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Третата зона бе
завзета днес

Заупокойна молитва за падналите български герои по добруджанските бойни полета.
В. “Български доброволец”, 1940 г.

От днес, 28 сеп-
тември, и третата
зона е вече в бъл-
гарски ръце. В
нея няма околий-
ски центрове, но
има големи и чис-
то български се-
ла, като напр. Ал-
фатар, Сребърна,
Попина и др.,
чието население
е устроило най-
тържествено по-
срещане на вой-
ските. Според по-
лучените досега
сведения,

ЗАВЗЕМАНЕТО
НА ТРЕТАТА

ЗОНА Е
МИНАЛО БЕЗ

ИНЦИДЕНТИ.
Народът от села-

та устроил бляс-
каво и сърдечно
посрещане на
освободителните
войски. Селяните
били струпани
на пунктовете,
през които дошли
войските. Посрещ-
нали ги навсякъ-
де с бурно „Ура“,
с възторжени въз-
гласи за царя и цар-
ското семейство
и според стария
обичай, с дарове.
Присъствах при
посрещането на
един полковник в
с.Чаир. Всички бя-
ха излезли вън от
селото. Начело на
мнозинството се
вееха големи бъл-
гарски знамена.
Девойките бяха в
най-хубавите си
премени. Мощно
„Ура“, излязло из
дълбините на сър-
цата посрещна раз-
ездите и след тях
пехотата. Стари
жени се спуснаха
да целуват ръцете
на войниците.
Младите се любу
ваха, пипаха и раз-
питваха за уни-
формите им. Всич-
ки войници бяха
дарени с бели до-
бруджански кър-
пи, а накрая работ-

ливите добру-
джанки се разше-
таха и наредиха го-
ляма народна тра-
пеза за войниците.

Първо място за-
емаха в нея, раз-
бира се, големите
бели добруджан-
ски самуни хляб,
печени кокошки,
мед и др. Плодо-
ве на благодатна-
та добруджанска
земя.

Днешното
Траурно

Тържество
В Добрич

Тази сутрин, в
10 ч., в тукашни-
те военни гроби-
ща, бе уредено
голямо траурно
тържество, в па-
мет на падналите
през войната в
Добрич герои. При-
състваха генерал-
управителят  на
Добруджа г.ген.
Попов, кметът Г.
Старцев, финан-
совият комисар

Г.Ковачев, всич-
ки местни родо-
любиви органи-
зации, учащата се
младеж, легията
Ст.Караджа, вой-
скова част от
местния гарни-
зон и хиляден на-
род. Панихидата
бе отслужена от
шестима свеще-
ници. На стоти-
ците каменни кръ-
стове бяха поло-
жени от младеж-
та цветя. След па-
нихидата арх.на-
местник свеще-
ник Стефан Поп-
йорданов произ-
несе хубаво сло-
во за героизма на
загиналите хра-
бреци и подчер-
та, че тук по тия
места преди 24 г.
те са спасили Бъл-
гария от по-страш-
но робство. Гово-
рейки, генерал-
управителят на
Добруджа между
другото каза:

„Ние  се намира-
ме пред хилядите
герои – освобо-
дители на Добру-
джа. Те паднаха
преди повече от
24 години. Но
днес могат да по-
чиват спокойно в
своите вечни жи-
лища под българ-
ско небе. Няма
по-голяма вой-
нишна доброде-
тел да жертваш
живота си за сво-
бодата на своя
брат. Тези герои
изпълниха своя
дълг, презирайки
всичко, имайки
само една цел
пред себе си:

Свободата

на България.
Ние сме щаст-

ливи, че можем
днес да отдадем
заслужена почит
на ония, които
премахнаха жес-
токата граница.
Вечна им памет!“
Запасният капи-
тан от Добрич
Баев издеклами-
ра „Покойници“.
Тържеството бе
филмирано от
наши и герман-
ски оператори.

ПРИЗНАТЕЛ-
НОСТТА НА

ДОБРИЧ КЪМ
ГЕРМАНИЯ
И ИТАЛИЯ

Кметът на Доб-
рич Г. Старцев

днес ни съобщи,
че в знак на при-
знателност към
Германия и Ита-
лия е решено да
бъдат наимено-
вани някои от
улиците на града
с имената на Хит-
лер, краля-импе-
ратор Виктор Ема-
нуил, Мусолини,
Фон Рибентроп,
граф Чано, барон
фон Рихтхофен,
граф Маджи-
страти.

ПРЕСЕЛВА-
НЕТО ОТ
СЕВЕРНА
ДОБРУДЖА

Снощи тук при-
стигна председа-
телят на смесе-

ната комисия по
размяна на насе-
лението д-р Ан-
гелов, главният
секретар на ми-
нистерството на
вътрешните ра-
боти. Тази сут-
рин той има про-
д ъ л ж и т е л н а
среща – съвеща-
ние с ген. Попов,
областния дирек-
тор Клечков и ко-
мисаря по наста-
няването Узунов.
Д-р Ангелов е
обиколил много
села в Добруджа
и е прегледал на-
пуснатите от цин-
царите къщи. Дос-
та от тях били
добре построени
и запазени и ще
послужат на пре-
селниците от Се-
верна Добруджа.

Днес следобяд,
придружен от се-
кретаря на наша-
та букурещка ле-
гация Г.Ангелов
замина за Кюс-
тенджа, гдето ще
се срещне с чле-
на на комисията
по преселването
Пейчо Пеев и
експерта К.Нико-
лов. От Кюстен-
джа той ще про-
дължи пътя си за
Тулча. Както ни
каза сам Г. Анге-
лов, целта на ко-
мисията е да се
к о о р д и н и р а т
всички дейности
по преселването
на българите от
Северна и Южна
Добруджа, с оглед
то да стане безбо-
лезнено и леко.

Н. Панчев,
в. „Нова вечер“,

бр. 141/1940 г.




