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ПРОБУДА Обявления:
Венчални и годежйи 50 ли. 
В хрониката на ред 10 лв. 
Всички други па дума 1 лв. 
На кв. сантиметър 2 ли. 1

Абонаменти:
50 лв.За година 

За 6 месеца .... 25 ли.
За1 3 месеца .... 15 лв. —СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК ЗА НАРОДА ЛЯ

урежда РЕДАКЦИОНЕН комитет

1 брой 1 лв.

№
3 Цветният акционен комитет на кон

ституционна блок свиква.
Публично събрание

>
в Неделя, 24 того в 2 ч. 'след обед в салона па

Новото читалище „Отец Паисий.“
На което ще говорят представители 

йа централните бюра на трите партии.

Ш| НАШАТА ЗАДАЧА I
с възмацшатаВестник пробуда излиза пред ще разглежда 

обществото в това усилено време изчерпателност и всички вя- 
с девиз да разглежда всички вж-< проси от икономическо естество, 
проси по вътрешната иолитика Благосжстояннето, на което се

е радвало населението от гр, Сатна страната папжлно обективно.
Той ще стои далеч от партиите и | моков и околията в миналото,

днес е заместено с нищета, с 
мизерия. При това, не мрже да 
се отрече, че днес никой дори 

пази правата и интересите па ; и не помислюва за помипачните 
всички граждани, безразлично | условия на самоковския кращ 

партия или съсловие < Или, ако иекои са подемали тозрг
! въпрос, не са могли да намелят{ 
| нуждиата подкрепа в гражда-

бивали

от техните принципи и ще върви 
по свои независим път с гор
дото съзнание, че защитава и

Поканяват се всички граждани от града ищ
околията.кжм коя 

принадлежат. Политически пар
тии у нас има толкова много 
колкото в никоя друга страна 

Европа. И като че ли нестигат

/ •

Първият ни зов.7 п-о черковния въпрос и по про- !
светата се джлжат на будиото :
сжзнание, па гражданската доб-

. п лест на самоковските граждани,кова природни богатства, тол- 1
1 г ' • имената на некои от които щекова много условия, които, пз-•7 7 ' Сч* носят във вековете за поукаползовани разумно, могат да ! гп ^1 ~ 7 ера поколенията. 1 жрговията,осигурят поминъка па всекого ^ 1 71

л индустрията и вжобще икопо-и да го направят доволен от ; ^ 1 '
Г. 1 „„ мдческата мощ на Самоков вживота. Сега, след като са из-

минали цели 45 гндини в осл- Т 
действие; след като е убита ве- "Риемчнвостта и неуморния труд

* ™ нч старите самоковци, познатирата в това, че може да се по- г • 1 ^г ^ 7 . тогава!? целия Балкански полу-добри живота на населението, -1 ' :
,. оИгров. Днес всичко това е за-след като настъпи таза ооща М1

оЖшсно и на местото на внео- I тежка стопанска криза нужди и .Д
„ щто сжзнаиие и на добрите са големи усилия и жертви, за I 1

^ I «шества, на завидното благо-да може да се набави пзгуО.е-- я ’
се |в^СТ0Я11Ив 11 иа спокойствието

заблуждението и 
страстите, лицемерията и тре
вогите. Вестник Пробуда ще се 
стреми да създаде доверие и 
задушевност между гражданите, 
да събуди духът им и верата 

доброто бъдеще па Самоков
ския край, да ги обедини и 
сплоти, за да заработжт всички 

един за икономическото и 
културно повдигане на града 
и| околията.

ните и по този начин 
са разочаровани. А знае се, че 
Самоков и околията имат тол-

в
Щюбуда требва да бжде зо- 

вжт на всеки здравомислящ п 
доблестен гражданин! След оня 
общ рушптелеп катаклизъм, кой
то въвлече човечеството в ад
ския водовъртеж на луди стра
сти, злоба и мъст, от които 
потекоха кървави реки п се ро
диха безброй нещастия и само 
нещастия се налага едно про
буждане от страшния кошмарен 

} сън, който само за неколко го- 
I дппп овлада човека и направи 

от него едно злобно безчув
ствено същество, ръководено 
само от тъмните сили на раз
рушението, които го отрекоха 
от любовта му към ближния и 
от всички добродетели, отредени 
от светлото провидение за не
говото преуспеване по пътя на 
културата.

Пробуда е ехото на всеко 
честно, сърдце, туптя ще в име
то на правдата,1 человеколюбие- 
то и безкуристието!

Пробуда след унилост п сън!
Пробуда и отрезвление е нуж- 

дно„ за да разкъсаме страшния 
пръстен на злокобния егоизъм; 
па безогледно преследване само 
лични интереси; на престъпно
то нехайство към всека обще

те, та и съсловните организации 
почнаха да се израждат в поли
тически партии с претенция да 
.управляват. Недозрели политици 
и всевъзможни кариеристи съз
дадоха страшен хаост в полити
ческите понятия на масите, и 
водят съдбините на отечеството 
по един главоломен път. За
щитник на сегашния строй, вест
ник Пробуда ще се. бори про
тив това безспирпв цепене на

се дължат на пред-

народа на партии и съсловия,
на бедни ина прости и учени, 

богати н ще му
прцвия, чистия от демагоггщ и I ноаю н да се хвърли поне 
заблуди път, по които сам требва мето на бъдещето икономическо 
да води съдбините си. Вестник развитие на Самоков и околията. 
Пробуда ще поддържа всека Това, безспорно, не е по силмто 
акция, чиято и да е тя, щом като 
тя носи правов ред, свобода и 
спокойствие за всички, щом като 
тя обещава напредък и благо
денствие. Той, обаче, нема и да

сочи винаги

Г

на един седмичен вестник, но 
все пак и тон ще може да до
принесе нещо в това отношение 
и ще бъде по-полезен отколкото 
тия що нищо не работат.

Най сетне в. Пробуда ще по
ложи особени усилия да събуди 
съзнанието за граждански дълг 
в населението, от самоковската 

, околия. Задушевноста,. която е 
имало между населението в ми- 
налвто, сега е заменена с завист, 
злоба и взаимни гонения. Исто-

щади, а жестоко ще осъжда 
всеко ничи навие, всеко дело, 
чието и да било то, щом като 
в него се корени партизански 
или личен интерес, щом като 
то е плод на злоба и жажда Четете в. ПРОБУДА
за мъст.

Наред с въпросите от поли- 
течески характер в. Пробуда

защитник на народните свободи, 
Щ правдини и интереси |Щрическите заслуги иа самоковци

#\ II. Обаче по-голямият добив не псекога 
възиаграждави употребения за 
труд, ннто пък при пасбшцнпя режим 
честото доене, макар 2 — 8 седмпцп, 

псекога удобно и възможно. В пър
вите седмици след отелването требва 
младите крави да се доят всеки 3 — 
4 часа или 6 пъти дневно. Освен 
непосредствения добпв млеко в по
вече, това временно често доене има 
решително влияние върху по-голей 
добив и по-нататък до края 
чнпя период.

Хегелунд в Германия е можал след 
7—8 кратно доене в продължение 
на три седмици след отелването, от 
една крава, която по-рано е давала 
само 5—6 литра, да получи 15 лит
ра дневно. Друга една крава уголе
мила количеството от 3 на 10 литра, 
а трета — от 9 па 18 литра. Това 
уголемено количество се е задържа
ло за после. Особено у първородни
те крави требва да се развцят пове
че млечните жлези.

Старите крави от 7 телета нагоре 
намаляват млекото от често доене.

Проче, препоръчваме на стопани 
н скотовъдци, конто имат млади кра
ви да практикуват честото доене.

В. В.

сготвят от свинята, грижливо угоена 
за Коледа. /Младежта весело съкра: I 
тява дългите нощи по тълки- ида се доят кравите след

отелването си 4-5 пати дневно?

Едип скотовъдец в Франция се 
обърнал към специалистите с, въпро
са: „Необходимо ли с в здравословно 
отноишепие да се доят кравите 4-5

ПОДЛИСТНИК това

денки, при които бръмченето на ме
дения кавал „в момкови ръце4? под
слажда „момински сърдци“ и стопля 
хубави надежди за бъдащ живот.
Честит е всеки стопанин, конто упътва 
челядта си в хубавите обичан и бла
гословена е оная челяд, коятр слуша п'^ти на ден след отелването си в 
баща и майка.... продължение на 8 дни и има ли то-

2. О/соло добит,г,и’а. През този месец ва влиянпе върху по-големото отдел- 
домакинът требва да обръща особено ване млеко в песледствие.“ Па този

< внимание на чистотата и топлината въпрос един инспектор по млекар- 
в оборите. Затегнати, топли и чисти ство отговорил тъй: В първите три 
яхъри съ половин храна, а честото дКЦ от отелването аз накарвам да 
тимарене предпазва добитъка от гад, Аоят кравата всеки три часа. При 
усилва кръвообръщането и усигуря- тази мерка аз имах в продължение 
ва спокойствието му. „Гледац Де да на ТР11 години само два случая от 
те гледам“ е рекло добичето на} чо- млечна треска у кравите и подуто- 
века. По добре се хранят стелките^ _ствте^цдГв вимето изчезват след три 
крави и жребии кобили. Добитъка "дйнТОт -четвъртия ден нататък кра- 
се поп с топла вода. Сипнете се пус- вата се А011 6 пати дневно и това 
кат на „букарене.“ трае до тбрава до като кравата дава

3. Иа нивите, ливадите и пасища- около 20 литри млеко дневно. После 
та. Ако времето позволява продъл се минава към доене 3 или 2* пъти

се оранта разорават се целини, дневно, 
извозва сс тор по нивите и веднага Друг специалист още по-подробно 
со заравя. Грашат се ливадите о теж- се| изказва по. същия въпрос. Опи- 
ки брани и се спира наводняването т^т доказва, че от честото досие со 
им. Пускат се овцнте да опасат малко вАзбужда деятелността на . млечните 
гъстите зимници. жйезн и се получава повече млеко.

Стопансни работа на земледелеца 
. през месец декември.
б. В дома. 

ния месец на годината старото бъл
гарско име на когото е „Коложег“ 
и „Снежен.“ Денът през декември и 
е 9 часа, а нощта 15 часа, ще рече, 
още доста дълго време за почивка, а 
малко за работа. Из двора стопанинът 
всекога, когато времето му позволи, 
ще затяга плетища и обори, ще на- 
тъкмява дърва за горене, 
времето го накара да седи вътре в 
къщи, добрият стопанин ще си пре- 
вледа сметките за изминалата година, 
ще види какво има „да дава“ какво 
има „да зема“ 
обмисли плинове за работа през иду
щата година. Покрай всичките други 
грижи добрият къщовник нема да 
остави Си. Никола без шаран, а Ко

леда без заклана угоена свиня. Къ
щата иска благина, а челядта е всекога 
по весела когато по върлнните ви- 

иарцали сланина и когато край 
огъня по-често кжрчи „кървавица“ 
н „иокръгло„ — тия вкусни гозби, 

нишите добри майки умеят да

е

Ето че сме в послед

на мле-

А когато

и с това заедно да

жава

сят

които

ч»
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Магазин „ТРИУМФ“— Самоков.
Коледни подаръци — голем избор: 
много занимателни и поучителни. 

Украшения заЧКоледно дърво 
всекакъв вид.

Вази за цветя, рамки за портре
ти. писмовници. албуми. 

Картини големи и малки и др, 
Илюстровани картички 

голем избор.
Календари стенни и джебни.

ХРОНИКАслеиото преценката иа гражданите и 
на държавната власт до тог ша 
до когато не тръгнат в прш- 1Я, 
в законния път. В следющ зте 
бройбве на вестника, ще разгяе- 

обсТОЙИО общЙНСКИЯ >10-

замисъл; наствепа
пригржщане утопични и проти- 

които носятвоприродни идеи, 
само мизерия и разкъсват 
следните останали ду-ховпи връз- 
ки на търпимост между хората,.

карат брат против брат, 
син против баща си да

Стига озлобление, стига сле
пота! »

Вестник пробуда ще ратува 
с неизчерпаема енергия и неот
стъпна упоритост, за да доне
се истинска пробуда и просвет- 

' ление; да накара хората да се 
замислят за правда и човещина. 
Съзнание е нуждно, за ,да * из- 

пастоящето

Умоляват се ония г. г. читатели, 
на които се испраща настоящия брой 
безплатно да побързат да внесят 
абонамента си, защото администра
цията на вестника нема възмож
ност да продължава да им изпра
ща и другите бройове ако не из
платят абонамента си.

и по

дам е
джет и неговото прцложешф и 

на Самоков ок гге
като

ще. покажем 
имотни и безимотни иражд^ни 
злините, кои ю съ п^и^щайи до ' 
сега и които тепърва ще им 
причиняват комунистите', ако об- 
щинската власт остане и за на
пред в техните ръце.

отива.

^[омощи за празиниците. Коми
тетът за подпомагане инвалидите, си
раците* и вдовиците от войната в Са
моков е взел нужднпте мерки за раз
даване помощи на същите по случай 
Коледните празднпци. •

*
Търговско дружество. По ини- 

й пати вата на група търговци възоб
новено е Търговското дружество в гр. 
Самоков. Прави впечатление, че се 
полагат особи и усилия, за да може 
дружеството зи в бъдеще да прояви 
по-широка дейност. Пожелаваме му 
успЬх.

■ / *

Престъпно нехайство. В една от 
прогимназиите много от стъклата на 
прозо[ЩНте били счупени и децата е 
требвало да стоят до тех в време на 
занятие при най-големпя студ. Не
понятно е защо ле съ взети от учи
лищното настоятелство на време мер
ки за направа на стъклата и съ из
ложени децата на простудяване. До
бри граждани съ обърнали внимание 
на настоятелството върху това п едва 
когато съ го предупредили, че те са
ми ще съберат еумп и поправят стък
лата, настоятелството е обещало да из
пълни дългът си.

Магазин “ТРИУМФ“ — Самоков.
Нови парфюмерии ’ материали :и-
1 — Пудра’— „Флорида,“ '"„Лиже,“ 

„Леда,“ „Триумф,“ „Нинио,“ „Стела,“ 
„Пампадур,“ ^„Наеиоиал,“ Калодер- 
ма,“ „Дерма,“ и пр.

Крем : — „Мстаморфоз,“ „Леда,“ 
„Силвия,“ „Орион,“ „вделваис,“ 
„Помпадур,“ и др.

3— Парфюм:-„Дивилия,“ „Кйор- 
д;амур,“ „Роал,“ „Екскпон,“ „Триумф, 
„Идеал,“ „Роза,“ и др.

4— Одекалон:—Цветочен: „Идеал,“ 
„Офлйор.“ п др., и обикновен: три- 
пял и дубл в шишета на килограм.

5— Сапун :— тоалетен и млечен: 
английски и француски. Медицински

6— Паста и прах за зъби — 
„Д-р Пиер,“ „Еделвайс,“ „Лалор,“ 
„Данолин,“ „Дентолор,“ „Хелиодонт“ 
„Полтадур“ и др.

Една праздна реч.
зло иот Занаятчи леката организация 

в Самоков на 19 того беше 
свикала публично събрание, на 
което говори редактора на в. 
Занаятчийска думк г. Д. Дрш- 
ков. Според издадения за събра-

кочим
потърсим пътя към по-светло 
бъдеще. Вестник пробуда ще 
бъде факелът из този път, но 
за да може да следва това си 
великолепно начинание и да го
ни светлата си цел нуЖдиа 
морална и материална подкрепа 
от всеки 
вещина, за правда и за свобода.

е нието афиши г. Динков требваше,, 
да разясни гланнб 4 три 1?ъ-

който мисли за чо- диеншото положениепроса:
и занаятилекия съюз, отноше- 
нията на съюза към другитеШопи.
партии и по искания от дър
жавата стомилионеп кредит за 
занаятчиите. В дългата си дву
часова реч, обаче, той смесц п 
трите тия въпроси в един,, не 
каза ннщо съществено по тех

Беззаконията на = 

. общината
у Магазин „ТРИУМФ” — Самоков.

Бръснарски принадлежности:
Бръсначи, самобръеначи и ножчета 

за тех — „Солпнген;“ бръснарски 
сапун и пудра; четки и пайички за 
сапун; стипца в калъпчета: гъби за 
лице и за тело; ножици за коса; бан
дажи и машинки за мустаци; брилян
тин и козматнци за мустаци и коса

•г

Както е вече известно, гла
сувания от комунистите общин
ски бюджет не биде® утвърден 
от Министерството на Вътреш
ните Работи и Народното Здра
ве изцело, тъй като*беззаконна
та и абсурдите в него беха тол
кова много и така ^чнбюещи 
щото която и да беше власт 
немаше да ги одобри така топтан, 
както очакваха комунистите. Ос
вен некои корекции в приход
ните и разходните параграфи, 
Министерството отхвърли на
пълно приложените към бюдже
та обложени таблици п пред
писа на съвета . да гласуват но
ви таблици, данаците и налози
те по които да не противоречат 
на закона пито по своето есте
ство, нито по размерите си. 
Въпреки това общинския съвет, 
както вече съобщи и вестник 
Самоковска комуна, е гласувал 
таблици, с кои го разхвърля не
законни налози и размера им 
определя чисто по комунисти
чески. Независимо от това, об
щинския съвет е наредил съ
бирането на тия приходи преди 
да са утвърдени таблиците и 
то мимо знанието, и съгласието 
на контролиора. Преди неколко 
дни е бил наложен и секвестър 
върху стоката на един търго
вец, които много основателно е 
отказал да изплати веднага един 
от общинските незаконни да
нъци.

Самоковската община, прочее, 
почна да прилага своитк поли
тика на еспроприяция. За нея 
не съществуват никакви закони,- 
никаква дързкавиа власт. Тя 
бърза да събира както и кол- 
кото може повече пари от имот
ните и състоятелните, сиоред 
терминологията на комунистите, 
граждани, защото п .требват 
средства за приложение разход
ната част на бюджета, което 
требва да стане най-късно до 
м. март идущата година. Ние 
следим, обаче, делата на общин
ските управници и нема да ги 
оставим скрити от погледа и

и с една пракалена и тегов^на 
словоохотливост направи бед
ната си реч дори отекчптедна. 
Той не можа да каже на пуб
ликата нищо важно, нищо пГте- 
ресио по афишираните въпщеп, 
което заслужва да бъде чуЩ* и 
разучено. Както и други път 
сме слушали г. Динков, таьми 
сега чухме от него едпа^кЛс 
громки думи, с безконечни пов
торения па едни и същи фрази, 
с безсмислици и противоречия, 
с абсурди. *

Верното и важното в речта 
на г. Динков беше само това, 
че и- занаятчиите’ изнемогващ по

Неизпълнен дълг. На 15 того 
ходжата в грЬда е повикал Доктор 
Иичев в дома си да даде нуждната 
лекарска помощ на снаха му, която 
е била бремена и е настъпвал момен
та на освобождение# н. Той, обаче, 
отказал да отиде. Ходжата се при
нудил да търси друг лека]) п пови
тата Доктор 1. ’ой на рои, крито се отзо
вал веднага. Ала докато да го пови
кат и докато г. Гой наров отпшел ро
дилката поч и н ала.

Ново!I -7"'-'*" 7

Триони за водни бичкпи и цпр 
куляри.

Пили за дърво и железс.
Пъпки за прозорци и печки раз

ни големини.
Разни видове куки за црозорци, 

панти, бурми, длета, тесли, бравп и пр.
Мрежа за сита разни номера.
Преси за картофи
Ламби всички номера.
Бъклици, бъкели и пр.
Въобще всички видове железарски 

колониални, стъкларски и други сто
ки на цени износни прн магазина:

„ Никола х. Сотиров “

Пожар. На 19 того избухна пожар 
в еврейската чаршия. Понеже никак 
ва пожарна команда не 
местото, гражданите сами взеха бър
зи мерки и изгасиха пожара. От бга- 
жета на общината знаем, че тя хар
чи значителни суми за пздържка на 
пожарна команда, а так та никой ни
кога не е видел в време на^ пожар. 
Защо тогава се харчат напраздно об
щинските средства?

се яви на

тяжестта на времето и че и те 
имат своите нужди и болки 
задоволяването, лекуваиетд^йа 
който е доста назрело. Той не 
посочи, обаче, правия сигурен 
път, по който като се върви 
ще може да се избавят занаят
чиите от това им положевие. 
Препоръчаните от г. Динкова 
средства за борба4 на занаят
чиите за извоюване на сносен 
живот съ дал ек, от разумното,

Електрическо осветление. Фабри
ката на Вратня Радойковп е почти 
монтирана и електрическата пнтала- 
ция привършена. Той е отпуснал

22-а Пех. Дружина
ОБЯВЛЕНИЕ 

• Л'8 4438
Обявява се иа иитересущите 

се, че иа 11 ден от публукува- 
иието настоящето в местния 
вестник ПРОБУДА в домакин
ското отделение на дружината 
ще се произведе спазаряване за 
отдавание под наем дружиното 
дюкянче за срок от утвърдява- 
нието* на протокола до ЗГ декем
ври 1923 година.

Залог за участие в . спазаря- 
ването 1200 лева в банково 
достоверение.

Поемните условия могат да 
се видят всеки присъдствен ден 
в дружината. ,

Рмзноските пр публикацията 
и сключьанието на договора са 
за сметка на наемателите.

23 декемврий 1922 год. •
Самоков.

От щаба на дружината.

• електрически енергия за осветление 
бюефта на Читалището и площада 

от реалното. Те може ^-Дар Борис.“ Ще отпусне такава и
жат само за заблуждение на за- осветление на близките обществе- - 
масата, но не и за постигане ни заведеии^‘ 
па целта. Изобщо речта на ре
дактора на в. „Занаят, дума“ 
беше искусно нагодена за ши
роката публика, която, иаболела

Спадане на лева. От 3 — 4 дни 
наСам констатира се чувствително 
«падане на лева п повишение на тур
ска лпра. Това е най-доброто мерило 
за политическото ни и икономическо 
положение.

под тежеста на времете, е го
това да ръкоилеска на всекиго,
който влиза в положението й, „ __ _
>»”» - <*»*». *»«>» &■»=» ЙЯГПУЬ » &
та макар и да лема никаква Лена В. Бояджиева, от с. Бобошево, 
вера в него. Чесито*

Ние ще се повърнем върху \ *
тазн реч и ще разгледаме об- Годеяс. Сестрата, на нашия сътру-
Стойно засегнатите -с.. пея вл- г- 1еоР™ Мувжиев - Еленка

V* ш , гее е сгодила за г. 1 еоргп ^х. Атана- 
проси, за да се види Дагледно *ов? от гр. Дупница. Честито, 
къде сме и до къде /може да 
отидем ако и за напред се во-

У-

! ^Конкуренция!
В. магазина на Никола п. Костан. 

тинов има; голем избор вълнени е- 
вропейски и български за дамски и 
мъжки дрехи платове; меки бели и 
натурални прежди; /отлични сатени 
ва престилки п пр. Цени конкурентни.

дим по ума па всевъзможни 
кариеристи.

който РЕтшта
0 ТОЙ ПЕЧЕЛИ Печатница при Американските Гимназии 

Самоков,Ш
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ПРОБУДА
—~<Н СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК ЗА НАРОДА. [>«=<—

Обявления:
Венчални и годеасни 50 лн. 
В хрониката на ред 10 лн. 
Всички други на дума 1 лн. 
Ма кн. сантиметър 2 лн.

Абонаменти:
50 лв. IЗа година 

За 6 месеца .... 25 лн.
За Р> месеца . . . . 15 ли.

1. брои 1 ли.

УРЕЖДА. РЕДАКПДОНЕН КОМИТЕТ.

Целта па социалната борба е прогресът,
, | а пс -издигането па едно смсловие па, сметка па

уважение и обич се замениха 6 | друм, ЦоШо влрши СМСЛОвНа борба ТОП ОТрича
И^ГУ ,^таи !теГнпЛ&фогеса V води обществото кмм цпадмк, защото
бо шиели аа никого. Кто тия са |} вССКО СМСЛОвКв ПМО, СвОвТО Щ)'СДтШ№СПЖ 1ШТО
причините, конто ни донесоха ца.с-Т ог щдотО. КоПТО ЗПСИЛвН СДИО ПОСТ Ж
мизерия, е-градапш? през изаев- _ш др,,г;пте отППМа вЖЗМОЖПОСТО ПС СОМО
лата година. 1ия съ пороци ге, I т ,/
които пи поведоха по кривия ! 8(1 ЧШЛПОТО 'рСШвНТЖ
път и хвърлиха в пропастта | щ рСШвИТКеТО ПП Т(18П ОТДЗЛШЬ Ч(1СТ.
Нема никакви чужди фактори | ... 
за нещастието ни. Вината лежи 5 г1 (< па ПЛСОСй
в самите пас и избавлението ии 1 СТ0Л6ТШ1. АтЛ-НЯ НрнЛОЖН ПрППЦГПШ НО обЩССТве- 

нас. Нека си

НОВАТА ГОДИНА.
Изтече още една година и 

отиде във вековете. Изтече и 
ни остави горчивите спомени 

. на бедствията, на буриите дни 
и часове, що прежнвехме през 
нея. Но не е тя първата неща
стна година за нас. Българският 
народ е прпживел много години 
изпълнени със страшни съби
тия, със страдания и вопли. 
Историята ии е пълна с тра
гични дип и катастрофи. И, 
както всички години в мина
лото, така и изтеклата година, 
народът преживе с бодър дух 
и вера в себе си и в бъдещето. 
От несполуките и страданията 
остана пи само поуката и кале
ния, високия дух, с който ще 
се борим в живота. Защото не 
са годините, а сам човекът, 
сами народите са виновници за 
съдбата си. [Ако народът е до
статъчно нзрастъл. духовно, ако 
той е запазил добродетелите см, 
всека нова година ще му носи 
все по-добри н по-щастливи дни. 
И, колкото той по-бързо се из
дига, толкова по-скоро ще се 
редът л годините на щастието 
и славата му.

• По защо оставихме изтеклата | 
година да ни донесе нещастия? 
Защо изпуснахме правия път 

. иа прогреса и се залутахме в 
кривииите? Защо се заблудихме 
и затънахме в пропаст, в която. 
страдахме още цел а една годи
на? Друг ли ни въведе в този 
погрешен път и донесе тази 
участ, или сами сме си виновни 

нея? Тия съ въпросите, па 
конто, требва да си отговорим 
и *с поуката от отговора да се 
измъкнем от пропастта и да 
поемем пак правия път.

Не требва да се оправдаваме, 
да прикриваме грешките си и 
да виним други го за положе- 

И и какви външни

па целота. но алицо — и
Рим пе

ни да падне самин за много

зависи тоже от 
признаем падението и се по- 
мъчим да се освободим от него. . ^ 08 Н, НриНЦЦП-ОСНОва 8(1 СЛЛЦеСТвувинеТО Н(1 НинрСД-
Само с взаимно съдействие и ващвТО ЧОвСЧесТвО." 

с любов към дру- 
п вера в бъдещето ще

пата солидарност. и ще живее, доцгито нани свето

труд, само 
гитс
може да излезем от пропастта 
и да направим живота см че
стит. С гази поука от миналото . 
требва да заработим за прогреса 
иа родината с още по-впсок дух 
п пека бъдем уверени, че всека 
нова година ще пи бъде все

(Списание Дсмократия-Бжкл)

| кнрат; подчерта необходимостта | съ определили техните каиди- 
' от стесняване връзките между дати за окръжни {[съветници.

Нациоиал-либоралйте ще изле- 
зат п изборите със самостоя
телна листа*

тия партии; и накрай, отправи 
' апел към събранието да пази 

блока, който пази България.
V Трети взе думата прелетави- 
Е^еля па Демократическата пар- 
Шч1я г. Хр. Манафов. Той, след 
Като обясни, че опозицията, спо- 
4 ред коиституцшгга, може да 
критикува делата па правител
ството, разгледа гласувалите

по-честита. МЗ ГРАДСКАТА ОБЩИНА.
Сжбранин 11 а По прехраната. В учреденото 

при общината бюро за прехра
на населението има трима чи
новници, .които получават ПО 
2500 л.

ошшщнята.
Партиите от Коиетпту*ц::са:» пот па т^ммра закони ч но- 

II и и блок беха свикали иа 24 лучените резултати от техното 
приложение. След това разгледа

месечна заплата, или 
всичко 7500 лв. месечно. Тозитого представители на орга-

С-а- ! вътрешото положение на стра- 
моковската околия на частни | пата и обясни причините за 
околийски събрания в гр. Са- | появяването на разбойническите 

Всека от тия партии и .банди и несигурността за живот
та и им^та иа населението. На-

разход се разхвърля върху стой
ността па брашното. Според кал- • 
кулацията иа общината, съща
та требва да продаде месечно 
40000 кгр. брашно, за да извади, 
заплатата на чиновниците. Към . 
25 число на текущия месец, тя 
не беше

низацпите им в селата от

моков.
устроиха събранията си по от
делно преди обед па казаната 
дата. На тия събрания са раз-

край оратора се спре и върху 
въпроса по арестуването на 
бившите министри.

Събранието биде закрито точ
но в 4 часа и слушателите си 
разотидоха мирно и тихо.

Требва да се отбележи, че 
гр. Самоков пръв път вижда 
такова събрание. Тук беха 
се стекли представители иа 
всички партии от блока от 
цолата околия. Салонът беше- 
малък да побере това можоство, 
К\. сто броеше повече от шест- 
тотии души представители само 
от селата. И, безспорно, това

менили мисли но въпроси от ор
ганизационен характер и са опре
делили кандидатите за окръжни

продала споменатото 
колнчоство и имаше една загуба 
от заплати

за

и други разноски 
минимум 8000 лв. За да извади 
загубата, идущия месец ще треб- ’ 
ва да продаде двойно количе
ство брашно или да увеличи 
цената му. Понеже първото е ' 
не възможно, ще. требва да се 
приложи второто. А това значи: 
да се продава на населението 
брашно иа цена по-висока от 
онази, иа която, може и требва 

I да се продава, само и само да 
беше най-ядра вата част от наро- | се извади заплатата на „дру га
да, която не очаква место на !рптеи чиновници в бюрото. Ние 
държавната трапеза, пито я | сега отбелезваме само това 
движат каквито и били дру- ; ощетяване на гражданите, за да

подчертаем, че комунистичес
ката организация по служи на 
народа, а народа служи на ней
ните водачи, които живеят иа4 
неговия гръб. Защото за заплата 
иа чиновниците в бюрото цената 
на брашното е увеличена с 20 ст. 
на килограм п то за едни месец. 
Щом този

съветницици в предстоящите 
избори След това партиите от 
конституционния блок съвмест
но са наредили общата листа 
на същите кандидати.

Подир обед иа същата дата, 
Самоковския акцпоиеи комитет

нието пи.
причини, никакъв чужд фактор,

е жесток той не на конституционния/ блок ус- 
може и нема да ни причини троп публично протестациопио 
злото, което сами си направихме. ! събрание в кафенето* „Иван 
В пропастта на мизерията п I Шишков, което се председа- 

влозохме, благо- ; телствуваме от г. Д-р Иов. 11е-

колкото и да

теглилата сами 
дарение иа 
дателните качества, 
лихме

■

пороците, па отри- | нев, председател па местната .
органиаация иа Демократическа- 
та партия. Ма това събрание 
говориха представители иа три
те блокирани партии.

Пръв рие думата г. Н1иш-‘ 
ков от страна па Радикалската 
партия.

гледа по | черти отношенията между Пра
вителството и блока. Г-н Шиш
ко в беше много кратък, защо-; 

/го след него имаше да говорят 
още дваме оратори, а определе
ното време за траяие па събра- | 
името беше само от 2 до* 4 ча
са след обед.

Втор взе думата представи- 
вземе състоя- | теля на Народно-прогресивната 

! партия г.. Наум Коцев. Той

що спсче- 
.от войните. За никого ие

ги личим интереси. Това беха 
ония български граждани, кон
то носят здравата Мисъл, све
тлите цели, които се борят \за 
народовластие*за благоденствие. 
Това множество от селяни, дош
ли от десятки километра далек, 
посред «зима, по едва чут зов; 
тази техиа задушевност и ди
сциплина; тази им преданост 
в борбите па блока — 
пламеииха симпатиите на само 
ковските граждани към тех — 
другарите им блокари от селата.
• В същия ден и Национал- 
либералната организация в Са
моков беше свикала частно око
лийско събрание, на коетО тоже

е тайна и нема да Отрече, че 
войните загубихме многопрез

от добродетелите си. Трудолю
бието, с което се гордеехме пред 

свет, ослабиа от войните Той в общи Iизложицелия
на сам и днес всеки 
некакъв лесен начин да извлече 

печалби, да стане по- 
богат. Селенинът почна

повече 
скоро

. да мрази гражданина и да го 
преследва безпощадно, без да 

защо и без да вижда ло- 
ггоследствия от това. Бед- 
иочиа да дебне богатия и

месец е дал загуба, 
за да се извадят загубите, през 
идущия месец само за заплати 
цената ще троба да се увеличи 
с пови 20 ст., или с 40 ст. 
килограм. Един бедеи гражда
нин, следователно, за да си купи 
20 кгр. брашно що требва да 
даде освен стойността му още 
8 л.

въз
вило 
шито 
пият
се мъчи да му 
нието, зя да живее охолно, на 
готово, без да съзнава, че това ; ложи причините, които са нака- 

Чувствата на I рали трите, партии да сс бло-

на

пз-ч

за заплати па триматае невъзможно. чп-
>•V. .

1



Лрой 2,ЙРОрУДАСтр. '2.

Магазин „ТРИУМФ“ — Самоков.
Коледни подаръци — голем избор: 
много занимателни и поучителни. 

Украшения за Коледно дъ.рво 
всекакъ.в оид.

Вази за' цветя, рамки за портре 
ти. писмовиици. албуми. 

Картини големи и малки и др, 
Ил юстр овани ^ картички 

голем избор.
Календари стенни и джебни.

Търговските книги. стерството на финанси и те е из
дало окръжно до финансовите 
началници, с което им предпи
сва да направят ревизии на тър
говците и занаятчиите и да съ
ставят актове за глобяване на 
тия от тях, които се укажат, 
че не са завели задължените 
по закона книги.

Понеже много търговци и за
наятчии в гр. Самоков не са 
завели търговски книги за през 
текущата година, безспорно е, 
че при ревизията ще бъдат гло
бени. За да си спасят, обаче, 
от наказания от бъдещи нару
шения па закона, необходимо е 
да проучат закона и правилника, 
публикувани в бройове 270 от 
2. ПГ. и 61 от 20. VI. т. г. на 
Държавния вестник, н да си 
заводят нужните книги. Това 
ще ги гарантира и от непра
вилно облагане с данък за иду
щата година.

йовници в бюрото. Това е без
милостно смучепе на сиромаш- 

пот, за да со поддържат Според
водене търговски книги, осво
бождават се от водене на

3 от закона зачл.кия
личности, които водят несъз- 

маса към гибел.вателиата
Но може да ни се възрази, 

че съ нужди и работници в бю
рото за прехраната и че те нема 
да служат безплатно. С това 
сме съгласни и ние. Веднага, 
обаче, требва да отговорим, 
какво в общината има толкова 
много персонал, конто скучае

кива книги всички занаятчии 
(чл. 2 бт закона за организирай 
не н подпомагане занаятите),' 
когато сами влагят ръчен труд 
при изработване на материяли- 
те, както и хлебарите, дребни 
бакали, сладкари, млекари, хан- 
джии, бръснари, мееарн, боза- 
джии, гостилничари, кръчмари,| 
кафеджии, колари, файтонджиВ^ 
талигари, обикновени мелници 
с по-малко от три камъка, те- 
павичари. даракчии, обикновени 
бичкиджишйнйци, и други подоб
ни професии с такъв характер 
и размер, когато сами и непо
средствено се занимават с тия, 
професии.

Според чл. 10 от същия за-| 
кои, задължават се да водят най- 
малко инвентар и наръчник — 
касова книга ония занаятчии, 
които не вземат пълно участие 
в производството, а само финан
сират и ръководят предприяти
ето, също н ония хлебари, ба
кали, сладкари, кръчмари меса-' 
ри, млекари, хотелджим, бръс
нари и първостепенм гостилни
ци, кафенета и бирарии-локали,» 
които държат значителни запа
си от стоки. |

Според чл. 7 от правилник* 
за прилагане закона за ведеиЯ 
търговски книги, но смисъла 
на чл. 10 от закона, от изброе
ните професии ще се сметат за 
задължени да водят книги само 
опия

Магазин “*ГРИУМФ“ — Самоков.
по цели дни из помещенията 
на разните служби и са раз
хожда в работно време по клу
бове и из пазаря, а в бюрото 
се назначават нови чиновници. 
Доказателства за това ще пред
ставим други път и ще пока- 

. жем колко работа върши общин
ския персонал, който ежемесеч
но гълта повече от 150000 л.

Нови парфюмериени материали:
1 — Пудра — „Флорида,“ „Люкс“, 

„Леда,“ „Триумф,“ „Ншгои,“ „Стела“- 
„Пампадур,“ „Наеионал,“ „Калодер, 
ма,“ „Дерма,“ и лр.

Крем : — „Мстаморфоз,“ „Леда, 
„Силвия,“ „Орион,“ „Еделвайс, 
„Помпадур,“ и др.

3—Парфюм: - „Дивилия,“ „Кйор- 
д-амур,“ „Роал,“ „Екскион,“ „Триумф, 
„Идеал,“ „Роза,“ и др.

л

залъка напари, взимани от 
самоковските г раждани. 4—Одекалон:—Цнеточен: „Идеал,“ 

„Офлйор.“ и др., и обикновен: три- 
пял п дубл в шишета на

По времената трудова пови- 
ност. Общинското Управление 
е обявило списъка на лицата, 
които не съ отбили времената 

повиност и подле- 
глоба до 2000 лв. Спи-

СЕДМИЧНИ ВЕСТИ- килограм
5— Сапун :— тоалетен и млечен: 

английски и францускп. Медицински
6— Паста и прах за зъби — 

„Д-р Пиер,“ „Еделвайс,“ „Лабор,“ 
„Ланолин,“ „Дентолор,“ „Хелиодонт“ 
„Полтадур“ и др.

Редакцията на вестника чести
ти на читателите си новата 1923 
година.

си друдова 
жат в а
съка е обявен с цел тия от граж-

Яегово Величество Царя на 27
того замина с автомобил през града 
ни п отпътува към Долна баня.

даните, които съ неправилно по
казани за глоба да представът 
доказателствата си, за да бъдат 
извадени от списъка. 1Це видим, 
обаче, дали основанията за осво
бождението ще бъдат еднакво 
тълкувани за всички граждани, 
нли мерката за „другарите11 ще 
бъде една, а за техните против
ници — друга За да лансираме 
това подозрение, • имаме вече 
един случай, при който на. един 
гражданки не комунист, освобо
ден от трудова повиност от та календарна година, опреде- 
медицинската комисия в София, ! леп от финансовата власт. За- 
г. Кмета, по писмевното мнение | дължението им започва от 1-й! 
на еднн от писарите му, че топ | ,у1Нуарий идущата година. Те 
можел да работи, му 
„Работи или плащай!’*

Провинени чиновници. По 
искане на Министерството на 
Вътрешните Работи и Народ
ното Здраве, прокурора нрн 
Соф. Окр. Съд е предписал на 
Самоковския съдебен следова
тел да произведе следствие про
тив секретаря при Общинското 
Управление Вл. .Георгиев и под- 

' секретаря Васил Хр. ПГехтов, 
за гдето, като членове 
щинската комисия по класиране 
общинския персонал, са класи
рали себе си незаконно с цел 

облага. Така те са 
увеличили заплатите си с по 
веколко стотни лв. повече от 
колкото имат право да получат 
при законно класиране и са 
ощетили общината с значител
ни суми.

Магазин „ТРИУМФ*- — Самоков.
Бръснарски принадлежности:

Бръсначи, еамобръсначи и ножчета 
— „Солннген;“ бръснарски 

сапун н пудра; четки и паничкп за 
сапун; стипца в калжпчета: гъби за 
лице и за тело; ножици за коса; бан
дажи и машинки за мустаци; брилян
тин и козматпцп за мустаци и коса

Слепородеио. Самоковския градски 
лекар при преглеждането на едно 
болно дете, от село Говедарци, на 
възраст седем седмици е констатирал, 
че с родено без очи: липсват очните 
му ябълки.

за тех

Събиране на данъка. Предаден 
олллп. е на държавните бирници за ежби- 

лица, които имат’до оОСЮУ * ' райе" данъка върху общия доход, 
лв. годишен дохот от изтекла-) Срокът за добрпволно изплащане на

първата трета част от него е до 
3 7 Март 1923 г., след която дата ще 
започне принудителното му събрание.

4НОВОСТ

..ВШЕОШРГ
Усъвършенствуван апарат за ва

дене голем брой копиета от ориги
нали, написани с'разни мастила, хи
мически моливи и ппшуща машина.

Употреблението много просто и 
леко.

В кратко време и без некакъв фи
зически трз7д вадят се до 100 копиета.

Полезно помагало "и 'го лема необ
ходимост за всека община, учрежде
ния, войскови части, училища, тър
говци, адвокати, прошенописци и др.

Цена достъпна за всеки.
Покупки и поръчки се правят до 

края на м-ц Януарий 1923 год.
Доставя н продава 

Книжарница „ТРИУМФ“ 
в гр. Самоков.

Подаване декларации. От 1 до 
31 Януари 1923 година тече срока 
за подаване декларации за облагане 
с данък върху общия дохот. Декла
рациите ще сс дават от ’ финансовото 
управление.

ще водят само дневипко бр. .№ 5-казал:
и инвентар, а не наръчник — 
касова книга, каквато са води
ли н ще трябва да водят до 
края на текущата година.

В случай на спор относно 
причисляването на известни про
фесии към една или друга ка
тегория (категорите но чл. чл. 
3 и 10 от закона) въпроса се 
разрешава от Министерството на 
финапсиите, след като се вземе 
мнението на Търговско инду- 
стриялната камара.

За да нема спорове, обаче, и 
за да могат търговците да заве- 
дят книгите си още от 1 иду
щия месец, добре ще бъде фи
нансовото управление да наре
ди потребното за разделянето 
нм на категории и да съобщи 
на всеки от тех към коя кате
гория го причислява, за да 
знае какви книги трябва 
заведе.

Според чл. 27 от закопа, кой
то не води, не регистрира и не 
визира задължените по закона 
търговски книги или само не- 
кои от тех наказва се за пръв 
път с глоба равна на полови
на от наложения му данък вър
ху общия доход. Ако до 
месеца не заведе тия книги на
казва се 8а втори нът с глоба 
равна на целия му данък вър-, 
ху общия му доход, а за всяки; 
последующи шест месеци — с! 
още по един размер на данъка! 
върху общия му доход. Минц-

Полицейски. На 27 того през нощ- 
та полицията е блокирала кафенето 
„Ив. Шишков“ с цел да арестува 
некои търсени от нея лица и го е 
държала в обсада цела нощ. Б* дру
гия ден, след съмване е влезла въ
тре и е напрала щателен обиск, оба
че, указало се, че в кафенето не е 
имало никой.на об-

Установил се е на частна прак
тика в гр. самоков младият и много- 
обещающ адвокат г. Борис Хр. Ми- 
нов, спи на Самоковския Съдебен 
пристав.

за лична
Магазин „ТРИУМФ“ — Самоков,

МУЗИКАЛНИ МАТЕРИАЛИ: все- 
какъв вид инструменти; кови много- 
трайни струни; разни принадлежно
сти, школи за цигулка и др.; разни 
нотни произведения.

Поправка на инструменти.
Изпълнение на отделни поръчки.

Починал е на 25 того в гр. Са- 
съгражданина ни Петр Хр.моков 

Бжрзанов.
Изказваме съболезнованията ни 

опечаленото семейство.към

БОРИС ХР. МИНЕВ
АДВОКАТ

Декларациите на демократите. 
Братската демократическа организа
ция кани своите членове, които не 
са представили новите си декларации 
да сторят това най-късно до 5 яну
ари 1923 г. при секретаря на орга
низацията, г. Хр. Хентов. Конто не 
представят въпросните декларации 
нема да се считат за редовни чле
нове, *а само съмишленици на орга
низацията.

Щ СВЕТУЛКА Ш
Писалище до пощата, бинша 

н а • държавния Е най - любимото п разпространено 
детско списание с много премци, 
разкошна папка с две много цветни 
картинки п изящен календар с 

голяма многоцветна картина.

Абонирайте децата си

в книжарница „ТРИУМФ“ 
Самоков.

канцелария 
бирник, ф , ф фф <Ф

ТЖРОЕТЕ
шест

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ

КАЛЕНДАР Четете в. ПРОБУДА
/ при

ХРИСТО ХЕНТОВ — кафене 
„Шишко.“ — Самоков, ф ф

защитник на народните свободи, 
И правдини и ресиинте Щ. Печатница при Американските Гимназии 

Самоков.
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