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за „Власовдевьп
Хасково

Вевичеrтвевиятъ к1пruеrъ па
'

На 17 и 18 януарий т. г.
въ театъръ „Одеонъ" -
гр, Хасково се състоя уч-
редителенъ конгресъ на зе ·

иепвлската професионална
конфедерация „В ласо в-
день" въ България. Два
цни i:io-paнo градскигв квар
тапии дружества, върху ко-
ито бъше оставена подго-
товката на конгреса, имаха
поотпвпно събрания, въжо-
'ИТО се избраха квартални
комисии за настаняване дe-
пегагигв И ГОСТИТ'Б - КОН·
ГР,'еСИСТИ. 8 Ла С О вдеНЦИТ'Б
-огъ Хасково искаха съ дв-
110 Ь.а покажатъ, че прин-
Цl-tnйт'Б на взаимнопомо-
щьта и братството не еж

·

само прости думи, а жива· идея въ сърАца·п1 и души-
тв ииъ. На всички деле-
гати 'И гости се предложи-
х? безплатни ·

't<вартири и
xpaJJla въ доиовегв навла-
совценцигв..

На 17·,й звраньта врати·
тв 1-1а \-олtмия т е а тъ р ъ
о1чакваха конгресисгигв. За-
??ч?ах? д? пристигатъ на
грури делегати и гости отъ
ближнитt села. Къмъ 10
часа салонътъ вече бвше
ПреПЪЛНеНЪ - ВСИЧКИ М'ВС·
ta заети, эадръстени и меж-
цинигв пжтеки отъ право·
"стоящи, Ч пеноветв на Хас-, I •'
ковс?ото окол. бюро заеха
есграцата.
. Секретцрътъ на федера-

. цията. ?р. Геренкьовлиевъ,
съ прости, но топли думи,
обяви конгреса за откритъ
и помоли присжтствующи-
1t да почетатъ съ става-
не н.а крака паиетьта на
починапим дtецъ власов-
денеч.ъ др. Куковъ отъ с ..

Конушъ, Хасковско.
Присгжпи сь къмъ изби-

ране бюро за ржковепене
на конгреса. Съ общо упоб-
рение бвха провъзгласени:
г/редседатель Слави Уен-
чевъ огъ с. Узунджово,
членове: f\нгелъ Марашевъ
отъ с. Конушъ, П. Сънса
ровъ отъ с. Горски Изворъ,
Дълчю Г. Петровъ отъ с.
Брtгово ? за секретарь
Чанко Добревъ отъ с. Вой-
водова.

Председательтъ Слави
Тенчевъ благодари за сто·
рената му честь и подчер·
та голi;мото историческо
значение на конгреса, кой·
то ще отвори нова стра-

?
ница въ нашия общественъ
животъ, защото въ него
за пръвъ пжть ще се спо-
жатъ основигв на Власов·
ценската конфедерация въ
България, която въ името
на епиннигв професионал-
ни интереси и идеята за
братство и справедливость
въ живота ще обедини ми·
лионигв зеилепвлски маси
въ нашата страна.

Даде се думата на Йор-
данъ Ковачевъ, представи·
тель на кооперативното зе ·

мепвлско стопанство въ с.
Мечюоръ, пловдивско, кой·
то реферира на тема: ,,Земе·
цвпието и цанъцигв".- f\зъ с.ъмъ развълну-
ванъ, започна г. Ковачевъ,
като виждамъ, че въ' тая
студена сграда еж събрани
представитепигв на земята,
на които е сжцено да ста
натъ горпость на нашия
народъ и да разнесъгъ по
свъта идеята за освобож-
дението на селяка.

Земедtлието е началото
на културата и цивилиза-
цията. Всичко е възникна
ло подъ въздействието на
приропнигв стихии и пре-
минало презъ душата на
земедвпеца. ч о в t шкиятъ
животъ продължава да сж-
ществува, защото оть зе-
мята идватъ постоянно на·
родни синове, които живв-
ли сръпъ нивигв, горитt,
цввтята и птичкитв, осве-
жаватъ нашия духовенъ жи
ВОТЪ СЪ СВОЯ ЗаГ)аСЪ ОТЪ
морплни ценности, докато
не иэневърятъ на своя на·
родъ п о д ъ разлагащото
влияние на града.

Обвинявагъ народа въ
скегпицизъмъ и недовврие.
Народътъ има право да бж-
де такъвъ · · той тотшва
много пжти е билъ лъганъ.
f\ко вопечитв не могатъ
да отворятъ душата на на·
рода, виновни еж саиигв
гв. Животътъе ропилъ на-
родната мжлрость: ,Да си
помогнемъ сами, за да ни
помогне и Богъ". Това по
вжтрешно налучкване еж
съзнвли сгаригв и еж съз-
дали „Власовдень". На мла-
дитt оста'iза да попража-
ватъ и следватъ примъра
имъ.

Самото естество на зе-
мецвлския занаятъ е та·
кова, че не допуща голв-

ми различия \'Ъ богатствата
ако се рабоl·и на честна
нога, безъ дf.1 се експлоа-
тира чуждъ 1r р у д ъ. ,,Съ
трудъ се става гъбатъ, но
не богатъ", (сазва народа.
F\ ижката в,1? труда е ос·
новата на взаимнопомо-
щыа и соливарностьтв, гв-
зи всички идеи еж дадени
въ миналото съ тtхъ се
е градило, а4 днесъ тв еж
всеобщо явгк ние. Въ зад-
ружната раб ла ч о в ъ кь
престава

да?
:исли само за

себе си- то- не чп1<а вън
шна награда Отъ практи-
куването на эаимната под-
крепа въ чо? вка се про·
бужда вжтр? uно зацовоп-

1

ство, което f й свиква да
Цt:;НИ ttUt::Н.:,t:-utb t)\.. Vi -.1i{u
друго. Пламъкътъ на това
вжтрешно задоволство ще
сгрtва все по-силно С9рд·
цата, а радостыа отъ ра·
батата въ Власовденската
конфедерация, на к о ято
ДНеСЪ се ПОЛаrатъ ОСНОВИ·
тt, ще ни даде сили да
извършимъ вели1<ото дtло
на освобождението на·
родно.
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Когато в1 далечното ми·
нало човtчеството за пръвъ
пжть се е ра?дtлило на
роби и rосподари,родилъ се
грабежътъ. Силниятъ из·
ползхвалъ своята сила, 1<а-
то открито, по най брута·
ленъ нс1чинъ, ограбвалъ по·
слабия. Но 1<огато отпосле
на грабежа взело да се гле
да СЪ лоmо 01{0 ОТЪ ВСИ·
чки, то господари1t, при·
ви1<нали да живtятъ отъ
чуждото, рещили да дадатъ
по-благовидно име на своя
грабежъ-1<ръстил11 го дв-
нъкъ. Първичния, насилс·
твения грабежъ облtt<ЛИ въ
ризата на писания отъ еж·
щитt грабители законъ и
хитро го нарекли данъ1<ъ.
Така се появили данъцитt.
въ едновремешнитt държа·
ви. t<оито отначало се съ-
бирали въ натура, а пос-
ле, когато това се 01<азало
неудобно-въ пари. Данъ,
цитt еж наказание за на·
рода. Колкото повече той
се труди, толкова повече
му искатъ да· плаща. Tt
лежатъ изцtло върху гър·
ба на земедълеца, защото
другитъ професии се из-
хитр?ватъ и ги прехвър-

лятъ на своитt клиенти.а
земедtлеца нtма 1<0му да
r:и пре"върли.

Но освенъ знайнитt да-
нъци, наречени прtки има
други много по-голtми на·
речени косвени. Това еж
знайни и незнайни налози,
които по невидимъ начинъ
изпразватъ кесията на на-
рода. Всич1<0 това в о д и
къмъ опропастяване на тру·
дящитt се Чрезъ увели·
чаване на косвенитt да
нъци. държавитt издигатъ
митнически прегради по-
между си, отъ което сто-
панската криза още повече
се усилва. Днешното прех
валено свръхпроизводство
е лы,?ливо, защото мили

1

они хора страдат ъ отъ
гладъ, зъзнатъ отъ студъ

I

и нtма де глава да под-
слонsпъ F\ това е така за·
щото не разумътъ и вза-
имнопомощыа, а егоизмът
и <..t:6c1,1uGиeтo уnr,ааляоатъ
свtта. Всtка държава се е
обърнала въ военна кре ·

пос:ть наежена и rотова да
се нахвърли срещу другитi;.

Всички преки и косвени
данъци трtбва да се от·
мtнятъ и се В)Веде е?ин-
ствения данъкъ, к о и т о
почива върху рентата (чис-
тия доходъ) на с?<жпитъ
земи. Това с? земитt ко·
ито отъ 150-200 t<B. мет·
ра застроено мi;сто nаватъ
ДО МИЛИОНЪ, МИЛИОНЪ И

половина лева д о х о д ъ
(нотшто 10,000 декара за·
сtти съ жито не \\lогатъ
да дадатъ! б. р.). а ппас
щаrъ днесъ само нъколко
стотинъ лева данъ1<ъ. Зе·
митt we бждатъ раздtле·
ни на категории споредъ
стойностьта имъ и чистия
приходъ, който могатъ да
датъ. F\ има ли дн?с"q зе-
ми,.,.които да се рентиратъ
по-слабо отъ тия на земе·
дtлеца? Ка1<во трtбва да
плаща зеl'jедtлеца за своя
декаръ земя, когато, ако се
ИЗЧИСЛЯТЪ В С И Ч I{ И Т "Б му
производствени разнос1<и,
едвали ще останатъ 1 О -
20 лв. чистъ доходъ? f\ко
земитt се наредятъ по гра
дация спорер.ъ тъхната no·
землена рента. даже при
днешния грамаденъ дър·
жавенъ разходенъ бюд-
жетъ, на земедtлеца ще
се падне да плаща на де-
каръ не повече отъ 30 40
стотинки и пакъ бюдже-
тътъ ще бжде реализи-
ранъ. f\ това ще бжде ед·
ничкия данъкъ, който ще
се плаща, понеже всички

:
други ще бждатъ отмене·
ни. Единствениятъ да-

\
нъкъ не е крайното раз-
решение на земелния въп-
росъ, но е крачка напредъ
отъ днешното.

Земята е първичното. Тя
не е капиталъ, а свободна
стихия. Тя е фондъ, който
принадлежи на цtлото dб·
щество - всi;ки има право
да се ползува отъ него.
f\ко „ Власовдень" възпри-
еме това, той ще в иди
осжщественъ своя идеалъ:
свободен::: човi;къ, свобо·
денъ трудъ върху свобод-
на земя!

Референтътъ приключи
следъ бурни ржкоnлеска-

1 ния .

Следъ обtдъ
се изнесе рефератъ: ,,Ор-
ганизация, принципи и едеи
на „Власовден ь". Просле-
ди се произходътъ на ор·
ганизацията, който се крие
далечъ, назадъ въ _истори-
ческото минало, когато по
нащитt ·мi;ста свободно еж
бр?здили п'рост?тt рала??
дре2нитt ни прадtди-сла-
вянит в. Общинното вла·
дение на земята, горитi;,
рtкитt и езерата е съз-
дало духътъ на взаи?но-
помощь, братство и соли·
дарность, който е цъвтi;лъ
въ старата слав<1нска об·
щина. Съ идваfiето на f\c-

1

• •

1

паруховитt б ьлгари на об·

I

щинното владение билъ на-
несенъ ударъ. П')следватъ
почти непрекрснати войни
и нашедствия на разни нас
роп,и, а особно петь ве-
ковното турс1<0 робство, no·
губили много отъ духов-
нитъ ценности на славян-
ския битъ. И все пакъ, въп-
реки хилядитt неблагоп-
риятни условия; най доб·
рота въ тся битъ, чувст-
вото на взаимноп9111ощь, е
надживъло вtковетt. Кул-
тътъ къмъ славянския богъ
Власъ, богъ на' добитъка,
е станалъ центъръ около
когото ?;:ж се съхранили ста ·

ритt общинни традиции и
обичаи и, подъ фирмата
на народни власовденски
дружеs;тва е достигналъ до
наши дни.

Политико - економичес-
кит-в условия на новото
време наложиха на тия дру,
жества да опреснятъ сво-
итt разбирания, да ги при-
годятъ къмъ изискванията
на съвремения животъ за
да станатъ пакъ, както нi;-
кога, крайжгъленъ камъкъ;
около който да се групира
разnокжсаното земедtлско
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съсловие. Власовденскитt
друже :тва се оформиха въ
безпар гийна професионал-
на економическа организа ·

ция. Това бtше крещяща
необходимость, защото пос-
редъ .многобройнитt мощ-
ни спружения на всички
други професии, единствен-
ни земедtлцитt произво-
дигени оставаха раэпокж-
сани.

Уставъгъ на„Власовдень
е копие отъ идейния, орга-
низационния и практически
животъ на прежнитt впа-
говпенски дружества въ гр.
Хасково, приспособенъ към
новигв нужди Основнигв
принципи легнали въ него
сж:ФецераЛИJЬмъ, вэвимопо
мощь и сопицарность . .,Вла-
совдень ·• е безпартийна ор-
ганизация - не участвува
въ политическигв избори
и не се стреми къмъ власть
Нейното средство за борба
е силата на земедtлеца ка-
то производитель и консу
маторъ. Макаръ строго със·
ловна по съставъ. тя не се
стреми къмъ класово гос-
подство или привилегии.
Бори се да спаси земедt-
J1е4а отъ ?кс ппоатацията,
11а която е поцхвърленъ
энесъ отъ другитt съспо-
вия, но не иска да направи
01ъ него новъ експпоага-
тqръ . ., Впасовпень" ратува
за свобоценъ трудъ и чо-
вввки живогъ за всички
хора по земята. За да по·
стигне своята цепь. тя при-
зовава всички земедtлци-

1,. 'i' I „
nроизводитt'_;ЛИ по?ъ ?вое-
то знаме. Зове 4 милион-
ния зеиедълски народъ въ
името на неговитt еднакви
професионални и житейски
интереси ца се сплоти въ
гранитна скала, въ която
да се ра збиятъ егоистич-
нитt апетити на грабите-
пигв и подтисницитt на-
родни, за да възтържест-
вува трудътъ, ПР,авдата и

. Я!\)gOДcJTq,
Спасението на нащия зе-

медълецъ е въ мощната
масова Власовценсна кон·
федерация въ България, на
която настоящия ?OJirp.et;q
ще сложи основигв.

Уставъгъ на Хасковската
окол. федерация „ Власов ·

день", който е легналъ въ
основата на nроекто-устава
на конфедерацията, бt
членъ по чпенъ прочетенъ
разтълкуванъ и обясненъ
при общото одобрение на
всички нонгресисти,

Понеже времето бt на
преднало, приемането на
проекто-уставв бt qт110-
жено зл втория день, а се
пристжпи къмъ точка Разни

Отъ nовдигнатитt въп-
роси, най-значителенъ бt
тоя за задълженията на зе-
медtлцитt. За с т ж п и се
мнение, че задължения.пра
вени препи нвколко годи-
ни, когато земедtлскитt
произведения бвха скжпи,
сега, при днешната беэце-
ница, еж неизплатими. На-
лага се намаление на тия
задължения пропорционал-
но 11а повфтиняването на
житото. Сжщото да бжде

\

ЕДНА rо,?мНА
Взета въ учредителния 1<онrресъ

-
на Власовденска -

та земедtлска конфедерация въ България на 17 и 18
януарий _1932, год. въ гр. Хесково.

Следъ изпушване рефератитъ: .Зеиедвлието и да-
нъцигв " и „Организация, принципи и илеи на „Вла-
совдень", въ които се изнесе крайно бедственото по-
ложение на нашия земедi;лецъ, възъ основа повциг-
натитъ въпроси въ резолюциигв на дружествата про-
четени въ конгреса и сганалигв по гвхъ дебати и
предложения, конгресътъ единодушно реши да отпра·
ви предъ обществото и отговорнигв фактори, отъ име-
то на земедtлска България, следнитt

И ОКАН ИЯ:
1. Намаление на всич'1<и косвени и преки данъци,

берии и мита съобразно иипекса на спадане ценитt на
эемепълскитв произведения.

2. Намаляване всички задължения на эемедъгшитв
производители къмъ банки и частни лица съобразно
спадането ценитt на зьрненигв храни като изплаща-
нето става и· въ натура така, че на кредитора се даде
толкова жито. колкото въ момента на отпущане заема
е могълъ да купи съ тая сума Като примера първа
даде Земедtлската Банка.

3. Намаление държавния бюцжегъ съобразно по-
датнитt сили на данъкоппатцигъ.

.4. Премахване закона зэ безвъзмездното мито като
крайно несправедливъ.

5. Премахване кринното право отъ всички .житни
пазарища.

6. Пенсиония фондъ да бжде един" единенъ на-
роденъ фондъ за всички навършипи 60 год. възрасть
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българени граждани нужцающи се отъ държавна по-
мощь. .

7. Лихвения процентъ да се намали цо 5 на сто
и да се отпущатъ на зеиепвлцигв дългосрочни крепили.

8. Пълна автономия на общинитt и премахванетоя огговоренъ посгъ - всички фондfве, които лежатъ въ тяжесть на бюдже-желающи не иэлвэоха. Въз- титъ имъ.хитенигв делегати съ въз- 9. да се:, разтурятъ каргелитв.гласи натовариха Хасков-
1 о да се премахнатъ попицейскитв участъци въскигв квартални дружества селата, като /се эаиънягъ съ фелцшерски такива и се

да посочагъ и эапължатъ дава безплатrа иецецинска помощь. .

свэи хора. Дружест_?ата по·,_· _ 11. Пжтната тегоба и пжтиата повиность да свър-
?очи?а ли?1ата: Цввтко Г. шватъ до 49 rод. възрасть.Цввтковъ, Христо Герен- 12. Да се измъни закона за тютюна, като теглото
кьовлиевъ и Иванъ Нас- на ценковетъ бжде иеопредъпено.тевъ отъ гр. Хасково, които '13. Да се сtремахнатъ гпобигъ на закъснялигв данъци.
единодушно бвх I провъз- 14. Пре?ахване закона за покровителствуване и на·
гласени за членове на кон- сърцчение ивстиата индустрия, която дава облаги на
федеративното бюро. За шепа фабриканти 1<0ито преработватъ чужди сурови
конфедера'{ивенъ контро материали зd смtп<а на цtлъ народъ.
ленъ съветъ се избраха: 15. Да се измъни за1<она за допълнителнитt зе
Пандо Начевъ отъ с. Узун- медtлски уч11лища въ смисъл ь, задължителното об-
джово, Георги Кирчевъ отъ разование за двата пола да бжде само въ мtстожи-
с. ?ълти-qр?гъ и Анге11ъ телството, а за младежи отъ другъ населенъ пунктъ
Марашевъ отъ с. Конушъ. да бжде факултативно (незадължително) .

Макаръ че обt11ъ бt ми- 16. УбиТ11я тубер1<улозенъ добиты<ъ да се плаща
налъ, конrресътъ продъл- веднага по пьл1-1ата му пазарна цена, безъ да се пра-
жаваше да заседава, защо- вятъ каквито и да било одржжки отъ сумата.
то се искаше ца с;е Г\F!l11{ЛЮ- 17. Да се премахнатъ всич1<и излишни институти
чи <!Ъ работата до вечерь- (учреждения)!' 1<оито не оправдаватъ своето сжщест·
та, та на третия день де- вуване, напр11мtръ: О1<ржжнитt смtтни палати, Окржж.
легатитt да моrатъ да си нитi; съвети полицейснитъ инспекци и др.
заминатъ навреме. Продъл- 18. Да се намалятъ ценИТ'Б на всич1<и предмети за
жиха разискванията Г\Q точ 11атребнение споредъ спадането ценитt на зърненитt
ка Разни. Дою1адЕ\а се въп- . храни.
pqca за· гiечата. Иптъкна, '

19. Премахване на репарациитt.
се, че бюлетинътъ „ В л а- 20. Съзщ1ване земедtлс1<а районна намара.
с о в ден ь" е било еднич- Настоящ!эта резолюция да се изпрати до rоспо-
1<0то средство и, макаръ дина пр1:щсе?ателя на Народното събрание, председа-
да е излазялъ месечно въ тепитt на п?рламентарниТ'Б групи и цtлата преса за
две малки страничк11. съ сведение и 1убликуване. ·

своитt, 15 и?лtзли броя е Преа,седатель на конгреса: С. Тенчевъ
успt.лъ да вдъхне вtра въ Се1<ретарь: Ч. ДобревъI гърдитt на нашия земле·
дtлецъ и да проникне и
въ нr1й-далечнитt нраища
на страната. За въ бждаще
обаче вестни1<ътъ трtбва
да излазя по-често и да
увеличи своя тиражъ най-
мал1<0 до три >(иля.о;и. А то-
ва ще стане, когато всi;ки
се абочира и работи за
разпространението му. Кон-
гресътъ одобри доклада и
прие занапредъ „Власов-
день" да излазя два пжти
месечно, като се превърне
въ конфедеративенъ ор
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и по отношение на данъ-
цитt. Въ б ч следъ обtдъ
заседанието се закри.

Вториятъ цень
работата започна въ 1 О ч.
сутриныа. Макаръ и дtл ·

! нич?нъ день, салонътъ бt
1 пакъ пъленъ. Все еж.щото
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о»<ивление и боJросп, сред
делегатитt. Мило бt чо-
вtку да гледа на тая маса

/
загрубtли отъ слънце и

I
трудъ ?_1устакати, едри мж-
же, между ноито личеха и

I стотици глави съ побtляли
I коси.

I
Прочете се проекто-уста-

l
ва на конфедерацията, кой-
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то, следъ обстойни разиск-
впния, бt единоnуш'"о при-
етъ съ ржкоплесксЖия.

Прист?пи се къr1ъ из·
боръ на конфедеративно
бюро и контроленъ съветъ.
И понеже ржководството
на една власовденска ор-
ганизация не е меснетчий-
ство, което носи лични об·
лаги. а е дългъ, който ис-
ка жертви, стана чудото
което въ никой другъ кон-
гресъ на 1<0ято и да било
организация не е ставало,
председательтъ предложи
.Pict и?11\з?тъ желающи
за членове на Конфеде-
ративното бюро! Никой не
смtтна себе си достоенъ за

1,Власовдевь"

РЕЗОЛIОЦИЯ

ганъ, и або]мента се уве-
личи на 30 в. годишно.
Прие се еж о да се пус-
натъ подпис?и за покрива·
не разходитti по конгреса
и ОШОВаВаПе ..?ондъ в...Вла-
совдень". Прочотоха се ре·
золюциитt, Jъ които сел-
скитt дружества изказваха
своиТ'Б ис1<±ия. Понеже
времето бt. ного напред-
нало и конгр сътъ заседа-
ваше безъ пdчивка отъ за-
раныа, събрt1нието възло·
жи на бюрот да обобщи

всич1<и и:::кания въ отдtл-
н?тt резолюции и изказа-
нитt ус rно мнения отъ де-
легатитt въ една обща ре-
золюция, l(ОЯТО да се из-
прати до председателитt
на всички парламентарни
групи, председателя на На-
родното събрание и цtла-
та преса за публикуване.

Конгресътъ бt закритъ
въ 4 часа следъ обtдъ отъ
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председателя Слави Тен
чевъ при общъ ентусиазмъ
на всички гости и делегати.

Стр. П

Едва една година изте-
че от11огато излtзе първи-
ятъ брой на „ВласоЕ1день".
Снроменъ по видъ и фор-
матъ. тихъ, безшумно, безъ
излишенъ патосъ и гръм-
ки рекл?ми пое той теж-
l<ИЯ 1<рЪ( тъ на народното
свестяване. Отминаванъ от
едни съ презрително мъл-
чание, посрещанъ отъ дру-
ги съ презр,пелна усмив-
ка или ненависть, още съ
първитt нtколко б р о я
,.Власовдень" успt да стоп:
ли сърдцата на мнозина изъ
широката земедtлска маса.
Съ всtки брой тиражътъ
му растtше. Започналъ съ
400 броя, днесъ надхвър-
ля I 000. Изданието бt ме-
сечно. Ycntxa да се да.-
датъ 15 броя. При такъвъ
м •лъкъ форматъ, съ едъръ
шрифтъ и толкова малко
броя, много нtщо не мо-
жеше д6 се даде. Помtст-
ванитt статии трtбваше
да еж повъзможностъ по·
кжси, за да бжде съдър-
жанието по разнообразно.
Това пъкъ пречеше на тtх-
ната изчерпателность .

По необходимость въпроси,-!;
се разглеждаха бtгло, беэъ
вдълбочаване. Това се диктува·
ше и отъ обстоятелст?юто, че
бюлетинътъ имаше чиста npo·
пагандаторска задача и бt пред·
назначенъ за широкитt непрос
вtтени маси, на които трtбва-
ше да се говори за неща, кои-
то могатъ да проумtватъ и· по
начинъ, ?<ойто да не дразни не-
nриви?<налия имъ слухъ. Се съ
огледъ на сжщото езикътъ б't
лекъ и разбираемъ и за най·
неграмотния. Пропагандаторска
та си мисиц..,;Власоадень" води
усntш1ю презъ изте1<nата гад.
Той проникна въ всички краи-
ща на страната, стана любимъ
за мнозина. Въ редакцията се
nолучаватъ похвални и насърд·
,,итепни писма отъ всtкжде.

Съ настоящия брой „Вла·
совдень" встжпва въ своя-
та втора годишнина. Отъ
бюлетинъ на Хасковската
федерация, той става ор·
ганъ на Влас о в денската
Конфедерация въ Бълга-
рия. Занапредъ ще излазя
всъко 1 и 15 число на ме-
сеца при годишенъ абона·
ментъ 30 лева. Духътъ на
списването остава сжщия.
Понеже ще излазя два пжти
по често, реданцията се на-
дtва да разнообрази съ·
държанието, нато прави
двуседмиченъ прегледъ на
обществения и политиче-
ски животъ въ страната
съ огледъ интереситt на
земедtлцитt-nроизводите:.. ,,
ли. За успtшното водене
на пропагандата и закреп·
ването на самия вестникъ,
обаче, редакцията апелира
къмъ всички съмишленици
за пълна морална и мате ·

риална под1<репа. Нека не
остане нито единъ съидейникъ,
1<ойто да не е абонатъ на своя
боенъ вестникъ. f\мбицията на
всtки да бжде: .,Власовдень•
nрезъ втората сй'"годишнина да
стигне 3000 абонати.

Власовденци, на работа\ Не
чакайте помощь отъ други,
спасението ви е въ вашата воля
за по добри дни.

Събирайте абонати за .Вла·
совдень"!

Редакцията


