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Успешно провеждане на пролет. сеитби.

снабдяване на нуждагошите се земе
^^лагопрпятнитЪ пазар- Своевременното
дЪлци
съ
семена.
Конференцията на мин ivrpa на
^*ни условия за нашето
земедЪлието г. Д. Кушевъ.
земедЬлско производство и
увеличените нужди на обнВъ м н о г о б л и з к и дни итбл. Сноредъ сп«цчалшя планf
пчнената наша страна, на- при Министерството на земедЪ всички останали незасети пло~
Изгледъ отъ устието на Царската ръка — Ропопотамо.
лагатъ да положимъ всички лието се свиква голема конфе щи ще требва да бждатъ за-за да увелачнмъ бързо то ренция въ връзка съ организи сети презъ п р о л е т т а .
па производство.
рането и провеждането на про
Дадени еж редица уажтвани^
Едно отъ нан-достжпнп- летната сечтба. Конференцията на агрономите за мЪркйтЪ,ко! новите предЪли на Цар-.
ството
mi средства за увеличава ще бжде открита лично отъ ми ито требва да вземагъ за свзе|
животинското производство.
не на земеделското произ нистри на земедклиего г. Дим. временното снабдиване на нуж*. Въ врътка съ изработването Разстроеното животинско произдодство въ Европа : й
водство, което е добре по Кушевъ. Въ нея ще вземать дающите се земецел;ки стопа! н п ецичъ цйлостечь ппачъ за задокеанските страни. Задачите, които ни се налагатъ
знато на всеки земедЬлець. участие, осиеиъ органи на Ми ни съ семена и по засеването/1 преселване на малоимотното на- Значението на животновъдст възможность . наи-високъ прее торенето на работните нистерството, представители на на останалите незасети площи»(селение отъ старитт* въ новите вото и животинското производ делъ животновъдствъто и :жиг
земп Наистина съ дългого Дирекцията за закупуване и из- Поржччите добре проверени' " Р е ^ л и на Царството е при ство за земеделското производ вотинското производство, sa да
г
к
дишни опити у насъ е ус носъ на зърнени хоани.
Д и - .. __
\
U n r a w n n . ^Яип.и.тпиз.гиа
храни, на Ди
и въ категорична форма отт| ключено съ събирането на всич ство и изобщо за народното ни бжцемъ полезни на нашата с р а 
тановено, че съ правилно рекцията на гражданската мо
ки необходими сведения. Със стопанство, е било винаги го- на и европейската общность.
отгледване. н разумно то билизация, както и Общия съ- агрономите ще требва да б ж ! тавени еж и счеценията за раз ntMo. При военновременната Това требва да постигнен^съ
датъ дадени най-късно до края
рене, доходътъ на. нЪкои юзъ на .българските земеделци.
на текущия месецъ; за да може мера на земите, които ще бж- конючтура и следвоенното вре разширението на животновъд
окопни култури, като ца
Отъ своя страна Министерст Дирекцията за закупуване ииз- датъ обявени за държавни. Една ме, за дълги години животно ството и главно чрезъ повише
ревицата, слънчогледа, цвек вото на земеделието в з е м а
часть отъ земите на колони- въдството у насъ ще бжде отъ ние на продуктивните качества
лото, картофите и други всички мерки за навременното носъ на зърнени храни ла из ститтз, които ще бждвтъ изсе- още по-големо значение. Нама на домашните животни.
върши
своевременно
необходи!
може да бжде увеличенъ с%
лени
леното и разстроеното животин
' щ е се даде на пРеселни
Ето защо, Министерството на
повече бтъ 50*1^ Освенъ то провеждане на пролетната с е - ! мите предвижвания на семената
ско производство въ Европа, земеделието поканва своите
ците-българи,
като
по
този
на
ва, всЪки конто живЪе на
чинъ държавата осигури поми поради военните събития и не- органи да обърнатъ особейно
полето е наблюдавалъ, че
нъка на всички българи въ гра възможностьта за износъ на внимание 'за/засильане живо
поради силно . изтощаване
ниците
на обединена България. животински" произведения огъ тинското производство и селфСИна работната земя и при
Увеличаване площнтЪ отъ слънчогледъ.
задокеанските страни еж обсто яви въ това отношение подоба
най-неблагопрнятни години,
ятелства, които ще обуславятъ ваща дейность. То е д в л | ре-,
З
А
Е
М
И
Предвидъ
големата
нужда
съ изобилни залежи посевиските агрономи сортовото слън?
тЬ на много мЪста у насъ отъ растителни масла за стра чогледово семе, произведен^ за вършачко-притежателитЪ едно дълговременно търсене на дица нареждания, обхващащи
работата по засилване и^Щьо^
ната, Министерството на земе- отъ държавните стопанства.
ставатъ рЪдкп и слаби.
Управителниятъ съветъ на такива произведения. На насъ
се налага да употребимъ мак брение на животновъдс|Лота §
депието
е
наредило
до
агроно
Бълг.
Земед.
Коопер.
Банка
въ
ВъпрЪкн тЬзи очевидни
Поради това.^че слънчоглед
животинското произво|(ствр^
истини, на топа u на то мите да вземагъ всички мерки довата култура изтощава м н о # * д и р отъ последните си засе- симални усилия да засилимъ до
необходими
за
засеване
на
опдв ия е
\ренетог нашите земеделци
дбчаите, д в е д ш 2 в , я П ( т 1 х е ^ к ^ "
Решипъ- и тази година
w
не обпъщатъ достатъчно предепечит*е" плбЩй 'съ стенчо*-' те. да бждатъ наторяван^ГкаТо! д а е ж д а т ъ кредитирани съ спе- ване кредита- n6~ Wn-ymarew
MfeiPKH1
гледъ.
Освенъ
грижата
за
за
ц
и
а
л
н
и
з
а
е
м
и
п
и
з
к
л
ю
ч
отъ
съюзната
каса
подсмъртни
внимание. И днесъ още, въ
се използува и пепельта о т ъ [
о
ение,
голЪма час*>ь отъ нашитЬсеване на определената площь, слънчогледовите стъбла и пити' ! в ъ Р а з м Ъ Р ъ д 0 3 0 - 0 0 0 л е в а ' з а помощи} Годишната вноска за з а •' у в е л и ч е н и е LH|t
населени мЪста, оборскиятъ Министерството иска да се взе- съ която ще се възвърне из ремонтъ на машините и достав 1942 година, която : членовет* п а м у ч н о т о п р б й з !
ка на горивни и смазочни ма пенсионери требва да напраторъ се хвърля кпач село матъ мерки и за увеличение влечения отъ нивите калий.
водство.
то, като
излишенъ, ба- средния добивъ отъ слънчо
териали всички притежатели на вятъ до 30 априпъ т . г. вклю
Въ края на текущия месецъ1
ласть, гдето се загубва или гледъ. Това ще се постигне ка
Раздаването на сортово семе'вършачни гарнитури. Отъ тази чително е следната: оснозвнъ
се оставя и разпилява по то се извърши ранна сеитба на земеделските стопани ще наредба' немогатъ да се ползу- учитель пенсионеръ 264 лева, Министерството на земеделието
селския двопъ, съ което за презъ пролетьта — края иа м. става срещу заплащане и въ' в а т ъ вършачко-притежателитЪ. съпруга на у ч и т е л ь — двойка свиква съвещание съ очастието
мърсява водите за пиене и февруарий и началото на м-цъ замена — семе срещу семе, ко кбитр не еж издължили ктмъ - 204 лв., гимназиаленъ учи но представители нв Министер
— пенсионеръ — 312 ле., ствата на земеделието и на тър*
става изворъ на болести. мартъ, щомъ като времето по гато на държавното стопанство банката отпустнатите имъ за тель
зволява да се влезе въ нивата е необходимо семе за добиване ТРЗИ нель суми презъ миналата съпруга на гимназиаленъ учи гоаияга, на дирекциите на ХраПървото условие, за да и да се употреби за посевъ
растително (слънчогледово) година. Сътрудничеството, кое тель — дчойка — 252 лв. Така ноизносв и Гражданската моповишимъ чувствително про само сортово семе. Наредено е, на
масло за нуждите на стопан то държавата дава на вършач- чрезъ изграждането на колек билизвция, на Б. 3. К. Банка, на
изводството отъ земята у да се раздели между околий ството.
ко-притежателиге, ще имъ поз тивната самопомещь, учители Родовия съюзъ на памучната
насъ, е да съберемъ въ неволи въ най-широка степень да те изграждатъ едно големо индустрия, на предачната сек
ропускливи торища, всичкия
изпълнятъ гопвмата стопанска дело, което е отъ най-жи.знено ция при сжщия, "ха Общия съ
СЪЗДАВАНЕ
оборски торъ, който се
Организиране
на
животнозадача, на която днесъ тя раз значение при нещастенъ случай. юзъ на българските земеделци
разпилява и прахосва и
на повече обработваема
чита.
и на земеделските камари : въ
въдця.Ъ
следъ това го използуваме
зема
градовете : .Стара-Загора, Бурза наторяване. По сжщия Като се вземе предвидъ, че
конференции
по
засьваното
гасъ и София, за да се разглеВъ връзка съ пролетните
начинъ, требва ла постж- при нашите селско-стопански сеитбенъ планъ за целоегно
ПОДОБРЕНИЕ
датъ въпросите за сегашното
Министерството
на
земеде
\пимъ и съ всички органичес условия резултатна деятелность засеване на българската земя
на птицевъдството
състояние на памучното,произ
ки и друга отпадъця, съ пЬ подобряването на животно взети еж всички мерки щото Въ връзка съ настжпващия лието е изпратило нареждане водство и мерките, които треб
до
всички
областни
земеделско
които може да се тори. въдството въ страната може да всички земи и площи, които сезонъ на лютене на пилетата
ва да се вземагъ на неговото
Като допълнение на обор се провежда само чрезъ спе позволяватъ засеване да бж М-вото на земеделието е наре стотански директори вь стра увеличение.
ната
сь
което
имъ
вменява
въ
ския торъ, изкуствените циалните организации на n p t - датъ непременно засЪти. Вме- дило до агрономическите, слу
г
торове еж мощно средство ко заинтересованите стопани е нено е въ дългъ на всички жби да вземагъ на вреке нео дъл ъ, съ съдействието на об Гостуване на хърватски
ластните
директори, да свикатъ
за бързото повишаване на ясно, че на първо место дея български стопани не само да бходимите мврки за организи
писатели у насъ
мвстни
конференции
на всички
' про„зяодството отъ земя телите въ тази область требва засеятъ своите ниви, но да рането H I работата въ ршониСъюзътъ на българските пи
околийски
упрвители
и
околий
та. Презъ 'тази година, въп да полагатъ големи усилия за изоратъ и засеятъ и своите те на типовите селски люпилнит
сатели е влезълъ въ връзка
реки общото поскжпване. организирането на животновъ- селски дворове, стига почвата За набавянето на храна за тази ски агрономи въ областьта. На съ съюза на хърватските писа
коференцията
ще
се
изпожатъ
цената на изкуственитЪ дци^е.
и условията да позволяватъ то цель, M B O ' O е напратило пос- подробно изводите и решения тели за уреждането ~на едно
торове е значително нама
Развъдните дружества еж не ва. Всички собственици или нае тжпки предъ Дирекцията на та на току що приключилата гостуване отъ текна страна въ
лена и ще се намери добга само центрове за пргктическа матели на земи, както и всич храноизносъ да се огпуснатъ
София, Това ще бжде пъраото
сметка въ тЪхното упо зоотехническа дейьость, чрезъ ки онези, които не еж засели известни количества царевица конференция по засеването въ официално гостуване въ Бълга
М вого на земеделието. Щ е
требление.
'
•
който зоот^хникътъ най-лесно своите дворове ще бждатъ ли и слънчзгледово кюспе. Гри бждатъ обеждени всички мврки рия на хърватски писатели.
При такива условия, из- може да обпр-ie обектите на шавани о т ъ т а з и в*зможность жата на държавата за подобре необходими за целостното и Взаимното опознаване на кул
гаждането на отговарящи сгоята работа, но и -"всичките като нивитЪ имъ или дворове нието на птицевъдството расте сполучливо ишасяне на проле турните труженици на двата на
торища отъ всички земе-' мероприятия на Министерство те ще бждатъ отстжпвани за непрзкженато, а сегашните ус тния сеитбенъ планъ въ рек- рода ще дотринесе за опознава
дЪлски стопани, които дър- то, както и другите.институти, засеване на други земеделски ловия на стопански затрудне спестивната земеделско-стопан- нето и засилването на приятел
ските в р ъ з к и между двете
жатъ добитъкъ, за запазва целящи подобрението на живо стопани. Тая мерка ще даде ния тя добива най голЪмо зна ска область.
страни.
не отъ разпиляване обор тновъдството чрезъ тези орга възможность още единъ пжть чение за стопанството.
ския торъ и навременното низации най-целосъобразно се да бжпе потвърдено високото
снабдяване съ евтини из провеждатъ.
съзнание на българския земе
ЗАСИЛЗАНЕ
куствени торове на нашиЕто защо, Министерството на делски стопанинъ, на когото подсмъртната к а с а на у ч и mi земеделци е една отъ земеделието поканва своите държавата р а з ч и т а толкова
телитЪ.
U
много тежннтЪ задачи за органи презъ зимните месеци, много.
ПросвЪтниятъ съюзъ е взелъ
разрешаване въ нашето зе- преди започване на пролетни
решение освенъ членския вносъ ш
медЬлие. Разрешаването. на те полски работи, да улотреотъ пенсионерите учители да
СГОДЕНИ ~ 24. I. 1942 г.
тази задача трЪбва да ста бятъ усилия' за основаването
се събира еднократна вноска
ИранскиП
пристанища
Добричъ
Добричъ
Hi планомерно съ общи ус на повече животновъдни дру
по 60 лева годишно за засилловия и-както повелява За- жества — коневъдни, говедосе разширяватъ
; конътъ за възстановяване а въдни, свиневъдни, овцевъдни Цариградъ, 26 януар. Иранподдържане производстве и д р , споредъ местните усло
Д о б р и ч к и О б щ . Т е а т ъ р т » — Директоръ: Ат. Павловъ Поповъ
ните сили на работната вия, както и да проагитиратъ, скиятъ министъръ на съобще
нията
е
заявилъ
предъ
предста
земя.
щото всички нонеосновани и
Среда 4 т. м. Д Н Е В Н О и В Е Ч Е Р Н О за 14-ий плть

низ на наемеш вь

Шмтъ до .iit-iicm пщъш

Зшвзляше иуждпта отъ пзстит. масла

с£"-до Слона Лл. (Впългеноба
ct-нъ cuauzo cK. сЬайгевъ

Добруджанци! Четете
Вашиятъзащитникъ в-къ
„Добруджанска поща".

стари дружества, които не чле- вители на печата, че понастоянуватъ въ съответните развъ щемъ всички ирански приста
дни съюзи да се запишатъ чле нища на Персийския заливъ се
нове въ СЖЩИГБ.

Печ.

разширяватъ и модернизиратъ
|по английски планове и съ ан-

«Светлина", Варна глийски средства.

(СЕП)

БАЛКАНСКИ АРИСТОКРАТИ

КОМ

^ГБ^6^ Т В И Я

Сжбота - БОРИСЛАВЪ - Премиера
гяж&Ш

а

Брой 25.

„Добруджанска поща"

Стр. 2.

ХРОНИКА :-:
жтмъшмвштмтштстткшру.
Редакция и администрация ул. .Гр, Маджистра-и" 1—Добричъ
Пощ. «ек. с/ка 6772. Тел № 30. За писма : пощ. кутия № 2

(Размисли).
Претендирамъ дл съмь ерис о к р г г ъ , не защо о съмь балианецъ, т- е. чвС)ИЦа огъ тоя
елнть, койго е обекгъ въ ко
медията на Бобе»а .Балкански
аристократи*, а защото представлявамъ антипода на онова.
кое го та.га ценично ааторката
изнася на сцената, чрезъ свои
те герои. И, като такъвъ, имен
но, грабвамь перото неприну
дено и съ охота, за да издумамъ но единъ дъхъ, че пиесата на Б >бева е твърде плоска, далечъ безсилна да ни заведе до тежкиятъ, извезанъ
оть сърма и ко 1рина, балда*
хичъ, зааъ който се крие обрпзътъ нп действителниятъживотъ, запьлненъ съ сложни и
разнообразни комични и трагични елементи. Бобеве е надникнала наистина въ делничното, въ прозаичното, но далечъ
не е могла да долови универ
салното въ иего, което иначе е
прекрасно, за да емвтнемъ, че
тя е отговорила напълно на задачага на едно истинско изкустю. Чудно ли е тогава, за
що нито единъ балканецъ, въ
лицего на героите отъ Бал
кански аристократи, не може
да В1ДИ себе си и защо той
непринудено се смее недъбезразеждностьта и глупостьта на
тил герои, населяващи единъ
свЪтъ, по далеченъ отъ Марсъ
чиито обитатели, правдиво бих
ме кръстили духовни лилипути!

ичтересъ. Махнете, обаче, пре
красната игра на артистите,
богата съ смислени жестове,
интонации и мимики, ще види
те нескопосаниятъ
кърпежъ
на комедията, мжчио поносимъ
дори и оть тия, които еж ли
шени отъ способностьта да
обхганагъ красотата. На Панковъ, Станиславска. Тодорова,
Бъчварова, Широковъ, Мавродчевъ, Шиварова и Сарафовъ,
както и на плеацатв знайни и
незнайни даровити български
артисти, защото пиесата се
играе едногреченно и другаде,
авторката Бобева дължи специаленъблагодаравенъ вдресъ
за непровалянето на комедията й.
Като балкански и духовенъ
даже аристократъ, у менъ 4ie
липсватъ слаби и комични срани, но точно т е не еж открити и изнесени на показъ отъ
Бобева, а еж отбелязани само
повърхностни моменти и със
тояния, свойствени не на съв
ременните балканци, а на бив
шите такива, отъ една друга
епоха, и то на единъ тесенъ
кржгъ хора, които по пжтьтъ
на спекулата и
нечистивитЪ
здЪлки,-издигнали се матерна*
лно, желающи да манифести
рвтъ своята духовна култура,
прибегватъ до действия твър
де екцентрични, поставящи ги
въ положение на невъзможенъ
комизъмъ.
Върху тая основа, мнозина
у. Защото животътъ, действидраматурзи опитаха щастието
елностьта е истинската цель
си, но малцина отъ техъ стиг
ча изкуството, приеждата ми
наха последното, въ полето на
1вдъ пиесата, неотговаряща на
изкуството. Опитътъ на Бобе
а това условие, е твърде, мова може би, ще се сметне за
Нб би, жестока и все пакъ не
сполучливъ, но въ средите,
чалко верна. Съньтъ на човегдето се шири духовната пус
шкиятъ идеалъ", чрезъ всЪко
тота или въ оперетните теа
произведение на изкуството, витри, гдето запъстренъ съ му
нави требва да прозира. Тоя
зика и пищенъ балетъ, бч билъ
бленъ въ Балкански аристо
прекрасно средство за облек
крати е толкозъ малъкъ, че е
чение на претоварените стома
едва зримъ и точно затова,
си на ония, които гледатъ на
комедията е изгубила, съ тая
театърв, не като на храмъ на
празенота, много, твърде много
изкуството, а като Mtcro за
отъ своятъ чаръ.
развлечение.
Масовото посещение, громНе изпада ли авторката аъ
киятъ смехъ на публиката още положението на героите на
съвсемъ не значи, че пиесата, Балкенски аристократи, предъ
противно на разбираието ми, очите на балканците-зрители,
жени успехъ. Струя отъ ж и - j к о и т о съ своя усетъ еж над<
вотъ въ нея вливатъ усилията хвърлили схващанията й за ху
на пионерите на театралното дожественното творчество?
изкуство, ватуй тя се следи с ъ '
Цео.

Добричко Градско Общинско Управление.

Обявление № 123.
Добричкато Градско Общинско Управление съобщава на
интересующите се, че на 2 II. 1942 година въ тържната зала
на общината ще се произведе отъ 3 до 4 часа сл. обедъ
спазаряване по доброволно съгласие за отдаване подъ наемъ
на следните общински непокрити имоти:
1. Праздно мьсто отъ 1000 на. м. по скица № 26.
2. Праздно м^сто отъ 300 кв. м. по скица № 17.
3. Праздно мйсто отъ 600 кв. м. по скица N° 26.
4. Праздно мвсто отъ 4000 кв. м. къмъ северната часть
на града.
5. Праздно место отъ 2000 кв. м. по скица № 18.
6. Праздно мвсто отъ 2025. кв. м. по скица Nt 19.
7. Праздно место отъ 59 кв. м. по сиица № 16.
8. Првздчо место отъ 100 кв. м. по скица № 25.
9. Праздно место отъ 9 кв. м. по скица № 33.
10. Праздно место отъ 564 кв. м. по скица N° 32.
11. Праздно место за магазия на зърнени хрнни.
12. Праздно место отъ 3040 мв. м.
13. Праздно место—сая отъ 1808 кв. м.
14. Праздно место—сая отъ 2750 кв. м.
15. Праздно место—градина отъ 3675 кв. м.
Първоначалната цена се определя огъ спазарителната
комисия въ деня на спазаряване,о. Залогъ 1 0 % .
Търж^ите книжа се нвмиратъ въ общината стая № 5
(21) и могатъ да се видятъ вс*ки приежтетвенъ день. Закона
за Б. О. П. и правилника за приложението му еж задължи
телни.;, Всички разноски по спазаряването еж за сметка на
наемателя.
гр. Добричъ, 22. 1. 1942 год.

Отъ Общината.

Т ъ й като освободените бъл
Н а 1 февруарий т. а. Вете
ринарната служба открива въ гарски области еж изостанали
с. Суютчукъ —Добричко. едно- въ много отношения назадъ,
седмиченъ просветенъ курсъ отъ страна на м вото на земе
по здравеопазването на а< ма- делието се полагатъ големи
шнчте животни. Такива курсо грижи за подобрение бита на
ве ше се откриятъ и въ гелата селото. Въ изпълнение на тия
Пе'ие, Геленджикъи Богданово грижи, презъ миналата година
о въ останалите села и око беха организирани въ Добру
лията ще се изнесатъ единич джа, Скопска, Битолска и Бе
ни сказки. Дадени еж нареж ломорска области 55 курса за
дания въ всички околии на подобрение на храната, облек
Добруджа длъжностните вете лото и домакинствата на насе
ринарни лекари да употребятъ лението отъ тези области. Кур
м-цъ ф а вруарии въ откриване совете еж били посещавани
на подобни просветни курсове отъ големъ брой селяни и еж
били постигнати задоволител
и сказки.
ни резултати
АГРОНОМСТВОТО съобща
НарСДЪ
съ останалите
ва на всички земеделски сто стопански деятели и м/ГБКопрепани- скотовъдци които иматъ работватепите заема гъ едно
нужда отъ храна за домашните отъ първите места въ общото
животни да си налавятъ-навре кредитиране на производители
ме кюспе отъ маслобойните и те, извършено отъ държавата.
отъ рафинериите въ гр. Доб- Съ одобрението на Министер
риЧъ, което е отлична храна за ския съветъ е изменена досе
домашните животни. Кюспето гашната наредба за преработ
ще се поисква чрезъ съответ ката на овчето и козето млеко
ните общини, като сжщите из- По силата на измЬнението
готвятъ списъци за земедел възласа се на Б З.К. Банка да
ските стопани, които желаятъ организира и проведе бързъ,
да си набавятъ кю-пе, които леснодостжпенъ и по най-низще бжцатъ представени въ ките си лихвеми тарифа креАгрономството и Инспектора- цитъ за м/гвкопреработвателитътъ при Дирекщята на Хра- те кооператизни сдружения, а
ниозносъ, Добричъ, които ще на банка „Български кредитъ"
отпускатъ на земеделските сто се възлага да кредитира по ус
пани исканото кюспе.
ловията на Б.З.К. Банка млекоД р у ж е С Т В О Т О на .Бойцн
отъ фронта" съобщава на чле
новете си, че на 1 февр. — не
деля се свиква общо годишно
събрание, въ училището „Ст.
Караджа" при начало 9 ч. сутр.
Присжтствието на всички чле
нове е задължително.
Отъ дружеството.
ДобрнчкоТО
околийско
агрономство съобщава на инте
ресуващите се стопани, които
иматъ нужда отъ семе за про
летното засеване, като ечемикъ, овесъ и пр. да се запи
ша тъ въ общината, която ще из
прати списъкъ въ Агрономст
вото. Ечемика, овеса и пр. ще
се изплаща по цената опреде
лена отъ Дирекцията на ХраниИЗНОСЪ,

'

•

;

преработвателите — частни ли
ца отъ целата страна.
- В ъ р а б о т а т а по прилага
не на големия планъ за про
летното засеване на целата
българска земя, на организа
цията на българската младежь
,'Бранникъ" ще бжде отредено
едно почетно место. Бранници
т е отъ всички дружини въ се
лищата, кждето ще се прилага
планътъ ще бждатъ поставени
въ услуга на съответните об
ластни, околийски и общински
комитети по засеването. Мла
дежите бранници ще участвуветъ, въ събирането на сведе
ния отъ земеделските стопани,
й[6ито ще бждатъ необходими
въ връзка съ засеването на
Площите и земите на тези сто
пани. Тоя случай открива на
бранниците широка вьзмбжность да проявотъ своя идеал|изъмъ и готовность за служе
не на българскиятъ народъ и
държава.

ОКОЛИЙСКОТО агрономство
— Добричъ съобщава на земе
делските стопани въ околията,
че сжщите могатъ да си наба
вятъ семе за кръвно цвекло,
като своевременно се запишатъ
въ общината си, като списъци Безлихвени з а е м и
те бждатъ изпратени въ Агро I за строежъ на торища.
номството, което своевременно , За покупка на строителни ма
ще имъ достави исканото ко териали за изграждането на то
личество семе.
рища, съгласно закона за въз
становяване и подържане про
П р е п о р ъ ч в а с е на земе изводствените .сили на работ
делските стопани, чиито ниви ната земя, на жепающйте сто
еж покрити съ дебели преспи пани се даватъ безлихвени за
да направятъ изкопи въ снега, еми отъ Б. 3. К. Банка, въ разкато тия дупки стигнатъ на меръ 50*/» отъ стойностьта на
дълбочина до земята за да мо торището и при петгодишно изже да пронике въздухъ до по лащане. Правятъ се всички об
севите, които еж застрашени лекчения за поевтиняване на
отъ задушаване, вследствие на строителните материали. Всич
големия пластъ снегъ, които ки книжа по строежъ на тори
ще лежи дълго време върху ща се освобоЖдаватъ отъ гербъ
посевите.
и всекакви такси.

В а ж н о з а Д о б р и ч ъ и околията!
Въ реномирания грънчарски магазинъ на

ТОДОРЪ» Р. Х А Н Д Ж И Е В Ъ
ул. .108,, № 14 (до Градския затворъ)

ще намерите винаги на складъ: всички ви*
дове първокачествени грънчарски изделия
на прочутото Троянско производство, дър
вени столове, софри, рогозки и най-различни видове пирографически произведения,
детски играчки и пр.

П р о д а ж б а на е д р о и д р е б н о .

ЙНВШВпТо ЖНВОТНН И СШ81СТВВТ0.
Домашните животни еж нераздЪхна часть отъ земедел
ското стопанство и се използуватъ въ него въ две насоки
като жива сила, необходима
при обработването на земята и
като източникъ за добиване
на продукти отъ животински
произходъ, несбхопими на чо
вечеството за храна, облекло.
индустриални цели и пр. Въ
зависимость отъ вида на земе
делското стопанство — зърно
производно, смесено, скотовъдно — броя, вида и качеството
на животните, развъждане въ
него, е различенъ. Въ първия
видъ стопанства добитъка се
отглежда почти изключително
за развиваната отъ него физи
ческа сила, използвана за най
различни цели. Тукъ той се
развъжд» въ строго определенъ брой, съ огледъ живата
му сила да задоволява напъл
но стопанството и да може да
бжде използувано до максимумъ. На домашните животни
въ този видъ стопанства се
гледа като нл едно необходимо
зло и, по възможчо^ть. се търси
броя имъ даже се увеличава
повече отъ стро г о необходимия,
защото, пъ противенъ случай,
те не могить да бждатъ изпо

лзувани цЪлостно и отглежда
нето имъ се явява въ ущърб*
на дохода отъ стопанството^ Въ
втория видъ стопанство (сме
сеното) добитъка се използва
въ две насоки — за произво^
дство на енергия и за произ
водство на животински проду
кти. Тукъ животното се явява;
вече и като средство за уа в .
личаввне дохода чрезъ повища.
ване стойностьта на добититЪ
разстителни продукти, който;
чрезъ организма на животното
се превръжатъ въ no-ценни и
концентрирани продукти (месомлеко, вълна, кожи и пр.) на
миращи по лесно и по-добъръ
пласиментъ. Въ третия видъ
стопанстго (скотовъдното), до«;
машнигЪ животни се изпол-J
зватъ изключи(елно като cptn,-;
ство за производство на жи*
в( тински продукти. Въ тЪхъ
те представляввтъ главния й
почти едиствения обектъ sa
доходъ и служатъ като тран
сформатори на грубите, ефтинй
и лесно намираши се на паза
ря разтителнн продукти, въ
ценните, повече търсените и
по-лесно пласиращите се про
дукти отъ животински произ
ходъ.

mmt
Железарски магазинъ
на търговско железо, чемберликъ, дребна
железария, ковашки вжглища, бои, безиръ
и коларски дървенъ материалъ на дребно

Иванъ Л- сЗлатевъ
ул.. „Кн. Симеонъ Търновски'

14

Добричъ
Ново!
Важно
Въ новооткритиятъ сладкарски магазинъ
„ЩАСТИЕ'
на С а в а Р. Х а н д ж и е в ъ
ул. Кн. Симеонъ Търновски 14, подъ град. часовнииъ *

ще намерите винаги на складъ:
всички видове фруктови и шоколадови бон
бони, шоколади и разни захарни изделия
Продажба на едно и дребно.
Едно посещение е достатъчно да се уаЪрите
•ейк

БОРИСЪ ЗЛАТЕВЪ
адвокатъ — Добричъ
улица Царь Борисъ

се завърна отъ временно военно] обучение
и поднови работата си по гледането
на дела.
Земеделски стопани, вземете си бележка!.
Чистотата на добитъка Ви е половина храна
затова изкупвайте
кравитЪ, телета, биволитЪ, свинитЬ, конет*
и др. съ пиретризираниятъ и никотиниаиранъ С А П У Н Ъ за изкъпване —
„ТОМА
САВОВЪ".
Производство на сапунената фабрика „Прогресъ!
ТОМА САВОВЪ — Варна, телефонъ 22-68

Продава се свободно по всички бакали
и кооперации яо села и градове.

Добричко Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 122.

Добричкото Градско Общинско Управление съобщааа на
интересуващите се, че на 11 день отъ публикуването настоя
щето въ в. Добруджанска поща ще се произведе отъ 3 до'4
часа сл. обедъ въ тържната зала на общината търгъ съ явна
конкуренция за отдаване подъ наемъ на праздно общинско
место отъ 250 кв. м., находяще се по шосето за Кюстенджа
№ < 90.
— индустриалния кварталъ до 3 1 . XII. 1942 година.
Добричкото Градско Общинско Управление съобщава на
Първоначална цена 1,000 лв. годишно. Залогъ 10*/.интересуващите се, че на 4. [I, 1942 год. отъ 9 до 10 часа сл.
Закона за Б. О. П. и правилника за прилагането му еж
обедъ въ тържната зала на общината ще се произведе спа- задължителни. Тържниге книжа се намиратъ в ъ общината
звряване по доброволно съгласие за отдаване подъ наемъ на стая № 5 (21) и могатъ да се видятъ всЪки приежтетвенъ
'общински дюкянъ по ул. Фонъ Рибентропъ № 9 по 3 1 . XII. день. Всички разноски по търга еж за сметка на наемател».
1942 година. Първоначалната цена е 4000 лв. годишно. Залогъ
гр. Добричъ, 22 януарий 1942 год.
10% отъ първоначалната цена.
'
Отъ Общината.
Тържните книжа се нвмиратъ въ общината стая № 5 (21)
и могатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ день. Закона за
ДобруджанЦи,|
Б. О. П. и правилника за приложението му еж задължителни.
Рекламирайте
чрезъ в. Добруджан
Всички разноски по спазаряването еж за сметка на наемателя.
с
к
а
п
о
щ
а
,
който
е най-разпростра*
гр. Добричъ, 25 януарий 1942 год.

Добричко Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ

Отъ Общината.

ненъ въ цъла Д о б р у д ж а .

