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ПОЗОРЪ,
„Не
рицари сте вие — наемна орда, >
Дошпа да роби, коли и гори".

Въ историята на средните и
новите векове ние черпихме
поуки за ненарушимостьта на
свободата, братството, равен
ството и независимостьта. Фран
ция и Англия бЪха проклами
рали тия принципи въ нацио
налните си стремежи и борби.
Опиянени отъ св-втлостьта на
тия»принципи, присжщи на ис
тинското человечество, ние по
ведохме борба" за обединение
то 1Й независимостьта. си. Въ
памятната 1913 години „осво
бодителката" Русия, макиавелнстйчно — покровителките на
свободата на малките народи
Франция и Англия пожелаха
разделим на България, но,
срещнали съпротивление, при*
чиниха раагрома на България;
ампутираха я, предадоха бъл
гарска Македония на сръбското
разбойническо потистничество
и създадоха велика Сърбия. Ние
изморени, но не и победени, сви
хме
знамената на нашето Обе
динение за по-добри дни. Великия разбойникъ стана пазйтель
на грубите интереси на съгла
шението въ Балканите, а мала
ка България, охулена, оклеве
тена, преглътна сълзите на
прашото и честьта.
Коварството, поДлостьта и
разбдйничеството требваше да
изпйтатъ справедливите удари
на Провидението. Избухна о б що-европейския пожаръ, подпаленъ отъ разбойническия устр^вмъ на съглашението, окиченъ съ фалшивите идеологии:
„борба за запазване Малките
народности", „гарантиране сво
бодата", ,',борба за почитане
на международните договори".
България, изпитала вече фал
ша на съглашението, влезе въ
редовете на истинските борци
за правото и свободата и сжщинските културоносци на Ев
ропа. „Почитателките на меж
дународното право" и „покро
вителките на свободата", на
рушиха това право и стовари
ха въ Солунъ експедиционната
си „културна" пъстрокожа ар
мия, въ редовете на която, за
срамъ на културното човече
ство, личеше прЪвъзходящето
количество англичани, парижа
ни, версалци, арденци,' шампанци. и др. потомци на иде
алистите Гладстонъ, Русо, Карно и др. Требваше да се спа
си разбойническа Сърбия и да
се държи българска Македония
подъ господството на черното
потисничество. Требваше да се
извърши небивалия въ истори
ята позоръ.
Нахлуха съ дивъ устремъ въ
Македония ордите на срамни
те пришелци. Потомците на
;
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LAGE.

Die
Sofioter
Zeitung
„Gtro" schreibt uber die
Lage wie folgend:
Gestern erhielt man die
Nachricht, dass die AngloFranzosen in Kewalla Truppen, die sie von der Dardanellenfront
zuruckgezogen haben, zu landen versucht haben.
Der Kommandant des Kewallaer Hafen wiedersetzte sich dagegen und sagte, er habe
keine Anweisung von seiner
Regierung,
anglo-franzosische Truppen in der CJmgebung Kevallas landen zu
lassen.

невгашните борци за свобода
та на человечеството, погре
бали днесъ своите кумири, опълчиха се за запазване на
робството. Разбойничествата въ
Градско и Тиквешко, безпо
добните плячкаджйства и коDie
Zahl. der von der
кошарства въ селата Камендолъ, Шишково, Сирково, Ора- Gallipolihalbinsel
zuruckgeховалъ, Дебрище, Дреново, из zogfenen Truppen
betragt
насилването д о пресита на 70
mansche tausend Mann, die
годишната бабичка въ Мързенъ, ужасните рани на разрив- den italienischen Zeitungen
ните крошуми, изтъкватъ, че zufolge demoralisiert sind.
невгашните покровители н а Mit
diesen Soldaten wird
свободата й човешките добро die Salonikiexpeditionsarmee
детели, днесъ еж безподобни keineswegs verstarkt werden,
варвари, разбойници, заробители, потисници и срамни че- sondern im Gegenteil wird
ловекоядци. Требваше
най- sich das Chaos, dass in ihr
сетне да -намЪрятт,. заслужено herrschty "noch - m'ehr "~verто си възмездие. България, о- breiten und verwickeln.
търсена отъ дългогодишния
In Bez'iehung auf die
гнетъ на съглашението, съ по
grossen
Vorbereitungen zur
бедоносния си мечъ порази
срамните, безсъвестни стреме Befestigung Salonikis,. ha
жи на пришелците; освободи ben die Regierungen des
българска Македония отъ раз Vierbundes ernste Massnahбойническото властелинство и men
getroffen um jeden
оежществи обединителното си
Erfolg
der Anglo-Franzosen
дело, справедливостьта на кое
zu
verhindern.
Letztere
то
бе призната отъ целия
светъ. Съглашението само от werden nie so weit komричаше и препятствуваше на rrien,. Saloniki so stark zu
високо-справедливата ни кау befestigen, um eine Front,
за, като ни приспиваше съ фал
ahnlich der in der Cham
шивото си съдействие за оежpagne,
machen zu konnen.
ществяване н а
идеалит е ни. Ние д н е с ъ
от
Am
Anfange dieser Woкрихме този фалшъ. Коварство che hat die deutsche Re
то, подлостьта, вероломството,
разбойничеството и варвари- gierung, im Namen a l l e r
зъма на съглашението днесъ
сж всеизвестни на честния бъл
гарски
народъ. Пороците и
разбойническите замисли днесъ
възбудиха и народния ни певецъ Иванъ Вазовъ. Тъй пее
той
на българския народъ въ
Berlin, den 24. Dezember.
края на саркастичното си сти
хотворение „ftllons, enfant de G r o s s e s H a u p t q u a r t i e r :
la patrie!"
Westlicher Kriegsschauplatz:
;

MA

Varna, den
24. Dezember 1915.

Regierungen des Vierbunds^
dringende Noten der grie
chischen Regierung uberreicht, damit letztere die
Anglo-Franzosen zu einer
Raumung' des griechischen
Bodens zwinge.
Der
griechischen Regierung wurde erklart, dass,
alls sich die Kriegsaktion
auf g r i e c h i s c h e Teritorfe
fbertrage, wird sich Bulgaiiien als gezwungen betrachtren, an der Aktion teilzunehmen und dass seiner
Zeit B u l g a r i e n das voile
Recht haben wird, von Griechenland einen Ersatz zu
verlangen, fur die beigetragene Hilfe bei der Zuruckwerfung der Anglo-Franzosen
von
Saloniki.

Вие,
англо-френци, извърших
те небивалъ позоръ въ Балка
ните.
Вие
не си отидохте, но съюз
ното оржжие ще ви прогони.
Въ Балканите нема место за
варваризъма, разбойничеството,
коварството, вероломството и
продажностьта. На Балканите
днесъ проблесватъ лжчит* на
свободата, правото и добродетельта.

Рекламирайте чр*»ъ „НОВИНИ ВАРНЕНСКИ".

Cent.

geber
beschlossen
worden.
Monroe
und
Kitchener
priifte alle Stellungen ; die Ragierung lies den Ruckzug mit
grossem Widerstreben zu. Die
englischen Zeitungen
geben
Nachrichten uber die ungeheuern Verluste auf G a l l i p o l i .
D a i 1 s M a i l erklart, dass bis
zum 9. November, dieGesamtverluste 200 000 Mann betrugen,
davon 23 035 Tote. 83008 Verwundete, 10576 Vermisste, wozu noch eine Anzahl Vermisster
kame, die den Gesamtverlust
ergeben. Ausserdem ist zu betonen der Verlusst an Kriegsschiffen und unglaublich hohen
Geldsummen, die das (Jnternehmen gekostet.
Die Zei
tungen stimmen den Tadel z i ;
Im Parlament dagegen spricht
man sich dahin aus, dass die
Veroffentlichung des Berichtes
des Generals Sir J a n H a m i l 
t o n hinausgeschoben sei, und
man tritt der Frage C a r s o n s
bei,
weshalb die Regierung den
Ruckzug als einen Sieg meldet,
nachdem man
die Truppen
monatelang in dieser HoIIe gelassen, inderTausende erkrankten. Das englische Parlament
begleitete diese Worte rnit Beifall, was von den Zeitungen
hervorgehoben wird.

Die griechische Regierung,
indem sie
erwidert
hat,
dass sie diese Frage durchsehen wird, hatsieversichert,
dass sie aMfrichtige Wunsche Lugano, den 24. Dezemb. 1915.
hegt, ein Verstandniss mit
Die
italienische Presse sucht
den Zentralmachten und mit teilweise die wirkliche Bedeu
Bulgarien zu erreichen.
tung des Rilclizuges
abzuschwachen.

Bukarest,

den

Corriere della Se
hin, dass die
Entente noch die Spitze der
Gallipoli-Halbinsel
halt
und
ruhmte die Geschicklichkeit bei
der Raumung ; dagegen druckt
Secolo die Befurchtung aus.dass
jetzt das ganze Dardanellenunternehmen gescheitert. Namentlich in R u s s l a n d werde ein
schmerzliches Echo horbarsein.
Avanti stellt fest, dass die Ententetruppen fluchteten, weil sie
sonst von den TUrken ins Meer
geworfen worden waren.
Die
Unternehmung, die als geschicht
liches Spezialstuck mit dem
Fall Konstantinopels
geplant
war, sei klaglich gescheitert;
damit sei aber auch die Absicht
der Verbundeten
gescheitert,
Russland durch das Schwarez
Meer zu verproviantieren.

22. Dez. ra weist darauf

Die
Nachricht des Riickzuges der Anglo-Franzosen
von
der
Dardanellenfront,
hat hier einen schlechten
Eindruck gemacht.
Trotz
der grossen Tatigkeit der
Russen, \wurzelt sich die
Ueberzeugung, dass die En
tente jede Moglichkeit eines
Erfolges am Balkan verloren hat, immer mehrein.
Der Ruckzug der russischen
Soldaten setzt die russophilenKreise in Verlegenheit.

ill izitlfo

(Durch die Funkentelegrapiienstatlon in Frangiio.)

,',Ha революцията чудна, горда
ПотомцН изродени въ Подло
стьта,
До васъ не стига викътъ на
честьта.
Не рицари сте вие — наемна
орда,
Дошла да роби, коли и гори".
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Berlin, den 23. Dezemb. 1915,

Oestlicher und Balkan-Kriegsschauplatz:
Keine Ereignisse
Bedeutung.
In heissem Ringen nahmen von
gestern die Regimenter der 82.
Berlin,-den 24. Dezember.
Landwehrbrigade die Kuppe des
Wahrend die englische Re
Hartmannsweilerkopfes zuriick,
,der Feind erlitt ausserordentlich gierung den Ruckzug von G a l
blutige Verluste und liess 23 1 i p o 1 i eine erfolgreiche KriegsOffiziere, 1530 Mann als Ge- handlung nannte und optirnisfangene in unseren Handen. tische Auffassung an den Tag
Mit
der
flusraumung
einiger legen wollte, ist das englische
entgegengesetzter
Grabenstucke am Nordhang, in Parlament
denen die Franzosen noch sit- Ansicht. C a r s o n sprach im
zen, sind wir beschaftigt.
Die CJnterhaus von einer grossen
Angabe im franzosischen Ta- Enttauschung; die Regierung
gesbericht von gestern Rbend, habe ungeheuere Fehler bees seien bei den 'Kampfen um gangen, seit August sei kein
den Kopf am 21. Dezember Entschluss gefasst, obwohl die
1300
Deutsche gefangen wor Verluste durch Krankheit zeitden, ist mindestens die Halfte weise 1000 Mann taglich betru
ubertrieben.
Unsere Gesamt- gen. E d m o n d nannte das
verluste einschliesslich aller To- Unternehmen einen furchterlichen Fehlschlag, er tadelte die
ten, Verwundeten und VermissRegierung, da der Bericht fehle.
ten, betragen, soweit es sich
A s q u i t h erklarte, der Ruck
bisher (ibersehen lasst, etwa
zug sei gemass den Urteilen
1100
Mann.
militarisch-seemannischer
Rat-

Zurich, den 24. Dezember.
DieNeue Ziiricher Zei
t u n g stellte die Frage auf, o b
die optimistiscbe
Darstellung
der englischen Regierung nicht
auf die vollstandige Raumung
der D a r d a n е 11 е n vorbereiten soile und stellt fest, dass
das Prestige der Entente, namentlich Englands, durch den
Ruckzug weiter ganz bedenkliche Beeintruchtigungen erfahren, die namentlich im Orient
nicht ohne Riickwirkung bleiben werden.
Amsterdam, den 24. Dez. 1915.
Die
Danische Zeitung Politiken schreibt:
Die Entente
wollte den letzten Rest turkischer Herrschaft auf europaischern Boden beseitigen, f(ir
Russland
einen Weg vom
Schwarzen Meer zum Mittelmeer
offnen, aber die Englanderund
Franzosen hatten
Misserfolg
auf Misserfolg; auf diesem
Schauplatz wurde ein Fehlgriff
nach dem andern begangen.
Die TUrken melden, dass in
einem einzigen vom Feinde ge-
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sauberten Abschnitt an der Dardanellenfront Lebensmittel gefunden wurden, die fur die Verproviantierung
eines
Arrneekorps ausreichten. femer eine
Million Sandsacke, 1000 Zelte
500 Wolldecken, 400 Tragbahren, 1000 Konservenkisten, 50
Benzinfasser, 300 klm. Telefondraht, 180 klm. Stacheldraht,
ein Morser, eine Menge Morsergeschosse; ein grosser Teil
des erbeuteten Materials ist
noch nicht gezahlt. — Die Tiirken versenkten an der IrakPront bei K u t e l a m a r a zwei
feindliche Monitore und verursachten durch Volltreffer auf
einem anderen Monitor Explosionen.
Die Tiirken naherten
sich auf der ganzerf Nordfront
dem
Stacheldrahtverhaue der
befestigten feindlichen Stellung.

за Гърция,
Приятелските намерения на
България. Неутралната зона
Водятъ ли се преговори
съ Гърция.

Балкански театръ»

Антантата, това ще стане съ
задължението, българитв да не
окупиратъ Солунъ и да оттег
лятъ войските сина границата,
щомъ като изпълнятъ задачата
си на гръцка територия.
Гърция сега както и попре
ди не желае българската наме
са въ гръцка територия. По то
зи въпросъ не се водятъ ни
какви преговори между Гър
ция и България.

Откриването т камарата.
Въ понеделникъ подиръ обЪдъ Н. В, Царьтъ, следъ за
връщането си отъ провинция
та прие на продължителенъ
докладъ м-стъръ-председателя
Д-ръ Радославовъ. Президентътъ направилъ предъ Н. Be
личество обстойно изложение
върху общото политическо по
ложение, отъ което Царьтъ
останалъ доста доволенъ, осо
бено отъ обстоятелството, че
ни съ РОМА

ния и Гърция напоследъкъ е
настъпило значително подобре
ние. Въ края на ауденцията
м-ръ-председательтъ съобщилъ
на Н. Величество решението на
правителството за възобновя
ване заседанията на камарата.
По. желанието на Царя, засе
данията на камарата, вместо
въ събота, ще се подновятъ
идущия понеделникъ, на 14 т.
м. Отъ твърде близките съ
бития ще зависи дали заседа
нията на камарата ще се откриятъ отъ Царя, или президента
и членовете.

fiiitet

Euch *
vor S p i o n e n !

Печатница „Зора" — Варна.

точни сведения за
развиващите се събития.
Асквитг обявява, че оттег
ляното е било направено вслед
ствие съветите на военни и
морски капацитети.
Монрое и Кичинеръ опитаха
всички средства. Правителство
то е предприело отеглянето
вънреки гомлемите противо
речия.

ри домакини, занимаватъ се съ

вн?!ма,нкето

БЕРЛИНЪ, i! дек. Герман
ска главна квартира. Слъдъ
едно силно страженне герой
ския полкъ 8 2 прЪвзс вчера
обратно върха Хартъ-МаисъВайяеркопфъ; Н е п р п т еля
претърпи грамадни загуби,
като остави въ нашн ряще
23 офицера и 1530 войника
пленника.
Продължаваме да изпрзз
same окопите no северния лемо незадоволство въ полисклонъ, въ които още се на- тическитЪ кржгове.
мирктъ французи. Споредъ
В. „Аванти"
казва, че
вчерашния ифвцигленъ фрки- войските на антантата се
цуекч бюледаъ, какво при оттеглеха защото сж йилм
превземането т върха на принудени подъ натиска на
8/21 декешрйй !300 герман турския i гьнь да отстяшятъ.
ска войници, това ЧЯСЛЙ е Това предприятие което има
двойно по-големо отъ д-ьй ше за цъль превземането на
ствмтелното.
Цкриградъ и което въ исто
В с и ч к и т е иаши ззгуб* еията щъше да бяде запи
включително! ранена и убйт« сано съ златни букви, ми
възлизатъ на 1100 душа.
зерно пропадна. Съ това
пропада и намерението на
Източенъ фронтъ.
съглашението да снабдява
БЕРЛШЪ,
и дек. Ника съ припаси Рускя по Чернокви особени промпни тьма за
Море.

за да се биятъ съ ВОЙСКИТЕ на че недава
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на кирать в ь Кавала часть отъ работи, които при днешните
от геп:сш*тъ отъ Галмгюлския изключителни условия, въ ко
BCM4KJS ЕГЬСТШтЦМ.
п въ войски билъ зсуетенъ ито се намира отечеството ни,
JIWAHO,
и дек. Италиан следствие енер кения про- заслужватъ не само порицание,
ската преса търси да крие.
тесть на коменданта на Ка- но дори и прилагане съ иайистинското значение на отте
голема строгость закона.
глянето отъ Талиполскияп-овъ. авлекото прйстаккще, поради
ВАРНЕНСКИЯТЪ
общински
„Куриера-Дала-Сера" продъл което TfisV войенн заминали
вземалъ
жава да пълни • своитгь колони по 'направление къмъ Солунъ, съветъ наскоро бе
какво съглагиението е още го- s о?оят о, съ цъль да под- решение щото 200,000 отъ зае
ма да се употребятъ за покуп
сподарь на носътъ на Гялипол
лр!пятъ солунската експеди ка на жито, което да служи
скня п-овъ и възхвалява редътъ
по който е станало оттегля ции. Съ това оттеглене на като неприкосновенъ фондъ
англо-фреискитЪ войски отъ при най-нужно време.
нето.
Протоколирането
решение
„Секоло" се страхува акци Дарданелитв общо впечатле
на
съвета
било
препратена
въ
ята въ Дарданелитв да не про- ние е, че Антантата изгубва
респективното м-во за утвър
падне окончателно. Особено и посл*дкия си шансъ з а ус- ждение както се научаваме говъ Русия, това ще причини го- пъхъ на Балканите.
сподинъ респективния
м-ръ,
привлече

Министръ председательтъ г.
Радославовъ е заявивъ след
ното на софийския кореспон
дента на „Кьолнише Цайтуигъ" отбп>лп>зване.
ололо гръцко-българската неутрлна зона : Определянето не Балканския театръ.
утралната зона между българ'
БЕРЛИНЪ, 11 дек. По този
ските и гръцките войски върфронтъ нема нищо за отбЪ^
ви успешно. Движението меж
ду ВОЙСКОВИТЕ отделения на лезване.
двъгЬ държави се произвежБЕРЛИНЪ, 11 дек. Когато
датъ по приятелски начинъ и
английското правителство на
ако се предостави всичко на
рича отеглянето на своите вой
българите и гърците на бая
ски отъ Галипоския п-овъ, ка
каните ще се, установи миръ
то една депешна маневра ан
Въ неутралната зона н-Ьма да
глийския парламентъ е на съвсе допуща концентрирането на
семъ обратно мнение.
войските на четворното съгла
Карсонъ говори въ долната
шение; гърците нъма да предприематъ нищо противъ подоб камара за една измама, че пра
но концентриране на войски, вителството е направило гра
но просто ще отеглятъ сьб- мадни грешки, че отъ августь
месецъ насамъ никакво реше
ственитъ си такива.
ние не е било взето, при това
Азъ гарантирамъ, заявилъ че всекидневните загуби въз
министръ-пръдседательтъ, ч е лизатъ на 1000 души.
въ случай, че българските вой
Едмонъ нарича предприяти
ски бждатъ принудени да на ето, като една грешка и сил
влъзатъ въ гръцка територия, но обвинява
правителството

въ отношениятъ

,

НОВИНИ ВАРНЕНСКИ

1НЦМДЕИТй
при Поградецъ.

ОТЪ
РЕСПЕКТИВНО меето
ни се заяви, че коменданта на
С О Ф И Я 10 дек. 2 часа гр. Варна г. Абаджиевъ не е
билъ въ концерта въ туй вре
и 30 м. сл-Ьдъ пладне.
ме, когато известни госпожи
Н а ш и т е и гръцки вой- не еж станали прави, кокто сж.
ски се с р е щ н а л и въ А л - направило всичката прйежтбания вънъ о т ъ з о н а т а на ствующа публика при изпъл
няването съюзнищкитв химни.

аШйнскл земя, която, гър

ците 6 t x a окупирали напосл*дъкъ. П р и преслед
ването н а \ сърбите къмъ
Елбасанъ, н е о б х о д и м о е
било обезпечаването на
ЦЮРИХЪ, II дек. Вестна л е в и я ф л а н г ь н а н а ш и т е
ла „Нае Д з и о р х е р ъ . Цай- войски къмъ Подградецъ,
тунгъ" си задава въпроса:
гдето имало споредъ с в е 
Дала английското правител
ство не представлява ОПТИ денията в ъ о р ж ж е н и п а н МИСТИЧНО отеглянето на вой д у р и и о т с т ж п и л и сръбски
ските СЙ отъ Дарданелския войсаи откъмъ С т р у г а .
фронтъ и дали съ това не Е д н о малко наше в о й с к о
готви почвата да се откаже
во отделение н а с т ж п и л о
окончателно отъ Дарданел
ската акция. С?ЙЩИЯ въст- къмъ Подградецъ и посре
е увереиъ, че прести щнато съ огънь з а в ъ р з а 
жа т антантата" особено на ло с е престрелка и не
АНГЛНЙ, съ отеглянето на ВОЙ- сл-Ьдъ м н о г о - а т а к у в а л о .
СКЙТЪ
отъ Дарданелския О к а з а л о се, че били р е 
фронтъ. е безвъзвратно тмдовни г р ъ ц к и в о й н и ц и
прометмранъ въ ориента.
които н а п о с л е д ъ к ъ о к у 
АМСТЕРДАМЪ, II декемв пирали тия места. О т ъ
Датския в. „Пол^тияелъ" пи н а ш а страна има единъ
ше : „Съглашението кекзше
войникъ и £ д и н ъ т р к ц е р ъ
да отстрани отъ европейска
зеия послъдния остатъкъ т раненъ, о т ъ гръцка единъ
туск^т-Б енли, за да отвори BofljHKb^ у б и т ъ и единъ
пжтя
о т ъ С р Ъ д и з е м - офицеръ раненъ. Н а ш и т е
ното за Черното iope, но п л е н и л и е д и н ъ гръцки
seyentxa сл*Ьдъ Heycntxs? офицеръ и. 3 3 в о й н и ц и ,
я ю л tiftixa ЕНГЛО фреицагъ.
които впоследствие били
На този фронтъ cm напразйха грьшки една с/гьдъ освободени.
И н ц и д е н т а е приклюдруги.

НЙКЪ

Английската вестници пяшатъ за грамадни загуби
ТурцитЪ съобщаватъ, че
при П липялм. „Дейле Майлъ"
с^^дъ като изчистиха отъ
обяскяка, че до 9 ноемврий
непрннтеля само една часть
всичкитЪ загуби възлизатъ
отъ Дарданелския фронтъ,
на 2 0 0 , 0 0 0 души, отъ кои
т ь взеха провизии съ които
то 2 3 , 0 3 5 убити, 8 3 , 0 0 8 ра
да може да се прехрани ед
нени ш 10,576 изчезнал», на
на армия съ мъсеци.
горните чиейа трЪсва да се
Освенъ това «ъ бил^ взе
прмбавятъ още много други
ти
1,000,000 човали, 1000
нзв^стни загуби. Освенъ то
палатки,
5 0 0 вълнени по
ва требва да се прибавятъ
кризки,
5
0
варела безнзинъ,
загубите на параходи н на
300
километра
телефонна жи
невероятно вмеокже парич
ца
и
180,000
метра
бодлязъ
т суми, които еж изразход
тель,
единъ
морткръ
п едно
вани за акцията. Всички въ
голямо
количество
муняци;
стннци с я единодушни въ
за мортйри. Голяма часть
бламирането.
Въ парламента се говори, отъ трофеите още не|е изчи
че бюлетина на генералъ слена.
Турцмть потопиха на Ирак
С' ръ Джанъ Ханшлтонъ, е
ския
фронтъ приНутеламаре
далечъ отъ истината. И на
дв"Ь
неприятелски
канонерки,
зададения въпросъ отъ Кар
като
предизвикаха
експло
сонъ се отговаря, че пра
зия.
На
една
трета
Турцитъ
вителството нарича отегля
нето една победа, защото се приближаха по цълня c t следъ като войските еж веьенъ фронтъ до п^ъднитЪ
били оставена прьзъ некол- неприятелски позиции укре
,
ко мьсеца въ този пъкалъ, пени съ бодливъ тель.

ченъ о к о н ч а т е л н о , следъ
р а з м е н е н и т е между гръц
к о т о и българско п р а в и телства обяснения.

TBI mm
Явна благодарность.
Учителскиятъ съвЪтъ при
I-ва Варненска девическа про
гимназия изразява своята явна
благодарность къмъ г. г. Пе'търъ Вергиевъ и Ст. Коларовъ
за подарените отъ гвхъ обуща
първиятъ 11, а вториятъ 5 чи
фта — за бедните ученички
при сжщата прогимназия.
Хвала на подобни благодетели!
Варна, 10/XII 915 г.

РАЗПОЛАГАМЕ съ положител
ни сведения, че некои госпо
жи си позволявали да се занимаватъ съ политика, като го
ворили, че било скандалъ дето
се допускало въ България да
се разхЪждать германски офи
цери и войници, че престжпленир щело да бжде, ако бълсъ хиляди отъ тъхъ с а се
гарскиятъ войникъ ертвля вър
разболели.
ху Русия и пр. Тия госпожи
вместо да се занимаватъ съ
Английския парламентъ оСОФИЯ, II дек. Опитътъ свонте кжщни работа, което
дебри този отговбръ, който «а агло-френцитЪ да дабарби ги препоръчала като доб-

Дссантътъ при Кавала!

вече е поискалъ отъ г-нъ кме
та да му даде подобни обяс
нения по този въпросъ.

Научаваме се, че комитета на
варненските съюзни благотво
рителни д-ва, по случай пред
стоящите праздници - г - Рожде
ство Христово решилъ да се
даде на всеки германски вой
никъ, като подаръкъ по 4 па
кета тютюнъ и пари, а на все
ки германски офицеръ по 100
папироси въ разкошни кутии.

Grenzzwischentall bei
Podgredetz.
Sofia, den 10. 23. Dez. nachm.
Unsere und griechische Soldaten haben sich in ftlbanien,
ausser der Zone auf albanischen
Boden, die die Qriechen vor
einigen Tagen besetzt hatten,
begegnet. Bei der Verfolgung
der Serben in der Richtung
von Elbassan, war es uns unumgangiich notwendig, unseren
Iinken Fliigel bei Podgredetz
zu verschieben, da dort in der
Nahe bei Struga serbische Heeresabteilungen sich zuruckgezogen haben.
Eine kleine Abteilung unserer Soldaten, riickte vor gegen Prodgredetz und wutde von
griechischen
Gewehrschiissen
uberfallen. Es wurde bestatigt,
dass die Schusse von regularen,
griechischen Truppen kamen,
Wir haben einen verwundeeten Soldaten und einen verwundeten Offizier; die Griechen,
einen getoteten Soldaten und
einen verwundeten Offizier. Wir
haben einen griechischen Offi
zier und 33 Soldaten gefangen
genommen; sie wurden spater
feigelassen.
Dieser Zwischenfall ist nach
einer Auswechslung von Erklarungen zwischen der griechi
schen und bulgarischen Regierung, ganzlich erledigt wurde.

