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о?ань на Земе.111tnскuта Професиоиnпна коиФеяераuия въ &ъ
И зnмза два nжУи месечма ' А

теленъ човъкъ: слабъ е,
който се ежи като пале по
всички посоки и съ лай ИЗ·

Както растенията се про- f\ко миналото столвтие праща минувачигв. Власов-

буждатъ на пролвтъ едно се горпве съ пробуждане·
ценското движение и впа-

следъ друго, както децата т разр
совденецътъ еж иэпълне-

о и астването на ра-
въ семейството израстватъ ботническото движение, на

ни съ съэнение за своята

едно следъ друго, така и шиятъ ввкъ е гордъ съ то- сила, съ спокойствие и мж·

общественитt сили се про-
дрость. Всвки ецинъ, ся-

ва, че въ него започна про-
буждатъ за деятеленъ и бужцането на селското съ- кашъ казва: .,Защо ще се

съзнателенъ животъ една сповие. Радостно е, че то
лютимъ, защо ще ругаемъ?

следъ друга. започна въ България, но
Живогъгъ ибжцещето при·

Обществената мисъль и
надлежагъ на насъ. Ние

тжжно е, че и у насъ то
обществениятъ редъ най-на- изби на властничество и

носимъ всички тяжести и

предъ се е направлявалъ партизанство. Вмвсто да
сега, както и по-рано, и за

отъ императори - божества, издигне личностьта на се. своето освобожцение рабо-

крале-синове на слънце- лянина до пълна самосто- тимъ разумно, като ступа·

то, царе помазани отъ Бо- ятелность и да организира нинъ, който с11 редъ и пред

га и т. н. -отъ еднолична на свободна почва негово- видливость изгражда своя

воля и капризъ. Къмъ твхъ то производство, размtна
\

домъ, а не струпва на бър

постепенно се прибавя ец- и просвъта, эвмпедълческо- зо и какъ да е, каква да

но разширено тtло- бпа- то движение възмечта за
е колиба, 1<оуо утре ще се

городницигв, аристократи- впасть, която на два пжти струпали отгоре иу."

тв, избранигв ужъ хора,

I

вече има безъ сжшесгвени Земпедълецътъ - впа-

които дори казвали, че и придобивки за нароца, по-
,

совденецъ е 'ti з никнал ъ
кръвьта имв е не като- на раци липса на иде(и и н,а

всрtдъ природата. Приро-

другитt хора, а синя, осо· зрвлъ човвшки иагериапъ. дата врагъ н·? ?нdt:: и &С'Б·

бена, висонороцна кръвь. Но човвчеството й нара- киго третира ;еднакво. Та·

Разбира се, и тая пжжа не· дитt никога не оставатъ к а и власовценвц.ъгъ с е

можа да се задържи за да загине онова. което е счита ограденъ отъ братя

дълго. Издигналото се, за· спасително за гвхъ, По е-
- едни пробудени, други

бог атt л о и просввтено динъ неизяснимъ инстинкъ още спящи; едни издигна·

трето съсловие огъ граж- тt издигатъ нови сили и ти, други още злобни. За

дани, търговци. занаятчии създаватъ нови движения, какво ще имъ се сърди и

и пр. не можеше да я тър- започватъ нови борби, за ще ги м -аэи? Съ примвра
пи и преди, презъ и следъ да се приближатъ къмъ на своя животъ гои ще ги

френската ревопюлия но- ицеалигв. Тамъ, кжцето издигне; когато и както му

воиздигната сила иэивсти нвнога е расгвлъ и про- ,е по силитъ той ще имъ

старигв и зае господству- рочески шумtлъ стариятъ помогне, защото власовпе-

ющо положение. Водите- джбъ на впасовденскигв нецътъ - земледtлецъ е

питв, обаче, на освободи- обичаи и мисли, следъ от- съзнателната воля и раз·

телната сила не бъха чу- сичането на цжба е оста· умната дейность на майка-

жди на власт о го нскитв нала жива жилчица отъ та природа, която се гри-

стремежи на стария строй. него Израства постепенно жи за всичкигв си деца съ

Tt се втурнали къмъ впа- млада фиданка, която ще еднаква обичь.

стьта и въ името на брат- издигне своя станъ и ще Но за да може да бжце
ството, равенството и сво- пустне кръстати клони по спокоенъ. и за'Uiоже да по·

бодата узакониха насилие· всички посоки. Но за да се мага власовденецътъ тръ-
то, несправедливостьта и развие тая фиданка прави- бва да стане силенъ. Си·
ограбването на по-спабигв лно, нуждно е да бжце ленъ е този, който най-на
и по простигв. Новигв об- предвардена отъ всичко, предъ победи себе си сво-
ществени злини първо ги което може да я навреди, игв слабости и недос?атъ·
усети най-близкото до но- да я счупи наведнажъ или ци. Силенъ е този, който
витt господари съсловие систематически да я попа· е просвtтенъ, който знае
=-рвботничествого. То се рва, до като залинве и из. който чете и има винаги
пробуди, то се просвъти, съхне. богато съкровище отъ ми.
то заяви своитв права въ Власовденското движе- ели въ главата си и отъ
тоя сввгъ и?даде могж ние събира симпатиигв на добри чувства въ сърцце-
що работническо движение. будчитt. селяни, защото е то си. Силенъ е този, кой-
За rалость, обаче. и ВО· нвщо друго, нвщо разпи- то не е самъ, а се е сдру-
цвчигв на това голtмо дви чно огъ сжщесгвующигв жипъ съ хората, които ми-

жение не бвха безъ вла- вече движения. До1<ато е слятъ като него и умi;е въ
стогонски и насилнически дни отъ тtхъ хабятъ вси- общитt. работи да се дър·
стремежи. Tt възмечтаха чкитt си сили въ борба за жи не 1<ато разкол?-1и1<ъ, а
политическа власть и тамъ власть и еж разяждани отъ 1<ато сътрудни1<ъ. Силенъ
кждето ycntxa да я взе- вжтрешни борби и 1<арие- е този, нойто може да жер·
матъ-С.С.С.Р., закрепости- ризъмъ. други нtматъ дру- твува време, трудъ и сръд
ха всички хора къмъ дър- га двигателна сила освенъ ства за общото благо и да

жавата и нейния новъ ка· умразата къмъ протизнитt се привързва 1<ъмъ голi;-
питализъмъ, безъ сжще· течения. Човtкъ, 1<ойто се митi; идеали безъ да оча-
ствени резултати за широ- движи отъ умраза и гнtвъ, нва награди и похвали.
китt народни маси, защо- който ругае, хули и оскър- Още сега виждамъ, i<al<Ъ

то бе1ъ свобода и при на- бява не привлича сърд11а· когато власовденското съ-
снлие не може да има до- та, не е борецъ за правда, знание нарастне, власовде-
?•РЪ животъ. не е още станалъ съзна· нецътъ ще личи, като обра- \

IОрданъ Ковачевъ
ВЪРХУ ИДЕИТ'В НА ВЛАСОВДЕНЬ
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уменъ, приб;)анъ, р ет· Когато преди две годи·
натъ, съ чиста отъ грубо· ни почна катастрофалното
сти и псувни речь, той - t
достойния синъ на земята,

спа?ане ц нитi; на зърне-
нит ь храни, земледtлцитi;

ще се прибира въ f\ОМЪ . бi;ха принудени да прода·
достоенъ да подслони най-
вi;рното чедо на природа-

ватъ жито по 1 · 1 ·50 лв. кгр.
Цt.ли седемъ месеци на то-.

та. F\ надъ всичко ще се Гi'!Вашнитi; fПчувствуватъ нрилата на вла равници и

совденсната солидарность
I

презъ умъ не минаваше да-

и взаимопомощь, които ще
же дi'l подпомогнатъ съ нt·

правятъ смисленъ, r.игуренъ I
що и з:?твърдятъ ценитt

и здравъ живота му.

I

на хранитt на вътрешния
И, наистина, ai<o се под· nазаръ. Ча1<ъ презъ м.'фев·

хлъзне и власовденецътъ .
туарий, когато 3/'1 от:ь зем·

1<ъмъ тъмнитt борби за !
ледtлцитt. вече не само

власть, към ъ опла?<Ваче·
j

нt.маха жито за проданъ,
ство, къмъ омраза и злоба , но трi;бв3ше сами да куnу-
срещу другитi;, l<акво но· :

ватъ, за да дочакатъ жет·
во и хубаво бихме създали?

11

ва, управницитt създада-
та всичко лошо и 6 е з ъ ха Дирекцията за храниз.
туй си сжществува! Но ка·

I
но::а и ценитi; изведнажъ

то вардимъ свi;то, онова

\

се покачиха двойно. Тога-
1<оето е силата и хубость- ва народътъ вмt.сто да се
та нс1 8nасовденското дви. 1;1адва, тежко въздъхна и
жение - д?бротата и раз-

!
си каза: .,Следъ· дъждъ.:...

умното деиствие, дi;лото . качулка!, каква полза че
на власовденци ще бжде

\
ценитt се увеличиха ?era,

вi;чно и нi;ма да има из·
j когато не cavo не можемъ

1<азване онова добро, кое-
I

да продаваме, а трtбва да
то ще се създаде.

I
копувпме?"

Така, ка1по борътъ пре- 1• Но е бt_ н we правъ на-

??:?:
тихо и спо1<оино гор-

\
рода, дето тъй горчиво о-

поляни, залi;сява ги
I сжждаше своитt управни-

и тамъ дето е било мора-
?·ва за нtкоm<о години из-

ци - а?о за него качулка-

раства строенъ боровъ че- .

та доиде късно, за извес-

стаt<ъ. така неутразимо и
' на пасмина хора, бi; тъкмо

спо1< ой но власовденското
: на време. За житаритt-тър-

движение ще у?<раси стра·
?·овци, които бi;ха претъп-

ната ни съ издигнати хора
кали хамбаритt си съ еф-

и стройни дружества• свър. тено жито и за едри т i;
зани съ якия циментъ на

мелч., тая качулка донесе
братската взаимопомошь и 100 о/0 печалби, олизаха си

любовь. пръститt и управницитt,
зетьоветt. баджанацитt и

ИэМРМВШТО на поrевнтt
братовчедитt . имъ ДО де-
вето колi;но, настанени на

Сведения за 25 околии топло въ новъсъздадени·
М-вото на земледtлието тi; служби. .,Качулката"

е систематизирало процен- изигра своята роля.
та на измръзналитt пасе· Горнитt мисли· ни дой-
ви за 25 околии отъ Бур- доха на ума, когато преди
газки, Варненски, Видин- 2-3 дена прочетохме въ
с1<и, Вратчанс1<и и Кюстен-

,

вестницитt. '·с,rобщение'!-Ц
дилски акт ж з и. Споредъ че правителството най по>-
официалнитt сведения по-

I

сле решило чрезъ Б. З.
ложението е следното: Банка да за1<упва тютюнъ

Бургазко: пшеница20на натвъраицени,съ15-3О0/0
сто, ржжь 15 на сто, еч· по-високи отъ днешнитt.
минъ 35 на сто и рапиuа Щi;ли да бждатъ закупе-
98 на сто; f\йтосъ - 8 на ни не само тютюнитt отъ
сто, 16 на сто и 100 на сто; производителитt, но и на-
f\нхияло-1 О на сто. 5 на мираЩl-iТ'Б се у 1<ооперации-

с1 о и 15 на сто; Карнобатъ тi; и частнитt търговци.
... 20, 8, 30; Сливенъ- 20
30, 100; М. Търново - 10:
5, 15, 90; Варна 5, -. 20, 70,
Бi;лоградчи?<ъ-2, 2, 5;

7; Ломъ 1 О, -15, 30; Бер-
rювица 12, 10, 13, -; Б.
Слатина 4, - , 7, 90; Opi;-

хово , -, 15, 40; Кюстен·
дИЛЪ 10, 5, 20, -;

Най много еж измръзна-
ли пшеницит-в до 20 на сто
рж>кыа-15, ечми?<а-35 и
раnицата-100 на сто.
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l..вл11совдевь• Стр. 11

[nипъ „пеJн[непь'' пнш
(Продължение отъ брой 4)

Въ миналата статия ви- :

дt.хме, че уставътъ на Вла
\совценскета Организация е

строго федералистиченъ и I

несъвивсгинъ съ гласува-
нето. Видt.хме сжщо, че
решаването на въпросигв
съ • болшинство" и „мал-
цинство", нито довежда
непременно до пълната ис-
тина, нито прецпаава :)ТЪ
разцепления въ организа-
цията. Доказахме, че най
разумно е въпросигв да се
решаватъ по доброволно
съгласие, като се разиск·
ватъ · до пълно изяснение,
защото и безъ туй въ Вла-
совденската организация
никой никому неможе да
наложи нвщо насила. Бвх
ме се спрвпи на болния
въпросъ: Какъ да се пое·
тжпи, ако се явятъ напр.
10 души мераклии за чле
нове на управително гвло,
когато споредъ устава еж
потребни само 3 или 5. Ко-
го ще отхвърлимъ, кого ще
приемемъ и какъ ще ста-
не това, за да не иэпад-
немъ въ противоречие съ
nринципитt. на свободата.
като въ ежщото време за.
пазимъ и ннтереситt на
организацията?

За да отговоримъ на
горнигв въпроси, нуждно
е nървомъ да си уяснимъ

. каква е ролята на управи-
телнитt тtла въ влвсов-
денската организация, твх-
нитъ права и задължения.

Съгласно устава, всички
уnравитлни тtла. отъ уп
равителния съветъ на от·
цвлнето дружество до КОН·
федеративното бюро, еж са-
мо изпълнителни твла,
иматъ всичи зъдължения
за добрия вървежъ и раз·
витие на организацията и
никакви права и привиле-
гии надъ никого. Тв еж
само помощни органи, цоб
роволни и безплатни слу-
ги на движението.
Беэъ да очакватъ каквито
и да било награди, тв еж
длъжни да работятъ и да

\жертвуватъ за организаци-
ята повече, отколкото дру·

1
гитв власовденци.

А щомъ това е така, то
каква опасность и"1а за ор-
ганизацията, ако се явятъ
повече кандидати за тия
длъжности, отъ колкото
еж потребни с?оре?ъ уста-
ва? 8'ъ последния е посо-
чено само онова необходи-
мо количество отъ 3.5 ду·
ши, безъ което въобще
мъчно би вървела работа·
та. Какво ще изгуби дру·
жеството или федерацита,
ако вмвсто 5 необходими
човвка се явягъ не 10, а
50 доброволци, въодуше-
вени отъ идеята да слу-
жатъ на .Власовдень• въ
името на своето собствен
но и това на цвпь народъ
освобождение? Как в о по
хубаво можемъ да жела-
емъ отъ това. щото не 10
или 50 човвнв, а всички

власовденци. даже цвлигъ
трудящъ се народъ, ако
е възможно, да се провъз-
гпасягъ за „управително
тъпо" .като въ надпревара
заиздигатъ з н а м е т о на
своето спасение?
Само отчаянигв вра: ове на
народа не биха се радвали
на това, защото въ него
ще вицятъ края на своето
царство кърваво и грtшно.1·

Ние не се боимъ огъ то-
ва, че ще се явягъ пове-
че · доброволци, отколкото
еж необходими,- колкото
повече работници, толкова
по-голвма и по-добра ра-
бота ще се свърши.
Ще ни се възрази, може
би, че не всички добровоп-
ци идватъ съ искренното
желание отъ сърцце да
рвботятъ, нито пъкъ всич-
ки ще еж годни за работа.
Това е напълно вврно. но
тъкмо работата ще покаже
кой за какво е годенъ. Тия
които иматъ искренното же-
лание да работягъ, ще при
насятъ полза кой колкото
може споредъ сипигв си.
А тия, които еж мислили,
че да си членъ въ впасов-
денско управително гвло
е нвкакъвъ особенъ „сал·
танатлъкъ" и пи „к е ле
n и р ъ", ще се повъртятъ
насаиъ-нататъкъ, па като
не намерятъ нито едното,
нито дрягото, ще си под·
виятъ опашкитt и безъ
нвной нtщо да имъ каже,
сами ще се отрекатъ отъ
тоя, пази боже, .. меснетъ".
Така, като остава върна на
с в о и т t федералистични
принципи, власовденската
организация може безболез
нено да се справи съ всички
възможни затруднения въ
своя вътрешенъ живогъ.

Но прояви на подобни
дребнави амбиции досега
въ нашитt организации. е-
то повече отъ две години,
не е имало Надали и ще
има. Защото почвата на
която стоимъ е здрава. Ге·
нерали при насъ нtма. Hi;
ма ордени и отличия. Не·
можи да има, следовател
но, и борби за първенство.
Първи и 'последни-еж рав-
ни.
Чрезъ разбирателство, вза-
имна търnимость и отстъп·
ки, къмъ единение и бор·
ба за сносенъ човвшки жи-
животъ.

Състоянвето
на оашнулната реколта

Реколтата на пашкулигв
до сега е добра.
·

Въ Свиленградъ вече е
започнато кооперативното
събиране на пашкулитt.

Вtроятното тазгодишно
производство на бвпи па·
шкули въ Свиленграцско,
Харманлийско и Симеонов·
град· ко е до 600,000 .кгр,

Открай време нашиятъ зе I

медtлецъ·, производитель
е играчка въ ржцегъ на
еконоиически с и л нит t,,
Лихвари, · индустриqлци.
търговци, по единъ или
пругъ начинъ отяждатъ

I

отъ неговия трудъ. Земе-
цвпецьгъ е безсиленъ да
?е бори съ тия пар тзити.
защото в ъ твхни ржце еж
паригв, фабрикигв и бо-
гатствата. vi никой не дръз-

,

ва да ги безпокои
Само когато загубитt и

грабежитв имъ минатъ всв-
ка граница, когато безк-
райното търпение наземе-
дtлеца вземе да се изчер· '

пва и той почва да вири
Iглава, властьтэ се стрес·

ва. Управницигв добре зна-
I

ятъ, че ако на врящия ка-
Iзанъ съ вода не се отпу- ,

сн?тъ навреме нпапи гв,
1'гои ще се цръснв подъ ,

натиска на парата. И тt I

.отпушввтъ клапигв" -
jгласуватъ нвкой эвконъ-

залъгалка.'
Отъ сжщия видъ е и за-

конътъ за; търговия съ су ·

рови неманиnолирани тю
тюни. Тоя законъ се яви
на бвлъ сввтъ миналата 1

година, копвто на тютюна·
производителигв бвше ве-
че дошло до гуша отъ яв-
нитв кражби на търговци-
гв, наречени „шкарто".

Управнипитв обещаваха
да ликвидиратъ чрезъ тоя
законъ c'\d злоупотребитt
въ тая стопанска область.

Какъвъ ' е резултата.?
Следъ като нвколко чуж.1достранни фирми и режии
окончателно се закрепиха
въ страната ни, гв се сдру
жиха и монополизираха па·
заря.

Половин? година нарочно
се въздържаха отъ покуп
ки, за да омалоиошягъ про
иэводитепитв. И сега, ко-
гато знаягъ, че сепянинъгъ
е петименъ да види въ ке-
сията си 51 -10 лв .. тt из·
лазятъ за покупки. Оби1<а·
лятъ селата като гарвани
за мърш!I.
F\ .. м.ършата .. - наспорилъ
я господъ,L има ли брой
сиромащьтЬ? И коnуватъ
се тютюни rю 3, 5, и J О лв.
кгр. при 10 до 20 о/0 шкар-
то! И въ

I
най отбранитt

първокачеотвени · максули
шкарто! Кжде е правдата,
законътъ, l{Жде е закона·
дательтъ?
Грабятъ търговцитt, - уп·
равницитt I се преструватъ,
че нищо 1;е виждатъ, а
продажнитi; вестникари раз·
правятъ в?рсията, че по·
купнитt цени на тютюнитt
еж низки, защото и на вън·
шнитt пазари нt.матъ цt.·
на.
Следаната малка сметчица
ще ни покаже дали е така:

Тютюни:
рскоп. купени

192) r, 47 по.
1924 r. 37 ..
19ZI r. 32 ..
1916 r. 2S ..
1928 r. 4S
1929 r. ? ..

процвд. рв,п11на 11а сто
nе•1а11ба

32 па.
S7 „щ„

200 ••
1)) ..
12) .,

62 по.
58 „
69 „
1!; ..

I 5 .,
IH „

15 nu.
21 ,
37 „
SU "
60 „8} ..

Отъ горнитt цифри яс·
но се вижда, че разлика·
та между покупната и про·
дажната цена непрекъс·
нато се е увеличавала,ка·
то процента на печалба·
та отъ 32 на сто nрезъ
1922 год. е стигналъ 123
на сто презъ 1929 год!
Кжде еж ту1<а загубитt. на

търговцитt. Нима въ 1929
год обрабоп<ата на тютю ·

ня е струвала 4 пжти по
скжпо? Напротивъ, надни·
цитt на тютюневитt ра·
ботници презъ 1923 ,. бt.
ше до 110 лв., а сега не!
надвишава 75 лв. Значи

Jчистата печалба ще бжде
1.не по малка, а 5-6 пжти

по голtма отъ тоя презъ
1923 год.

За последнитt. 2-3 го
дини не разполагаме съ
официални цифри. Но 1<а·
то имаме предвидъ че въ

1тия години на много мtс· 1

та тютюня се копуваше по·
\

ефтино и отъ спана1<ъ -
2 - 3 лв. килограма, а дето ,

беше пазаренъ при срав·
нително по-добри цени, се
направиха без обра э ни
шкарта отъ 1 О до 75 на
сто, явно е 1<0лко народна !

потъ се е превърнала въ
планини отъ злато въ ка·
ситt· на тютюновитt фир·
ми.

И)тая година тютюна.
про?зводителитt ще бж ·

датъ ограбени. И фа1пи·
чески еж обграбени вече,
Защото, когато Нi!Й добри·тt максули се копуватъ
8 -15 лв. кгр. при 10 ·· 15
0/0 ш1<арто, l<акво остава
за по долнитt тютюни?

Законътъ лежи заклю·
ченъ въ чекмеджетата на
канцеларитt. Управницитt
н? смt.ятъ да разсърдятъ
търговцитt. ще се дератъ
пакъ no две кожи отъ е·
динъ гръбъ.

Още еднажъ народътъ
има съ какво да се увери
че ялови ще останатъ над·
иицитt му, ai<o и зана-
предъ чака защита отъ
други.

Никой за1<онъ, никой у·
nравникъ не е въ състоя·
нид, даже и при най·доб·
ри намерения, за да го за·
щити отъ хищницитt капи·
талисти.

Само една мощна про·
фесионална земедtлс1<а ор·
ганизация, подкрепена отъ
множество тютюневи, млt·
карски, масларС'<И и др.
производителни коопера·
ции, които день по·-скоро
трtбва да в ьзникнатъ въ
селата, ще спасятъ отъ
пропадане нашия земедt·
лецъ.

Умоляватъ се всички,
до които еж изпратени
подписки з а ф о нд ъ
,,Власовдень", да побър·
затъ съ пращането на
паритt..
Печатниuа .Уинаго• -Х-во

СТОЧКИЯТ'Ь ТРПdJИК'Ь
На??алtлъ е чувствите.11но
Споредъ сведения отъ

Главната дирекция на же·
лtзницитt., презъ м. май
т. г. еж превозени 25,355
вагона. Презъ сжщия ме·
сецъ миналата година еж
превозени 28,416 вагона
или презъ м. май ;r:·-г. ci/:.
превозени 3,061 вагона по·
малко. Месецъ май т. г. е
отбелязъл ь по-малко ваго·
ни и въ сравнение_ съ м.
априлъ т. г., презъ който
еж превозени 26,600 вагона.

Презъ м. май т. г. еж
изнесени по Б. Д. Ж. 295
вагона съ яйца (м г. презъ
сжщия месецъ 442 вагона)
и 80 вагона съ птици(м.г.
м. май 57 вагона).
ИШ[Ъ на [ИРШ и нашкавапь

В'Ъ ТУО.ЦМЯ
,

Турското правителство е
разрешило да бждатъ вне·
сени въ Турция презъ м.
юлий т. г. 1,350,000 кгр.
сирене и кашкавалъ отъ
нашето производство. За
м. августъ е разрешенъ
вносъ въ размtръ отъ 1 ,220
000 кгр. сжщитt. продукти.

ХРОНИКА
Поради финансови за·

труднения и други незави·
сящи отъ редакцията при·
чини „ Власовдень" закъсня
цtлъ месецъ съ излазяне·
то си. Власовде1щи, не о-
ставяйте да за,ине ваши·
ятъ вестникъ, плащайте си
абонамента! Събирайте но·
ви абонати и фондъ за
.. Власовдень".

Споредъ съобщенията
на Международната зем·
ледtлски и нсти т утъ въ
Римъ въ свt.та има изли·
шъци зърнени храни всич·
ко 33 112 милиона тона, отъ
които пшеница 9·5 мил.
тона. f\ко всички тия запа-
си се раздtлятъ между жи.
вущитt на земята хора, ще
се падне на човtкъ годиш·
но по 16 кгр:- 750 гр. жи·
то или дневно по една
„свръхъ дажба" отъ 46
грама! Дали всички стома·
си еж толкова препълнени,
та да не могатъ да пре·
бератъ тия 46 грама из-
лишеци"?

u

Въ Хасково и нtкой око·
лии падна градушка, при·
дружена съ силенъ урганъ,
и унищожи голtма' частъ
отъ nосtвитt. На нtкои
мtста загубитt досrигатъ
100 на сто. Направени еж
пост;v;.пки за опрощаване
данацитt..

Въ отr;оворъ на мноrото
оплаквания', който постжпватъ
въ редакцията че Власовдень не
се получава редовно отъ нi;·
кой абонати и настоятед111 съ· .,.
общаваме, че вестникътъ се
експедира редовно и въ нужд·
ното количество екэемплери за
вс'hки настоятель. f\ко на мtс·
тоnреднаэначението не идватъ
всички броеве, навtрено се
губятъ н'hкжде п о пощата.
Добре е да се провi;рява, въ
подобни случаи, въ съответна·
та телеrр. пощенска станция.

Уставъrь на конфедерация·
та не се е върналъ още удоб·
ренъ. Щомъ се удобри ще се
разгласи чреэъ вестника.


