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Отпустнати сж нови 200 милиона лова за

острейад нд ЗЕМЕШШ адшщд

Телефонъ № 30.

Чек. с/ка 6772.

Гл. редакторъ; Г. Д. ИВДНОВЪ.
Нови Записвания

по държавния заемъ
'
.
'
Отзовавайки
се на апела на
ВЪ СЕЛО
държавата за участие въ нжтДнесъ за селото се работи по-цЪлостно и съ про
решния заемъ, фабрика .Львъ'
никновение. Българската земя открива неогра
/ • Провадия; е внесла 2.000.000
левз. Взели еж участие въ вжтничени възможности. Повече радости за селяка.
решния заемъ и провадийските
Нивото на живота въ село блемета за създаване по-високо граждани Сава Хаджи Дечевъ
не е особено високо. По много ниво на живота въ село, не съ 200,000 «еаа и Лтанасъ Ге
причини тамъ има да се желае само у насъ, занимава все по оргиев* 18,000 лева.
още твърде много, за да може вече държавните управления.
животътъ да стене приятенъ и И то затова, защото се разбра,
Законопроектъ
красивъ. Защото, въпреки дъл че селото не е само брешнянъ
за
уреждане поземленната
гогодишните усилия на държа човалъ, но и източникъ на жи
вата — кога повече, кога по- вително сила за всеки народъ, собственносгь и всички ви
малко — тамъ никого не се е И за това, въ некои страни, се сящи въпрдси въ Добруджа
работило по еана целостна си лячеството, макаръ и състаКомисарството за Добруджа,
стема за културно и стопанско вяще не особено големь про- вь София се е сдобило вече съ
издигане на селото. Винаги уси центъ отъ целокупния иародъ, всички необходими данни, които
лията, макаръ и въ мнозин е предметъ вече на особени и ще послужать като основа при
ството случаи искренни, не еж целостни грижи отъ страна на съставянето на новия-Законо
били целостни и плодъ на едно държавата.
проектъ за уреждане поземле
компетентно проникновение.
И у насъ грижите за селото ната собствс-ность и всички ви-.
Презъ последните години про- ставатъ все по-системни. При сящи въпроси въ Добруджа.
това r t обхващатъ все по-пълно
Отъ меродавно место ни се
многобройните сложни и разно-; заяви, че вь Много скоро време
ЗАСЬВАНЕТО
образни прояви не селския жи- ще се пристъпи къмъ изготвя
на всичката годна земя
вотъ и по този начииъ двватъ нето на този законопроектъ,
? Министерството на земе- на основата на българския на следъ което ..той ще бжде вие-»
яЬлието изработи подро- родъ възможность да се за сенъ за разглеждане въ Народ-,
бенъ планъ за засЬването здрави, стабилизира и духовно ното събрак;'/е.
презъ настоящата година съ възвиси.
Съ излизацето на този новъ
'ttuesHHifWW-ДРУгп 'земеделски Oh четири-петь години, у специалейъ закенъ за Добруджа
култури, като същевре насъ грижите за селото не еж ще бждатъ'премахнати всички
менно се дадоха подробни само отъ икономическо есте неуредици и спънки въ живота
упътвания за провеждане ство. Те еж и просветни въ по- на този нвшъ край.
то му. Отъ друга страна, широкъ мащабъ, и благоустрой
за да бждатъ снабдени ВСИ ствени, и хигиенни, и засегащи
Наотаняването
ЧКИ земедЬлски стопани съ жилището и храната и нзционеобходимнтЪ семена за по- нално-възпИтателни. И макаръ на прелницитЪ привършено
сЬвъ и особено ония, които и за разрешението на селската
Въ връзка съ уреждането на
бЬха пострадали отъ гра проблема у насъ да има да се проблемите за земята въ новодушка и други природни сти още много желае, все пакъ на-. присъединенитЪ къмъ Царство
хии, Министерството взе
последъкъ усилията за това то земи; и задоволяването на
грижата за своевременното ставатъ все по-пълни.
нуждите отъ земя на малоимот
отпускане на семена за поните и безимотни земеделски
Да вземемъ напр. серията за стопани въ страната, Дирек
сЬвъ, както и за подпома
гане нуждающатЪ се сто кони, часть отъ която преди цията за подобрение и увели
пани съ заеми отъ Б.Н.К.Б. неколко дни бъха внесени въ чение на работната земя при
На най-енлно пострадалитЬ Народното събрание стъ ми- Министерството на земеделието
земедЪлски стопани се от- нистра на земеделието. Тия за съсредоточи презъ текущата
пускатъ безвъзмездни па кони засегатъ най-разнообразни година своята деятелносгь пре
области на производството, на димно въ Добруджа, гдето треб
рични помощн.
намирането средства и възмож
Следъ менчко това, минп- ности за оземляване бедните и ваше да се настанятъ оконча
стрътъ на земедЪлнето г. малоимотните, като сжщевре- телно 14,281 преселнически се
мейства, на които да се замени
Днм. Нушевъ отправя апелъ
менио обръщатъ внимание и на
къмъ земедЬлскитЬ стопани, селянина, за да може той да 1,280,000 декари земя и да се
озамлятъ нздъ 20,000 души
да направятъ всичко въз
заживее действително като чо местни безимотни и малоимот
можно, за да засЪятъ макси- векъ.
ни земеделски стопани. Тази
малнитЪ площи, които биха
Земята ни е много подхо огромна по размери работа е
могли да се използуватъ въ дяща
за отглеждането на раз вече привършена и по този натЪхнитЪ стопанства.
нообразни култури и животни чкнъ се създадоха необходи
Времената, въ които жи- и за тоаа нейните възможности
вЬемъ, налагатъ да се по- требва да се използуватъ на мите условия за една нормална
и спокойна стопанска дейнесть
ложатъ всички усилия, за
пълно, за да може българинътъ
да се подготвятъ условията да се наслаждава и радва на въ този край на нашата страна.
за една добра бъдеща ре живота. Защото до сега той
колта.
познава почти само труда, а за АйГШ f«TpOi! ШбН, ПтТЩЗ
За да може, обаче, да се
рвдесть и духовни проьви не по протежение на Суецкия
очаква презъ идущата го
му остава почти време. .
каналъ
дина добра и богата ре
Едно
всеобемно
земеделско
Истамбулъ, 20 ноемврий. По
колта, трЪбва на време да
се извърши есенната сЬитба, законодателство, началото на ради постоянните нападения на
като се засЪе всичката земя което се дава напоследъкъ, ще Суецкия каналъ,който паралигодна за засЪване съ есенни позволи въ нвй-кжсия възмо- зиратъ дважението по него еж
култури, споредъ даденптЪ женъ периодъ, животътъ въ накарали английските военни
село да се значително подобри, власти въ Египетъ да започнатъ
наряди.
улесни и уприятни. Защото не
За да се изпълни посЬвния бива повече, нашата съ тол строежътъ на автомобиленъ
планъ н да не остане неза- кова възможности страна да пжть по протежение на канала
сЬта нито педя земя годна бжде една долина на тежкия и то между градовете Кенехъ и
за засЬване, решено е да бж трудъ. Тя требва да стане до Козеиръ се намира на западния
датъ граждански мобилизи лина на благодатьта, въ която брегъ на Червеното море, в Ке-,
рани всички свободни отъ народа ще се радва на живота. нехъ на реката Нилъ между
Сиутъ и Асуанъ. По този нопъ
военни задължения маши
Усилията за създаване понисти съ тракторитЬ имъ, високо ниво на живота въ село, автомобиленъ пжть ще минакакто и другия земедЬлски требва да намерятъ отзвукъ въ ватъ за бждеще важните воен
инвентаръ, работни ржце и всеки български селянинъ, кой ни транспорти зв британските
работенъ добитъкъ, необхо то требва да приобщи усипията войски въ средния изтокъ. При
станището на Козаиръ ще треб
дими за да се извърши на си въ това направление.
ва да бжде за тази цель разши
време есенната сЬитба.
Т. Брънековъ рено и модернизирано. (СЕП)

МЪрки за по-бързо и полезно развитие на земедел
ското образование въ страната
М-рътъ на земеделието г. Ди«. | и кооп. банка въ pasiviepv на
митъръ Кушевъ е внесълъ въ 200 милиона лева. Съ този за
Народното събрание законопро- емъ, въ продължение на 5 го
ектътъ за сключване на заемъ дини, ще бждатъ снабдени всич
въ размЪръ на 200 милиона лв. ки земеделски учителски ин
за нуждите на м-вото на земе ститути, средни и пракшчвеки
делието. Въ мотивите къмъ земеделски училища съ необ
законопроекта е казано: За ед- ходимите сгради.
една земеделска страна, 'земе
Законопроектът* е изрвзъ
делските училища, които под- на една голема държавна григотвятъ просветени и вещи рж- , жа, която ще даде възможность
ководители на стопанския 'жи- t за още по-бързо и полезно развотъ еж отъ пърстепенно зна- J витие но земеделското образочение.
| вание въ страната,
Съ изключение на допълни- ————• • ' ••••••<.•.• .,.„.—»».
телните земеделски училища, П о т о п е н и т Ъ к о р а 
всички останали земеделски уб и въ. И с п а н и я
чилиша се издържатъ отъ дър
се
изваждатъ отъ морето
жавата, която е направила до
ста големи материални жертви
Мадридъ 20 ноемв. Испанско
за тЬхното организиране и об то държавно дружество за иззавеждане. Все пакъ много отъ важдане"иа стари кораби пото
сжществувещите досега и всич пени въ морето съобщава, че
ки новооткрити земеделски у- презъ последните нЪколко ме
чилища еж крайно много за сеци еж били „извадени отъ мо-г
труднени въ своята образова рето стари кораби съобщътртелна работа, поради липса на нажъ отъ 136,400 тона. По-гоподходящи и достатъчни учи лемата часть отъ, тези кораби
лищни и стопански сгради. По еж били потопени презъ граж
сжщата причина, некои учили данската война въ Испания въ
ща приематъ ученици само пристанищата ~на Барцелона и
презъ годината. Поради това, Венеция.
въпросътъ за снабдяването нд
земеделските училища съ под
1901 фнрш представени
ходящи сгради, е твърде ва
женъ и не търпи отлагане. За
на Пражкия панаиръ
да се отговори на голематв
Прага
XI. Споредъ съоб
нужда отъ училищни сгради. щения на20управата
на Пражкия
за земеделските училища- е
изработенъ настоящия законо панаиръ, въ панаира на насто
проектъ за сключване на спе- ящата есенъ еж били предста
циаленъ заемъ отъ Бьлг. зем. вени всичко 1,901 търговски
фирми, които еж;излагали на
площь отъ 28,449 ке.'м. Въ
сравнение съ изложението презъ
пролетьТа тази година, участву
споразумение
вали еж 408 .фирми повече.
Числото на прсетителитеВъз*
Букурещъ, 20 нрема. Между,
правителствата на" Франция и лиза-на 506,000 души или съ
Румъния е постигнато споразу 86 хиляди души повбче отъ по*
мение относно доставката на/, сетителите; презъ*.пррл4т. па^
петролъ отъ страна на Румъния наиръ. включените на панаира
за Франция, което споразумение сделки се изчисляватъ на 921
по решение на Министерския милиона крони или съ 25 на
съветъ ще бжде подписано въ сто въ поврче отъ тези презъ
Виши. Отъ страна на Ромъни* пролетния панаиръ. Поржчките
ще бжде подписано това спо- еж били направени главно отъ
Дания, Шве
ризумение отъ пълномощния следните държааи:
министъръ въ Виши Дину Хи- ция, Нораегия,4 Финландия, Бел
оте и отъ представительтъ на гия, България, Италия, Холан
ромънското министерство на дия, Ромъния, Швейцария, Ун
финансите Мирзеа Николеску. гария и Словакия. (СЕП)
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Д-ръ ХАДЖОЛЯНЪ
се завърна
п р и е м а б о л н и с л е д ъ о61ьдъ
ул. Русе № 17. ~ • Варна

Телефонъ 24-03.

КИНО РОДИНА

представя отъ ч е т в ъ р т ъ к ъ 2 0 т. м.
дцедьовъра на филмовото изкуство

ЗАЛ

съ царя на певците въ Америка — знаме
нития артистъ Н Е Л С О Н Ъ Е Д И
и М А Р И Я Н Ъ ПОУЕЛ"Ь.
Музика, феерия и напрежения.
Филмъ, който се задържи 2 месеца поредъ въ София

Гумени
ПЕЧАТИ
металически печати — всекакви видове и
форми, изработени съ най-модерни букви;
ЕМАЙЛИРАНИ
ФИРМИ
художествена изработка

Приема порж.чки б ю р о „България"

ДОБРИЧЪ ул. „Гр. Маджистрати* 1, тел. 30
Работа бърза, евтина и акуратна.
ПИВНИЦА — РЕСТОРАНТЬ

ЦЕНТРАЛЪ
на Иванъ Ив. Мариновъ
пустна въ продажба нови отлежали бЪли и червени
вина. Сервира се обЪдъ и вечеря. Първокачествена
кухня. ВсЪка вечерь най-разнообразна скара

Врой 18.

„Добруджанска поща"

Стр. 2.
А Я

TiWiif

- ^.——.

illi

животъ въ
ВъзможностигЬ за по-гоя^мъ Културеиъ
нашитЪ сола
З е т ь като-/»е/гъ"
земедЪлски добивъ въ Европа. „Тържествата
в ъ с. Ези-бей.

КЖТЧЕ

—....^—^^-..... .....

за скотовъдцит-в

Вммп от;, vw-.шл осенешш
НА

ОВЦЕТЪ.

Европа трЪбва д а последва примЪра на Германия, която
Димитров ь-деиь на с е л о
Заплодяването'на овцете по а така сжщо качествено и ко
при «:воята б е д н а почва д о б и в а 3 реколти в ъ 2 години
На 8 т . м въ с. Ези-бей (До- изкуствеиъ начин ь е неоценимо личествено влакното. А една
Тези цифри говорятъ ясно бричко) се състоя традицион полезно стопанско мероприятие овиа съ по-голЪма млечиость,
Докато презъ последните го
дини на нашето с о л Ъ ш е , как ЗЕ добрите резултати, добити ния селски сборъ. По този слу за овцевъдите. А равната и пло месо, кожа и вълна безспорно
то въ всички други европейски презъ последните години въ чьй пристигнеха много гости дородна Добруджанска ширь ще струва много повече отъ
страни,тека и въ Германия, зе гермикскот земеделие, и лес- отъ Добричъ и околията. Село дава отлични условия зв едно обикновената. 5) Освенъ това
меделските стопанства добиае- но може да се предвиди, какво то прие праздчиченъ и силно подобрено расово овцевъдство, съ заплодяването на овцете по
ха въ едииъ срокъ отъ 3 го би било земеделското продо ожиеенъ видъ.
като се подбератъ породисти изкуствеиъ начинъ добиваме
дини само по 2 реколти, и то волствие на Еоропа при рвциоВечерьта въ салона на учи кочове за увеличение добива възможностьта да имаме мжжки
породи системата, едив трета нално използуване на аграрни лището бе изнесена, отъ името въ млЬко, месо и вьлна.
и>женски агнета по желание,
отъ земята да се оставя на у- те възможности.
на читалището, пиесата „Зеть
Чрезъ -.изкуствено осеменя когато това е невъзможно при
гаръ, днесь германските земе
Значи, държавата, както и като м е д ъ " . Интересътъ къмъ ване се гапледзватъовце.крзки, естественото заплодяване. По
делци, отъ едно страна чрезъ земедтш, собственици требва представлението 6 t извънредно кобили и други домашни жи изкуствения начинъ може да
премахване на тази система, да рвботятъ съ всички сили за големъ и салона се оказа твърде вотни. Изкуственото заплодя- се ускори мърлянето на овцете,
отъ друга— чрезъ tactearte на повдигане на земеделското про малъкъ за да побере големия ване не е нещо ново. То да в знайно е колко еж скжпи
междинни култури и благода изводство до мексимумъ.
напливъ отъ посетители.
тира отъ преди 200 години. Не- ранните агнета 6) Процента на
рение на редъ нововъведения
Препи започване но представ говото масово и резултатно при заплодените овце по естественъ
•ъ земеделието, успевьтъ да И»ъ науката и живота, i ление го, г. кмета на общината, ложение у насъ започна едвамъ пжгь е отъ 6 0 - 8 5 %, а при
добиятъ по три реколти въ те
изтъкна желанието и усилията преди 4 години, а вь нЪкои по- изкуственото осеменяване про
чение на вськи дре години. То
на селската младежь да работи голЪми' дъряшви, като Герма цента е до 96 % и* най-после
ва обстоятелство е особ»но ва
Въ една берлинска лабора- ! въ културно отношение за из ния, Русия, Италия и др; — отъ стопанина ще се освободи отъ
жно зв германсиою земеделие,
дигането на селето.
20 години насамъ'. Чрезъ изку излишния разходъ, който по
поради т&ва, че Германия въ тория е изнамереноноао стъкло, j
Въпреки всички неудобства, ственото заплодяване овчата нася съ купуването на кочове.
което
има
състевъ
отъ
целу;
големата си часть има иеплокоито предлага селската обста раса постига бързо, евтино и
Щомъ като всичко това е
дородна почва, така щото сто лозни и етерни вещества. Но- '; новка, това което лнпсуваше въ всестранно подобрение.
така, защо въ насъ не е про
вото
стъкло
се
отличава
по
!
паните требва да се съобразя
сценичната техника бнде запъл
His кжсо ето облагите отъ ведено още повсеместно изку
ватъ и борятъ съ лсшите при своята издържливость срещу ; нено отъ вдъхчованата игра на
това
нововъведение за нашия ственото осеменяване на ов
удери
и
напоръ.
То
е
единъ
родни условия въ различните
участвуващите-любители
актьо
озцевъдъ
: 1) Малцина еж ония цете? Причините лежатъ въ
провинции, докато въ некои зе новъ патентъ, който, смета се, ри, въ по-голвмата си часть
земеделски
стопани, които биха недоверието и съмнението, че
ще
намери
широко
приложение
меделски държави високото зе
мвстни
учители.
могли
да
закупятъ
съ свои това мероприятие може да даде
меделско производство се дъл не само въ германската инду ; Особено свободна и реалисредства
породисти
кочове,
за така сигурни и положителни
стрия.
жи изключително на добрата
| етична игра ни поднесе Минчо щото еж много скжпи. 2) Единъ резултати. Кой требва да над
почва и, климатически условия.
l Миневъ въ ролята на Бою го- кочь по естественъ начинъ не вие това недоверие ? Кому пред
Благодарение модерните зе
i ведаря, която бе наситена съ може да заплоди поаече отъ стои да се разс%е това съмне
меделски условия и редъ нови
Въ Германия е изнамеренъ | много комизътъ". Още сь поя- 30—40 овце за единъ_сезоиъ. ние, ако не на кмета съ своя
мероприятия, благодарение до единъ новъ anaf. атъ, съ'. кейто| вата си извика животъ на сцеперсоналъ и местната интелестатъчното изкуствено торене, може да се бръсне съвършенио | ната. Сжщо така г-жа Дим. Са- Взета обаче семената течность генция.Кметътъ требва да ивдна
тоя
кочъ
по
изкуствеиъ
на
целесъобразно обработване на на сухо. Той е пригоденъ да , вова изпълни ролята на Аню
вие това зло съ своя личенъ
земята и употребата на удобни работи съ електрическа енергия j съ вещина и разбиране. Обра- чинъ само при една скачка ще авторитетъ. Неговата благо
обслужи
заплодяввнето
на
20
земеделски машини, производ отъ 100 до 250 волта и се дви i зътъ на Севда, застжпенъ отъ
родна амбиция, когато той е
ството на Германия е днесь жи посредствомъ мзлъкъ елек- ! г-ца Езраклия П. Константинова овце, което значи, че само съ верванъ, ще позволи да се поединъ
кочъ
за
единъ
сезоиъ
едно отъ най-високите. Съ то Тромоторъ. Поради гояемата бе правдиво обрисуванъ.
жънагъ желаните резултати. А
ва се доказва, че земедвлски- практичность, употреблението j И всички други останали уча- може да се заплодятъ до 1500 това е възможно, защото задъ
овце.
3)
За
осеменяването
на
ятъ добивъ и на другите, обла- му се разширява въ цела Ев , ствуващи въ ролите нв : Тошо
6000 оаце по изкуствеиъ на неговата воля и дейность стогоприятствувани отъ климати ропа.
;(Илия Мариновъ), Вълю (Геор чинъ еж достатъчни само 4 ко ятъ всички наредби и съдей
ческите условия страни би мог и Савовъ), Гошб (Ив. Станевъ), ча, а за заплодяването на сж- ствие на официалната власть.
гълъ да се увеличи даже двой
!дедо попъ (Дим.'Данчевъ) и др. щитЪ овце по естественъ нвТази есень въ с. Идризъ-ну1
но, вко се положеха сжщитЬ
положиха максимумъ усилия за чичъ еж нуждни най-малко 150 ю-сж, общината ми, 6 t откритъ
Най-големиятъ
в
ъздушенъ
земеделско - стопански грижи,
успешното изнасяне но пиесата,
защото никоя европейски стра презокеански корабъ,който безъ | Следъ представлението се съ коча, за закупването на които осеменителенъ пунктъ и бидоха
еж потребни 1,500,000 лв. Не заплодени 1084 овце. Идната
слизане
може
да
лети
надъ
на немв средно по-слаба почва
9,000 клм. е вече пуснатъ въ стоя ' весела ча.с1ъ. Всичките зная дали би се намерилъ овце- пролеть ще ни донесе носърдотъ Германия.
стаи на училището, а сжщо та
Като се прегледатъ статис движение. Този гигантъ мзра- ка и салона на читалището се въдъ, който да отдели горната чителиите резултати на това
тиките на повечето европейски ботенъ въ Германия е снабденъ изпълниха съ публика. Весе сума, или община аъ България мероприятие, коетЬ ще увЪри
земеделски държави, требва съ четири тежки мотора и раз лието и игритЬ продължиха до толкова богата да отдели само земеделските стопани в ъ него
за този разходъ казаната сума. вата полза, за да се прибегне
за жалость да се-отбележи, че вива бързина 335 клм. въ часъ. к>.сно следъ полунощь.
4)
Чрезъ изкуственото осеме до безплатното и най-резул
На
борда
си
тази
подвижна
кретЪхнитк земеделски, производ
няване
много по-скоро и по-си татно средство' — изкуственото
пость
носи
по
80,000
писма,
дру
Така
измина
единъ
день.въ
ства въ повгчето случаи не еж
гурно
ще
се подобри овчата осеменяване.
га
поща
и
тоааръ,
освенъ
пер
с. Ези-бей, день.на приятни за
претърпели приржетъ презъ
раса,
като
се
увеличи млвчносонала,
който
се
състои
отъ
бави,
радость
и
безгрижие.
последните 10 години. А този
а с . Г р а н д ж е в ъ .-• кметъ
Н. П. стьта, теглото на месо и кожа, на с. Дуванъ-ювасж (Балчишко)
проблемъ би могълъ да се раз неколко души, настанени въ
реши извънредно благоприятно удобни кабини, снабдени съ ра-14.1l'Ji-JMilW)IJJI-lim-J.L..U ..I ЦЩЩ.ШШЦ11ЦШШЛ8
като бждвтъ приложени спо- дио-апарати и всички най-моКъсно презъ нощьта. Спасъ"! патрулираше
редъ различнитЪ почви, систе дерни технически приспосо
изъ
селото. Бивакътъ на войниците, който до
бления.
Т'Ж]/&¥**^£^
ми, прилагани презъ последни
скоро
гъмжеше като кошеръ пчели, отдавна
т е години успешно въ Герма
беше утихналъ, селото спеше. Само въ една
Й о р д а и ъ Йовковъ.
ния. Приръстьтъ на земедел
кжща единъ прозорецъ свЪтеше —• тамъ бйше
ския добивъ въ Германия може
по германските трамваи
учителката и при нея беше офицерътъ'. Спасъ
да се изрази нагледно въ след
Презъ 1940 г. по германските
ходеше
насамъ нататъкъ, обикаляше наоколо,
ната таблица:
(Продължение отъ миналия брой)
трамваи и подземни железници
но все се връщаше и очитЪ му беха въ осве
еж били превозени 5,64 мили
Съотношения к ъ м ъ
- — Хмъ; . , добре. А познавашъ ли учител тения прозорецъ. И тъй като офицерътъ" не
арда души. Движението въ срав
излизаше, Спасъ все повече се ядосваше и все
ката
тука? Лина се казва нали?
1900 г о д . и д н е с ъ :
нение съ предната година се е
повече верваше, че ще бжде достатъчно смЪлъ
—
Съвсемъ
не
Лина,
r-нъ
подпоручикъ.
Ан-^
покачило съ 14 % ,
Ръжь
2,5 - 5,4
Да извърши туй, което беше намислйлъ. „И
гелика
се
казва.
Жито
1.1 — 3,3
защо пъкъ да не му кажа? .— мислеше - си
Подпоручикътъ
се
заеме.
Овесъ
1,8
4,1
Добруджанци-1 Четете
Г-нъ подпоручикъ, ще река, извиня
-~ Добре де. Можешъ ли ме.заведо до учи той.
Картофи
11,0— 34,0
вайте,
безъ
докачеиие . . . ама момичето е
лището?
Ващиятъ защитникъ в-къ
Захарно цвекло
0,6 - 8,8
мггадо и хората приказватъ . . . Не може тъй,
—
Да
ви
заведа,
г-нъ
подпоручикъ.
„Добруджанска поща".
Фуражни растения 3,5 - 8,5.
Безъ да се бави, Спасъ метна пушката презъ какь та^а 1" .... .
1Ш5Я«г*ЗК!ЖШЗ£ШЯШШК!3!ХЮгНЖ1^*^
ремо и тръгна напредъ. Той вече разбра, каква
И}ведиажъ се хлопна врата, чу се разгопаазшжелязгвкк
е
работата
и
кипеше
отъ
ядъ,
но
немаше
какво
воръ
и зазвъниха шпори по стълбите. Спасъ
Любенъ Каравеловско Селско Общ. Управление
да прави, вървеше, безъ да се обръща и само се притаи въ сенката на плета; Грееше пъленъ
Варненска околия.
слушаше да звьнягъ, шпорите и на всеки два меейцъ и се виждаше кото денемъ. Заловени
крачки, — ударъ на бича по чизъма. T t на подъ ржка, идеха офицеръть и учителката.
О Б Я В Л Е Н И Е No. 3 9 6 8 .
ближиха до училището, презъ отворения про- На гърдите на офицера имаше голЪма китка
зорацъ най-напредт» се мЬрна червената рокля бЪли рози -- сжщатв, която дедо Гергилаиъ
Обявява се на интересующите се, че на 21 ноември 1951
.
на учителката, после са виде и лицето й съ беше да лъ днесъ на учителката. Усмихваше ее
год. отъ 8 до 12 часа пр. пл. въ канцеларията на общинското
черни очи и черни клепачи. Тя ги гледвша и той, усмихваше се и тя. После се enptxa и,
управление въ с. Л. Керавеловъ ще се произведе търгъ съ
се усмихваше, не че ги беше познала, а се близо единъ до другъ, погледнаха нагоре. Спасъ
т а й н о н а д д а в а н е аз продажба на дървесната м;са (праусмихваше само тъй, както правЪше в-шаги. сжщо погледна нагоре и сжщо като тЪхъ и
постояща) отъ следнитй общински гори :
Изваднъжъ тя извика, изгуби се, показа се той срещна кротката усмивка на месеца.
113.2 декора отъ гората на с. Л. Карааеловъ, м. .Ватовата
отвънъ, като съ все сила тичаше насреща имъ
Учителката и офицерътъ излЪзоха отъ врат
26.55 декара отъ гората на с. Зорница
и викаше:
нята и се enptxa. Приказваха сега тихо; Из21.67 декара отъ гората на с. Веселинъ
— Митьо I Митьо 1
вецнажъ Спасъ чу плачъ. Плачеше тя. Какъ
11.39 декара отъ гората на с. Водица
— Лина 1 — извика офицерътъ съ протег можеше преди малко' да се смЪе и сега да
при първоначална цена на Л. Каразеловската гора 1000 лева
нати ржце, като беше изпреварилъ вече Спаса. плаче тъй тихо и тъй жално! Какъвъ плачъ —
на декаръ, а за другитЬ гори по 1200 лв. на деквръ.
Те се държаха за ржцетЪ, гледаха се ра сърдцето на човЪкъ се кжса. Едната й ржка
Залогъ 10 на сто върху първоначалната оценка, който
достно, приказваха едновременно и двамата. беше на рамото на офицера, главата й на гър
се допълва веднага по добитата тържна цена.
После, все тъй хванати за ржка, тк влезоха дите му. И целото й тЪло се тресеше' като
Закона на Б. О. П. задължитепенъ. Всички разноски
на птичка.
въ училището.
гербъ, връхнини, данъци и др. еж за смЬтка на предприемача.
— Ахъ, Митьо, Митьо. . .
Спасъ цъкаше прахань, за да запали цига
Тържнигв книжа еж но разположение на интересующите
рата си. Ужъ нищо немаше, а ржцете му тре— Лина, не плачи. Мислишъ ли, че всички,
се въ канцеларията на общината.
neptxa. .Хубаво, хубаво — мислЪше си той. — които отиватъ на война, ги убиватъ 7 Ннепвкъ
Отъ Общината.
Ще видимъ". Всичко туй той щеше да при ще се видимъ.
бави въ писмото до инспектора, тъй че мо
Ахъ, Боже, Б о ж е . . .
ПЕЧАТНИЦА „СВЪТЛИИА" — ВАРНА, с р е щ у ХО*
жеше страницата и да не стигне. Но той треб
Спасъ
слушаше изтръпналъ. Игли бодЪха
телъ „Преславъ", печати всякакви търговски и
ваше да събере поаече новини за войниците, целото му тело, нещо го душеше въ гжрдйтЪ.
др. ииижа, вестници и брошури, тефтери и лр.
за да докладва на старшия. Затуй метна пуш Слушаше, а не чуваше вече нищо, не виждаше
ката на ремо и се върна къмъ селого.
на износни цени. Печати сжщо и музик. ноти.
нищо, Виде само, че нЪщо бЪло се мЪрНЯ
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Брой 18.

Сто. 3.

„ Добруджанска поща*
iJUffl

Il«ffl.ll.n4,1l,

Зимата и Добруджа
ЗймнитЪ студове и акцията по засЪването на орната
земя с ъ зимница. Д о б р и ч ъ изпитва остра криза в ъ
липсата на т о п л и в е н ъ материалъ.
Тоя година зимата пристигна
у насъ твърде отрано и смути
спокойствието, особено на на
шия земеделецъ при провежда
нето акцията на зимното sactване. Падналите дъждове презъ
първата половина на текущия
месецъ сжшо така забавиха
този процесъ, а съ силното заоудяване на времето и падна
лия снегъ прекжснаха съвсемъ
работата на полето.
По тази причина, за съжале
ние остана една значителна
илощь отъ орна земя незасета
съ зимница.
Наредъ съ тия пречки, които
времето наложи, следва да се
отбележи, че некои сортове се
мена за посевъ закжснеха съ
пристигането си, което доста
усложни процеса за навремен
ното засеване.
Досегашните резултати говорятъ, че една значителна часть,
най-вече отъ дребните земе
делски стопанства не смогнаха
да подготяятъ своята земя и на
време да и засеятъ съ зимница.
По-друго е положението въ ед
рите земеделски стопанства,
които разполагатъ съ потреб
ния модеренъ земеделски инвентаръ, чрезъ който подготов
ката на земята и засеването се
извършиха въ единъ кжсъ периодъ време и до преди захващането на студа полската ра
бота бе почти привършена
Само едно силно подобрение
въ времето би облагоприятствувало земеделските стопани от
ново да пристжпятъ къмъ за
севането на останалата площь
незасета орна земя.
За тази цель налага се отъ
страна на агрономическите, фи
нансовите и административни
власти да подпомогнатъ, земе
делските стопани въ техната
задача, като се отстранятъ, или
поне намалятъ бавните бюрократически? формалности, които
поглъщатъ една голема часть
отъ вниманието и времето но
земеделеца съ скитането му
йзъ учрежденията.
Съ настжпването на студа

много домакинства останаха
безъ дърва за отопление. Тази
остра криза оссбенно тежко се
изживв въ Добричъ, кждето
складовете Н'Ьмвха дърва. Отъ
страна на комисарството еж пра
вени всички усилия за предва
рителното снабдяване на До
бричъ съ дърва, обаче и до
днесъ не еж били отпустнати
вагони за извозването на дър
весинната маса.
Крайно време е отговорните
фактори да избързатъ и направятъ всичко възможно за снаб
дяването на гр. Добричъ съ
нуждното количество топливенъ
материалъ, защото идващите
дни могатъ да ви изправятъ
предъ още по-горчиви истини.

Природенъ пЪкарь, научно-популйрно списание за при
родно лекуване и природосъобразенъ животъ, Редактсръ Д-ръ
Кирилъ Иордановъ, градски n t карь въ Варна. Първия брей
отъ неговата 14 та годишнина
се получи въ редакцията. Раз
гледани еж неколко болести и
техното природно лекуване.
Прелоржчваме го на нашите
читатели. Годишенъ абонаментъ
50 лв. съ безплатни премии —
ккиги по природно леиуване за
20 лв. Бул. .М. Луиза" 34,
Варна.

Сп. „Храна и животъ",

год. Ill, кн. 2, ред. Д-ръ Зах.
Германски и унгарски офицери, размвнятъ мисли надъ
Гановъ, месечно популярно-спиоперационната карта на източния фронтъ.
сание за прилежни знания по
здравословно хранене диететика и проблемата за витами
ните, годишбнъ абонаментъ 60 л.
за 10 броя и l!голЬмо. много
цветно приложение съ картини
върху: «Храната при различ
Въ зсеко стопанство Има мно- ' и се засипва съ пръстъ. Ано
з а з а д ъ л ж и т е л н о т о застра ните възрасти" — София, бул.
х о в а н е посевите срещу
Фердинандъ, 90. Препоржчваме жество отпадъци отъ растите- купътъ се намира на специално
ленъ, животински и минералеяъ место, добре е да се изкопае
градушката.
го на всички.
произходъ, които могатъ добре плитка яма, която да се тромСпоредъ сведенията на общебова съ глина.
да се приготвятъ за торене.
ствено-агрономнческите служби
За по-скорошното узрвване на
Приготвянето
на
j
o
p
b
отъ
презъ настоящата година еж
тия отпадъци, нареченъ кон- компоста полезно е. ако всеки
пострадали отъ природни сти
Виши, 20 ноемврий. Споредъ
2 ~ 3 месеца той бжде прекохни значително число земедел доклада на френския министъръ по.тъ, е много леко.
Слама, корени, трева, листа, паванъ и размЪсванъ, а следъ
ски стопани. По предварителни на земеделието Кацио предъ
данни, срещу застраховка на Министерския съветъ, положе пера, кости, варь, сметь, пепель, товв наново покриванъ съ варь и
посевите ще бждатъ раздадени нието на прехраната на страна прахъ и други развалени мате пръсть. Презъ горещите месеци
около 75 милиона лева. Заедно та е въ много благоприятно съ риали, които не могатъ по ни- добре е компостътъ да се поли
съ помощьта, която държаватп стояние. Желателно бяло, оба квнъвъ другъ начинь да се у- ва съ вода. По такъвъ начинъ за
отпуща посръдствомъ Българ че, да се организира по-добре ползотвор*тъ, еж най-подходй- .IV» 2 год. той е окончателно
ската земеделска и коопера разпределението на храните щитЬ материали за компостъ. гртов> й представлява черна
тивна банка, една значителна всредъ население!о. Правител Отъ тЪхъ се образува купъ!"6 м. сипкава маса, съ rontMa храни
телна за растенията стойност ъ.
часть отъ стопаните ще бж ството полага понастоящемъ високъ и дълъгъ споредъ налич
Компостътъ може да се пра
ните
материали.
На
всеки
слой
датъ подпомогнати. Грижите на големи уси.лия за премахване
ви винаги, но на купа требва
държавата, обаче, не приключ- черната търговия, особено съ дебелъ 20,см. се слага тънъкъ да се хвърлягь непрекженато
ватъ само съ това. М-вото на хранителни продукти, което ув слой негасена варь, която улес всички материали. Ето защо до
нява разлагането на органиче
земеделието е изработило за режда правилното разпределе ските материали.; Купътъ се бре е компостния купъ да бж
конопроектъ за «вдължителиа ние на храните.
покрива съ тънъкъ свой варь де въ съседство съ торището,
(СЕП)
застраховка на посЪвитЪ срещу
градушка. Законопроектътъ е
внесень въ Министерския съДобруджанци I *
Първокласния ресторантъ и бирария
ветъ за разглеждане и неговото
Посещавайте
въ
Варна!
приемане е предстояще. Съ одо
брението на законопроекта трудътъ на земеделските стопани
срещу пощата
ще бжде ефикасно защнтенъ,
на А Т А Н А С Ъ МАКАРОВЪ», Добричъ
жгъла
Влздислевъ
и Съборна
съ което ще спечелягъ не само
к
ж
д
е
т
о
щ
е
останете
сервира винаги първокачественни отлежали
стопените, но и целото на
най-доволни.
родно стопанство.
б"Ьли и черввнИ вина, вкусни р а к и и
Съдържателъ: Василъ
и всички др. видове спиртни напитки.
Николовъ, добруджа нецъ

:НШДСК8-СТ0П!

'ЕПЕДЪ
Компостътъ е добъръ торъ.

д. п.
Законопроектъ

Прехраната т Франция

З.НО

рестораитъ нЛОЗп"

ттт

между учителката и офицера и меко падна на
земята. Въ сжщата минута шпорите на офи
цера вече дрънчаха нататъкъ ' изъ улицата, а
учителката мина край него и си влезе въ кжщи.
Спасъ излезе отъ сЪнката, дойде на местото,
дето беха стояли влюбените, наведе се и по
гледна : на земята беха разпиляни бЪли рози.
Китката на офицера беше паднала и те не
беха забелязали, Спасъ държеше въ ржката си
една роза, но веднага, каточе вършеше нещо
грешно, остави я леко панъ тамъ, отдето
беше я взелъ. После стана и заходи изъ селото.
Рано на другия день, преди още да беше
изгрело слънце, Спасъ седеше пакъ отвънъ
на пейката и, посърналъ и замисленъ, гле
даше не къмъ градината > а Гергилана, а нейде
предъ себе си. Вь сжщото време Радой, найкроткия и най-добрия измежду опълченците,
метеше съ големата метла предъ помещег
нието. Неговата метла наближаваше вече едно
место, кждето средъ праха и сламките беха
разпиляни десетина полуувехнали бЪли рози,
и той беше готовъ да помете и тЪхъ,. когато
Спасъ дигна ржка и извика:
— Стой! Тамъ да не метешъ I Остави цве
тето тъй, както си е !
Радой се enpt зачуденъ.
— Нема да метешъ тамъ, ти казвамъ.
— Е, защо?
— За туй.
И съ по-мекъ гласъ Спасъ прибави:
— Тамъ снощи двама млади се целуваха.
Прощаваха се. Нека си стои цвЪтето тъй,
квкто си е.
Радой послуша и когато премете нввсекжде, остави метлата и, като гледаше все тамъ,
кждето гледаше и Спасъ — малкия кржгъ непреметено место, дето лежаха розите, той
седна при Спаса и каза:
— Кажи сега, аркадашъ, какво има.
Съ другъ гласъ, какъвто не беше чувалъ у
него, отпадналъ и кротъкъ,. Спась разказа
всичко, което беше станело снощи, дума по
Дума. И колкото той повече разказваше, тол
кова по-често Радой поклащаше глава и въз
дишаше.

Първостепенна кухня
Мина се неделя две, минаха се повече.
Много писма получаваше учителката, много
писма пишеше и тя. Веднажъ — тъй разка
заха на Спаса отпосле — тя получила едно
писмо и, щомъ го зачела, заплакала, заскубала си косите, припаднала. На другия день
тя взела кола и заминала нанекжде.
Гоненъ отъ болестьта и отъ мжката си,
Спасъ ходеше изъ село. Единъ день той мина
покрай каменната стена и отгоре му се обади
Гергиланъ. Той стсеше задъ розовите храсти,
които отдавна беха прецъф^ли и, зелени и
сплетени като кжпини, висеха надлъжъ по
стената. Като се навеждаше надъ гЪхъ, изплашенъ и съ изопнато лице, Гергиланъ му каза:
Спасе, какво станало, Спасе! Уби ли
го а, убили оня, офицерина, годеника на* учи
телката. Ахъ, гинатъ момчетата, Спасе, гинатъ
сиромашинките I . .
Можеше ли да каже нещо Спасъ ? Той за
бърза повече, искаше му се не да ходи, а да
тича. Рана имаше въ душата му. Защо трвбваше такава страшна злочестина да падне
върху това добро момиче? Защо, питаше Спасъ,
защо? Писмото до инспектора той отдавна
беше го скжсалъ и хвърлилъ отъ моста. Нищо
добро не идеше. Писмата, които получаваше
отъ кжщи, го отчайваха, войната немаше край.
Отъ всичко туй болестьта му се усили до толкозъ, че той требваше да ходи, да ходи като
лудъ.
А учителката си дойде. Дойде си, когато
наесень отвориха училището. Облечена беше
въ черно, лицето й бледно, очите — потопени
въ земята. Когато минеше покрай пейката, j
дето стоеха Спасъ и Радой, тя , пакъ поздра
вяваше, но не се усмихваше. Тогава Спасъ ска
чаше да ходи, а Радой, който имаше двама
сина по бойните полета, въздишаше и очите
му се пълнеха съ сълзи.
Учителката минаваше моста и тръгваше по
край каменната стена. Тя вървеше все тъй съ
наведена глава и не поглеждаше нагоре. Пъкъ
и розовите храсти беха вече засъхнали, напрашени и черни като тръни.

сервира с е О б й Д Ъ И в е ч е р ь — меню отъ д о б р о качественни ястия.
Уютна и приятна обстановка.

В с Ь к а в е ч е р ь отлична с к а р а
Свири д ж а з ъ . Приятни и з н е н а д и ? ! Танци и игри.
Заб. Тия дни. пристига отъ София прочутия шопска
оркестърь съ нш-разнообразенъ u забавенъ репертуаръ

Откри се въ КАСУЪМЪ повообзаведената I
кръчма, ресторантъ и карнацария

„ЯГОДА"
на Д Я Н К О И В . Д Я Н К О В Ъ
Сервиратъ се вече прочутите
Старозагорски в и н а и всички \
в и д о в е р а к и и и различни мезета.
Първостепенна кухня.
Отлична скара.
Приятна обстановка
износна
ЕПИРЪ?! аГкУУД:отъ
ТРИ
СТАИ и кухня, съ обширенъ дворъ въ района
на центъра на гр. Добричъг Справка редакция
та за Д. П.
Д о б р и ч а н и и гости и Добричт»!
Питейното заведение, ресторантъ-карнацария

„М А Н Г А Л И Я "
на В А С И Л Ъ Н А Н К О В " Ь , ул. 88 tfs 3
с л е д ъ основния ремонтъ на помЪщението започна
отново д а сервира прочутите о т л е ж а л и

Карабунарски вина
и всички видове спиртни напитки.
Продава се и на литъръ за дома.
Първостепенъ ресторантъ съ вкусна и разно
образна храна. На скара винаги прЪсии продукти.
Четете вестникъ „Добруджанска П О Щ А "

.Добруджанска поща"

Стр. 4.

:;.г гт?

,;

—''•-*"-—'-" ч.длцт.=

ХРО

шчнтъжшиттнтйттьжшоБРщж
Редакция и администрация ул. .Гр. Маджистра^и" I—Добричъ
Пощ. чек. с/ка 6772. Тел >h 30. За писма : пощ. кутия № 2.

ТЕЛТЪРЪ и ПУБЛИКА

анъ Татаръ
Лързата постановка на Добричкня общински
театъръ.
Премиерната пиеса на Дсб
ричкия общ. театъръ —• „Хвнъ
Татаръ" се посрещна отъ пуб
ликата съ заслуженъ интересъ
и внимание. То ли успЪхъ треб
ва да радва не семо неговите
труженици, но и всички почи
татели на чистото и възви
шено сценично творчество.
Тая първа исме-ta крачка на
нашия театъръ сочи негооия
пжть къмъ затвърдяване худо
жественото му ниво. Така той
заема вече отреденото си место
на доховенъ живецъ въ кул
турния животъ иа нашия градъ.
Нашата цель чрезъ вестника
ще бжде, да подюмогнемъ усилиятв му въ неговата задача
и чрезъ справедлива и безпри
страстна преценка, да усилимъ
този потикъ къмъ по-нови и
сигурни постижения.
Ако въ пиесата » Ханъ Та
таръ* се срещатъ некои греш
ки и недостатъци, които по ед
на кля друга причина еж оста
нали незабелязани, то предпо
лага се, че занапредь наредь
съ обиграването на целия ансанбълъ, щя се постигнатъ и
по-щвстливи резултати.
Все пакь требва да се отбе
лежи, че въ некои роли на пи
есата .Ханъ Татаръ" се среща
ха некои несъобразни и пог
решни тълкувания. Така напр.
ролята на Миглена, застжпеиа
отъ М. Матенъ страдаше на
места оть външни изживевания, излишни пози. Некои мо
менти не беха предадени въ
техните отсенки, особено въ
първо действие, кждето отъ ти
хо угнетено душевно състояние
се преминаваше резко въ буй
на неудържима възбуда, театралничене и класически стойки.
Освенъ това, Миглена се по
яви въ I действие натруфена,

изрядно стъкмена и сресана.
Това даде една погрешна пред
става за лице, което се връща
отъ бойното поле. Тая грешка
изхожда най-вече отъ режису
рата, която не е отдала внима
ние на тази несъобразность.
А. Тодорсвъ, въ ролята на
Ханъ Татаръ, разгъне всички
свон творчески възможности за
да предаде силно подчертанъ
героя иа пиесата. Веренъ по
гримъ и убедителенъ въ свое
то сценично изявяване, той май
сторски навлезе въ всички ду
шевни гънки на своя образъ,
елв се съ него и му вдъхна
много животъ на сцената.
Георги Кокалчето е сжщо та
ка интересна фигура, която под
хожда за жанра на П. Панковъ.
Този образъ би станалъ още
по-правдивъ и привл^ателенъ.
ако се смекчеше подсилената
мимика и шаржк Г. Широновъ
(Хаджи Грсподинъ) и Ив. Симеоновъ (Чорбаджи Слави) пре
твориха, добре окржглени и
разтълкувани своите герои, въ
рамките на художественната
правда и 6txa убедителни.
Ако П. Дикозъ (Павли епитропътъ) бе отбегналъ своя подправенъ и кеестественъ говоръ,
който дразни слуха, щеше да
бжде по-правдоподобенъ. Гримъть и движенията му не бЪха
сжщо верно илюстровани.
По-умеренъ и спокоенъ е Б.
Азмановъ, въ ролята на Хасенъ,
Този актьоръ притежава ясенъ
гласъ и вЪренъ тонъ, движе
ния отмерени и естествена.
Сжщото може да се каже и
за В. Абаджиеаъ (Бекиръ ханъ).
Другите останали роли беха
успешно проведени и се постиг
на единъ добьръ ансамбълъ въ
играта.
Румелинъ.

ДОБРУДЖАНЦИ!

о

Употребявайте и тзацпоччтаЙта слзц-штЬ ЧУЛ сапуни:

1) салунъ за пране „Зяатенъ левъ" 72°0
2)
„
„
„
„Златеиъ яевъ" GO
3)

„

з а д ъ с к и и кухненски н у ж д и о т п а д ъ к ъ

безъ щпоп-ь по цена 8 лв. кгр.

4) Теченъ с а п у и ъ з а пране б е з ъ купенъ 6 лв. кгр.
Така с ж щ о и разни тоалетни и д Р . сапуни.
Разполагамь и сь лей за индустриални цели съ
разрешение и куяонъ.

Съ почигь: Тона Савовъ, Сариа
ф-ка .Прогресъ" предградие
Василъ Леас«и (Кокарджа)

щ

Важно I

Важна!

ПЕТРОГШН

РЖЧНИ

ФЕНЕРИ

различни голЪми

и КРАЧНИ шевни машини

З а н а я т ч и й с к и машини. Машинни ч г с т н и и г л и .
ЗЕМЕД£>М$Ш М А Ш И Н И
Плугове, зърнени сЪялки, царевични сЪлки,
ж е т з а р к и , р я з з ч к и , Т Р А К Т О Р И . У Н И В Е Р С А Л Ъ 2"

При фирмата Стефанъ Котароаъ и С-ие

Варна, ул. „Санъ Стефано" 1, п о д ъ Б. 3 . К. Б а н к а
Телефонъ 25-95

БОЯДЖИЙСКИ
МАГАЗИНМъ

»

на Г А Н Ч О А. И В А Н О В Ъ
ул. „Кн. Мария Луиза" № 12 —

-ши

nrain т ЩЕШ Ш ттттьт
Стремежите на индускнте националисти

и английската политика
П р е д с т О Я Щ в е преимену- |
ването на вички селища • въ 1 При избухване на настоящата задкулисната тактика по отно
Добруджв, които носять чужди I войнв, Англия се опита да при шение на Индия. Мотивите на
ложи по отисше -ие на Индия Англия еж тези отъ Светове
имена.
отново методата, приложете съ ната война: тя има нужда отъ
ГолЪМИЯТЪ снЪговалежъ, „успъхъ" презъ Световната вой зависима Индия, за да може да
в», Добруджа презъ последните на. На индийския нерояъ се експлоатира свободно всичкигв
неколио дни стана причина ла направиха отново смжтни обе блага на тази плодородна и бо
се пргжжс.нат* съобщителните щалия за незввисимость, въ гата страна.
пжтишв между много огдЪлни случай че Индия даде на Ан
БЪлата книга, поднесена въ
населени места. Съ подобрение глия и сега пълната си и без
Долната
Камара презъ юлий т. г;
на времето, налегв се едно бър резервна подкрепа. Англичаните
зо прочистване на снега, вь онии заговориха, че индийскиятъ на- отъ съръ Емери, министъра по
мЪств, кждето пътуването е въз родъ щ« требва да бжде въз- индийските въпроси, и озагла
вена „Индия и войната", по
препятствувано.
нагрйденъ за -своята в«зрность казва ясно, кекво големо зна
С л е д в а щ а т а постановка на този пжть наистина съ призна чение се отдава въ Англия на
Добришкия общински театъръ е ване на индийската независи- едно по-тесно англо-индийско
битовата пиеса „Боряна" o i b мость, евентуално подъ фор сътрудничество презъ войната,
мата на английски доминионъ. безъ обаче да се зачеква бол
Иср. Иовкспъ.
Поради добитста вече опит- ния аъпросъ
независимостьта
О т к р и т ъ е вр.че курсъ.по
ность, обаче,'.индийската партия на Индия. . З а поощряване инподобрение бита на селското
иа Конгреса изказа желание да дуското единение" — така се
население вь с. Баладжа, добждатъ предварително реали казва, вицекральтъ се е решили
бричко, който се посещава отъ
зирани обещанията, давани отъ да приеме въ своя »Съветъ" нЪ«
25 курсистки. Ин'ересътъ на
Англия презъ течение на десе- колко високопоставени индуски
населението къмъ сжщия е, мно
тиле*ия. За осигуряването на партийци. Сжщо и известно чи
го големъ.
тези именно незаеисимость при сло индуски министри Tptfr
Земеделските училища управлението на вицекрал»Лин- ваше да взематъ участие въ оноткрити въ Добруджа еж вече литгоу, продължено за втори гло-индуското централно упра
обзаведени, персонала имъ е пжть отъ английските власти, вление. Освенъ това требваше
подреденъ и учебните занятия избухна ожесточена борба, по да бждатъ новосъздадени длъж
еж започнали отъ понед-Ьлникъ ведена отъ индийските нацио ностите „министъръ на инфор
17 т. м. съ изключение на село налисти съ такава издържли- мациите" и „министъръ на на
Касъмъ, кждето Зфвдата, въ вость, щото взе размери, за родната отбрана". Но въ тЪзи
която ще се помещава учили-' страшаващи английското го си намерения лордъ Линлитгоу
сподство. Лордъ Линлитгоу се не можа да сполучи. Той можа
щето не е оше готова.
беше опитаяь да парализира да привлЪче само „ржководТ а з и година зимата дойде индийските освободителни стре ните лица на британо-индускепо-рано отколкото се предпола межи, като поощри основава то стопанство" и ржководитегаше. Предаидъ на това една нето на Съветъ на всички ин лите на други заинтересовани
значителна часть отъ земедел дийски партии и князе. Тсй групи, готови да работятъ сь
ските стопани не yentxa да за- лично сметеше да председател него за образуване на единъ
сеятъ. земята си съ зимница.
ствува този съветъ. Така англи Съветъ за националната от«
Въ града ни, както и въ чаните спакулираха съ разеди брана. Съ една дума, князегщ,
околията все по наложително нението на индуситЪ. Но указа които обаче, съвсемъ не застжсе чуаства нуждата отъ газь за се, че Индия б е черпила поука пяха интересите на нндуския
горене и особено дърва за ог- отъ своето политическо минало, народъ. Днесъ националистите
ревъ. Налага се отъ страна на свързано съ Англия. Различията въ Индия продължаватъ да се
отговорните власти да се по- по религиозните въпроси не мо държатъ резераирвно, даже не
грижатъ съ набавянето, или жаха да бждатъ използувани, за приязнено спрямо политиката йа
улеснягь доставката на тия два заобикаляне на основния въп- Англия и настояаатъ за изпъл
важни липетващи на пазеря про росъ, интересуващъ Индия, за нение на даденото имъ отъ го
щото Конгресната партия и мо- дини обещание sa незвзисидукти.
хамеданската Лига се беха спо мость,
разумели.
Така пропастьта между ан
Междувременно въ Лбндонъ
За да може една грамофонна глийското правителство и ин- се изяви категорично, че анплоча да бжде запазена за по- дуското население се разширя глийското правителство не е
дълго време, първото условие е, ваше. Управлението на лордъ наклонно да се занимае съ ин
тя да бжде приезирвана винаги Линлитгоу, чийто срокъ б е от дийския проблемъ, докато •
съ нова игличка. По никой на- ново продълженъ, започна да заангажирано въ една борба,
чинъ не требза да се правятъ възбужда недоволство и разо която застрашава сжществуваикономии на йгличкитЪ, защото чарование всрЪдъ ч национали нето на английската империя.
въ противенъ случай плочата стическите среди, които беха Най-после б е изказана ясно и
бързо се изхабява и става не напълно уверени въ това, че категорично истината по англий
годна за употребление. Колкото техните стремежи за постигане ските намерения за независи
и здрава да е една игличка, незаеисимость не се ползуваха мостьта на Индия. Англичаните
като напримЬрь първокласните съ симпатиите на вицекраля. въ този случай сж ; се отказали
телефункеновй „Сталитови" иг- И индусите беха прави въ отъ своите обикновени заоби
лички, все пакъ нейното острие своето предположение, защото калки и неясности. Т е вече не,
следъ едно само употребление презъ октомврий 1940 година, говорятъ въ този духъ, не дасе затжпява и започва силно даде заповедь за арестуването ватъ големи обещания. Индусда дращи върху финнйте на- на всички водачи на конгрес киятъ народъ знае, че ще-трЪ*
рези на грамофонната плоча. ната партия и закрепи своето бва дълго оше да чака. Индия
Всека стара игличка разваля положение предъ английското ще чака до-тогава, докато све
плочата и затова икономии пра правителство като добросъве- товното господство на Британ
ви само оня,, който щади скж- стекъ и умел ь ржководитель ка ската империя бжде унищожено
питЪ грамофонни плочи, като
изхвърля старитЬ иглички.

Ед1нъ пошанъ шетъ

Ж й б о ш уОнватъ хора
Числото на хората, които умиратъ отъ животни е иззъиредно
голямо. Тека напр,, споредъ
една статистика направена въ
Гермяиия отъ 1927 г. до 1932 г.
въ Германия еж убити и нара
нени отъ животни 48,000 души.
Вь областьта Вюртенбергъ еж
били уоиги отъ животни 1843
души, а именно — отъ коне
1,232 души, отъ биволи — 264,
отъ крави -~ 295, отъ свини —23, отъ кучета — 14, отъ ко
зи — 7, отъ овци и отъ котки —
3 пуши. По единично хората еж
били убивани отъ животните —
отъ конете отъ ритаме, отъ кра
вите и козите — отъ мушкане
съ рога, отъ кучетата и сви
ните — отъ ухапване, а отъ
котките — отъ одраскване,
вследствие на инфекция.

ДОБРИЧЪ

разполага съ всички видове анилинови бои
за вълнени, и памучни платове и прежди.
Приематъ се поржчки за валяне.

Брой 18.
ди»даУ| дчаи

В-къ „йобрудж. ПОЩА"
рекламира най - добре
въ Добруджа.

Поради изчерпв
не на всички
ТРАКТОРИ

приематъ с е п о р ж ч к и з а достав
к а през-ь з и м а т а и пролЬтьта.
Генераленъ представитель ГАВРАИПЪ
КОЛЙНДЖНЕВЪ, София, Мария Луиза 10
Телефонъ Кг 2-27-28

Добруджанци гости на Варна!
И з в е с т н и я хотел-ь
в ъ В А Р Н а н а ул. И т а л о - Б а л б о " ви п р е д л а г а
отлична ЧИСТОТА и СПОКОЙНО НОЩУВАНЕ
Хотела с е намира много б л и з о д о п а з а р я .
1*4
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Четете вестникъ „Добруджанска ПОЩА"

