесемъ съ радость 
проникне лотъ съзнанието, че силите си, да впрегнемъ умътъ 
световната война водена отъ си, да пожертвуваме средствата 
сядате де осьта; Берлинъ^То- и живота си, предъ.свещенния

кио — Римь е общо дело и че 
пълната победа надъ враговете 
е сдщо общо дело за всички 
съюзени държави.

место и време за мждруване 
и хитруване вече нема, защото 
ВСеКИ, К« ЙЮ Хитрува И МЖДрува 
е центробежна сола която цречи 
за постигане общата цель и треб 
ва решително да се премахне.

Най•ГV лемата п размери вой
на въ истерията на свЬта е въ 
разгара с»'. Тя ще из*<с»а 
ложи огр‘ мни усилия, средства 
и жертви, които ще требва да 
се понасят ь задружно отъ всич
ки съюзници.

Тя налага най-голема сплоте- 
ность, дисциплина и себеотри
цание.

Най голЪмата световна война

ГРЯЖД^НИ, подкрепете акцията за събиране помощи за 

българските и германските войници I Дайте отъ сърдце 

евоята подкрепа и засвидетелствувайте чрезъ това обичьта 
и признателностъта си къмъ техъ 1

• •

и на-
олтаръ на нашата хубава и мила 
Родина за нейното запазване, ве
личие и благополучие.

Само народи, чиито синове сж 
готови да жертвуватъ всичко и 
да умиратъ съ радость за за
щита на свободата на отечеството 
си печеля гь победи гЬ.

Само народи, чиито синове 
виждатъ въ напредъка, благопо
лучието и успеха на целокупния 
свой народъ и своите такива, тво-

вия зовъ тамъ — кждето дър
жавата - въ лицето на Върхов
ния ни Вождъ — ни отправи.

Навредъ еднакво усърдни и 
твърди да работимъ и творимъ 
силата и мошьта на нашата дър
жава: на нивата съ мотиката и 
плуга, на бойното поде съ ножа 
и топа, въ работилниците ст* 
иглата, чука и пилата, въ нау
ката съ перото и словото, въ 
нскуствата съ смелия и вдъхно- 
венъ замахъ на четката н дле
тото.

рятъ съ героизъмътъ си мощьта 
и славата на родината си.

Въ тези велики световни съ
бития, въ тази гигантска война 
за повече правда, за по-добри 
социални услодия и отношения 
между народите за повече чо- 
вечность въ света — върховния 
дългъ ни зове на стража.

Иека чуемъ и се проникненъ 
отъ неговия зовъ смели, твърди, 
решителни, самоотвержни и гор
ди, че не сме отъ последните, 
забравените, унизените.

Върховниятъ дългъ ни зове. 
Нека всички най-решително и

Върховниятъ дългъ ни зове 
на стража съ верата и саможерт
вата на Отца Паисия, на Левски 
и Ботева и хилядите светци отъ 
хайдушкото време, отъ април
ското възстание, отъ Шипка, 
Сливница. Одрннъ, Тутраканъ, 
Дойранъ, Вулаиръ и Калиманица. > 

Вьрховниятъ дългъ ни зове. 
Нека на неговия зовъ се прите- 
чемъ съ радость и да дадемъ 
всичко, за да създадемъ съ 
дружни усилия и жертви един
на, свободна, велика и могжща 

' добросъвестно нзаъдвимь иедог народна държавл
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Ако некое домакинство, не 
може да отчете известна стока 
съ отрязъци оть разпредели- 
телни карти, неотчетеното коли
чество остава на съхранение въ 
домакинството подъ разпореж
дането на местния комисарь на 
снабдяването.

3. Забранява се консумацията 
на неотчетените количества сто
ки осхавени въ домакинствата 
подъ разпореждане на месения 
комисарь. Главите на домакин
ствата отговарятъ за незапаз- 
ването на тези стоки въ състоя
ние да бъдатъ годни за употрЬба.

4. При отчитането .на фабрич
ния сапунъ за пране, да се от- 
резватъ 5 отрезъка отъ разпре 
делителната карта за 1 кгр.

5. Допустимиттъ най-голгъми ко
личества да не се смгътатъ за 
неприкоснобенъ запась. Когато едно 
домакинство има известна стока 
допустимото най-големо коли 
чество, то не може да извършва 
покупка на ново количество, ко
ето би надвишило нормата, ма- 
каръ и да има отрезъци, пред
стоящи за използуване.

Нарушителите по тази запо- 
ведь се наказватъ по глава 8 
отъ закона за осигуряване снаб
дяването и регулиране на цените 
и чл. чл: 44, 45 и 46 отъ закона 
за гражданската мобилизация.

Б. Димитровъ даници, да не сж лишени отъ 
граждански и политически права, 
да сж навършили 25 годишна 
възрасть, да споделятъ целите 
на организацията, да сж преданни 
къмъ държавата и да сж изявили 
желание да членуватъ въ орга
низацията.

Общите събрания, както за 
избора на 25 ци така и за ржко- 
водно тело и надзоренъ съветъ 
се състоятъ и сж законни кол- 
кото и членове да се яватъ на 
определения часъ за събранието 
и заседанието. Те се занимаватъ 
само съ въпросите отъ дневния 
редъ съобщени въ .настоящето- 
обявление.

Гр. Самоковъ, 26.1 1942 г
Отъ сдружението

га се изковава здравия, честенъ 
и самоуверенъ характеръ. Сега* 
се разбира, че държавата не е 
сътворена единствено, за да слу
жи на интересите на подани
ците си.

Нашъ пръвъ дългъ е да ра- 
ботимъ за създаването на този 
човекъ, който ще може ща
стливо да живее съ новите 
идеи на света. Ние требва да 
закалимъ телото и духа, да пре- 
гърнемъ здравите идеи на но
вото време, да тръгнемъ смело 
изъ верния пать на безкори
стно служене на Родината. Не 
създадемъ ли подходящия чо- 
въкъ, тези, които щенаследятъ 
богатото наследство на държа
вата ни, ще бждатъ смачкани 
отъ безмилостните стжпки на 
Нова Европа. Тези, които се 
опигать да продължавате его
истично и безцелно съществу
вание, безъ трудъ и борба, безъ 
жертзоготовнос!Ь и честность 
ще бъдатъ пометени отъ безо- 
гледниятъ полеть на новото 
време.
г Тези, които вървятъ въ такта 
на времето си, които иматъ ве* 
ренъ и изпитанъ усетъ къмъ 
политическите и исторически 
събития, кои го мислятъ за до
брото на ближния и Родината 
си, работягъ вече за щастливото 
бъдеще на България. Те знаятъ, 
че место за изборъ нема. Нова 
Европа съществува. Требва да 
съществува и новиятъ гражда- 
нинъ, това е единствения пъть* 
който България ще поеме, за дг^ 
достигне до онова величие, което- 
е идеалъ на всеки народъ.

Лесно е да се схване, че тво
рейки историята, народите треб
ва да се пригаждагь; за да вър
вятъ успоредно съ развоя на 
събитията. Вчера започна създа
ването на Нова Европа, днесъ 
се създава новия гражданинъ, 
а утре ще се събиратъ плодо
вете отъ най-подх лдящото и по
лезно съчетание — жертвите за 
осъществяване миръ и справед- 
ливость и усилията на отделния 
човекъ да ги утвърди завинаги. 
Нова Европа се създава именно 
за това.

Всеки требва да прозре съ- 
щностьта и смисъльта на днеш
ните събития, да оцени жертвите, 
които те взиматъ въ своя пъть НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
за достигане на идеаленъ и спра- 
ведливъ редъ. Всеки требва да 
се довери на големата идея, за 
европейските благоденствия. Все
ки знае вече, че това, което идва 
е справедливо, задоволяващо, 
трайно. Възприели веднъжъ та
зи идея, отдали всичките си сили 
за едно светло бъдеще, намъ не

освенъ

ГолЪмьхоровъ концертъ ;
Смесениятъ хоръ при сдру

жението на стопанските служи
тели— София — .Трудъ и ра- 
дость4 устройва утре 1 февруа- 
рий. 10*30 часа въ салона на 
читалище-паметникъ „Огецъ Па
исий* големъ хоровъ концертъ.ни остава нищо друго, 

да утвърдимъ завинаги благата 
на новия редъ. Това, обаче, не 
може да сгане съ старите сред 
ства. Новиятъ редъ‘предизвиква 
неминуемо възпитанието и съз
даването на новия гражданинъ, 
човекътъ, който хармонира на
пълно на времето си и който ще 
бъде способенъ да запази едно 
велико дело. Нова Европа ще

БЛАГОДАРНОСТИ .
Отъ името на работниците въ 

текстилната фнбрика „Бжаащ- 
ность“, управителниятъ съветъ 
на текстилното клоново работни
ческо сдружение, изказва своите 
най-искрени благодарности на 
работодателите Панайотъ и 
Христо Щьрбанови, за напра
вения жест ь отъ аехна страна 
като за Н >ва година съ пщ- . 
рили на всек‘| един ь раб >тнйкъ 
по 3 метра платъ: ;

Его това съ първите'-работо-\ ’ 
датели въ града' нй, които съз-' 
над* новото време. Нека служи 
за примеръ между другите ра
ботодатели.

Клоново тютюно-работническо 
сдружение — Самоковъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 4
Възъ основа чл. 31 отъ за

кона за пр< фесионалните орга
низации и въ изпълнение запо- 
ведь Я 2315 отъ 29.Х11 1у41 г. 
на Дирекцията на прс фесиите, 
съобщава се на всички тютюно
работници да се яватъ на общо 
организационно редовно годиш 
но събрание въ салона на чита
лище-паметникъ ,От. Паисий* на 
5 февруарий (чегвъртькъ) т. г., 
въ 2 ч. следъ пладне съ 

дневенъ редъ:
1. Четене рефератъ на тема —

Държавата и професионалното 
движение — професионални орга
низации.

2. Определяне и гласуване до
броволния членски вносъ за 
нуждите на сдружението ни.

3. Изборъ на 25 ци членъ де
легати — представители единъ на 
двадесеть и петь дущи органи
зирани членове.

Следъ събранието новоизбра
ните членъ-делегати ще се събе- 
ратъ на второ заседание въ кан
целарията на сдружението съ 

. дневенъ редъ:
1. Отчетъ на ръководното те

ло и докладъ на надзорния съ
ветъ за досегашната нмъ дей- 
ность.

2 Удобренйе дейностьта на 
ръководното тело и надзорния 
съветъ и освобождаването имъ 
отъ отговорность.

3. Изборъ на ново ръководно
ните карти. За тази цель единъ тело и надзоренъ сьветъ и нужд- ва Б. о. п. а задължителенъ. • Поен- 
членъ отъ домакинегвотото пред- ното число подгласници, 
ставя втория екземпляръ отъ по', 
дадената декларация за свръх- 
кодичества и необходимия брой 
разпределителни карти на чле
нове на същото домакинство.
Допуска се отчитането, ако това
е възможно, съ .отрезъци. отъ; що така да отговарятъ на усло- 
разпределителната карта само на вията предвидени въ чл. 9 отъ
единъ отъ членовете на дома-,; закона за професионалните орга-; ____________ __

. . низации - да с* български по- . Печатница К. Кнтовъ4С-м,Саме*о*ъ е

се укрепи отъ новия гражданинъ,
Сегаи ще съществува за нея. 

точно се изживева процеса на 
това обновление. Оформйва се 
светогледа на утрешния творецъ 
на съдбините на държавата, се-

I-

3 Провинените продавачи 
хлебопекари, бакали и търговци, 
както и граждани — купувачи 
ще бъдатъ наказвани съ тъмни- 
ченъ затворъ и глоба до 100 
хиляди лева.

За декларираните 

свръхколичества стоки 
иъ обявление № 54 отъ 22 т. 

м„ самоковското окол. комисар
ство на снабдяването обявява на 
населението, че на основание за
поведи № 309 на Главното ко
мисарство на снабдяването въ 
населените места, където съ 
въведени разпределителни карти 
и всички онези граждани, които 
съ декларирали свръхколичества 
стоки се задължаватъ за ония

ИЗЪ КОМИСАРСТВОТО

Представяне разпредели
телните карти съ 

неоткженати отрезъци

Огь сдружението

Ваеш В. АхтаюдщСамоковското окол. комисар
ство на снабдяването съ обяв- 
.ление № 56 отъ 24 т. м. съоб
щава на всички граждани, че 
отъ проверката направена на 
ьсички хлебопекари, бакалници 
и търговски заведения се кон
статира, че както некои хлебо
пекари. бакали и търговци, /така 
също и некой граждани нару- 
шаватъ законоустановения 
чинъ за използуване на разпре- 
делшелните карти, като за всич
ки тия случаи съ съставени 
актове и виновните ще бъдатъ 
наказани. По тоя поводъ Глав

на снабдява-

А ДВ ОК А Т Ъ
София, ул. „Царь Калоянъ" 

№ 10, I етажъ, стая 11.
Защитява дела предъ

всички ежднлища»
!;•

на- Самоковско градско общ. управлени?
ОБЯВЛЕНИЕ * 691

На 11-ия день следъ обнародване > 
настоящето въ в. „Само-ковъ“, въ 
канцеларията на- общината, отъ 9 д)
11 часа преди обЪдъ ще $е произведе 
търгъ съ явна конкуренция за отда
ване подъ наемъ дюкянитЪ въЪбиин- 
скитЪ хали, за време отъ датата на - 
сключване договорело 31 декомврий 
1942 г.. № № 1, 2, 8, 14, 15 и 16.

Първоначаленъ месеченъ наемъ 500 ’ 
лева на всЪ^и дюкянъ. Залогъ за уча
стие въ търга 10 на сто. Законътъ

стоки, които съ подъ режимъ 
на карти, а именно: брашно, 
свинска мазь, сланина и лой. си
рене, кашкавалъ, млечни масла, 
растителни масла и ф^бриченъ 
сапунъ за пране да се отчегатъ 
най-късно до 15 февруарий н. 
г. включително предъ местното 
комисарство на снабдяването съ 
отрезъци отъ разпределител

ното комисарство 
нето съобщава следното;

и Задължаватъ се всички хле
бопекари, бакали и търговци да 
изискватъ отъ купувачите да 
представяте разпределителните 
карти съ не откъснати отрезъци. 
Последните се отрезватъ оть 
продавача хлебопекарь, бакалин ъ 
и търговецъ.

2. Забранява с? на г; г. граж- 
даните да представатъ откъснати 
отрезъци, както и непопълнени 
карти при покупката на хлебъ . 
и др. продукти и стоки подъ 
режимъ на разпределителни кар
ти, Картитгь тргъбба да блдатъ 
попълнени, а отръзъцитгъ неот- 
кленати.

. нигЬ условия се намиратъ въ общи
ната.На събранието могатъ да при- 

сътствуватъ само действително 
пълноправни и редовно отчетени 
къмь. сдружението членове и то. 
срещу цленска к.арта. и квитанция 
за платенъ членски вносъ, а Сж-

Гр. Самоковъ, 28.1 1942 г.
Отъ общината.

Рекламирайте въ
Само-ковъГв• »

. кинството, .
• 0 — . ... / ••.
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СЕДМИЧСИЬ ОРГАМЬ НА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
нъ брой 1 лв. ОБЯВЛЕНИЯ: вЪнчални, гоцежни и за панахиди по 40 лв.; отменяване честитки 20 лв.; 

на дума, а съ повече отъ 30 думи — първите 30 думи по 1 левъ, а останалите по 50 ст. на дума
АБОНАМЕНТЪ: за година,50 лева, 6 месеци 1
на кв. ем. ио 50 ст.; всички други до 30 2

Ние молимъ Всевишния ла Ви 
дарува здраве и дълго ценствие 
и да укрепва царствената Ви де 
сница, за да М1 жете съ присл- 
щитЪ Вамъ мАдросгь и енергия 
да водите обединения български 
народъ къмъ все по-светли 6 а- 
днини.

чКмегъ инж. Д. Карастояновъ“.

Създаване на новак 

обработваема земя
Георги Михаиловъ, генералъ о. з.

Б.УДАИР6Ш
На 8 февруарпй е годишнината на голямата Булаирска поведе 

презъ Балканската воина (26./ 1913 г. ст. ст.).
ДЬло на Родното нн войнство въ лицето на 7-ма Рилска дивизия 

•— тази славна победа е честь и гордость на българския народъ.
Тя е честь и гордость най-много на Самоковско и Кюстендилско, 

синоветЪ на конто околии попълниха при мобилизацията тогава 13, 22, 
49 н 50 пехотни и 7-ий дивпзионенъ артилерийски полкове.

Тия части отъ желязната Рилска дивизия изнесоха на плещптЬ 
си победата срЬщу петь пжгпи по-многоброенъ противникъ.

На тази дата другарски и синовепъ дългъ ни призовава да се пре- 
клоннмъ смирено предъ паметьта на загпналитЪ п починали герои — светци 
въ лицето на командира на дивизията — генерала отъ пехотата То до* 
ровъ Георгн.

Въ връзка съ пролетния сЬ- 
итбенъ планъ за цялостно заек
ване на българската земя взети 

- са всички мерки щото всички 
земи и площи, които позволя
ва гъ заекване да б*датъ непре
менно засети. Вменено е въ 
дългъ на всички български сто
пани не само да заскятъ своите 
ниви, ио да* изорать и засЪчть 
и своигк селски дворове стига 
почвата и условията да позво- 
ляватъ това. Всички собственици 
или наематели на земи, както^и 
всички онези, които не са за
сели своитЪ дворове ще бАдат> 
лишавани отъ тази възможность 
като нивигк имъ или дворовете 
ще блдатъ отстлпвани за заек
ване на други земеделски сто
пани. Тая м^рка ще даде въз
можность още единъ пать да 
блде потвърдено високото съз
нание на българския земеделски 
стопанинъ, на когото държавата 
разчита толкова много.

Благотворителното подофиц. 
д-во „Булаирска победа“ въ гр. 
Самоковъ ще отпразднува утре, 
8 февруарий т. г., своя патро- 
ненъ прзздникъ. По тоя случай 
всички дружествени членове ще 
се с» берать пре »ъ читалището 
въ 9 ч. сутриньта откАдето на
чело съ военната музика при 
знаме и подъ строй ще се чер- 

Митрополитската

На тази славна дата нашъ дългъ е да почетемъ съ вниманието си 
останалптЪ живи бойци, изнесли па плещитЬ си тази голЬма победа.

На тази свЬтла дата пожелаваме на младото ни войнство, въоду
шевявано и окриляно отъ славннтЬ дЬла на миналото — да застане още 
по-силно, гордо и могжщо на стражъ на граннцитЬ на Велика България 

На тази свЪтла дата пожелаваме на въоржжения български народъ
съ още по-голЪми устремъ, 

и самопожертвувание да срази враговетЬ на Родината ни и създаде още 
по-велики дЪла, още по-славни победи, още по-могжща п благо действуваща

прн заповЬдъта на Върховния ни Вождъ
въкуватъ

църква. Ще се отслужи пани
хида за падналитк герои и мо- 
л.-*б?нъ. чя жики2& дружествени 
членове. Следъ отпускъ на цър
ква ще се положатъ вкнци предъ 
паметнигк плочи на читалище- 
паметникъ „Отецъ Паисий“, а 
въ големия читалишенъ салонъ

‘държава.

^Т- Бръксхозъ

СЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ
Подобрение на 

птицевъдството
Въ днешно време, когато въ 

- света ее вЪятъ толкова знамена, 
единствено дАГоцвктното знаме 
на кооперацията обединява и 
примирява едва ли не и проти
воречията. Защото не може да 
се отрече, че кооперацията, по
добно на християнството, е идея, 
която не само прониква въ всич
ки слоеве, но ги и обнадеждва 
за единъ по-добърь животъ!

Кооперацията е завоювала, въ 
единъ сравнително касъ периодъ, 
толкова широкъ теренъ и тол
кова много области, че едва ли 
има область въ живота, въ която 
тя да не е намерила приложение. 
И именно за това, ползувайки 
се отъ агитационния месецъ на 
общия съюзъ на българскигЪ 
земеделски кооперации, ние 
искаме да подчертаемъ огром
ното влияние, което селската 
кооперация е указала върху бъл
гарското село. Защото безъ ней
ната действителность полезна 
стопанска и културна дейность, 
много н^ща въ българското село 
днесъ не щеха да блдатъ въз
можни.

Сгрупирайки възможностите 
на стопански слабите, тя имъ 
дава възможность да участвуватъ 
въ производството и размената 
наравно съ капиталиста и дори 
съ повече предимства отъ него, 
защото при нея се избегва въ 
голема степень посредниче
ството. Използувайки тия пре-. 
димства и запазвайки часть отъ 
печалбите за културни цели, тя 

‘активно подтиква и участвува въ

културното развитие на селото, 
като създава блага, които са 
отъ широка обществена полза.

Селската кооперация у насъ, 
въ касия периодъ на своето са- 
ществуване, е дала вече значи
телни доказателства за своите 
възможности. Да се надеваме, 
че за въ бАдеще тя не само ше 
превъзмогне недАЗите си, но и 
ще активизира дейностьта си за 
благото на българското село, въ 
което живее подавляющата часть 
отъ българския народъ.

ще се даде литературно-музи
кално утро.

Умолява се самоковското граж
данство да присАтствува на пра- 
здненствою и заедно съ техъ 
почетемъ паметьта на героите 
— светци, които пролеха кръв
та си и положиха кости въ да
лечни безкръстнк гробове за 
Родината, а така сащо да отда- 
демъ подобаваща почить на 
останалите живи.

Въ връзка съ настАПващия се- 
зонъ на люпене пилетата Мини
стерството на земеделието е на
редило до агрономическите служ
би да взематъ навреме необхо
димите мерки за организирането 
на, работата въ районите и ти
повите селски люпилни. За на
бавянето на храна за тази цель, 
Министерството е направило по- 
стапки предъ Дирекцията за 
храноизносъ да се отпуснатъ из
вестни количества царевица •* и 
слънчогледово кюспе. Грижата 
на държавата за подобрението . 
на птицевъдството расте непре- 
КАСнато, а сегашните условия на 
стопански затруднения тя добива 
най-големо значение за стопан
ството.

Демонстративни
ски-състезанияНОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Райни телеграми Утре, 8 т. м., самоковскиятъ 
ски-клуб ь „Рилски скиоръ“ 
урежда на „Ридо“ големи де
монстративни ски-състезания при 
участието на най-добрите ски- 
майстори отъ клуба, гимназията 
и казармите. Начало 3 ч. следъ 
обедъ.

На ски-плаца ще има по са- 
щото време демонстративни съ
стезания и за юноши. Поканва 
се гражданството да се полюбува 
на хубавия ски-спорть.

— По случай рождения день 
на Н. В. Царя между Двореца 
и общината са разменени след
ните телеграми :

,Ииж. Карастояновъ, 
Самоковъ

‘ИЗЪ ЖИВОТА НА ОБЩИНАТА

- Презъ миналата 1941 год. 
общината е произвела, закупила * 
и поставила бетонови и каменни 
бордюри 1,500 п. м. по улиците 
изъ града.

— Набавенъ е материалъ и 
са наслани съ макаданова на
стилка улици на дължина 1,100 
пог. метра.

Искрено благодаря вамъ и на 
гражданството за изпратените 
по случай рождения ми день 
хубави пожелания и поздрави.

Царьтъ.“
— Благодарность. Гражда

ните, които се хранятъ въ об
щинската народна кухня сърдечно 
благодарятъ на г. Христо Пе- 
тровъ, гимн. учитель за подаре
ните 8 кокошки.

— Читалищното кино про
жектира филма „Моцарто.вн 
нощи*.

.Негово Величество Царя, 
Двореца —- София.

Ваше Величество,
Отъ името на самоковското 

гражданство и отъ мое име Ви 
поднасяме нашите най сърдечни 
пожелания по случай рождения 
Ви день.

— Направени са презъ ми
налата година 60 частни водо*
проводни инсталации и 218 еле* 
ктрйчески, .*»— л

- »■
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Изплащане общинските, 
данъци

Самоковската градска община 
съобщава на всички данъкоплатци 
отъ града и селата, че добро
волния срокъ за изплащане една 
трета часть отъ данъка игакси- 
гк за покритигЬ и непокритигЬ 
имоги за 1942 г. е 20 февруарий 
т. г„ с >едъ която дата данъка 
ще се събира съ 1 на сто ме
сечна лихва.

На прел платил итк — за цялата 
година се прави 10 на сто на
маление.

20300 Христо Ян. Фьртуновъ 
• Коста М Отойневъ 

Петъръ Мановъ 
Крумъ Дащинъ 
Петъръ Из Благоевъ 
Иванъ Благоевъ,
Мирчо Н. Япраковъ 
Крумъ Ф лчевъ

ИЗЪ ЖИВОТА НА ГИМНАЗИЯТА Рнхамнмь Ис Барухъ 
Хаимъ Гершонъ 
Георги М Янковъ 
Никола Гавраиловъ 
Василъ Тошевъ 
Ст. Ст. Нонакова, учевачка 

отъ 8 класъ
Радка Ат, Манова, ученичка 

отъ 4 в. класъ
Нора Исакъ Хазанъ, уче

ничка отъ 4 в. класъ

10200
50200БЛЯГОДЛРНОСТЬ
50200

Дирекцията на гимназията изказва 
благодарность на следнитй лвца, 
които подкрепиха безплатната уче- 
■яческа трапевариа а съ това допри
несоха да се закреплгь силитЪ на 
няколко бедни ученици и се вдъх- 
натъ въ т4Л> добри чувства аа ба- 
дещето:

Семейство Добри Стефкинъ — 
продукти за около лека

Тодоръ Бързановъ — чувалъ 
картофи.

Разсадника — 5 вгр. фасулъ и 
30 вгр. картофи,

Василъ Тошевъ - 40 вгр. картофи. 
Братя Магаеви — 1 овца и др. 
Иванъ Кашъмовъ — продукти 
Георги Явричевъ — продукти. 
Лилянка Н. Кацарова — продукти. 
Василъ Чобановъ лева 
Свещеническото братство 611
Василъ Маджаровъ 
Йорданка Карастоянова 
Гошо Чавдаровъ
Кръчмарското сдружение 500
Павелъ Ковошковъ 
Д-во „Ри..сви юнпкъ“
Ал Ив. КарастояноБЪ

20150
10
30500•

100
100 Всичко 2350

(Следва)
100

Огъ ученичките въ 4 в. класъ 105 
Отъ ученички и ученнца отъ 

4 а, г, класъ
Лилянка К Радева, ученика 

отъ 4 а класъ
Маргарита К. Радева, уче

ничка отъ 7 в класъ
Отъ ученичкитУ въ в в. класъ 300 
Умоляватъ се и други граждани 

и граждавви на гр. Самоковъ н - 
ошмнитУ села да подкрепятъ тра
пезарията.

ПомощнгЬ да се изпращатъ въ 
Дирекцията на гимназията.

ИЗГУБЕНАТА влогова книжка
№ 1.1,776 издадена отъ Популярната 
банка въ гр. Самоковъ на Иванъ Ге-

е не-
1600 75 ловъ Радойковъ отъ Самоковъ 

/ 0 Отъ ба
валидна.

100 ;ата.

ид ок л а д ъ
на контролния оъв^тъ»;на>содолимонаденото кооперативно друже

ство „Йзворъ* въ гр. Самоковъ за 1941 год.
Драги кооператори.

Съгласно чл. 60 отъ закона за кооп. сдружения и чл.ъ48 отъ устава 
на кооперацията ни, протрихме годишния балансъ, смУтката «Загуби ., и, пе
чалби “ за изтеклата 1941 год. н ги намерихме вУрни съ книгятУ на д-вото.

Молиме, да ги приемете н Вие за вУрни и освободите управителния я 
контролни съвети отъ отговоность за дейностьта имъ. презъ 1940 я 1941 год. 

Гр Самоковъ, 29 януарий 1942 год;
Контроленъ. съвътъ: Председатель Ив. Явричевъ, членове* Крумъ 

Сакалийски и Н. Таиновъ.

100

1000

500
Отъ Дирекцията~500

500

ДАРИТЕЛИ400 ГОДИШЕНЪ БАЛКНСЪ НП 31.Х11 1941 ГОД.
452 за зимната помощна акция 

отъ II Митроп. енория:

Коста Сот. Деиновъ 
Димитъръ Велк ;въ 
Георги Йовинъ 
МиХалъ Геровъ 
Владимиръ Геровъ*
Георги Сахатчиевъ 
Люба Гунева 
Донка Д. Мумджиева 
Отоянъ Пелтековъ 
Ангелъ Г. Терзийски 
Димитъръ Н Бобовъ 
Георги Д. Бързановъ 
Христо Кайтрвъ 
Евтима С. Накова 
х. Мария Говедева 
Генчо Петровъ 
Петъръ Вел. Япраковъ 
Стефан ь Г. Новаковъ 
И« рданъ В. Бързановъ 
Захари Фьртуновъ 
Ангелъ Ивановъ 
Георги Чешмеджиевъ 
Никола асабовь 
Георги Ст. Варошкинъ 
К^ро Т Цинзовъ 
Коста Боринаровъ 
Иванъ Дим. Мутафчиевъ 
М »хал ь Касабовъ 
Бойчо Ьойчевъ 
Хрисю Касевъ 
Иванъ Касевъ 
Никола Ляпевъ 
Марийка С.Л. Пещерска 
Радионъ Кучма

300 О б о р о т ъ Остатъци'
Наименование на смУткнтУ

да дава активъ паснвъда зема
200БЪЛЧИНСКА СЕЛСКА ОБЩИНА 

самоковска околия 20 3.002
42,152
30,316
20,935

5,600

2,319,718
261.720

2,093,258
31,108
32.100

2,215,426

2,316.716
219.568-

2.062,942
10,173
26,500

2.215.426
48,349

145,509
285,208
365,058

1,761,179
4,092

73,185
17,665

Каса
Движими имоти 
Дебитори 
Стоки на лице 
ДУлове 
Стоки
Посмъртенъ фондъ 
Амортиз. имоти 
Самоковска популярна банка 
Загуби и печалби 
Кредитори 
Кореспонденти 
Фондъ „Кооп. домъ* 

4^,_Резервенъ фондъ 
Ю Разни активи

*50
ОБЯВЛЕНИЕ № 466 200

Село БУлчинъ, З.Н 1942 г.
Обявява се на интересуващите се, 

че на 17-ия день отъ публикуване то
ва обявление въ в. „Само-ковъ“, т. е,

. на 24 февруарий 1942 г., отъ 10 до 
11 часа преди обУдъ, въ общинската 
канцелария на БУпчински бани ще се 
произведе публиченъ търгъ съ тайно 
наддаване за продажбата на борови 

. трупи, намиращи се на времвнненъ 
~ складъ „Лакатица“, добити по стопан

ски начинъ отъ етата за стопанската 
у. 1941/42 год. на Булчинската общин

ска гора, както следва:
1-ва група отъ 34 90 куб. м., I к. 

борови трупи.
‘2-ра група отъ 31.87 куб. м., I к. 

борови трупи.
3- та група отъ 49.54 куб. м., I к, 

борови трупи.
4- та група отъ 14*10 куб. м., II ка- 

- чество борови трупе.
5- та група отъ 15*79 куб. м„ II ка- 

чество борови трупе.
6- та група отъ 18*18 куб. м., II ка

чество борови трупе.
Първоначална цена за 1-во кач. 650 

лв., а за Н-ро кач. 470 лв. за единъ 
кубически метъръ. Производствени 
разноски по 260 лева за единия к. м.

Здконътъ за б. о. п. и правилни- 
кътъ му, както и закона за горитУсж 
задължителни.

Всички разноски сл. за смУтка на 
купувача.

30
30

100 48;349
145,50950

10* 205,944491,152
365,058

1,696,463
3,912

50
64;716 

180 
73,185 
17,465

174,500
3,600

23,647

20
50

32,000
18,263
7.300

32,000
Капиталъ 
Депозити 
СмУтка „Разни* 
СмУтка „Стъкла* 
Безсрочни влогове

192,763
10,900
23,647
26.424
32.641

50
100
20 237.826

32,641
211,492

200
20 Всичко 9,837,945 9,837,945 551,351 551,851

ВЕиОМОСТЬ ЗА ЗАГУБИТЪ И ПЕЧАЛБИТЪ НА 31.«II 1941 ГОД.
50
50

100
50 Наименование на разхода Сума Сума 1Наименование на прихода
50 Печглби отъ стоки

п осиг. марки 
„ чували 
„ лихви (п.бан.)^ 

Изправление на грУшки 
Печалби отъ:разни

Издръжки на служащи 
Надници съ коли 
Осигурителни марки 
Командировки
Канц., порто, горбъ, пощ. р. 
Наеми
ОсвУтленйе и двиг. сила. 
Подържане машинитУ 
Патенти и водно право 
Мита, адвокатски хонораръ 

и заведени дУла

83,343
15,512
4,368
1,451

353,984 
1,361 

680 
' 2,944 

1;329 
4,760,

50 »юо *
30
50 519

7,200
1,00220

50 613
20 3,049
50

3,025
7.393
2,027

20 Поправка коли 
Данъци
ЗавУрка договори

Отъ общината. 100
552

Содолимонадено кооп дружество „ИЗЗОРЪ* — Самоковъ Г 30% .стъкла
1.1 ОДА* им-з

70.991
4.215Аморт. имоти

Застраховка. фабриката 
Разни

, Допъл. акцизъ на бира 
Унищожени, счупени и из
губени стъкла 1936—41 г. 
Отопление
Печат, балансъ н прерозъ 
Преводъ суми Шум. пиво 
Телефонъ, телеграми и др. 
Четки, гумички; спис. н др. 
Залич. длъжници несъст. 
Чиста печалба 
Чистата печалба се разпрааУяа: 
Ц)°/е рааар. фондъ 12,104 
12 „ ф.онд> лкооп. домъ 14,525 
10„ посм фондъ 
8 „ див. върху дУлове 13,964 

15,, възн. упр. съввтъ 6,052 
3 „ „ контр, съвотъ 3,631

' Остатъка се отнася къиъ 
ф. кеоп. домъ.

ПОКАНА № 2 984
1,564
3,000

!
Поканватъ се г. г. членоветУ на содолимочаденото кооп., дружество

„Изворъ* на общо годишно събрание, което ще се състои на 7 феврурий 
т. г., сжбота, въ 9 часа преди обУдъ въ помУщеннето на Общо-занаятчийското 
сдружение — надъ Иванъ п. Стоиловъ — съ дневенъ рвдъ:

1. Отчетъ на управителниятъ съветъ за 1940 и 1941 год.
2. Докладъ на контролния съветъ.
3. Удобряване ведомостьта за загубитУ и печалбитУ за 19,40 и 1941 

■- години и освобождаване отъ отговорность управителния и контр. съвети,
4. Гласуване бюджето-проекта за 1942 год. заедно съ лихвитУ 

сионнитУ, които ще взема и дава.
5. Изборъ на две ма членове за управителенъ съветъ на мУстото на 

излУзлитУ по жребие — Иванъ п. Стоиловъ и Василъ М. Есовъ; 
пасни — за* управителения съввтъ за 1 год., 3 члена за контр. съвотъ и 
запасни за 1 година.

6. Искане мандатъ на бждещия управителенъ съветъ 
- /сто за постройка на кооперативекъ домъ.

7« Четене ревизионния актъ на г. ревизора Б. з. и к, банка > аа 
вършената ревизия за 1940 и 1941 год.

Забележка. Ако събранието не се състои на горната

25,236
695
788

1,131
987

1.107
3,346

121,040
и коми-

' •
двама за 

двама
1

12,104

да аамупи мУ-

V ■ ИЗ- 58.660
121,040. о дята, тр ще'

се отложи за следния день — недУпя, 8 т. м. — сдщия часъ и мУсто, келкото 
’ и членове да се яватъ,

Гр. Самоковъ, 28 януарий 1942 год.
365,058 09*4*0

Упраамтаяавъ съветъ!
Пр^адедате^ь Да.' Чащармъ

м :
ЧлемовегСт. Пеоееъ, № % Стенлевъ

365.058
Контроленъ с>ватъ :

Председатель Ив « Явричевъ 
Членове: Кр. Сакалийски,, Н. Тамневъ

Счетоеодитеяь И*. Алексиевъ

УПРАВИТЕЛеНЪ СЪВЕТЪ:
Председатель Ал. Чавдаровъ. Членъ Ст» Пашфвъ
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СЕДМИЧЕИЬ ОРГАНЬ МА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
АБОНАМЕНТЪ:
иа кв. см. по 50 ст.; всички други до 30 думи по 1 левъ на дума, а съ повече отъ 30 думи — първитЪ 30 думи по 1 левъ, а останалитЪ по 50 ст. на дума

за година 50 лева, 6 месеци 30 лв. Единъ брой 1 лв. ОБЯВЛЕНИЯ: вЪччални, годежни и за панахиди по 40 лв,; отменяване честитки 20 лв.;

ИСТОРИЯТА СЕ ПРАВИ Ридо“ нЪкога и сегаУУ
Бурни са времената, които 

изживяваме. Петь континента са 
настръхнали и водять борба на 
животъ и смърть. Войната ви
наги е край на една епоха и на
чало на друга. Въ времена като 
днешнитЯ, една особена психика 
завладЯва хората. Всичко се из- 
живЯва по-нервчо, съ гю-голЯма 
възбуда и често пати малки нЯ- 
ща създаватъ цЯли ист фии.

Затова повече отъ всЯкога 
днесъ е необходимо, тия, които 
заематъ известни отговорни мЯ- 
ста, отъ които зависи движени
ето на държавната машина да 
преценяватъ събития и факти 
най-зрЯло.

Днесъ се вписватъ нови стра
ници въ свЯтовната история.

Ние трЯбва да дьржимъ смЯт- 
ка за това. Защото право на 
животъ въ бАдеще ще има само 
оня, кой го го е заслужилъ и го 
е извоювалъ съ лични жертви. 
Ето защо, нрисАщата ни горе'- 
щина, съ която разглеждаме 
всички въпроси, трЯбва да бАде 
обуздавана въ днешното време. 
Здравиятъ разумъ и чувството 
за дългъ въ повечето случай 
трЯбва да имагъ превесъ. Мал- 
китЯ жертви, които днесъ пона
сяме са нищо предъ онова, което 
жертвуватъ великитЯ ни съюз
ници въ продължение вече на 
три години.

Историята се прави и то отъ 
здрави и силни мАже. Отъ х ра, 
които са готови да издържзтъ 
всички изпитания. Нима страни* 
цитЯ отъ нашата история не са 
написани отъ такива МАже? Ма- 
жественото чувство на упори- 
тость е особено ценно, когато 
се проявява въ времена като 
днешнитЯ.

Не всЯки има погледъ да види 
нЯщата. Не всЯки може да пре

цени събитията. Затова пъкъ 
ония, които виждатъ, трЯбва вота въ Самоковъ зимно време 
дч иматъ чувството на отговор- 
ность при всЯкч възложена за
дача. Много лесно е да се подеме 
общъ вой на недоволство. Но 
дьлгъ е на всЯчи сьзнителенъ 
граждян нь да се противопостави 
на всЯка необмислена критика.
Ние трЯбва да имаме чувството, 
че това ме е най л ш >то, коего 
можем ь да видим ъ. Напрогивъ, 
ние сме днесъ единствената ща 
стлива страна, която се радва на 
спокойствие, миръ и осАществе 
ни национални желания. Може
ше да дойдатъ много по-лоши 
нЯща, ако червената болшевишка 
вълна 6Я залЯла БалканитЯ и 
Европа Давагъ ли си смЯтка 
нЯкои за това?

Една свЯтла страница се вписва 
въ историята на българския на- 
родЪс Но, за да остане въ вЯч 
ностьта, трЯбва хора, трЯбва 
мАже, които да я затвърдать.
По лесно е да получишъ нЯщо, 
но много по-трудно е да го за- 
дьржишъ. Не само, че трЯбва 
да задържимъ тази страница въ 
историята на българския народъ, 
но тя трЯбва да бАде начало за 
едно по свЯтло и величаво бА
деще. Това. което днесъ съ сво-

Единъ погледъ назадъ за жи- всички насоки въ живота, и ни
кога се не стига. Все да тичашъ, 
времето пакъ неше ти стигне. 
По-възрастнитЯ върху чийто 
плещи тежи издръжката въ жи
вота, все търсятъ начини за за
доволяване неотложнитЯ нужди. 
По-младитЯ край това бързо 
темпо все намиратъ време за 
осмисляне свободното имъ време. 
Думата е за ски-спорта. Едва ли 
можеше нЯкой да си позволи 
дз мисли преди 10— 15 години, 
зимно време на „Ридо“ да из- 
лЯзе да се пързаля съ шейна. 
Единъ погледъ назадъ и ние ще 
видимъ нЯколко .луди" ученици 
отъ бившия Американски колежъ 
да бродятъ сами изъ него. Днесъ 
този спортъ зарази мнозинството 
отъ младежьта и здравословното 
му влияние, при разумно спор
туване, благотворно се отразява 
на духъ и физика. БЯ лудость 
да се мисли ски-пързаляне, ски- 
състезание, надбЯгване и пр^ §Г 
пр.. Но ето, че дойде време, са
ми напуснахме тази лудость за 
така мислене. За последното го
вори факха, че отъ година на 
година все повече се засилва ин- 
тересътъ всрЯдъ гражданството 
къмъ този спортъ. Не е ли вЯр- 
но, че миналата недЯля бЯха из- 
лЯзли надъ 1500 души да на- 
блюдаватъ състезанията между 
21 състезатели за дълго бЯгане? 
Красноречиво доказателство за 
достойно внимание къмъ бАде- 
щитЯ шампионати на България!

Миналата година гЯ се нало
жиха на останалитЯ състезатели 
и изтръгнаха до една всички 
най голЯми награди, съ които 
записаха имената си, и това на 
Оамоковъ въ редоветЯ на пър- 
венцктЯ въ страната.

Сега тЯмъ предстои да задър- 
жатъ изтръгнатитЯ награди, да 
ги утвърдятъ като непоклатими 
и да ги предаватъ на следващитЯ 
ги за ревностно пазене и подтикъ 
къмъ нови успЯхи. Въ това не 
се съмняваме, защото Марковъ, 
Веселиновъ, Дражовъ, НедЯл- 
ковъ, Шипочки и следващитЯ 
ги, са сигурната гаранция за но
ви победи и успЯхи. ЮношитЯ 
са които идватъ, за да поддър- 
жатъ и продължатъ скиорското 
дЯло и да наложатъ Самоковъ 
съ този му спортъ като първе- 
нецъ и неговъ ценгьръ. Мла- 
ди!Я са кадъра върху чийто 
плещи ще легне поддържането 
незалезване спортния духъ за 
печелене все по-голЯми победи.

Граждани, дайте подкрепата си 
на младитЯ скиори, за дагив.и- 
димъ победители и тази година!

Д*Твбаковъ

ще ни нарисува наистина .мърт
вия грядъ" съ натрупания до 
прозорцитЯ на кАтцята снЯгъ;съ 
прими!ивчото улично освЯтле*

. ние съ газови фенери блЯщу- 
кащи тукъ-таме едва ли по-силно 
отъ свЯтлината на свЯтулка; съ 
прихождащитЯ на рЯдко презь 
деня хора, които несрета или 
други нужди са изкарали на- 
вънъ отъ КАЩЯта, които улици 
само сутринь, обЯдъ и вечерь 

' се оживяваха отъ прихожда I итЯ 
чиновници, занаятчии и работ
ници.

Новиятъ животъ, обаче, на- 
► ложи и нови начини па живЯене. 
Темпото нз животъ съвсемъ из- 
мЯни предишния му обликъ. 
Бързо и нервно се живЯе — въ 

1 малко време, много да може да 
/ се изживЯе. Все се бърза въвъ

Радиото за селото
Интересътъ на земедЯлскитЯ 

стопани къмъ часътъ за селото.
Какви въпроси да се задаватъ

Въ Радио София и въ сто
панското отдЯление на Мини
стерството на земедЯлието, които 
провеждатъ селския часъ по ра
диото се получаватъ все повече 
въпроси изъ областьта на земе- 
дЯлското стопанство. Тъй като 
обаче, въпроситЯ, които се за
даватъ са твърде много, а вре
мето съ което се разполага е 
ограничено, добре е земедЯл
скитЯ стопани да изпр^щатъ само 
навременни въпроси.^

Освенъ това често .Ье задаватъ 
едни и сащи въпроснДотъ раз
лични лица, макаръ че дори ня
колкократно са давани сведения 
по известни въпроси. Затова за 
препорАчване е да се слуша ре
довно селския часъ и въпроситЯ 
да не се повтарятъ.

Освенъ това желателно е въ
проситЯ да се задаватъ само то
гава, когато агронома, ветери
нарния лЯкарь, лесничея и пр. 
не са могли да дават ь отговоръ 
или пъкъ не е имало възмож
ности да даватъ тЯ мнението си. 
Защото много често се задаватъ 
въпроси, на коиго не м>же да 
се отговори отъ ^офия поради 
това, че както болния, не може 
да се лЯкува безъ да се види 
отъ лЯкзря, така и уредницитЯ 
немогатъ да знаят ь точното съ
стояние на нЯщата в ь дадено село.

ето умение и тактъ ще създа- 
Дсмъ, то ще се открои въ 6а- 
дещето. Живота на единъ народъ 
е въ вЯчностьта. А всЯко по- 
колЯние минава въ тази вЯчносгь
само съ своитЯ дЯла. Ние трЯбва 
да се покажем ь достойни съ дЯ- 
лата си, които трЯбва да блдатъ 
вдъхновявани отъ чувството на 
себежертва, предъ интереситЯ на 
нацията.

По-малко пристрастие къмъ 
личното и повече работа и жертви 
за общото — това е повика на 
новото време ! А. Радевъ

кавици, 450 чифта навой, 480 
кутий цигари и други вещи на 
стойность около 310,000 лева. 
Акцията продължава.

Изплащане общинските 

данъци
Самоковската градска община 

съобщава на всички данъкоплатци 
отъ града и селата, че добро
волния срокъ за изплащане една 
трета часть отъ данъка и такси- 
тЯ за покрити гЯ и непокрититЯ 
имоти за 1942 г. е 20 февруарий 
т. г., следъ която дата данъка 
ще се събира съ 1 на сто ме
сечна лихва.
. На предплатилитЯ — за цЯлата 
година се прави 10 на сто на
маление.

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Постжпили дарения за 

българскитЪ и герман
ските войници

Общогражданскиятъ комитетъ 
въ гр. Самоковъ за събиране 
помощи за българскитЯ и тер
ма нскитЯ войници е провЯлъ 
акцията съ голЯмъ успЯх ь. Само 
за единъ день са събрани въ 
гр. Оамоковъ и селата на око
лията 190,420 лева. Освенъ това 
населението съ го/*Яма готов- 
ность е дало за акцията около 
1450 чифта вълнени чорапи, 500 
чифта вълнени рАкавици, 38 ко
жухчета, 50 чифта кожени рА-

— Читалищното кино про
жектира филма „Майка*.

•• 1. •-
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пово всички работници при фа
бриката на брой 150 души, като 
внесе и сумата за сжщата — 
4950 лв'.ч»

Дано този примЪръ бжде 
последванъ и отъ други рабо
тодатели.

Д АРИТЕЛИСвЪтославъ Нелчиновъ
гл. челник* на Паисиевци

за зимната помощна акция 
самоковци - живущи въ 

София :
Д-ръ Дим. х Отамовъ лв. 1000 
Павелъ Ив. В^линовъ 

отъ които 2000 лева за 
ученическите трапезарии. 

Професоръ В Захариеви 250
Отъ притежатели на вили въ 

Чамъ-кория:
Мара О. Календжиева 
Матилда Ж Вражали 
Н-ци П. Марковъ, генер о. з. 100 
Елизе генералъ олавчева 
Зия арх. Юрданова 
Н-ци Борист Антоновъ 
димитъ* ъ Д Поповъ 
Инж Стефтнъ Геневъ 
Проф. Любенъ Диковъ 
Виолета Вл. К а пита нова 
Димигъръ Куртуклиевъ 
Люба Дундова 
Радка М. Ряскова

Народъ и политика
вежда по течението на Марица, 
Струма и Вардаръ къмъ Есте
ствените стратегически упорни 
точки на тази неотклонна бъл-

7000Народите, които сж пустнали 
дълбоки корени въ историята 
и живота, навеждатъ на едно 
безспорно заключение.

Политическата насока, която 
следватъ тия народи, е устано
вена не отъ вчера и днесь, — 
тя е единъ установенъ фактъ 
презъ вековете. Вземете Англия, 
търпима или не, нейната поли
тика отъ времето на Кромвеля 
до наши дни върви по една 
изопната нетърпяща лжкатушва- 
ния линия — владение на света, 
чрезъ владение на моретата Това 
беше цельта на унищожаването 
на Великата Армада, на това се 
дължи и сегашната война срещу 
Германския Райхъ.

Вземете Германия отъ Фихте 
до наши дни. Немската идея 
е непоколебима въ своята прз- 
волинейность. Фридрихъ Велики, 
Бисмаркъ и Адолфь Хитлеръ 
вдъхновяватъ своите фан&тизи- 
рани и непобедими войници съ 
една и сжща идея — идеята на 
немското месиянство и господ
ство.

Тодорь Ив. Гребенчарски
нЪма да приема на именния си деньгарска политика.

Този беше пжтьтъ на Симе- 
она, на Самуила, на Ивана Асе- 
ня II, на Калояна, на Ферди- 

Когато тази истори-

1000
ВАЖНО ЗА СТОПАНИТЕ — ЗА
СТРАХОВАЛИ ДОБИТЪКА СИ

2000
.нанда
ческа повеля е забравяна или 
неразбирана, тогава б ьлгзрекиятъ 
народъ е билъ въ безпътица и 
сетнините сж били падение или

100
Протоколите отъ годишния 

прегледъ 1942. год на застрахо
вания добитъкъ въ града сж 
удобрени отъ застрахователния 
отделъ при Б з. к. банка.

СгопанитЬ сж длъжни да се 
яватъ въ Популярната банка при 
кзе.-деловодителя да издължа гъ 
премиите си до края на този 
месецъ.

300
500
500

1000робство.
Първото условия за оежше- 

ствяване на тази историческа по
веля е самостоятелната българска 
държаба. Този двигатель ни бьл- 
гарската история презъ вековете 
пръвъ чрезъ гениалното си проз 
рение открива Паисий'

Атонскиятъ монах ь открива 
истината, която оть Исперих^ до 
наши дни движи нашия народъ 
въ историческата му борба. Па- 
исий, прозиращъ бъ миналото, на- 
чертаба пжтя на бждещето. Не
говата история, Славянобългар
ска, не е въ сжщность история, - 
а политическо начергание, а 
Паисий — политически идеологъ 
Границите на тази програма не 
само, че не се изчерпватъ съ 
60}бите, които води народа ни 
до наши дни, но тепърва ще се 
оплодяватъ въ лонното на бж- 
дещето.

Паисий не само сочи пжтя на1 
България, но сочи и средствата./

Обединение народностно..
Единстбо народническо. \
Самобитностъ политическа и/ 

духобна.
Ето въ сжщность що е Пай-' 

сий — водачъ преди всичко, а 
после духовникъ и монахъ.

Пжтьтъ на Паисий е пжть на 
българския народъ вчера, днесъ 
и утре. Пжть, който тргьбба да 
разберемъ и отъ който тргьбба да 
се бдъхнобимъ! Цель, която пред
стои да оежщеетбимъ ...

500
500
200
500

1000

Самоковско градско общ. управлениеПлащането на 

патентния данъкъ ОБЯВЛЕНИЕ № 1,099&
На 16-ия день следъ обнародване 

настоещето въ в. „Само-ковъ", въ 
канцеларията на общината, оть 9 до 
11 часа преди обЪцъ, ще се произ
веде търгъ, съ тайна конкуренция, 
за продажбата на четири групи общин
ски грубъ дървенъ строителенъ мате- 
риалъ. добитъ по стопански начинъ 
отъ общинската гора ,, Ч.-кория етатъ 
1941/42 стоп. г., складиранъ на врем. 
складъ при провЪоочния горски пунктъ 
надъ града, а именно:
Гр. 23-та отъ 59 09 к. м., 1-во к. греди 
Гр. 25-та отъ 21*18 к; м , 1-во к. ,,
Гр. 27-ма отъ 39.73 к. м., II к. трупи и 
Гр. 29-та отъ 50.31 к. м., I к. трупи.

Първоначални цени: 679. 734, 583 
и 798 ^ева. Производствени: 329, 298, 
301 и 295 лева. Залогъ за участие въ 
търга 5 на сто, пресметнато върху 
Стойностьта, производствените и фон
довите връхнини.

Законътъ за Б. о. п, е задължи- 
теленъ. ПоемнитЪ условия се намн- 
ратъ въ общината.

Гр. Самоковъ, 12.11 1942 г.

Патентниятъ данъкъ занятие 
за 1942 г. ще се събира по раз
мера на патента за 1941 г„ като 
изравнението ще става след ь об
лагането съ новия патентъ.

Срокьтъ за плащане първата 
третинка оть патента за 1942 г. 
е до 20 февруарий т. г. вклю
чително.

На данъкоплатците, които пла- 
тять пьлния размерь патентъ за 
1942 г. до 20 февруарий т. г., 
ще се прави 10 на сто отстжпка.

Не е ли така и съ Франция? 
Нейниятъ исторически пжть е 
правь. Ржководната й историче
ска цель е да бжде водачъ на 
културния духъ.

България къмъ кои народи спада? 
— Може би, безотечествениците, 
безличните и болезнено скром
ните у насъ ще намерятъ въп
роса ни за пресиленъ. Но исто
рията не търпи излишна скром
ност!». Българщината е истори
чески и духовенъ синтезъ между 
изтока и запада. Ьългарскиятъ 
народъ въ своя 15 вЬковенъ 
животъ следва една неотклонна 
политическа линия и тя е — бла- 
дичеетбо надъ Балкана, — владиче
ство политическо, владичество 
духовно. Обединението на народа 
ни бъ историческите му граници 
е само ергъдетбо къмъ цельта. За- 
щото това обединение ни от-

■

КНИЖНИНИ

„Презъ острието 1
на живота“

Отъ общината
Самото име „Жоржъ Нури- 

жанъ“ класира вече книгата като 
едно художествено и стилно съчи
нение, каквито сж многоброй- 
ните му книги, които сж излезли 
оть неговото перо изъ областьта 
на литературата, историята и ези
кознанието. Книгата .Презъ 
острието на живота* е още По
вече характерна съ това, че въ 
нея вие нема ла срещнете ори
гинална мисъль на автора, обаче, 
както въ некои музикална сим
фония лайибъ мотива протича 
по целою творение, тачаитукъ 
тънкия вкусъ, големото умение 
и дълбокото прозрение на г. 
Нурижанъ да събере, да подреди 
и отлично да преведе остроуми
ето на вековете, кристализирано 
въ анекдотите на най знамени
тите личности о 1Ъ световната

ОБЯВЛЕНИЕ № Ш87
Общинското управление обявчва на 

интересуващите се, че на 18 февруа
рий 1942 г., 10 часа преди обЬдъ. въ 
канцеларията на общината ще се про
изведе спазаряване по доброволно съ
гласие, за отдаване подъ наемъ дю
кяни № № \9 2, 8, 14, 15 и 16 на 
общинските хали за време отъ датата 
на сключване договора до 31 декем- 
врий 1942 година.

Първоначаленъ месеченъ наемъ 500 
^лева за всеки дкжянъ.

Залогъ — 10 на сто. Законътъ за 
Б. о. п. е задължителенъ. Поемните 
условия се намиратъ въ общината.

Гр. Самоковъ, 11.11 1942 г.

— На 12 т. м. пом.-кмета на 
Самоковската община Л. Коцевъ 
и г. Георги Михайловъ генералъ 
о. з. заминаха за София, за да 
предадатъ сьбранитЪ отъ око
лията подаръци за българскигЬ 
и германските войници.

— Самоковската бранниче- 
ска дружина „Соколецъ“ е по
дарила 1,500 лв. на ученическата 
трапезария и е изпратила четири, 
пакета съ цигари, бисквити и 
бомбоии за българските вой
ници — граничари.

— Презъ миналата година 
техническото отделание при об
щината е издало 37 разрешения 
за строежъ на нови сгради въ 
гр. Самоковъ, курорта Чамъ- 
кория и присъединените къмъ, 
общината села, на приблизител
на оценка 11,144,220 лева.

Починала престарала
примерна жена

самоковка въ София
На 6 февруарий т. г. почина 

и почетно биде погребана въ 
София 90-годишната самоковка 
Савастия Христова Кантард- 
жийска. Тя служеше за при- 
меръ на християнска набожность, 
благодеяние, съпружество и май
чинство въ квартала „Три кла
денци“. Изпратена биде отъ мно- 
гото й почитатели до вечното 
й жилище-съ подобаващите й 
големи почести. Богъ да я прости!

Бюджетътъ на Самоков
ската община утвърденъ

Господина Министра на 
вжтрешните работи и народното 
здраве съ постановление № 1010 
отъ 31 януарий 1942 г. еутвър- 
дилъ бюджета на самоковската 
градска община безъ изменение.

Угвърдениятъ бюджетъ въз
лиза на 19,317,591 лева.

Отъ общината.

Самоковско училищно настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ № 43

На 16-ия день следъ публикацията 
на настоящето въ общинския вестникъ 
„Само-ковъ“, отъ 9 до 11 ч 
обЪдъ, въ тръжната зала на Самоков
ската градска община ще сехпроиззе- 
датъ търгове съ тайна конкуренция, 
за продажбата на две групи иглоли- 
стенъ строителенъ материалъ извозенъ 
на временненъ складъ при провероч
ния общински горски пунктъ надъ 
града, а именно:

Група 1-ва отъ 2875 куб. метра, 
Ьво качество греди и

Група 6-та отъ 63 75 куб. метра, 
И-ро качество трупи.

Първоначални цени: 752 и 610 лева 
за куб. м. Производствени 
269 лева за куб. м. и за двете групи.

Залогъ 5 на сто върху първоначал
ната стойность на предприятието.

Законътъ за Б. о. п. е 
ленъ за конкурентите.

ПовмнитЪ условия въ канцеларията 
на настоятелството.

Гр. Самоковъ, 12.11 1942 г.
Отъ учнл. настоятадстар

пред *
история: крале, папи, пълководци, 
поети, учени и др. е приежщ- 
ность само на голЪма културна 
личность.

Книгата „Презь острието на 
живота“ представлява приятно 
четиво. Тя се чете и препрочита 
съ голямо удоволствие и е една 
необходимость за всЪки човЪкъ.

Доставя се направо отъ автора 
— София, ул. Царь Борисъ 114. 
Цена 60 лева.

I

— Управителниятъ съветъ 
на околийското работническо 
сдружение въ гр. Самоковъ из
казва най-сърдечна благодарность 
на г. Директора на текстилната 
фабрика „Мусала“ — Павелъ То- 
тевъ, затова, че даде съгласието 
си да бждатъ застраховани гру-

разноскн
Д-ръ Гюлеметовъ

задължите-

Рекламирайте въ 

в. „Само-ковъГПечатница К. КитоаъД С-ие, Самоковъ

Л ,

*
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СЕДМИЧСМЬ 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.; 
реклами и баланси на кв. см. по 2*50 лв.; всички

прави 20 на сто намаление, а за трикратно публикуване 30 на сто намаление.
други обявления до 30 думи, първите по 2 лева, а останалите по 1 лв. на дума; за двукратно публикуване се

МО-ПЩШИИТЙ II „ЛЮБОШВИЕТО“
КОНСТАНТИН!) Г. ФОТЙНОВЪ НА САМОКОВЪ

Приветъ на тебе, градъ на слънцето, 
на ведросиньото небе, 
на въздуха кристално чистъ 

и погледа лжчистъ 

на твойтЪ синове.

ЕДНД ВЕЛИКЯ СТО-ГОДИШНИНЯ

„Ние нЪма да сбъркаме, ако туримъ скром
ния деецъ Фотиновъ въ числото на нашите I 
най-голЪми благодетели, а неговото „Любо
словие“ — между тия книги, които единъ 
народъ пази като свещени“.

Въ тебъ Рила вЪчноснЪжна ме плени, 
пробудила далечни дни 

на скжпи родни еждбини.
Въ тебъ грЪе радостьта.
Въ тебъ свЪтълъ е света.

Проф. Ив. Шншмановг :

Въ неделя, 22 мартъ, навее- 
кжде — по цЪла България, ще 
се чествува стогодишнината на 
пробния брой на първото наше 
списание -Любословието, уреж
дано Суг^ К. Фотиновъ, които си 
бе поставилъ за задача да ра
боти за всестранното просвеще
ние на българския народъ

Фотиновъ е роденъ въ Само- 
ковъ около 1780 — 90 г. Като 
се научилъ да чете въ килията 
на баба си Фота въ самоковския 
женски метохъ и при духовника 
Софрони въ .светогорския14 (въ 
Самоковъ) метохъ, Фотиновъ 
отива да учи въ Пловдивъ и 
свършва науките си въ гръцкото 
училище въ Мало-азиятския гра- 
децъ Кидония. Въ 1828 г. Фо
тиновъ окончателно се отказалъ 
отъ търговията и отворилъ ча
стно училище въ Омирна, кж- 
дето пише учебници и издава 
24 броя 'отъ „Любословието“. 
Той е взелъ и най-големо уча
стие въ превода на Ьиблията. 
Починалъ е въ Цариградъ на 
29 ноемврий 1858 г.

Преди сто години, 1842 г., 
Фотиновъ напечатилъ „пробното 
Любословие“, к/кдето се чув
ствува въ всеки редъ родолю- 
бието на неговия разпаленъ ве- 
ликъ духъ. „Както е оригинална

самата му идея за основаването 
на едно периодическо списание, 
така Фотиновъ е оригиналенъ 
и въ своите идеи за женското 
образование, за основаването на | 
едно централно училище, ! 
усъвършенствуването на земе
делието, за основаване на дру
жество съ ученолюбива цель и 
за библиотеки. 
въ тая смисъль, че първъ той 
у насъ заговори за ползата отъ 
осжществението на тия идей и 
първъ ги защищава съ всичката 
сериозность и всичкия жаръ на 
своята дълбоко нравствена и па
триотична натура“.

Въ 1894 г., когато чествувах- 
ме 50-годишнината на Любосло- 
вието, осветихме нашата гимна
зия „К. Фотиновъ“, дано пъкъ 
тая година, когато чесгвуваме 
100-годишнината на пробното 
Любословие, осветимъ нашия 
музей — Музея на Възражда
нето, който едновременно е и 
Пантеонъ на самоковските на
родни будители. Да направимъ 
всичко, каквото е възможно, та 
хилядитЪ туристи — дошли въ 
Самоковъ за величието на Рила, 
тукъ да почувствуватъ и вели
чието на Паисиевата — на Фо- 
тиновата епоха.

• V

Приветъ на тебе, градъ на слънцето, 
на вечно будния копнежъ 

по ллучезарна красота.
Ти самъ си тозъ копнежъ, 
ти самъ си красота.

оригиналенъ• •

Златка Щерева

шт ШШШШШй тшттжмшж
то неможе да биде нищо на 
светатъ, и кое-то е предпочтен- 
но по премного отъ злато и 
сребро, почто, ако не е железо- 
то да го ископа и да го направи, 
неще нито име-то му да се знае 
и чуе че е сребро и злато. Има 
же скотопигателственни места, 
за то има доволна торговиа сосъ 
овци-те и съ вълна-та, коя то 
работатъ самоковски-те жени та 
се препитаватъ многажди же и 
даноко на мъже-те си плащатъ 
претяжокъ сий. Существенний 
же животъ на Самоковци-тЪ со- 
стоитъ въ неотбежно-то имъ 
трудолюбие; жени-те, каквото 
рекохъ, работатъ вълна-та, си- 
речь бала, шаяци, гайтани, а 
мьже-те ги шиять та така жи- 
веять. ЖелЬзоделници же има 
премного, (Видни и Самокови), 
и кожоделници, отъ кои-то става 
доволна торговиа, но стожание 
иноплеменнихъ. Води же има 
прехвални и изобилни и весели 
расходи. Самоковци-те са трудо
любиви, почтителни, совестни, 
но тщеславни, и суеслови. Са
моковъ има женски метохъ, въ 
кой-то обитають по болпгЬй 
части девици колкото отъ Са
моковъ толко и отъ други мно
го страни

молитвахъ .. . яже неимуще инно 
подкрепление точию ржкодела- 
нйемъ своимь труждающеся и 
делающе вишереченния шаяци 
преискусно, приобретаютъ уме- 
ренное телесно питание, пре- 
хвално же и желаемо житие. 
Самоковъ внутренни-те старо- 
временни церкви има претво- 
ренни въ джамии и бани, а на 
стоящее почти предъ 50 години 
удостоися да възобнови 3 пре
красни церкви, и едно еллино- 
греско-славеноболгарско похвал
но училище, ... и една има вонъ 
къ южна страна до половинъ 
часъ разстояние стара Белйова 
церква ... въ весело место, коя
то е още отъ Болгарско време, 
и има при нея единъ сущевре- 
менний бресгъ, и кладенецъ. Въ 
тйя места се намеруватъ стези 
за много древности, но кое из- 
следованйе? Вь западъ отъ Ь‘е- 
лйовска-та церква презъ Искръ 
въ поле-то са Цареви те кладен
ци. Вь тия страни, по некоимъ 
повествователемъ, последний Ц. 
Болгарский I Шишманъ во бра- 
нехъ сражающся убиенъ бисть 
отъ сопротивниковъ. Въ западо- 
южна страна отъ Самоковъ е 
Монастирь С. П. отца н, Йоанна 

подвизаютея въ Рилскаго

Йончевъ - Крискарецъ

Ш Ф1Т11011Т1 „1кЩ1Е ИЛШШШ“
и пр. Самоковъ е лишенъ отъ 
сички-те изобилия, кои-то иматъ 
негови-те до 6. 10, и 12 часове 
въ разтояние места, понеже та- 
ково жестоко и тяжко зиме има 
и търпи, каквото е въ Росиа. 
Но совсемъ що нема никакви 
други происходи, може обаче да 
се хвали, защото има единъ 
происходъ, кой-то е глава и на
чало на сички-те светски работи, 
почто има железо-то, безъ кое-

Самоковъ, тоя градъ е раз- 
положенъ северно-южно между 
единъ холмъ къ восточна страна, 
и между Искръ рЬка въ западъ. 
коя-то му често подстрижа за
падните страни устремляющася 
неистовнб (като бесна) и нехо- 
тяща сожителство (заедиоседене) 
одушевленнихъ, но бездушнихъ 
точю каменей, въ кои-то има 
пресладостни и прехвални риби, 
каквото са пестърви-те, мрени-те •«• «•»
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011) 6№ ФОТО■а. уСамъ Фотиновъ — роденъ въ 
Самоковъ отъ майка самоковка, 
се е см'Ьталъ за самоковецъ, 
което личи и въ буквата 0. (са- 
моковець) подиръ подписигЪ 
върху Географията, Разговор
ника и пр. Баба му Фота е до
шла отъ Пловдивъ заедно съ 
сина си Георги, който е билъ 
още малъкъ. Баба х. Фота (1730 
— 1844) е основала самоковския 
женски метохъ и се е грижела 
за сина и подиръ женидбата му: 
тя му е купила и кАша.

Първата жена на Георги Фо
тиновъ се казвала ВЪна — отъ 
рода на Щръкольови. Отъ нея 
той ималъ само една дъщеря — 
Катерина, която после като ка
лугерица се казвала Архелая. 
ВЪна скоро починала и Георги 
се оженилъ за Невинна х Ян- 
чова, която му родила четири 
деца: единъ синъ (най-старото 
дете) — Константинъ (Фоти
новъ), роденъ ( коло 1790 г и 
починзль на 29 ноемврий 1858, 
и три щерки. Огъ гЪхъ по-ста
рата и средната още като моми 
се покалугерили и се прибрали 
въ метоха при баба си. Като ка
лугерки се казвали Теофания и 
Аполинария, на която мирското 
й име било Доца (Евдокия). Са
мо най-малката, Сусана, не по
следвала още като девица при
мера на баба си, а се оженила, 
по настояването на баща й, за 
да не измре съвсемъ родъть му, 
за Алекси Сахатчи — баща на 
Иванъ Сахатчиевъ.

Архелая — сестра на Фотиновъ 
, отъ друга майка, имала две деца. 
-"Проф. Ив. ШШимановъ пише въ 

мин. Сборникъ за нар. умотво
рения, кн. XI, 1894 г., че Археля 
имала синъ Христо, който билъ 
въ Цариградъ и, че Катерина 
Фотинова (учителка) била нейна 
внучка.

Своята сестра на Фотиновъ 
Сусана Алексиева Сахатчиева е 
имала двама синове: Иванъ и 
Костакия и две дъщери — Ма
рия и Домница, които станали 
калугерки (Ермония и Йовантия).

Иванъ Алексиевъ Сахатчиевъ 
ималъ две деца: Летъръ, който 
се оженилъ за Катерина Занкова 
и Хатрина — оженена за Геор
ги Чолаковъ. Петъръ и Кате-

По случай приготовленията за 
чествуването 100-годишнината на 
„Любословието*, уредника на 
Музея на Възраждането намери 
въ килията на баба Фота въ са
моковския женски метохъ след
ващия рлкогшсъ — завещание:

„1820: лЪто месецъ ноевий: 21:д.
И8в$ствую язе много грешаая преж- 
де нОЕчовица филибеливя нарицае- 
мая фота, апоследн, недостонная 
хаджи теофания монахиня и теок- 
тиста, още уживоте моемъ продадохъ 
велия моя, сосъ покащнина сосъ 
сички тякгмъ иярвнджесъ до лажица, 
иамоа ннуки, на теофания калуге
рица и евдокия, пословомъ за четири 
стотинъ гроша и словомъ утвърдихме, 
даме чуватъ досмерти моеи воля бо
жия негово пронзволение, ваввосе 
ему изволитъ, ислово второ утвер- 
дихме ако ме нечуватъ инеходатъ 
ш> иоведению моеи или невое без* 
чиние да творатъ, или упрезреияе 
даме иматъ, парите даимъ отдадемъ, 
и вся наследия моя даси возпри- 
имеиъ безъ всяво прекословве, ако- 
лиме дочуватъ, ипомоеи води ходатъ 
до смерти моеи, едно продадено дру
го харизано сичко даиме просто, 
отъ бога, и отмене грешна, аще 
вто дервнотъ отмоя рода вой дабу- 
детъ оттяя двете мои внучви теофа
ния, и евдокия, дарече това ни е 
отъ баба или отъ пребаба тасе по- 
вусатъ дареч&тъ и намсе пада от- 
наследие йонно, данее просто, отъ 
света троица, и отъ света богоро
дица, и отмене грешна, «--царство 
небесное да ненаследатъ, таво запо
вядаш въ животе моемъ:.
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Квртина отъ Иончевъ-КрискарвцъРодната кжща на К. Фотиновъ въ Самоковъ*

КнйгитЪ отъ Фотмновъ
щото Любословие по външенъ 
видъ се отличава съвсемъ отъ 
пробния брой, който е малка 
брошурка въ осмина. Любосло* * 
ввею е на голЯмъ квартъ и 
разделено на два отдала. Само 
печ.пнигЬ букви и мотото са 
едни и сащи.

Въ 1845 г. Фотиновъ издаде 
. и еднз малка книжка: „Болгар- 

гди разговорникъ за ония, 
кои обичатъ да се навикнуватъ 
да говорзтъ гречески, сочиненъ 
трудомъ К.Г. Фогиповъ. Смирна. 
Въ печатница А. Дамйанова 1845, 
8®, 95 сгр ЦЯна единъ петакъ“.

Въ 1852 г. издава Психоло
гия: „Галлаудетъ... учение ду- 
шесловно за дЯцата. Поученйе 
душесловно. Часть втора: душе- 
словие зч поученйе на дЯцата 
преведено отъ греческий язикъ 
на болгарский трудомъ К. Г. Фо
тиновъ. Смирна, Дамйановъ, 
1852. 8° 95 стр.*

Главното книжовно занятие 
на Фотиновъ отъ 1850 г. ната- 
тъкъ 6Я съсрЯдочено въ пре
вода на Библията.

Първиятъ печатенъ книжовенъ 
трудъ на Фотиновъ е гръцка 
граматика

Нрезъ 1842 година се напечати 
„Пробното Любословие“:Лю- 
бослобив или Периодическо спи
сание разнихъ вЪдЪнии издадено 
трудомъ Константинъ Г. Фоти
новъ С. Испитайте писания, въ 
нихъ же бо сбрящете животъ 
вЪчний, и сокровише неизчер
паемо (мото). Смирна. Въ типо- 
грзфий А. Дамйянова. 1842, 
стр. 32.

САшеврЪменно съ пробния 
брой на Любословието ф.)ти- 
новъ разпрати и разнесе въ 1842 
година и обявление за Геогра
фия : Общо зешеописание вкратцЪ 
за сичката земля преведено отъ 
Греческий на Олавеноболгарский 
язикъ. умноженно же съ ра- 
спространенпе?иъ и прибавле- 
ниемъ многоразнихь потребнихъ 
областей, и сега перво на свЪтъ 
издаио трудомъ Константкна Г. 
Фотинова С. Смирна. Въ типо
графии А. Дамйанова 1843. 8-о 
р. 236“.

Въ 1844 г. следъ като си оси
гури поддръжката на х. Ралли 
Мавридовь отъ Шумен ь, тьр- 
говецъ вь Цариградъ, койго 
стана главенъ настоятель и адми- 
нистраторъ на Любословието, 
Фотиновъ издаде първия брой 
презъ априлъ . . . Новото, са-

- 1838.

е средството, съ което човекъ 
дохажда въобще до познавание 
на природата и на себе си, и до
усъвършенствувание на своята 
„словесность?“

Това е „само списанието, по- 
вЪсть, история и оучение“, от
говаря Фотиновъ. „Само то мо
же да научи человека и да го 
настави да познае и да разум^е 
всичко (което се каза по-горЪ) 
и съ това може истина да, се 
нарече человЪкъ словесенъ, и 
достоенъ на божието дарование, 
а да не е какво единъ добитакъ 
и изгубенъ отъ лице земли 
какво едно нерождливо и непо- 
лЪзно древо...“

Това важи изобщо за всички 
народи, а колко повече за насъ 
българите, които сме 
отъ всекакви средства, що пра* 
вятъ именно човека словесенъ 
и да не е „какво единъ доби- 
такт “: именно образователните 
заведения, книжнината, списани
ята и г. н. Въ развитието на 
тая инакь банална истина Фоти
новъ

рина иматъ много деца и вну
чета, които са живите роднини 
на Фотиновъ. Единъ отъ техъ 
— Иванъ Чолаковъ, миналата 
година подари на Музея на Въз
раждането петь броя отъ Любо
словието и портрета на майка си 
Катерина.

Умоляватъ се тези, които 
иматъ некоя отъ тези Фотинови 
книги, да съобщатъ на уредника 
на Музея на Възраждането: Йон-
чевъ — Крискарець, художникъ 
— Самоковъ.Крискарецъ лишени

Извадки изъ „Дюбоедовието“ вече се умножава, и остава отъ 
векъ на векь светло же имно- 
гоцЬнно; и смотраощи долгъ за 
ползата народа сего дерзаю по
мощно божиею да се покажемъ 
и я на тоя св ктъ сосъ едно де
ло, кое то се надеемъ, и оупо- 
в?емъ, да можетъ бити предпо- 
чгенно, най-повече на нашиатъ 
народъ оть много други работи 
мирския“.

Богъ е създалъ човека сло
весенъ и му е далъ умъ и ра- 
зумъ, да се учи и да разумева 
„сичката создания Божия“ и да 
разсъждава, кое е добро и кое 
е зло. Но кой може да го упА- 
ти да познава всичко това? Кое

(Изъ мин, Сборникъ за нар. умотв* отъ проф. Ив. Шишмановъ)

Оше отъ първите редове „къ 
любочитателемъ“ Фотиновъ ясно 
излага, че само чисто родолюбни 
причини са го накарали, да на
мисли издаването на едно пери
одическо списание подъ загла
вие: Мюбослобие или периодическо 
списание разнихъ ведений.

„Народъ Болгарский! некои 
човеци на тоя светъ (дунята) 
сакатъ да се покажатъ, и да се 
познаятъ сосънихното богатство, 
съ нихното величество и съ ни-

хната сила и дарованието и тол- 
ко колко можагъ и колко за 
себе си само да оугодять или и 
за други нещо мадо „казва той“ 
А я предпочитающь отъ всяко 
друго величество и богатство 
общата полза и доброто, що 
бива общо на секи човЬкъ бо- 
гатъ, сиромахъ, старъ, младъ и 
каковъ други можетъ бити, и 
кое добро ако да би се собралъ 
сичкио светъ да го отпади не 
може нищо да му прави, но по-

се издига на нЪколко мЪста 
до идеалната висота на Паисие- 
вия слогъ.

ЧовЪкъ би помислилъ, че че
те „История болгарска“, тъй си 
приличатъ на мЪста и по езикъ 
и по вдъхновение тия две про
изведения. Вижда се, че Фоти- 

напраздно се е
дилъ въ Самоковъ, гдЪто и до 
сега могатъ да се нам*Ьрятъ пре
писи отъ безсмъртното д^до на 
хилендарския монахъ

новъ не ро-

1
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Благодарность-- РЕДАКЦИЯТА благодари на 
г. Иончевъ - Крискарецъ за сътруд
ничеството на настоящия брой; на 
г-жа Златка Щерева и г-ца Ев. х. 
Христова, че сж прочели нашия апелъ 
въ вестнпцитЬ и ни изпратиха свои 
оригинали I творби за Фотпновия 
брой.

Проф. Шишмановъ пише: Фо- 
се билъ премЪстилъ въ 

Цариградъ, за да прегледа съ 
Ригса ненапечатанигЪ още книги 
.отъ Ветхия завЪтъ, а вероятно 
и за да приготви всичко нуждно 
за новото си списание: 
обаче, работихме 
три или четири дни“, съобщава 
Ригсъ въ своитЪ спомени (Зор- 
ница), „когато той се помина.

Той умре на 29 ноемврий, 
1858 год."...

Известието за смъртьта на Фо- 
тинова трогнало всички прияте
ли и почитатели и намерило 
сърдеченъ отзивъ и въ печата 
Така съчувствено се отзовала и 
цялата българска колония вь 
Цариградъ — отъ първенците до 
последните работници 
ните му останки били съпрово
дени „съ прилична-та честь“ до 
последното жилище. Где обаче

е погребенъ Фотиновъ, това не 
се знае положително.

Ето и краткия
Семейството на починалиятътиновъ

НЕ.КРОЛОГЪ
(бившъ ковчежникъ на 7-ий дивиз.
артилерийски полкъ — Самоковъ)

искрено благодарягъ на К-ра на 
7 дивиз. артилерийски полкъ г. 
полковникь Станевъ за подне
сените отъ него лично съболез
нования. На свещеникъ Г. Со- 
коловъ и майоръ Грозевъ за 
казаните отъ тЕхъ хубави слова 
въ черквата за живота и дей- 
ностьта на покойния, за подне
сените венци отъ чиновете на 
7-ий дивиз. артил. полкъ, ловно 
стрелчееко д-во „Соколъ“; ри
барско д-во „Канарско езеро"; 
Б. Т. 0. — клонъ .Рилски ту- 
ристъ“; самоковска популярна 
банка; отъ приятелите му и отъ 
колегите при самоковското да
нъчно управление. На всички, 
които изказаха устно или теле- 
графически съболезнованията си 
на близки и роднини взели уча
стие въ дълбоката ни скръбь, 
както и па всички присжтству- 
ващи при опелото, които при
дружиха тленните му останки 
до вЕчното жилище.

Благодаримъ на председателя 
и членовете на ловно стрелче- 
ско д-во „Соколъ“, които въ 
строенъ редъ придружиха остан
ките на покойния и му отдадоха 
последни почести.

отъ редакцията на Цариградски 
вестиик ь (1858 X11. 20, брой 410) 
„Книжевний наший светъ загуби 
едного отъ най-добри-те си со- 
дружници. Г-нъ Фотиновъ, който 
е на вси познатъ, бе дошелъ 
отъ Смириа, кдето обикиовенно 
живееше, въ Цариградъ преди 
два месяци уже за своя работа, 
сконча ся на Хаскьой, где-то 
беше взелъ домъ съ нанимание. 
Това причини жалость чустви- 
телна на тукашни-те Болгарн. 
Желаяхме по на пространно за 
животъ-ать нашего того сооте- 
чественика да говориме, но оста
ваме го за други путь. Колко-то 
за сега казуваме че са погреби 
съ прилична-та му честь. Вечна 
му памя!Ьи. V

вНие 
заедно само Общото годишно събра

ние на Популярната банка вь 
гр. Самоковъ е насрочено на 29 
мартъ, 9 ч. сутриньта въ салона 
на читалището.

Отчетътъ на банката е отпе- 
чатанъ и ще се изпрати на чле 
новете.

/*■

— Общиятъ съюзъ на за
пасното войнство въ България 
урежда, утре 22 т. м., 1030 ч. 
въ салона на читалището публи
чно събрание на което ще го
вори г. Петъръ Мапдовъ на те
ма: 1. Международното положе
ние на България. 2. Чуждата 
пропаганда и 3. Задачите на об
щия съюзъ на запасното войнство

• •

Тлен-

Ш
г. — Поправка. Въ публикува

ния списъкъ на общините, пре
дали подаръци за българските 
и германски войници, бр. 369 на 
в. „Само-ковъ“, е пропусната 
Шишмзновската община, коя го 
е събрала 3 789 лева, 200 чифга 
вълнени чорапи и 15 чифта въл
нени рАкавици.

1—- :.ГА> К 1 !
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Килията на баба Фота въ самоковския женски метохъ

У;-

ЗА МУЗЕЯ
на Възраждането въ 
Самоковъ подариха:

(Цирка Д. Радойкоба — портретъ 
съ маслени бои иа Василъ попъ 
Христовъ Радойковт, рисуванъ отъ 
синъ му Димитъръ и единъ пейзажъ 
отъ схщия художникн —Димитъръ 
Радойковъ;

. Наследницитгь на С/банчо Ми- 
шобъ чрезъ Никола Кантарджиевъ 
— една стара книга (Насгавлеви) 
отъ х Иоакнмъ-иеромоиахъ, печа- 
тена въ БудикгЬ град*Ь пра Кралев- 
скомъ увЬерптегЬ 1819 г.;

Никола Дъосебъ — старъ ориги- 
наленъ ключъ;

Наследницитгь на Лостадинъ 
Анастасобъ Геробъ — единъ мра- 
моренъ орелефъ, навярно тракий
ската богина Бендасъ „Артемида“ 
ловджийка съ еленъ — запазенъ отъ 
баща имъ ЕС. Ан. Геровъ, учитель, 
ивонописецъ и борецъ за църковна 
независимость.

Отъ опечалените
-'с-щ.

Самоковско училищно настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ К 65
На 31-ия день следъ публикацията 

на настоящето въ в. „Само-ковъ", отъ 
9 до 11 часа преди обЪдъ, въ тръж
ната зала на самоковската градска 
община, ще се произведе търгъ съ 
явна конкуренция за отдаване на нае
матели за срокъ отъ 3 години учи
лищната ливида „Биковица“ стъ 19 
декари, находеща се въ землището на 
с. Продановци, м. „Подъ селото".

Първоначаленъ годишенъ наемъ 
4000 лева.

Залогъ — 10 на сто върху първо
началния наемъ за тритЪ години, т. 
е. 1200 лева. Законътъ за Б. о. п. е 
задължителенъ. ПоемнитЪ условия се 
намиратъ въ канцеларията на настоя
телството.

Гр. Самоковъ, 18.III 1942 г.
Отъ учил. настоятелство

и шшлш ши т ншш
е разбралъ тъй добре значението 
на ФотиновитЬ книжа и се е 
погрижилъ да ги запази даже 
въ най-усиленитЕ времена. Отъ 
една бележка, която той 6Е ни 
далъ още преди години, когато 
Министерството му купи кни
жата, узнаваме, че презъ 1876-7 
година Сахатчиевъ оилъ подо- 
зренъ въ бунтовничество. Като 
знаялъ, че ще му претърсятъ 
КАщата за компромитирующи 
книжа, той тайно презъ една 
нощь пренесълъ своята и Фоти- 
новата преписка въ едно близко 
село и ги повЕрилъ на единъ 
свой познатъ селянинъ. Тая пре
писка той прибралъ следъ идва
нето иа РусигЬ“.

Въ единъ ракописъ - тетрадка 
Д. Смрикаръ пише: 
отъ що има (иар. Макариапол., 
Д. Илариона) превзети нЪчта 
отъ Българската цьркза, перво 
колко имаше книги отъ покой- 
наго Костандина Фотинова само- 
ковца, други отъ едного влади
ка, трети отъ покойнаго Вла
дика Дя. Авксентиа самоковца. 
Една сума книги много добри 
избрани, со се ковчези ги вдиг- 
налъ одъ ... разсърди се по 
една малка причина, собра сичко 
отъ българската църква, що има
ше: реченигЪ книги, други иЕ- 
кои вещи... и ги пренесе на 
ортакйои на к а щата си, които 
са и днесъ тамо

Шишманобъ пише: „ОстаналигЬ 
отъ Фотиновъ н^ща, книгйгЬ и 
преписката му, били изпратени 
презъ 1859 г. въ Самоковъ. За 
ткхъ съобщава Захарий х. Гю- 
ровичъ отъ Цариградъ (281Х 
1859) следното въ свое едно 
писмо до Фотиновия зетъ Алек
си: .ПриЪхъ вашето опщо на
писано писмо което разумехъ за 
вашето здравиЕ радовамсе. Но 
щото ми пишете заради покой
наго за шейовете -книгите при
брахме 3 сандъка които ги и 
проводихъ со 1 кираджия до 
Пазарчикъ и отъ тамо до Само
ковъ да ги проводатъ а за дру
гите му работи текрире се писа 
на Измиръ сосъ господинъ Га
врилова рака пресъ Патриката и 
сега още не е стигнал ь джувапо 
имъ като дойде отъ Измиръ 
господинъ Моровеновъ ще ви 
пише подробно за сичко и пр.и

Отъ това писмо се вижда, че 
Фотиновъ требва да е ималъ 
спестенъ капиталъ, както уве
рява Сахатчиевъ (Ив.), който 
предполага, че Фотиновъ ималъ 
пари съ лихва у кара-абаджиигЬ 
въ Смирна и по сарафит^ въ 
Цариградъ, но тия пари били 
злоупотребени отъ самите ония, 
които били се натоварили да ги 
извадятъ отъ длъжниците. Род
нините останали само съ кни
гите и преписката. Требва да 
благодаримъ на Оахатчиева, че

СОДОЛИМОНАДЕНО КООП. Д-ВО 
„ИЗВОРЪ"— САМОКОВЪ

Самоковско градско общ. управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 2268ДА СЕ ЗНАЕ ОТЪ ВШИ 

ПИТИЕПРОД АВЕЦЪ На 11-ия день следъ обнародване 
настоящето въ в. „Само-ковъ“, въ 
канцеларията на общината, отъ 9 до 
11 часа преди обЪдъ, ще се произведе 
търгъ съ явна конкуренция за отда
ване на наематель общинската ливада 
„ Между кермндарскитЬ фабрики “, 
за срокъ отъ три години, начиная 
отъ датата на сключване договора.

Наддаването ще стане въ процентъ 
и въ натура отъ добитото количество 
сЬно, добито следъ окосването му. За
логъ за участие въ търга 600 лева. 
Законътъ за б. о. п. е задължителенъ. 
ПоемнигЬ условия се намиратъ въ 
общината.

Гр. Самоковъ, 20 мартъ 1942. г.
Отъ общината

Поради набиране достатъчно 
средства вь посмъртния фондъ 
на кооперацията и въ изпълне
ние на чл. 1. п. „д“ отъ устава 
й, управителния съветъ реши : 
при всЪки смъртенъ случай на 
членъ отъ кооперацията да се 
отпуска по'4000 (четири хи
ляди) лева на наследниците 
му помощь.

Ето защо е нуждно всички 
питиепродавци отъ града и се
лата да станатъ членове на коо
перацията ни.

Единъ дЪлъ струва 500 (пет- 
стотинъ) лева.

. башкая • •

ПЛЛТИХТЕ ЛИ СИ ПБОНЯ- 

МЕНТЛ на В. .СЛМОКОВЪ“?Отъ у прав, съветъ
• * •
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ИЗЪ КОМИСАРСТВОТОЕЗИКЪ в НАРОДНОСТЬ Самоковско градско общ. управление

ОБЯВЛЕНИЕ * 2,148
С/гаригЬ българи отъ времето 

на Кирила и Методия имаха една 
дума за „езикъ“ и „народъ* и 
тъй означиха гЪзи две понятия 
въ своитЪ първи писания (язикъ). 
Има ли действително връзка ме
жду езикъ и народность? Не е 
ли все едно на какъвъ езикъ ще 
се говори? Нямаше ли да блде 
по-добре, ако всички народи го
вореха единъ езикъ? Въ една 
своя лекция проф От. №}ладе- 
новъ каза, че вавилонското стъл- 
потворение не е проклятие, а 
благословия за народите, зашото 
имъ се дава възможность за сво
бодно самостойно творчество.

Рускиятъ слависть А Потебня 
отбелязва като общочовешки 
свойства на езика неговата чле- 
норазделность по звуци и сим- 
воличность, като система за из
разяване определени мисли. Вси
чки останали езикови свойства 
отбелязва като племенни, защото 
граматическите и лексически ка
тегории не сль задължителни за 
всички езици.

Въ своето развитие езиците 
не са напълно ограничени и не
зависими. РазцвЪтътъ на само
стоятелно творчество и развитие 
на езика винаги се предшествува 
оть подражателенъ период ь, ко
га ю единъ езикъ черпи сили и 
подтици отъ другъ. „Взаимното 
възбуждане на народите“, пише 
Потебня „предполага не асими
лация, а само взаимно присп >- 
собление, което може да се срав
ни сь онова между цветята, хра
неше насекомите, и съдействи
ето на последните за оплодяване 
цвеювете“. Д' ференцирането на 
отделните сходни езици показва, 
че те иматъ свой самостоенъ 
животъ, преминали са периода 
на подражание и навлизатъ въ 
новъ творчески периодъ. Кол- 
кото по-старъ е единъ езикь, 
колкото по-резки преврати го 
отделятъ отъ началото, толкова 
по-слаба е възможностьга за 
неговата денационализация. По
следната се проявява въ разхлаб- 
ване и прекАСване народната 
традиция, заключена въ езика. 
Тази разхлабена традиция дей
ствува като втори разрушително 
пре^бразувателенъ фактор ь на 
народностьта. Пълна денациона
лизация въ този смисълъ м^же 
да се наблюдава само при от
делни ЛИЧНОСТИ, ОТКАСНаТИ оть 
родната среда и пренесени вь 
друга преди да почнатъ да го- 
ворятъ. Вь такова отношение е 
пакостно влиянието на чуждите 
училища при малките деца. Оьв- 
семь не е радостно явление лук- 
сътъ да се изпращагь децата 
въ чужди забавачници и първо
начални училища въ една въз
расти, когат » те не са усвоили 
напълно своя езикъ. Така се

създаватъ личности, които го- 
ворягъ сь.чуждь акцентъ, раз- 
мЬстватъ думи1е споредъ чуж
дия словоредъ и оставатъ чуж
денци на своя езикъ. Това съв- 
семъ не значи, че требва да се 
ограничим ь само съ своя езикъ 
и култура. Тогава би било пре- 
КАСнато онова благотворно вза
имно въздействие на отделните 
езици и чрезь техъ на ц^ло- 
стниге народни култури. Единъ 
народъ, билъ гой най-великиять 
и многобройниятъ подъ небего, 
пакъ е много малъкъ, за да блде 
изворъ на всички духовни твор
чески възможности. Но всеки 
народъ требва да бАде творець, 
за да влезе каго досгоенъ члеиъ 
вь международните културни 
спогодби за по-широка, по-пло- 
доносна дейность.

Необходимото условие, за да 
може човЬкъ спокойно да влиза 
вь духовните хранилища на 
разни народи, да се учи и вдъх
новява оть техъ безъ да блде 
изложенъ на асимилационното 
имъ влияние е здравото народ
ностно образование. Така обра- 
зованиятъ има своето големо 
преимущество предъ неукия, за
щото докато гюследниятъ е по- 
влиянъ оть незначителна часть 
отъ народните традиции, спа
зени само въ определена мЪ- 
стность като предание,първиять 
по разни ПАТища и вь разни 
степени идва вь допиръсь мно
говековното течение на народ
ния животъ, взеть както вь не
говите съставни чисти, тъй и 
въ крайни «е резултати, съдър
жащи се въ писменостьта. съ
образно сь това образованиять 
човекъ е несравнено по-устой- 
чивъ въ своята народность, ог- 
колкото неукиягъ. Понеже въ 
тези дни е особено освеженъ 
споменъть за лонстантинъ Фо- 
тиновь мс жемъ да посочимъ 
него като отличенъ примеръ 
кикъ чуждата по-висока култура 
дава подгикъ за усилена дей
ность на родна почва. Опознал ь 
гръцката култура, основательтъ 
на периодическия печагъ работи 
за българска просвета и чрезъ 
своето „Любословие* посочва 
образованието като основна не- 
обходимосгь за творците на бъл
гарската общесгвеиость и култура 
и за пазителките на родното 
семейно огнище Историята на 
всички народи, по-специално на
шата, показва какъ въ най 
страшни дни езикътъ е оставалъ 
единственият ь спасителен ъ 
кръстъ, предъ койго са се мо
лили за сила вь защитителната 
народна борба, скрити въ чер
ковните килии и браилски 
сарди, български вьзпресители,

Ев. х Христова

На 16-ия день следъ обнародвано 
настоещото въ в. „Само-ковъ", въ 
канцеларията на общината, оть 9 до 
11 часа преди обЪлъ, ще се произ
веде търгъ, съ тайна конкуренция, 
за продажбата на четири групи общин
ски грубъ дървенъ строителенъ мате- 
риалъ, добитъ по стопански начинъ 
отъ общинската гора „Ч.-кория“, етатъ 
1941/42 стоп. г., както следва:
Гр. 23-та отъ 59 09 к. м., 1-во к. греди 
Гр. 25-та отъ 21-18 к. м., 1-во к. „
Гр. 27-ма отъ 39.73 к. м., II к. трупи и 
Гр. 29-та отъ 50 31 к. м., I к. трупи.

Първоначални цени: 679, 734, 583 
и 798 лева. Производствени: 329, 298, 
301 и 295 лева. Залогъ за участие въ 
търга 5 на сто, пресметнато върху 
стойчостьта, производствените и фон
довите връхнини.

Законътъ за Б. о. п. е задължн- 
теленъ. Поемните условия се нами- 
ратъ въ общината.

Гр. Самоковъ, 18 III 1942 г.

На основчние чд. 8 отъ вакона 
ва оенгурявине снабдяването и регу
лиране цените, местното комисар
ство е цедило на 16 мартъ т. г. 
заповеди Л* Л*х1б, 16, 17 
съ които се нормнратъ цените на 
следните стоки :

18,

Картофите
да се продаватъ по цените по които 
куиува Дирекция „Хрвноивнось“ по 
цена 6 лева и 10 ст. ва 1 кгр.

Сеното и сламата
да се продакч франко произкодите^я 
— сено до 3 лева кгр.; фравко ва- 
гонъ товарна гара до 3*50 лв. кгр.; 
слама пшенична и ечемична франко 
произволите я до 65 ст. кгр , фран
ко вагонъ товарна гара - до 1 лв. кгр.

Горните цени важатъ ва целата 
страна, и се рдзбиратъ за сено и 
слама небалирани

Отъ общината

Сждия-изпълнитель 

при Самоковски окол. еждъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 838/39
се пуска въ продажба отъ 17 мартъ 
т. г за жителите на гр. Самоковъ 
срещу списъци въ съответните ба
кали както следва : 1) Всево лице
има право да получи 5110 грама ва 
м мартъ. 2) Определена е цената 
на иахарьта: бучки на едро до 2990 
лв., на дребно до 31 лв. кгр.; — 
на песькъ на едро до 27 90 лв. и 
на дребно до 29 лв. кгр

Получаването на вахарьта ще мо
же да се иввьршва отъ всеки членъ 
на домакинството, срещу предста
вяне на «пи ля вата равпрелелителна 
карта на гърба на която бакаанна 
е длъженъ да отбележи, че е полу
чена 8ахарьта.

Подписаниятъ Георги Ивановъ, 
еждия-изпълнитель при самоковски 
окол. еждъ, 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- 
читлно, което съответствува съ да
тата на публикацията, въ канцелари
ята ми въ гр. Самоковъ, проданьта 
на следния недвижимъ имотъ, прина
длежали» на Тодоръ Ст. Карабоневъ 
отъ с. Шишманово за удовлетворение 
вземането на Михалъ Гооргиевъ по 
прехвърлително отъ гр. Самоковъ, а 
именно, находещъ се въ землището 
на с. Шишманово две петнадесети 
идеални части отъ следния недвижимъ 
имотъ:

1. Лавада въ м. „ТокатитЬ“ отъ 
2-2 декара при съседи: Атанасъ Кара
боневъ, Бр. М. Пашова, Бр. П. Пей
чови и Станоя Стамболийска, оц. ва 
468 лева.

2. Ливада въ м. „Мерата“ отъ 9 
декара при съседи: Спасъ Ст. Мутав- 
чиски, Спасъ Т. Карабоневъ и общ. 
мера, оц. за 1920 лева.

3. Ливада въ м. „Дервено“ отъ 3*2 
декара при съседи: Бр. Хр. Карабо- 
неви, Н-ци П. Карамелкови, Тодоръ 
Ф. Яневъ и общинска гора, оценена 
за 272 лева.

4. Ливада въ м. „Дерелия“ отъ 3*6 
декара при съседи: Никола Тренчовъ, 
Георги Стайковъ и Илия Ст. Гюдуровъ 
оценена за 308 лева.

5. Ливада въ м. „Редени круши" 
отъ 6-7 декара, при съседи: Бр. Т. 
Карабоневи, Стоянъ Хр. Галевъ, Сто
янка Чарийска и общ. мера, оц. ва 
1429 лева.

6 Ливада въ м. „Чвшмето" отъ 4*9 
декара при съседи: Бр. Войникоаи, 
Златко Карабоневъ и шосе „Самоковъ 
— Ихтиманъ“, оц. за 522 лева.

Горпиятъ имотъ не е ипотекиранъ 
къмъ никого. Има възбрани за 14,500 
лева и обща възбрана по з.о.д.з.кр.

ЖелающигЬ да купятъ могатъ да се 
яватъ въ канцеларията ми всеки прн- 
елтетвенъ день и часъ, за да прогле- 
датъ книжата и да наддаватъ,

Залогътъ една десета часть отъ 
първоначалната цена на продаваемия 
се имотъ. съгласно чл. 817, ал. II отъ 3. 
Г. С., ва правоучастие въ проданьта. 
<~е внася предварително въ Б. в. к. 
банка срещу удостоверение, което ще 
ми се представи.

Гр. Самоковъ, 25.11 1942 год.
Сждия-изп.: Георги Ивановъ

Соль
ва м. мартъ се отцуска ва жите
лите оть Самоковъ по 500 грама 
на лице, като цената й е определена: 
на едро до 630 лв. кгр., 
дребно 7 лева за 1 кгр.

а на

Самоковско училищно настоятелство

ОБЯВЛЕНИЕ № 64

На 16-ия день следъ публикацията 
на настоящето въ общинския вестникъ 
„Само-ковъ", отъ 9 до 11 ч преди 
обедъ, въ тръжната зала на Самоков
ската градска община ще се произве- 
датъ търгове за продажбата на игло- 
листенъ строителенъ материалъ, до
битъ отъ училищната гора „Широката 
планина — Шумнатица" по стопански 
начинъ и извозенъ на временненъ 
складъ при проверочния общински 
горски пунктъ надъ града, а именно :

Съ тайна конкуренция:
Група 1-ва отъ 28*75 куб. метра, 

1-во качество греди
Група 6-та отъ 63*75 куб. метра, 

Н-ро качество трупи.
Група 11-та отъ 54*76 куб. метра, 

I качество трупи.
Съ явна конкуренция :

Група 4-та отъ 19’31 куб. м., III к. 
трупи.

Първоначални цени на куб. метъръ: 
752, 610, 820 и 280 лева. Производ
ствени разноски на куб. м. по 269 лв.

Залогъ 5 на сто върху първоначал
ната стойность на предприятието.

Законътъ за Б. о. п. е задължите- 
ленъ за конкурентите.

Поемните условия въ канцеларията 
на настоятелството.

Гр. Самоковъ, 18.III 1942 г.
Отъ учил. настоятелство

ман-

ВЕГЙ“Пристигнаха най-добрите 

РАДИО АПАРАТИ ||
Изумителенъ обсегъ, най-голЪма селективность, вълше- 

бенъ тонъ и сигурно действие.
Луксозенъ „суперъ-приемникъ* „В Е Г А" — народенъ типъ — 

„8ЕГЛ- N2 759, 
продажна цена лева

Продажба при *\ТДНДСЪ ГЕРМАНСКИ

Рекламирайте въ 

в. „Само-ковъ!“^0 ^|2 двуламловъ 1,950ЛЕВА

САМОКОВЪ
Печатница К. Кктоаъ ■ С-иа, Саммм*

*
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СЕДМИЧЕМЪ РРГДНЬ НА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
I

ОБЯВЛЕНИЯ: в-Ьнчални, годежни и за панахиди по 40 ли.; отменяване честитки 20-лв.;АБОНАМЕНТЪ: за година 50 лева, 6 месеци 30 лв. Единъ брой 1 лв, 
реклами и баланси на кв. см. по 2*50 лв.; всички други обявления до 30 думи, първите по 2 лева, а останалите по 1 лв. на дума; за двукратно публикуване се

прави 20 на сто намаление, а за тригратно публикуване 30 на сто намаление.
У

Проф. В. Захариевъ
Председатель на музейния комитетъ

мувейния комитетъ на заседание 
най-малко единъ пхть презъ годи
ната, за да изслуша и се произнесе 
по годишния отчетъ на уредника — 
пазвтель, както’ и при всички важни 
случаи непредвидени въ настоящия 
правилвикъ.

Чл. 7. Отчетъ. Отчетътъ на 
у редника* пазител ь съдържа всички . 
необходими данни за състоянието на 
музея, наличните мувейни материали, 
новите придобивки, състоянието на 
старините въ Самоковския край, броя 
на посетителите и бюдж упражнение.

Отчетътъ, най късно до края на 
м. явуарий, всека година се пред
ставя въ Министерството на народ
ното просвещение и ва сведение въ 
народните археологически и етно
графски музеи н въ българския архе
ологически институть.

Чл. 8. Съхраняване музей- 
нит^ материали. До придобива
нето ка собствено вдание, музея се 
помещава въ Чмталището-паметникъ. 
Уредника—пазитель вавежда инвен

тарната книга н фишигки се грижи 
_Уза подреждането.. вапазвАШШвимхп 
^държането въ наб-добр? състояние 
«музей ни те материали. За всека по
вреда той уведомява постоянното* 
приемгствие, ва да се взематъ сво
евременно мерки за отстраняването к.

Музейните материали се вастра- 
ховатъ срещу пожаръ, кражба и по
вреда. Работата по закрепване нлв 
поправяне на повредени музейни 
предмети, или на старини нзъ Са
моковско, се възлага, по решение на 
постоянното приехтетвие, само на 
специалисти съ доказана вещина.

Забранява се изнасянето музей
ни материали вънъ отъ музея.

Чл. 9. Посещения. Музея е 
отворенъ въ определени дни ■ ча
сове. Музейните материали, архива 
и графическата сбирка см достмпн» 
ва научна работа. Фотографирането*

. и публикуване на музейни предмети 
става само съ разрешение на пред
седателя на музейния комитетъ.

Чл. 10. Издания Музеятъ пу
бликува свои годишни отчети, научни 
трудове върху миналото на Само
ковския край и издава репродукции 
на музейни материали и старини 
изъ Самоковско.

Чл. 11. ЗапазванестаринигЬ. 
Въ музея се изготвя списъкъ на ста
рините въ Самоковския край, за 
чието запазване и подържане, съ 
съдействието на съответните власти, 
се прилага Закона за старините. Отъ 
страна на музея, въ съгласие Съ 
Народния археологически музей, може 
да се предпрнематъ разкопки и за
крепване старини въ района на музея. 
Разкопките и закрепванията ставатъ 
подъ непосредственото рмководство 
на некой отъ уредниците въ Народ» 
ния археологически мувей. Намере
ните при такива разкопки предмети

(Продължава на 2 стр.)
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Б/ШШШ УРЕДБА НА ЕА10ШСШ 1УЗЕ1 НА ВЪЗРАЖДАНЕТО
Въ предосвободителната епоха 

нашитк читалища, като скромни 
огнища на просвета и на кул- 
туренъ животъ, допринесоха 
твърде много за повдигане на 
националното съзнание на бъл
гарина. И до днесъ те елх запа
зили сжщото значение. Около 
читалищата сж събрани и спло
тени всички родолюбци, които 
сметатъ за достойнство обще
ственото служение, които и чрезъ 
читалищна дейность внасятъ своя 
делъ въ културния животъ на 
страната.

Читалищни дейци уреждатъ 
културни седмици, литературни 
четения, сказки, театрални забави, 
художествени и етнографски из
ложби и т. н.

Вь некои читалищни салони, 
__чрезъ грижливо подбирани фил

ми, подходящи за нашия битъ 
и нрави, се работи за създава
нето на здраво национално въз
питание, добри нрави и на 
хубаво и правилно отношение 
къмъ домъ и семейство. При 
читалищата се създадоха слщо 
богати местни музейни сбирки, 
като напр. тази въ Казанлъкъ 
при читалище „Искра*, въ Плк- 
венъ, Видинъ, Стара-Загора, Тър
ново и пр.

Самоковското читалище „Св. 
Седмочисленици“, сега „Отецъ 
Паисий“, основано презъ 1856 
година, винаги е било средище 
на културния животъ въ Са- 
моковъ.

Самоковската музейна сбирка, 
създадена презъ 1930 г„ закреп
на и се разви подъ покрива на 
читалишето-паметникъ .Отецъ 
Паисий*. Читалищното настоя
телство, въ лицето на неговия 

* заслужилъ председатель, народ
ния представитель г. Василъ П. 
Чобановъ, указвайки най-широко 
просветено съдействие, има мно
го големи заслуги за събирането 

' на музейните материали въ една 
огъ стаите, на читалището и за 
набавянето на шкафове, витрини 
и т. н. въ които те сж подре
дени. На единъ музеенъ коми
тетъ беше възложена грижата 
да работи за 
развитие на музейната сбирка въ 
единъ Самоковски градски музей, 

Следъ като първите уредници 
на сбирката, художника Н. х. 
ДОладеновъ и главния учитель А. 
Геровъ, събраха много ценни 
материали, за да се уреди и опре
дели окончателно положението 
Ц характера на музейната сбирка,

указания нр тогавашния гла-

венъ инспекторъ на музей ге и 
старините въ Министерството на 
народното просвещение, се из
работи единъ правилник ь, който 
по установения редъ биде утвър- 
денъ отъ Министерството.

По този начинъ беше лега
лизирана музейната сбирка като 
се създаде възможность да бжде 
материално подпомагана и отъ 
разни държавни и общински 
институти. Чрезъ официално 
утвърдения правилникъ се опре-' 
дели предназначението на музей
ната сбирка, начена по който да 
се събиратъ, подреждатъ исьх- 
раняватъ музейните материали 
и най сетне се създаде въз
можность да се упражнява и 
обшественъ контролъ върху дей- 
^остьта на музейния комитетъ, 

“чийто функции, права и задъл
жения ббха ясно определени.

( Ето съдържанието на този 
правилникъ :

Правилникъ за уредбата на 
музея при Читалище-паметникъ 
„Отецъ Паисий“ въ гр. Самоковъ

Чл. 1. Наименование При 
читалището-памегникъ „Огецъ Паи
сий“ въ гр. Самоковъ се създава 
музейна сбирка съ наамееование Са- 
моно йени исторически, художе- 
стйенъ и занаятчийски музей

Чл. 2. Цель. Въ музея, койго 
ще се помещава вь читалището-па- 
метнивъ, ще се събирать, подреж- 
датъ и съхриннватъ исторически, 
художествени и етнографски мате
риали въ връзка съ миналото, ду
ховната и материалната култура на 
Самоковския край.

Вь специаленъ архивъ ще се 
събиратъ и съхраниватъ документи 
и фотографски снимки, които ще 
поелужатъ 8а всестранното изслед
ване на Самоковския край. Създава 
се графическа сбирка отъ гравюри, 
рисунки, проекти за рЬзба, ва златар
ски издутия и фотографски ре
продукции отъ произведения на са
моковски майстори отъ предосвобо
дителната епоха, щампи и пр.

Чл. 3. Средства. Музея се 
урежда и попълва съ материали по- ( 
лучени като дарения или придобити 
чрезъ откупване:

а) старини, които народните ар
хеологически н етнографски му- 
веи отстхпватъ ва временно нлн 
окончателно владение, особено ду
бликати!

б) старини, които сеследватъ на 
Самоковския музей споредъ наред
бите на Закона ва запазване стари
ните въ България.

в) старини подарени отъ части?

^лица или куиувани, доколкото не се 
нарушаватъ постановленията на За-, 
кона за запазване старините.

Необходимите средства за издръж
ката на музея — купване ва музейни 
материали, набавяне необходимия за 
техното иодреждане инвентаръ, за
страховка, евентуално възнагражде
ние на уредника и пр., се изразход- 
ватъ отъ суми получени като по
мощи и дарения отъ държавни и об
щински учреждения, отъ Читалището 

<4-раметтГикъ, културно-просветни и 
(стопансш сдружения, частни лица 
и суми постхпили отъ продажба на 

^музейни издания.
^ Чл. 4. Бюджетъ. Наличните 
1Суми се пязятъ и водятъ по спеца- 
кчна, надлежно заверена книга, отъ 
Ж-рстарькасиера на чит -паметникъ. 
■Изходите ставатъ съ протоколно 

ние на постоянното арнс&т- 
узейявя комитетъ. 
книжа се подписватъ отъ 

Д^мдателя на музейния комитетъ 
(вян неговия ваместяикъ, п. председа- 

4теля [председателя на читалището] 
и уредника пазителя.

Чл. 5. Ръководство. Музея 
се рдповоди отъ музеенъ комитетъ 
състоящъ се отъ:

А Председателя на читалището- 
паметникъ „Отецъ Паисий“.

б) Началника на Сам. гарннзонъ.
в) Самоковския окол. управитель.
г) Самоковския кметъ.
д) Самоковския арх. намЬстникъ.
е) представители на самоковските 

художници.
ж) представитель на учителската 

колегия — учитель по история-
з) представитель на еснафските 

сдружения.
и) петь душа самоковски граж

дани, проявили живъ интересъ къмъ 
работата на музея и председателя 
на Самоковското културно просветно 
дружество въ София. Музея се 
урежда и пази отъ уредникъ-пази- 
тель, койго схщо е членъ на музей
ния комитетъ. Уредннка-па8итель из-

ж-

пълнява работата си въ духа на 
настоящия правилникъ и Закона ва 
запазване старините въ България.

Чл. 6. Постоянно присът- 
ствие. Музейния комитетъ нвбира 
свое постоянно приехтетвие съ пред
седатель, п. председатель (председа
теля на Читалнщето-паметникъ) и

Богато отехт-

!

по-нататъшиото

уредникъ—пазителя, 
ствува председателя, замества го п. 
председательтъ. Мувейннятъ коми
тетъ и ивлхченото отъ него посто
янно приехтетвие се посочватъ отъ 
гражданството на годишното събра
ние на Читалището-паметникъ н се 
нзбиратъ за срокъ отъ трн години.

Постоянното приехтетвие свикна

I__
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Стр. 2 САМО-КОВЪ ' Вр. 396ч-

Вадещата уредба на Самоковския ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИЗЛОЖБА НА
П. ГРИГОРОВЪ И ХР. ЯВРИЧЕВЪмузей на Възраждането

7»

Въ малкия салонъ на читали- 
щею са подредени спретнато и 
съ вкусъ около 40 акварели на 
младигЬ самоковски хуложници 
— любители П. Григоровъ и Хр. 
Явричевъ.

Посетительтъ остава приятно 
изненаданъ отъ постиженията на 
двамата младежи, излезли едва 
преди два месеци отъ гимназията.

■ Изложените акварели са наси
тени съ светлина, чувство и на- 

; строение. Сюжетите са хубаво 
и интересно подбрани и въ ло
венето случаи много сполучливо 
разработени, особно по отноше
ние на колоритъ.

Бехъ слушалъ още по-рано 
много ласкави отзиви за двамата 
изложители отъ техния учитель 
по рисуване въ гимназията. Олу- 
шахъ го. когато говореше на 
свои приятели отъ София за 
крайгодишната изложба въ гим
назията. Убеждаваше ги, че особ
но акварелите на двама абиту

риенти (сегашните изложители) 
са извънредно интересни и за- 
служаватъ да се видйтъ. Тогава 
не успех ь да видя изложбата 
въ гимназията, но сега намирамъ, 
че не е* било много преувели
чено казаното.

Младежите са работили съ/ 
много въодушевление и сега 
оправдано се радватъ на успеха 
си. Иматъ вече около 15 отку
пени картини, но по-важното за 
техъ е, че техните учители и , 
големите самоковски художници 
СА ги похвалили и поощрили.

Градътъ на зографите и ху
дожниците прочее, е далъ още 
две млади фиданки, коиго биха 
могли да постигнатъ много въ 
областьта на живописното из- V 
куство, стига навреме да бАдатъ 
подкрепени по-сериозно. Дано 
бАдатъ по-щастливи въ това от

(Продължение отъ I стр.)
по право оставатъ собствевость на 
Самоковския музей.

Чл. 12. Изменение на устава. 
ИзмЬяония или допълнения на настоя
щия правилни се правятъ отъ цЬ- 
лиятъ муреенъ комитетъ. Правилни
ят тъ влиза вь сила следъ утвър
ждаването му отъ г. Министъра на 
народното просвещение.

Този „правилникъ“ влезе въ 
сила следъ ктго беше утвърденъ 
отъ Министерството на народ
ното просвещение на 10 декем- 
врий 1936 год.

Следъ като беха набелезани 
ПАтищата по които по-нататъкъ 
ще се развива музея, музейния 
комитетъ покани художника 
Христо 3. , Йончевъ — Криска- 
рецъ, каго членъ на този коми
тетъ, да се заеме съ по-нататъш
ната уредба на сбирката. Години 
наредъ Христо Йончевъ, както и 
по-предишнте уредници, добро
волно и безвъзмездно, съ редко 
усърдие и сь любовь, извършва 
тази културна работа, като събира 
непрестанно нови музейни ма
териали. Като представители на 
М. Н. П. той се грижи и за 
запазването старинитЪ въ 
Самоковъ и неговата околности.

Съ обогатяването на сбирката 
съ пови музейни предмети, се 
сложи за разрешение въпроса 
за по-обширно помещение или 
специална сграда, въ която гкзи 
материали да бАдатъ окончателно 
подреден^/и класирани.

кмегъ инж. ДимЛ 
лараЗояновъ, правнуКъ йа| 

първия български печатари, кни-) 
гоиздагели и книговЪзателн Ни--’ 
кола Карастояновъ, съзнавайки 
голямото културно, обществено 
и възпитателно значение на 
единъ Самоковски градски му
зей, съ ценното просветено 
съдейсшие на г-да общинскигк 
съветници, започна съ общински 
средства въ двора на Читалището- 
паметникъ постройката на на
рочна сграда за музея, която е 
дело на известния столиченъ ар- 
хитектъ Юрданъ Юрдановъ. 
Презъ миналата година, Мини- 
стъръ председателя г. проф. Б. 
Филовь, който има исторически 
заслуги и къмъ музейното дело 
у насъ, нареди да 6аде отлу 
стната държавна помоши отъ 
100 090 лв., съ която да се уле
сни завършването на сградата. 
Заради тази щедра подкрепа, 
М-ри председателя г. прсфесоръ 
Филовъ. биде нровъзгласенъ за 
почетени председатели на му
зейния комитетъ.

Щедри парични дарения за 
откупване на музейни предмети 
са дали, освень самоковската 
община и настоятелството на 
читалището, още г. Христо Мар- 
ковъ и Самоковската популярна 
банка. Нека се иадЬваме, че 
презъ тази есени ще бАде въз
можно окончателно да се завър
ши сградата и да се подреди и 
освети музейната сбирка.

До тогава е въ сила Лрабил- 
ника утвърденъ отъ М. Н. И, 
чието изменение може да стане

сполучливо го назова уредника 
Йончевъ е за въ бАдеще да се 

развие като единъ Областенъ 
музей, подъ прякото управле
ние на М-вото на Народното 
просвещение Района- на музея 
ще се определи отъ комисията 
за старините при Министерството 
на Нар. просвещение. Музея да. 
се управлява отъ уредникъ, въ 
помощи на когото, при нужда.

Хр.

може да се назначи асистентъ и 
други помощенъ 
Уредника, асистентите и остана
лия помощенъ персоналъ, съ 
изключение на прислужниците, 
да се назначава, по представление 
на музейния комитетъ при народ
ния археологически музей въ 
София, отъ М-вото на народното 
просвещение. Надзора върху му
зея да се упражнява отъ Мин. 
на народно!о просвещение.

При Самоковския областенъ 
музей да функционира музеенъ 
комигетъ, състоящъ се огъ уред-

персоналъ.

ношение отъ своите по-стари 
събратя — любители.

Л. Б.

ника, двама представители на 
местното археологическо или 
културно-просветно дружество 
(напр на читалището) и по единъ 
представители на общината . и^-ция на труда е изпратила до на- 
областьта. ; чалниците на инспекции гк спе-

Музея да се подържа матери- циално окрАжно. 
ално съ помощи отъ областното; 
управление и отъ Самоковската| 
община. Издръжката на персо-, 
нала да се понесе отъ държащ 
вата. Възнаграждението на приШ 
служниците да се изплаща отж 
общинската помощь 

Когато стане нужда; 
но ще се изработи един^^^^^н 
пъленъ правилникъ за 
въ духътъ на проектирания новъ) 
законъ за старините въ Бълга
рия. 3) сега официално утвър
дения правилникъ съ нищо не 
пречи за завършването на му
зейната сграда и за нареждането 
въ кея на събраните музейни^ 
материали.

и фискални тяжести, такси бе- 
рии, гербъ и т. н.

Въ връзка съ това, гл. дирек-

Парцела 6-та въ кв. 193 отъ 557*70 
кв. м., при първон. цена 10,000 лева.

Парцела 10-та въ кв. 204 отъ 540 
кв. м , при първон. цена 30,000 лева.

Парцела 5-та въ кв. 87 отъ 225 80 
кв. м., при първон. цена 50,000 лева.

Залогъ за участие въ търга 10 на 
сто отъ първоначалната цена на всЬ- 
ки парцелъ. Законътъ за Б. о. п. е 
задължителенъ. ПоемнитЪ условия и 
описанието на местата се намиратъ 
въ общината, стая >6 6.

Гр. Самоковъ, 26 августъ 1942 г.
Отъ общината '

— Самоковското християн
ско братство днесь вь 15 часа 
замина презъ планината на по
клонение въ св. Рилска обитель.

I ГСамоковско градско общ. управление
Хр. ОБЯВЛЕНИЕ № 7098

Сждия-изпълнитель 
при Самоковски окол. еждъНа 31-ия день следъ обнародване ’ 

настоящето въ в. „Само-ковъ“, въ 
1 канцеларията на общината, отъ 10 до 
Р 12 часа преди обЪдъ ще се произведе 

търгъ, съ явна конкуренция, за про
дажбата на 26 парцели общински 
мЪста, находещи се въ строителната 
часть на града, както следва:

Парцала 2-а въ кв. 302, отъ 517*40 
—кв. м., при първон. цена 25,000 лв. 

Парцела 12-а въ кв. 302, отъ 546'80 
кв. м., при първон. цена 25,000 лв.

Парцела 13-а въ кв. 11, отъ 336*70 
кв. м.. при първон. цена 10,000 лв.

Парцела 2-а въ кв. 9 отъ 352*60 кв. 
м., при първон. цена 10,000 лева.

Парцела 7-ма въ кв. 9 отъ 349*50 
кв. м., при първон цена 10,000 лева.

Парцела 12-та въ кв. 9 отъ 327*20 
кв. м., при първон. цена 10,000 лв.

Парцела 12-та въ кв. 12 отъ 365*70 
кв. м., при лървон. цена 10,000 лв.

Парцела 13-та въ кв. 13 отъ 365*00 
кв. м., при първон. цена 10,000 лева.

Парцела 14-та въ кв. 12 отъ 365*60 
кв. м., при първонач. цена 10,000 лв.

Парцела 15-та въ кв. 12, отъ 362*— 
кв. м., при първон. цена 10,000 лева.

Парцела 16-та въ кв. 12, отъ 352*— 
кв. м., при първон. цена 10,000 лева. 

Парцела 19-та въ кв. 12 отъ 344*20 
— Колоездаченъ излетъ КВ. м., при първон. цена 10,000 лв. 

устройва тукашното колоездачно Парцела 13-та въ кв. 14 отъ 329*—
^ оп д, п. < кв. м.. при първон. цена 10,000 лева.д-во на 30 т. м. - нед-Ьля до БЪл- Парцапра 14_рта въ кв. 14 отъ 325 _
чинска баня. Тръгване въ 8 ч. кв, м.. при първон. цена 10.000 лева.
преди обЪцъ ОТЪ канцеларията Парцела 15-та въ кв. 14 отъ 362.— 
на Дружеството. КВ. м., при първон. цена 10,000 лева.

На 6 септемврий се устройва Парцела 16-*та въ кв. 14 ОТЪ 345 
г> кв. м., при първон. цена 10,000 лева.втори излетъ до Рилския мана- Пар’цвпра 17-та въ кв. 14 отъ 390

стирь. На участвуващите въ този кв. м<> При първон. цена 10,000 лева.
излетъ ще се раздадатъ нарочни Парцела 18-та въ кв. 14 отъ 355
значки. |' кв. м., при първон. цена 10,000 лева.

! Парцела 20-та въ кв. 14 отъ 342- Всички книжа и документи, кв мр при първон> цена 10>000 лева>
КОИТО се издаватъ И подава^ъ Парцела 22-а въ кв. 14 отъ 354
ВЪ връзка СЪ правото на полу- кв. м., при първон. цена 10,000 лева.
чаване па семейни добавки .за Парцела 20-а въ кв. 145 отъ 115*40
издръжка на работнически деца кв* м** ПРИ ПЪРВ0Н* цена 60,000 лева.
и чя гя мптГ| пол умя пя нр ГРПГЙО- Парцела 10-та въ кв. 166 отъ 407*80и за самото подуване се осро кв м при първон Ц9на 40,000 лева.
ООЖдавагъ ОТЪ всъкакви дкр- Парцела 3-та въ кв. 206 отъ 519*70
жавни, общински и др. данъчни кв. м., при първон. цена 30,000 лева.

ОБЯВЛЕНИЕ М 353/42

Подписаниятъ Георги Ивановъ, сж- 
дия-изпълнитель при самоковския ок. 
еждъ, обявявамъ на интересуващите 
се, че следъ 15 дни о.тъ публикува
нето ще започне и ще свърши на 
онова число отъ месеца, 17 ч. вклю
чително, което съответствува съ да
тата на публикуването въ канцелари
ята ми въ гр. Самоковъ, проданьта 
на следния недвижимъ имотъ.прина-> 
дпежащъ на Никола Ст. Михаиловъ, 
Н-ци на Лазарина Стойчева (Кръстана, 
Будинъ и Стоичко Йорданови, Н-ци 
на Сусанъ Стоичевъ Петъръ Анге
ле въ (Н-ци на Веска Стойчева) ЦаЪ- 
танъ Костовъ и Коста М. Поповъ, 
като представитель на малолетното 
си дете Свиленка, всички отъ с. Гор- 
ни-околъ. за удовлетворение вземането 
на сънаследниците, а именно: една 
кжща, находеща се въ с. Горни-околъ, 
състоеща се отъ 932 кв. м., застрое
но и незастроено, заедно въ намира
щата се въ него ограда, при съседи: 
Георги Мишаловъ, Н-ците на Злате 
Апексовъ и улици, при първоначална 
цена 15,000 лева.

Горниятъ имотъ не е ипотеклранъ.
Желающите да купятъ могатъ да се 

яватъ въ канцеларията ми всеки при- 
сжтственъ день и часъ, за да прегле- 
датъ книжата и да наддаватъ.

Залогътъ една десета часть отъ 
първоначалната цена на продаваемия 
се имотъ, съгласно чл. 817, ал. II отъ 3. 
Г. С., за правоучастие въ проданьта, 
се внася предварително въ Б. з. к. 
банка срещу удостоверение, което ще 
ми се представи.

Гр. Самоковъ, 27.У1И 1942 год,
Сждия-изп.: Георги Ивановъ.

НОВИНИ И СЪ ОБЩЕНИЯ

— Самоковското гр. об
щинско управление урежда 
отъ 14 до 19 септемврий т. 
г. есененъ панаиръ за всич
ки видове стоки и едъръ и 
дребенъ добитъкъ.

Продавачитк на животни трфб- 
ва да са снабдени съ интизапски 
билети и свидетелства за прово- 
собавеность, които ако са съ 
дата преди 1939 год. да бАдатъ 
презавЪрени.

Продаваиъ ПЛЕТЛЧНН 
МДШИНЛ,по указания въ кего пачинъ. 

Най-правилното разрешение на 
за бАдещата и за окон • 

уредба на .Самоковския

система „Гросеръ“, 
7/50 добре запазена. Преглеждане отъ 
5 до 10 септемврий, ул. „Подридна* 
65 — Самоковъ.

въпроса 
чзтелна
музей на Възраждането“, както

(
Йорданка Вучена

I
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СЕДМИЧЕМЪ ОРГАМЬ МА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
Р Въ Димитровъ, професоръ Василъ {този брой участвуватъ: (по азбученъ редъ) Икономъ Ангелъ п.

Захариевъ, Жоржъ Нурижанъ, Змей Горянинъ, Любомиръ Близневъ, Никола Никитовъ, Петъръ 
Боевъ, Симеонъ Мариновъ. Славчо Янгеловъ, Христо Йончевъ - Крискарецъ и др.

ПАИСИЕВЪ
БРОЙ

ЦЕНА
ЕДИНЪ ЛЕВЪ
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ПО [тт пп 1Т№ 1ШИ П СВЕТА-ГОРАВЕЛИКИЯТ!) БУДЦТЕЦЬ
отъ проф. Василъ Захариевъ

Като невръстно дете, често съ стра
хопочитание съмъ заставалъ предъ 
една светогорска щампа, поставена 
въ иашиятъ домашенъ икоиастасъ, 

която баща ми бе донесълъ 
никога отъ Зографския ма- 
настиръ. На тази забележи
телна за менъ щампа, която 
съмъ запазилъ и до днесъ, 
е изобрззенъ гол^мъ, за- 
граденъ съ високи чардаци 
манастиръ. Въ двора, между 
високи кипариси, се изди- 
гатъ кубетата на съборниятъ 
храмъ и кула съ часовникъ. 
Предъ манастирските сгради 
й лозя се простира развъл- 
нувано море, по коего се 
люшкатъ чудновати чешми 
сь разперени платна и варки 
съ гребла,^отъ__крдто кяда* — 
гери хвърлятъ рибарс&и 
мрежи Отъ вълните се по
дава страхотно чудовище — 
риба, която въ широко от

ворените си уста поглъща живъ 
човЪкъ. Надъ манастирските 
сгради, въ облаците, заобико- 
ленъ сь други светци е изобра- 
зенъ закрилника манастирски, 
свети великомъченика Георги 
Зографъ.

Покойниятъ ми баща съ увле
чение ми е разправялъ за покло- ' 
ническото си пътуване изъ Све- 
та-гора, пълно съ приключения. 
Неизпълнена остана заветната 
негова мечта, самъ той, като 
епитропъ на Зографския мана
стири, да ме заведе по същите 
пътища, до тези места,

Едвамъ презъ 1937 лето, ми 
се удаде случай да направя по- 
клоническо и научно 1 пътуване 
до светата гора Атонска. При
дружаваха ме писателя Михаилъ 
Ковачевъ и художника — ико- 
нописецъ . Николай Ростовуевъ. 
Пътуването ни по въздуха (съ 
самолетъ до иолунъ — Атина и 
обратно, по море — съ параходъ 
и по суша — съ мулета и пеш- 
комъ, изъ Атонския полу-

(Смш на 2 стр.)

отъ Змей Горянинъ
Колкото по-черенъ е мра- исиевото дело е почить къмъ 

кътъ, толкова по-ярко бле- жертвения подвигъ на българите 
стятъ светулките. презъ всички времена отъ древ-

Въ най-черната и против- ностьта до вечностьта. 
на мрачина, на робството - 
тъкмо преди 180 години — 
като Божия светилка про 
блестна една бледа и тре
петна искрица на българ
щината, 
светликъ озари бледо от-

Нейниять плахъ

шелничсско лице, сякашъ 
глезло отъ иконата на ове
тите Български Седмочисле
ници и въ глухата, гробов- 
на тишина на робското 
униние проеча любящъ и 
величавъ, като ревъ на раз- 
пененъ планински потокъ, 
като буенъ звънъ на велик
денски камбани единъ зсвъ:

О, неразумний и народе! 
Поради що се ^рамишъ да 
се наречешъ българинъ?

Тъй започна своя пъть отшел- 
никътъ оть Хилендяръ — све 
тиятъ Отецъ Паисий. Тъй грейна

с и Е
отъ Петъръ Боевънеговата неповторима по сила и 

въздействие книга, неговия бо- 
вЦарственикъа,

Има некои, които още< спо- 
рятъ за родното место на Паисий. 
Този споръ може да бъде само 
наученъ, но отъ национална глед
на точка той нема значение. 
Единъ великъ апостолъ като Па
исий не може да принадлежи 
само на единъ градъ или село, 
защото той принадлежи на це* 
лиятъ български народъ.

Ако некое селище има осно
вание да се гордее съ Паисий, 
то не е толкова за това, че тамъ 
Паисий е виделъ белъ свЬтъ, 
а затова, че тамъ е оформилъ 
своя духъ и мирогледъ, и своя 
духовенъ погледъ върху света.

Единъ великъ човекъ никога 
не се явява самъ въ света. Около 
него требва да има хора, може 
би малцина, които да разбератъ 
словото му и да понесатъ идеите 
му като свещенно верую въ 
живота. Необходимо е следова
телно единъ духовенъ и. идеенъ 
центъръ, откъдето идеята да се 
разпространи, да запали съроцата 
на съвременниците и да залее 
целия български народъ.

ската епархия е не само физи
ческата, но и духовната родина 
на Паисий. Самоковци съ едни 
отъ най-самоотвержените борци 
на идеите на Възраждането, ро- 
доначалникъ на което е Паисий.

Паисий написа своята история 
всредь тишината на Хилендаръ, 
но живата връзка съ народа и 
безкрайната обичь къмъ всичко 
българско, той е добилъ всредъ 
Самоковската епархия, духовно 
огнище на която е Самоковъ.

Самоковци станаха носители 
на свещенния бленъ на големото 
сърдце на Паисий, което даде 
българска плъть и кръвь на 
историята ни и победоносно 
утвърди българското име на- 
вредъ по хубавата наша земя.

Всички духовни първенци на 
Самоковъ се вдьхновяватъ отъ 
подвига на Паисий и въ утвър
ждаването на неговото дело ви
деха смисъла на своя собственъ 
животъ.

И днесъ първите синове на 
Самоковъ отново участвуватъ 
въ духовния подемъ на Българ
щината и показватъ връзката на 
народа съ неговите избранници.

Въ Самоковъ има читалище и 
училище „Отецъ Паисий*. Тия 
скромни олтари на духа носятъ 
не само името на първожреца 
на българското Възраждане, ^но 
и култивиратъ неговите идеи. 
Не само тамъ, но и въ целата 
културна дейность на самоковци 
се утвърждава истината, че де-

говдъхновенъ 
който за българина е по-цененъ 
отъ библията.

На призивния зовъ на Паисий 
се откликна звънътъ на робските 
окови и тресъка на иглонките 
— пушки. На светлика, бликащъ 
отъ книгата му, отвърнаха отра
зената въ реките юнашка кръвь 
и въ сълзите на старци и вдовици.

Чудото на възкресението се 
наложителна точ-повтори съ 

ность: единъ народъ разпънатъ 
върху Голготата на историче
ската неправда, погребанъ въ 
страшната гробница на петве
ковно робство, възкръсна за 
новъ и хубавъ животъ.

И това истинско чудо бе дело 
на единъ единственъ духъ, съ- 
бранъ въ огромния фокусъ на 
едно сърдце — великиятъ духъ 
не българщината въ великото 
сърдце на Отецъ Паисий.

Първиятъ отъ най-първите бу
дители на българскиятъ народъ 
нема установено родно место. 
И по-добре! Така той е такъвъ, 
какъвто требва да блде: митъ 
и легенда. Божий пратеникъ 
принадлежащи на целъ народъ 
— баща на българското възраж
дане и духовенъ стражъ на на
рода ни отъ Калиакра до Охридъ 
и отъ Видинъ до белия брегъ 
на Порто-Лагосъ.

Деньтъ на Паисий е праздни- 
ченъ день на целия нашъ народъ, 

чкакто и-почитьта ни къмъ Па- ;

лото на Паисий е дело на целъ 
единъ народъ, духовно много 
богатъ и съ нова мисия въ света. 
Това е началото на нова ера, 
която делото на Паисий придо
бива новъ, съвремененъ смисълъ. 
На това дЬло, въ миналото, сега 
и за винаги самоковци ще оста* 
натъ като духовни приемници и 
като апостоли на Паисиевата 
идея.

Самоковъ повече отъ 
всеки другъ градъ може 
да се счита за духовенъ 
центъръ на паисиевата 

идея

и самоковци съ по-големо осно
вание отъ много други могатъ 
да се считатъ духовни приемници 
на заветите на Паисий. Оамоков-

.
.
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СЛЯ ВЯНОБ ЬЛГЯРСКЯТА 
ИСТОРИЯ

Единъ монахъ — Паисий, 
въ Атонската килия 
история написа 
и вредъ разпространи я»

Тя б$ше много малка, 
но сепваше сърдцата 
и словото й жарко 
пробуди светлината. -
— О, братя неразумни —* 
говореше книжлето — 
бждете смели, умни: 
и повече не спете I
За българското племе 
пакъ светли дни наст.аватъ, 
сепнете се на време, 
че слънцето изгрева!

0» ПИКИ НК ОТЕЦЪ ПАИСИЙ ВЪ Ш1ШРЙ поклонници отъ София, които 
премного се взирать въ старите 
ржкописи, икони, царски хрисо- 
вули и грамоти, по .безжичния“ 
атонски телеграфъ беше достиг
нала и до сръбските калугери 
въ Хилендаръ Усетили, че не 
сме особено желани гости, на 
другия день, следъ като бегло 
разгледахме съборния храмъ, нЪ- 
кои параклиси, следъ като над
никнахме въ библиотеката и се 
поклонихме на Паисиевата килия, 
запусната, замрежена съ паяд- 
жини, напуснахме манастиря но
сейки оскждни бележки и не- 
колко фотографски снимки.

*• Въ Хилендаръ, който е ималъ 
* тесни връзки и съ самоковското 
село Доспей, откждето сж били 
некои отъ манастирските игу
мени, между многото спомени 
за българи поклонници и кти 
тори на външната стена на па- 

' раклиса св. Иванъ Рилски, възо- 
бновенъ и изписанъ преди 17 
години съ щедрото иждивение 
на чорбаджи хаджи Вълчо отъ 

; Банско, срещнахъ записани презъ 
1864 г. неколко имена и на по
клонници отъ Самоковъ: .Пене 
Кугиче, Димйтрия Тосковичъ, 
Спасъ Павловичъ, Джаки, Зашо 
Сапаревски, Атанасъ, Тодоръ, 
Мито, Кръсто, Велко, Петаръ.

Въ тъмнина се губятъ следите 
на великия светогорецъ, съ чий- 
тс огнени слова и днесъ требва 
да се бичуватъ онези, които се 
страхуватъ и отричатъ отъ своя 
родъ и езикъ. Израстнал ь нейде 
въ Самоковската епархия Паисий 
посвети мъченическия си животъ

отъ 1765 година, Самоковския 
на попь Алекси Велковичъ По* 
повичъ отъ 1771 г. и Рилския, 
направенъ въ Рила презъ 1772 
по самоковския преписъ. Олед- 
ватъ по-иататъкъ много още 
преписи и преправки: Жерав- 
ненски, Кованлъшкн (с. Кован- 
лъкъ, Търновско), Еленски, Пре- 
ображенски, Русенски и т. н.
Между известните до сега пре
писи и преправки нито единъ не 
е направенъ въ Банско.

Близко до ума е, че Паисий, 
иеромонахъ и проигуменъ Хи
лендарски, .презирайки своето 
главоболие отъ което много 
време страдамъ и отъ стомахъ 
много боледувайки", следъ като 
съ. толкова трудъ и пречки е 
завършилъ презъ 1762 лЪто 
своя трудъ, пжтувайки всредъ 
несгоди и разнасяйки ръкописа 
си, за да го преписватъ, не ще 
да се е радвалъ на дълъгъ жи 
вотъ и спокойствие та да ходи 
по хаджилъкъ, както и да съ
бира помощи и да развежда по
клонници. Вървейки по следите 
на Паисий, ние придружавани 
отъ единъ отъ зографските епи- 
тропи се запътихме за Хилен- 
дарския манастиръ, та да се по- 
клониме и на тази древна бъл
гарска светиня, където Паисий 
е започналь да пише историята, 
завършена по-сетне въ Зографъ.
На 11 октомврий 1937 г.. при- 
вечерь, съ свалени шапки, ние 
се прекръстихме предъ старин
ната икона на Божията майка, въ служба на своя народъ, за
поставена надъ входната врата да го пробуди отъ дълбокия
на Хйлендарь,“Кбйго манастир-^ —тънь-па робството, да. му пока- 
сега е въ владение на сърбите, же, че и той е далъ нещо на
Калугера, който посреща гости- света, че и той е ималъ царе,
те, късно се погрижи, за да ни патриарси и светци отъ българ-
настани за нощуване. Игумена ски родъ. Разкривайки предъ
не се яви, за да ни удостои съ поробените си братя преславното
благословията си, както това е минало на своя народъ, Паисий
прието. Той не се вести и на му вдъхна вера въ утрешния
следния день Изглежда мълвата, день. И наистина, този достоенъ
че въ Зографъ съ пристигнали народъ, който презъ векове е

(Продължение отъ I стр.)

островъ, беше свързано съ раз
лични преживевания, които ще 
опиша при другъ случай.

Въ българския Зографски ма
настиръ бехме приети най ра
душно. Указа се, че тамъ, на
скоро преди насъ, съ посрещ
нали група поклоници отъ Са
моковъ и околните села. Въ 
гози толкова скъпъ за насъ ма
настиръ, съ който е свързалъ 
името си и великия царь Иванъ 
Асенъ И, между многото забе
лежителност, ние бехме ща
стливи дадържимевъ ръка една 
отъ най-големите светини за 
Зографския народъ, ржкописътъ 
на Паисиевата история славЬно- 
болгарская, писана презъ 1762 
година, съхранява въ манастир
ската библиотека. Не подози
райки величието на подвига си, 

- както и че нЪкога ще се спори 
за родното му место, Паисий е 
отбелязалъ въ ръкописа си, че 
е дошел ь въ Света-гора Атонска 
изъ самоковска епархия, 
презъ 1745 лето, безъ, обаче, да 
спомене къде е родното му 
место. Едничкия книжовенъ па- 
метникъ въ който срещнахме да 
сеспоменава името Паисий, презъ 
18 векъ, е стария Зографски 
поменикъ (парусия), който ни 
показаха зографските монаси - 
епитропи.

Въ този поменикъ на неколко 
места съ отбелезани монаси съ 
името Паисий, които съ довеж
дали въ манастиря поклонници 

разни__бъ^гарск^ краища, 
бележки, пръснати на раз

ни места въ поменика дадени въ 
транскрипция, гласятъ:

„ 1741 Проигумомъ Паисиа принесе путъ 
отъ Пазарчикъ 110 грош» аспри и две чанин 
среберки и мъска една.

„ 1771 м-цъ октомври 20, по прииде про- 
игумеиъ Паисиа отъ Свйщовъ и предалъ го
тови пари гроша 620.

„ 1771 м-ца ноемврнй 20, прииде попъ Ла
йсна отъ Вардаро . • . (слодватъ имена).

„ 1772 априлиа 22, прииде попъ Паисиа 
съ поклонници (следватъ имена)

т' г» * •

Тъй будЪще .раята* 
сватата., малка книга 
и сто, въ тъмнината 
народътъ се надига!
Борбата бЪше бЪсна, 
но скъпа бе земята 
и скоро, скоро блЪсна 
аа всички свободата !

Сим. Мариновъ
Едно нЬщо само се знае за родч 

но то мЪсто на отецъ Паисий: че е 
роденъ нЬкжде изъ Самоковската 
епархия. А това значи, че града Са
моковъ е бнлъ по това време н фн- 
зическиятъ н духовнцятъ центъръ на 
тази епархийска област*. Отъ това 
пъкъ следва, че Самоковъ има пъл
ното право, да се слави съ името на 
Великия Хнлендарецъ н да се кичи 
съ неговнятъ велнчественъ памет- 
ннкъ. Изграждането на единъ та- 
къвъ паметник* е повече отъ пале- - 
жащо. ВЬрваме, че самоковци, въ 
тази насока ще бждатъ подкрепени 
отъ всички родолюбиви. българи.

Атонския калугеръ заслужава та
зи всенародна прнзнателноещъ.

$тъ
тези

давалъ духовни първенци, освр- 
боденъ отъ духовно и полити
ческо робство, наново отбедяза 
единъ неспиренъ /възходъ, като 
създаде една своя национална 
държава, която заслужено ще 
заеме още по-челно место съ 
своята духовна и материална кул
тура, помежду съседни и по- 
далечни народи.

По почииъ на всебългарския 
съюзъ „Отецъ Паисий*, ежегод
но на Кръстовдень се чествува 
светлата паметь и величавото д1р- 
ло на Паисий като средище- на 
Самоковската епархия, отъ която 
е Паисий, Самоковъ, където 
презъ 1771 год„ биде напраденъ 
втория, преписъ на историята съ 
право требва да заеме челно 
м,йсго при това праздцуване.

Оо инициатива на Христо Иоц- 
чевъ -г. Крискарец-ц, рододобцви 
самоковски граждани още презъ 
миналата година с* взели по- 
чинъ. да се издигне въ градинага 
на читалището .Отецъ, Паисий“ 
п,аметник>. на Паисий- Й тамъ 
ще тр-кбда да се поставчтъ бю- 
стоветЬ и на засдужилигЬ само
ковци възрожденци: Доадтаи- 
тинъ Фотиновъ, Николай Кара- 
стояиовъ, Двксентий Велещки, 
Захарий Зографъ, Захарий хад
жи Гюровъ и др.« $то още едца 
достс йна задача за самоковската 
родолюбива цладещь.

1шж„ 1772 м-ца набрх 20, прмид* иеромонахъ 
Паисиа отъ Вардаро съ гости.

„ 1773 м-ца иануари* 27 и отъ Ловочъ 
прииде проигуменъ Паисиа.

ШШ1ЙЙ ш* щшшшш

ШШШуу
„ 1775 М-ца соптеивриа 20 и таки прииде

отецъ проигуменъ отъ Ловечъ и далъ сума 
аспри вухи гроша 100.
—"~ 1780 иануариа м-ца 20, прииде проигу
менъ Паисиа съ поклонници отъ Пиротъ“.

„ 1772 иенуара 22 прииде тойжо проигу
менъ Паисии съ поклонници отъ градъ Пи
ротъ и дадоха милостинв 250 гроша и баба 
Милкана една парусиа дала гроша 50 и оетало 
баки» гроша 15.“

,, 1783 фввруариа 12 прииде отецъ проигу
менъ хаци киръ Паисий отъ Пиротъ съ по
клонници и даде мнлостмиа.“

„ 1802 Русчукъ етъ езархии проигумена 
Паисиа.“ вВъ светогорските манастири, 
въ гЬхните метоси въ разна кл- 
тове на българската земя, между 
таксидиотигЬ е имало и калугери, 
които сж се именували Паисий. 
Между споменатите по-горе 
имена, вЪррятно на зографски 
таксидиоти, които сж събирали 
помощи и сж довеждали по
клонници въ манастиря, мжчно 
може да се-посочи историка Па
исий, който съобщава, че е пр$- 
бивавалъ въ Атонъ отъ 1745 
до 1762 л-Ьто, когато е завър
шилъ своята история. Наскоро 
следъ това, той я разнася, за да 
бжде преписвана. Между извесг- 
нигЬ за сега преписи на Паиси
евата история, най-стария е Кот- 
ленския на попъ Стойко В/?ади- 
славовъ (Софроний Врачански)
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ОТЕЦЪ [ГМ ХИЛЕНДАРСКИ мощи за манастира, изьбьлгар- 
ската земя и навредь носЬлъ 
семето на българщината, отъ 
което следъ сто години израстна 
дървото на свободата.

Прьвъ епреписалъ Паисиевата 
история попь Стойко отъ Ко
те лъ, който по-късно станал ь 
епископъ Врачански и продьл- 
жилъ далото на своя учитель. 
Кжде е ходилъ после отецъ Па
исий, кой е преписвалъ исто
рията му, и кжде и кога е по
чинали, не се знае и досега.

Отецъ Паисий е далъ на своя 
трудъ следния надсловь: „Исто
рия славянобългарска за народа, 
царегЬ и светиит1Ь български и 
за всички д1*ла и събития бъл
гарски, събрана и наредена отъ 
Паисий йеромонаха, който бк 
дошель на Света-гора Атонска 
отъ Самоковска епархия вь 
1745 година и съставилъ тази 
история въ 1762 година за полза 
на българския народъ“.

Историята е написана на чер 
ковнославянски езикъ и съ сжщо 
такива' букви. Тогава, по негов'0 
време, нкмало е другъ книжо- 
венъ езикъ. Говоримнягъ бъл
гарски езикъ, на кой го сега пи- 
шемь, оше никой не е можзлъ 
да употреби п дса пише па него. 
Това станало много по-после.

Гр. София, 19.IX 1942 г.

отъ икономъ Я. п. Димитровъ

Въ мрачната еооха на двояното 
ни угнетявание, българският* духъ 
прибра своите богатства цености 
въ своите манастири, притулени въ 
непристъпните кжтове ивъ родните 
планини. Тукъ въ тишина я уеди
нение, хиляди труженици, презъ 
петвековното робство павиха и умно
жаваха националните духовни це
ности — съ надежда, че ще дойде 
ден* да бждать изиолвувани 
отъ идущите поколения. И наистина, 
ивъ твърдините на българския духъ 
— манастирите: Хилендарски и Зо
графски излезе пророкът*— вести
тел ь на "българското възкресение, 
Отецъ Паисий Хилендарски.

Едва ли. има вь културната исто
рия на другите народи такъиъ ве
ли къ подвигъ, извършенъ отъ едно 
духовно лице, какъвто е подвягътъ 
на Отца Паисая Хилендарска. Не
говото д*Ьло съставлява най великата 
епоха въ историята на българския 1 
народъ., ДЬлого на светогорския мо
нах* нЬла равно на себе си. То е 
началото, то е изиоръ на всички 
други подвизи — величави и славни,

. плод* на които е възраждането и 
освобождението яа България.

Въ миналото, при тогавашните 
условия—липса ка ср;Ьдстеа за съ- 
общения, лииса на всека сигурност* 
за живота, безх помощ* и насърд- 
чение отъ нЬкхде, смиренаятъ мо- 
ввхъ тръгна отъ село на село, отъ 
градъ на градъ, понася страдания, 
лишения въ ползу роду болгарскому. 
разнася да се чете и преписва ве
ликата каига, ,плодъ на двегодишна 
усилия, бдения и трудове; той из
върши голямо апостолство прежквФ, 
даже мъченичество. Той не иска 
нищо за себе си — дори не остава 
следи за собствената си личность, 
оставя я задъ блясъка на своето ве
личаво дело.

Далото на отца Паневи е д4ло 
на предтеча на днешния нацнона- 
лизъмъ, който е н спасителна .идея 
на есички съществуващи днесъ ве
лика държави Повика: иО, неразум
ни и юроде ! Поради что се сра- 
мищъ да се нарнчашъ болгаринъ а 
не четеш* по свой езикъ и думашъ? 
„Но, отъ що си ти, неразумне, сра
ми шъ отъ свой родъ н влачншъ се 
на чуждъ езикъ? Ти болгарине, не 
прелещай се, — знай своя родъ к 
еянкъ и учи се по своему еаику“.

То8н повикъ е билъ отъ полза 8а 
българския народъ, е, и ще баде 
такъвъ на вЬчнн времена.

Поклонъ предъ великото дЪло на 
нашия въБродитель Отецъ Паисий.

отъ Никола Никитовъ

Отъ 1393 година, следъ като 
турцигк - завоеватели превзеха и 
старопрестолния ни градъ Тър
ново, до 1762 година, когато 
единъ монахъ извика: .Поради 
що се срамишъ да се наречешъ 
българинъ“ надъ българската 
земя е било мракъ и 
сг,удъ. Славната н1&когагбългарска 
държава рече не съществувала. 
Друговереца се разпореждалъ 
въ родината. Чутовното, светло 
минало на единъ силенъ народъ 
било забравено и потъпкано въ 
мракъ. Никъде огнецъ, никъде 
пламъче, всички свЪтилнкци на 
душата били угасени. Двойно 
робство притискало българския 
цародъ. И когато той прчналъ 
да забравя и своя роденъ езикъ, 
крпато той отивалъ почти на по- 
гибель, тогава се явилъ оня сла- 
венъ мажъ, съ пламененъ по- 
гладъ, сь силенъ духъ, който 
забилъ камбаната, ръждясала и 
забравена, и разнесълъ надъ бъл
гарската земя сладката пЪсень на 
родната речь. И тая песень събу
дила отъ мъртвешки сънь единъ 
заспалъ народъ. И го призовала 
къмъ нови подвизи и слава, като 
му показала светлото видение 
на едно златно минало.

Има ли некой да не знае име
то на тоя чуденъ монахъ? Има 
ли българинъ да не е чувалъ за 
първия български историкъ ?
Отец-ъ Паисий Хилендарски

го потикналъ и единъ младъ 
сръбски историкъ, Иванъ Раичъ, 
който дошелъ въ Хилендарския 
манастиръ да събира материали 
за своята сръбска история. И 
наистина, въ 1759 и 1760 години 
отецъ Паисий пристъпилъ къмъ 
събиране на материали за своята 
история. Прочелъ всички книги 
въ библиотеките на ^ве1а-грра, 
ходилъ и по чужбина — въ Ун
гария, градъ ' Карловци. Когато 
се ззвърналъ отъ Карловци въ 
Хилендаръ, отецъ Паисий се за- 
ловилъ да пише историята. Ма- 
каръ и постоянно да е боледу- 
валъ, той денонощно е работил ь 
и въ 1762 год. турилъ крап на 
първата българска история и на
чало на българското възраждане.

Написаната история иЬма да 
принесе никаква полза на бъл
гарския народъ, ако не се раз
пространи и прочете отъ всички 
българи. Но какъ да стане това, 
когато тогава въ България не е 
имало печатници? И той решилъ 
самь да я разнесе и накара съ
будените българи да си я пре
пишат*. И тръгналъ той, като 
изповедникъ и събирачъ на по-

зименъ

Жоржъ Нурижанъ за о. Паисий
Паисай е първиятъ, който удара 

големия 8вънъ отъ Св. Атонъ, за да 
проечи по целия Балканъ тамъ, где* 
то имаше българи, конто требваше 
да се събудят* и да се съвнаятъ 
като народъ съ велико минало и 
такова бждеще.

българското народностно съзнание. 
Предтеча на българската нисменость 
и културен* животъ.

Пръвъ Паисий даде сигнала за 
бунтъ против* тирана, пръвъ запали 
огъня — свещеният* огьнь на лю- 

^бовьга къмъ родъ и езикъ,- за да 
пламне пожарът* на Вола, Бозлуджа, 
Батакъ, Перущица, Брацигово, Обо
рище, Копривщица, Панагюрище и 
стигна най-после до Шапка.

е името на тоя пръвъ българинъ.
Не се знае родното место на 

отца Пцисия. Той самъ казва въ 
своята история, че се е родилъ 
въ 1722 година въ некой градъ 

•цли село изъ Самоковско. Кжде 
и кога е умрЪлъ— сжщо не се

Огецъ Паисий вдъхнови плеадата 
български съработници на общото 
национално поприще, отъ която едни 
работеха съ перо н слово, а други 
— съ мечъ и пушка, но всички за 
една обща цель :

— За духовната н политическа 
свобода на българския народъ.

Отецъ Паисий като огроменъ осве- I 
жателенъ планински погокъ разведри 
душите и умовегЬ на цЬль единъ 
народъ, потъналъ въ бездната на 
отчаянието и рискуващъ да заличи 
завинаги своята национална физио
номия. Оъ зовътъ на прикования 
български Прометей той, смело и 
доблестно И8вака: .Българино, знай, 
че и тн имашъ родъ история“. При
зовавайки сенките. на великите мър
тъвци, равдра мъртвешката плаще- 
ница и вдъхна вфра вь исторнко- 
културната мисия на българското 
племе !

знае. Огецъ Паисий е оня факелъ и 
метеоръ, който светна и изгасна въ 
тъмната робска нощь, освети единъ 
кумнръ, едно име, изразено въ една 
само дума «България®. ТойбЬ пър- 
вяятъ, който разрозн гробницата на 
България, издигна я изъ забравата 
и като библейски чудотворец* каза: 
„Стани, вземи си миналото, вземи 
царствената корона на великия Си- 
меонъ, и съ тежкия си мечъ начер
тай си граници между три морета и 
бдьди България!“

Кцкво е било детинствохо му, 
кога се е покалухерилъ, не се 
знае. Но съ положителность 
може да се каже, че той ще е 
билъ отначало въ Рилския ма
настиръ, който се йамира въ 
родната му околия. Оледъ това 
ние срещаме отца Паисия въ 
Хилендарския манастиръ на Све- 
та-гора. Тогава той е билъ на 
23 години. Отишълъ е въ Хи- 
лендарекия манастиръ, защото 
негрръ игуменъ е билъ братътъ 

по-старъ отъ него съ 20

I

*
МУ. Паисий е първиятъ страдалецъза

съзнание,години.
Надаренъ съ бодъръ и про- 

цицателент? духъ, отецъ Паисий 
бздзо разщирилъ свригЬ знания, 
изучилъ гръцки, сръбски и рус
ки езици. Знамиехо на тия езици 
му давало възможност*? да про- 

старигЪ рАКОписи в> бога- 
хит^ манастирски библиотеки.

Но колкото повече възмАжа- 
валъ и ставадъ по-уменъ и по- 
ученъ, отецъ Паисий ставалъ 

, още цо-родо;цобивъ и мачно .му 
било, като гледалъ, какъ много 

.българи са забравили родния 
си езикъ. Много го мАчела рев- 
нреть и жалость за българския 
родъ, защото н^малъ история. 
Така го укорявали неговигЬ дру
гари цоцаси сърби и гърци, за

нимали история. Т*

българско народностно 
борецъ, който съ хоругвата и съ 
българското народностно знаме зо
веше народа къмъ пробуда, като 
укоряваше и заклинаше малодушните.

!

Велнвнятъ монахъ на Атона ра
ботеше съ интуиция, безъ философски 
смждеяия, безъ да е елнзалъ като 
водолазъ изъ дебрите на човешкия 
духъ, ва да го аналияува и извлича отъ 
тамъ свхпоценаостите на абстракт
ното мислене, свойствено на гени 
алните философи — древни и съ-. 
временни.

Той е първиятъ между първите, 
който изгони отчаянието на б?8вер- 
няя народъ, като му посочи слън
чевите пмтекн на утрината следъ 
една нощь пълна съ кошмарни ви
дения н нравствени падения. Паисий 
имъ внуши смелость, вдъхна имъ 
вера въ честита бмднина!

чете

I

\
щрто сме

,го нападали и подигравали по
стоянно за това. Измжчванъ отъ 
тая скръбь, отецъ Паисий твърдо . т
решилъ да напище история за Паисий! — Това е гмгантътъ яа 

«български» народъ. Къмъ това българския народъ. Патриарх? т

»

N Килията на отецъ ПаисиД
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Основателите на прочутата самоковска живописна школа

Една легенда разказва, че отецъ Паисий нмалъ 
нЪкакво родство сь родътъ Доспевски.

отъ Любомиръ Близневъ

Но най голЯмиятъ отъ всички, 
безспорно, е великиятъ Хилен
дарски монахъ, който съ своята 
история славянобългарска про
буди българското съзнание въ 
най тъмната-епохз на робството 
и запали искрата на борбата за 
свобода. ,

Самоковъ — центъръ на ня
когашната Самоковска епархия— 
следва да блде таченъ като род
но мЯсто на Паисий, защото, 
въпрЯки известни твърдения, 
знаемъ съ положителность (и 
то отъ самия него) само това, 
че е отъ Самоковска епархия.

Родолюбиви самоковци са 
имали щастливата идея да осно- 
ватъ фондъ за постройка па- 
метникъ на Паисий въ Самоковъ. 
Тази идея трЯбва да намЯри по
вече поддръжници, за да може 
да се увЯковЯчи паметьта на 
великия будитель чрезъ единъ 
величественъ паметникъ, какъвто 
до сега нЯма.

А КАде другаде нзр-много би 
подхождало да се построи пър- 
виятъ Паисиевъ пиметникъ, ако 
не въ Самоковъ?! Читалището 
паметникъ носи неговото име, 
но то е построено въ паметь на 
героитЯ, паднали презъ войнитЯ.

Първиятъ паметникъ на вели
кия будитель достойно ще краси 
българскиятъ Йерусалимъ.

ВеликитЯ личности създавагъ 
историята.

Почитьта, която единъ народъ 
указва къмъ своитЯ голЯми хо
ра. е мЯрка за неговата култура. 
Въ историята на нашия народъ 
блЯстятъ много свЯтли имена. 
•. амоотверженитЯ и горди борци 
за политическа и духовна сво
бода, както и ДейцитЯ на кул
турното поле, особно тЯзи отъ 
възраждането, са увЯнчани съ 
славата на безсмъртието и тЯх- 
нитЯ имена винаги ше бАдатъ 
символъ на красота и величие.

По едно щастливо стечение 
иа обстоятелствата нашиятъ градъ 
може да се гордЯе като родно 
мЯсто на твърде много велики 
българи.

Въ Самоковъ е роденъ Кон- 
стантинъ Фотиновъ. основате- 
льтъ на българския периодиченъ 
печатъ, чието дЯло е оценено 
като много голЯмо

Тукъ е родното мЯсто на най- 
голЯмитЯ художници — иконо
писци огь възраждането, осно
ватели на първата живописна 
школа въ България.

Самоковци са: основательтъ 
на бьлгарския периодиченъ пе
дагогически печатъ - Христо Ма* 
ксимовъ, първиятъ деецъ за 
църковна свобода - Захарий х. 
Гюровъ, първиятъ печатарь — 
Николай Карастояновъ.

Единия гъ отъ петимата синове 
на Димитрия Самоковеца — За- 
фиръ, чието патриотично чувство 
е било много високо се отказва 
отъ кръщелното си име Зафиръ, 
което смЯталь за гръцко и се 
прекръстилъ съ името Стани- 
славъ. Отказалъ се по елшата 
причина и отъ прекора си Зо
графа и се преименувалъ на До
спевски, който прекоръ по- 
сетне заема и баща му, а отъ 
тамъ и, цЯлата имь фамилия.

Оганиславъ Доспевски е най- 
голЯмия майсгоръ измежду бра
тята си. Следвалъ е живопиство 
и въ Русия. Но той е, както ка
захме и голЯмъ, истински бъл- 
гаринъ. Давалъ е подслонъ въ 
Пловдивъ и Пазарджикъ на 
всички членове отъ тайнитЯ ко
митети. По-късно е билъ изпра- 
тенъ въ Цариградъ и е лежалъ 
дълго време въ тъмница, кАдето 
билъ и ум ьртвенъ отъ турцитЯ.

Другиятъ отъ синоветЯ на 
Димитъръ Доспевски — Захарий 
е билъ сащо така изпращанъ на 
заточение въ Мала-Азия — въ

ГолЯма е популярностьта на 
Самоковската живописна школа, 
основана нЯколко десетки години 
преди освобождението ни отъ 
турцитЯ. И днесъ ние съ право 
можемъ да се гордЯемъ, че въ- 
прЯки тежестьта на тъмното иго, 
българскиятъ народъ все пакъ 
е ималъ отношение къмъ нЯкои 
отъ изкуствата, т. е. ималъ е 
духовни прояви, които въ нЯкои 
случаи далечъ са надминавали 
тЯзи у нашитЯ съседи.

Така школата на самоковскитЯ 
иконописци може да се смЯта 
за единъ огь най-голЯмитЯ ак
тиви въ областьта на нашия твор
чески духовенъ животъ — презъ 
предиосвободителната епоха.

Основательтъ на тази прочута 
школа, както се знае е Христо 
Дииитровъ — Доспеецъ, ро- 
деиъ въ с. Доспей-Самоковско. 
Той се е училъ на иконопиство 
най-напредъ въ Света-гора, а по 
сетне е следвалъ и въ Виена.

Христо Дим. Доспеецъ е ро- 
дон«»чалникъ и на единъ цЯлъ 
родъ иконописци. Негови първи 
последователи въ сбластьта на 
изкуството му са и негозитЯ 
кръвни синове: Димитъръ и 
Захарий. И двамата даровити 
художници. Съ тЯхъ 1 ой е оби- 
калнлъ села и градове изъ цЯло 
българско и изографисалъ какви 
ли не икони и стенописи.

Отъ своя страна пъкъ, по- 
стария братъ — Димитъръ, който 
по-късно се нарича Димитъръ 
Самоковеца, има петь души си
нове: Никола, Иванчо, Захарий, 
Зафиръ и Атанасъ. Измежду 
всички само Атанась не се зани- 
мавалъ съ рисуване. ОстаналитЯ 
четирима грабвать четкитЯ и за
едно съ баща си Димитъръ и 
чичо си Захария Зографа, който 
сащо е ималъ 4-ма сина: Георги, 
Димитъръ, Христо и Михаилъ 
са обиколили стотици черкви и 
манастири и оставили безброй 
много паметници на българското 
иконопиство.

Освенъ въ областьта на изку
ството, обаче, родътъ на Христо 
Доспеецъ е взел ь най-дейно уча
стие и въ обществения ни животъ.

Адана и е сградалъ много. 
Иванчо сащо единъ отъ 

петимата братя, е билъ първиятъ 
кметъ на градъ Самоковъ.

Дългогодишенъ кметъ на Са
моковъ, съ голЯми заслуги за 
града, е билъ и иконописеца 
Христо Зографски — единъ отъ 
синоветЯ на Захарий Зографа^ 

Както се вижда, три поколЯ-

дългъ на всЯки самоковецъ — 
по-голЯмъ и по-малъкъ, по-си- 
ромахъ и по-богатъ; по-ученъ 
и по-простъ.

*
Въпросътъ за родното мЯсто 

на отецъ Паисий е все още от- 
критъ. Знае се само една истина, 
че Хилендарския монахъ е ро- 
цомъ отъ Самоковската епархия.

редакционни
съобщенияния отъ единъ и сащи родъ съ 

упоритъ трудь и вродени д^рби 
са творили едно голЯмо дЯло, 
съ което всЯки единъ бьлгаринъ 
трЯбва да -се гордЯе.

За голЯмото дЯло на този бе- 
лежитъ български родъ би мо- 
жало да се напише цЯлъ единъ 
трудъ. Но това е работа на спе- 
циалиститЯ. Насъ ни радва сега 
за сега най-много това, че въ 
музеятъ на Възраждането въ 
Самоковъ; койгс въ най-близко 
време ще бАде освЯтенъ, е от
редено почетно мЯсто на осно- 
вателитЯ на самоковската ико
нописна школа.

Настоящия гъ брой, посвЯтенъ 
на отца Паисия, излиза подъ ре
дакцията на г. Славчо Ангеловъ.

Редакцията благодари на всич
ки свои сътрудници, които съ 
най-голЯма готовность се отзо
ваха на поканата ни и ни изпра
тиха материали.

Едни учени твърдятъ, че Па- 
иейевиятъ гробъ се намиралъ 
ръ Самоковъ. Ако това е вЯр- 
но, то значи., че Самоковъ др. 
бива още по-голЯмо право да 
блде българскиятъ Йерусалим?».

На 27 септемврий (утре) т. г. 
ще се отпразднува деньтъ на 
отецъ Паисий съ тържестве- 
ность, подобаваща само на паметь
та на скромния, но великъ по 
духъ и дЯла Хилендарска монахъ, 
при следната програма: 1) ча* 
ститЯ на гарнизона, учащата се 
младежь, всички жултурни и 
спортни организации и граждан
ството се черкуватъ въ Митро
политската църква; 2) следъ от- 
пускъ на черква манифестация 
до читалището-паметникъ .От 
Паисий“; 3; въ салона на чита
лището ще се изнесе литератур
но-музикална забава съ сказка 
отъ г. Асенъ Геровъ.

*
Миналата година вт> града ни 

бЯше основанъ комитетъ, който 
да се грижи за издигането на 
единъ голЯмъ народенъ 
никъ на Атонския монахъ — 
тукъ въ града ни. Правилника 
за фонда, който тогава 6Я учре- 
денъ е изпратенъ въ Министер
ството на ВАтрешнигЯ работи 
за удобрение.

•

Новата музейна сграда е вече 
готова. Необходимо е сега да 
отпочнемъ събирането на повече 
и повече предмети. Нека никой 
не се скапи. Въ музеятъ на Въз-- 
раждането ще 6адс събрана 
историята на Българското въз
раждане — най-свЯглиятъ пе- 
риодъ отъ живота на българ- . 
ското племе.

♦

Самоковци първи трЯбва да 
подкрепятъ идеята за издигането 
на величествениятъ всенароденъ 
Паисиевъ паметникъ — тукъ въ 
града ни.

Славчо Ангеловт»

памет-

ПАМЕТНИКЪ НА ОТЕЦЪ ПАИСИЙ
защото о. Паисий не е само на 
Самоковската епархия, КАдето е 
роденъ; не е само на Самоковъ, 
КАдето — споредъ проф. Йор- 
данъ Ивановъ е и неговиятъ 
гробъ. Отецъ Паисий е на цЯла 
България.

Музеятъ на Възраждането и 
епоха. Следь като осигурихме паметникъть на Паисий ще ста-
събирането и запазването спо- натъ причина въ Самоковъ да
менитЯ и творенията отъ Въз- се дохажда не само, за да се
раждането, ние ще увЯковЯчимъ види величйето на Рила, но за
нашитЯ възрожденци и съ да се почувствува и величието 
бронз ь, мраморъ и гранитъ. На- на Паисиевата епоха. Това по- 

• чалото е поставено: миналата го- клонение на най-великия вели- 
дина основахме фондъ за изди- канъ отъ нашето Възраждане ще 
гане предъ Музея на Възражда- указва неззмЯнимо въздействие 
нето обшопароденъ паметникъ за родолюбиво възпитание не
— статуя на родоначалника на само на младитЯ, но и на насъ 
Възраждането.

Ние' ше бАдемъ подкрепени 
отъ всички родолюбиви българц, пении отъ родолюбивия Всебъл-

Остава да се довършатъ още 
нЯколко дребни работи и ще 
блде готово първото здание въ 
България, направено специално 
и само за музей. Съ този Му
зей-пантеон ь на Възраждането, 

•ние увЯковЯчихме по най-разу- 
менъ начинъ великата Паисиева

ВсЯка година праздникътъ на 
отецъ Паисий, трЯбва да блде 
празднуванъ въ града ни по най- 
тържественъ начинъ. Това е

гарски съюзъ „Отецъ Паисий*.
Но, за да ни подкрепятъ дру- 

гитЯ, ние трЯбва да почненъ. 
Хр. Йончевъ - Крискарецъ

сокротарь на ,.Фонд>-паметникъ 
. «. Паисий“ ■> Самокрв*

— възрастнитЯ Ето защо, ние 
вЯрваме, че ще блдемъ подкре-

Почцтниц* Кито|> 1} С-ив—р«КОК9*>
* \


