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големо ожесточение. Съеди
нените австро - германски
войски ги изнесоха съ нови
!- - | 2 8 \ Л Л Я О Н1КР х гЛ1Т 1 ВЙКАММТ ОЕЙ1АСНТ, й А З З ' 0 1 Е
;
иобЬди като накараха, ру1С) 1Р, 1М МИ.ЛтХнРКЬ1СЙТ1аЕ$' ; ' ' ^ Ь Т Е К. _ ТК.ЕТЕМОЕ1Ч
сйгБ да отстжпятъ. На фран.ЬЕЦТ8СНГ.Ш,^
цузекия" фронтъ отъ неколко
и с н . х и к ДЕкни_т1Енима8 : ^тАммяо'ьг ч Е..-, ; АиЕ Б Е М
дни цари затишие което из
К л ^ а е н и с н Е М р^оизиьАТ х ц ..МЕЬОЕМ .НАВЕК. р А З
глежда че що се'разразивъ
р.Н8ДТ2СЕЗСНАРТ К Й К Ф А З ^ А Н К 1915 ! р " 1 М О Е Т " АВ^Л/Е1Отдавна между Букурещъ ския договоръ; Отъ Добру нова буря. Французите, спо
8
аИЕ1чп ; уом-*ЬЕП ! рЕ5Т1мгйиМа О Е 8 , ; § ' 25|1 ; ОЕГЧ"Е>ЕТЛТ-' и • София се' • водятъ тайниджа, обаче, която ни се из- редъ последните сведения
рСЙЕг-Г ^ Е Н К О Н Г Ж 1 Ж а *ВЕРХЕ1Т8 АМ 2. '' Л -А N Т.7 А Н_ преговори за координирани нуди ч р е з ъ Букурещкия се'; приготовляватъ усилено
действия между двете дър миръ ние не сме се отказа за общо настъпление по це
1915 ЗТАТТ. . ;
I.
жави- Завчера"Д е р у с и е ли. Тая е основата на пре лия фронтъ. Изглежда че т'Ь
„ , уАГШ.А, ОЕ1Ч 15- 'РЕ2ЕМВЕП. - 1914.. билъ* въ' Букурещъ;'-отдето дстоящите преговори 1меж! ще искатъ да се реванши
вече се е върналъ, "сигурно'- ду двете съседки* Естест^ рай, за несполуката, която
"' ' ; ''
"
' Р Е Г ^ К.А18Еа.Ь1СН рЕОТЗСНЕ }<0М8ЦЬ,
съ
най важни инструкции. вено, въ тия преговори ще съединените ' френско - ан2~2 *
' , ' '"' ' Р н А к о и х .
Дали, обаче, е построенъ се'' уговори само принципа глийски' войски прегърнеха
вече моста на съгласуването на компенсациите. Въпро- преди неколко дни.. Дали
нашите- интереси съ тия на сътъ за техния размеръ. не ще саолучатъ въ този свой
Д А В А М Ъ Ч А С Т Й И * У Р О Ц И = = = = = Ромжния, едва ли може да е отъ естество да ощети до опитъ не може да се пред
се каже съ положителяоеть. брите намерения-за; едно о- скаже, тъй. като германците
Но че разбирателството тре кончателно ' разбирателство еж взели всичко пр-вдвидъ
бва
да стане часъ по скоро, -рАщ^ствува една народ и усилено укрепяватъ по
'"""•'
' ' Споразумение '"рй1тяк1Тията."'.?Г. 1 — 5
на мадрость, споредъ която зициите си.
това е несъмн-Ьно. " '
Единъ спокоенъ и широкъ онова, което има шъ струва /Англичаните, доказаха за
погледъ върху тенденцията 10 пъти онова, което очак евтенъ пжть, че.еж лоши
нн националната политика вани,. Не ще 'ли, прочие войници.' Телеграфътъ еже
на двете съседки ще ни у- Ромжния да проппи голъма дневно ни изненадва съ из
беди, че сегашното проти пеотстъпчивость. щомъ сре вестия за- разбиване на ан
воречие на' интересите не е щу настоящата и безвъз гличаните било по суша или
тъй големо,"както изглежда вратна загуба на Добруджа, по море. Вчера германски
на пръвъ погледъ. За да ни ней ще се даде само едно военни параходи еж успели
Българ; Общо Застрах, Д-во въ София.
обяви ланската „война", Ро обещание] Съждението е да. приближатъ крайбр'вл:ие;..... Основенъ кациталъ 2,000 000 зл лв.
мъния не се ръководеше право. Още по право;'обаче, то на Англия и да обстрелрОРВЛЪ* осигорява при най-ианосни условия по
толкова отъ еъблазъньта за е ноторната"истина, че кой ватъ крайбрежните фортове,
„Пожаръ" и „Злополука". Диреяцията която се по
евтини придобивки, колкото то не рискува, той не може като имъ причинили големи
мещаваше "временно въ Франко-Българската Инода съкрушй едйнъ утрешенъ да печели. Ромжния тъй от загуби, следъ което.се от
- - текароа Банка ее премести въ новото вдание на
опаеенъ противникъ.'Роман давна лелее блена на нацио теглили навжтре въ морето.
Балканската Банка (срещу кметството).
ските държавници предпо налното си обединение. По
Недоволството въ индий
МЪстни'агенти въ всеки градь. .
5—5
лагаха, че велика България вече отъ три милиона ней ските войски противъ Ан
не ще се забави да првдяви ни сънародници чакатъ свое глия расте.отъ день на день
рекламации за стара Добру то освобождение. И дзастоя- и продължава : да * обезпоко
джа и мине единъ день о- дцата загуба на 140 хиляд ява английските военни кръ
течеството ' имъ отъ един- но чуздо заселение ..струва гове. Колониалните англи
ствевия му излазъ на море. вероятната придобивка на йски войски ежедневно ивТребва ли да посочваме Трансилвания.
неверяватъ на началниците
колко тия страхове беха не ; Н о . . . не съ малцина въ си, като минаватъ на гер
. ОСНОВАНА ВЪ 1894. ГОДИНА
Щ основателни? Естественото Ромъния ония политици, манска страна като пленни
Ш г.Седааише: Варна, Клонове: София, Бургасъ, Русе. Ш разширение на една обеди които се боятъ отъ славян ци — бежанци или съюзни
нена България би било на ската опастность.. Ромжния ци противъ англичаните. ;
Е К С П Е Д И Ц И Я И К О М И С И О Н А . 2 | югъ и западт, никога на ис- е на пътя на Русия за Бос- Французите съ сжщо не
|ш| Търговия съ газъ, соль, каменни вдглища, ми- \щ токъ и северъ. Ние безъ то фора и Дарданелите. й по доволни отъ Англия и дърнерални масла, железни греди, чугунъ, марсил-^Щ ва разполагахме съ 800 к- неже оня, който е противъ жатъ нея отговорна за разски керемиди и пр
Телефонъ № 48. < Е1 м. черноморски брегъ, за да Австрия, е съ Русия, не ще громявапето на Бел!'ия. Ка
немаме нужда отъ повече, ли политиката на обедине то прибавимъ и влошавато
щомъ сме господари на БЬ- ние да заведе утре Ромж па англо-китайските ; отно
лото море и съседи на Ад ния до една пълна катас шения, можемъ да очаква
риатическото. Тая елемен трофа] На тоя въпросъ мжч ме наскоро промена на ев
тарна истина не биде съз но е-да се отговори. Въ ропейското
международно
ната
отъ
романските
по
него
именно
се
крие
и
-же
положение.
^Приема болни: ( «™™ь о п 1 0 - 1 2 ласа
литици и благодарение над стоката безиеходность на
Не по-малка промЬна що
.
,
I ол. об-вдъ „ 2— 4 .,,
мЬнната неотстъпчивость на Ромжния. Тя се колебае и донесе и разгромяването на
, На болните въ медиколабораторния му кабиД-ръ Данева, меледу двата ще се колебае дори до мо- сърбите, което ако еждимъ
нетъ се нраватъ необходимите микроскопиче- Щ братски парода се изкопа ментъ,. въ който ще намери по обещанията и настояваски издирвания (анализа),. които улесняватъ | 2 една пропасть.
"'
, щастливото примирение на нията отъ Виена, ш/вло да
значително разпознаваното па болестите и хо- |У
Пропастьта съществува и| на тая непримиримость.
настъпи скоро. Отъ друга
, .да. на. лЬчениото имъ. особено при:
^ днесь. Тя не е обаче тол
страна нашите съседи иматъ
УС11'БХЪ.
туберкулозата, болестите- на пикочно-полови- ц кова страшна, за да напра
Те добре разбиратъ че
те органи, разните гноетечсния, заразителни- | ви напразни сериозните опити за пойното запълнене.
съществуването
на Сърбия
те болести, кръвьта. разните паразити и. ир.
Нашите рекламация спре
е сложено въ ръцете на ар
мо Ромъния не съ чрЬзмерУпътвания се давать безплатно. Телеф. № 208
мията и затова се сражаватъ отчаяно.
Адресъ:-ул. ,6 Септември" (домъГ. х. Дечевъ ^ ни. Ние сме се отказали
Сраженията на източния
Колкото храбри и добри
• срещу руското консулато).
'
| | за винаги отъ оная частъ
на Добруджа, конто изгуби германски фронтъ продъл войници се показаха австро
хме но силата на Берлин жават!, да се развиват'!, съ унгарцйт'1; на руския фронтъ,
*
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Стр. 2.

Адвокатъ—Варна.
щ

Телефонъ № 353

СрЬщу Окръжния Сждъ.

АЛЕКСАНДРЪ
БЛУМЕНФЕЛЛЪ
I

,

СОФИЯ.

Телефонъ №961

Технически отдйлъ доставя:
ПАРНИ машини, котли.

МОТОРИ за бензинъ, бензолъ. спиртъ, газь, нефтъ,
газожени „Дизелъ".

Ц Електрически инсталации, силонроизвод. централи
щ
Мелници, комплектно автоматични
Машини за бонбони
Машини за сапунена фабрикация
Дърводелски, и железарски машини
Локомобили парни
Апарати за автоматично снабдявано
котела съ гориво (Ра1епк ЗеуЪоШ)
Технически прибори и артикули за разни
индустриални заведения.
21—50
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изработени въ България, могатъ да се намърятъ само »ъ склада на

р. ^.ПЕРСИЙСКИ * к-о
Вулевардъ „Скобелевъ" 25, Телефонъ 1212.
Всички друди килими, продавани изъ ма
газиигЬ за персийски, еж. ааадолска долнока
чествена стока, съ анелинови бои, които из
белявате. на слънце, отъ осветление чрвзъ
прозорецъ и просто пране.
Нашите килими продаваме изключително
въ депозита си и никжд']; другаде. Приемаме
и специални норжлкй. Продаваме ех т о 400—
500 разноцветни одеяла отъ наше производ
ство, особено удобни за покривки па кревати
за походъ на г. г. офицерите.

Яш ]й. Зарокоста—|$арна.
Фабрика за нонпиъ и разни спиртни питиета.
Основана въ 1878 год.

^_

Д с ш ш т ъ на ваЬкавви спиртни питиета, фини
и др., разни ракии, прочутата екстра масти
ка, разни ликьора, форнетъ, вермутъ, чисчь
отъ 95° спиртъ и денатуриранъ и пр.
ГЮОТОЯНШГЪ Г О Л е М Ъ Д Е П О З И Т Ъ НА:
Натурални, стари и' нови бвли и черни вина,
местни и иностранни фраицузки, италияпски
и пр. и пр.
ПРОДАЖНА НА ЕДРО И ДРЕВНО:
Цвнорашиеъ се изпраща при първо поискване.
Стоки винаги пьрвокачествени и цени безъ
конкуренция.
На че;.ггглу.и: „Зарокоста." 46—180

Искайте 1 шщирвте с

на България, която е нропустнала толкозъ скъпия за балка
ните случай на отмъщение за
което, за да не заплати съ
черна благодарность иа своята
освободителка Русия, — съ
единъ ударъ да разруши тай
ните сметки на виенските ди
пломати, които всичките свои
стъпки съ поставяли въ отвли
чането силитЬ на Сърбия отъ
българите и да хвърли всич
ката ей армия, заедно съ шест
тьхъ румънски корпуса противъ
Б А Л К А Н И Т ь И Русия. Този моментъ у насъ
се изпуска отъ тези публици
ВОЙНАТА.
сти, които забравятъ за Бре
Отъ Балканите се започна галница и Букурещъ, непре
световния . пожарь и на Бал къснато укорявзтъ България въ
каните ще се реши неговия вероломство н като раздразняватъ общественото мн'Ьвие въ
изходъ,
Напраздно мислятъ, че Ита България, принасятъ своята
лия, която.черпи огромни ико гореща съмнителна услуга на
номически сгоди отъ неутрал Русия....
Руската дипломация е била
ното си положение, ще се яви
като държава, която най-после много повече проницателна отъ
ще натегне на една отъ ча славянските публицисти, като
шите на везните. Интересите използува психологическия мо
па Италия толкова не се на ментъ на певъзможносгьта на
кърнявай. отъ стрьмлеиието България да отиде противъ
на Румъния да завладее Тран Русия, маклръ за това да са
силвания. Освенъ това Италия мечтали Генадиевъ и 'Радосласледъ войната ще бъде толкозъ вовъ, нашата диаломация упо
силна, че даже безъ да участ рито и методично се е мъчила
вува въ пея, може спокойно да примири България съ ней
да разчита., на компенсации ната освободителка, по пътя
на поправките на обидите при
отъ побьдителя.
Да приемемъ даже, че на чинени на България отъ Буку
строението на скандинавските рещкия договоръ. ДЪйностьта
държави да бъде гермапофил- на дипломацията въ свръзка съ
ско, то нема да укаже ни усп4хите на руското оръжие,
какво влияние на хода па вой е осигурила безъ да се гледа
ната. Съчувствието къмъ Гер на неумвреностъта на часть
мания .туаъ не излиза отъ рам отъ руския печатъ, такава ат
ките па платоническото съзна мосфера въ България, при ко
ние на расовата общиость и ято е невъзможно отиването й
не «оже да поколебае рЬши- противъ Русия.
телностьта 'на тези високо кул
Тези, така да се каже, по
турни държави, да се ползу- лудила се свършили. Остава
натъ отъ благата на мира до стремлението да се иодбутне
край.
Българин къмъ активно дей
Съм емъ друга картина се ствие противъ Турция, или
разкрива- па.балканите.
къмъ такъвъ родъ неутрали
Националното обединени.» на тет*, който би ЦПИКОВЙЛЪ въ
Румъния и завладяването па Тракия значителна турска ар
Мак«»дония(?) за България, прЪд- мия и би се развързали ръце
ставлявптъ толкова съществе те на Румъния, и Гърция. За
ни въпроси, че техния неутра това е необходимо да се ос«литета до свършването на вой- ществятъ т'Ьзи териториални
пата е съвсемъ веверонтенъ. компенсации и въ Полза па
Освенъ това тези държави не България, които нашата (рус
съ толкова силни, за ДА ча- ката) дипломация емвта необ
катъ компенсация слЬдъ вой ходими за засилване и изпол
ната, безъ да извадлтъ меча. зуване благоприятното положе
Като се свърши войната, въ ние на работите на Балканите.
Букурещъ и София 'ще прЬсВъ това отношение по блатапатъ да се подмилкватъ.
гоириятно вървятъ прегоьоритв
Най-големъ шансъ за съдей съ Румъния Тукъ сиорната
ствие на останалите неутрал область не е гол-Ьма и каби
ни балкански държави, има не нета на Братиаиу по принципъ
съмнено Русия. Ако не беше е съгласенъ да върне на бъл
вониата въ 1877 — 78 година, гарите Добричъ и Балчикъ въ
която освободи България отъ случай на териториаши печал
турското робство, то последни- би на сьверъ. Българите, как
та, заинтересувана въ завладя то се вижда, съ готови да се
ванието на Македония, въ на откажатъ отъ Силистра.
чалото на сегашната война ще
СъвсЬмъ инакъ стои рабо
ше да тръгне по линията на тата съ Сърбия. Прави или не
най-малкото съпротивление. Та прави сръбските националисти,
кава беше, безъ съмнение, въ но т'Ь съ убедени, че Маке
началото иа световния пожарь дония е толкова сръбска, кол
юйиата съ Сърбия, която щеше кото бълпфска и нишкигЬ, ко
да подбутне и Ромяния къмъ ито ги свързватъ съ Битоля,
същия тоя ходг. ЩЬше да се с« много по-силни отъ колкото
образува сготпошеиие на си тия, които свързватъ Румънка
лите, което щеше да бъде ед съ Добричъ. Следствие на топа
на пълна пръчка за опаснос Сърбия повече отъ другите нужтите на Русия. Неутралитета дающи се отъ помощь по-сил-

толкова нерешителни и ма
лодушни се показаха те
срещу сърбите.
Само България е спокой
на зрителна на европейска
та война и продължава да
стои на неутралитета си.
Ще могке ли да остане до
край такава - т о в а е вгпросъ
на когото никой не е въ
състояние да отговори.

4
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Продажба на дребно
При всЬкоя добре уредена бакалница, а
йа едро при Генерал
ния
представители
за България:

1Ко Шщщйъ
София, улица "Царь
Калоянъ № 5 19-50
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но отъ всичко пази Маке#о.
пия, и ако тя сл-Ьдъ вземането
иа Белградъ и Валево отъ а*.
стрийците не е можала, да 'се
реши на отстъпки, които да
гадоволятъ България, то още
повече това требва да очаква
ме сега следъ победоносното
настъпване на сръбската армия,
Но-лошо стои работата съ
Гърция, която не само не иска
да отстъпи Кавала, но и мис.и
да не допуска отстъпването иа
Битоля отъ сърбите. Освенъ
това, Гърция не е толкова при
вързана къмъ тройното сьглащение, колкото се иредподага,
Опий да си спомпимъ шумина
инцидентъ съ миналогодишната
речь на краль Константния
въ Берлинъ, за да се убедимь,
че на плановете на Венизелоса
ще се покаже силна съпротива
въ самата Атина. Нетребва да
забравяме, че краль Констацтинъ е доста популярен* въ
Гърция и той може съ голвмь
шансъ на успехъ да се бори
съ народното течеаее отъ кол
кото германците — Фердинандовця пъ България'и Ромъния.
Даже и средъ най искренате привърженици на тройното
съглашение въ Гърция господ
ствува следующата точка па
зрвиие;
— Ако- отидеиъ На помощь
на Сърбин неминуемо требва
да направимь териториални от
стъпки на България — ний
предпочитаме да бъдемъ неу
трални.
Въ този гръцко-български
антагонизмъ се заключава аий-*
голЬмата онастность, която за
плашва стремежьтъ на накита
дипломация. Нуждпи съ неве
роятна пропацателность и съв
семъ благоприятно слагаие на
обстоятелствата, ва да не бв
този антагонизмъ да запали въ
далечно или близко бъдаще но
вия пожарь на Балканците.

Нъмената жена като по
мощница въ сегашната
война.
Съ дълбока боязнь, деиь елдъ
день, часъ сл4дъ часъ, гв ч)Вкатъ известие за своите близ
ки. И, каква радость е то за
майките, жените, децата,
Тв носятъ и чакатъ безро
потно всичкия товаръ на кул
турното безсилие. За съ/ж^ение, само на една малка чамъ
е издействувано да бддатъ на
бойното поле; тамъ разправятъ
чудеса на геройство и самоцожертвувание иа мчлосердни се=стра и самарянки. Те безгри
жно се хвърлягъ въ огъня, го
тови да дадатъ живота си, а
некой отъ гЬхъ н а д а т ъ въ
ильаъ.
Сь рискъ да понесе всичка
незгоди на войната, милосердната сестра Е приде БерхаРсъ
се записа въ единъ отъ источяо-нруските полкове, за да
помага на лекарите. Санитар
ното изкуство е много добре;
осввиъ , професионалните милосердни сестри съ явиха още
много х- ляди, нвкои отъ които
6'Ьха пратени отъ Австрия

Грандъ хотелъ „Лондонъ" — Варна единственъ съ

Отр.
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Може би незначителпо се я- вниманието имъ за наиредъ да
ятъ загубите които имаме
1ява трудътъ поотделно, нав бъдатъ по редовни.
отъ европейския пожаръ и
иете обаче всичко наедно и
възможно е да верваме- до
На 27 Ноем. билъ заловенъ
цо получите нещо грандиозно.
ри че часть отъ предвиде
Организираното гражданство и отъ романските власти въ Бал:оциалъ-демократическо женско чикъ Дим. Пошевъ като чените разходи за идущата го-.
\1.изк(.нис забрави своигЬ нар- тЬлъ български ВЕСТНИЦИ, като
дина ще лрецизвикатъ ла
шини искания и даде веднага е билъ битъ и разкарванъ н4фи цитъ които т е може да
I рактическа номощь на своята колко пъти отъ Добричъ до
Верлинъ, 5 декември По
Петроградъ, 5 декемврий.
баде шжрвтъ.
Балчиаъ, следъ което билъ екстрана.
Генералния щабъ телеграфира случай голъмата победа въ
ЖеиитЬ създадоха за съвсЬмь стерниранъ въ България Ш съ дата 5 декемврий. При
Цолньа^ въ ИдЯла Германия Германската преса и
низки цени народни кухни за ложението на бития е плачевно. Млава, нашата кавалерия и
с&
устроени тържества. Въ
послъднитъ побъди.
ирезъ цЬлата война. Куха реки
Сказка Въ неделя, 7 дек. предните руски войскови ча допълнение на вчерашното
те курсове допрниесоха много
1914,
въ тукашната Българ сти енергично прьельдватъ
Верлинъ, 5 декемв. Ц'ЬлагшгЬма полза. Безработицата
съобщение за обстоьТването
ска Евапгелска църква на 111г разбитата германска войска.
сега за сега е голема иробле
та^ерматека преса комен
часа вечерьта г. П. Мишковъ Въ време на преследването на английското крайбрежие
иа за цЬлия св4тъ; но въпре
ние
взехме
много
пленници,
отъ тл'рд!йяеките .зоеини па тира последната п о б е д а
ще говори на гама: Измамата
ки това забвдЬзва се нодобре
неколно
орвдия
и
много
воен
на евгьтгтъ. Входь свободенъ.
раходи се навестява че гер- надъ ^усигЬ. ^Берлинеръ
иие, а също желание за ку
Ще се излозкатъ много инте ни материали. По левия брегъ менците с& потопили чети Тагеблатъ" казва^ермания
пуване; .въ къщи жените при
ресни неща. Всички се цо на р. Висла и въ западна Гатр!бва да тържествува за
готовляватъ зимно облекло за
лиция на 3 декември не ста ри английски торпильори.
ка нватъ.
отблъсването на руските во
войската. 4Общинитв се гринаха големи стълкновевия.
аатъ ва безработните^ като по
йски и требва да се гордее
Варненската детска му Презъ последнята седмица,
строиха маса убежища на фа зикална китка ще даде въ Пшемислския гарнизонъ се о
съ своите храбри войски.
Петроградъ,- 5 декември.
милаи, коятн бвха принудени неделя сутриньта въ театръ пита на неколко пжти да на
Русия сега оцени герман
съ горесть на душата да изо- „К. Ранковъ" своето литера- прави вилазка, но ВСИЧНЙ не На петроградската телеграф
ците.
ставнтъ своите краища. Всич турпо музикално утро, което гови опити беха отблъснати на агенция съобщаватъ отъ
ки берлински женски дружес по сввдени.1 на компетентни съ големи загуби. Тамъ ние Владикавказъ: Императора
Сраженията въ Полша.
тва нанрьгоаха всички сили до лица ще бъде едно отъ нърво взехме неколко естотинъ плен пристигна тукъ.
максимумь, Богати хора взе- но рода си, както съ своите ници и много картечници. На
Берлинъ 5 декемв.
матъ сега родени оедви, за да номера, така и еъ изпълнение кавказкия фронтъ незначител Обходена руска армия,
облекчать родигелитв нмь въ то. Заслужава ироче посеще ните стълкновения продължаСраженията въ Пол
тази тъй тежка 1914 год. Въ нието отъ страна на гражданите. ватъ. Забелезва се усилено
Верлинъ 5 декемв. ша продължаватъ съ
лаваретитЬ ще видите миого,
движение на турските войски Въ
вчерашните сра ожесточение отъ две
ПартиЙНО Демократическо въ Ванския вилаетъ на пер
кон съ музика, кои сь книги,
жения,
нашите вой те страни. Неприяте
цвЬтя и пр. да облекчаватъ събрание ще има въ неделя сийската граница.
сутриньта въсалонъ „Прошекъ"
положението на ранените.
ски разбиха главните ля който се опита да
Савинсн.й.
аа
избиран:
ново
партийно
бю
руски сили и успеха настъпи съ грамадно
Редъ и сиестовность — то
ва е лозунга на немските же ро. Нуждно е приежтетвието
Бомбардировката на ан да. обходатъ фланго число войски биде
ни. Каква мила и трогателна ни всички членове.
вете на една 300000 наваранъ да се оттег
картина црЬдставлява твхната
ДоввЧвра Д ство „Червенъ глийското крайбрежие.
руска армия.
дейность, въ която влагатъ Кръстъ" ще даде балъ въ Во
ли отъ три германски
Верлинъ, 5 декемврий. Съ
всичката нвжаость и състрада енния клубъ.
колони, които започ
ние на своето женско сьрдце.
обстрелването иа английско
Поправка. Вь •заячерашпото то крайбрежие се констати
наха да. го атакуватъ
йптрефиле, ученикъ — убиецъ,
София, 6 дек. Българския огъ фдаигъ. Слйдъ
редакцията направила една не ра че германците с& успели цълномощенъ миеистръ въ
волна гр-Ьшка, за които осо да потопятъ два английски Петроградъ г. Маджарова едно доста продължи
бено съжелява, Убиецътъ е торпедоразрушители, а на на 2 декември ебилъприетъ телно сражение, ру
Василъ Майсторовъ Тодоровъ единт. да нанесатъ тежки отъ руския м ръ на вън сите 6Ьха разбити и
отъ гр. Русе безъ родители, и повръди. Батареите на Хар- шните работи Сазоновъ.
прогонени. На поле
е действувалъ съ участието па тепулъ беха накарани да заМолебенъ за руския царь ибкой са Хоросаиовъ и Б.р.
Прогласяването на Ан сражението нашите
Николай II. Диесъ, по случай Дамовъ, а не както иие съоб млъкнатъ Германските па
войски взеха много
иметпиятъ 2день на Н. Имп. щихме, че убиецът), билъ уче раходи сд, претърп-Ьли само глийския протекторатъ
руски материали и
леки повреди. Корсспондсн
Вел. Царь Николай Ц нь ту никъгь Зографски.
надъ Египетъ.
каганата Катедралиа църква
14 оръдия.
тътъ на „Берлинеръ ТагеЕуда Леща, 5 декем. Съо
се отслужи молебенъ, на който
Крадци. Около гарата се е блатъ" съобщава, чебомбар
бщаватъ- отт. Парижъ, че на
присътстьуваха г-да консулите вагнЬздила една банда разбойПрестрелка на ром&нона Тройното съглашение и тия шщи, която напада и обира дировката е траяла около 5 декем. е станало прогла
ва неутралните държави, г да нощно време отиващите си по половинъ часъ.
сяването на английския про българската граница.
Орждията на германските текторатъ надъ Египетъ. На
окр.
управитель, коменданта на домоветв чиновници на гарата.
На 27 ноември при нашия пость
града, кмета, шефовете на Въпреки оплакванията, не с& параходи беха насочени сре хедивекия. наследникъ била № I отъ 16 погр. рота, при село
Бешъ-Тепе, е станала престрелка
всички учреждения и множе взети още мерки за залавянето щу гарата и безжицната рададена титлата с у л т а н ъ. отъ войниците на л>ом. погр. пость
ство граждани. Литургията се на бандитите.
диотелеграфна станция, е- Столицата си остава запа № 25. ПричинигЬ сд: въ неутрал
води отъ Негово ПрЬподобие
ната зона близо до нашия пость
лектрическата
ц е н т р а л а и пръдъ гр. Кайро,
Работа за безработните. По
неромонахъ Михаилъ сь учас
е имало едно дърво, ноето ром.
войници СА исиали да отсънать,
тието на духовенството и чер предложение па г. Ккета, вари. фабриката за светиленъ газъ.
обаче нашиятъ п а т р а у л ъ имъ
ковния хоръ диригнранъ итъ г. общ. съвьтъ въ заседанието си
иазалъ, че требва да попита по
Томовъ. Следъ молебена се на 3 того вне решение съ ко Генералъ Хинденбургъ
пита поручика си, и ако той поз
поднесоха поздравления иа рус ето го онълпомощява да склю
воли, тогава да гоизсЪнать. Бълнаграденъ
кия консулъ г-яъ Р о г о з и н ъ , чи отъ Б. Н. Банка още за
Римъ, 5 декемв. |Д н е с ъ гарскиятъ войникъ, отивайки при
поручика, бива лресрещнатъ отъ
следъ което се отправиха въ 1 мил. лв. зиемъ, който ще с^
Верлинъ, 5 декемврий
при раздвижването на фра единъ ромкнени войникъ, който
Роското консулство, гдето ще употреби за урегулирване на Кайзеръ Вилхелмъ е награказалъ че идва да се предава.
улици, за канализацията. Сч дилъ ген. Хинденбургъ съ нцузкит!. •;войски" въ^Елзасъ му
има нриемъ.
Въ това време отъ гората на
това г. Кмета ц!<ли благоус железния крчетт. I сг. за гег.манскит ^'концентрираш-: силистренения адвокатъ МеламеОбръщаме вниманието тамъ трой ването иа града, отъ друга победите нанесени н а д ъ войски били отблъснати.
новъ се отправятъ вистрели* на
сочени къмъ българския войникъ
дЬто требва, че контрабандата най важното -— да се създаде русите.
и единъ нуршумъ му засега дъсна тютюнъ но ромдно българ работа за безработните,
ната паласка отъ което се въаската граница е ра .погтранена
плаиенили патроните
и експлоди;
много.
София. 6 декем. Д ръ Ра рали б е з ъ д а му причинятъ
повреди. Българския вой
Рекламирайте въ Паритъ, 5 денември. Гер ;:ослаковъ е заявилъ че Бъл извести^
На вниманието на селски
никъ е открилъ веднага огънь и
т е Сенр -бИриИЦИ Миоаила н. „Варненски Днев манския първокласенъ кпай- гария ще нолучи компенса накаралъ ромянскитЪ войници да
церъ „Фридрихь" е потопенъ
се разбегатъ.
отт. нашитЬ абонати се очдака
ции идущата година, отго
при
излизането
си
въ
Бал
ни
нъ
защото
реклаватъ, че не съ получавали брое
варящи на нащето положе
вете на вЬстпнка пи, като ни митв въ него винаги тийско море Две трети отъ ние и нашите заслуги. ПоПеч. Д. ! одо|Ш1«. Варна.
екипажа СА загинали. Око
казватъ че селските секр. бир
вите
придобивки
ще
покрило
200
д.
еж
били
спасени,
си
постигатъ
цвльта.
пнци ги задържали. ОЛръщдме

около ишбшислъ,

англ. торпильоря.

Царь Никои въ Владикавказъ

Германците отблъснати въ

Потопвнъ германски крайцеръ.

Изявления на Д-ръ Радославовъ.

централно парно отопление. ЦЬни достжпни за всЬкиго.
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Вс^ки день нЗдо?кба:
За иродаиь въ .големъ -ниборъ; Оригинални Американски:
дамски, мъжки и дет(чги обуща' отъ ишгЬстиите и ре'-.
помирашь обуиифС1Ш:!^
,; . По елегантность и солидность надоволявать;; и най-взиска" телш. та клиентела.,'''., ''..",' ''..".;
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ВАРНА, УЛИЦА „ПРЪСЛАВСКА •
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Продаватъ се:
» Гамаши, зимни шошони, гимна
стически и домашни дамски-и мъжки
пантофи. Копринени и обикновения
1-во кач, пързалки.
Веъки има голямата възможиостъ
да се увери въ • истиностьта при
първо само посещаване Ш1/ магазина.

Кречопеза обуща първокачествееи,.
Най-добрите гуми за обуща. чО к с опадъ" и „Палма" и пр. й пр. '
"
:
Най'добъръ и големъ'. подборъ на
елегантни .дамски и др. салонпи в1шчални бели,кожени и атлазени обуща, |
а също и разни цвътни дът. обуща. /" \

V
./

Ч

Пристигна ми големъ ияборъ отъ истински руски, галоши „Т Р \{ Д Г Т>/I Н И К*Ь"

Г 1

'•.,...••
^ч\
1ЙС'.А Л В А Т .6" Р-Ъ""'/",." ;,.. ".Г;:.''.'; .';;;":/,''.- ' ;
. - ( )
. © д и ш о т - в е х - ж о о ^ г & д о т - е о оо,'"1зсог^о'1>©Ес^з::ва,1ю игл м-га-оо-лпя:. 19—100 Г 1

^'111йТ^^йй^1^

^ШШ2ШШШЙШШШШШШ
Щ- Притежател]? на. „малкигв турски бапи" до••<Щ
-:. Варна-Паласъ.

11р'ьди обедъ и вечеря пийте си за охота р |
всички видове спиртни напитки въ моя магаЩ зинъ на кракт., а за въ дома си можите да ку- Щ
Щ пите при най" износни ц1;ни въ бутилки: Ша- Ш
щ мпанско отъ Франция, Стари местни; вина, раз- | | |
щ ни ликьори, коняци, ниски, ромъ жамайка, амеръ Щ-.
Щ пиконъ. фернетъ брапка, верму/ь и'др.
щ
Отбийте се, пийте — ще повторите, купето- Щ
Щ — ще останете нредоволни и ще преиорАчате ^
т на приятели.
ЩПродавали- и спиртъ за 1Ч)ре»е. ,23 -180 Щ|

.Съобщавамъ на отогоброййит^-си лишен-:.
ти, че ремон-гирахъ наново баните, гдгЬто по
читаемата ми .клиентела ще остане напълно
доволна отъ годймата-': чистота,*'бързаг и аку
ратна прислуга и отъ известната наобществото доброкачествена' вода.'
';'г 33—50

К'-;,:

:ъ съ разпи ШОНЕШ;1М1- .,, .
I
1

^^Г7?.г7п
РШ»;ШЦ1.Ь

кпл

род21.жба.--нй'-.едро, п дребно

°1'рама

:

Пристигнаха = разпи'видове'-солени'риби, '
портокали и лимони.
• •

'-

";

Телефонъ № 322

Ш 50

ЕЛМШКИ..В1Ш
ПРОДАВАМЪ
Справка реданцията.
^

Ш 1иг. МоМрна фабраКа
А. Г. К а ц у л исъ-Варва

1ШЕВь':

! Теяегр. адроеъ: КАЦУЛИСЪ.—Телефонъ ^ « 9 9 .

В.

За таханъ, халви,
локумъ Раз
г
ни захарни изд Ьлия. Английски.

Кунуиамъ реквизиционни разписки на -каквито-суми- и
да сл. Споразумение Иванъ Ниноловъ, улица•-„Фердипандъ" .М 24.
20-20

бИСКВИТИ: ОТЪ ВСИЧКИ ВИДОВ9.

ъ за
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МАРОИЛСКИ и АЙВАЛИЙСКЙ тииъ. 25 - 180

