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На Благотворителния комитетъ за граждански грижи.

Отъ щаба на действующата армия.
20 Септемврий 19'7 година,

Македонски
фРОнтЪ- Западно - источно
отъ преспанското езеро, отъ време на време до
ста силенъ обезпокоителенъ огънь. Северно отъ
Битоля по височината 1248 привечерь п.; ожи
венъ артилер. огънь. Въ завоя на черна неколко къси огневи урагани. Въ Мъгленско едно не
приятелско разузнавателно отделение беше раз
пръснато отъ нашия огънь. Южно отъ Дойранъ
по оживенъ обезпокоителенъ огънь при долна
струма патраулна дейность.

и до сега англичаните не под
новиха боя.
Както въ предишните така и
въ тоя бой въ Фландрия заслу
жава да се изтъкне, че държа
нието на нашит!; части бЬше въ
висока степень доблвстно.
При другите армии отъ За
падния Фронтъ, както и въ Истокъ и по Балкана н1;ма особе
ни произшествия.

Италиански фронтъ. Ед
на произведен;! италиянски ятака еръчцу нашите
позиции биде отблъсната
отъ натигЬ храбри части
въ ръкопашенъ бой, по
държани отъ отличното
РОМЪНСКИ ФРОРТъ. Между Тулча и Га- действие ни артилерията.
Покрай чувствителните
лаиъ умеренъ артилерийски огънь.
загуби неприятеля даде
число австралийнй, подър въ пЛЕНЪ 4 офицери и
РАДИОТЕЛЕГРАМИ. демо
жани многократно отъ действие повече отъ 100 души.
БЕРЛИНЪ, 22 Септея. 1917 г. то на блиндирани афтомобили и
Атаката про Официално комюнике:
Германо-Австро-Унгарски военни пламохвчргачки.
дължи, боя до късно и навътре
сведения отъ 21. IX. 1917 година. въ боевата зона по Пашендале. Обнародвано зечерьта 21 1Х.917
Западенъ фронтъ. Командва Западно отъ Пашендале, наша
Въ Фландрия следъ
ните отъ Генерала отъ Инфан- та контра атака усае да отхвър
телията Фондъ Арнимъ - боеви ли неприятеля, а северно отъ объугь артилерпЗекиятъ
части отъ 4 Армия, издържаха шосето Ноионъ —Ипернъ една бой особено у силенъ.
успешно първия день отъ тре часть отъ местностьта остана въ
тия бой въ Фландрия. Въ по ржцете на неприятеля. Ио всич Къмъ вечерьга локални
сражения. По
следните дни, Англичаните на ки други участъци отъ боевото пеХОТНИ
предваха всичките си усилия з.ч поле до късно следъ облш, ан левия брвгъ на Дюаа на
да.; подготвятъ огнената си дъй- гличаните се намираха подъ сил
ность при годено разходване на ния удтръ на нашите храбри ча шити части пробиха ру
бойни припаси и концентрира сти еъ тежки за техъ загуби, ските позиции северно
нето на всички боеви средства, които 61 ха отхвърлени отъ пред- отъ Якобщадъ, до сега
по единъ фронтъ отъ 12 клм. по?иционното поле на нашите
Въ ожесточенъ силенъ бараба- позиции. Късно къмъ вечерьта е съобщено ва взети въ
ненъ огънь отъ съвместното дей неприятеля хвърли въ огъня сил пл'внъ' повече отъ 1000
ствие на оръдия и минохвъргач ни иодръзкки, които въпреки тех души и много орждия
ки отъ всекактвъ калибъръ, ан ните усилия не успеха да пригличаните прЬдприеха сутринь- добиятъ нито педа земя. Ние сме като трофей.
та една атака между Лангемаркъ пълни госаодари на всички мест
и Холебе. Щурмуваха 9 Бри ности които дежатъ првдъ на
танска дивизии, при това и го шата боева зона. Тази сутринь
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Въ отговоръ на телеграмата,
която Варненския окрх:кенъ Управитель изпрати на Негово Ве
личество Царя по случай смъртъта на 0 бозъ почившата Царица
Елеонора," ПОЛУЧИ следния отго-

КОФеНе „ЧЕРНО-МОРЕ" и . „Муса
лата" подъ домътъ на г. Д-ръ А.
Свраковъ улица „ВаСИЛЪ ЛеВСки".
Най-чисто султанско кафе 15 ст.
В
Липовъ чай
40 „ и
°РЪ:
*
Варна
Софийски локумъ
20 „
Д-ръ Т. Воевъ, Окр. У-витель.
Тичайте да се почерпите за да
Благодаря горещо Вамъ и на останпте доловни.
населението отъ окръга Ви за
Съ почитъ:
изказаните Ми сърдечни съболез 3—3
К. Минасовъ.
нования.
ЦАРЪТЪ.
Българско Д-во „Червенъ Кръстъ",
Ето и самата телеграма.
Варненски клонъ.
Евксиноградъ,
Негово Величество ЦАРЯ.
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ПублиЧна лекция.

Дълбоко потрееенъ отъ скръб
ната весть за ненавременната
емърть на Нейно Величество съ
дълбока скръбь отъ страна на
делото население отъ поверения
ми окръгъ и отъ мое име под
насям, на Ваше Величество и
Августейшото Ви семейство найискренни съболезнования за не
заменимата загуба, която споле
тя Ваше Величество и Августейшото Ви се'иейство и целокуп
ния български народъ. Въ без
пределната скръбь която обзе
Ваше Величество и Августейшото
Ви семейство съ загубата на найблагородната и добра ваша Цари
ца, която бе примеръ на себе
отрицание и въплощение на безпримерно милосърдие и дълбока
отзивчивость къмъ всички етрадающи всемогъщия Вогь нека
даде мощната си подкрепа и утешение.
Д-ръ Т. Боевъ
Окр. Управитель.

Иззестниятъ у насъ критикъ
а професоръ при Софийския Университетъ г-нъ Д-ръ Е. Кръстевъ е предприель гбаколка
изъ ПО-ГОЛЕМИТЕ градове на цар
ството, за да чете публични лек
ции, за прочутия дъецъ но въз
раждането ни - - Сава Стойковъ
Раковски, по случай 50 годани
отъ скъртьта му. 50% отъ при
хода е въ полза на „Червения
Кръстъ". Тия дни. г. Профссорътъ ще посети и гр. Варна, за
да държи лекцията си. Своевре
менно ще се оповести за датата,
часътъ и местото на лекцията.
Надеваме се, че Вараенци не ще
изпусната случая да чуятъ жи
вото слово на компетентния про
фесоръ за преиЕтересния животъ
и патриотическите дъла ва Оте
ца на отечествевните ни хъшево.
Отъ Настоятелството.

Нека Варненокигв граждани и
гражданки винаги отзивчиви, дадатъ лептата си и за

адбокатъ.
Защищава дела предъ граждан
ските и военни съдилища въ Со
фия, а също п предъ съдебната
секция при дирекцията за стопан
ски грижи.
Адресъ: буп. „Мария Луиза",
№ 111 София,
, ю_1о

„героите наши святи.
по чудо живи остапи",

^

на помощите събрани отъ гр. Про
вадия и Провадийска околия, отъ
музиката на 8-й п. приморски на Н. Ц.
В. М. Л. полкъ за въ полва на си
раците отъ същия полкъ.
Име и презиме

Отъ гр. Провадия
Ат. Черневъ
Ив. Стояповъ и синове
Г-жа А. Чернева
Пано П. С.
Сам. Ардити (отъ Варна)
Ст. Д. Колешевъ
Ив. Терзиевъ
К. Н. С.
С. Я. Толедъ
Иванъ Костовъ
Клим. Христовъ (ок. н къ)
Ованезъ Киркоровъ
Д. Райновъ
Аронъ Коафинъ
В. Калчевъ
Н. Кирчевъ
Н. Туеузовъ
К. А. Боневъ
Жеко Янакиевъ
Капитанъ Радевъ
Хр. Реповъ.
Давидъ Л. Леви
Мих. Самаилиевъ
Р. Симеоновъ
Т. Цанковъ
Ради Янакиевъ
Г. Тиндесовъ
Ворисъ Ковачевъ
Ст. подоф. Юр. Хр. И-въ
Христо Матеевъ
Кузманъ Бояджиевъ
Юрданъ Мохалиишки
Георги Тодоровъ
Свещ. Ив. Ивановъ
Антонъ Белберовъ
Г- жа Марийка Н. Петрова
Гр. А.
Продромо Серафимовъ
Е. Аврамовъ
Д. Ив. Тер.
Д. С. Варевъ
С. Хриотовъ
Н. С. Пор.
Самуелъ Ескинази
С. Ивановъ
А. X. Леви
В. С. Поповъ
Ся. Дюс.
Юсменъ Тюфекчи
Яни Даекаловъ
агвдвд.

Владимиръ Г. Кусевъ

като заковатъ на възаоменателната лодка кой колкото обича гвозди.
Възпоменателната лодка се на
мира въ бюфета на приморската
градина и е открита отъ 10 до 12
преди обЪдъ и отъ 3 до 7 чаоа
следъ обедъ.
Цената на гвоздеите е: златенъ
10 лева, сребъренъ 5 лева и жеПечатница Д. Тодоровъ — Варна.
аеввнъ 1 лезъ.
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