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Освободени добруджанки даряват министъра на войната генерал
Даскалов.                                                                               В. “Дума”, 1940 г.

Гвардия марширува по шосето за Балчик.
В. “Дума”, 1940 г.

Третият ден след
освобождението

Румънските надписи в Тутракан
се унищожават.

Децата вече се обучават
на българско четмо

Тутракан, 23 септ.
Тутракан тази сут-

рин се събуди за трети
път освободен. Още
от рано сутринта
всички магазини са
отворени. В града
цари оживление. По
Дунав са плъзнали
многобройни рибар-
ски лодки, с развети
български знамена.

Дошлите тук чер-
венокръстци, подпо-
магат гражданство-

то. Почти всички ру-
мънски фирми са
свалени и на тяхно
място са поставени
български.

Вчера в тукашната
българска църква ли-
тургията бе отслуже-
на на славянски от
местния руски све-
щеник. Снощи вечер-
нята бе отслужена от
новоназначените три-
ма български свеще-
ници в присъствието

на множество бого-
молци.

В петък ще има тър-
жествен молебен и
ще бъде прочетено
посланието на русен-
ския митрополит, а в
събота ще дойде тук
и самият митрополит
Михаил, в чията епар-
хия е Тутракан.

Тази сутрин чер-
венокръстци започ-
наха да обучават тут-
раканските деца на

българско четмо и пис-
мо. Прави впечатле-
ние голямата възпри-
емчивост на децата,
които до сега са учили
само в румънски
училища.

Вчера в Тутракан
пристигна първият
български параход
„Мария Луиза“, с
който дойдоха много
гости от Русе.

Ил.П.Ил., в. „Мир“,
бр. 12 043/1940 г.

Какво получава България срещу
450 милиона, които ще платим

20 000 къщи, построени от румънското правителство,
стават собственост на българската държава. Железниците

и пристанищата. Получаваме Добруджа комасирана.
Както съобщаваме

на друго място, по
силата на постигна-
тото в Крайова спо-
разумение, България
се задължава да за-
плати на румънското
правителство една
сума от 450 млн.лв. в
леи. Срещу тази сума
българската държава
става собственик на
20 000 жилищни сгра-
ди, построени от ру-
мънската държава за
румънските колонис-
ти. От Северна Доб-
руджа могат да се
изселят най-много
9000 български се-
мейства. Най-голя-
мата част ще бъдат
настанени в жилищни
сгради. И все пак ще
останат не по-малко
от 11 000 жилищни
сгради, с които бъл-
гарската държава ще

може да разполага
както иска. В тази су-
ма влиза също така и
пространството от
пристанището в Бал-
чик и железопътната
линия до старата ру-
мънска граница с
всичките й съоръже-
ния. През времето,
когато румънците са
владеели Южна Доб-
руджа, те са извър-
шили комасация на
земите в цялата об-
ласт, в която са израз-
ходвали една значи-
телна сума. И тая ко-
масация остава, като
актив на българската
държава и самото на-
селение, защото ко-
масацията винаги пов-
дига стойността на имо-
тите с около 20 на сто.

Българската дър-
жава става собстве-
ник и на всички дър-

жавни постройки, за-
строени от румънска-
та държава в Южна
Добруджа. Срещу ин-
вестициите, които Ру-

мъния е направила в
Добруджа, тая област
дължи и сега към
румънската държава
около 3 млрд леи, с

който дълг ще остава
да се разправя в бъ-
деще румънската
държава, защото той
остава неин пасив.

Ако България от-
хвърляше заплащане-
то на тази сума, тряб-
ваше да отидем на
арбитраж и арбитъ-
рът имаше да се про-
изнесе какво ще пла-
тим между нищо, как-
вото беше станови-
щето на българското
правителство и 3
млрд леи, колкото
искаше Румъния. Не-
ка не се забравя, че
дори при война, когато
се загубва една об-
ласт, държавата, ко-
ято я завладява, в най-
много случаи поема и
част от държавните
дългове на държава-
та, която губи терито-
риите. На времето,
когато ние присъеди-
нихме Източна Руме-
лия, българското кня-
жество пое върху си
и падающата се част

от турския държавен
дълг. Новосъздадена-
та Чехия, пое част от
австрийския държа-
вен дълг. Такава част
пое и Румъния, когато
присъедини Трансил-
вания и Банат. Така
че и ние се излагахме
на риска да заплатим
много по-голяма сума
от 450 млн лева, ако
отидехме на арбитраж.

Румънската дър-
жава от своя страна
се задължава да за-
плати всички рекви-
зиции на българите,
както в Северна, така
и в Южна Добруджа.
Задължението на
България от 450
млн.лв. е една гаран-
ция, че тия рекви-
зиции ще бъдат пла-
тени.

В. „Утро“, бр.
9333/1940 г.




