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Освобождението на Добруджа
Заемането на ос-

таналата територия
от войската. Уреж-
дане на направе-
ните дългове. Орга-
низиране на пре-
храната. Положе-
нието на Двореца в
Балчик. Големият
парад на 3 октомври
в Добрич.

Заемането на вто-
рия етап от Южна
Добруджа от бъл-
гарските войски ще
започне на 25 т.м.,
третият етап – от 28
т.м. и на последния
четвърти етап – от
1 октомври. В опре-
делените дни бъл-
гарските войски ще
започнат навлиза-
нето от 9 ч. сутрин-
та. В изпълнение на
договора послед-
ният румънски вой-
ник ще напусне
Южна Добруджа
най-късно на 30
т.м., 6 ч. след обяд.
Този ден и час важи
за румънската вой-
ска, както и за ру-
мънската жандар-
мерия, полиция и
административни
власти. Първата зо-
на румъните са оп-
разнили на 20 т.м.
до 6 ч. след обяд.
Техните войскови
единици и погра-
нична стража са
били предшествани
от жандармите, по-
лицията и админи-
стративните влас-
ти. Известна част от

Командирът на Гвардейския на Н.В. полк, обкичен с цветя, начело на
своите гвардейци, тръгва за Добруджа.

В. “Зора”, 1940 г.

тях са се изселили
няколко дена по-
рано, заедно със сво-
ята покъщнина и др.
движими вещи.

Уреждане на
направените

дългове
Румънското насе-

ление, което се из-
селва от Южна До-

бруджа, ще остави
около 9-10 хиляди
къщи, в които ще се
настанят нашите
преселници от Се-
верна Добруджа.
Тези постройки ня-
ма да се заплащат от
българската дър-
жава. Нашето насе-
ление в Южна Доб-
руджа се освобож-
дава от каквито и да
било дългове към
румънската държа-
ва и общини; от
дълговете, отпусна-
ти от румънските
кредитни инсти-
тути, кооперации и
пр.; както и от дъл-
говете, възникнали
от аграрната рефор-
ма. Изобщо Румъ-
ния няма да има ни-
какво вземане-дава-
не с населението от
Южна Добруджа по
парични и други
въпроси. Двете дър-
жави по официален
път ще уреждат от-
ношенията си от
финансов характер,
съгласно договора.

Кралският
Дворец в Балчик
Според договора,

кралският дворец в
Балчик ще бъде лик-
видиран от него-
вите собственици
на общо основание,
най-късно в едно-
годишен срок от
подписване на до-
говора. Ако в едно-
годишния срок соб-
ствениците на Дво-

реца не ликвидират
с него, предоставя
се на Българската
държава да направи
това, както намира
за добре.

Организиране
прехраната на
населението в

Южна Добруджа
За снабдяване на

населението в Юж-
на Добруджа с хра-
ни и най-необхо-
димите продукти и
материали, общият
съюз на земедел-
ските кооперации и
ко о ператив нат а
централа „Напред“,
на които е възложе-
но снабдяването, са
изпратили вече не-
обходимите стоки.
От днес те се внасят
едновременно през
няколко пункта по
Дунава, по сухо и
по море, за да бъдат
задоволени всички
нужди. Внасят се от
днес и горивни, и
смазочни материа-
ли за трактори, вър-
шачки и прочие.

Съюзът на земе-
делските коопера-
ции ще организира

коо перативното
движение в Южна
Добруджа. Преди
заемането на тери-
торията от Румъ-
ния, там е имало 44
кооперации. Напо-
следък са останали
едва 10. Изработен
е план, според кой-
то в Южна Добру-
джа ще се възстано-
вят всички стари
кооперации.

Установяване
телефонна връзка
От снощи с гра-

довете Добрич, Тут-
ракан и село Кара-
пелит са установе-
ни редовни теле-
фонни връзки. Под-
готовката на брига-
дите за свързване

на останалите гра-
дове и села от Юж-
на Добруджа с те-
лефонна, телеграф-
на и пощенска връз-
ка е достатъчна, за
да може още в пър-
вия ден съобщения-

та да бъдат уста-
новени.

Съобщава се, че
на пощенските мар-
ки, пуснати по слу-
чай навлизането на
българските войски
в Добруджа, е изо-

бразено числото
20-ти септември,
тъй като в този ден
властта е взета от
българските админи-
стративни власти.

В. „Дума“, бр.
500/23.09.1940 г.




