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На Благотворителния комитетъ за гражданин грижи»

Отъ щаба на действующата аРМИЯ.
10 Октомврий 1916 год.

Между Преспанското езеро и р. Черна, ар
тилерийска дейность. По фронта на завоя на р.
Черна отбихме всички атаки на неприятеля съ
артилерийски огънь а на места съ контра-атаки.
Въ долината на Мъгленско слабъ артилерийски
огънь. Отъ двете страни на р. Вардаръ спокой
но. Въ полите на Беласица планина .слабгъ ар
тилерийски огънь. По фронта на р. Струма схват
ки между разузнавателните части.
По Бъломорския брегъ усилено крайсеруване.
фроНТЪ:

По Дунавския брегъ и въ Добруджа спокойно.
По Черноморския брегъ, руски морски воен
ни еденици обстреляха пристанището на Иниада, аящо беха обстреляни отъ неприятелския
флотъ и височините около с Таталджа-кьой.
не се внимава то може да за
рази и големите маси.
Никой българинъ нема ос
нователни причини да се обезсърдчава и да е дряхълъ за
бждащето на народа и отечес
твото ни.
За всека добра сполука се
изисква борба. Безъ борба не
само че нема сполука, но нема
и животъ въ същинския смисълъ на думата. А за всека
борба се изисква сила, енер
гия. И колкото по велико и по
славно е делото което се же
лае да се сполучи, колкото поопорита е борбата и толкозъ
по-голема сила се изисква въ
тази борба, толкозъ по-пос

Бодри към победа

Въ разговорите ни върху по
ложението съ хора доста ин
телигентни и патриоти, ние
срещаме въ обществото, лица
доста обезсърдчени и дряхли
относително бждащето на на
рода и отечеството ни.
Обезсърдчението и отчаяние
то е слабость, печално и вре
доносно малодушие. И, макаръ
Да е голема редкость между
народа ни, на него требва да
се противопостави юнашки всекой патриотъ българинъ, защо
то, злото е прихватливо и ако
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тоянна и по-непреклона енер
гия.Увереностьта въ успехъ и
бодростьта въ борбата еж ед
ни отъ главните двигателни си
ли въ всекой успехъ. Безъ те
зи две сили е невъзможенъ
истински успехъ." Увереность
и бодрость до край, даже и въ
най-отчаятелните минути. На
шата храбра армия прекрасно
е пояснявала тази велика и
важна истина въ борба за.на| родното ни обединение. Уве! реностьта и бодриятъ духъ на
: българския4войникъ, винаги съ
печелили славни победи. УбийI те увереностьта и бодростьта
• на единъ народъ или човекъ,
.направете го да'се отчае, да
|падне духомъ- и^ да стане дряI халъ за бждащето си, и вие сте
[вече убили сполуката му—той
' е изгубенъ.
I Никой българинъ не бива да
•' си позволи такова велико не
щастие, не бива да изгуби уве
реностьта си въ доброто и
славно бждаще, но всеки да се
бори до край, даже до смърть
за това добро бждаще.
Въ една битка бйлъ заловенъ пленикъ единъ младъ барабанчикъ. Като го завели
предъ генерала, последния му
запоедалъ:
—Бий за настъпление! и барабанчикътъ момче- почналъ да
бие барабана.
—Бий за отстъпление^ му
заповедалъ генерала.
—Не мога, отговорило мом
чето. Азъ не съмъ ученъ да
бия за отстъпление.
Ето така всеки българинъ
требва да се ; чувствува-въ те
зи толкозъ велики и съдбонос
ни дни. Съ увереность- и бод
рость да гледаме и да вървимъ
напредъ. Толкозъ по-вече, че
народната ни кауза е права и
свята. Правдата и истината ще
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възтържествуватъ. Вервайте
въ това!
Прочее, бодро напредъ къмъ
славни победи! България има
изрядни възможности за чести
то и велико бъдаще. Нека ги
използуваме. Сегашното ни по
ложение, не само че не е за
оплакване, но е много по ро
зово отъ миналите години. Ми
наваме презъ премеждия презъ
Горилото на съдбата, нищо!
Идатъ добри и светли дни. Бъл
гарската звезда не само че не
захожда, но тя сега изгрева.

Апелъ къмъ гражданите.
Благотворителния комнтетъ за
граждански грижи е решилъ да ин
сталира и издържа въ основното
училище „Св. Климентъ" болница
за ранените български храбреци.
За тая цель комитета се надева
на щедрата помощь на благодетел
ите граждани и апелира къмъ
всички, които иматъ възможность
да се притекатъ и услужатъ съ
комплектни легла, или часть отъ
такива и други мобили и вещи
нужни за образцовото нареждане
на тая първа гражданска болница.
Време е всички да се отзовемъ на
тоя апелъ на комитета и да покажемъ, че благодетелите варненци
и тукь не ще бъдатъ надминати.

Ежедневенъ Бюлетинъ
Островъ, северо-западно отъ
Луцкъ отхвърлихме русите отъ
некои напреднали места и от
бихме атаките имъ. Западно
отъ Луцкъ нема пехотински
боеве. Наши отделения щур
муваха съ съвършено слаби
загуби селото Хербуртонъ, за
падно отъ Нараойвка и взехме
200 пленика, 2 офицери и не~
колко картечника.
Фронтъ на генералъ отъ ка
валерията Ерцхерцогъ Карлъ.
Въ Карпатите пропаднаха рус
ките атаки за завземане на
спечелените отъ насъ позиции
на 8 IX при Баба-Лудова.
СЕДМ0ГРАДСК0 Отнехме ве
че изхода при Харгита и Барадеръ планини, въ горна и дол
на Алтска долина. Отъ двътъ
страни на Кронщадъ пебъдоноснитъ ни войски притиснаха
силно битите ромжнци- До се
га, тпри [тия три дневни сра
жения, ние взехте 1(76 пленни
ка, 12 тежки и 13 леки оръдия
много муниционни кола и оръ
жия, 2 локомотива, повече отъ
800 товарни съ прьхранаи об
лекло вагона. Споредъ едкогласни признания неприятельтъ
е прътърпелъ кървави загуби.
Западно отъ Вулканския проходъ взехте граничната плани
на Негрулуй.
Балкана. Армията на фелдмаршалъ Макензенъ. Нищо
ново.
На македонския фронтъ. Непри
ятельтъ продължава нападенията си
срещу българите източно отъ ли
нията Леринъ—Битоля, при завив
ката на р. Черна. Той има слаби
успехи при Скоцивиръ; по други
те места е отбитъ.
Атина. Водителътъ на гръцката
работническа партия Драколосъ се
представи на Краля и му заяви,
че той води една опасна политика
която ще му костува трона. Кралзтз отговори, че ако се слу
чи нгьщо съ Гърция, то не е
той виновенз за това. При то
ва той даде да се разбере, че
той се още вгърва в5 военната
сила на Германия, та встка ак
ция српщу нея значи край на
Гбрция.

ГЕРМАНО-Австрийски
бюлетинъ.

Варна-Франга, 11. X. 1916.
Западенъ фронтъ. Армията на
престолонаследника Рупрехтъ.
И вчера неприятельтъ продъл
жи атаките си, както презъ
вечрерьта, така и презъ нощьта, по целия фронтъ, а осо
бено между Анкръ и Сома.
Всичи атаки останаха безъ резултатъ. Отбиха французките
атаки източно отъ Ферманзовилеръ.
Армията на германския пре
столонаследника Отъ двете
страни на Маасъ артилерийски
и минни престрелки.
Източния фронтъ. Армията на
Леополдъ Баварски. При Коль-
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Италия. По крайбрежния
фронтъ, следъ 8-дневенъ арти
лерийски огънь предприеха
вчера въ областьта Ст. Грабо
ди Нерна и Добердо едно общо
нападение къмъ нашите пози
ции по височините на Карегъ,
Този день беше едине велик
день за нашитп тамз сража
ващи се войски. Непрекъсна
тия артилерийски огънь не гк
помръдна отъ местото, съ не
поколебима сила отблъснаха
те неприятелските атаки а
големи и кървави загуби за
техъ. Те задържаха ВСИЧКИ
всички свои позиции. Също I
на другите фронтове неприя-:
тельтъ е много подвиженъ.
Берлинъ. Една отъ , нашит!
подводни лодки потопи въ ан
глийския каналъ отъ 20 Сегп
до 5 Окт. 7 неприятелски тран
спортни парахода • съ общт
тонажъ 4131 тона. За прена
сяне на железопътенъ материалъ за нашия неприятелъ
потопихме 3 неутрални пара
хода на общъ тонажъ 2357 т
Една друга подводница потопи
покрай английския брегъ 3 ри
барски. парахода.
Французкиятъ транспортенъ параходъ »Галия« съ то
нажъ 14966 т,, на .които (
имало и около 2000 сърбсю
войника, е билъ потопенъ н;
4 октомври отъ една наш;
подводна лодка. До колкото I
известно до сега, сж спасем
около 1292 души. Торпилат
е експлодирала тъкмо подъ му
ниционото отделение, разру
шила телеграфа безъ жици
поради което той е билъ ли
шенъ отъ всекакви събщения
Бостонъ. Споредъ едно съоб1
щение на агенция Райтерщ
британския параходъ «Вестпо
антъ» е билъ торпилиранъ ръ
една 'подводна лодка 40° и 2.
мин. северна широчина. Споредъ една частна телеграма па
рахода е билъ торпилиранъ '
се намира въ потъваще състо
яние. Екипажа се е спасил
съ лодки. Местото на торпи
лирането се намира на обикне
вения транзатлантически път

