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Съ миналия брой '25"се пр*търштя£~
годишнината на нашия весшнкъ. Вьп^
реки спжнкигЬ, които постоянно сре
щахме, все , пакь въ продължение на
една година ние постоянствувахме .въ
издаването му. За въ бждаща ще продължимъ неговото издаваме, като ще
вложимъ по-гол-вма енергия и ревность]
в ъ работата си За тази цель е необН
ходима и Вашата материялна подире
ла, която, върваме, не ще закъснеете
да дадете ( като си изплатите веднага
всички годишния абонаментъ.

Дбонаменгь: За година 70 лв.; за 6 м-иа 40 лв.; чужбина 140 лв.
Обявления: на 1 стр. 3 лв. кв. см ; на 2 стр 2 лв. на кв. сантииетръ.
Ржкописи не се повръщать.

Ив. Диииревъ.

като забравятъ великата истина, че
на Д. П. нямаше партизани, както
ги нЪмаше и самите демагози тамъ.
Твмъ, на Добро Поле, имаше само
бойци, мжченици — доблестни бра
нгъма да престане да бушува данители на Отечеството.
те и при едно щастливо положе
Поживихме нахалната дързость'да
ние — да получи България облек
четемъ за „предателствов на Добро
чение по отношение на договорни
Поле, написано отъ строеви действуюшъ офицеръ, който презъ ве
те задължения, ако не се разбира
ликата война се таеше въ главното
тамъ, гдето тргьбва, — че тази
тилово
упоавление въ София и ни
година е необходимо и наложител
кога не беше ходилъ но Добро
но ' да се даде възможностъ на на- Попе.
шитгь производители — селяниБолка преломи сгрдцето ни, ко
нитп> да продадатъ своитгь про гато чухме полковникъ — началникъ
на гарнизонъ да говори, съ пятость,
изведения (храни, тютюни, грозде
публично, на бойния празпникъ на
и др) на задоволителни за тгьть
армията, предъ строените за парадъ
иени.Въ токгвъ само случай, тгь
млади доброволци: „почерпете по
ше могатъ да посрещнатъ частни- ука, войници, отъ славните победи
на армията и се пазете да не ста
тгь си и къмъ държавата задъл
нете попражвтели на предателите
жения и имъ остане нгьщичко, съ
при Добро Поле! . . . ." А сжщия
което
биха
могли
да си
този полковникъ се е таялъ въ „допослужатъ да направятъ известни
пьлняющи дружини", почти иелатв
подобрения въ стопанствата си,
продължителна война, нЪкаде на
противоположния тихъ край на Бал
въ зависимошъ отъ които се на
канския Полуоетровъ и не беше
мира количественото увеличение
виждалъ даже на сънь Добро Поле.
и качественото подобрение на
Оьвестьтв на иелия български на
тгьхнитгъ произведения.
родъ и днесь оше се терзае отъ
едно мжчително недоумение: катаА за да се осжществи всичко
стргфата при Добро Поле, тъй бър
това, ще тргьбва обезателно про
за, 'Неотчакввна и съдбоносна, на
дажбата на птзи произведения да истина ли е n-feno на организирано
стане чрезъ кооперациите. за коя
предателство, или пъкъ се дължи
то цель държавата ще тргьбва да на други по сжшественни причини?
имъ увеличи кредита, за да мо
Чуйте, некомпетентни безумци, що
ви казввтъ бойците отъ Добро По
гатъ да авансиратъ суми на про
изводителите срещу произведения ле, които носих* непосредстиенно
тяжестит-fe на жестоката война. Чуй
та, които тгь искатъ да прода
те думите и на най старшия неподатъ.
средственъ началникъ тамъ, генеУвеличаване кредита на коопервль Ив Русевъ,
който пише въ_
1
рацитгь за тази цель ще способст • своя капитален *, трудъ — „Дсбро
Поле и 2-а пех. Тракийска дивизия",
вува не само за чувствителното
80 страница:
намаляване стопанската и финан
^Всичко това, обаче яе дтва ИРКОМТ оснпсова криза, но едновременно и за
иаиие ja т-грш. че е инало предателство,
организирано ori no рано. Само бо^но въобстабилизиране на коопераииитп,
тажеи<"е можч да д"п?све за м.аможно едно
които бавно но сигурно обновямя^оло ПОЛЧКВРВО, т. е. отъ ui™ часть, пре
дателство: български гЬ части ие сь способни
ватъ нашия стопански животъ и
на подобна подлость".
създаватъ благоденствие за народа
Чуйте и разберете, че т преда
и държавата.
телство съипущи нашата военна мощ».
на Добро "оле!
Фронтътъ не можеше да не рух
ки съвременници признаватъ, че при
не при духовните и материялни уДобро Поле се разтовари вратата
словия. въ които 6% поставенъ. Ако
на крепостьта, що беше съгрвцила
не на Добро Попе, той би рухчалъ
армията ни на южния фронт*, презъ
на Струма, при Битоля, въ завоя на
която минаха многобройните ни
р. Черна, или другаде. Ако не днесь,
противници.
той би се провалилъ утре. Гладенъ>
Веднага следъ септемврийското
босъ, необлеченъ, съ гнилъ тилъ,
примирие 1918 г. въ пресата се посъ нерви изтощени отъ една не по
дигна полемика за причината на
силите и културата му борба, изкатастрофата при Добро Поле. ко
губилъ вера въ щастливия край на
ято е същевременно катастрефа на
войната, нашиятъ воймикъ не мо
цЬпата армия, на целия народъ.
жеше да и з д ъ р ж и още една
Б%хме свидетели на скандалния
тъй
тежка
зимна
вой
споръ за границите на участъците
на. Това беше всеизвестно. Не мо
отъ позицията между втора Тракий
жеше да го разбере семо Главнята
ска и трета Балканска дивизии.
квартира, не могатъ да го разбе
Малки и големи, преки и косвен
ратъ и до днесь опартизпнените
ни грешници за кптвстрофата на
безумци и тия що иматъ право са
Добро Поле, се опитаха да хвърмо да мълчатъ. Добро Поле не е
лятъ прахъ въ очите на общество
причина, а е логическа последица
то и замжглятъ истината.
.на това състояние на нещата. Това
се разбира ясно отъ горецитиранаОпазтизанени демагози и днесь
та книга на генералъ Русева, когото
още продължяватъ да тровятъ на
немате отнование да не верватеродната душа, съ .приписване на
политическите си противници ни
Все пакъ общо е убеждението,
какво предателство, на Добро Поле,
пъкъ и азъ, като участникъ въ До

Едно средство за намаляване кризата
Въ всички страни има алчни
хора за богатства. Въ стремле
нието си да боигтеятъ, тгь ста
ваш все по-алчни и често жесто
ки къмъ трудящия се народъ,
Такъвъ единъ mum рисува въ
лицето на Гранде француския пи
сателъ Оноре де Балзакъ въ рома
на си „Евгения Гранде", който,
алченъ за богатства и въ стреме
жа си да ги запази, не ю вхлну
ва нищо възвишено, нищо благо
родно.
Подобни хора не липсватъ и у
тсг. Често ще ги видите дори
да се проявяватъ въ живота мно
го по-отврътптелно отъ Еалзаковия герой — Гранде. съ което ув
реждатъ на народъ и държава,
безг разбира се това да ги смущава.
Днесъ страната ни преживта
мячителни дни. всички изнемогватъ подъ тежестьта на договор
нитгь задължения, тези алчни хо
ра не могатъ да разбератъ една
елементарна истина — колкото
повече об^зценяватъ труда на се
лянитгь — производители, съставлящи 85°/о отъ населението ни,
толкова тгь ще губятъ покупател
на способностъ и. не ще бждатъ
въ състояние да посрещнатг своитгь катадневни нужди и задъл
жения по отношение на държава
та и частннтгь лица, Все по сл
щата причина — изгубване тгьхиата покупателна способностъ,
настжпва стагнация (застой) въ
производството и на пазаря, вслед
ствие което се увеличава стопан
ската и финансова криза въ стра
ната,
И, нека го кажемг, тази криза
Ма1оръ Доброполснн.

Добро Поле
„Не ме спущала дквъ вой отъ уиряяи
На sauacTi-ia яс стряска мк rni ътъ.
Черсяъ е триумфа на лъжата
Ниспа е п>>;нд>та на злото".
И . Uaioiii..

Горните стихове на народния
поетъ ми нвткнягъ макиавелисмчната максика — .клеветете, кле
ветете, все ьЪщо ще остане!" —колчимъ прочета или чуя за „преда
телство" на- Добро Поле
А много, твърде много еж кле
ветниците днесь., «„•.
Деветь години ни делягь отъ
злокобната дата — 15 септемврий
1918 год., на която стана пробива
на Добро Поле.
Катастрофата на Добро Поле беше окдбоносна за изхода на тъй
тежката тригодишна война, която
водихме за нашето национално обе
динение, ето защо справедливо всич

BTI

Отъ .редакцията.
брополската бранъ твърдя, че вой]
ната би се ликвидирала съ по-добри!
резултати за нясъ, ако не беше «!
развала съ светкавична бързини
катастрофата при Добро Поле.
Тази катастрофа можеше и «ало
житепно беше ла са забави. Ако v
неизбежни, като факгь, тя далечт
не беше неизбежна КЙТО дата. Не
за това н*/ най-малко еж ви«овт
Доброполските бранници — витя*и|
Нека се не забрявя, че-и* Добрп
Поле срещу нишата пехота против.
ника изкяра 15 пжти по силия, сре>
щу нашата артилерия — 20 пжть
по многочисленна, cpetuv нвшит-Ц
картечници — 25 пжти по много)
бройни.
|
Причините на катастрофата ся
много, твърде много и отъ нвй1
различно естество, Ето по сжще!
ственните:
Армията ни. ако и снабдена нв1
последъкъ съ културни техническ;
средства за Еодеи* борбата, въ кс
личаствено отношение противници
те ни превъзхождаха.
Армията направи едн-т големо, н?
по силите си развръшаче и импро
визира много части.
Липсваха ни достатъчно съобшлния и превозни средстга.
Снебдяването ни сь достатъчш
артилерия, картечници, модерно с
ржжие изобщо, з?висеше с»мо отнишитЬ съюзници. Тътзкйнето н;
нашето командуване сь германското
Недостигъ на строеви офицери
Интенпанството не бгше оргвни;
зирано и подготвено д » посрещни
нуждите на армията. Частите сами
се грижеха за всичко. Всичко ин
телигентно се беше измъкнало оп
строя и ''нтствнил"». въ шабокете;
специалните служби и тила.
Покаврата и неуредиците въ страь
нати.
Мизерното положение на едни «;
и слуховете sa големо забогатявгг
не иа други въ типа
Агитациите на крейнйте елементи
Пропължителностътя на войнатп
Нелояпность~а на нашите съюг.:
ници — Брестлитовския миръ, Кок*:
доминиуми ви Добруджа н Мариш1
кия въпросъ.
Имяше начяпници, които не nos;;
навиха частите си.
Честата смена на начялетвующите лица.
Общата апатия, която беше or
гърняла всички. Съ ревностното опг;
вестяване Уйпсоновнт-h пг-ннцитза миръ. войната изгуби всЬкя nt;
пулурность. Тя беше гюложителн
опротивела ня всички, гоито носе
ха непосредствено тяжестигк й.
Чуйте и разберете: ня Добро Пс
ле немише предателство!

Ришпа на IV i m m ва вдр:
РШ1811.
Тази годишния конгресъ ня жур
налистите, както »е»*е съобщиха
въ миналите броеве на йестнии
ни. се състоя въ Варна.
:
Требва да отбележ^мъ съ съжь
ление факта, че на този конгрес
се изпратиха много милко делегатк
отъ които по-голематй-га часть пред
ставляваха ежедневния п е ч а т т
Странно е, действителнно, И пр»

Странила 2.
нциални ежедневници, съ мелизключение, де и з п р а т я т ъ
легати, а 42 периодични вест
ци ди се представлявагь само
ь 5—6 делегати! Ние не ще изнимъ въ никой случей тЬзи наши
деги, представляващи провинциния перисдиченъ печагъ, за не!<нтересуваностьтя, която прояви, по отношение на конгрес?.
Лрисжтствието и м ъ в ъ н е г 0 бе( необходимо и се налагаше глааI поради важностьта на всички
рфисяонвлни въпроси, които се
1гледяха и решиха. По ГБЗИ възси се лансираха въ начало на
нгреса различни схчашания, при/жени съ бурни разискввния. коини най малко не попречиха въ края
се взематъ съ абсолютно болшин"so решения, ползващи еднакво всичt журналисти и печата.
Всички решения, съ които се це1
да се внесе подобрения въ живо' на журналиста-прсфисионалистъ
:е улесни въ информационно от

Врой 26.

.Черноморска Камбада"
ношение — като се двдвтъ билети
съ 75°/о намаление по Б. Д. Желез
ници и нв журналистите, които сътрудничатъ въ периодичния печатъ,
еж сято отъ голпма полза за послед
ния и ще способствуватъ за неговото
материално подобрение и постввене
на подобаващата висота.' Колко
то и тЬзи решения оба«е да еж по
лезни, все пвкъ като най крупно и
полезно решение си о с т а в а —
учреждаване фонда за посмъртна
та к"са, споредъ устава на която се
предвижда по 50 000 лв помошь за
семейството на всеки журналистъ
следъ смърьта му.
За всичка тази ползотворна и
напреднича°а дейность ^ека поздравимъ делегатигв нв IV редовенъ
Варненски конгресъ, съ пожелане
да видимъ идущата годинв нв кон
греса въ Сливенъ и останалите на
ши колеги да проявятъ по голтзмъ
интересъ къмъ съюза и негова
животъ.
Димиръ.

престанна борба противъ злото до
като ами ми държатъ. И ти, мой
драги ученико, ако видишъ, че азъ
угасна единъ денъ, то поеми знамето
отъ менъ и продължавай гордо « емпло да го носешъ. Този е моя пръвъ и
последенъ заветъ къмъ тебе. Въ Бъл
гария нпма истински релитозенъ, ду
ховенъ писитель Всичкитп нови пи
сатели, що се наплодиха напоследъкъ
съ краката си тъпчатъ православие
то и плюятъ върху религията, Само
азъ единствения държахъ знамето на

православгкто и водихъ половинъ тковна борба съ всички драскачи — без
божници,
Какъвг е този домъ на искусШата
и печата, когато тамъ цар» комарджилъка, женкарството м пиянство
то. Щомъ тпзи три пагубни пороци
сжществуватъ тамъ, то нсможе по
никой начинъ да носи такова наиме
нование и да бжде домъ на култура н
просвпта".

Ив. Бунарджиевъ.

Морска трибуна
Черноморските пристанища.

пратена при камената кариера „Атия"
— гь Бургаския звливъ, кадето за
10 дена ще приготви основит* за
не правяне скеля, отъ която да се
товарятъ по леко и удобно матаПоради липса на средства, рабо
риялите по разширяване Бургаско
тите по разширението на Варнен
то пристанище. Следъ това сжщаското пристанище еж почти прекра та драга ще бжде пренесена въ
тени. По настсящемъ работи само
Созополското пристанище, кадето
<една трудова група въ каменната
ще оаботи за издълбаване басейна
кариера „Добрева Чука" при с Гедо 4 5 метра дълбочина.
бедже.
Вълнолома на Созополското -при
Почти сжщо е положението по
станище,
който съединява бр*га съ
*динъ отъ нашит-в редактори не
— Конезавода има още мпетно говедо, разширяване Бургаското пристанище.
срещния
остроаъ, е окончателно
равна песети конезаводв „Кебикоето съ добро мпетно хранене и раДрагата „Добружа* ще бжде из
готовъ.
Ч»и, на който директора г. д-ръ Р.
зуменъ подборъ се цели установяване
добритп му стопански качества.
'Веновъ е далъ следните ценни
Мжжкитп приплоди на говедата се
шения з« неговото минало и напература. не загубва своята течно
продаватъ за бици на нуждающитп
^яще състояние:
сть и не става много тънко, тъй
се общини и отъ това еж добити
- Приятно мие.г. Директоре, че
че запалването на лагера се из
J се отдава щастливъ случай да добри резултати.
клю
<ава.
Мпстнитп крави см дали макси
:етя конезавода „Кабиюкъ", койНай
важното свойство на „Вол*
Приблизително
преди
две
години
мум* 19'Ь литри млпко средно и еж
,се намира подъ Вашето вещо
техническия св!тъ въ странство бе
толъ" е обаче, че това масло обрадобили
тоже
средно
живо
тегло
430
^оводство. Можете ли да ми дадете
зува при изгарянието минимално
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Въ държавния конезаводъ „Кабиюкъ" (Шуменско)
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