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всички картели акц.
Резолюция 'хроника.'"'
На 17, 18 и 19 януари т. г. въ да,
д-ва, банке и, фабриканти.
театъръ „Одеонъ" гр. Хае- търговци спекуланти и пр., Днесъ, 8. 1932 год. се- Съ настоящия 6 р о й
Готски· Изворъ, околия ,,Власовдень" завършва
ково ще се състои общ ъ които по е инъ или друrъ лоХасковска,
земепвлското своята първа годишнина.
кат смоци еж се
влао овпеноки конгресъ съ начинъ
'професион.
д-во
„Вл сов- Молимъ всички абонати
впили въ зтощяпата наследния
день"
събрано на извън- и настоятели да се иза г а и
смуродна с
редно годишно събрание дължатъ папълно за всиСИЛИ,
чатъ СеТНН \,
ДНЕВЕНЪ РЕДЪ:
една дума, сички приви· въ дюкяна на Танчо Геор- hки
и
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Откриване.
2. Избиране бюро и комисии по резопюциитъ.
З. Организация, идеи- и принципи на
"Власовдень"
А. Эемед ълието и данъцитв.
5. Приемане на проекта-устава
б. Избиране управителни тьла.
7. Разни.
1.

Власовденци, посетете маоово конгреса!

?акво

ни npe8cmoн?

- дt-

Само нвкопко дни ни

пърпягъ OTq KOfiГP"'Ca
вия, учредителнtя конгр?съ
на Власовденската конфедерация въ България.Презъ
тия дни най-будната и съзнателна часть на эемлепвлсния ни народъ окончателно ще дообмисли оня планъ,
споредъ който ще се спожатъ основитв на първата
професионална земедtлска
конфедерация въ нашата
страна. Конгреснитв дни,
17, 18 и 19 януарий, ще
бжцвтъ дни отъ съдбоносно значение не само за насъ
аеиецвлцитв производители, но' и за цtлия на
ропъ, защото ние сме 85
сто отъ тоя народъ. Отъ
правилното поставяне и
разрешение на въпроситв
.въ конгреса ще зависи да·

-

ЛИ ДНИТ'Б 17, 18 И 19 ЯНу-

арий ще останатъ сввтпи
дати въ историята на нашия общественъ животъ
или такива, за които съ
болка и разочарование ще
си спомняме нвкога.
Първата и· най-важна
точка отъ дневния ред ъ на
конгреса е: ,,Организация,
принципи и идеи на „Власовденъ". Това е централния въпросъ, около който
и върху който ще се слож11 цвпата работа Ще трвбва да се обрисува предисторията на „Власовденъ",
да се изтъкне нейния чисто народенъ харакгеръ и
древенъ произходъ отъ нвкогашнигв общи събрания
на спавянскитв земедtлски
общини;да се опишатъ оне' зи обществени и еконоиически форми презъ който е

·

миналъ нашия народъ и
се wоп.чертаяrгъ. условияга
на новото време които наложиха на „Власовдень"
да се опрвдепи и излезе
на истирическата сцена на

общественъ животъ,
като самостоятелна истински фецерапистична организамия, стояща далечъ отъ
Н-3ШИЯ

всички политически партии
и властогонски домогвания.
Да се заяви на всеослушание, че „ Власовдень" не е
гвсно - економическа орга·
низация. служаща изключително на грубия профе
сионаленъ интересъ на своитв членове!
„Власовдень" ?е е и не
може да бжце организация на егоисти! Макаръ, че
по съставъ е строго със·
ловна, тя не се стреми да
извоюва привилегии за се·
бе си, като принизи и онеп-

равдае другигв. .Власовдень" не иска класово или
съсловно господство и привилегии, а справедливость
и братство въ живот а.
Власовденци не и скат ъ
да живвятъ на гърба на
другитt, гвхнигв ржце еж
достатъчно сръчни и здрави за осигурятъ доволно
своята и на семейството си
прехрана. Но въ замвна на
това пъкъ на всеослушание заявяватъ, че не ще
позволяватъ по нататъкъ
никому да ги подтиска, мами и да ограбва плода на
твхния трудъ. Власовденци еж противъ привипегиитв и привилигируванитt.
Всички ония, които обсебватъ благата на живота за
себе си въ вреда на наро-
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лигирувани, ноито нtматъ гевъ, с. Горски-Изворъ енамерение а се отказвагъ динодушно прие следнаотъ своя зеэчестенъ на- I та резолюция, а именно:
1) Намаление цанъцигв
чинъ на пре ивяване. ,,Вла
МИНИМуМЪ.
ДО
совпень" г смtта за свои
Намаление черковни2)
врагове.
гв
тегоби.
като венчавка,
„Власовд .ь" е противъ
и др.
паразитигв, за честни я кръщение
Настояване
да се по3)
трудъ. Нейн ягъ повик ъ е:
правителството
въ
гвотъ, спра- гр?жи
човвшки
i свобода за наи скоро време да нане
доНо за да се ри външенъ пазаръ на
всички хо
храбитъка
и
житната
ни
осжществи т ва, тръбна хои намали износното мирата да ста тгъ човвци. на,
то
съ
50 на сто.
сърдцата на
Нуждно е
п ж т на
Държавната
4)
всички да с?· роди човътегоба
се работи до 45
нътъ, да за •овори човъч- годишнада в ъзоастъ.
вивсто
1:1n?ть;rа т,
де . сганеекь
?ОД.
КаКТО
е
ДО
ДО се(55)
всички по-цоб ри отъ кол- '
понеже
безъ
това
га,
и
кото сме. Г дъ дум ат а
хората едвамъ доживявагъ
.. всички" об ,че, да не разДО 55 ГОДИНИ.
бере нвкой, че включваме
5) Д? се даде автонои ония изпе ,ени хайдути,
мия на общината.
за които п -горе казахме,
6) Да се отиъни 20 на
че живъягъ на народенъ
сто
фондъ „ земетръсъ?· вър
гръбъ. Тtхъ ние оставяме
данъка.
ащото „Въл- ху
на страна,
Премахване напълно
7)
к ьгъ овца f ? става" това безвъзмезднитt данъци.
еж краставигв овце, които '
8. Да се намери способъ
стадото тръбва да ОТЛЖЧИ I за премахване на репара
отъ себе си Речыа ние за циигв.
Власовденцv и в с и ч к и / Молимъ да се даде гласчестни труд· ци се. които ность на настоящата резоискагъ да п ятравягъ зли- люция въ конгреса и е
нигв на жив та. ть гръб- напечата въ вестника.
ва да се о вратятъ отъ Председатель: П. Сансаровъ.
твърдението на насипни- Секретарь: не се чете
цитъ отъ в ички времена -=.,,.,,_?..,..,..msv·••*•
че „чов-1:,къ за човъка е
въпнъ" и да 1аживt.ятъсъ
На 3. I 932 год. Стамсввтлата иде 1на „ Власовдень" легнал I въ основа- боловската Власовденска
l
та на нейния уставъ: чо- земедtл.ска професионална
ввкъ за чов+ка е братъ, организация се събра въ
читалището „Хр. Ботевъ"
. взаимната пои щь и солиза
избиране целегатъ на
парность меж 1,у трудящит-13 '
t<онгреса
и вземане резо·
се ще спасягь сввта отъ
ЛЮЦИЯ.
гибель и ще извецагъ чоСъбранf'!ето съ абсолютвtчеството r10 по чистили
болшинство о д о б р и
но
дни.
·
ис?<ания;
следнитt.
Власовдеи: rи! Т ру дящи се
1) Да с.е даде държавна
земедtлци! Ца се проникзастраховка
и пенсия на
немъ отъ великата идея на
Взаимнопомощьга и Соли
дарностьта. lека на кон- катъ противъ злинитt, за
греса тая мис ьль ви въо правда въ живота?
душевлява! Само чрезъ нея
Да се прони1<немъ отъ
ще се стиснатъ въ желв ' идеитt. на „ Власовдень",
зенъ юмрукъ 4 милиона да ги пос1;емъ въ сърдпопукани ржце, поnъ зна- цата си, да заживtемъ въ
мето на „Власовдень". И тtхъ и чрезъ тt.хъ! Да изтогава кой би посмtлъ да градимъ мощната Зем1;лне се вслуша въ нашия ска професионална конфегласъ? Кой би запушилъ дерация въ България!
4 милиона гърла да не виДа живt.е „ Власовдень".
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1

нина.

Умоляватъ се сенретаритt на дружествата да дър

жатъ редакцията въ течение на дружествения животъ. Да се съобщава накратко за дневния редъ и
извършената работа въ всв.
ко събрание. Желателно е
да постжпватъ н по дъл-

I

I
I

ги дописки.

Съкращенията

см Б'l'Kd' на Минис'терството·
на земедtлието: предвиждало се закриването на 15

?

държавни земед1;лски стопан:::тва и премtстването
агрономическия факу лтетъ въ Садово.
На 9 януари т. r. въ
клуба на федерацията се
състоя сбирка на предсена

дателитt
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5 Приемане на проекто-

устава.
6. Избиране управ. тtла
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7. Разни.
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цитt.

Протоколъ

1

секретаритt на

1

I
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и

дружествата въ Хасковска
околия, коя то изработи
следния окончателенъ дневенъ редъ на конгреса:
• Откриване.
2. Избиране бюро и ко·
мисии по резолюциитt.
3. Организация, идеи и
принципи на „Влавовдень"
4. ЗемедБлието и данъ·

.

I

и ико-

?

номиитt въ новия държавенъ бюажетъ щtли да t'
станатъ пакъ главно за „
?

1

\

стари броеве
да
събиратъ усилено абонати за новата годиш-

остарели земед1;лски работници.
2) Фондъ за подпомагане презъ време на криза и народни бедствия на
бедни земедt.лски работници.
3) Намаление на преки

I

I

тt

даны?и. поради бззце-

ница на земедtлско про·
изводство.
4) Премахване на без-

възмездния данъкъ.
5) Безплатна медицинска помощь на беднитt
работници.
Председатель: В. Димовъ
Секретарь: Г. Я. Бибиновски
Печат
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НОВАТА ГОДИНА

НАШЪ ЖИВОТЪ

ци. Още при първия опитъ
на министра да стори нtщо. тютюневитt фабри?ан·
ти направили .добре эргу·
ментирано изложен и е"
предъ него и. както съоб
щаватъ вестницитt, иинистрътъ „разбраЛЪ Грешката
си" и побързалъ да внесе
въ наредбата си
! поправка
:.
преди още да е иэпвзла.
Ние не знаемъ отъ какъвъ
характеръ еж „аргументи·
ници?
Всъки добъръ стопанинъ, тв" на г-ца фабрикантигв,
който планомtрно ржково- ' но фактътъ е, че за „бла
:
ди своето стопанство, въ гото на държавата", твхкрая на старата година нигв каси и този пжть ос·
и въ началото на новата, : танаха незасегнати.
F\ самъ финансовиягъ мивмъсто да се эадоволи съ
красив1.1тt благопожеления нистъръ пъкъ, г. Ст. Сте·
фановъ, когато на третия
на своит в приятели за бжд
ни успъхи, бърза да си день на Коледа столичниприготви точна равносмtт- тъ журналисти го попитали
може ли да се очаква нt·
i<а за всичко, що е печелилъ и изгубилъ презъ из· какво подобрение на жи
теклото време.Старателно вота предъ насгжпващата
проучва той всички усло· година, отвърналъ: .,За повия, които по единъ или добрение не може да се
другъ насинъ еж го дове· говори, но поне да зали до успъхъ или неус· пазимъположението!."(в ..
пtхъ; мжчи се да прецени ,,Зора" бр. 3757.)
Ясно и рээбарано, на·
доколко вината за това е
въ външни, независящи отъ ли? .. Народътъ да приенего причини или пъкъ въ тегне още съ нвкопко дуп- ,
самия него. И възъ О<;нова ки каишътъ си и„ да на· f
на всички тия проучвания дува гръбъ! Честитъ на
грижливнятъ стопанинъ си ропъ, честита му „Нова го·

дойде и, 1<акто вина
ги, хората дървия день си
отправиха взаимо купъ ефтини пожелания за по щастли1:1и бжднини, а на вто·
рия день заживъха пакъ
тъй, ?<акто презъ изтекла
та година. F\ тъй ли тръб·
да бжде? Съ голи благос?
) ловии ли ще трtбва и нии
!
,да се обърнемъ къмъ сво·
7• итъ читатели и съмишле·

П р е д ъ изграждането

земед. проф, федерация „Власовдень" въ
с. Хотница-В.-Търнов·
ско

Тя

·

.

,

:

:

.

·:
·

·
·

.

·

•
•

·

•

t

t

на

Вьвко начинание, всвко . нашия селянинъ оре съ
дtло, за да има успtхъ, върбова оралица)! Фабритръбва да б1де добре об- китt за платове изработмислено и да има планъ. ватъ само въ единъ цень
р. за да бждr. гарантиранъ толкова сукна, че би стигуспъхъгъ трfбватъ усили- нало да се опаше съ поята на LIOBtlr, който СИ е ЯСЪ цълата земя!
постввилъ за цепь да осжПоколения се ражцагъ
ществи това Р.:tло. Ако се и умиратъ. Всичко се мени,
чувствува сrfгбъ и немо- всичко се усъвършенству·
щенъ. той б ва принудвиъ ва. Само едно нtщо не се
да потърси nомощьта на е измtнило
родило се, а
други, които мислятъ като не ще да мре. Това е синего' та съ общи усилия ромашията и мж1<ата нада осжществягъ своя иде- родна, на _тоя окаянъ на·
алъ. Колко о задачата е родъ, комуто никой съ ни
по трудна, голкова и ней- що не е досега помогналъ.
нота разрег tение е по-да Него само еж го лъгали.
лечно. Ко. «по по-малко Никой не му е казалъ исхора взема ъ участие, гол- гината. Никой не му е по·
кова по-не ъэможно е ней- сочилъ пж.тя, по който би
нота осжц, .ствяванв.
могълъ самъ да облекчи
Било е теме, твърде от- своята мизерия и своигв
цавна. ког о всички по- страдания. Но лжчитв на
крупни съ мгия въ живота науката хвърлятъ макаръ и
на хората е свързвали и, слаба сввтлина и сръдъ
по общо зрване, оэнаме- небо. Подъ рунтавитt кал·
нувапи съ природни сти- паци почва да просвътва
хии и явл чия. Слънчеви- .
съзнанието идва,макаръ
тв и пунь /затъмнения би· и бавно. Народътъ отлжчли тъпкув ?и като пред- ва отъ себе си апостоли.
вестници I а rолtми неща Носятъ се вече отъ уста
стия, опац пигв звезди оз- , на уста. отъ село на село,
начавали : 1гурна война, па- отъ градъ на градъ думи:
дащитt ,: эзци загиване
и or·
.. Братя. отрудени
:
·

гопъио публично събрание, което се състоя на
19 декемврий 1931 година
хотничани имаха щастието
да чуятъ истински описа·
На

но полоэвението ни и из·

ходътъ отъ него. Говориха двама оратори. Първиятъ изтъкна изобщо попо-

-

жението и частно това

на

зеиепвлеца. Неговия непосиленъ трудъ отъ тъмНО ДО ТЪМНО, КОЙТО СЪ ПО·

пукани ржце храни цвлъ
сввгъ, а самъ той е голъ
и гладенъ. Вредата отъ
цъла шайка лихвари и бирници. Сжщо така и отъ
разни партизани, които и·
датъ при земедtлеца като

1

..

наричатъ „ приятепь",
само тогава, когато е въпроса да си осигури нвкои
топло мtсто, но не и не·
товия животъ да уредятъ
като обещаватъ предварително. Накрай засегна въпроса за подготвянето и
опасностыа отъ бжцащата война.
Вториятъ ораторъ гово. ри за изхода отъ това по, на хора,
метресит], -на- рабени, помогнете си сами! ложение, като наблегна на
дина"!
казание с ь Бога, Предъ Не оставяйте другъ да на това, че спасението на зе·
Но а1<0 отъ партиигв не пълното .оеволие
на Бовашия животъ! Не медtлеца е въ неговата
може и не тръбва да се га човвк се чувствалъ режпа
падайте
духомъ, ще дой· производителна органиочаква спасение, това не принизенл ?езсиленъ
..
датъ
робъ
по-добри
дни за васъ!" зация, която единствензначи, че всичко е загубе· .,Така ми I било
но",
пие
И ако твэи думи отекатъ на е въ състояние
да зано, че всички Pf тища .3\
конгреса на власовцен- f.Цитява1 неговитв ,интетървъ
r1
изходъсжзааръстени.Нап: .?казвалъrоодъ?:1;,
пялъбезро олно геглото си. ци, ако този конгресъ от· реси, като за такава по- ••
ротивъ, само когато земе
Но врем го на чудесата рази болкитt и нуждитъ сочи земедtл. професион.
дълецътъ окончателно из· мина.
Дне
науката по- на отруденитъ земедълци федерация „ Власовдень"
живъе върата въ попити· сегна нам >-отайr1и
и раз· и чрезъ своята работа на- въ гр. Хасково, но не и
канството и в11астогонст·
загатки.
реши мно?
Знае годи уси11ията на измжче· тия на разни партизани.
вота, когато Р а 3 б Р е, че се
вече съ) )ложителностъ нитъ въ борба за братство Събранието· свърши съ усподъ което и партии но }на· r<ога ще и1 1 затъмнение
и сnраведливость, ние смъ- пвхъ, като накрай нвкой
ме да е приютенъ, тои си
определя
деныъ,
ча
ло можемъ да кажемъ, че "голtми" партизани имъ
остава преди всичко земе- сътъ и
,тата 1<огато ще· сме направили много по се искаше да го използуми/
дълецъ- производитель и започне и _ ьрши. Пжтятъ пжтя на народното осво·
,
ватъ за свои цели, обаче
съ свои. особени професипt
на апаш
звезди
е
бождение.
бtха
освирквани отъ цъанални интереси, които го описанъ
пресмътнатъ.
Зе?1едълци!
Дайте
рж
лото събрание.
свързватъ съ осички, които
на земетреситъ : цете си, дайте да ги стис·
Причинит5
Оставаше само да се ос·
про·
упражняватъ сжщата
еж изуче1 и тъхнитi; ог· ; немъ и изградимъ нашата нове земедtлската фёцефесия, само тогава ще стж- нища _ на лязани. Наука·
1шнференция, та чрез огъня рация, което се извърши
пи на правъ пжть. Въ ли·
та победи суевi;рието и на душитt си да освtтимъ следъ нвколко
дни на едцата на подобнитъ си той вдъхна
вi; а въ гърдитъ пжтя, по който ще мине но друго събрание отъ синще види свои братя по на човi;кd Той
,J
смtло се
участъ и тегло. Ще стих· понесе на1 ь морс1<итt без- . нашия работенъ нароцъ за патизатори на тая идея.
да намъри своето щастие
Драги приятели земедtл·
натъ тогава грубитъ nap·
1<ато къртъ въ . и благоденствие!
дни,
заров
вземете си примеръ \
ци,
тизански страсти, които земята, за 1адя
въздушна·
звездата·грейне
Да
,
отъ
това.
Стига сповоборднесъ хвърлятъ братъ пра· та стихия· изникнаха гра·
., Власовдень" !
ство и мъдрувания! Оргативъ брата, синъ противъ мадни
ове осъяни съ
грj
низирайте се и работете,
бла·
бащата за угодата и
с ,рчащи кумини.
хиляди
Утоляватъ са всички защото само тогава ще
годенствието на тоя или
,итъ съ глава· секретари на дружествата имате успtхъ!
изъ
фабр
оня водачъ демагогъ отъ ломна бъ\ зина
}
се въртятъ въ Хас1швска
01<олия да с. Хотница, 1. 1. 1932 г. . .,f
града. Земедълцитi;- пра· шайби,
ci :1<атъ 1<ато змии дадатъ въ най-скоро вре·
Селянинъ.
изводители ще разбератъ.
1зработватъ
ремъци;
се ме писменъ отчетъ въ бю- ;
....._
че една е тъхната мж?<а
платини
ь сrо1<и, потреб· рота, 1<ато се посочн точ·
В с t. к и власовденецъ
едно е тъхното тегло, е· ни и непlс ребни.
деТамъ
ния брой на членоветt на тръбва да получава своя
динъ е И ПЖТЯ на спасе· ТО се Л'Б Ъ ТОПОВеТЪ
И •з1. XII. 19з1
год .. сумитъ вестникъ. Нека утроимъ
нието UМЪ; чрез безпартий- пушкитъ. желtзото
тече на постжпленията и разхо- абонатитъ на Власовдень" r.
ната единна професио- денонощь1 J като потокъ
„
(а дит-в, числото на абонати- за втората
нална борба за повече ?п
му годишнина!
тъ на „Власовдень" и по- Всички на работа.
щастие и по-добъръдtлъ
вие не СJ,НЪ ли ви1-1овенъ лучаванитt за ржчна пра·
въ живота.
Следъ конгреса ще се
за своит\ нещастия?" Зе· дажба броеве.
И КОЛКОТО ПО·Сl<ОрО раз·
пуснатъ подписки до всич·
задай
медt:лецt
СИ
ТИЯ
разОколийското
бюро
по·
това.
толкова
бератъ
1<и дружества въ страната
въпроси ,редъ
на полага съ кочанни разпис- ,
добре. Защото досега на· новата го ,и1-1а и прага от·
за основаване фондъ „Владай си
1<и за събиране на членшиятъ земедълецъ е дисовдень ", които ще слуговоръ с.Jмъ!
ски
вноски.
се
Изпращатъ
свовиновницитъ
за
рилъ
е ч е съзнание и при поис1<ване ?срещу 1 О жи за уголъмяване фаритъ бtди въ другитt. f\ въра ПвъO общото
мата на вестника.
лева кочана.
'·
крайно време е дошло да това е н 1шето дtло,
ковогодиш·
Власовденци, отъ вашасе запиrа: ,,F\зъ самъ J<ак
За конгресистите вено поже11аt-1ие l{ЪNЪ всички
та пожертвувателность зависИ'
во съмъ наnравилъ за да
земедъл и и съидейници. гетарианци има вегета- дали .Власовдень" ще излазя
облекча теглото си? Съ сво·
рианска гостилница въ j занаnредъ въ 4 стр., два пж,т1+
ето мълчание и бездейст·
rp. Хасково.
,, Власовдень".
: месечно. Подкрепете rol
·

начертава планъ за бжде·
щата дейность.
Така ще· постжпимъ и
ние. Изтеклата година бt
върволица отъ бъди и нещастия за з'емедълица. Стопанr.ката криза и разруха ;
легнаха съ всичката си T'I·
жесть върху народа. З е меА л ски т ъ произведения
стигнаха до по:ледни·я пре·
делъ на обезценяване. Рух·
наха и всички нааежди за
помощь отъ д ъ р ж а в а и
власть. Щедритt обещания на политиканитъ преди 21 юний се изпариха
като димъ <!Ледъ изборитъ.
Всички мърки (доколко 1 о
се взеха) за подобрение
хала на земедълец.э отидоха на пусто или пъкъ дадоха тъкмо обратни резултати - влошиха още повече положението. Картели
тt все още обиратъ народа, данъчното бреме все
тегне върху плещитt му,
банки и лихвари, като орли на мърша висятъ надъ
него. Все сжщото тегло. и
по-гол м о отъ nрежното
даже. Отчаяние и черна мж·
ка тегнатъ въ душата на
земедълица. Нищета и обез·
върение въ политикитtтова ни показва балансътъ
на старата година. Нара·
дътъ не върва вече въ
спасителната мисия на сво·
итъ патентувани водачи.
Та какъ и защо .па имъ
върва, когато работитt вече еж дошли до тамъ, че
самитъ водачи признаватъ
безсилието си да се спра·
вятъ съ злото. Последни·
тt страшни закани на министъръ Г. Петровъ наnр.,
че ще посегне върху пре·
тъпканитt съ крадено зла·
то каси на тютюневитt фирми излt.зоха 1<ьоръ-фише·
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