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Румънският полковник Замфиреску връща символично Добруджа на министъра на
войната ген. Даскалов.                                                                        В. “Дума”, 1940 г.

Генерал - управителят на Добруджа г.ген. Попов, носен на ръце от радостните граждани
на Балчик (снимка Ив. Коларов).                                                           В. “Зора”, 1940 г.

Организиране на
жп движение

в Добруджа
България получава 68 кв.м. жп
линия с 6 гари и 3 спирки. Как

линията ще премине
в българско владение

С присъединяване-
то на Южна Добру-
джа в българско вла-
дение минава и един-
ствената жп линия в
тази област – от Обо-
рище, през Добрич
към Кюстенджа. Част-
та от тази жп линия,
която се включва в но-
вите граници на Бъл-
гария, е дълга към 68 км.

До сега последната
наша гранична гара по
тази линия бе Обо-
рище, а първата румън-
ска – Ботево. След връ-
щането на Добруджа
на България нашата
последна гранична
гара с Румъния ще
бъде Харман, която
отстои на 7-8 км. От
самата гранична ли-
ния, а първата румън-
ска гара ще бъде
Караомер.

В сектора от лини-
ята , който се включва
в новите граници на

България, има след-
ните гари и спирки по
реда от старата към
новата граница: Боте-
во /гара/, Богданово /
спирка/, Добрич /гара/,
Добрич Север /гара/,
Гелетджик /спирка/,
Чапра /гара/, Харман
/гара/ и Чифут-сую /
спирка/, в непосред-
ствена близост до
новата граница.

КАК ЩЕ СТАНЕ
ЗАВЗЕМАНЕТО
НА НОВАТА ЖП

ЛИНИЯ
Своевреминно глав-

на дирекция на же-
лезниците е опреде-
лила чиновниците,
които ще бъдат ко-
мандировани по об-
служване на новата
жп линия. Общият
брой на всички желез-
ничари, които ще се
командироват в Доб-
руджа е 160 души. В
деня, определен за

влизане на нашите
административни
власти, командирова-
ните ще отвозят със
себе си 8 товарни ва-
гони, натоварени с
надписи и всичкия
необходим инвентар,
мебелировка и апара-
ти за отделните гари.
При пристигането на
служебния влак на
гарите ще се откачва
съответния вагон и
ведтага ще започне
редовната работа по
линията.

В Добрич ще има
локомотивно депо, я
па протежение на
цялата линия ще има
2 пикьорски  участъ-
ка по поддържането.

Готови са и билети-
те за пътуване от коя
да е от добруджан-
ските гари до вътреш-
ността на страната.

В.”Утро”
Бр.9334/1940 г.

ТОВА
ИЗДАНИЕ СЕ
ПОСВЕЩАВА

НА 80-ГОДИШ-
НИНАТА ОТ

ВЪЗВРЪЩАНЕТО
НА ЮЖНА

ДОБРУДЖА И
ТРАГЕДИЯТА

ОТ ПРЕСЕЛВА-
НЕТО НА СЕВЕРО-
ДОБРУДЖАНЦИ

Минните богатства
на Добруджа

Каолиновите находища и
каменовъглените залежи в Южна

Добруджа. 300 индустриални
предприятия в работа

Сведенията за
минните богатства
на Добруджа са
ограничени. Знае
се, обаче, че такива
на Добруджа не

липсват. В Северна
Добруджа е из-
вестно находище-
то на медни руди,
сега вече мина
„Алтън Тепе”, нахо-
дяща се югоизточ-
но от гр.Бабадак.
В Южна Добруджа
румънците са от-
крили богати нахо-
дища с доброка-

чествен каолин, с
който задоволява
нуждите на своята
порцеланова ин-
дустрия. По сведе-
ния в Южна Добру-
джаима около 300
и н д ус т р и а л н и
предприятия за су-
рови материали, на
които служат та-
кива от минерален
произход.

В последно вре-
ме се съобщи, че
някъде били откри-
ти залежи от ка-
менни въглища и
някои чужденци
побързали да запа-
зят периметри за въг-
лища по тия места.

Дирекцията на при-
родните богатства
се готви да предприе-
ме геологически
проучвания  на осво-
бодена Добруджа.

ГЕОЛОГИЧЕСКИ
ПРОУЧВАНИЯ
НА ДОБРУДЖА
СА ПРАВЕНИ
ОТЧАСТИ ОЩЕ
ПРЕЗ 1917 г.

от нашия минен

инженер металург
Стефан Корбанов,
сега на работа в
Перник. За геоло-
гията на Добруджа
той казва следното:
„По отношение ге-
ологическия и мор-
фологическия ха-
рактер в Северна
Добруджа са раз-
вити повече ста-
рите формации, ар-
хейска, палеозой-
ска и триаска, а са-
мата тя има повече
планински харак-
тер. В Южна Доб-
руджа са разпро-
странени изклю-
чително по-млади
формации като юр-
ските и терциера, с
армацките варовици.

ЗА МЕДНАТА
МИНА „АЛТЪН
ТЕПЕ” В СЕВЕР-
НА ДОБРУДЖА

Инженер Корба-
нов казва следно-
то: „Тя е била из-
вестна още от ста-
ро време.Открита е
още през 1898 г. от
някой си инженер

Паску. Районът на
мината обхваща
едно пространство
от 500 ха. Проуч-
вателните работи
от 1903 до 1916 г.
завършили с откри-
ването на медно-
рудното нахожде-
ние. Мината е в
експлоатация. Кон-
статиран е един за-
пас от около 70
000 тона  руда.. Тя
се състои главно
от желязо и мед и
съдържа средно 4
до 5 на сто мед и
около 2 гр.злато на
тон извадена руда.
През 1916 г. „Ал-
тън Тепе” бива
откупена от държа-
вата за 1,5 млн
франка и оттогава
започват експло-
атационните рабо-
ти, като годишното
п р о и з в о д с т в о
достига на първо
време 10 000 – 11
000 т. медна руда.

Кр.Георгиев
В.”Утро”

Бр.9334/1940 г.




