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ДобриЧъ, 16 октомврий 1941 година

Брой 16.

освещаване паметната плоча

Ла убития добрудж. сенаторъ. Хр, Стефановъ в ъ ДобриЧъ.
Ътслужениятъ молебенъ'-панихида на лобното • мЪсто. Сълзи отъ умиление* Едно
скръбно, но величествено чествуване. Обаянието,!! което излъчва свЪтлия образъ на
Хр,* Стефановъ. РечитЬ. на областния директоръ г. Ст. Пеневъ, адвоката
г, Сакеларовъ и прочувственото слово, на г. Цонко Пенковъ.
РЪдко въ Добричъ се е сти^
чалъ толкова много народъ,
изпълва1 цъ страничните улици
й,съседните багшони. Присжтствупаха всички официални ли*ца на, града, начело съ обла
стния директор> г. Ст, Пеневъ,

вания.
Една жена, "облечена вЪ тъм;
но траурно" облЪкло^: креренд
отъ свой ;fe'дъщеря, и сйнъ<подавено,'Тйх6;сбяиввше лицето
си въ неудържими сълзи атъ
тжга по загубенъ. другарь въ
Отслуженъ бе молебенъ и живота.. Това еж жената, дъще
панихида на самото место отъ рята и сина на ,Хр Стефановъ.
свещеникъ йордановъ, който „ Множеството наоколо е обла
произнесе живо слово. за зна дано,отъ неудържима скръбь.
Т е л е ф о н ъ № 30.
Чек. с/ка 6772.
Гл. р е д а к т о р ъ ; Г. Д. ИВЛНОВЪ. чението ,на днешните честву- Много очи > еж овлажнйли отъ
немирни сълзи; некои. тихо!
плачатъ, Моментътъ е т ж ж е н ъ
ОбластнИя .директоръ r. Ctv Пеневъ
и велиЧественъ. ЧовЪкъ рЪдко
открива пайетната плоча.
може да удържи на подобни
сцени, които вьлнуватъ душата ство поставя и покойниятъ Хрй^
и каратъ и най-твърдото сърдце сто Стефановъ,
Посрещане на гоститЪ с ъ б о р я н и . Чествуване годишнината о т ъ възшетстзието на М. В. Царя на
Гражданки и граждани,
престола. Пристигането на м-рътъ на благоустройството г. И н ж . Васипзвъ. Молебена. Пара- да-трептИ и'. очитЪ да отронятъ Историята 'на българскиятъ
сълзи на.умиление
д ъ т ъ на дойскитЪ. Откриването на народния спортенъ с ъ б о р ъ . Ф у т б о л н а среща за „ Ц а р с к а т а
народъ е история на подвизи.
Следъ панихидата на бързо
к у п а " и м е ж д у г р а д с к и състезания за к у п а т а „ Д о б р у д ж а " . Народни и г р и и х о р а .
за запазване на #националй»|а
ймпровйзйранате естрада се ка
независимбеть, в>зпит/1т€ленъ
Три дни наредъ Добричъ бе светли праздници за народната
чи адвоката Сакепаровъ, който
факторъ,-който"*указВа реши
предметъ ,на народни търже душа.
произнесе патетично слово , за
те пно влияние за''създаване нй
ства, въ които стана чествуааОще преди откриването на
падналите български воини по
високо гражданско съзнание въ
нето деня Вот.ъ ъзшествието на тържествата Добричъ приюти
бранните гюлета й изрази въз
м падите поколения и;:-.тртов'-.
Н. В. Царя на престола, .отпра- съ своето гостоприемство хи
хвала на живите бойци инва
нбеть къмъ жертви прейъ onзднуването една .година отъ ляди гости, както селяни отъ
лиди".
>аря на Отечеството. v Тази ro-j
Освобождението на Добруджа, околията, така и отъ вжтрешСледъ това областнияхъ .ди
тоаность 1 ;.се";; 1грЬявявй4 на^два
откриването на народния спор носгьта на стражата. Повечето
ректоръ г . С т . Пеневъ произ
фронта въ държаватаг^б6{}ни-'
тенъ съббръ въ Добричъ, день общини на Добричка гколия еж
несе.следна-а речьЧ -' . * - , '
ятъ-воененъ фронтъ* и фронта
jia Караджата и откриването па представени отъ свои групи,
на
обществените борби.Импулса
Уважаеми
гражданки
и
,
метната плоча на убития преди Съставени отъ момци и моми,
й на двата фронта, подтикващъ
граждани,
" ,
10 год добруджански сенаторъ облечени въ своите китни на
Хр. Стефановъ, дни, които еж родни носии. Градътъ е навлеЩаст/-ивъ съмъ, че провиде гражданийа'къмъ борба.* стре
кълъ празднична прем%на ули
нието ми помогна да мога, въ межа - къмъ запазване-На наци
ците силно оживени, една сме
качеството мй на- Областенъ оналната цЪлость "и;5геритор1й*
сица отъ хора и носии еазкридиректоръ да учаегвувамъ, въ ялната неприкосноВейостьчрезъ
ватъ една великолепна гледка
пълното съ съдържание тър проявление на високи граждан
Преминаваме равна Доб за зрителя.
j,
жество,; при което става, осве-ч ски добродетели въ името на
руджа, земята, въ която
щаванетр на паметната плоча, общностьта, игнорирайки част
На 3 т. м. стана тържествено
прабългаритЪ побиха първи- то откриване на праздненствата,
на лобното место, гдето е пад- ните интереси. За това, граж
на
mi колове на българската въ който день бе отпразднуналъ убитъ отъ престжпенъ из? данинъ далъ своя животъ
л
държава. Скжпа земя, поена вано възшествието на Н. В.
трелъ - Вашиятъ съгражданинъ единъ отъ двата, фронта, е изЕдна великолепа гледка ;фтъ събора въ Добричъ.
съ вЪкове отъ кървавата Церя на престола. Още отъ рано
Христо Стефановъ, Вашъ избра- вършилъ подвйгЬ отъ еднакво
поть на добруджанеца. при- на площадъ „Свобода", както сто на Балканския полуостровъ На втория день <с;е състой никъ, за увекоВечаване свет значение за нацирнвлнвта.общтисналъ здраво палешннкъ и на главната улица „25 септем- и играемь сжществена роля въ мачъ между представителните лата му^ память. <Днесъ, ний, ность.
въ топлата и плодна гръдь. врий" народа е заедъ своите този гигантски двубой, отъ из? Тимове на Варна й Силистра. можемъ, следъ като лжчйте,на Лко това може да се каже за
Прекосяваме я отъ Тутра- MtcTa. Предъ градската гра хода на който зависи бждещето При големо посещение и инте- свободата разпръсната; страш държава, която се ползува отъ
канъ.до Балчнкъ н КаварНа. дина е построена в[рка за по на държавата, ггие отидохме £>есъ на публиката състезанието ната тъмнина- на робството въ свободата да ржководи еждбйЗлатнооранжевиятъ цвЬтъ срещане на гостите,
тамь, кжцето повеляватъ на ^завърши при резултатъ 2 : 0 Добруджа, дв преценимъ де нитЪ си, подвига, извършен*
на добруджанехияширъ рЬдционалните. ни интереси. Ние 0 : 0 ) . На другия д§нь "се със лото на'; покойниятъ народень въ общественигЪ борби въ йбко се1;мЬш въ.зеленъ. Носи.
свързахме „ежлбата, ш . £ * , , й й ^ я к ч ^ ^
ЯЯ№$ШШй&. робенъ край придобива още пр»"
се навсЪкжде прашния, мимежду Добричъ и Варна. въ понтеона на плеадата герои "гйлЪ^б зйа^енйС № t a n u w
лите на Осьта. Това напра джа"
ризъ на вършитбата. 'Жет
вихме за да запазимъ незави- Мачътъ бе спечеленъ отъ вар- които дадоха живота си въ за оная часть отъ народа, която
вата е прцвършена н снопоненци, На игрището се състояха^ щита на националната кауза, живее подъ робство, rto и з а
симостьта си.
ветЪ еж натрупани по нисжщо така състезания въ на герои, подвизите на които еж държавата, отъ която г в еж
Следъ това, м-ръ Василевъ
витЬ. ОживЪнието е прене
родни игри и хора. Първа на най-скжпата българска съкро часть.
продължи : „За Днглйя малките
сено по харманитЪ, гдето
Vv
s . »
*jfV*
*Kfc
*.***
Подвига на покойниятъ Хри
града получи групата .Сре- вищница, отъ която черпятъ
народи сжществуватъ само до
кончета потънали въ поть,
децъ", която получи специал поука подрастващите поколе сто Стефановъ е на фронта на
толкова, доколкото тя може да
правятъ свои mi кржгове,
обществените борби, за запаз
на ну^а.
ния за обичь къмъ родъ и Ро
ги използува за своите инте
подплашени отъ плЪсъка на
ване на българщината, подвйгъ,
Г
—
"{fSV'P'WjHr'lfr-»
...-.,
реси. He 6fexa ли английските
камшика.
който добива по значение свое
Посрещането на г. м-ръ Василевъ* дипломати тези, които презъ
то съдържание отъ факта* че
Интересна и непривлична
Въ 10*30 ч. пристигна м-ра на 1876 година въ ..свиканата пое. представляввлъ смъртна огледка — пжтушате часове благоустройството,
г. Василевъ, слан^шка конфаренция въ Испасность, чрезъподържание на
съ автомобилъ, обръщате кой го бе посрещнатъ
вънъ отъ тамбул-v се противопоставиха да
българското национално съз
глава налЬво,а следъ това града отъ официалните
и се дадатъ автономни права на
нание, • за вспирациите на поронапредъ и на дЪсно -- без- гражданството начело сълица
две области въ България. Го6HTenHfe, целящи унищожени
бpiжeнъ шнръ, кЬкжде леко менския обл. директоръ г. шу
fltMOTo fltno на Санъ-Стефането му. Въ негово" лице тЪ еж
хьлмистъ. Небе u поле се невъ. н-ка на канцеларията Пе
на ска България 6 t разрушено отъ
виждали, чрезъ избирането му
сливатъ, като на морски Н. В. Царя, г. Поменовъ, кме- евреина Дизраели, м-ръ предсеза сенаторъ, спонтанно прояв
хоризантъ. И въ естествена тътъ на града г. Черкезовъ датель на Британия.
ление на българска национална,
голЪмина до нан-далечнитЪ и др.
Постигнали националното си
солидарность и обединяющъ
— нЬкакви точки на хори
Тукъ Кметътъ произнесе при обединение, ние ще гаранти
центъръ, чрезъ личнитЪ му Ка
зонта. По ливадптЬ препусветствена
речь
къмъ
м-ра
на
раме,
както
на
сегашните,
така
чества, на българските стреме
катъ буйно гривести ергет
жи въ Добруджа. Лвторитета,
лета. ДългитЪ каченни ко благоустройството, следъ кое о и на бъдещите поколения ща
който е ималъ той всрЪдъ на
рита на чешмитЬ, до 30 — официалните лица приежтетву- стие и напредъкъ. Сплотени
селението въ Добруджа, авто40 метра, предназначени за веха на божествената служба,! около нашия Върховенъ В о * д ъ
ритетъ, отразенъ въ съзнание
водопой, еж особено харак която се отслужи отъ вар^ен- Борисъ III, Царь на българите,
Парадътъ на ВОЙСКИТЕ ВЪ гр Добричъ
то на българите чрезъ качест
ние т е работимъ съ всички
терни тукъ. Често преми СКИЧ МИтпОГ^пит-ц И п с ч ф ъ
вото му^на голЪмъ българинъ,
дина.
Казвамь
днесъ
не
заради
Презъ
третия
день,
5
т.
м.
наваме покрай ниви съ слънотъ тържествата въ Добричъ, това, че неговата дейность е {подпомогнатъ отъ постояниятъ
чогледъ и царевица Нато
стана чествуването деня на ин придобила по-друго съдържа имъ стремежъ къмъ свобода отъ
чели тукъ плодътъ е въ удвалидите
пое,радели отъ ние отъ онова, което той е вло- робството, извиквавъ твхъ ку
воечъ размЬръ. Агрономътъ
в
ините.
Въ
цьрквата
„Свети жилъ тогава, а защото, при об- ража да го посочатъ като свой
въ Тутпаканъ ми казва: .На
Георги" бе отслуженъ моле щиятъ стремежъ на всички избраникъ, който най-добре би
влажна долчинка измЬрихмс
бенъ и панихида за падналите Добруджанци-българи за жерт защитилъ тЪхнитЪ национални
стъбло слънчогледово съ 4
ви въ защита на българската интереси. И не еж се излъгали,
български воини.
метра м 30 сантиметра ви
кауза, индивид/алниятъ под- защото, смущението, което на
Следъ
божествената
служба
сочина, а царевица - съ 3
вигъ се поглъща отъ общиятъ, стъпва въ средитЪ на пороби
цЪтото
множество
граждани
метра.
о с м - и войскови части, начело | и той 'може да бжде прецененъ телите е *най-верно указание»
Пра пжтуване изъ Доб
съ музиката се отправиха за по значение следъ^постигането че сте били на правъ пжть, сму
руджа възкръсва u спомецель. "*
Тази цель е щение, което е резултатъ бтъ
лобното мвсто на убития до на общата
'
нътъ за близкитЪ величави
постигната,
отнетата
свобода проявената, по този поводъ, на
бруджански
сенаторъ
Хр.
Сте
дни —.Тутраканската епо
фановъ, — на ул. «Царь Бо на добруджаншие е възвърна ционална бъгларска общность.
пея, внтязнтЬ на генералъ
Гражданки и граждани,
рисъ" — предъ ресторанть Юби та, усилията на всички еж насо
ши*
Колевъ, лютитЬ битки ппи
I 41».
Оь физическото убийство на
лей,
кждето е положена върху чени къмъ духовно и стопанско
Карапелитъ, Кочмаръ, Доб
стената паметна плоча, на са повдигане, но заедно ст то Христо Стефановъ, не е било
ричъ.
мото место, на което преди 10 ва обстоятелство обществото ликвидирано въздействието му
Завършихме обиколката
М-ръ Василевъ произнася речьта си.
години
на 2 септемврий падна прави една преоценка на проя върху съзнанието на българите
си въ Каварна. Тукъ въ едннъ
Спедъ
това,
м-ръ
Василевъ!сили
за
създаването
на
велика
пронизанъ
отъ вражески кур- вените презъ време на роб отъ поробена Добруджа, защо
ресторантъ пЪвецъ съ оркеи
благоденствуваща
България".
шумъ
горещия
защитникъ на ството морални качества за от- то е останалъ неговиятъ под
стъръ изпълнява чудно ху произнесе речь въ която каза:
Речьта
на
г.
м-ра
бе
изпра
българщината
въ
Добруджа и делниятъ гражданинъ, за да вйгъ, да защищава ч р е з ъ о б —
Въ
единъ
ужасенъ
за
бъл
бави народни пЬсни. ,ИзпМизрази своята благодарность ществествената с и дейность
тена
съ
ржкошлескания.
представитель
на
добруджанци
те нЪкоя македонска пЪсень' гарския народъ моменгъ изгре
къмъ борците, или заклейми българщината въ Добруджа съ
На
o
5
i
a
b
6fe
даденъ
банкетъ
въ.
ромънския
сенатъ
Хр.
Сте
пжтеводната
звезда
за
българ
— се обади още въ начало
съ печата,на вечниятъ позоръ рискъ на живота си, който под
въ
ресторантъ
„Санъ-Стефано".
фановъ.
то едннъ каварналия. ПЬве- щината. На престола се възония, които за свои лични ин вйгъ става храмъ въ душата на
Следъ
обедъ
въ
специално
качи
Н.
В.
Царь
Борисъ
III.
Той
цътъ nsni една македонска
тереси еж се отказали отъ и- всеки българинъ, предъ който
ЦЪЛИЯТЪ
агрономически
построеното
игрище
се
състой
пЬсень, която бЪ подета отъ требваше да вдъхне духъ и смемето си българинъ, и еж той благоговее, и отъ който
персоналъ
въ
Добруджа
презъ
мачъ
за
Царската
купа
межлу
лость
на
всички.
Днесъ
мо
всички. Това бЪ приветъть,
подпомагали
подтисницитЪ въ черпи мораленъ куражъ за де
последните
дни
организира
пре
които Добруджа изпращаше жемъ да кажемъ, че неговите софийския спортенъ клубъ ДС
техните пъклени намерения да монстриране на иацирналната
23
и
русенския
Напредъкъ.
Причистването
и
лекуването
на
по
усилия
еж
увенчани
съ
успехъ.
на скжпата са сестра Ма
Днесъ свегътъ кипи отъ съ сжтствув!ха всички гости на севните материали, както и до унищожатъ българското име и си принадлежность. Примерът*
кедония — и дветЬ щастли
на покойниятъ е възпитавалъ и
бития,
които нематъ подобни чело съ министра. Резуптатътъ ставката на. нови "сортове, се българскиятъ духъ.
ви въ общобългарската пре
Въ категорията на борците, младите български поколения
на себе си. Ние българите, кол бе 4 : 2 въ полза на ЛС23, на мена,
гръдка.
който
6
t
поднесена
купата
на
за
тържеството на национална въ поробениятъ край кт»мъ окото и да сме малъкъ народъ,
П. Мирчевъ.
(следва на IV стр.)
Печ.
„СвЪтлина", Варна та кауза Добричкото гражданзаемаме важно и централно ме- Н. В. Царя.
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Стр. 2.

Брой 16.

„Добруджанска поща'

ВЪчно рсивиятъ
Карад?ка
Младъ загина Караджвта за
народни свободи и правдини.
Младъ загина той, като мно
зина други народни бунтовни
ци, защото винаги мледостьтв
е обречена саможертва предъ
олтаря на Родината.
Въ сжщность -*1реди 73 годи
ни загина неговото младо и
здраво тЪло, но не загина неговиятъ героиченъ и безсмъртенъ духъ. Л духътъ е всичко,
твлото е нищо. Материята е
само стълба къмъ всичкото.
Затова духовната смърть е нвйстрахотното небитие; физиче
ската смърть е само привидно
небитие.

ЗД О Ш Ш В ЗЕЙИ ВЪ Ю. ДОВРУМИ

е м£
0 ид и !
чЪГоЛ

ветЪ н а всички о б щ и н и в ъ Д о б р у д ж а
ность най-бърже, понеже тия
, лъгласно постановлението на комисии ще приключатъ рабо
Мивистерския съветъ Na 3364
тата си и ще бждатъ отзовани.
В. бр. 186) земите въ ю.
ТЪзи списъци ше останатъ въ
Праздници, съб6а%уъ0жест-/
руджа, запазени да бждатъ
общините
и по техъ ще се и з 
ва все весели и рад^^гчи д н й } ' рнати на ония българи, на
ама нека да ви признай^квкво1 които румжнеката власть ги е вършва отдаването подъ наемъ
пъкъ разбра отъ тЬхъ нащиятъ отнела, ще следва да се да- по реда, по който еж отдадени
добъръ и всеуважаванъ прия- датъ подъ наемъ за срокъ отъ държавните земи презъ протель бай Колю — стипцата, по една година на лицата, за които летьта на 1941 г. По единъ.
принадлежность най-изисканъ еж запазени отъ комисиите по екземплиръ отъ сжщитЪ спи»
кръчмарь.
оземляването. Тия земи ще се съци се изпращатъ въ агро
Поетъпкалъ заведението си даватъ подъ наемъ при сжщитЪ номството за справка.
отвънъ и отвжтре съ маси и условия, по които еж отдадени
Лицата
претендиращи > за
столове, като че ли царскиятъ подъ наемъ дъжавните земи
връщане
отнетата
имъ земя ще
синъ ше дава гощавка и си презъ пролетьта на 1941 год.
г
прави човека добре сметката.
Въ връзка съ това въ най- следва да подадатъ заявление
Дма сметка, която се прави скоро време общините ще съ- до съответната община, че же*
Последна снимка"на~убития полиц. началникъ Ат. Малиновъ, направена
лично отъ кръчмаря.
ставятъ списъци за резервира лаятъ да я ноематъ подъ наемъ
на самото м-Ьсто на последния пожаръ въ Добричъ (избухналъ на 3 м.м.)
Свириха, играхв и се весели ните земи, за цельта и списъци за една година. Неподвлигв
снеть наедно съ нашия гл. редакторъ Георги Дим. Ивановъ и пожар
ха гостите селяни, па като дой на лицата, подали заявление до заявление не ще бждатъ удо
ния командиръ Ив. Обущаровъ.
де края на всичко, по обедъ, комисиите по оземляването, влетворявани, затова кметоветЪ.
се втурнаха ичведнажъ въ за претендиращи зв връщане на трЪбва да обяватъ на иитерерующигв се разпоредбите на
ведението му. Посреща бай Ко отнетата имъ земя.
лю гостите, хили се, кланя се
Данните по съставянето имъ Министерското постановлени!
и търчи като сновалка по ма ще се събервтъ отъ комисиите и ги подкаиятъ да подадат?
Ж И В ОТЪ
сите.
Главната полска работа въ че трупътъ но всекиго въ ро
по оземляването, по възмож- заявление.
Тукъ некой наредилъ по ма
българско Добруджа е вече дината е благословенъ.
сата сума видове сухоежбинка,
п^чти напълно привършена. Ре
Резултатите отъ тази година
други пъкъ — какво ли още не
зултатите отъ първата година еж на лице. Т е еж по-убедишешъ. Дма нали всичко требва
положенъ трудъ въ предалите телни отъ всичко останало.
здраво да се полее, та все е
на отечеството, подъ закрилата Пр»движпанйята, изказани ми
нуждно нещичко да се пресу
на българската власть, на пъл налата година, когато се гла
БЪЛ ГА Р С КО ТЪР ГО ВС КО
ши, но за вино недей толкова
на свобода, при която всЪки суваха извънредни кредити за
пита, защото му вкисна цената,
може да даде максимумъ трудъ, Южна Добруджа и предприе
ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО
Духовната смърть" н е м а та затова повечето го удариха
да положи възможните усилия, маха редица възстановителни
за'да постигне н%що повече, работи, се напълно оправпаха. власть надъ големите синове на бира. макаръ, че горчивъ
ВАРНА
еж е на лице.
Тогава се подчерта, че отпус на народа и човечеството, за вкусъ, казватъ некой имала. И
Реколтвта въ Южна Добруд натите суми за възстановява това Стефан ь Караджа е живъ сипятъ се поржчкитЬ, та глава
да те заболи отъ викания и
жа е повече отъ добра. Хамба нето и стабилизирането на сто и днесъ.
протести:
Той
е
живъ,
защото
отъ
не
рите скоро ще бждатъ пълни, панския животъ въ този край
населението рапостно и довол ще бждатъ стократно оправда говото бунтовническо дело се '• „Хей, кржчмарю, дай една
ни : Лобрупжа въ най-скоро хранеха душите на български бера тукъ бе! Колко пжти вече
но отъ постигнатото.
О с н о в а н а презъ 1896 година
Отличните резултати се дъл- време отново ще бжде житни те бунтовници, които дойдоха викамъ за това. И бутилките
следъ него.
се мъкнатъ една следъ друга...
Централно управление въ София
жагь, несъмнено, на новите цата на България. .
Пъкъ бай Колю се приютилъ
Той е живъ и днесъ, защото
условия на населението въ то Днесъ тя, наистина, вече е
клонъ въ< Скопие.
зи новоосвободенъ български отново ед«а отъ най-ценните отъ неговите слова и дела, ко въ кухнята, отлива половината i
крий.
I. СПЕСТОВНА СЛУЖБА:
наши области, само следъ го роновани отъ неговата героич отъ шишетата въ другите on- j
Въ началото при присъеди дина свободенъ животъ,отново на смърть, се хранятъ душите разднени бутилки и ги допълва
Вложители . . . . 735.000
на днешните български деца. съ резлива сода. Правъ си е
няването на Добрудцжа се по житница на нашата страна.
Събрани влогове 4.66O.OOO лв,
Той ще е живъ и утре и на човека, кжде ще намери на
ложиха големи усилия, за да
Резултатите отъ реколтата въ
се подпомогне населението, кое Добруджа еж особено ценни веки, защото вечни еж чисти всички само бира и, то толкова •
II. Ч Е К О В А
С Л У Ж Б А :
то ние заварихме въ доста пла сега, когато житните храни те и могжщи трепети на народ бутилки. Пъкъ нвй-сетне и жи
С
м
ъ
т
к
о
п
р
и
т
е
ж
а
т
е
л
и
7.0ОО
вота
доста
поскъпна,,
требва
да
чевно положение. Нивите 6txa иматъ такова rontMo търсене. ната душа, отъ които се е роАвоари, по СМЪТКИГБ
2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 лв._
опустошени^ кжщитЪ- разгра- отъ което най-хече ще «гпечели дилъ нейниятъ ,беля.занъ с и н ъ / ^ у се търси„леснината. И про
бени и развалени.
и които се е изтъкало целото дължава бай Колю лаборатор
българското стопанство.
Касова с л у ж б а п р и централното у п р а в л е н и е в ъ
ните си опити...
Само една година свободенъ
Добруджа е отново една отъ негово земно битие.
София,
клона в ъ Скопие и 850 тетеграфо-пощенски
Той е живъ навеки, защото "•'• R\народа отвънъ, доволенъ,
животъ 6 t достатъчно, за да основните съставки на българ
станции в ъ Ц а р с т в о т о .
щастливо
се
уригва
безъ
пред
вечни
еж
народната
любовь
и
може българското население ското наропно стопанство, а на
отъ Добруджа да почувствува селението й — пръвенъ двига- признателностькъмъ всички си варителни извинения и плува
топлите грижи на родната тель въ изграждането на еко- нове на светлината и живота. въ удоволствие:
ВАЖНО!
НОВО!
Да, приежтетвието на Карад- ' „Брей разлива бера бе . .. .
ИНТЕРЕСНО!
власть, да види, че въ отече номическия възхолъ на Бъл
жата винаги ще се чувствува сякашъ отъ пжпа ми ще потече.
ството всичко върви по-иначе, гария.
И Струмски
От;кри се
между насъ, защото, подобно Хей, момче, скоро дай още една
бера
бе
.
.
.
на Ботйовите балкански само
ПЪТНИЧЕСКО БЮРО
диви и ние винаги ще търсимъ '.: Приготовлява, фабрикува вжнеговия духъ.
тре у кухнята бирата си.бай
за обработване п о д ъ наемъ з а една година. Снабдява"
Търсимъ животворящия духъ Колю и хичъ нему мига окото.
нето с ъ земя ония стопани, които иматъ собствена земя
на Караджата, за да бждемъ .съ Кой ти разбира отъ унгарска
отвъдъ б ъ л г а о о - р у м ъ н с к а т а граница, с ж щ о така и на
него и чрезъ него вечно живи музика. Пиво, като пиво, хемъ
в ъ г р . Д О Б Р И Ч Ъ » , ул. Гр. Маджистрати 1
всички добруджанци-бЪжанци отъ старитЪ предЪли на
се пени, хемъ реже. Пусти за
българи.
(срещу склада нв кооп. „Напредъ" до превозната
Царството. Оземляване на безимотните стопанигорели и пресъхнали уста раз
П Г. З я п к о в ъ .
служба
Добричъ —Варна)
Телефонъ № 30
преселници отъ сев. Д о б р у д ж а .
биратъ ли ти отъ тия специални
Съгласно постановлението на
науки.
Като
засмуче
некой
бу
Останалите свободни' земи,
Мчистерския съяетъ отъ 19. 8 следъ задоволяване упомена
тилката, ама смучи я човекътъ
т. г., на общ«ствено-вгрономи- тите лица ще се разделятъ
до като лъсне дъното й, та чакъ
На 2. X. 1916 година, при из тогава я отлепя, па като се
ческите служби въ областьта межпу беземленните с. добруи свързка съ всички градове въ Царството.
пълнение на отечествения- си уригне най-либерално довол
се възлага да отдадятъ подъ джанци-преселници.
Извършва
следните служби: Поема търговски предста
дългъ,
падна
убитъ
при
Демирънаемъ, въ най-непродължително
ство озарява лицето му.
вителство,
управлява имоти, действува за пенсия, визи
Наемателите на земите еж Хисаръ поетътъ Димчо Дебе
време, всички свободни дър
Лхъ тържества, тържества,
паспорти, дава сведения, прави справки въ всички мини
жавни земи на стопани, които длъжни да заплатятъ на по ля новъ.
колко радости носите, колстерства и учреждения, извършва градска и междуград
Роденъ въ 1887 година въ к о
заменявате съ ща
иматъ земи отвъдъ сегашната земления фондъ, за единъ деб
ска услуга, извършва официални преводи на всекакъвъ
българо-румжнека граница, как каръ първа категория земя, 50 гр. Копривщица, живелъ много тие и колко интересни пълни
видъ документи, доставка на стоки и пр.
то и на малоимотните стопани, лева годишенъ наемъ и 30 лв. оскждно, той търсилъ утеха въ съ съдържание гледки ни пред
преселили се отъ вжтрешность на декаръ земя отъ втора ка поезията.
лагате Вий.
на страната и тия отъ сев. До тегория. Категоризирането се
Литературното наследство на
3
най-прецизно, акуратно и навреме.
g
Гедимиръ
извършва
отъ
общинската
ко
бруджа. За да бжде извършена
Дебеляновъ, поради ранната му
тази работа по-бързо нареде мисия за т. з. с. Къмъ поста смърть, не е големо, но то ос
но е до всички агрономи да вянето на земи отъ втора ка тави трайни следи въ нашата
проучатъ добре всички оста тегория ше се прибегва въ литература.
нали държавни земи и да из- краенъ случай. Нвемътъ се вна
Поклонъ предъ светлата паИзвестния хотелъ
отъ Северна Д о б р у д ж а
вършатъ възложената имъ рася отъ наемателите на общин меть на поета.
Освобождението
на
Добруд
бота съ по-голема планомер- ския бирникъ при сключване на
Тракия, Македония и За
договора.
ность.
Д о б р у д ж а н ц и ! f жа,
падните покрайнини постави го
При отдаването на земите
Посещавайте въ Варна леми задачи предъ държавата,
в ъ В а Р Н а на ул. Итало-Балбо" ви п р е д л а г а
ще се спазва слепния редъ:
наредъ съ другите, задачата за
Кооперации,читалища
(
Най-напреаъ свободните земи
подпомагане производителните
НОШУВЛНЕ
б а к а л и , кръчмари,
срещу пошата
ще се отдаватъ подъ наемъ въ
съсловия. За Добруджа, както
Хотела
с
е
намира
много
б
л
и
з
о
д
о
пазаря
1-4
жгъла Владиславъ и Съборна и за останалите освободени зе
замедЪлски стопани
срокъ отъ една година на ония
н
а
к
ж
д
е
т
о
щ
е
останете
стопани отъ ю. Добруджа, които
ми, тази грижа бе изразена въ
най-доволни.
иматъ собствена земя отвъдъ
отпущането на необходимите
Съдържатель: Василъ
сегашната българо - румжнека
кредити отъ Българската земе
Николовъ, добруджанецъ делска и кооперативна банка.
граница. На такива лица ще се
ТРИКОТАЖ Е НЪ МАГАЗИН?
За вашите
даватъ
пространства, които
Въ
връзка
съ
този
починь,
отъ
магазинъ или
имагъ отвъдъ границата, но не
Банката б е издадено нарежда
жилище чис
не, съгласно което отпущането
повече отъ 50 декори. За ло
та бела свет
УЛ. „КОЛОНИ" № 17 — В а о н а
на
кредити за дребните тър
зята, овощните и зеленчукови
лина ще има
Новото време иска но говци
Награденъ съзлатенъ мелвпг. u п..„ " « н и а
и
занаятчии,
преселници
градини, може да се даде двой-|
те с а мо съ
ви ср-Ьдства за работа* отъ северна Добруджа ще ста
„
.
.изложбГ1ИвГна°МЪ ° Т Ъ V М0СТРвН'
но на оставеното отвъдъ гра- j
петролни
ницата пространство обикно
ПИШУЩИ МАШИНИ ва безъ. поржчителство, подъ
Произвежда най.* И нни в»ъ ^п L « u
ф енери
гаранцията на държавата. По
вена обработваема площь.
отъ гаоамтГ«!?^
«ени плетива
га
Р«нтирани цвЪтове
този начинъ се създава едно
Сжщо така и на всички доголемо улеснение за двете съ
бруджанци-бежанци, дошли отъ
който гори за 16 часа
при снабдяването имъ
циклостили и смътач- словия
старите предели на Царството
1 литъръ петролъ.
съ средства за производство и
и неозем/ени, както и на неони машини търсете
СДМО при представителите
търговска дейность, което безъ
земленитЪ поради ненавремен
при представителите
съмнение ще се отрази върху
ното набавяне на документи на
стопанското засилване на ново
„
В А Р Н А
местни стопани ще се постжпи
Д о б р и ч ъ , на Шадравана
освободена Добруджа.
ул.
.Панагюрище"
JSfe
3
Х
А
.
по тоя редъ.
ДОБРИЧЪ, на Шадравана
—
и ще т д.
Телефонъ № 27-10
у*4 *
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Дай една берабе.Л

Тип.i.fa*.ft >**

Резултатите отъ година свободенъ

Българино, обичай морето!

Пощенска Спестовна Каса

Раздаване земитЪвъ ю. Добруджа

1)

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВЪ

БЪЛГАРИЯ"

Редовна пътническа служба

ДОБРИЧЪ- ВАРНА - СОФИЯ

Вс1ька п о р ъ ч к а с е и з п ъ л н я в а

Кредити подъ гаранция на
държавата за преселниците Добруджанци гости на Варна!

„ММШВ^-ЗевГШВЪ"

ресторантъ, ЛОЗА"

. S Z I £ , S в*м * червени вина" ^ - - а

Запомнете!

Общини и кооперации!

ПЕТРОМАКСЪ ОРИЖИНАЛЪ

Сепунаровъ & Имзретски

отлична чистота и спокойно

гАдлеръ

.БАБА МАРТА"

Бонбонева фабрика „Б 0 Р Н сДй В ™

тодор-ь гр.ТжколиЕв-ь

Сапунаровъ & Имзретски

Брой 16.

„Добруджанска поща"

Преди една година
Измина една година, откакто
Добруджа влезе отново въ вла
дение на Майката-Огечество.
Целиятъ български народъ ли
куваше отъ безгранична радость. Добруджанци посрещна
ха съ неописуемъ възторгъ бъл
гарските войски-освободители.
Колко мили сцени, колко сълзи
на радость и щастие потекоха
по неизплакани очи. Дни бвха,
•когато сърдцето отвори своите
двери на отдавна, съ години
чакано щастие за да смъкне
своята спотаена мжка.

пълни опраздненитЪ хамбари.
Както следъ всеки трудъ идватъ дни на веселие и безгри
жие времето на упорния трудъ
минава въ страниците на забве
нието, но обаче, ний,не требва
да зобравимъ този трудъ, ко
муто се дължи радостьта следъ
летните дни. Ние не требва да
забравимъ тия, които еж ви
новници да не остане кжтче
отъ добруджанската земя неизорано и незасето. Намъ се налага'-{да имъ благодаримъ за
техните усилия грижи и изра-

ВИЕНСКА

Сто. %
МОДА

3EMEIMCI0 - СТОПАНСКИ ПРЕГЛЕДЪ
Кога д а сЪвм-ь пшеницата

,

Получаването на редовни и ватт» презъ есеньта, развиватъ
по-добри реколти може: да се се по-бавно презъ пролЬтьта и
очаква тогава, когато сеитбата поради забавянето на развити
бжде извършена . презъ октом- ето си много по-силно се наповрий. Извършването на много датъ отъ ръждитЪ.
ранни сеитби, още презъ сеп
При ранните посЪви, а още
темврий, както и късни такива,
повече и въ късно извършени
презъ ноемврий, намалява вЪте сЪитби, се наблюдава ре
роятностьта да се получатъ подово загубване на растения и
сигурни и по-високи реколти.
оредяване на посевите, дълПри късните сеитби каче жещи се на измръзване, недо
ството на полученото зърно е статъчно н а в л а ж н я в а н е . унивинаги по-низко. Късно засети-, щ о ж а в а н е о т ъ животински
те пшеници слабо се окореня- неприятели и п р .

СТРАТЕГЪ

Гледашъ го, нищо и никакъвъ
смачканакъ. По цЬлъ день кръ
стосва улиците съ чанта въ
ржка, а въ сжщность нищо не
работи. За да изглежда по
представителенъ носи
мека
шапка, за по-голЬма внушителность — очила.
Посещава нан-голЪмитЪ ка
фенета. Поржчва си едно кафе
и следъ това презъ всеки двадесеть минути по една вода.
Пгезъ това време прочита
О б о р с к и торъ и т о р и щ а
ВСИЧКИ вестници ведно съ обяв
ленията.,
За възстановяване и поддър
Изхвърлянето на оборския
Интересува се отъ всичко,
жане производителните сили на торъ на купища край селото
нап-вече отъ политика. Обича
работната земя оборскиятъ торъ или разхвърлянето му изъ ни
^%
да се разговаря между четири
е отъ по-големо значение отъ вата безъ да бжде заоранъ е
очи Крайно любезенъ и любезизкуствените (химически) то голема загуба за земеделеца и
дателенъ е.
рове и поливането. Оборскиятъ българското земеделие. Пора
Въ чантата му ще намери Жакетче и пола отъ пъстъръ въл- торъ, обаче, требва да бжде ди големото значение на тори
t
съ цикламена блуза и доброкачественъ!
J&
те всички географски карти ненъ платъ
щето за поддържане плодоро
б-вла касторена шапка.
Такъвъ торъ можемъ да има дието на българската земя дър
на
държавите,
кждето
има
5
'-«**
«.че- s
- ,
ме само. като го събираме отъ жавата подпомага земеделците,
фронтове. За всека евентуалживотните и запазваме въ не- за да си изградятъ торища. Тя
ность носи и червенъ моливъ.
пропускливи торища до извоз ги подпомага да се снабдятъ Й
Често пжтп ще го видите въ
ването му на нивата.
кафенето предъ приятели да
съ изкуствени торове.
Всеко земеделско стопанст
шушука нЪщо и многозначи
Всеки земеделецъ, който ис
во, което държи добитъкъ,треб
телно да клати глава. СтраЗа учителя
ва да има и торище, въ което ка да си построи торище и да
тегъ е. Гениаленъ
стратегъ!
Най-обременената и най-зле да пази тора. Добре звпазени- си купи изкуствени торове, да
Постоянно чертае върху картитЬ съ червения моливъ, и платената професия у насъ е ятъ въ торището оборски торъ се обърне къмъ агронома, кой
предварително превзема гра учителската. Може ли тази ог- се'извозва на есень, следъ при то ще го научи какъ да поКомисарьтъ' по заекването г. подполк Мумджиевъ, заедно съ СВОИГБ пом. довете, преди още да еж пад рЪмна професионална и обще вършването на другите полски стжпи и какъ ще го подпомог
комисари г. Коста Георги евъ и г. Дим. Марковъ.
ствена дейность да бжде из работи, и се заорава на нивата. не държавата.
нали. . t
v Какво 6tme обаче Добруджа, зимъ нашата признателность за
Напоследъкъ, обаче, го сре- вършвана при сегашните оскжцвъ сжщность, малцина знаяха. това.
*
щамъ често безъ чанта. Наму- ни учителски заплати? . . . Н и е
Хлебородната
добруджанска
Хвала вамъ труженици, знай сенъ е и сърдитъ! Не приказ подаваме ободрителна ржка на
БЕЗ.
АКЦ. ДРУЖЕСТВО
степь, която щедро даряваше ни и незнайни, които съ своя ва. Не отива и въ кафенето. учителството, за да почувству
своя трудолюбивъ и упоритъ упоритъ трудъ и твърда воля По всичко изглежда, че трите ва своята висока мисия и да не
въ работата си стопанинъ треб извършихте единъ смелъ под- букви 3 3 Д еж му повлияли бега отъ професията почти ма
сово.
ваше да бжде на време под вигъ въ борба и работа съ пол доста.
Придворни доставчици
готвена за да приюти въ своята ската ширъ 1
'
Ще издържи ли аджеба, а ? "[ Налага се, да се направи смЪЛастжпка за увеличаване сред
гръдь зърната на идната жетва.
Р у с о ф о б о ф и л ъ т ъ ствата за препитаване на бъл
Моментътъ 6 t кратъкъ и не
търпеше отлагане. Требваше
Иди,-че го разбери! Преди гарския учитель. За български
много трудъ, много машини и за п о д о б р е н и е расата на бЬше противъ болшевикитЬ, та те учители требва да се намесеме за поеЬвъ.
и дума не можеше да му спо- рятъ средства за бюджетното
добитъкъ въ Добруджа
менешъ за тЪхъ, а сега, Боже увеличение на заплатите имъ
Тогава по решение на М-то
Министерството на земеде у пази.i Ха си му споменалъ съ по-голема щедрость.
на земеделието, Съюзътъ на
собствениците на едрия земе лието проектира да създаде нЬщо противъ съветите, ха те ^ Предъ българската общестделски инвентаръ въ България единъ държавенъ заводъ въ е пребилъ, като краставо куче. веность времето слага задачи
бе натоваренъ да Зорганизира новоосвободената часть на До ; Защо си промени мнението съ епохално значение. Постиг5 ^фабрики в > ; :
изор*аването й- заекването Г на бруджа, въ който ще бжде доста- 'и кое го'накара да стане на tfefxrte териториално * единстйо
венъ
породистъ
добитъкъ
за
времето такъвъ горещъ при- на земите ни. Духовното сцеп
^станалата отъ изселените коПЛОВДИВ-Ь, Р У С Е , ВАРНА,
лониеги земя въ Добруджа". И разплодъ, като коне, бици, пръ върженикъ на комунистически ление средъ всички българи е
Ш У М Е Н Ъ и БУРГАСТа.
потеглиха къмъ равна Добру чове, свини, птици и пр., които те доктрини не можахъ да още една задача, която е не
джа върволици отъ влакове ще служатъ за расовото по разбера. Може би отъ любовь разрешима беть дейното уча
претоварени, съ земеделски по добрение на скотовъдството въ къмъ . . . . опозицията! Кой стие на учителите. Учителст
УпотрЪбява винаги най-отбрани
вото може да даде най-добрите
знае ?. '
„
собия — машини и хора — тру- този районъ.
Домашниятъ
работенъ
доби
войници
и
най-добрите
граж
долюбци.
Но всеки случай, сега не е
отлежали и ароматачни т ю т ю н и
Мощни трактори прекосиха тъкъ въ Добруджа се цени и нито ф и л ъ нито ф о б ъ . Не! дани.
надлъжъ и наширъ равната гледа много добре отъ земе По настоящемъ е ч а к ъ л о ф и л ъ •. Българското учителство мо
ХАРМАНИ ВИНАГИ ЕДНАКВИ.
же и требва да бжде ободрено
степь следвани отъ върволица делския стопанинъ, който ясно, или нЬщо подобно . •. .
съзнава
значението
и
ползата
и направено по-дейно.
плугове, които разпраха хлебо
Гриша.
родната гръдь на добруджан отъ добре гледанъ и охраненъ
Сотиръ Яневъ.
ската земя. Времето б е кратко, добитъкъ, като помощникъ въ "Доставени еж около 20
неговата
стопанска
дейность
и
Поради изчерпва
работата прекомерно го лема и
хил. кгр. меденъ корбонвтъ за
борбата срещу упоритите труд новите грижи, които се по-. лекуване семето за посевъ про
не на в с и ч к и
ности се разви при едно бързо лагатъ за подобрение расата, тивъ мазната главня и 2 хил.
особенно
на
работния
добитъкъ,
ТРАКТОРИ
темпо. Резултатътъ е на лице.
кгр. живачни препарати за с ъ 
За подобрение на скотовъд
Всичко това, което б е предна- се посрещатъ съ най - голема щата цель.
ството въ Добричка околия еж
чертано да се изпълни се из радость и внимание отъ страна
доставени 115 кочове отъ по
върши въ определения срокъ. на селските стопани отъ този
Добруджанци! Четете родата Меринофлаишъ, чрезъ
край на България.
Дойде първото лето. Трудътъ
Ва.щиятъ
защитникъ в-къ което ще се постигне едно зна
бе заплатенъ съ богата жетва.
п р и е м а т ъ с е п о р ъ ч к и <за д о с т а в 
„Добруджанска
поща". чително повишение въ каче
Потече златожълтб жито и изк а п р е з ъ з и м а т а и пролЪтьта,
ството и количеството на въл
Генераленъ
лредставитель ГДВРАИЛЪ .
ната,
а
сжщо
така
ще
бжде
и страдания, по нещо много скжпо, загубено
КОЛАНДЖИЕВЪ, София, Мария Луиза 16
вече, което топеше детското ми сърдце. Из увеличено живото тегло и млеТелефонъ № 2-27-28
правена на борда на парахода, обгърнахъ съ кодвйностьта на местната овца.
погледъ целиятъ градъ и околностите му, ста- Освенъ това при кръстосването
райки се да запомня всичко и да запазя тези на местната раса съ Меринос; З а в ' о д и ТОМ;А О А В О В Ъ
мили спомени за винаги. Унесена, изпращахъ ната, земеделския стопанинъ, D
Производство: Сапуни,, туткали, гресове,
прощаленъ взоръ и съ скрита болка въ ду специално скотовъдеца ще има
(Спомени отъ детинство)
тахъниЛпарфюмерия и пр.
шата си съзрехъ познати полянки на волни едно по-качествено и увеличено
Свежо септемврийско утро руменееше съ
безгрижни игри. Ето ги спретнатите кжщи съ количество вълна, която е мно
Собствено п р о и з в о д с т в о . ——своя дивенъ чаръ. Трепна сутришна омара и
китни дворове и градинки. Л тамъ на височи го търсена и предпочитана на
ВАРНА
забиха клепалата на Тутраканъ, канейки хо
ната се 6 i n e e училището съ тополите въ дво пазаря и плащана на по-виКантора Кн. Длександъръ 8. — Заводи Индустр. квтрталъ
рата за утринна молитва. Днесъ беше необиксоки
цени.
ра, които вишатъ върховете чакъ до самото
Тел. 22-68
Тел. 25-19
. "f
новенъ за мене день; радость, неизпитана до
небе. Черковицата се затуля отъ дърветата и
сега, изпълваше детското ми сърдце, отъ днесъ
Така
с
ж
щ
о
фирмата
з
а
к
у
п
у
в
а
з
а
н
у
ж
д
и
т
е
на
фаб
се вижда съвсемъ малко, само клепалото личи
озъ за пръвъ пжть прекрачвахъ училищниятъ
риката в ъ Варна неограничено количество негодни
отдалече. Ето и сенчестиятъ равенъ пжть, напрвгъ.
за полезна р а б о т а : КОНЕ, МУЛЕТЛ и М а Г а Р Е Т а .
реченъ „алеите", който води къмъ лозята; а
„Трекето", така се наричаше нашето учи далечъ
далечъ нейде задъ града, едва се
i Минист. на търговията № IV. 33.16883/1941
лище. То бе за менъ така приветливо и мило, белятъ каменните кръстове на гробницата въ
Разрешения :! Министер. земеделието, отдЪлъ санитарноквцнало на хълма, гушеше се подъ сенките на местностьта .Дайдъръ", на падналите войни
.' ветеринаренъ № 20977/1941 г.
стройни тополи, които обграждаха училищни ци. Спомнихъ си тогава, че и моятъ баща пре
ятъ дворъ.
.
П
л
а
щ
а
н е въ брой веднага ф р а н к о Варна
н
ди единъ месецъ даде живота си въ дань за
И ето, занизаха се безгрижни детски дни отечеството. Сълзи замрежиха очите ми, които
въ тичане, игри и разходки.
искаха да видятъ. всичко за последенъ пжть.
Така неусетно минаха щастливи две годи
— О, мили, скжпи.спомени, крито само дет
ни, отлегвха бърже, като хубавъ сънь.
ските души могатъ да познаватъ.
Сега душата ми се кжпе въ спомени отъ
И после, съ първите дни на една есень,
настжпиха тжжни и страхотни дни. Мълвата, детинството. Милея още за онзи край ; жадуКнигоиздаселство, Книжарница, Централа
която се носеше, че Тутраканъ не е вече нвшъ, вамъ да го видя отново пакъ. И като че лй въ
е най-гол-1ьмата и н а й - м о д е р н а
излезе верна. Въ този тжженъ и скръбенъ мо- този моментъ затаена светла радость гали ду
к н и ж а р * н и ц а въ. Б ъ л г а р и я
шата
ми
при
мисъльта,
че
дойде
часътъ,
ко
ментъ за България, ние требваше да бързаме
съ напускането на града. Всички учреждения гато този откженатъ български кжтъ, е своДоставя всички български книги по намалени цени
се вдигнаха. Въ една мрачна студена сутринь боденъ и отново стана нашъ.
и износни условия. Главно представителство н а
на 10 септемврий 191&*година, ние напустнах— О, свиденъ и хубааъ Добруджански край,
РУСКИ ИЗДАНИЯ
ме Тутраканъ съ последното превозно сред какъ бихъ искала да обходя твоите гори и
ство — единъ малъкъ товаренъ параходъ, кой полянки, гдето играехъ невга. като дете, да се
Приема
поржчки
за книги на ВСИЧКИ ОЗИЦИ:
Унищожете ги оъ
то бързаше да се измтгене отъ този нещастенъ възкача на хълма, любимото ми место, и отъ
немски, английски, френски, италиански и др.
ЦЕЛИО!
край.
тамъ да се налюбувамъ на твоите равни пло Зърна — противъ мишки — 14 лв,
Помня и до днесъ онзи часъ на разлжка дородни ниви и китни лозя.
Паста—противъ плъхове —30 лв.
Четете вестникъ „Добруджанска ПОЩА"
Виолета П. Кожухароша.
отъ свиденъ отечественъ край, часъ на мжки

а

wltypem

'.СЪЕДИНЕИИТв ТЮТЮНЕВИ ФАБРИКИ:

Държавенъ заводъ

Най-голямото българско
предприятие за производство
на папироси и тютюнъ.

Подобрение на овцевъд
ството вь Добруджа

„БУЛДОГЪ"

печатница :Саьтлина:-Варна

ТУТРАКАНЪ

Т. ф. ЧЙПЕВЪ- СОФИЯ

rt.Sy*$r

Яилести-педстбиА
Ш причиняван плъховете и нншкнтЬ.

Брой 16.

.Добруджанска поща*

Стр. 4.

БЛАГОДАРНОСТЬ.

imam-

Една iiimnni куждз зп Дсбруджа

Д о б р у д ж а н с к и я з е м е д е л с к и стопанинъ чувства новъ
импулсъ к ъ м ъ по-интензивна творческа дейность. НеобРедакция и администрация ул. »Гр. Маджистрати" 1—Добричъ ход«мостьта о т ъ з д р а в а поминъчна респ. з е м е д е л с к а
Пощ. чек. с/ка 6772. Тел № 30. За писма : пощ. кутия № 2. просвета за д о б р у д ж а н с к и я селянинъ. Д о б р у д ж а трЪбва
д а с к ж с а с ъ своята примитивность о т к ъ м ъ с ъ о р ж ж е ния и първобитни с р е д с т в а на земед. производство.

ВЕ&ТШ№ЗА-ЗАША'ИпдаСИТМ

Тържественоoсвещаванеп а м е т т ап-лчч

Д о б р у д ж а трЪбва да се освободи о т ъ рамкитЬ
на своето традиционално и изостанало
стопанство

Дълбоко трогнати отъ големото ^ Р ^ " в о ' с ^ ^ В Ъ
го, дъщеря, синъ и роднини на покойния ХР. С Т Е « ™ O B b
изказваме своята благодарность на с в е % И ^ Т н и Г д Г р е к т о р У ъ
жената панихида " « ^ ' ^ t f f ^ n n Z ™ г. Ст. Пеневъ, адвокату г. Сакеларовъ, г ну ч "
„ъ.лото
прочувственото му слово, което разплака всички и на цЪлото.
Добричко гражданство, което съ своето присъствие почете
паметьта му.
Жертвата, която даде Хр. Стефановъ, съ n P « « » » J J » J £
ната си смърть предъ олтаря на Родината ни, е оценена отъ
всички добри българи и тя оправда своето значение и с и и с м п .
съ мждрата политика на нашиятъ Вождъ Н. В. Царь °орисъ
111 — обединитель на всички българи, съ което се постигна
идеала не българския народъ.

Б о ж а н а Хр. Стефанова и чедата й .

?ГХРОНИКА>:

на убития д о б р у д ж . с е н а т о р ъ Хр. Стефановъ'отъ Добричъ
(Продължение отъ страица 1-ва)
Измина една година откакто ване нарветналите нужди на
формяване на високо българско докато България има народъ, южна Добруджа скжса съ свое народа ни. Да играе ролята на
гг
ВарнеНСКИЯ народенъ теа
съзнание, гранитна скала, въ отъ който, всеки гражпанинъ то минало и заживе съ живота пъовоизточникъ на сурови ма
О б л а с т н а т а земеделскокоято еж се разбивали всички е готовъ да се жертвува за на свободата си ! Прйзъ този териали за индустрията, свър стопанска дирекция въ гр. Дотъръ ОТКРИ официално сезона
стремежи за претопяване. Лоб Царь и Родина, тя ще пребжде кжсъ периоць отъ време наша зана съ нуждите на държавата бричъ ше организира четири съ битовата пиеса .Боряна»
отъ Иорд. Иовковъ. Присжтното мЪсто, на което се нами въ вековете.
та държава положи големи май и народа ни. И въ последно домакински курсове въ некои
раме ний днесъ, е станало све Поклонъ предъ светата па- чини грижи за да с-pee добру- време ПРИ ТИЯ размирни съби отъ по-големите села на До ствуваха много официални лица
то за вевки българинъ, чрезъ мять на бореца за нвциона сво джаскитЬ сърдца и влее въ тия -' гарантира продоволствие бруджа. Тези курсове ще бж на града и публика.
:помена за борбата, която е бода Христо Стефановъ.
техъ струята на топлата май то на войската и Народа ни въ датъ най-малко четиридесеть . Л и т е р а т у р е н ъ вестникъ
подилъ покойниятъ за тия, кодневни и ще. иматъ за цель да въ Шуменъ. За първи пжть въ
Другарьтъ и сподвижникътъ чина кръвь.
случай на войча.
цго останаха слецъ него. Ду- на Хр. Стефановъ, г. Цонко ПенИ действително, една година
При тези трудни задачи на дадатъ домакинска подготовка
хъгъ на покойниятъ, винаги е ковъ, целъ овладанъ отъ въл само бвше достатъчна за да се българското земеделско сто на възрастни домакини. За из гр. Шуменъ ще излиза литерапитаелъ надъ поробена Добру- нение, произнесе редко грочу- почувствува осезателно о т ъ панство, за земеделското сто веждане на курсовете се тър- туоенъв-къ.Литературенъ Екъ"
•лжа, за да подсказва на ро- ствено слово за делото и лично- всеки добруджанецъ, какъ жи панство въ новоосвободена Доб сятъ две специалистки по до списванъ отъ утвърдени -бъл
бьтъ, какъ требва да се работи стьта на Хр. Стефановъ и негови вота подъ бащинъ покривъ про руджа не може да продължава макинство и готварство, свър гарски писатели и поети като
г, г. Чилингировъ, Поляновъ,
и умре за България
те заслуги къмъ добрупжанцч. тича по-спокоенъ и по-осмис- съ своята примитивность. Нешо шили най-малко средно земе- Вл. Русалиевъ, Ник. Дтанасовъ,
Думите му беха пропити съ тол ленъ.
повече, добруджанското земе делско-домакинско училище и Пеневъ и др. Вестникътъ ще
/кова искреность и беха толкова
Прегь този едиогодишенъ делско стопанство въ препвидъ две технички по шевъ и бро се редактира отъ младия нашъ
вълнуващи, че наоколо всичко гвободенъ животъ добруджан великолепните климатически и дерия съ завършено практи колега г. Петъръ Рибаровъ.
кжпеше очите си въ сълзи. ския земеделецъ стжпа здргво почвени условия, ще требва да ческо професионално 'училите. Първиятъ брой ще излезе на
Народната душа намери тукъ на своята земя и заработи съ се издигне на висотата на единъ
Кандидатките да си подадатъ 15 т.м. Той ще обединява твор
—
.
1Ь
отдушникъ за да изплаче своя по-голема сигурность и по-го- отъ най-важните центрове на документите въ Дирекцията, ческите усилия на интелектуал
та събрана отъ години болка. лемо желание. Негочиятъ трудъ земеделското ни производство. най-късно до 15,т. м.
ния елитъ отъ Шуменската
Духътъ на Стефановъ сякашъ се осмисли и стана по-интензиПредпоставката за това, оба
область и другаде. Въ в. „ЛиУ м о л я в а т ъ се всички або гературенъ Екъ" ще бждатъ
витаеше наоколо и спояваше венъ. Големите грижи отъ стра че е даването на по-висока зевсички души въ едно цело, окри на на държавата за възстано меделско-стопанска култура и нати на вестника, които не еж помествани работи на всички:
•\\Ч
лено отъ една воля, една ми- вяване на разстроеното добру по-широки земедЬпско-стопан- се издължили по една или дру М"вди творци въ о т д е л ъ , М л а 
съль, едно чувство . . .
джанско земеделско стопанство ски познания на добруджанския га причина годишния абона- до творчество". ЖелающитЪ да
менгъ на вестника, да сторятъ участвуватъ въ "първия бройна
Нека всеки отъ Васъ, който беха целъ подвигъ за нашата земеделецъ.
това
въ най-непродължителенъ вестника требва най-кжено да
мине край това свято за насъ страна.' Не се пожалиха ни го
Вь това отношение Допъл
место, снеме шапка и обърне средства, нито трудъ за да мо нителните Земеделски училища, срокъ, като внесатъ по пощ. ни изпратятъ материалите си до
почтително глава къмъ тоя све- же въ по-кжсъ срочъ да се лик които предстои да бждатъ от чекова с-ка 6772 сумата отъ 15 т. м. Всичко на адресь: П.
Г"
тълъ образъ, който е осе«нъ видира съ всички открити рани, крити о це поезъ тази учебча сто лева.
Рибаровъ за в. „Литературен*'
Паметната плоча на Хр. Стефановъ< съ толкова светлина, образъ, които се наследиха отъ мина
Редакцията е изпълнена съ ЕкЪ" — гр. Шуменъ.
година, ще допринесатъ много.
Ето кое не еж могли да уни- който вечно ще живее въ на лата власть, и л и създадоха
Нуждата отъ земеделско сто- верв, че г. г. абонатите ще се
В-къ „Добруджанска
следъ освобождението на Доб чганска култура извиква на жи отзоватъ на молбата й и ще
щожатъ поробителите, за да шите души.
руджа.
подкрепятъ
нейните
усилия
за
ПОЩА"
се поср-Ьща съ
Вечна ти слава, скжпи Сте
пгемахнатъ напълно влиянието
вотъ Допълнителните Земедел
ta покойния надъ българското фановъ. Ние вечно ще те помРазрешаването на най-главни- ски училища, които ще дадатъ подобрението на вестника, как възторгъ отъ всички зем,
население въ Добруджа за по нимъ и никога не ще забра- те и болни въпроси, именно тия поминъчна просвета на добруд- то За (по-широкото разнообра стопани въ Добруджа
държане на националното му вимъ твоето свято делр, което съ настаняването на преселник райския селянинъ и селянка, зие на материала, така сжщо и
тини завеща, — едва завърши цитЪ и окончателното ликвиди за да станатъ обучени земе за увеличение формата на ве защото ги освътлява най,
съзнание.
точно по всички въпроси
г. Пенковъ овладянъ отъ силно ране съ собственостьта на зе делски стопани и домакини, стника.
Гражданки и граждани,
вълнение.
мята е къмъ своя край. При майстори на земята и произ
Яко ний, при призанетоси въ
Следъ това мнозинството се разрешаването въобще на всич водството. Тия обучени земе
свободна Добруджа намерихме отправи за кино „Модеренъ ки специфични добруджански делски стопани и домакини ще
«цно население съ подчертано театъръ", кждето говориха на въпроси държавата полага го се създадатъ отъ младото по
гационално съзнание и съ вИ-родния прецетввитель г. Днг. леми грижи и се стреми да ги коление, което следъ една до
гокъ български духъ, и ако Сгоя-ювъ за делото и лич- разреши колкото се може по- бра школовка въ Допълнител
СКЛНДЪ тел. 68
ШУМЕНЪ
ФЯБРИКП тел. 223
"гнесъ, само една година отъ ностьта на Стефанъ Караджа и безболезнено и по-справедливо ните Земеделски училища ще
ПРОИЗВОДСТВО:
присъединяването й къмъ май г. Ив. Батембергски за ролята
Сега, когато положението въ бждатъ насочени къмъ стръм
1-«и ОТДЪЛЪ:
ката Отечество нема следа отъ на днешната младежь въ жи Добруджа добива своя норма- ния пжть на земеделския проНови народни модели Пернишки
27 годишно влияние на поро вота на държавата.
ленъ видъ, една голема нужда гресъ.
печки и готварски машини марка
бителя, то се дължи на борби
Днешниятъ день, който изжи- се налага съ своята актуалность
Тези училища еж едно ново
Каранфиловъ
те, водени отъ общественици, веха добруджанци, ще остане t Требва въ скоро време да се явление и единъ мощенъ фак2-ри ЧУГУНОЛ-ЬЯРСКЩОТДЬЛЪ
като покойниятъ, които нито за паметенъ за техъ.
|организира и даде широка зе- торъ за земеделска Добруджа,
Плочи, Скари, крака, конзоли,
мигъ не еж се спирали въ сво Нека преклонимъ глави предъ меделска просвета за повдига- които ще има да изиграятъ ре
рамки и други
ята дейность да подържатъ у- светлия образъ на Хр. Стефа- не земеделско-стопанския уро шително влияние върху стопан
отливки на м а ш и н н и части
оеждението въ населението, че новъ и неговото дело, крето венъ на добруджанското селско ското и културно преуспеване
4
3-ти ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ ОТДБЛЪ
Добруджа е била само българ
население.
< на добруджанското селско наОбикновени готварски машини, печки
ска, населена само отъ бълга- ни завеща.
Това трудолюбиво българско^ селение.
Георги Д. Ивановъ
за'отопление, криви кюнци всички
DU, че е люпката на българщи
население, тънало толкова го- : | .Ето защо, дългъ е на всеки
размери, пресовани врати плЪвенски
ната и верата, че тя пакъ ще
дини въ мрака на робството има добруджанецъ да ги подкрепи,
и шмменски модели, кутийки so ла
бжде българска. За това, зна
голема нужда отъ поминъчна ] 3 а д а м о ж е последните уагвшкове и бокси и мн. др.
чението отъ делото на покой
просвета и тя требва да се да< Н о да изпълнятъ великата миния не е само локално, Добру
4-ти. ХИМИЧЕСКИ ОТДЪЛЪ
ГЕОРГИ СЕМОВЪ
де часъ по-скоро.
j сия, за която еж извикани на
джанско, но всебългарско, за
Кремове и бои за обущв з. м. .ПЛИСКА"
ДОБРИЧЪ
Днесъ изменилите се стопан животъ.
щото той умре, борейки се за
качествена паста за печки
ски и икономически условия
ул.' Царь Борисъ № 9.
Т о д о р ъ Илиевъ
общата българска кайза.
ЕДРО
1-2
ДРЕБНО
отричатъ всекаква примитив-.
Инспекторъ по земедел
ff
ш
Електрически материали, ность въ земеделското стопан
.
""•'
«"""•'•"«•а
^
-^'1*»*'***шшиюш'л*тш«тштштшттю^
Народъ, който цени подвига
ското образование Добричъ.
Технически артикули,
ни своите герои, и ги увенча
ство. Тази примитивность оба
ESHSSTSEZ
Машини, у р е д и и части,
на съ ореола на вечната славя.
че, въ Добруджа сжществува.
В
ъ
В
а
ш
и
я
д
о
м
ъ
създава неизсъхиащъ изворъ';
въ пълната си форма. Земедел
Радиоапарати,
оть който бждещитв поколе
ските стопанства тука не еж на една плетачна машина
ОДОБРЕНИ О Т Ъ М-ВОТО НА Б Л А Г О В О Т О З А
Каучукови и з д е л и я
ния черпятъ възсторзи, ентуоная висота, на каквато еж сж- ще донесе богатство!
и автомобилни гуми
сиазъмъ и сили за героични
щите въ вжтрешностьта на стра
= КАгВДЗДЦИИ и ВОДОПРОВОДИ = 3
ната. Като че ли това иначе ПЛЕТАЧНИГЬ М А Ш И Н И
дела въ защита на родъ и Ро
ПРОИЗВЕЖДА
дина. Българскиятъ народъ па- РАЗМЪНЕНИ ТЕЛЕГРЛМИ трудолюбиво и здраво българ
:;и като светиня въ душата си между Двореца и Вултурешка ско население е било презъ
образа на своите герои, той община, Балчишко, по случай дългото робство парализирано
нъспитава поколенията си въ встжпването на Трона Н. В Царь и е извършвало .земецелско- еж известни въ целия светъ
стопанската си работа безъ ect- съ своята практичность, не
техните подвизи, за това той
Борисъ 111.
никога нема да умре. Преврат
Ф А Б Р И К А
надмината здравина и
Лсенъ Гранджевъ, кметъ какво желание да подобри сто
панствата си и ги направи по
ностите на еждбата може да
безупречна плетка !
Вултурещи, Балчишко.
ЖЕЛЪЗАРОВЪ-ПЛЪВЕНЪ
доходни. Това е лесно обясни
изсипватъ върху него най-гоСАМО при представителите
Искрено благодаря Вамъ и на
СКЛАДОВЕ ВЪ» ВСИЧКИ ПО-ГОЛ-ЬМИ
за Добруджа
гвми нещастия, но неговите ЖИ телигБ отъ .общината за ху- мо — благодарение на систе
— Г Р А Д О В Е ВЪ» Ц А Р С Т В О Т О —
матическото ограбване, то е из
героични качества, готовность- бавите поздрави и пожелания. паднало въ униние и не е предг
СКЛАДЪ ВЪ СОФИЯ
ia за жертва за общото, презъ
Царя.
приемало никакви благоустрой
Д о б р и ч ъ , на Шадравана
всички времена еж му помагали
УЛ.
„ЦПРИЦП
ЙОЯНП" 14.
София, Двореца, Царя
ТЕЛЕФОНЪ № 2-18-89.
ствени работи въ стопанствата
Гепефонъ № 80.
да се създаде наново, още поЗаедно съ населениею отъ си. Независимо отъ това, лип
мощенъ и чрезъ своите скрити Дунавъ-ювасъвска община, Бал сата на елементарна поминъч
национални сили да хвръкне на чишко, д н е с ъ молитствуваме на просвета на добруджанския
Н а р е д е н о е до всички
крилата на есоето духовно, сто Бога за благоденствие и щаст земедЪлецъ не му е позтоля- агрономи и кметове въ До
панско и политическо съзваване. ливи бждкини на Ваше Вели вала да използва богатствата бруджа да бжде започнато раз
Чрезъ Вашето решение драги чество. Да пребжде славата Ви на плодородната добруджанска даването на останалата сво
бодна държавна земя. Земята
гражданки и граждани отъ гр.и нашата свобода, която ни земя, така както следва.
ЛОЗАРО-ВИНАРОКО А. Д.
ще се раздава на ония стопани,
Добричъ да увековечите па дарихте.
Новия животъ поставя предъ на които е била отнета едната
Кметъ Лсенъ Гранджевъ
метьта на покойния борецъ "за
Производство — тъоговия
земеделското ни стопанство но4 трета отъ земята имъ презъ
национално осъзнаване Христо
О б л а с т н а т а стопанска ди ви и по-сложни задачи. Днесъ миналото, а сжщо така и на
Вносъ — износъ
Стефзновь за лишенъ пжть доквзоаге, че сте здрави и съ ви рекция ще достави въ най-ско- предъ него еж изправени кре всички безимотни преселници
сок ъ и несломимъ духъ бълга ро време Около сто глави ра щящите нужди да произвежда и добруджанци, завърнали се
С О Ф И Я , ул. БЪлчевъ № 3 .
ри, които никой поробитель въ сови нерези отъ типа на гер продукти отъ растително и жи отъ старите предели на цар
вотинско естество за задоволя- ството.
сввта не може да претопи и, манската благородна свиня.
Телефонъ: 2-06-60
Телеграми : БДЛКНЛДДЕ
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