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Така виждаме нЪщата, така преценяваме...
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въ Добричъ. Въпросътъ за довършването на градските
силози — сортировачни складилища на зърнени храни.
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владение на сегашната Добринка община.
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ЕТОГОР

въ Варна

БЬхме предъ гнбелъ; забра голЬмъ [българинъ. Така пле
вени отъ другитЪ, забравила мето ни бЬ изтръгнато изъ
и сами себе^ си. Думата Бъл забвението и гибелъта, осве
гария изчезваше въ съзнанието сти се, осъзна се, получи идеа
на чуждия свЬтъ, или пъкъ ли. Името на Отецъ Паисий
оставаше вече само съ геогра- стана символъ на най-чисто,
фнческотосп значение.
Че всеотдайно и никога неугастамъ бЬ живЬлъ нЪкога сла- ващо родолюбне. ЛЬтописитЬ
венъ народь, съ богата духов на никой народъ не познаватъ
велика
на н веществена култура, съ личность съ такава
желЪзна воля и несъкрушнма мисия и обкръжена съ такова
съпротива, устоялъ съ вЬкове всенародно признание, което
на това вулканично мЬсто и отива до боготворство, като
при съседъ като Византия, на личностьта на Отецъ Паисий.
която много пжти налагалъ Отецъ Паисий е безсмъртч ;. №Ш
и волята си — свЪтътъ вечениятъ и галванизиращъ бъл
не знаеше. Не знаеше това u гарски духъ.
самиятъ народъ. Отдавна бЬ Униние ла запъпли въ душа
изчезналъ споменътъ за вели- та на, ние се обръщаме къмъ
колепннтЬ дворци на Плиска, него — да ни одобри и поднгПаметникътъ въ Варна на леген
Преславъ, ПрЬспа u Царевецъ, не главнтЪ; нещастие ли се дарния
добруджански революционеръ
нЪмаще ги — опепеленн и раз- изсипе върху народа ни, ние и националенъ български герой —
пилЬни бЬха— духовнитЬ съ го позоваваме — да ни посочи Стефанъ Караджа,'който краси една
най-хубавигЬ улици на Варна —
кровища на Охридъ и Търново, спасителниятъ пжть; погледъ отъ
за да стоплятъ душата му и ли напредъ къмъ всенародна Царицата на Черно море.
повдигнатъ самочувствието свобода u общо добруване наму.Нищо, нищо вече не говорЬшесочкмъ, ние търсимъ неговото
на този народъ — превитъ н вдъхновение — да възпламени
обезсърдченъ подъ ужасптЬ сърдцата ни н благослови дЬ- е чиста българш провинция
на двойното робство —за гор лото ни.
Руски ученъ за безспорния
дото му минало, за будеща И днесъ ние отправяме взоръ български характеръ на
та му мисия. Действително, къмъ безсмъртния СветогоМакедония
историята се готвЪше да за рецъ. Неговата заветна меч
Въ
своитЪ
напраздни усилия
твори страницитЪ си за него та за обединението на българ
н-Сзфтътъя-щЬше -да лрлслш-»
ския няродъ-пояучя4 овоя pert' да,;.оцгекр,т|Ч &уфврскщ харак-.
ствува на погребението на ленъ изразъ. Днесъ България е теръ на Македония, за да 6пединъ народъ.
'
цЪлокупна, обединена и велика, равдаятъ некакъ нейното заграбване, . сърбите еж прибегНо стана чудото — велико . Духътъ на светогореца вивали къмъ редица фалшифика
тае
днесъ
надъ
обединената
то чудо! Богъ ни прати спа
ции на научни истини. Между
сителя. И възкръсна българ- българска земя и неговата про другото, те еж се позовавали
роческа
ржка
сочи
пжтя
на
скиятъ народъ. Възкраси го
на руския ученъ, професоръ
скромниятъ светогорски мо- България къмъ висинитЬ на Кондаковъ, неможейки да нанахъ, чиято фигура израстна нейниятъ всестраненъ възходъ. мерятъ никакви изказвания на
въ съзнанието на българския Да пребжде дЬлото на ве други руски учени въ техна
народъ до величието на наи- ликия светещ отъ Атонъ.
полза. Какво казва, обаче, вежщ-

МАКЕДОНИЯ

За електрификацията но Добруджа
Наскоро една голбма' часть отъ Добруджа ще
бжде снабдена съ обилна електр. енергия.
Възложена е задачата на
Варненската електрическа тер
мична централа да електроснабди, освенъ Варненската и Про
вадийска околии и почти ц в лата половина на южна Доб
руджа.
Въ изпълнение на тая зада
ча на Варненската електрическа
централа, твърде наскоро ще
се пристжпи къмъ увеличение
на нейната мощность, едновре
менно, съ което предстои да се
започне строежътъ на нуждните далекопроводи съ трансфор
маторни станции, чрезъ които
далекопроводи ще се пренася
електрическа енергия въ зна
чително уголемената вече Вар
ненска електрифиционна область.
Производството на електри
ческа енергия чрезъ новата
мощна електрическа централа
(кржгло 10 хил. конски сили)
ще става чрезъ употребата на
вжглища.
Енергията ще бжде обилна
за да се задоволятъ всички
нужди отъ осветление, за ин
дустриални и земедЪлско-стопански цели въ електрифика
ционната область.
Нейната цена безспорно ще
бжде сравнително евтина.
Въ Добруджа, кждето има
да се разрешава единъ много
болезненъ въпросъ—водоснаб
дяването— чрезъ изграждането
на варненското електрическо
предприятие ще се разреши
найтбързо и правилно снабдя

ването
места.

съ в о д а

населените

Това крупно мероприятие на
Варнен. община въ най-скоро
време ще поднесе на добруджанци едно огромно стопанско
благо, каквото е електрическата
енергия
отъ жизнено значе
ние за най-културенъ и стопан
ски възходъ.
М.

Борба съ маларията
въ Добруджа
Всички здравни служба въ
Добруджа еж вече напълно ор
ганизирани. Щатниятъ персоналъ е назначенъ и е започналъ работа. Презъ пролетьта
ще бждатъ извършени реминти
и допълиителни строежи на
некои болнични помещения. Въ
Тутраканъ и Варна еж открити
нови противомаларични стан
ции, чиято задача е да се борятъ и ограничатъ появата на
малария, която въ миналото по
ради немарливостьта на румън
ските здравни власти се осо
бено появявала презъ пролеть
та въ Южна Добруджа. Насе
лението се снабдява усилено съ
хининъ, а маларичнитЬ се изследватъ и лекуватъ. Презъ
пролетьта и летото борбата съ
маларията ще продължи до окончателното премахване
на
причините за нейната поява,
като се пресушатъ всички бла
тисти и наводнявани места.

ность, самиятъ ; професоръ Н.
П. Кондаковъ за Македония;
какви еж неговите нефалшифицирани показания? Въ своята
книга „Македония — археологическое путешествие", издаде
на въ Петроградъ въ 1909 год.,
следъ едно негово пжтуване
изъ Македония и въобще изъ
балканските страни, проф. Кон
даковъ се спира особено на
народностния характеръ на ма
кедонското население.
На първо место, проф. Кон
даковъ посочва,че македонски
те българи еж дошли отъ стара
България. Той пише: . . . . . .
Тези български провинции съвсемъ не еж били покорени отъ
гърците (по време на гръцкото
робство) и именно тукъ се оттеглилъ българскиятъ патриархъ, отначало въ Воденъ, Пре
спа и после u t n a редица вЬ
кове въ Охридъ. Този^исторически фактъ по-ясно отъ всичко
удостоверя тесните племенни,
иначе казано, родствени връзки
на българското славянство съ
с л а в я н и ^ на Охридъ, или, подобре казано, съ славянството
на Македония, въобще ; устано
вява източно-българското про
изхождение на македонското
славянство. Действително, какъ
еж могли да се удържатъ Ш и ш мановцигв въ тази область, ако
славянското й население не бе
дошло направо отъ тази сжщата България, което се потвърдява, между другото, и отъ
самата формация на местностьта, която естествено допуща
постепенното преминаване на
земеделското население отъ
България по права линия къмъ
Солунъ и Охридъ? (стр. 23).
Посочвайки на български е-

Добричъ въ своето битие на
градъ се е ра вивалъ при едни
съвсемъ неблагоприятни усло
вия, лишенъ отъ майчинските
грижи на Майката-Отечество. И
благодарение на своя живъ
пулсъ и будно население, той
е можалъ да се издигне само
стойно до положение на важенъ
населенъ пунктъ на Добруджа.
Обаче, Добричъ въ благоуст
ройствено отношение не е постигналъ задоволителни резул
тати. Нарастналите му нужди
отдавна очакватъ своето пълно
задоволяване. Необходимо е за
момента да подложимъ на спра
ведлива преценка жизнениятъ
ингересъ на Добричъ и да насочимъ нашите усилия въ без
погрешна насока.
Една отъ най - крещящите
нужди на града ни е снабдява
нето на Добричъ съ задоволи
телни източници на вода. Едва
ли има другъ градъ въ Бълга
рия да чувствува тъй осезател
но тая липса.
При сегаш
ната оскждица на вода се пада
едва шесть литри на лице въ
денонощие, когато екзистенцъ
минимума за лице требва да
бжде 120 литри.
Добричъ требва въ най-скоро време да бжде водоснабденъ.
Започнатите строителни работи
на водопровода, по проекта на
бившата румънска община на
Добричъ, требва да се довършатъ въ най-непродължително
време. Това целостно водоснаб
дяване на Добричъ съ задово
лителни запаси отъ вода ще се
реализира, отъ водните източ
ници при *с. Чаталаръ (Батова)
отстоящи на 16 клм.
Общинската управа съзнавайки
добре разбраните нужди награ
да е насочила своето внимание
къмъ оежществяването на този
проектъ за водоснабдяването.
За цельта ще бжде сключенъ
заемъ, който да послужи за не
забавното подновяване строи
телните работи по новия водопроводъ.
Единъ сжщо така щекотливъ
въпросъ е липсата на канали
зация въ града ни, която е отъ
големо значение за хигиената.
Разрешението на този пъпросъ

требва да стане паралелно съ
водоснабдяването.
Съ чувство на задоволство
требва да отбележимъ, създа
дения отъ страна на общинска
та управа на града ни проектъ
за основаването на Коларо-железарско училище въ Добричъ.
Нашиятъ градъ, който "е звено
на много села требва да насо
чи вниманието си къмъ подго
товката на младежьта, отъ се
лата и града съ практически
познания, тъй необходими въ
новото строителство на добру-*
джанското село, за неговиятъ
стопански развой и пъленъ разцветъ, какъвто предлага богата
и благословена добруджанска
земя.
Между другото, нуждно е да
споменемъ и за нуждата отъ
довършването на градските си
лози - едно монументално зда
ние,
което стърчи понастоящемъ изоставено и неизползу
вано. Известно е колко сред
ства еж вложени въ това ме
роприятие на времето, и налага
се това складилище на зърне
ни храни да бжде въ най-скоро
време годно, за да побере пло
довете отъ жетвата на селски
те стопани и
Да изпълни
своето предназначение при пла
сирането на земеделското про
изводство.
Освенъ тия набелязани въп
роси, които очакватъ своето
разрешение, могатъ да се посочатъ още много такива, кои
то требва да легнатъ въ осно
вата на бждащата стопанска
.политика н'а„общината. НеТреб
ва обаче да се забравя, че
всичко тово изисква не сямо
големи усилия, морални жерт
ви, но и~ много средства. Лесно
е обаче, да се подлагатъ на
критика отъ известни лица да
нъчните облагания на община
та, които впрочемъ еж крайно
недостатжпни, като приходи, не
обходими за реализирането на
многото предначертани меро
приятия отъ- жизнено значение
за града ни. Подкрепата на
гражданството и неговата редовность при изплащането на
данъците ще бждатъ най-ясното и красноречиво доказател
ство за готовностьта на граж
данството въ подкрепа усилия
та на общинската управа при
провеждането на полезните инициативи за издигането на на
шиятъ градъ въ всестранно от
ношение.

зикъ на македонските славяни,
който се е запазилъ непокжтнатъ въ течение на вековете,
проф. Кондаковъ бележи: .Бъл
гарите въобще и българските
славяни въ Македония специ
ално представятъ племе, инте
Наредъ съ това, изпъква и
ресно въ висока степень за още единъ въпросъ— касае се
всекакъвъ родъ етнографски за ония земи на бившата ру
научни изследвания, преди всич мънска община, които съгласно
ко поради това, че това племе споразумението отъ Крайова,
се отличава съ забележителенъ минаватъ въ собственость на
архаизъмъ на народния харак българската държава. Община
теръ. По силата на този архаи та е направила постжпки за
зъмъ, езикътъ на племето и възвръщането на тия земи въ
езикътъ на македонските сла- нейно владение. Така общината
вяни, както въ 9-я векъ, му е ще може да се сдобие съ епридавалъ . характера на едно динъ цененъ доходенъ имотъ,
самобитно племе, така и до се-! който ще й осигури едни сига го сплотява целото и прави гурни приходни източници и
отъ него определена народ- засили нейниятъ бюджетъ
ность". Отбелязвайки, че въ те
д. п,
чение на столетията Македо
ния е била въ сръбски ржце
всичко неколко десетилетия
(презъ 14 векъ), проф. Конда
на населението
ковъ изтъква, че отъ гледище между България и Румъния
на историята и етнографията,
Въ изпълнение чл. 3 отъ до
македонските славяни еж .безъ
говора
между България и Ру
съмнение отъ българска народность". Рускиятъ ученъ не мъния е постигнато споразуме
забравя да спомене и «хуман ние между двете страни отно
ните* мерки, взети отъ сърби сно разменете на населението.
Румънското правителство ще
те, за да не остане въ Маке
дония — подобно въ Нишъ — приеме останалото население
„нито следа отъ българско на отъ румънски произходъ отъ
селения", но констатира : . . . Доростолски и Калиакренски ок„Но въ Скопие живеятъ бълга ржзи, а българското ще приеме
ри, които съставятъ основното 3.500 рум. поданици отъ бълг.
земеделско население на ок- произходъ отъ Тулчански и
Кюстендженски окржзи,
ржга".

Задължителна размьна

Стр. 2,
Свободна Добруджа работи и твори
КООПЕРАЦИЯТА Ш И Р О К О НАВЛИ
З А В"Ь З Е М Е Д Е Л С К О - С Т О П А Н 
СКИЯ ЖИВОТЪ НА ДОБРУДЖА
Въ много добруджански села вече има основани коо
перации, които проявяватъ една задоволителна стопан
ска дейность. Младежьта и кооперацията. Наредъ съ
проникването на кооперативната идея
шедствува и читалищното дело

„Добруджанска поща'

Брой 3,

Аугуотъ фонъ Пареефалъ
&>~ца %МилКа &т. сЯбаджигВа
<3~нъ $)-ръ effiuzo ©3. сЗигебъ
В-БНЧАНИ
' Кумуваха: семейство Лгабенъ Сиирекови
Добричъ.
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Единъ отраденъ фактъ е бър тЬхъ е вече възложено прера
зото проникване и възприемане ботката на млекото. Ония коо
••>
на кооперативната идея въ До перации, ксито еж закженели
бруджа, въ единъ такъвъ кжсъ съ утвърждаването си по редь
Посещавайте новоремонтирания
периодъ, следъ нейното осво обстоятелства не ще могатъ да
и модерно обзаведенъ.
бождение. Могатъ вече да се преработватъ млекото. Темъ е
ч
изброятъ около 30 нови коопе възложено прибирането на въл
ративни сдружения въ селата ната и сега се полагатъ всички
на Добруджа, които започватъ усилия за отпущан.ето отъ Об-Аугустъ фонъ Пдрсефалъ генивече да даватъ отражения въ щиятъ съюзъ на българските адниятъ конструкторъ на аеробита на селския стопански ж и - кооперации на кредити, които планъ и балонъ, е навършилъ
Текуща вода в ъ всека стая.
вотъ.
ще бждатъ раздадени на коо 80 годишнаната си. За пръвъ
Чистота
изрядна.
Цени народни.
Прави впечатление, че въ тия перациите въ Добруджа, за да пжть конструктора'започва съ
нови кооперации к и г и една може се прибере производство строежа си презъ 1897 година.
Прислуга вежлива и акуратна.
трескава творческа дейность, то на вълна презъ тая година. Следъ 1907 година той бе просгревана и ржководена о т ъ
Младежьта, коя го взима ж и  възгласенъ за доцентъ и после
единъ младежки интусиазъмъ во участие^ въ живота на коо за професоръ при Берлинската
за ново творчество и подобре перацията въ Добружа, наредъ
техническа академия.
ние на селския битъ и култура. съ по-възрастни^, работи и.за
1-80 ш и н а ППЗНКЦА - РЕСТОРАНТЪ н ГРАДИНА
Въпреки, че тия още млади коо културното издигене на селото
Малко
ХУМОРЪ
перативни сдружения да рабо- си и въ резултатъ на което се
тятъ съ едни сравнително мал основаха много читалища. Пра
ко капитали, въ продължение ви впечетление, че тамъ, к ж - РЕЧЬТА НА СЕЛСКИ КМЕТЪ
на ИВ. МИХ. ИВАНОВЪ
на 4 — 5 месеци еж извършили дето има кооперация има и чи (отъ миналото) на селско
Сервира
винаги
най • вкусна и питателна
една огромна работа, (единъ о- талище, които съ своите скром
събрание — по общоселхрана
—
обЪдъ
и
вечерь, приготвена отъ
боротъ отъ 50 — 60 хил. лева ни средства и сили се снабдя
ски въпроси
— това е за едно село, което ва съ книги за прочитъ, пре
майсторъ • специалистъ.
Г-да граждани у селски дреи!
брои средно отъ 80 до 100 димно отъ български автори и
ВсрЪдъ
приятна
и уютна обстановка на ново
Селски писари, даскали и дас
кжщи).
откритата
при заведението
пс-видни чужди творби. Една калици I Революционно, контреВторо, което прави впечатле значителна часть отъ тия книги революционно, селско, градско
ние е, че младежьта въ селата е получена отъ стара България общинско събрание 1
масово участвува въ коопера въ видъ на подаржци, а друга
кждето всеки може да намери отдихъ и прохлада.
Днесъ съмъ свиквлъ туй съ
цията и твори съ единъ повиг часть еж набавени съ средст
брание
по
три
въпроса:
първо
шенъ духъ и вера, и не е да- вата на читалището. Освенъ то
Свири първокласенъ д ж а з ъ .
лечъ времето, когато ще имава една голема часть отъ тияи първо, по което ви викамъ на
Развлечения и забави
въ Добруджа единъ подготвенъ, кооперации еж се снабдили съ събрание — недейте да си иг
раете
на
орЬхи,
а
да
се
съби
Сервира се прочутото ШУМЕНСКО ПИВО
добре обученъ персоналъ, кой радиоапарати, чрезъ които се
въ стъкла и наливно състояние. Първокачественни, o r
то здраво и вещо ще ржководи затвърдява още повече връзката рате да говоримъ на събрание,
кооперативите въ Добруджа, съ ежедневния животъ и съби и да не разправяте, че не сте лежали ВИНА. Всички видове ракии и др. сп. напиткиза да догони кооперативни^ тия въ България и оформяване чули и видели нещо, оти ни
Първостепенна СКАРА.
сдружения въ стара България. мирогледа на добруджанския какви апалации и интарлалации
Вежлива и прецизна прислуга.
"
нъма да се приематъ после по
Кооперациите въ Добруджа селянинъ.
кръчмите и кайвенетата...
еж въ единъ периодъ на орга
Много отъ кооперациите, воВториятъ въпросъ, г-да е, че
низиране, обзавеждане и уза дими отъ желанието.да събеДОБРИЧЪ
говедарцтъ^хи
е% подалъ остав
коняване и не могатъ въ насто ратъ средства за нуждите- нег
ката,
оти
Стойчо
Келешътъ
на
изплаща всич?
ящия моментъ да предприематъ кооперацията еж прибЬгнали до
едни по-широки инициативи. Не- наемането на държавни ниви, публично место го е нарекълъ
ки печалби о т ъ билетите на Държавната
кои ^кооперации, като тия въ които еж засели еж' слънчо- г о в е д а р ь . Тоя въпросъ, г-да,
требва.да
се
разреши
категолотария,
независимо о т ъ к ж д е е ж купени.
Касъмъ, Василево, Гьоре Шаб гледъ и други пролетни култу
ла и пр. еж успели добре да ри, резултатите отъ които ще рически ; той требва да са раз
се подготвятъ и разширятъ бждатъ въ полза на коопера реши итапно, инкогнито, безъ
СПОРТЪ
много усуквания, и при затво
Д . П.
кржга на своята дейность и на цията.
рени врата, като Стойчо Келе
шътъ и говедарьтъ се изкаратъ
навънъ, оти може да се смушкатъ у ребрата.
Грижи за футболното игрище
И третиятъ въпросъ, г-да е,
Следъ освобождението спорт срещне съ заслужено внимание.
(Критика и дЪло)
че по свините се появили раз
ните клубове, както и колоез
Освенъ това не требва да се
ни
дезифекционни
заболявания.!
Нещо, отъ което доста стра целятъ високи домегвания, дру
дачното дружество въ града ни изключва възможностьта на
да нашата действителность, е ги изпълняватъ реднишка служ Азъ зная, че вие хаберъ си н е - :прекараха единъ периодъ въ скоро некои варненски спортни
големата склонность на инте- ба. Но едните и другите еж мате отъ понятието що е меди- организацдя. Досега не еж би клубове да поканятъ некои отъ
лигентътъ-българинъ къмъ кри важни за живота, защото той цина, оти не сте следвали учеб- : ли изнесени състезания отъ нашите градски тимове на съз!
тикуване: той е винаги нащрекъ има нужда и отъ едните и отъ на команда.
широкъ размеръ, съ изключе тезание. Ние не знаемъ понаЗатова никой отъ васъ да не ние на мапки и незначителни стоящемъ съ какви.съзтезатели търси „слабото", „грешката" другите.
и въ старанието си да ги на Затова, да работимъ! Да ра- хвърля книжки и вртишки по-j начинания. Сега, обаче съ на-ни тимове разполага нашиятъ
мери често забравя целото, из- ботимъ фанатично, съ страсть и край свинските жилища, оти |стжпването на сезона добрич- градъ, нито пъкъ техната. бое
пуща предвидъ усилието, жерт увлечение. Само така нашата отъ техъ се пораждатъ разни ките спортни клубове требва ва стойность.
вите, нерадостите, средъ кои дейность ще има плодове и ще инзепляри мухи и бръмбари,! да проявятъпо-голема дейность
Надеваме се, че не ще бжде
то едно дело е създавано. У носи депо, което дава на живо които, щомъ прасето ги глътне,' и дадатъ въчшенъ израсть на
далечъ времете, когато ще има
насъ често се взема за мерка та семена на разрасть на сили. умира въ най-цветуща възрасть.' своя животъ.
ме удоволствието да видимъ
на сравнение ной-голвмото отъ
Тия, които стоятъ на страна
Като обръщамъ вашето се
Верно е, че настоящия мопроявите на Западъ, взема се и само кригикуаагъ, тия, които риозно внимание върху гореиз ментъ съвсем ь не среща инте- тимовете на спортните клубове
твърде високъ мврникъ и поч нематъ нравствена потреба да ложеното, азъ мола другъ пжть ресъ въ спортните събития, тъй въ града ни на терена. Требва
ва приеждата.. .
се намвсятъ дейно въ живота, да внимавате повеке, оти ако като политическите събития въ да се изтъкне, че спортното иг
А за живота цена има не кри тия, които отгоре-отгоре сле- не сте чули и видели нищо, света еж погълнали изцело рище въ града ни е изоставеао
тиката, а делото, това, което е дятъ всичкд и всички, еж без-'никой не ви е кривъ.
! вниманието на публиката, "оба и за да стане годноза игра ще
требва да се подложи на осносъздадено, което е влъзло като полезни, а често и вредни за
Считамъ събранието за зак-|че едно добро проведено спорт венъ ремонтъ.
камъкъ, колкото и малъкъ да живота. Защото животътъ не
рито, и мола, да си разотидете но състезание все пакъ би мо
е, за строежъ на сграда за цели самодоволно умуване и
Думата иматъ спортните ржмирно и тихо, оти ще има к ю -гло да привлече интереса на
сложните нужди на живота.
майсторски приежди, а впряга
текъ 1
Р. А. спортните среди и да се по ководни лица въ града ни.
Не искамъ да кажа, че все не въ работа за дело, което
ка критика е лишна. Напротивъ: да увенчае едно усилие, да из
една разумна, водена отъ ясенъ купи едно огорчение, да награ
НА Д И П Л О М И Р А Н А Т А
погледъ и честни намерения ди една жертва. HtMa ли го
критика, е необходимость: тя това усилие, тая жертва, не е
БОЗЛДЖИЙНИЦА и СЛАДКАРНИЦА J J
предпазва отъ увлечение, отъ ли платено съ скжпата глътка
надценка, отъ пристрастие и на огорчението отъ неразбира
приготвена отъ майсторъ-специалистъ е
самомнение. Но такава една не едно свестно и право p,ino
критика винаги съпоставя това, — всичко останало е марцинаНЕНАДМИНАТА по ВКУОЪ, КАЧЕСТВО и ПИВКОСТЬ
което разглежда, въ съотноше животъ.
дело,
требва
дело
I
ние съ среда и условия, при
и е едно не с а м о великолепно питие,
които една работа се върши,
Д-ръ А. Зл.
съ въздействието, което тая
но и отлична з д р а в а храна.
работа упражнява върху тия,
В-къ „Добруджанска
за които е предназначена. За П О Щ А " е единъ отъ
ВСИЧКИ^ВИДОВЕ
живота требаатъ приноси отъ
ВИНАГИ ПРЪСНИ
различенъ маещабъ: и големи, най-четените и разпро
странени
вестници
в
ъ
съ притезание (претенция) за
съвършенство, и по-малки, по- Добруджа, защото той
делнични творби. Защото въ ратува за всестранния й възтоя животъ нуждите и повели ходъ и е защитникъ на интеДОБРИЧЪ.
т е еж така разнообразни; едни реситЪ на добруд. население

Добруджании-гости на Варна!

Хотелъ КООП
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щщт се

Посещавайте винаги сладкарница „ П Ч Е Л Я "

,Д6бруджанска

Брой 3.

поща'

ИДЕИ, Ф А К Т И И ПРЕЦЕНКИ

ЗА СЕШШРЙНЙТВ ИМОТИ П Д 0 6 Р Щ Д
ЗаконнитЪ интереси на добруджанското население при установяването
на новия стопански и правенъ битъ на Добруджа. Продажби, прех
върляния и отчуждения на градска и селска собственость. Румън
ските закони за комасиране и експроприиране на земитъ.
СтаритЪ задължения на добруджанци.

Стр. 3.

ег

3:
О. О. Д-во „Добруджа"- Варна
Ушвшъ държ. автомобилен* превошчъ по шшесннтЪ авто-лиш

№ 707 Варна—Добричъ и 708 Варна - Балчикъ—Каварна

С Ъ О Б Щ А В А '
ч е о т ъ 1 ф е в р у а р и й т. г. з а п о ч н а
редовната експлоатация на рейса

Въпросите, засегащи стопан ностьта ще се премахнотъ, бол добруджанци отъ страна на роския и правенъ битъ на Доб к и т е ще се излекуватъ и ще мънската власть. Въ стремежа
руджа еж такива, че къмъ тех- се съгради основата но новия си да румънизира Добруджа,
ното разрешение требва да се животъ, съ присъщите му еле като отнеме имотите на бъл
върви смело и дефинитивно. менти на справедливость, прав гарския елементъ или го при
нуди да се изсели, тази власть
съ своите луксозни, нови комф. омнибуси
Никакви съображения на опор- да и стабиленъ редъ.
тюнизъмъ, деликатность и от
Какво отношение може да има не се е спирала предъ никакви
ТпкГйЯ' отъ ВАРНА (подъ хот. Лондон» въ 7,18* 13,16 и 19* ч.
лагане не могатъ да иматъ ме държавната власть къмъ фак средства на насилие, тормозъ
•!»»»«"' отъ ДОБРИЧЪ (м. Свобода) п 7* 10, 13,16* и 19 N.
сто тамъ, кждето е наложител тите, законите и формите на и издевателства.
Добре
организирана колетна и баг. служба
Българите — добруджанци
но съ прецизна ржка да се сло-.бившата ромънска действитележ бивали поставяни чрезъ си
жи редъ и система и то съ ог- ность въ Добруджа ?.
Забележка 1. Означените съ звезди часове, пътни
ледъ законните интереси на
Въ с л у ч а и ^ на една реокупа- стематически действия на ро- ците отъ Добричъ за Шуменъ и отъ Шуменъ за Доб
болшинството оть населението. ция, каквато представлява зав мънската полицейска, военна и
ричъ могатъ до получвтъ връзка на спирка Баиръ-Баши.
Работата требва да се извърши земането на Добруджа, следва финансова власть въ невъзможбързо, за да се" приобщи Доб да намери всестранно прило ность да опазятъ имота си, да
руджа въ най-близко време на жение началото за възстановя защитятъ правата и интересите
при следното разписание:
пълно къмъ целокупния животъ ване нещата въ предишния имъ си на чисто законна почва;
Всички продажби и отчужде
на царството, но сжщевременно видъ. Висши национални и дър
ТиЪГйЗ ОТЪ ^ а Р н в з а Балчикъ и Квварна въ 7 ч. и 17 ч.
да се извърши тя следъ основ жавни мотиви налагатъ да се ния еж ставали, както се каза
"
Каварна за Балчикъ и Варна въ 7 ч.и 17ч.
но и всестранно проучване на възприеме едно разбиране, кое по-горе, при най-лоши условия
Забележка II. Омнибуса тръгва отъ Балчикъ за Ка
положението, за да се избег- то отъ,некоя гледна точка ще за продавача-бьлгвринъ, подговарна въ 8 55 ч. 18'55 часа, а отъ Балчикъ за Варна въ
натъ едностранчиви, несправед се ^прецени като изкуствена ненъ и тормозенъ отъ румън
7.50 ч. и 17.50 часа.
ливи и половинчати разрешения. конструкция, противна на общо ската власть за родолюбива и
Справки на телефони: Варна № 24-43. Добричъ №72.
Въ това отношение имаме приетите понятия за право и за национална работа и поведение
тшштяшштшшшшятшш ашш
много примери на работа съ фактъ. Началото на държавния или пъкъ поради българския
ш
некси закони, като напр. зако сувер» нитетъ налага да се въз си произходъ. Общо казано при
на за облекчение на длъжни приеме разбирането, че зароб всички цитирани по горе слу
ците — имаме предъ видъ мно ването на дадена область отъ чаи, липсва най главния еле
гото изменения и перипетии, общата национална територия ментъ на една сделка съгласи
презъ които мина; закона за на държввата никога не е ста ето — д о б р о в о л н о и с в о б о д 
уреждане собственостьта въ но нало, никога не е било безпо- но д а д е н о . Ако наредъ съ то
вите земи, родилъ се съ дваде- поредъ правенъ фактъ. Истори зи масовъ случай има и такива
Площадъ „Свобода", № 1 — тр. Добричъ
сеть годишно закъснение и пр. чески доказания и несъмненъ лица, които доброволно или за
Съдържатель Стайко Колевъ
Дано въ настоящия случай да не националенъ характеръ на тази ради печалби еж отчуждили иПодъ ръководството
се изпадне въ сжщата бавность, область не допуска да се счита мотите си, то т е еж много мал
за да може съ единъ ударъ да отъ каквото и да е гледище, че ко на брой и не може да се
на и з в е с т н и я Бай А л е к с а н д ъ р ъ
се разсече вжзела затягащъ и- презъ даденъ периодъ отъ вре взематъ,предъ видъ при реша
Първокачествени бЪли Сухиндолски и
муществените отношения на ме, друга чужда власть е имала ване на единъ проблемъ съ гочервени Карабунарски В И Н Л.
Добруджа. По препоржчвания законното или договорно осно лемо социално значение и отСервира прочутата Шуменска 'БИРЛ въ стъкла
начинъ ще се стигне най-бързо вание да разпорежда съ земята насящъ се до интересите на
„експортъ"; Троянска сливова ракия с ъ деветъ
до желания отъ всички правенъ и хората на часть, — откжената много поданици на държавата.
вида мезета. Коняци мастика и д р .
редъ. Безъ него — това е но- съ сила, а не договорно дадена Извънъ това, за подобни слу
П ъ р в о к а ч е с т в е н ъ РЕСТОРЛНТЪ съ в к у с н а и п и торно не може да има прави- — отъ държавната територия. чаи има законни начими да се
тателна храна.. На скара винаги пресни дубнишленъ животъ въ никоя посока. Този принципъ, развитъ до ло изключатъ отъ обсега на уни
ки кебапчета отъ агнешко месо и д р .
Безъ право и законъ всичко гичния си край, довежда до щожението, когато неговите по
Прислуга бърза и акуратна. Цени общодостжпни.
е оеждено на разплохъ и смърть фикцията* съгласно .която дър следствия. би*$,били неблаго
Съвременната национална дър жавната власть никога не е пре приятни и неприемливи за отжава гради своя напредъкъ на кжевала върху тази часть отъ чуждителя.
територията; периода на отде
правото и закона.
Но, въ болшинството отъ слу
МОДНО ШАПКАРСКО АТЕЛИЕ
Материална сила и духовна ляне отъ живота на общото ч а и ^ условията на актовете еж
проява, при последна сметка, отечество е периодъ мъртавъ, крайно неизгодни и къмъ лип
се крепятъ на правния редъ въ безъ всекакви законни послед сата на съгласие,, въ казания
<«Ш ШФ ^4») 5й!38> <ШЗ^>
дадена страна. Колективното ствия и всичко, следователно, по-rope, смисълъ, се прибавя и
право е винаги по-силно и се продуцирано отъ чуждата власть единъ видъ насилие, ако не
ул. Царица Иоанна 3
налага надъ личното или гру е несжществуващо, недействи физическо, то -^- психическо, из
телно.
повото.
вършвано системно отъ румън
изработва М О Д Н И Д А М С К И
Държавата ни е имала вина
Дали не е много пресилено ската полицейска и финансова
ги престижа на правова страна, да се каже, че подобно разби власть, за да се постави добШ А П К И по П О С Л Е Д Н И МОДЕЛИ
и защото така е било въ дей-ране би могло да намери при руджанеца въ положение да се
Работа бърза и акуратна
ствителность. Устоявали сме и ложение въ действителность, и страхува винаги за своя животъ,
успевали презъ всички преврат че не е само едно спекулатив за живота на своите близки и
Посетете з а да се увърите!
ности на еждбата да запазимъ но построение, нуждно за даде за имота си.
духовните си сили, стопанство на кауза? Не, защото не еж Синтезирайки изложеното, мо
то и економиката си.
нуждни много аргументи, за да же да се подчертае единъ глаНалага се, тази характерность се убедимъ въ противното.
венъ изводъ : колко справедли
държавна да се прояви целостПърва румънската държава во, законосъобразно и въ дуно при провеждане п р а в н и я изкова специаленъ законъ за хътъ на днешното социално за
редъ въ Добруджа. Необходимо унищожение по начало на всич конодателство би било възприе
ул. „Царь Борисъ"
е да се направи това предъ очи ки сделки на гражданския ж и  мането на тезата за една обща
те на едно население, което вотъ извършени въ време на ревизия на всички продажби,
Г Е О Р Г И
С Е М О ВЪ
двадесеть и седемь години е българското владение на Доб отчуждения и прехвърляния ста
наблюдавало и понасяло само руджа презъ общо-европейската нали въ Добруджа и извърше
Представителство на прочутите
нарушения на реда, беззакония, война. Румънските правници ни само поради новосъздадени
предпочитания и фаворизации требва добре да еж се мотиви тежки обстоятелства —- непоно
Въ съвременната национнал- рали по този законъ отъ дър симо робство, съ всичките му
на държава понятията за право жавно и национално гледише, лоши последствия въ разните
и законъ не се напълно схож за да отблъснатъ всички кри области на живота.
датъ съ остарелите схващания тики на строгото право. Но Ро- Добруджанци беха на два
на батерии, м о щ н и — с ъ елек
на миналите времена. Правния мъния не е сама въ това отно пжти разсипвани материално и
трически лампи.
редъ не е абсолютенъ, не е дог шение. И други културни и из сега считатъ* че иматъ правото
ма или куха фаза. Въ него се дигнати въ всеко отношение да искатъ възстановяване на
На складъ: електрически, технически ма
влага жизнено съдържание, из страни еж имали въ аналите състоянието си. Днешната на
влечено отъ интересите на об- на законодателството си подоб ционална държава има навсетериали, автомобилни части и др.
щностьта и държавата, за това ни закони, уреждащи имуще кжде такова отношение къмъ
въпросите, които има да се ре- ствените отношения въ окупи- поданиците си, за да създаде
шаватъ, требва да се третиратъ рани области. А Германия въ | здрава основа на сжществуваРекламитъ, даде
не само отъ правно, но отъ со собствените си граници, още нето си, изградена на справед
н и в ъ в. „ Д о б р у д 
циално и национално гледище. презъ 923 — 923 г. провъзгласи ливо уредени стопански и окоП О Щ А "
Недопустимо е да се спремъ за нищожни безбройно много номически интереси и дълбоко ж а н с к а
п
о
с
т
и
г
а
т
ъ
винаги
безизходно предъ единъ нала- сделки и продажби, проникващи насаждани и зачитани нацио
гощъ се въпросъ, само защото дълбото въ сжщностьта на ико нални и патриотични чувства. ц е л ь т а с и .
ул. Драгоманъ 5.
той е скритъ задъ некой за- номическия й и финансовъ жи
Това възмездие се дължи на
костенелв правно норма — к о  вотъ, извършени при изключи добруджанското население въ
ство е понесло всички издева И В . Г. П Е Т К О В Ъ
гато е явно, че тя накърнява телни и болезнени обстоятел родна Добруджа. Не по добра
телства на румънската власть,
Варна
сжществени интереси; не мо- ства и причинили много щети воля, за удоволствие или за по
запазвайки чистъ езика си, нра
(
Д
о
б
р
у
джанеца).
жемъ да отбегнемъ другъ не на отделни групи и съсловия вече блага, Добруджа изтърпе
вите и бита си и презъ целия
кой въпросъ и да оставимъ ед отъ германския народъ.
дългите черни дни на робство периодъ на робството е държа Изработва бързо, аку
но състояние на недоволство и
Добруджанското
население то. Настжпилъ е момента за ед ло високо знамето на борба за ратно, по п . о с л е д н и
обърквностс придобило право
въ голямото си болшинство на отплата — затова, че доб освобождение на Добруджа, за берлински и виенски
на гражданственость поради ед
е засегнато въ имотните си руджанското население е било оежществяване
националните модели, на износни цени.
на форма, когото е явно, че то
притежания. Това е станало, материално разсипано или поидеали и напредъка на българ
представлява язва въ имущест
преди всичко, поради разенъ ставено въ несравнимо по-лоши ската държава.
М ъ ж к и костюми
вените отношения на дадени
видъ насилия върху лйчностьта, условия на животъ ; за това, че
Йв. С т . П о п о в ъ , адвокатъ
за сезона.
среди. Недоволствате, объркаблизките или интересите на поради будно национално чувДобричъ.
Ш
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Варна - Балчикъ « Каварна

нертнвъ „С

М А Г А З И Н Ъ „ЕЛТА"

радиоапарати

МОДНО КРОЯЧЕСКО АТЕЛИЕ

ВЕНЕЦИЯ № 1 .

Брой 3.

„ Д о б р у д ж а н с к а поща"

Стр. 4.
К О Л О Н А НА ЧИТАТЕЛЯ.

Добричкия

ГРАДСКИ ТЕАТЪРЪ

Единъ искрящъ фаръ презъ нощьта на робското ми
нало, който е разпръсквалъ просветни и борчески
искри и е крепелъ духа на добруджанци. Добричани требва да подкрепятъ делото на своя театъръ
за да до-тигне то своя разцветъ и висота.
Какъ бързо тече времето 1
Какъ неусетно и безболезне
но лекува раните на миналото!
B t x a черните години на роб
ството. Страдания, сълзи, ужа
си. Една страшна действйтелность, която сега ни се струва
сънь 1
Дълбока робска нощь бе лег
нала надъ Добруджа. И ней
ните властелини, властелините
на тая робска нощь се запрет
наха да удавятъ въ нейния
мракъ българското име, българ
ската речь, Оългарското народ
ностно съзнание. Но то не умре.
Гордите чеда на Добруджа го
приютиха в ъ своята корава
грждь и подобно свидна рожба
го кърмиха за идните светли
дни.
Големите народни праздници
културни, училищни и театрал
ни тържества, въ които дни добруджанскиятъ българинъ разприщваше бента на сьрдцето
си, за да бликнатъ отъ тамъ
неудържимо струите на това
съзнание, беха най-светлите
дни за насъ — възжаднелите
за светлина, за свобода и просторъ чеда на Добруджа.
Ей тая жажда за повече праз
дници на българския творчески
духъ, на българското народно
стно съзнание и на твърдата
българска р е ч ь — роди въ го
дините на тежката робия— ед
но отъ своите най-свидни чеда
— Добричкия театъръ.
Като благи и светли звезди
греятъ всредъ тжгата на спо
мените ни отъ робството, реа
лизациите на тоя театъръ. Ние
все още помнимъ милите на
родни, български тържества,
които представляваха отъ себе
си паметните представления на
тоя театъръ. Ние все още помнимъ неговите незабравими по
сещения по градовете на Доб
руджа, праздниците които съз
даваше тамъ, сълзите които
изстискваше изъ техните страдаши български сърдца и не
изличимите спомени, които оставяше следъ себе си. Ние все
още помнимъ трогателното вни
мание и сърдечно задоволство
съ което гледаха хубавите би
тови представления на театъра,
кюстендженските и букурешки
българи и тжгата на нашите
банатски братя отъ Винча и
Бешановъ, когато непредвидени
обстоятелства попречиха на теа
търа да изпълни една отъ съ
кровените си мечти — да по
сети и гвхъ.

ния, които се беха обрекли да
служатъ, въпреки всичко, на
тая свидна й скжпа институция!
Но кошмарната нощь се свърши.
Изгрелата зора на свободата
разпръсна мрака и довчераш
ните мжченици на тоя театъръ
вече виждатъ широкия и разчистенъ пжть къмъ неговия
новъ възходъ.
Изплувалъ изъ мжките на
робството и одържалъ техния
напоръ, днесъ, Добричкия град
ски театъръ при читалището
.Иорданъ Иовковъ", реорганизиранъ, опресненъ и подкрепенъ съ нови творчески сили,
подъ вещото ржководство на
неговиятъ организаторъ и вдъх
новите/ь — известниятъ режисьоръ Атанасъ Павле въ Поповъ
— съ нови сили, ентусиазъмъ
и бодра радость крачи къмъ
тоя възходъ.
Ето вече за девети пжть театърътъ представи съ големъ
успехъ. пиесата .Неразделни"
отъ нашия -съгражданинъ Же^
лезъ Яиковъ. А за праздници
те организира неви предствления, дневни и вечерни за граж
данството, учениците и войни
ците.
Гражданите съ задоволство
следятъ новиятъ разцветъ на
своя театъръ, готови да го под
крепятъ.
Нека отъ сърдце пожелаемъ
успехъ на преданните ратници
на българското изкуство въ
Добричъ.
Гражданинъ.

ХРОНИКА
К м е т а на града ни, г. Черкезовъ отпжтува за София, въ
връзка съ уреждането на некои спешни въпроси отъ жиз
ненъ интересъ на града ни.
З а б р а н я в а с е движениею
на всички превозни средства,
моторизирани и впрегателни,
между б часа и 10 ч. вечерьта
по улиците .25 септемврий" и
„Кн. Симеонъ Търновски", отъ
градската градина до ул. «Царь
Борисъ". Идващите коли отъ
Варненското шосе ще се отбиватъ въ лево и десно, още при
градската градина, а идващите
отъ Кюстенджеското шосе ще
се отбиватъ отъ ул. 108 на ле
во, а на десно — по ул. 56 - 61
О б л а с т н а т а стопанска ди
рекция съсбщава, че млекопреработването е възложено на
граждански мобилизирани млекопреработватели, които еж ве
че пристигнали и тия дни ще
се откриятъ млекопреработва
телните заведения (мандрите)
въ цела южна Добруджа. Коми
сията, определена съ министер
ско постановление ще мине да
определи цената на млекото за
всеки пунктъ по отделно, като
минималната цена на литъръ
млеко се определя 6 лева.

Файтонджийскитв пияци въ града ни еж определени
на б места : при площадъ „Сво
бода",площада прибанята,кмет
ството, хотелъ Балканъ, град
ската градина и при кино Ро
дина.

А г р о н о м и ч е с к и т е служ
би въ Добруджа еж организи
рали закупуването на бици за
о б щ и н и ^ въ южна Добруджа
и крави за земеделските сто
пани. Биците и кравите ще се
набавятъ отъ развъдната говедовъдна область. Пазарътъ е
българи по лроизходъ откритъ на 4 т. м. въ гр. Сев
Освенъ писменостьта, носии лиево, П л е ^ н ъ и Черв.-брегъ.
те, игрите, музиката, религия
Н а п О М Н Я Се пакъ на гражта, науката, изкуството и пр.,
ние сме дали на румънците и ианите,че когато приематъ го
много видни общественици — сти или квартиранти чесж длъж
фамилията Братияну, Таке Ио- ни въ срокъ отъ 24 часа да понеску (Димитъръ Иоанъ), Мир- дадатъ съответните за техъ
ча Канчиковъ, Михралеа, който адресни карти; които откриватъ
въ „Буна Вестире" се подпис заведения — въ срокъ отъ 48
ваше Мих. Ралевъ — всички часа требва' да подадатъ зеле
б и в ш и министри, Никифоръ ни адресни карти. Напомня се
Крайникъ (Илия Добревъ) — на хотелиерите и съдържате
м-ръ на пропагандата, редица лите на ханове, че срока за
регистрирането на пасажерите
професори и учени.
Родоначалникътъ на попу съ адресни карти е само 12 ч.
лярната повесть на румънска1а
П р е д и нЬколко дни е излитература АнтонъПенъ е бъл
бухналъ
пожаръ въ коларо-же
гаринъ. Такъвъ е иБабановакъ,
единъ отъ най-големите воено- лезарската работилница на Неначалници на румънския вой делко Сарандовъ Митевъ, превода Михай Витязулъ (Гбвекъ). селникъ въ село Опанча. По
Най-сетне големиятъ румънски стройката е изгррела до осно
поетъ Черна (Панайотъ Стан- ви. Причини неизвестни. Загуби
Нека не разтжжаваме тоя ху- чевъ) е сжщо българинъ. Баща надъ 30 хил. лева.
бавъ нанизъ отъ спомени като му е взелъ участие въ ДреновСъдържателите на обспоменемъ мжките, тормоза "н ското въстание и следъ това
щодостжпни заведения, преди
страданията, денонощн. трудъ избегалъ въ Мачинъ (Добру
да ангажиратъ
оркенстранти
и постоянна саможертва на о- джа).
или артисти да искатъ разре
шение отъ Комендантството, ка
то знаятъ, че неорганизираните
при Съюза на музикантите и
тоя на Цирковите артисти не— В а ж н о з а г о с т и н а гр. В а р н а —
ма да бждатъ допускани да работятъ.
Наново се открива хотелъ .Мовъ Преславъ"

Видни румънци

СЪОБШЕНИЕ

— Варна,, подъ вещото ржководство на ДенЮ
ГОСПОДИНОВЪ — бившъ съдържатель на ресторантъ „Ц. Борисъ" — Шуменъ, кждето ще намЪрите образцова чистота и вежлива прислуга.
Подъ хотела реномиранъ ресторантъ съ отлична
кухня и натурални напитки.
Цени народни.

Б о з а т а на сладкарница
.Пчела" — Добричъ, приготве
на отъ стария майсторъ специалистъ бай Цветко е ненадми
ната по вкусъ и качество Пий
те бозата на Пчела, ако искате
да бждете бодри, весели и до
волни.

lifr^^X.tliUis 1Л",

Георги Велчевъ
В ъ П О Н е д Ъ л н и к ъ присти
га въ града ни въ пъленъ съставъ Варненски»тъ народенъ
театъръ, който ще представи
въ салона на кино Модеренъ
театъръ пиесите : „Тиловъ ге
рой", .Две момичета на улица
та" и „Моралътъ на r-жа Дулска". Театърътъ носи съ себе
си специални декори и костю
ми. Добричани, които еж били
винаги отзивчиви къмъ делото
на българския театъръ и този
пжть ще отдадатъ заслужено
внимание къмъсценичното твор
чество, което гради Варненския
народенъ театъръ, като посетятъ масово представленията му
за да изпитатъ висша наслада
отъ негоьите нови постижения.
Предварителна продажба на би
лети въ сладкарница България.

Носъ Калиакра
З д а н и е т о на бившата реджия, кое го понастоящемъ стои
неизползувано би могло да се
превърне отново въ единъ тю*
тюневъ складъ, въ който тю
тюневото производство получе
но отъ Добричка околия да се
подложи на преработка. Тази
инициатива на Добричката град
ска община може само да се
посрещне съ радость. Ето какъ
се създава единъ поминъкъ за
града ни, чрезъ който ще могатъ единъ значителенъ брой
работници да осигурятъ своето
препитание.

Пожарната
команда въ
града ни, още млада и лишена
отъ достатъченъ брой гасителни средства наскоро ше се обо
гати съ още една пожарогаси
телна кола, която *сжщо така
П р О Д а в а ч и т ь на оржжие ще служи и за поливането на
и патрони не^могатъ да про- улиците презъ летото.
даватъ такива на лица, които
И з г о т в е н ъ е проектъ за
не притежаватъ разрешително
преименуването на улиците въ
за носене на оржжие.
града ни, който е изпратенъ въ
П р е д п р и е т а е пролетната София за утвърждение, следъ
ваксинация на.децата противъ което всички улици въ Добричъ
едрата шарка (Вариола) въ Доб ще получатъ своите оконча
ричъ и околията.
телни наименования.
О т п у с н а т а е една сума отъ
30 хил. лева за Родилния домъ
въ града ни отъ общата сума,
която се дава отъ м-ството на
вжтрешните работи, отделъ со
циални грижи

И з л ь з л а е отъ печатъ кни
гата „Правенъ редъ въ южна
Добруджа" отъ Иванъ Ст. По
повъ, адзокатъ — Добричъ съ
твърде интересно съдържание.
Цена 5 лв. Доставя се отъ ав
И з п р а т е н и еж отъ Мини тора — гр. Добричъ, ул. Царь
стерството на земеделието, са- Борисъ № 27.
нитврно-ветеринарния отделъ г.
П о л у ч и се въ редакцията
П. Павловъ, началникъ на от
в. „Добруджа", бр. 2, подъ ре
дела за борба съ паразитите
дакцията на известния ношъ
при централния институтъ, Со
журналистъ г. Филипъ Маке
фия, който съвместно съ начал
донски, Силистра. Препоржчваника на областната ветеринарна
ме го на нашите читатели;
служба, Добричъ ще организиратъ борбата съ крастата по
овцете.
Печ. „Светлина", Варна

ВНИМАНИЕ!
Не си купувайте радиоприемникъ
преди да чуйте ненадминатиятъ
с ъ нищо о щ е радиоприемникъ

пунктъ-Blaupunkt

З а щ о т о апарата Б Л А У П У Н К Т Ъ
дава най-добрия тонъ и я с н о с т ь
и с ъ гордость стои на чело на
радиоприемната техника.
Главенъ представитель за Нова Добруджа
АНГЕЛЪ ГОСПОДИНОВЪ—Добричъ
Телефонъ 153.

Мл^Ькарница и баничарница

„РОДИНА"
на ВАСИЛ"Ь М А Р К О В Ъ
Вська сутринь екстра баница, првено и ки
село мпЬко, оризъ съ млЬко, всЬкакъвъ
видъ закуски, яйца на очи, бобъ яхния и др.
П о с е щ а в а й т е гтгькарница „Роди
на" п р е з ъ В С Е Ь К О в р е м е .

Четете вестникъ „Добруджанска П О Щ А"

ВАРНЕНСКИ НАРОДЕНЪ ТЕАТЪРЪ
Въ САЛОНА
ПонедЬлникъ 12 май

шовъ гшй

ИА К И Н О

„МОДЕРЕНЪ

Вторникъ 13 май

Z ПОМНИШ

ТЕАТЪРЪ"

СрЪда 14 май

МОРАЛЪТЪ.

комедия въ 3 действия

НА У Л И Ц А Т А

но М и Дулско

Въ главната роля Петко Атанасовъ. Режисьоръ Н. Фолъ

пиеса въ 5 картини.
Режисьоръ К. Доневъ

комедия въ 3 действия.
Възобновена обстановка
Н. Фолъ.

Билети въ сладкарница „България"

ай?

