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На Благотворителния комитетъ з а граждански грижи.

БЮЛЕТИНЪ
Отъ щаба на действующата армия.
3 Октомврий 1917 година.

ха. Презъ време на тези боеве
съ взети пленници в офицери,
440 войника и 2 лекари. На
шите въздухоплаватели сполу
чиха да свалятъ едно неприятел
ско хвърчило. По другите фрон
тове нема нито същесгвенно.

МаКЕДОНсКН ФРОНТЪ- По целия фронтъ Турски бюлетинъ отъ 4. X. 1917 г.
слабъ артилерийски огънь, малко по оживенъ при
Ефратъ фронтъ. 4 неприятелски
смръкване около участъка на река Струма. За бронирани автомоб., като мислеха
да се доближатъ до
падно отъ Дойранското езеро една неприятел незабълезано
нашите позиции, беха изнена
ска -разузнавателна часть беше прогонена съ дани отъ нашия огънь и проогънь. Въ долината на Струма патраулна ДБЙ- пъдени.
ность. Въ въздушния бой южно отъ Сересъ поКавказки фронтъ. Две руски
ручикъ Ешвеге свали своя 16 противникъ, не роги, които искаха да се доблидо окопгте на нашето десприятелския аеропланъ падна горящъ задъ на жачъ
но крило беха отблъснати съ го
шата позиция.
леми загуби.
Р о м ъ Н с К и ФРОНТА Западно отъ Тулча
и източно отъ Галацъ артилерийски огънь. При
Исакча пушечна престрелка между постовете.

Синайсии фронтъ. По различни
места на фронта оживенъ арти
лерийски огънь.

колони французите се хвърляха
въ атака за да си възвърната
заетите отъ насъ позиции. Но
тази атака пропадна съ големи
загуби лодъ сполучливите удари
на нашата, артилерия и подъ
устойчивостьта на ВюртембергцигЬ.
Група армии на Херцогъ Албрехтъ: Оживени артилерийски
боеве се развиха времепно за
падно до Мьозелъ и въ Зандгау.
Но атаки не последваха.
Източенъ фронтъ. При Якобщатт, Дюнабургъ, Збруцкъ също
и при завоя на Дунава около
Галацъ бойната дейеость ое усилваше. На много места по
фронта беха предприети разуз
навателни боеве сполучливи за
насъ.
Македонски фронтъ. Положе
нието е непроменено.
Итапнянсяи фронтъ. Воевете
при Габриеле завчера отслабна

ТЕЛЕГРАМИ.

РАДИОТелеГРАМи.
БЕРЛИНЪ, 5 Отомв. 1917 год.

Германо-Австро-Унгарски военни
сведения отъ 4. X. 1917 година.
Западенъ фронтъ. Група армии на
11 рестолонаследника Рупрехтъ:
При Лисъ имаше непрекъсната
силенъ артилерийски бой, който
вчера сутринь се беше усилилъ до барабаненъ. Съ подно
вяването еа силни английски атаки, въ завоя на Иаернъ, боята
въ Фландрия беше наново засиленъ. При другите армии вслед
ствие лошото време бойната дейностъ презъ целия день беше
ограничена. Само къмъ вечерьта
се пооживи.
Група армии на Германския
Престолонаследника: По източ
ния брегъ на Маасъ при смръквание имаше силенъ концентиранъ огънь къмъ височината 844
източно отъ Сахогньо. На гъсти

Берлинъ, 4.. X 1917 година.
Генералъ Фелднарша.тъ Хинденбургъ правъргди рбчьта си
съ която благодари на всички,
които еж, ззели участие за отпрззднуванието нь 70 годишни
ната му съ елвднята молба, която
гласи: „Ние сме ОТСТОЯЛЕ: до
сега срЬщу мощните удари на
неприятеля съ Вожа воля, защо
то ние бехме единъ и защото
всеки вършеше всичко съ радость. Това требва да остаЕе до
последното „сегг. благодарете
всички Богу" въ кървавия окоиъ.
Не питайте какво ще стане следъ
войната. Това ще допринесе не
доразумения въ редозете ни,
което Покь усилвг. надеждата у
неприятеля. Доверете се на то
ва, че Германия требва да до
стигне всичко онова етъ- което
се нужд!в, за да б.ьде уеигурена
за винаги. Доверете се на това,
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„ЕЖЕДНЕВЕНЪ БЮЛеТИНЪ"

Стр. 2
че Германския духъ Е: МИСЪТЬ
еж създадени за понататъшно
развитие'.
Берлинъ. Герман оката въздуш
на ескадра на 29 септем. пръзъ
ношьта предизвикала чръзъ хвър
ляне бомби въ крътдостьта Дюнкерхенъ пожарь, отъ който, споредъ нова въздушни полети се
установява, че целия Дюнисрхенъ е етналъ жертва.
Споредъ официалното съобще
ние на Испанското Правителст
во Републиканското Правителст
во на Ксстарика е ск&еало ди
пломатическите с Е: о ш е н и я съ
Германия.
Петерсбургъ. Правителството
публикува уво.тняпанието и СМБняванието на 31 Корпусаи и Дивизионня командири, които еж.
взели участие въ Корниловото
движение.
Папдау. Райгеръ съобщава: Че
въ понеделниКъ сутреньта въ
Токио си извила буря съ неби
вала сила, която унищожила
до големата часть отъ Токио.
Стотици хиляди отъ населението
останали безь подслонъ а нма
стотици равеви и убити.

Който рекламира
х ПЕЧЕЛИ«
Печатница Д. Тодоровъ — Варна.

БРАТСТВО
за

издържане

БЕЗПЛАТНИ ТРАПЕЗАРИИ
за бедните ученици въ гр. Варна.

ПОКАНА.
Комитетатъ на „Безплатните
ученячееки трапезарии" поканва
г. г. членовете на ..Братството"
Е& гздишно събрание, което ще
се състои па 7 октомври т.год.
въ 10 1/2 часа преди пладне въ
училището „Св. Климентъ".

ДНЕВЕНЪ РЕДЪ:
1. Отчотъ на комитета за дей
но ечъта на трапезариите пзгззъ
1914--15, 1 9 1 5 - 1 6 и 1 9 1 6 - 17
учебни години.
2. Приемане бюджето-проекта
за 1917 —18 учебнь. годкеа.
В. Избиране новъ комитетъ и
4 Разви.
Отделни покани не ще се пращатъ.
Всеки гражданинъ или граж
данка, които желаятъ да бждатъ
членове на братството, могатъ да
првежтетвуватъ на събранието.
Запвсваеето членове, ще става
въ самото събрание, а следъ това
при комитета на „ Братството а .
3—3
Отъ ТСомитета.

гр. Варна, 8 октои. 1У17 год
Известява, се на населнието
отъ града и околията, че Вар

ненската Цензурна комисия отъ
днесъ се прелъсти въ долния
етажъ въ зданието на покойния
Христо Н. Войниковъ, улица
„Чирпанска", подъ Варненската
Окрджна Училищна Инспекция.
з *

Вари. Цензурна Комисия.

Електричес. гладачница "Парижъ
на Никола Д. Лиуаровъ,
която се помещвваше подъ домъгь
на покойния Д. Паница, срещу
Градския СъвЬть, се премести въ
собственото му здание № 25 на ул.
,Бенковска" и 18 линия въ IV уч.
Моли г. г. клиентите си да иматъ
същото доверие както до сега въ
еаегантната и бърза работа въ
гладенето.
9-ю
Нека Варненските граждани и
гражданки винаги отзивчиви, дадатъ лептата си и за
„героите наши святи.
по чудо живи оста ли",
като заковатъ на възпоменателна
та лодка кой колкото обича гвозди.
Възпоменателната лодка се на
мира въ бюфета на приморската
градина и е открита отъ 10 дрЛ2
преди обедъ и отъ 3 до 7 часа

следт- обедъ.
Цената на гвоздеите е: златенъ
10 лева, сребъренъ 5 лева и железенъ 1 левъ.
^_
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РЕКЛАМИРА
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Помогнете на раненитЬ и бедните чрезъ
К О М И Т Е Т А.
нжа^1вшгаш«яжмя—•,—Я1Ш——:ш—м,——.|Ж-~7"Щу^

Умоляватъ се Г. г. гражданите сами да пущатъ пари
въ касичкитй и то по щедро.
етдж&та^вжзваетвшжвязшш

