гр. Варна, 10 Дскемврий 1914 год.
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С.тЬдъ последните свои
военни успехи сърбите се
^ Приготовлява по порочни, специално
чувствувате едва ЛЕ не по
мощни отъ англичани, френ, занаотпанщитЪ праздници, разни №
ци и руси. Току-що очистили
<Ч
ВИДОВЕ
"
земята си, — неизвестно до
кога, — отъ австроупгарски
те войски, гЬ вече ни се
ПРИ НАЙ-ИЗНОСНИ УСЛОВИЯ.
заканватъ. Въ'официоза „СаI 20
моуправа" отъ Ти т. м. те
заплашвай., че „ще ни по
дирята сметка", загдето сме
се радвали на'гЬхното'не
щастие. Като че ли Сърбия
'до сега само благодеяния
ни е правила, та е очаквала
Съобща'вамъ на почитаемите граждан
българския народъ да се оки и граждани' въ Варна и провинцията,
бяви въ трауръ и да отслу
че но случай зимния се.онъ..— коледни
жи повсеместни молебени за
те праздници и Нова година — нъ мага
тържеството па,, сръбското
Зина МИ до хотелъ „Парижъ" пристигна
оръжие. Сърбите като преха големо количество
двнятъ, що еж ни сторили
отъ половинъ векъ насамъ,
ако разсъждаваха малкомного пормално, требва да
отъ най-прочутите въ снета фабрики:
се очудватъ, загдето не сме
"РАШ22.А',
»Я.АУ1\10К\
ги нападнали, а но защото
„Р1.Е83", „ВКАЗШАМО" и др.
съ се намерили българи да
на които фабрики съмъ едииствепъ пр'вдпроявятъ своето задоволство
ставитель за Варна. Шапките по качес
отъ техните поражения. тво и трайиость неиатъ конкуренти до
Съ Сърбия ние можеме да
днесъ.
бъдеме добри съседи, само
Вь магазина ми ще намерите го.гвмъ
ол-Ьдъ като си отнемеме вси
чки български земи, ала при
изборъ -отъ: В Р А Т О В Р Ъ З К И ,
ятелегвото отъ насъ никога
ЧОРАПИ, ФЛАНЕЛИ ,Д>Я
не требва да очаквате.
Е С Е К ' ' " всички други галаитарийски
Въ 1868 год. те си по
стоки, които азъ съмъ подбралъ, при
служиха съ нашите легио
моето лично пребиваване по фафриките.
нери, за да заплашатъ Тур
Е(инъ онитъ — П О К у П К а ция и уравнятъ" въ своя
и винаги ще вадите редовни мои клиенти
полза конфликта си съ Тур
ция по поводъ обстрелването
Съ ночитъ:
на Белградската кр'Ьпость,
гдето квартируваше тогазъ
1-20
турски гарнизонъ.
Въ 1878 год. т'1; издей
••яя!мо11Я8яя!ялт11ашааа
ствуваха отъ Берлинския
Й1 ^ ^ • ^ ^ г Д ^ т е д а ™ д а ж « ш ш я » л « щ ^
конгресъ да имъ се отстъ
пятъ чисто българските гра
дове Нишъ, Пиротъ, Враня
и Зайчаръ, а техни емиса
ри се опитваха въ това вре
ме да събиратъ подциси въ
западни България, чакъ.до
ЩШШ Ш 0 Ш 1 1 СТОКИ
Шевеиъ, съ които да до
казватъ, че жителите тамъ
искали да влезатъ въ преде
лите на Сръбското крал
ство.
Но случай правдииците, намалихъ |
Въ 1885 год. чрвзъ под
шм
лото
си нападение те се оценитЬ на стокитв, за да дамъ въз- ^
питаха насила да заграбятъ
можиость И на по-бедните да си | западна България като ком
набашггъ необходимото.
пенсация за присъединение
то на „Източна Румелия"
къмъ княжеството. Въ 1918
год. те се съюзиха съ Чер
Щ -Телсфонъ № 322
1—80
& ногорци, гърци, ронжни и
турци и ни нанесоха най;

улица „Царибродска" (Табахната)

I

Й ЗАХАРНИ И З Ш Й Я , ? -

НОВО!-НОВО!

= Ш АПКИ =

Терсир % (ашашо.
1

IIГ. ЙИИ-ВИ. 1

Продажба на едро и дребно:

^Ьъ; П. А. ПВИЧЕВЪ

жестокия ударъ: И емгвдъ
това, какво искатъ сърбите
отъ насъ'? Да се радваме на
успехите имъ и да скърбимъ на несполуките имъ!
Нема защо да криеме на
шите чувства къмъ Сърбия:
те еж такива каквито, ги е
тя зъслужиха. Наистина ние
не бихме желали унищоже
нието на Сърбия като дър
жава Ние предпочитаме тя
да -съществува въ своите
етнографски граници, защо
то не е въ нашъ интересъ
да се завладее западната
часть на Балканския полуостровъ отъ некоя велика
сила. Но ако стане и това
не сме ние, които ще оти
деме да спасяваме джелатите на единъ милионъ наши
сънародници.
Вьпросътъ обачене е само
въ това. Законите на сър
бите съ знаменателни. Въ
момента, когато отъ руския,
романския отчасти и отъ
гръцкия печатъ ние сме подъ
впечатлението, че прави некакъвъ натиекъ надъ сър
бите да бъдеме удовлетво
рени зарадъ ланското имъ
хищничество, те ни се за
канвате! Заканватъ ни се
сега, въ разгара на войната,
която още кой знае предъ
какви перипетии ще мине,
до като се тя свърши. Ав
стрийците и по рано едпажъ
бвха дошли до Валево и
б'1;ха прогонени задъ Землинъ. Сега това се повтаря
при по-големъ размеръ. Но
отъ края сме още далечъ;
защото тамъ, край бреговетв на Висла, гдето се води
борбата на гигантите, една
по голЬма несполука на ве
ликата руска армия, ще до
веде неминуемо австроунгарците наново въ Сърбия
и не вече до Рудникъ, а и
много по-наюгъ. И при възможностьта на тази перспек
тива, сърбите ни се закан
ватъ! Нека всеки си пред
стави, какъвъ съсвдъ би би
ла една Сърбия, владетелка
на Босна-Херцеговина и на
Македония. Тя ще може да
доказва, че прави сърби живЬятъ до Ч е р н о - морския
брвгъ . . .

€шк, %щт п ще се задоволите.

Печ. Д. Тодоровъ—Варна.

Оледъ отеглюването на
руската армия отъ Пшемислъ
некои френски вестници
бЬха заговорили твърде не-:
охотно за това, че войници
те на Паря, вместо да нахлуятъ въ Црусия, мислятъ,
че требва да нахлуятъ въ
Галиция.
Днесъ е реда на руските
вестници да критикуватъ
бездействието наангло-френската армия тъкмо въ мо
мента, когато руската армия
въ Полща требва да се ос
вободи отъ голвмите си усилия. Те обръщатъ внима
ние на това, че туй бездей
ствие позволява на германците да експедиратъ големи
маси войски отъ западния
на източния фронтъ.
Вероятно, обвиненията на
едните и на другите съ не
основателни. Понятно е, че
близостьта на окопите на
френско германския фронтъ.
прави твърде неудобна една
офансива, или най-малко, атакуващия требва да се ре
ши преди всичко да пожер
твува едно големо количес
тво хора.
ТвърдЬ куриозенъ е фак
та, какъвто и ние имахме
првзъ нашите войни:
Френските и германски
войници, осъдени'на бездей
ствие за дълги месеци, влизатъ вече, да не кажемъ въ
братски, но въ съседски от
ношения. Размвнятъ си лас
ки, тютюнт, шоколадъ, делятъ си и храната. Единъ
день германски войникъ, го
воря щъ добре френски, връ
ща визитата на|съседите си
въ тпхния окопъ, дава имъ
последните немски вестни
ци въ замена на последния
брой на „Матенъ". Френ
ския командиръ намира, че
тази френско германска близость въ френски окопъ е аб
солютно забранена. Но той
става мекь, като вижда кръс
та на гърдите на герман
ския войникъ.
На фронта нема забеле
жителни промени. Бомбар
дировката на Ипръ продъл
жава, също и канонадата
въ Аргона, германците на
пуща гъ лввия брегъ на Изеръ.
Въ Полша германците
нродължаватъ своето нас
тъпление на северъ; на югъ

руси и австрийци иматъ вза
имни успехи. Последните

известия отъ Берлипъ не

Огр. 2..

Я

К. ТшШъ | Д-цъ С. Хуздошовъ

щ •: •
13

• Адвокати — Рариа. •

Писалището срещу сал. „Прошокъ." Толеф. № 242
Ш5ШШМД1

Д-ръ Дш!» Дшгрдрйъ
Адвокатъ—Варна.
Срещу Окръжния Сждъ.

Телефоиъ № 353

ДАВАМЪ ЧАСТНИ УРОЦИ = 1

ПО ФРЕНСКИ ЕЗИКЪ.
'Споразумение редакцията. Л. 2—5

АЛЕНОАНДРЪ
=
БЛУМЕНФ1
.....

СОФИЯ.:

Телсфонъ № 961

Техническа отд&лъ доставя:
НАРНИ дашини, котли.
МОТОРИ за бензйнъ, бвнзолъ спиртъ, газъ, нефтъ.
'
газожеии „Дизелъ".

Електрически инсталации, силопроизвод. цеггграли
Мелници, комплектно автоматични
",\ Машини'за .бонбони
;.*' Машини за егтуеена фабрикация"
"л Дърводелски и железарски машина
• Локомобили парни ",....".
'
Апарати за автоматично снабдяване
ш
;!
котела съ гориво (РасеШ; ВеуЬоШ)
^
Технически прибопи и артикули за разни
/
индустриални заведения
21
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йшши тшшт килим

изработени въ Българин, могатъ да се намерятъ само въ склада на

5. #. ПЕРСИЙСКИ *• к-о
Булевардъ „Окобелевъ" .25, Телефонъ 1212.
:
" „. Всички друди килими, продавани изъ магазиитЯ за персийски, с& анадолска долнока
чествена стока, ст. анелинови бои, които из
белявате на слънце, отъ осветление чрЯзъ
прозорецъ и просто пране.
Нашите килими продаваме изключително
въ депозита си и никлдЯ другаде. Приемаме
и специални поръчки. Продаваме е&що 400—
500 разноцветни одеяла отъ наше производ
ство, особено удобни за покривки на кревати
за походъ на V. г. офицерите.
,зга>-агкгеявяс1-'Р: ;авЯ5*т;яя--вая«п*Е.'!
'''' 'Т^^лУ&Ха!)^"

авявлядшиияк
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ВАРНЕНСКИ ДНЕВНИКЪ"
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$ж ]У[. Зарокоста -|5арна.

Фибрина за иончн;» -л адзни спиртни питиета.
Основа::-', »:.-• 1878 год.
Допозитъ на п<:'-к.;--пи спиртни питиета, фини
и др., рашя ра^ш- прочутата екстра масти
ка. разни лапьорл, феряетъ, вермутъ, чисть
отъ 95°' спиртъ и денатурирапъ и пр.
НОСТОЯНКИЪ ГОЛеМЪ ДЕПОЗИТЪ НА:
Натурални старя и нови бели и черни вина,
местни и ипостраняи французки, италиански
, >
и пр. и пр.
ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕВНО:
Ценоразпис;. се изпраща при първо поискване.
Отоки винаги първокачествени и цЯни беть
конкуреиция.
За телеграми: „Зарокоста." чО - 180
Ъ

говорятъ с т е за настанава- Ромдния все повече при Лъжата въ днешнигЬ
! не на сЯвсръ или на изтокт ближава нъмъ тройното
ВОЙНИ.
отъ Лодзь, ограничаватъ се
съглашение.
Четемъ въ Ь а Коиташе:
само да отбЯлЯжатъ прев
Завчера
в. Ааеуеги! подъ иаземането на некои позиции Изпълнителниятъ комитетъ
дсловъ
.„Загубите
на русите"
отъ неприятеля, пленяване на ромънската консерватив
отъ
германски
источникъ,
об
на 11,000 руси -- цЯла пЯ- на партия държалъ позавченародна
една
телеграма
^отъ
хотинска бригада
и на ра заседание.
Берлинъ, съ дата 30 иоемврий,
около 40 митральози. Отъ
Пръвъ шелъ думата иар- въ
която, между другите из
последната атака ца Торнъ тийниятъ шефъ г. Алекеацмисллцн,
се чете следното:
до сега австро германците дъръ Маргиломанъ. Той на
„Споредъ
една телеграма оть
съ пленили п о в е ч е огъ пр»ви слЬднята декларация:
;
Жепева,
в.
Бе
Тетрз прьсме180,000 руси Руската ар
„Азг съмъ съгласет съ игьта,
аагубитЯ
н
а русите на
мия губи много хора, и кое ,юта партия, да в.пьземъ вь
1,600,000
умрели,
ранеии и
'Ю е мдчво да се замести, дгъйствт за ослицествение на
цльнници."
много оръжия й муниции, родния ни пдеалг, разбира се
Верни на задлъжението ни,
докато фрепската е.окура- пвотивъ двойния съюзъ".
лсена отъ преместването на (Ръкопляскания отъ воички) телеграфирахме вь Парилсъ |за
правителство го отъ Вордо
Г-нъ Н. Филипеску: „Азъ да узнаемъ истината. .'. Оть
въ Парих;ъ.
имахъ да кажа нЯкои нЯща, Нарижъ яолуяихме телеграма
Въ Галиция руситЬ пе но прЯдъ видъ на катего- съ дата 3/10 декемв. която ече лята лесни победи, защо рическата изява на т-на Мар то йакво гласиГ"
„Никога в. Ъе Тетрв не! е
то иматъ.тамъ за противни гиломанъ, азъ се обявявамъ
ци сами аветрийцат*: те напълно съгласен ь съ него далъ тая цифрал аа руски за
напрЯдватъ на югъ отъ Кра- и съ цЯлата партия. Но ако губи. ..."
Ний ще цродължимъ да р"аковъ, тЯто съ взлели 4,000 слвдъ опрЯделенъ.срокъ на
пленници; обаче те губятъ одинъ компетентенъфакторъ, ьузнаваме германските лъжли-.при, Ново-Оандекъ и Гри- не се влЯзе въ действие, вости. *
бовъ, които съ вече опраз ще се считамъ свободеаъ за
*'•
нили (това е недалечъ отъ дЯйствие и въ партията, и
Колкото се о т н а с я |до в.
карпатската граница, 00 км. вънъ отъ нея".
Адеверул,
даваме следното ос
на югъ отъ Тарновъ) — мес
На края" се гласувало ветление:
та, които руситЬ беха оку слЯдното:
Горната телеграма за 1,600
пирали пр-Ьди 15 деня. Пакъ
„Изпълнителниятъ коми 000 загуби наистина ний об
настъпление и отстъпление, тета на консервативната
което вече се повтаря не партия, като изслуша изло народвахме. Тя ни беше пра
тена отъ германската легация
колко пъти въ Галиция.
жението, н а п р а в е н о огъ наедно съ други телеграми, ко
За отбЯлЯзване е потопя прЯдседателя, което отгова
ни се пращатъ всЬка день
ването на „Дрезданъ" и „ Ню- ря на исканията на парти нто.
и
които
обнародваме съ
рснбергъ". Това съ после ята и на страната, изказва забележкапий
„отъ
германски ивдните останки отъ герман пълно довЯрие на своя шефъ" точиикъ", тъкмо (тлс-пш)
да се
ската ескадра при Фчлкла-*
разлигавятъ
отъ
официалните...
ндскитЯ острови, тя беше
Въ заседанието участву Досежно горната лъжа, герман
осъдена на разрушение. Ко
тегация е длъжна да от
мацданта на Дрездснъ" ма валъ и г-нъ Теодоръ Росе- ската
говори,
всичката отго^
кг,ръ и нападната отъ 4 го ти. Той се присъединилъ ворностьзащото
пада
върху
нея.
леми бропеносци, отказа да нъмъ взетото рЯшение. , '"Ний настояваме, щото гер
Г-нъ Т. Майореску, пред
<:...' предаде, като прЯдпочс
те см1; ртъта. , Това е в ( рха шественикътъ на г-нъ Ал. манска легация, на която съна героизма, който англи Маргиломана въ шефсгвото общеиинта обнародваме съ съ
чанитв най добре могатъ да и въ премиерството на г на щата съвесть, както обпародИонелъ Вратиану, пратилъ ваме съобщенията и ва дру
прЯцЯнятъ1.
Едно нападение отъ гер едно писмо, въ което се из гите легации, да отговори яс
манска подводни лодки въ казва, че сподЯля възгледа на върху тон напълно докапристанището Дувръ е про на днешния партиенъ шефъ аанъ фалшъ.
(„Ад.", 6.Х11- 1914.)
на консерваторите въ Ропаднало. .
мъния.
Опоредъ последните из
*
.
вестия отъ Нишъ, сръбска
Въ
свръзка
съ
горЯизло
та територия е очистена отъ
1
неприятеля и положението женото в. „Ероса - обнарод
днесъ е, както и преди три ва едно съобщение, че из
месеца. Този малъкъ народъ пълиителниятъ коиитетъ оссе бие храбро и достойно. таналъ едногласно задовоИнтерашранъ, генералъ Ли ленъ отъ направената изява
ма иъ Сандерсъ иризналъ за най-прецизна външна по
Вечеринката на околийското
пъчнотиитЯ и трудностите литика на съсЯдното ни кра учителско дружество на 6-й въ
на турската задача въ Еги- девство.
салона на дев. гимназия изле
Остава сега" да видимъ, зе повече отъ сполучлива. Ве
патъ, но той вЯрвалъ въ
успеха на турците, защото пише в. „Ад." отъ 6 того, село настроение |създаваше г.
Нхното настъпление било да приложи г. Александръ Ал. Кръстове, съ споите остро
добре подготвепо и можело Маргиломанъ думитЯ си на умни шеги и г. Св,. Грсковъ
да се разчита на помощьта дЯло, защото абсолютно е съ своитЯ хуморески. Намъ
на арабите и на възтания индеферентно, кои съобра беше приятно да прекараме
въ Египетъ. За европейска' жения съ го опрЯдЯлили, нощьта въ симпатичпата среда
та война Генералъ Лиманъ слЯдъ като участвува на на учителите, цри хубавото
казалг: «Русия не ще може банкета, дадевъ отъ нЯмци- иастроение, което създава техда понесе тяжеститЯ на вой тЯ въ Вукурешъ въ честь ната обичайна иатимиостъ и
ната дълго време, Франция на фонъ деръ Голцъ, да се с.кромность,
достатъчно се напати, един обяви прогивъ двойния съ
ствена Англия би желала да юзъ.
Мисгвриозенъ фантъ. По
Събитията се развиватъ лицията е заловила преди б—6
иде до край".
съ голЯма бързина.... Австро- дни едиа льена ни, около 25 г.
Рекламирайте въ Унгария
се готви, казва г. възрасть, която отъ цр4дн 4—5
„Варненски
Днев
Е.
X
въ
в. „Ад." за ново год. живеела нодъ името Георги
в.
отчаяно
нападение
на Сър Лазаровъ въ IV уч., 6 линия,
ни къ* аащото рекла
бия и за това Ромжния вече
№ 18, ходяла въ мъжки дрехи,
мите въ него винаги не ще може да остане все съ
движела се между насъ като
ей постигатъ цИльта. скръстени ржцъ.
мъжъ; тя била отъ Свищоиъ и

5
Грандъ хотелъ „ Л о н д о н ъ " — Варна единствоиъ с ъ
«Ли

Стр. В.
.'се казвала Гина Лаварова. За
държана е въ градпначалството
л
н се проучва ролята й нр!...г
време, когато тя спокойно е
живЬла като мжяп. Ще съоб
щим* доиъднителио не кон по
дробности по тон иптерссенъ
факта.,

.ВАРНЕНСКИ ДНЕВНИКЪ*
Комисията требва да има цр-Ьдъ
видъ, когато ще р»зрЬшава спора, това анормално обетояпмство, кое.и е допуснато по при
чина на изиущане срокъ, кой
то обвиняемите не ,'съ знаели,
защото не съ юристи и защо
то нЬматъ право пн защита
отъ юристи.

РУСКИ УСПЪХЙ.

Брой 82.

Лондонъ с.д. Британцитв напредватъ въ Камерунъ,
Градътъ Бъръ се
предаде безъ бой.

незначителни. Въ Аргона
напредване взехме В кар
Петроградъ, 7 дек.
течници. Въ ис I очна Пру
сия е спокойно. Въ Полша Английслата флота зарусите се опитаха да се задържатъ на една нова по вчера бомбардирала и
неколко
зиция при реките Равра и разрушила
Нида. Навсякъде, те бвха турски казарми и фор
атакувани отъ нашите во
тове при Вулаиръ отъ
йскя.

Специално съобщение отъ
Бала на „Червения Кръга."
руската легация въ София.
По наузата на тьрговеняьъ военния клубъ на 6-й 6Ь
София, 8 декемврий. Гене
те
ПИТОМЦИ. Ш 7 юта вг ранния щабъ телеграфира отъ
блескавъ и необикновено спо
лучлив*. Това се дължи до го единъ катъ на казино „Лон- 6 декемврий. На десния брегъ
лема степепь па липсата на допъ", свърщнвши охъ ра^ии на Висла нема промьна. Опи
оная задушаваща официалиость, 1-ииуски нз Вирнел. н Свищов- тите на неприятеля да пре
кояго е малко присъща на на свото Търгои. У-ща се събраха мине на десния брегъ на Ви
шия пародъ. Не липсваха раз за да обмяната мисли по ,1а- сла при Добржина см отблъ
къмъ Оароския заливъ
коша и елегантност'*. Праве ново подшчлатин за допускане снати съ артилерийски огънь.
ха шечатлепне вь това отно то илъ, ката редовни студен ги, Неприятеля биде прннуденъ Нралсниггз конференции
РУСНИТЪ ЗАГУБИ.
шение и се отличиха Госпожа- наравно съ' свършившитЬ гим- бързо да очисти завзетия отъ
въ Щалмое.
нааии,
Софийския
университета.
уа на английския копсудк,
него островъ на Виола, гдето
Ма.шое, 7 дек. Сутриньта Вуда-Пеща, 7 дек. Съоб,Гжа Велчева, Гжа Д ръ Са- Не ще и съмнение, че по нашите завзеха неприятелския
гцаватъ отъ Верлинъ: спо' 1 опа и др. Бала завърши къмъ общо-образователната си нодг.»- понтоненъ мость. Почватъ да крълегЬ ирисътствуваха на редъ достоверни сведения,
към* 4Уз ч. сутриньта при товка първите много не от се развиватъ боеве при Бзура, божествена служба и посе пр^зъ последните две сед
шй-добро настроение и довол стъпката на последните, но гдето нашата войска отби не тиха училищата- Въ 4 часа мици русите еъ изгубили
що се касае до привийте нау колко германски атаки. По о- се състоя първата конфе Х
ство у всички.
ки, финансии и политическата станалите райони на левия ренция, въ 12 часа вечерь- Д милионъ убити и ранени.
Разгрома на Русия е безпоекономия, като дисциплини 8ш
София 8 дек.Огъ минис ^енепв, те по духъ съ сродни брегъ на Висла станаха само та втората. Сдедъ това кра добенъ по количество на
царството на правосъдието съ търговското образование. Ето стълкновения между предните лете се срещнаха съ свой хора и воененъ материалъ,
<!0 приготовлява, заковопро- защо завършилите търговските части. Въ западна Галиция на т!. министри и после се съ разгроиъ надминаващъ найивтъ, въ който, се предвиж- у-ща могатъ успешно да ра ЛБВИЯ брегъ на реката Ду- стоя окончателното общо за големите моражения какви
датъ помощници за мирови ботата въ университета вь от наецъ въ боя на 5 дек. презъ седание на кралете и ми то историята познава.
нощьта нашите плениха до нистрите. Тези конференции
те, съдии.
Австрийските победи въ
дела за правните и ступавски хиляда германци отъ неприя на кралете на неутралните
Вчора пристигна нашия пауки. Както гласи позива на
руска
Полша имагь големо
пъдномощевъ миниетръ въ инициаторите, издадень вь Со телската дивизия, която се северни държави иматъ за значение; редомъ съ австрий
сражаваше въ тоя районъ. п/Ьль да премахната контра ците енергично се бориха
Нишъ Г. Чапрашиковъ и фия па 21 м м,:
Значителни части отъ гарни бандата която днесъ еж ще полските легионери, които
се представи на министръ„Елементарната подготовка зона на Пшемисълъ се опит- ствува за и отъ Русия.
ирЬдеедателя г- нъ Радосла- на свършилия търговска ш»
нанесоха сериозни пораже
ватъ да пробиятъ обсадния
новъ.
ния на русите при Лиманова.
пазия (—и признато за сред- обръчъ. Тукъ нашите войски
Въ
Елзасъ.
пе т. у-ще—А. Л ) за тип дис
Парижъ, 7 декемврий.
Русе, 8 дек. Вчера къмъ циплини. е несравнеио много при благоприятни условия во
Римъ, 7 декем. Куриере Официално комюнике. Въ
1} ч. сл. пл. два руски па по-голема отколкото тая на дятъ боеве съ обсадения гаррахода „Вилково* и „Бъл- реалиста или класика, който въ низонъ. На Навказския фронтъ д'Итали пише: Французите Белгия въ околностите на
.'рмъ", нлачащи 5 шлепа повечето случаи, до встъпване на 5 денем не е имало зна завзеха въ Елзасъ неколко Перщрасъ една германска
натоварени съ военни мате то си въ университета, нема чителни боеви стълкновения. стратегически п у н к т о в е атака е отбита.
Савинсш. предъ Мюлхаузенъ. Поради
Въ Нюшатель (Белгия)
риали сл забвлваани по никакво понятие нито отъ пра
германските атаки обаче. английските войски изгуби
Дунава на, пъть за Сърбия. во нито отъ иародио стунапетво. *
Нетроградг 7 дек. Сраже-французи! е отстжпиха.
ха неколко окопи, които беКаузата на казапитв абсол
ха завзели вчера. Единъ ин
Изъ ръчьта на Н. Милло, венти заслужава подкрепата ье нията, които се водеха отъ
държана въ романската ка само па всичка меродавни <ф - неколко дни при Вапъ се Австрийския прЪстолонасле- дийски корпусъ напредна
на неколко стотинъ метра
мара на 3 того.
ри, академическия съвета, но и за вършиха вь наша полза. днмнъ на бойното поле.
къмъ Рисбургъ. Неприятеля
. . . Позволете ми отъ тая п,1 гражданството ... народното
Ъуда-Неща,
7
декем.
Ав
Една
нощна
турска
атака
указа изввстна съпротива, но
• рнбуна па романския парла представителство.
стрийския
ирестолонаелед
ПРИ
СГАЛСГОРОСЪ
б
е
уСПт.;
бв изненаданъ отъ нашето
ленгъ да пратя на малка, но
II. П. Идущата неделя на
никъ,
придруженъ
отъ
нафлангово нападение и бук
пвдгржива Сърбия моя поздрава» 14 того, въ кооперацията на шно отбита.
чалникъ-щаба
и
около
25
вално покосенъ.
г.ойто би трЬбвало да бъде и уч. отъ търг. у-ще ще се съ
офицери,
нрави
отъ
8
дни
Петреградъ
с.
д.
Комюнике
иоздравътъ па ромънскин пар стои второ събрание, на което
.аменть. (Продължителни ръ Се коканватъ да ирисътстку- на генералния щабъ: коман- насамъ по целия фронтъ ре
се само при Чиновни
данта на крайцера „Адолфъ", низия. Той държа лъ войн
Кооперативнокопляскания.)
ватъ всички живущи въ града присти!'налъ въ Портъ Са- ствени речи нредъ войски Спеет. Застрахов.ческото
Д-ство, което има
иай-ефтени премии и най-либералмв усабсолвенти на търг. у-ща.
идъ, съобщава, че неговия гв.
ло^ия и приема рискътъ за война, иеп
Разглеждането делото за-,
стотинка допълнителни вноски, какви
параходъ пленилъ герман
и-допо отъ тукашния окр. уч.
то другит4 дружества, пр4зъ мнимата
ския
параходъ
„Хайфа"
и
] нсиекюръ Икопомоиъ нротивъ Венизелосъ освиркань.
война, събраха съ стотици хиляди лева.
Кризата
на
социалистиНе отлагайте овигуряваието си днесъ
го завелъ въ Цортъ-Саидъ.
учителите при II м. прогим
за утрз, защото не маете накъ ще осъм
чната
мисъль.
Когато
пристигналт.
въ
БейЦариградските ВЕСТНИЦИ
назия Пеичевъ, Кефсизовъ и
нете и защото, когато решите да се оси
гурите, може да ве сте вече здрави •
Неневъ се отложи за 13 т. м. пишатъ, че Венизелосъ билъ рутъ „Адолфъ" дигналъ на
•е ще прненатъ да Вя осигурятъ.
Француските
министри
со
въздуха
единъ
турски
иараЯ ч. сл. об. Направи ни впе освирканъ на 2 т. м. когато
Искайте сведения било лично, биле
чатление строгото придържане излизалъ отъ министерството ходъи п о т о п и л ъ единъ циалисти Самба; и Гедъ съ съ е«на отворена карта, отъ агента въ
0 формата отъ страна на г. на марината прадруженъ отъ другъ. На веколко м!к;та по телеграфирали на техните гр. Варна ПВ. КАСАВОВЪ.
Председателя на диецяплинар своя секретарь, Той искалъ сирийското крайбрежие край- съмишленици въ Русия да
1 ата комисии. Като се има да се качи на единъ фай- цера е билъ изпращанъ съ нр'1жратятъ своята опозиция Отъ 20 януари 1915 г.
лрЬдъ видъ, че обвиняемите тонъ когато група граждани, разузнавателна' це.чь^ при дру- спремо техпото правител се дава подъ наемъ само
лемата право на адвокатска между които били и четирма женъ отъ миноноскй.
къща отъ 3 стаи,
ство, до като воипата не е стоятелна
. ащита, че тв не съ юристи офицери, почнали да свиркухня, салонче, килеръ, маза,
;1 не могатъ давнаятъ тънкос- катъ и да ви катъ: „долу Ве
Лондонъ, с. д. Адмиралтой изминала още.
самостоятеленъ дворъ и клагигЬ на гражданския процесъ, низелосъ". Недолството про ството съобщава че германденецъ.
несправедливо е къмъ тЬхъ да тивъ Венизелосъ, главно въ ския крайцеръ „Фридрихъ
Вуда-Поща, 7 дек. Споразумение редакцията.
се прилагатъ тъй строго про военните кръгове,] напоелвГерманска
кавалерия
цесуалните закони. Ние мас дъкъ раетвло бърже и не е Карлъ' билъ погопенъ.
отъ около 130 еска- Посещавайте ре
дими, че този процесъ има по чудно, ако единъ день осъмПр-Ьезетъ германски дропа отрЪва на ру довно б и р а р и я
вече моралеиъ характеръ: вьп номъ, казватъ турските ВЕ
роса е за снособвостьта на СТНИЦИ, когато „критяииокопъ.
сите нъ гя за отстъп „XX векъ" гдето
единъ учитель; не бива заради нътъ" ще бъде пзпъденъ
Берлипг, 7 декем. Юго ление къмъ Варшава всека вечерь при
нькакга буква на закона да отъ „атиняните", защото гв
со търпи тоя абсурдъ: елвдо- и оеобио офицерите в<.че източно отъ Всклюнгъ ед поради което тЬхпо- добъръ
оркестръ
вательтъ да обвинява, сгПдова- виждатъ диктатурата, която инъ германски окоаъ дълъгъ то иоложешю става
се точи най-хубаво
тель и прокуроръ да бъде едно Венизелосъ упражнява вь 60 м. билъ превзет отъ не
критическо.
отлежало пиво.
и също лице но даден» дело. управлението па страната. приятеля Нашите загуби съ
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централно парно отопление. ЦЬци достжпни за всекиго.

Брой 8а.

„ВАРНЕНСКИ ДНЕВНИКЪ*
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Съобщаваме на Г-да Лозаригв, че пр'Ьдъ видъ настжиающия сезонъ. за възобновяване ЛОЗЯТА, V,
пустнахме въ продажба ПЪРВОКАЧЕСТВЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЛОЗОВИ ПРЪЧКИ отъ облагородени, съ ^
най-подбрани видове, Варненски винени и десертни грозда отъ собствената ни пипиниера,
#

0 която се намира на „Траката" по Евксиноградското шосе. |
( ) При това, за улеснение на Г-да кунувачигЪ, извършваме химическа анализа ^
( ) па почвата за оир&дЬляие сорта, за което се издава нуждното свидетелство. (|
^ ) На разположение на г. г. клиентите, е членътъ .отъ фирмата А. Парушевъ, специалисть-агрономъ, ^
( \ който дава упътвания безплатно по възобновявание па лозйта и всички клонове по земледелието. #

^ } ПоржчкптЪ се приемагь въ Кантората ни ул. „Преславска" срЬщу Народната
()
\ Ваяка, или отъ агентите нит. г. Жеко Гарговъ и Димитръ Настевъ.
Пазете о© отъ имитация!

( )

елефонъ № 219.
> < Тел
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Пр^ди обедъ и вечеря пийто си за охота ^
всички видове спиртни напитки въ моя мага- Ш
зинъ на кракъ, а за въ дома си можите да ку
Ш ците при най износна' цени въ бутилки: Ша
мпанско отъ Франция, Стари местни вина, раз
Щ ни ликьори, коняци, ниски, ромъ жамайка, аморъ
^1
пиконъ. фсрнетъ бранка, вермутъ и др.
Отбийте се, пийте — ще повторите, купете
— ще останете! цръдо.волни и ще препоръчате
на приятели.
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Продаиамъ и. спиртъ ля горено.
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Съобщавамъ на многобройните си клиен
ти, че ремонтирахъ наново баните, гдъто по
читаемата ми клиентела ще остане напълно
доволна отъ големата чистота, бърза и аку
ратна прислуга и отъ известната на общест
вото доброкачествена вода.
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Притежатель на ,малките турски бани" до
Варна:Паласъ.
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етят. съ разпя колониални стоки

грама

:

1родажба и«^ едро и дребно
•Пристигнйха разни видово солени риби, •
портокали и лимони.
• Телефоиъ № 322. • - • 25 - 50

ПРОДАВ.
Оправна редакцията.
иуч.

А. Г. Еа цул исъ-Варна
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ОСНОВАНА ВЪ 1891 ГОДИНА
0*
СЬдалише: Варна, Клонове: София, Бургасъ, Русе. Ш
ЕКСПЕДИЦИЯ И НОМИСИОНА.о
Търговия съ газъ, соль, наявнки вжглища, ми ! Ш
нерални макла, железни греди, чугунъ, шрсил °
Твлефвнь № 48.
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Тслсгр. адресъ: КАЦУЛИСЪ.—Телефонъ № 99.

За таханъ, халви, локумъ. РазI ни захарни издалия. Английски
бисквити отъ всички видове.
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МАРСИЛСКИ и АЙВАЛИЙОКИ типъ. 2 6 - 1 8 0
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