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На 29 т, г. се състоя
сбирката на председатели·
н квсиеритв на впасовценскигв дружества въ
Хасковска околия.
Въпреки лошото време
и падналиятъ дебелъ снвгъ
сбирката бt добре посетена. Освенъ тритt квартални дружества въ Хасково, бtха представени съ
делегати и селата: Брвгово, Жълти брвгъ, Стамболово, Войвоцово, Конушъ, Старо село, Тракиецъ и Крепостъ.
Секретарь касиера на о
кблийската ведерация док
падва за финансовото по·
ложение на федерацията
конфедерацията.. Констатира, че много дружества
,/ не само не еж внесли ни
?акви внсски и помощи, но
има да ппашатъ и голвми
суми за в „ Власовдень",
Само Хасковска околия
дължи отъ абонати надъ
а отъ цъпа
8,000 лева,
Б'ългария' има за приби
ране около 20,000 лв. отъ
неизпължени абонати. Изказа благодирность къмъ
Брвговското дружество -Х?с?овска околия и дру·
жеството въ с. Дерменци
=-Пуковигсно, които на нвколко пжти еж изпращали
крупни суми за помощь.
Неиэправностьта на абонатитt и дружествата е
причина организацията ни
да има близо 6,000 лв. задължения. F\пелира къмъ
редовность въ изплаща·
нето на задълженията, ако
искаме организацията да
се развие.
Последва цокладъ отъ
редакционния но м и т е т ъ.
В. ,,Власовдень" завършва
годината. си съ 14 броя
вмtсто обещанитt 24. Г лав
ната причина за това е
лошото финансово положение на организацията
нtмало е навреме средства за печатъ. Едного
дишната практика доказа,
че при 30 лева абонаментъ
даже при днешния тираж?
отъ 1300 екэ., вестникътъ
може свободно да излиза
не два пжти, а три пжти
въ месеца, стига абонатии приятелитt да бж.
датъ изправни. За съжаление едва '/? отъ твхъ
еж такива.
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постояненъ уредникъ на
вестника.
f\пелира се къмъ дру
жествата и съидейницитt
да събиратъ абонати, а
къмъ цлъжницитt-да се
отчетатъ незабавно.
Въ разискванията по горнитt доклади, К. Янчевъ
Хасково, предложи да
се на эначетъ платени постояненъ редакторъ и организаторъ (агитаторъ).
Г. Кирчевъ
с, Жълти
Брвгъ. Да се назначи чо- тръбва да очаквагъ нъкой
ввкъ. който да урежда да се съжали надъ гвхъ
вестника. Платенъ агита- и имъ пода1' щастие и
торъ не може да се из свобода, а с собстванни
държа, но дружествата на сили по пжт на положи·
свои разноски да искагъ телното твор- ество, да ги
оратори. като имъ пла- изградятъ вжтре въ себе
въ общестщатъ само пжтнитв пари. си и вънъ
Ведерацията да праща на вото. .Лозето не ще мосвои средства оратори въ литва =иска мотика".
Сбирката приключи, като
села, дето нtма дружества
А.Вълчановъ,Хасково- взе следнитt решения:
До се свика на 19 февОрганиаацията не може да
има платенъ органиэаторъ. руари обща ок о л и й ска
Д. Йорцановъ. с. Стам- сбирка въ Хасково съ днеболово
Да не бързаме, венъ редъ.
1) Докладъ на управиа да работимъ упорито и
упъпбочаваме своята ра- телнитt гвла,
2) Освобождаване отъ
бота. У нашигв по първи
отговорность
старигв упра
хора има достатъчно идевителни
тtла и избиране
ализъмъ за да с..е отзоватъ
нови.
на поканата на всвко дру3) Докладъ на делега
жество, стига да бжвагъ
титt.
поканени. Да се засили ор
4) Тежкото положение
ганизационния ж и вот ъ,
на эемепвлцигв
nроиз·
като се свиквагъ по чести
водители.
околийски сбирки.
5) Опредtляне питата и
Д. Стояновъ, с. Стойко- дневенъ редъ на конгреса.
во. Датата на сбиркитъ да
6) Разни.
не се оповестява чрез ъ
вестника, защото нвкои
партии нарочно насрочватъ
Околийска сбирка
на схшвтв дата свои събна 19.11.1933 год.
рания за да кжсатъ хора
19.11.1933 год. 10 ч. суНа
и пречатъ на нвкои оше
въ клуба на федерагриньта
неоформени наши съмиш цията се
свиква околийска
леници да идватъ при насъ, сбирка на власовденскитt друСледъ разискванията по жества отъ Хасковска околия
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Въ свръзка съ това се
наблегна на обстоятелството, че най-добре жи
ввягъ и работятъ ония
дружества, които еж си
начертали на· мtстна поч ·
ва постигането на една или
друга практическа цель,
въ кржга на своигв въз·
можности и духа на движението. Така се нупти
виратъ навици къмъ самоинициатива и колективно творчество въ живота,
благодарение само на но
иго може да има напред ънъ, Власовценцитt не

.

• Власовдень
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Вестницитt съобщавагъ,
че нареденото отъ иинистер лвото на финансиитt
екзекутvвно (насилствено)
събиране на данъцитt не
дава резултати. Бирници
тt екзекутори не еж събрали никакви голtми суми.
Въ министерството

на

финансиитt о б с ж ж да ли
новъ начинъ за събиране
на данъцитt. Той билъ подобенъ на начина, по кой·
то белгийскотото електри-

ческо д-во въ София събирало такситв за освътление. На всички данъкоплатци щt.rio да се опрепвли споредъ платежоспособностьта имъ (!) по кол·
ко да внисятъ седмично
или месечно въ разстоя
ние l;iа:._една. гоцина. Едни
данъкоплатци щtли да внасятъ опредtленитt имъ
вноски направо на бирни·

цитt,
да се

ветt

а на

други-щtли

събиратъ по домои заведениятё:!. Вtрче тоя начинъ

вало се,

щtлъ

да

даде добри ре-

-

зултати.
Отлични „реформи"
нtма какво да се каже.
Следъ като се разбра, че
скъсанитt черги и продупчени котли не струватъ
пари, търсятъ се единъ
отъ другъ по-хитроумни
начини за измъкване пари
отъ народа. Какъ да се
не възхищава човtкъ отъ
изобретателностьта на нашитt управници! Неволно
ми идва на умъ една стара приказка:
Имало едно време единъ
царь. Голtмъ сребролюбецъ билъ. Отрупвалъ народа си отъ тежки данъци, за да прибере всичкипари въ своитt каси.
Народътъ опресtлъ, ого
лtлъ. Скоро и последната стотинка влtзла въ цар·
скитt каси. У народа нtдокладитt, делегатътъ на съ дневенъ редъ:
мало вече и пукната пара.
I. Докпапъ на управителникварталното дружество отъ
Но царьтъ не вtрвалъ.
уч. Ручока, Поройни и Гра- тt2.гвпа.
отгоТой се се надtвалъ по нt·
Освобождаване отъ
дински съобщи, че преэъ ворность
старитt управителни какъвъ начинъ да изчепка
изтеклата година твхното тtла и избиране нови.
още нtщо. Но
напусто.
3. Докладъ на делегатитt.
дружество е направило въ
Най-после
и поопиталъ
d. Тежкото положение на
полето голвма чешма и
производители. следното срtдство: натокпаценецъ 15 м., цименти· земедвлцитв
5. Опр двпяне дата и дне
варилъ на една камила два
ранъ на цвло, съ отлична венъ редъ на конфедеративтовара злато и поржчалъ
и изобилна вода. Израз- ния конгресъ.
на камиларя да вика по
6. Разни.
ходвали около 12 хиляди
Всички дружества да пра- пжтища и мегдани, че пролева, вънъ отъ труда на
членоветt. Кладенецътъ тятъ колкото е възможно по- дава златото заедно съ
камилата за една пара.
е изкопанъ на подарено вече делегати и гости.
Тръгналъ камиларыъ
Отъ екслийскотв бюро
мtсто (около 1 декаръ)
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отъ градъ на градъ, отъ
село на село. Трупали се
хората да гледа.тъ. туй чу,
до, но никой не можелъ.
да купи к милата съ. златото„ защото въ цtлата,
държава действително нtмало nаже една пара
царьтъ билъ всичко прибралъ.
Камиларьтъ се отчаялъ
и тръгналъ обратно къмъ
столицата да си прецаде
камилата съ златото на
царя. Току предъ градскитt порти дотичала. една
бабичка
въ ржката си
държала една nара-истин·
ска пара! и поискала да
купи камилата. Но царскитt хора веднага я хванали
и отвели при царя.
Отъ д? взе тая параl
-попи.талъ жадно царя.
Царьо честити, -· отвърнала бабата, преди ЗО
години, когато умрt моя
старецъ, бtхъ турила ?ъ
гроба му една пара, та да
се откупи на оня свtтъ
отъ св. Петра. Като чухъ
че камиларьтъ продава такова богатство за една пара, спомнихъ си за нея и
я иэровихъ отъ гроба." ..
Бре, извикалъ царя,
-пъкъ менъ до сега да
не ми дойде на умъ, че
тамъ може да се намtрятъ
пари! Скоро да се разровятъ всички гробища!"
f\ко замисленитt . ,,реформи" въ финансовото
министерство не дадатъ
очакванитt резултати, съ
какви ли .нови изобретения ще бждемъ изненадани? Но нашитt, управнl\ци нtма защо да ровятъ
старитt гробища, като царьтъ отъ приказката. Достатъчно е да се поразщъ:
татъ малко изъ гла13нитt
улици на столицата
а
кжде трtбва да се влtзе
г. финансовия министъръ
добре знае., нали има „списъкъ съ адреси?"
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Варовитото млtко·
за намазване овощuиrt.дървета
Маз11нето кората н11 овощни·
тi; дървета съ варовито млtко

предпазва отъ напукване, държи я гладка, вследствие н11 което нi;ма кжде да се крнат1а
вредителни насекоми. Освенъ
това, бi;лата кора не се поддава лесно на промi;ната въ
топлината, канта. ест?ст11ен11т11·

в. ,,Власовдень''

еmраннца 2

lrвошениеrо кьмь (gлнннна
Ужъ се намираме въ епоха на задължителна просввта и въ време, презъ
което нвкои партии искатъ
съ насилие да обновяватъ
живота, а отношениението на повечето ,,)'чени" и
към ъ
привилигировани
уна
е
още
хората
труда
Отжасно и непоносимо.
бtлязвалъ съмъ такова
безчовtчие, такава грубость и надменность, че
неволно съмъ се запитвалъ:
Нима е било по-лошо
отношението на робовладвпцитв нънъ гвхиигв
роби?
·
Къмъ градскитt работници, поради по голtмата
имъ интелигентность и ехо
дно облекло привилигиро
ванитt хора се носятъ малко по-търпимо отколкото
съ сепянигв,
Сепянинътъ съ своето
облекло, съ свободната си
външность, съ простигв си
обноски, съ мощния си черепъ и обгоряла кожа е
рвэко различенъ на грапската срвда. Кждето впвзе него го посрещатъ съ
предпазване: да не· счупи
нtщо,-'да не изцапа нвщо,
да не блъсне нвщо. Кога·
то пжтува, макаръ и пръвъ
да дойде, макаръ и да е
стогодишенъ сгарецъ, не-

-
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дъното на автомобила, като багажъ. Когато тръгне
иэъ града да пита за нtщо,' него го срещатъ съ
присмвхъ и 'го пращагъ
въ аптеката за нибригъ или
въ нвкоя кантора за лв-

кврства. Въ' сжципищата
дори, дето ужъ „предъ
ввконигв всички еж равни",
сждиит-в му кряскатъ на
• ти", следъ като любезно
еж разпитвали на ?вие"
други лица, а разсилнигв
наго хласнатъ насамъ
тамъ, ако сгрвши и вмвсто да се обърне къмъ сжцияга, обърне се съ лице
къмъ повечето хора - къмъ
публиката; или не знае кжде да застане за разпитъ.
Като че ли тоя смtшенъ
обрядъ е нвщо такова, за
което струва да се обиж-

-

датъ и тътрятъ сепянитв
така, както тв добитъка
си не обиждатъ.
Има ли нвкакво зрелище, пази ли се нвкакъвъ
селянирепъ въ нвщо
нътъ ще е най-охуления,
изблъскания отъ всичко.
М-встото му на пазаритt е
последно. Съ него се паэврятъ най-много и манаръ
това, което продава да е
винаги отъ първа необходимость и i;ia безценица,
съ него се пазарятъ по такъвъ противенъ начинъ,
та сърдцето на бедния синъ
на земята се къса, като
слуша и гледа накъ го изнудватъ, защото се нуждае и защото е по отстжпчивъ отъ алчния нупувачъ.
Pi често пжти и следъ като се е спазарилъ на се·
пянинътъ му „отбиватъ „

-

на борбата .••

отъ цената, макаръ че стои
предъ твхъ беденъ и измжченъ, борилъ се съ всичкигв стихии, за да подър
жа живота на човвчеството.
Не е епинъ, не ·еж два
признацитв на пренебрежение, на презрение и грубость къмъ селянина. Въ
всвко учреждение и въ
повечето домове той влиза
съ стестение, очаквайки да
се разлве край него не
благость и братство, а трвскввицата на непоносими
ругатни. И само така мо·

же да си обясни човвкъ
оная радость, съ която се·
лянина привечерь напуща
града и лети на своята
тапижка къмъ селото, като че е стоварилъ тежко
бреме отъ плещигв си или
е nреминадъ голвмо премеждие.
Една
две стаички
ето повечето кжщички въ
село. Но въ твхъ познати,
приятели и роднини винаги ще намврягъ подспонъ и гостоприемна трапеза. Но въ грамаднитt
кжщи на града, като въ
феоцалнигв замъци, има
поцслонъ само за армаганитв, които носятъ добри·
т-в селски сърдца, а ако
има нужда да пренущуватъ, гв отиватъ по нечистигв ханища и много
рвцно, у ропнини ,и -приятели въ грацовегв.
Това 'грубо и студено
отношение къмъ селския
народъ лиши грацоветв отъ
ествественитt сили на живота, които се раз виватъ
въ селото; отъ оная здрава иисъль, спокоенъ пог
ледъ, практиченъ идеализъмъ, които еж црисжщи на селянина; а се·
лото може само крадиш
комъ да вземе отъ к у л
турата на града и то само
онова, което лесно може
да се отнесе и никой го
не варди: власногонството,
партизанството, алкохолизма, глупавитt шлагери,
танци и пр. Затова интелигенцията въ грацовегв
силитв си на
. жертвува
мастиката, таблата, карти
тt и партиэанснигв ежби,
а селото тъне въ иракъ и
бецность, откжснаго отъ
сърдцето на града съ студена, макаръ невидима
стена.
Да се вложи топлота и
братство въ отношенията
между хората е главна задача на една нова и по·
висока култура. f\ отъ отношението пъкъ на разнитt лица къмъ селяни и
работници може да се сжди доколко еж тв просввтени и културни; доколко
ще могатъ да разорагъ
народната душа и да по·
святъ въ нея семената на
свободното и братско общество.
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Йорданъ Кевачевъ I

Икономическата
криза
тъй здраво затегна веригата около врата на селянигв и работницигв, че
много отъ гвхъ се отчаяха и паднаха въ униние
или я удариха гдето дойде ...
Нt.кои започнаха даже
да вврвагъ, че кризата не
може да се премахне.
Не се отчайвай, другарю селянино и работнино! Икономическата криза,
а заедно съ нея политическата и духовната, е свtтовна, нэ не е ввковна!
Не трвбва да се отчайваме, а да бждеиъ бодри,
на шрекъ и се радваме,
че тази черна криза, която, наистина, за сега не
може да се премахне, е

:Sрой 15

,,fi(]Ъ

ипш

положе- вало да платимъ 20 ми·
,, Финансовото
ние е лошо. Това се чув- лиарда лева! (f\ми колко
ствува отъ всички. Но ли ще е самия борчъ?)
стопанското положение не
Това е една астроное лошо, а отчаяно. Данъч- мическа цифра за изпананитв посгжпления еж на- лия въ бедствено положемалявали систематически, ние български
народъ,
а сега почти ги нtма. казалъ министърътъ. ГоПричини за това има мно- ворилъ за голtмитt. жертго, но главната причина ви, които трtбва да се
не е сотпанската криза. направятъ отъ всички
При опредtляне и съби- съсловия(!). Споменалъ
ране на данъцитt се тър- и за необходимосьта отъ
пятъ просто с1<андални ра· данъчни
но
реформи,
боти. Имамъ единъ дъ- заявилъ, че не могатъ да
лъгъ списъкъ на 1300 го· се правятъ скокове, т. е.
лtм.-, акционерни и коопе- искалъ да каже г. минис·
ративни дружества, които търътъ, който е плащалъ
не еж обложени съ дадо сега, па1<ъ да си планъ?<ъ върху прихода за
ща, който е жертвувалъ
и 7 години. Да.
единъ въренъ приэнакъ, нъцитt, които трt.бва да (доброволно или зорновол·
че съвременния строй на плащатъ тия фирми въз- но, не е важно!) пакъ да
живота е остврвлъ, че си лизатъ на много милиона жертвува, а който е изклинчвалъ и е билъ на
отива
умира.
лева. Освенъ този спи- рахатъ, не бива да
му се
Отчаянието може само съкъ, имамъ и другъ на
rазваля
рахатлъка.
за·
едно да направи,
да
1130 състоятелни гражца·
И, наистина, nравъ е чобави борбата, да увеличи ни, търговци, бивши миднитв на страшната криза. нистри и др., които не еж кt.кътъ. Народътъ, отъ
И ако ти се отчнешъ и плащали данъци съ годи- както свtтъ е засвtтувалъ,
работи день и нощь, плаэапиешъ, ко1 ще помисли ни.11
за тебе? Кой другъ ще те
Тия думи, драги читате· щалъ е и пакъ ще плащiil
навикналъ е, като своя
освободи? Ти завинаги ще ли, не еж казани отt нtостанешъ гладенъ робъ. кой опозиционеръ на пуб· волъ, да тегли безъ роНе отчаяние, не и молба лично събрание въ нt.кое потъ хомота си. f\ господа
къмъ силнитъ на деня, а затънтено село, а еж из- фабрикантитt, банкеритt,
по пжтя наiпряката ико- вадка отъ речы а на са- търговцитt-тt еж отъ
номическа б рба ти ще мия финансовъ министъръ друга раса хора. Толкова
получишъ хл бъ и свобода. г. Стефановъ, доржана въ години не еж плащали;.:---:
·
Хиляцитв ротести и ви· НародноТ() събрание! Най· какъ така сега, тъй,
кове еж само изразъ на 1юсле официiJлно се приз· веднажъ, да взематъ да )
недоволство, но гв не еж наха една малка часть .Jтъ плащатъ? Че най сетне може
сигурно сръдство да бж- мръсотиитt, които години да имъ домъчнtе на хората,
демъ чути отъ правител- по1ъ редъ еж вършени пъкъ може и да се разство и капиталисти.
отъ хората на властьта. сърдятъ!
се
Нуждно е борбата да
Хиляда и триста голt.ми Шега ли е да направишъ
води тъй, че' тв.бърже да банки и акционерни ддру- такъвъ „скокъ"
напр.,
на
силата
почувствуватъ
жества не били плащали! като заставишъ богати хоне·
работния народъ. 1\
Свръхъ това друrи видни ра да плашатъ данъци no·
говата сила не се състои фирми и лица
1130 на не колкото боклукчиитt?
въ пушнитв] и топоввтв брой, сжщо нищо не били
Не е ли „опасенъ скокъ"
(той ги нвиа), а въ това, дали отъ
напр.
да накарашъ една
7 години!
че е прсизводигвпь на Това еж патентуванитt банка да плаща данъкъ
всички бла·гь и гпавенъ патриоти „ родолюбцитt", баремъ колкото единъ файконсуматоръ.
t<оито за 1 О години ycnt- тонджия? Или да нареСтопанскиятъ бойкотъ. xa
да до1<аратъ народа до дишъ така митническата
пасивната икономическа съ- npoctwкa тояга и по стъг- тарифа, та да не се обира
протива
e1ro оржцията
ди и мегдани „плачатъ" цtлъ народъ отъ стотина
на труда.
за благото на държавата. спекуланти индустриалци?
Въ б?даще
Когато отъ министерВсичко това, разбира се,
когато власовденското дви· ството на финансиитt. се еж „скокове" и то твърде
жение ще ciyмte да ор· издаватъ една следъ дру- .,опасни", защото се доганизира часть отъ три ми га по строги наредби за косватъ до интереситt. на
лионното земrедtлско ра· събиране данъци отъ тру· икономически силнитt, а
ботничество въ България. дящитt се, когото скъса- това, споредъ „закона", не
то ще qжде една внуши· ние джебъ на селянv1на по е позволено.
телна сила, предъ която три пжти обръщатъ, за да
Истинскитt скокове, още треперят капиталисти видятъ не е ли останала
баче,
се извършватъ ежеи подтисници Това дви· още нt.коя пара за данъкъ,
жение и организациитt, тютюневи фирми, картели, дневно, и то най-успt.шно,
отъ лихвари. спекуланти,
КОИТО ГО СЪfТаВЯТЪ, ще
банки.
всички
индустриалци и
обирджии
банкери,
съумtятъ тогава да устро·
едро, не еж отстжп търговци, наши и чужди.
ятъ своя общественъ жи · на
дори сантимъ отъ Години подъ редъ тия
вотъ на нови и справед· валиденитt
си пари на господа, като сжщински
к ра
ливи основи.
чийто
галени акробати скачатъ nрезъ
Пжтя, който води къмъ държавата,
тt..
чеда
еж
главитt на финансовитt
този общественъ строй, въ
миниНо го с п одинъ
министри. па и на цi;лъ
който ще има хлtбъ и
свобода за вс·l;киго, е п;r.· стърътъ скоро се разкая кабинетъ и неспирно кра·
тя на постоян?ата органи- за направенитt отъ него датъ отъ народъ и дъвжав
зираната и пр?ка икономи· разкрития. На едно ско· на хазна.
рошно събрание въ РадоБългария отдавна се е
ческа борба.
По този пжть, а не no миръ, той пакъ заговорилъ обърнала на циркъ. дето
спекуланти
пжтя на отчаянието и мол· за тежкото финансово по- фокусници
ложение.
Изтъкналъ,
очитt. на
че
обиратъ
nредъ
бата ще дойде освобо»<·
спогодбата
по
отъ
всички
публиката, при бла ·
дението на kелскитt и само
·
градски земледt.лски ра 1926 гад. за валоризиране госклонното внимание на
болници.
Д. Селски на старитt дългове трtб- властьта.
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