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уштюфаJdea Nation,ale schreibt:
Die Nebenkriegschauplatze ha
ben eine grossere Bedeutung,
als der Verband ihnen zuschreiben mochte, nicht nur moralisch
und politisch, sondern auch
militarisch fur das Endergebnis.
Zwischen den Mittelmachfen und dem Vierverband besteht ein grosser. Unterschied
hinsichtiich der Behandlung der
mit ihnen verjiindeten Kleinstatten.
Man erinnere sich
des Schicksals Belgiens, das
zwar kaum Frankreich, wohl
aber Belgien hatte abwendeq
konnen. Wie fehlerhaft es ist,
die Wiederstandskraft kleiner
Staaten gering einzuschatzen,
beweistdie siegreiche serbische
Qegenoffensive gegen Potiorek,
die allerdings, infolge der russischen Misserfolge am Dunajetz und in den Karpathen kein
dauererfolg war. Wahrend der
Verband der austro-deutschen
Vorbereitungen an der Donau
t a t e n b s zusah, schatzten die
Mittelmachte die Wichtigkeit
kleiner Staaten hoher ein und
fiihrten die bulgaro-tiirkische
Qebietsabtretung herbei, was
ihrer und besonders Deutsch
lands Diplomatie zum Lobe gereicht, da der Koran Qebiets^
abtretung nur bei Zwang>durch
Waffen zulasst.

iVarria, den
Februar 1916.

5 Cent.

войски и се страхува отъ едно
австро-германсно настъпление.
Получаватъ се сведения че
италиянскигЬ войски не се под
чинявали ; на ваповЪдитЪ на
своитЪ началници при ааповЪдь
за
настъпление. ПрЬдаваме
следния фактъ. Нашата първа
линия чула следната «аповедь
която италиянски капнтанъ ааповЪдалъ на едно отделение
което ваемало единъ окопъ.

ЛУГАНО 24 ян. ПрЪдъ видъ вилъ на границата ни не ще
на движенията, които се появи изпусне тоя случай да го изха въ Генуа по причина поскъп
ването на живота, италиянския ползува. •
ЦЮРИХЪ, 24 ян. Всичи нем
м-ръ пр-Ьдседатель Саландра 6 Б
отпжтувалъ самъ да се я в и ски вестници коментиратъ ожи
пр-Ьдъ населението и да поту вено речьта на м-ръ Саландра
шава това движение. Той въ отъ която се вижда същинско
речьта си пр^дъ населението то днешно положение на Ита
— НапрЪдъ войници, а
е казалъ следното : Ако ние не лия,
войниците вместо да настжзависехме отъ вънъ за , тран
В. „Фосфнше Цайтунгь" пятъ отговорили отъ окопа:
спортното пренасяне на храни пише: разклатването на каби
— Напредъ вие г-нъ капитанъ
и материяли за нашата инду нета на Саландра, датира още 0фицерина|изпълнилъ заповедьстрия, ние ш/Ьхме да бждемъ отъ заседанията презъ м. Де та на войниците но падналъ на
поставени по иначе пр-Ьдъ на кември, но новото сега интерес неколко крачки убитъ съ гола
шити съюзници и противници но е, че Саландра, самъ почва шашка въ ржка,
те ни. Нека ce надЪваме, що-, да говори за възможностьта да
Въ това врЬме войниците
то нашите ще разбератъ наше се оттегли отъ управлението. И8викали.
то положение и да бждемъ за
Неговите думи изглежда, че
— Браво капитане] При
доволени и излЪземъ отъ туй не ся. направили онова впечат близки атаки, италиянски вой
положение въ което,се нами ление което се очакваше.
ници нма често случай да прераме"
Въ Италия общественото мне дадатъ оржжието си безъ вс*Въ речьта си, Саландра не ние е че положението на ка ко съпротивление.
скри своето незадоволство отъ бинета на Саландра е разкла
Споредъ ^италиянски сведе
поведението на Англия и общо тено.
ния говорятъ т е сж имали
съюзниците на Италия. Сжщо
В. „Секоло'' използова ду убити, ранени и болни 600,000
той наблегна, че е възможно
мите
на Саландра, за да въз отъ началото на войната до
прЪдъ видъ на умората да се
сега.
обнови течението въ народа, че
оттегли отъ властьта.
ЛУГАНО, 24 януарий. В. се налага на правителството
„Аванти" пише въ уводна ста да напусне властьта, следъ ка>
тия, че италиянския кабинетъ то не допринесе съ своето по
отъ няколко седмици насамъ ведение нищо добро за Италия.
не разполага
вече съ ,една
ГФОСФИШЕ ЦАЙТУНГЬ" на
Подъ заглавието „Около Ри
добра преса. ИталиянскотЬ пра друго место казва, че падане га", сътрудникътъ на „Руское
вителство предвижда за не то на кабинета на Саландра е Слово", бившиятъ свещеникъ
удобно и опасно коментиране предстояще. И че въ Италия Г. Петровъ, публикува една
Militarisch zeigt sich einer- речьта на Саландра.
мжчно ще можатъ да се наме- силно пострадала отъ цензура
seits der Zusammenbruch der
Италиянската цензура е за рятъ държавни хор^а съ такава та статия, отъ която даваме
von deh Verbandmachten' sich бранила най-строго на целия енергия и решителность какво следните извадки:
selbst iiberlassenen Serben und италиянски печатъ всЬкакво то иматъ Саландра и Сонино
Достатъчно е да се прекаMontenegriner und andererseits коментиране на часть или ду Въ Италия се опасяватъ да не
ратъ
въ Петроградъ само неdie erfolgreiche
Verteidigung ма отъ политическите речи би новиятъ заместникъ на Са
колко дни и да се чуятъ правder Dardanellen, wohin die
В-къ „Стампа"
пише, че ландра, който ще поеме власть'
Deutschen massenhaft Men въпроса за снабдяването Ита та само за слава и да хвърли дните разговори за военните
schen und Material gesandt лия съ камени въглища е жи страната въ по-големи катас дела на всички праздни и по
същество малко запознати съ
hattan, sowie, die Wendung in зненъ за нея. Тоя въпросъ трофи.
действителностьта хора; за да
Mcsopotanien,
das mitsamt продължава вестника, требва
Речьта на Саландра, се ко- се изнесе убеждението, че съ
Bagdad ohne die direkte Ver- да се постави на първо место
bindung bereits verloren schien. за разрешаването му и тогава ментира различно. Захваната е своето обикновено майсторство
Wo immer kleine Staaten mit да се занимаватъ м-рите за партийна борба, която ще до германците сж наредили цела
den Mittelmachten gehen, hat други, второстепенни въпроси.- веде страната до вътрешни организация за дезорганизирането на настроението - на нашия
Deutschlands Eingreifen sie vor
тилъ.
Въ мъгливия и киселъ
В.
итаполитически
раздори
отъ
кои> ;Секопо" > обвинява
der Unterdriickung
bewahrt.
Петроградъ
говорятъ твърде
лиянския
кабинетъ
и
счита,
че
то
имено
кралътъ
се
страхува.
Jetzt bedroht Deutschland recht
много за войната и (военните
ernsthaft Aegypten und Persien. м-рите на финансиите и тър
работи, но говорятъ уморено
Solange auf den Hauptkriegs- говията не можаха да предвии плоско, до обръгване едно
schauplatoen keine Entscheiобразно и скучно, секашъ отъ
дятъ
днешната
економична
криdungfalh, miissen die Verbandбезделие дъвчатъ семки: ще
за,
която
подкопава
положениmachte den Nebenschauplatzen
отхапятъ и ще изплюятъ лусВИЕНА
24
ян.
Въ
последните
ето на Италия и народа не треб
mehr interesse zuwenden.
пата после пакъ ще отхапятъ
сражения
по
височините
на
ва да забравя, че това сж хо
Толмино, италия.чците претър- и пакъ ще изплюятъ. Едни и
Anglo - Franzosen zu ver- рата, които сж. единствено ви- пьха поражения следъ които сжщи изтрити въпроси, едни и
новати за днешното финансово австо-унгарските войски завла- сжщи слухове, които причиняjagen.
деха тия позиции, които въ ватъ мазоли въ ушите.
Die Beziehungen zwi положение въ което изпадна началото на войната не бЬха
Б. Р. Нпколко дълги nat'aИталия.
В-ка
завършва
че
пра
Die bulgarische Tele- schen Griechenland und Itaваети отъ касъ.
жи изхвърлени отъ цензурата:
graphenagentur erhalt eine lien v/erden immer gespan- вителството требва да поглед
Азъ никога не съмъ бивалъ
Военни капацитети като гоDepesche aus Athen in v/el- ter. Wie bekannt, befand не най сериозно на тоя въпросъ горятъ яа тия боеве и заетите влюбень в ъ Петроградъ, но
cher gesagt wird, dass diese sich in Griechenland eine както и въпроса за въглищата П08иции, изтъкватъ че т е сж отъ презъ време на войната той
се прояви въ общата си маса
Tage der konigliche Befehl fijnfgliederige,
italienische иначе ние рискуваме предъ голЪмо значение.
Нашите войски при завзема съ извънредно непривликателни
грозна
катастрфа
която
нашия
zur Demobilisierung eines Kommission, zur Reorgani
нето иа тия позиции намериха страни. Днесъ той е станалъ
Teiles der griechischen Ar- sation der griechischen Po- неприятель, който се е изпра- с л е д ъ
бегството
н а положително противенъ. Всич
lizei; jetzt hat die griechimee, ausgegeben wird.
Италианците изоставени 1100 ки театри и кинематографи —
около двадесеть на брой —- сж
Wenn dieses wirklich sche Regierung die italieni „Jndependance Roumanie" пушки и 400 души убити.
Известията които се получа винаги препълнени, въпреки
wahr sein soli, so ist es ein sche ersucht, diese Kom meldet, dass die Verhandватъ отъ тоя фронтъ се твър високите си цени. Колкото ре
Beweis fur die Aeusserung mission zuruck zu nehmen, lungen uber den Ankauf ди, че италианските войсни ок сторантите
сж по-скжпи, тол
eines griechischen Diploma- da sie anstatt die Polizei von 100 000 Waggons Ge- значително изморени и голЪмо кова по-малко место може да
ten, der erklart ha!:, dass zu reorganisieren, sich mit trei4le von oeiten der Zen- желание между италиянскить бжде намерено у техъ. Вечерно
Griechenland bei den kom- der inneren griechischen Po- tirlmachte. unter dem Vort войски е сключването на мира. време по Невския проспектъ
на ита^иянците се движатъ не хора, а измжчmenden Ereignisseh,
die litik beschaftigt und organi- sitz des rumanischen Minis за Стремежите
завземане
австрийски
земи
съ своята маса потоци
strengste Neutraliiat bewah siert eine Bewegung gegen ters Konstantinescu aufrech- еж съвършено изгубени. Тече ващи
хорска
лава. Въ следобедните
ren wird. Dabei, hat der die Politik des Ministers erhalten werden. Der Ver- нието, че австро-унгарската ли часове въ некои отъ кафене
Diplomat hinzugefugt, wird Skulidis.
trag wird bald unterze.ichnet ния е непробиваема постояно тата се водятъ най-откровените
C
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Qriechenland nichts dagegeh
sein, mit der kleinen Aen- се усилва. Италиянската главна разговори за искустио органи-"
квартира приготовлява втора и
zufolge,
wird
die
antiitaliehaben, falls die Zentralderung eines Paragraphen, трета отбранителна бойна ли зирання грабежъ на едрите и .
machte und ihre Verbiinde nische Bewegung in Grie und zwar dass der Vcrschuss ния което покгзва, че италиян дребни търговци в ъ Русия,
Хищните врани, стадата чакали
ten in griechisches Gebiet chenland immer scharfer. darauf auf 40 — 60 Millio ската главна квартира но равчита и хиените на тила говорятъ ia
на издръжливостьта на своите кжсовете и парчетата кожи и
Das rumanische Blatt n s erhoht wirdi
eindringen sollten um die

Der bulgarische Oberbeehlshaber Herr Qeneralmajor
3ekoff bewilligte letzjens dem
rforrespondenten der Zeitung
,,Pester Loyd"' eine Erklarung,
in welcher er sich iiber die La
ge Bulgariens wie folgend ausserte:
,,Bulgarien wurde gezwungen entscheident zu handeln
and musste den gunstigen Mo
ment auswahlen um seine nationalen Ideals zu verwirklichen.
Es hat nie die Hand auf fremdes Qebiet gelegt. Das Kriegsgliick ist uns wohlwollend gewesen und s'elbst beim gr6ssten
Optimismus hatten wir nicht
bessere Erfolge erwarten . kon
nen. In wenigen Tapen ist die
grosse Zeit Bulgariens vorbe
reitet worden.
Jefzt konnen wir es schon
sagen: wir haben den Krieg mit
Misstrauen und Unent^chlossenheit begonnen, nur die grossen
Ereignfsse mussten kommen,
um in uns den QIauben an
den Erfolg zu starken. In die
ser Weise ist unsere Lagebesser geworden als wie sie fruher
war.
• Das bulgarische Volk ist
jetzt befriedigt, es hat seine
Ehre gerettet und in^der Welt
seine Kraft behauptet. Dieses
Jahr gibt uns die Moglichkeit,
das Qewonnene bewahren zu
konnen; fur Bulgarien beginnt
eine neue, gluckliche Zeit, in
welcher wir machtige Faktoreh
der Ereignisse . zu werden hof
fen.
Ich bin sicher dass wir
mit Qriechenland und Ruma
nien ein CJebereinkommen erreichen werden und dass wir
mit diesen zwei Landein fur
den Balkan eine friedliche und
ruhige Epoche werden schaf. ; fen konnen. ,Um bis zum Ende zu gelangen, muss ein je
der .Krieger seine Plicht treu
erfullen, da uns noch wichtige
Rufgaberi erwarten. Fest iiber
zeugt bin ich, dass wir und
unsere Verbiindeten
unsere
Ziele realisieren und mit unseren Waffen uns den Endsieg
• erringen werden."
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вЪрна Албания продължава и
месо, които откжсвагъ акулигЬ
заеха града Круга. Авангардни
отъ снагата . и а воюващата
т е части стигнаха до р-вката
страна.
4шни.
Б. Р, Нови дълги, пасажи изВИЕНА, 24 ян. Напредва
Съобщенията, че черногорвърлени отъ цецзурата).
щите въ Албания австро ун скиятъ генералъ Бечиръ и маМожемъ да си пр-вдставимъ
Februar.1916. Artillerie am Nachmiltag schweкакъвъ хрантеленъ бульонъ на- гарски войски се намиратъ 1оръ Ломпаръ сж. били убити W i е п , den б
res Feuer. Franzosische SprenNachdem d'e Italiener gungen auf der Hone von B a u миратъ въ тази блатна* петро- 23 к м . далечь отъ Дурацо. въ Цетина сж невЪрни.
Положението въ Черна-Гора durch den Vorstoss
градска яма идящигв отъ Гер
Сръбските остатящи които
der v a i s , ostlich der ftrgonnen,
мания и фабрикувани тамъ слу се оттеглятъ къмъ Дурацо, е спокойно.
i
osterr.-ungarischen Truppen richtete geringen Schaden an
хове, свЪдения и съображения.
Западенъ фронт ь. die Tolmeiner-Bruckenkopf- unseren Sappen an. Unsere
Получава се една цъла клюка по п к т я с я ^обезоръжени
ftrtillerie
beschoss ausgiebig
БЕРЛИНЪ, 2 4 ян. Герман Niederlage erlitten hatten, die feindlichen Stellungen auf
на най-ядовити и злобни слу отъ самите албанци. Само
хове, които слЪдътова подоб ония сръбски части, които ска главна квартира. 2 4 ян. befinden sich Stellungen in der Vogesen-Front
zwischen
но отровна мъгла; плуватъ отъ се оттеглиха къмъ Тирана, Една слаба английска атака osterreichischen Handen, die D i e d e r s h a u s e n und S u IПетроградъ изъ цъла Русия и СА въоръжени. Всички оста южно отъ канала Лабасе diese bei Beginn des Krieges g e m .
проникватъ въ най-затънтенигв
Французитъ noch nicht besessen. Die Berlin, den 7. Februar 1916.
кжтчета, като една несъмнъна тъци отъ сръбски войски въ отблъснахме.
Албания
възлизатъ
около
15
подготвиха
една
атака съ osterr.-ungarischen
Erfolge
истина:
Kleinere englische ftbteiхиляди
души.
ржчни
бзмби
южно
отъ
р
sind um so grosser, als Fach- ungen, die sudwestlich von
— Азъ бъхъ въ Петроградъ
и тамъ чухъ това и това! — теВИЕНА, ян. Вследствие Сомъ, но нашата артилерия leute es bei Kriegsbeginn Ч е s s i n е s und sudlich des
Canals von L a В a s s ee vorzuжко-тежко говори въ кжщата
предприетата австро-герман ги отблъсна съ голъмн з а  jeinahe unmoglich hielten, stossen versuchten. wurden abсй единъ;
губи з а тьхъ. ПрЪзъ цьлия sich in den damaligen osterr.gewiesen. Franzosische Spreng— Ний получихме писмо отъ ска офанзива срещу итали
Петроградъ — прибавятъ дру янскитъ позиции при Голми слЪдъ обЬдъ неприятелската ungarischen Stellungen dau- ungen bei B e r r y a u В а с
ги; Петроградъ не е провинция, но, италиянците разбити се артилерия е обстрьлвала сил ernd gegen die italienische auf der Combreshohe und im
Priesterwalde verliefen ohne
тамъ'всичко знаятъ.
оттеглиха къмъ западно по но нашите позиции въ Шам- Uebermacht zu halten.
besonderes Erjebnis. Bei В aБ. Р . Изхвърлено отъ цен пжтя Цигинъ село.
панъ и в ь Аргона.
In den Stellungen, die
зурата.
'
Французит* хвърлиха нь- die Oesterr.-Gngarn erober- p a u m е wurde ein englischer
МИЛАНО 24 ян. „Кориера
Doppeldecker zur Landung geИ всвки плть възможенъ е
колко мини надъ височината en, haben sie llOOGewehre zwungen, die lnsassen sind geсамо единъ отговоръ:
де ла Сера*, като говори за
• ~г Да дадатъ, разбира се, послъдна бомбардировка на Бове, източно отъ Аргона, und 400 tote Italiener ge- fangen.
могатъ. Ако работа зависъше италиянскиятъ бръгъ до Орто- но не причиниха никакви за lJndeл. Die Berichte von
Mailand, den 6. Febr. 1916.
отъ «Петроградъ, той би далъ
губи. Нашата артилерия ус der italienischen r o n t erи Рига, и Петроградъ и Киевъ на и Санъ Вито, пише ОГБДНОCorriere D e l i a Sera
пьшно обстрелва неприятел <laren einstimmig, dass die
и Москва, и Казанъ съ Волга Т О : Тази бомбардировка не е
erkl&rt.
die Beschiessung Ortoдо Астраханъ, защото да се да отъ голямо значение и загуби- ските позиции на Вогезите, talienischen Truppen kriegs nas und San Vitos hatte heine
ва е просто, но да взематъ Ри гв сж незначителни. Италиян между Дидерехаузенъ и Сул- mude sind ; der allgemeine emste Bedeutung, der Schaden
га и Двинскъ н-вмцигв н"вма
Wunscn der
italienischen werde nicht gross sein. Das
ското главно командуване има гемъ.
да; могатъ.
italienische Kommando habe
Soldaten
ist
Frieden.
БЕРЛИНЪ,
2
4
ян.
Малки
Германцигв разчитаха, че ще основание да мълчи за гол-в
Qrunde, iiber die eigenen grosDie italienische Rbsicht, sen Flottenaktionen zu schweiимъ дадатъ и Двина съ Рига, митъ а к ц и и на италианската английски части се опитаха
както- пръзъ лотото не безъ флота, ето защо италиянския да напреднатъ югозападно Gebiete Oesterr.-CJngarns zu gen; weshalb das italienische
значителенъ д-влъ отъ ненужна народъ тр-вбва да бжде спо отъ Месинъ, но бидоха от erobern, ist vollst^ndig ge- Volk ruhig sein durfe.
прибързаность имъ дадоха-Ви
блъснати.
schwunden; man sieht.ein, Berlin, den 7. Februar 1916.
сла, съ с редица кръпости Но коенъ.
Французите
хвърлиха
мини
dass es unmoglich ist, die
БИЕНА,
24
ян.
Настъплени
трЪбваще Русия да потрепери
Oestlicher Kriegsschauplatz:
ето
на
нашигь
войски
въ
се
надъ
височината
Колбуръ
osterr.-ungarische
Linie zu
отъ -негодувание за участьта на
An der .Front keine beпри Берно Бакъ, но тези ми durchbrechen, glaubten je
Висла, за да стане друга слдsondefen Ereignisse. Eins unвари,
унищожението
на
черно
бата на Двина.
ни не получиха никакви ре doch nicht mehr an die Gn serer Luftschiffe griff die BeБ. Р. Изхвърлено отъ цензу горските параходи и потопя зултати. При Бапомъ наша moglichkeit des Durchbruchs festigungen von Dunaburg an.
ването на ю параходи съ про
рата.
визии и муниции,—нгьщо коетй та артилерия принуди единъ de italienischen Front. Die Wien, den 6. Februar 1916.
" Нткатвъ черногорецъ, на п донесе нашата гибелъ.
неприятелски бипланъ д а taliener bauen jetzt eine
Die in Nordalbanien vor)Ме И.' Ю. Поповичъ — ЛипоНе е истина, че се формира слезе; Биплана непокжтнатъ zweite' und dritte Linie aus
ziickenden osterreisch-ungariвацъ, пише въ „Новое Време" една jf-хилядна сръбска армия
Von
verschiedenen schen Truppen besetzten K r u отъ 8 т, м.,че, обезпокояват и можемъ да очакваме брат и авиаторите с я пленени.
БЕРЛИНЪ, 2 4 ян. На из Stellen der italienischen Front ga, die Avantgarde erreichte
по телефона и съ писма отъ ска помощъ. Остатъците отъ,
всевъзможни свои приятели и тази храбра армия се събиратъ точния фронтъ нема нищо wird gemeldet, dass italien den I s c h n i - F l u s s . Die Lage
познати за неочаквания и по на югъ (на о-въ Корфу) и \откри- з а отбелеззане, освенъ една ische Soldaten den Offizieren in Montenegro ist weiter ruhig.
D a i l y T e l e g r a p h melзорет походъ на черногорската ватъ нашия тилъ отъ къмъ
5eim Sturm nicht) mehr d e t :
Der montenegrinische
кампания, се виждалъ прину- Албания и Елбасанската бъл атака която единъ нашъ де
рижаблъ предприе надъ кре olgen.. Einmal horten die General B e c i r und der Major
. денъ да публикува писмата отъ гарска армия.
Oesterreicher aus nahe vor L o r n p a r seien in Cettinje er„двама видни черногорски гене
Не е вгьрно че съюзницитп постьта Дюнабургъ.
рали") които, въ отговоръ, на см ни обезпечили съ военни ма
ihnen
Iiegenden Schutzen mOrdet worden, was vollst&ndig
ЛОНДОНЪ, 24 ян. Въ Пли
на неговите въпроси „Истина териали и провизии и главно
graben
die
Kommandos unwahr ist. Der General B e c i r
ли е ?". отговорили:
съ обещанието да ни помог- мутъ вчера пристигна напита „A v a n t i", die italienischen lebt frei und gesund bei Cettin
съ 2 5 матроза отъ
je, Major Lompar tut Dienste
„Не е истина 1 Ний винаги натъ съ свои десантни войски. нина
сме били верни и преданни на Ние немаме артилерия — и- екипажа на парахода Булфи Soldaten gingen jedoch nicht im montenegrinischen KriegsРусия, и ще останемъ такива маме всичко 23 ор&дия съ по лдъ, който е билъ потопенъ vor und riefen „ R v a n i : i , ministerium.
до Края< Не е верно, че ние 3 снаряда За вепко отъ техъ отъ една германска подвод S i g n o r C a p i t a n o " ! Der London, den 5. Februar 1916*.
сме се отзовали въ лагера на вра пушките, които иматъ само
Offizier wollte die MannJn Plymouth traf der
говете на майка Русия: съ пЬ 120 патрона, см развалени, на лодка на 20 януари при schaften mitreissen, sprang
тържеството на Русия, ще въз имаме само една четвъртъ отъ Гибралтаръ. Парахода Велт
Kapitan mit 25 Mann der
тържествуваме и ние, и съ ней къртечниците си и при това филдъ е билъ въоряженъ съ mit gezogenem Degen aus Besatzung des englischen
ната гибелъ безвъзвратно ще безъ патрони, нгьмаме обуща, орждия, но германската под dem Graben, rief A v a n t i
Dampfers W o o d f i e l d ein,
шинели, а главно хлебъ. Назагинемъ.
водна лодка е имала по го und fiel getroffen zu Boden. der am 2. Januar bei Gi
родътъ
умира
отъ
гладъ.
Ус
I Не в вгьрно, че днешната
л£мъ калибръ орждия и об Aus den italienischen Schut- braltar ein Gefecht mit eiнаша армия брои 3j хиляди тановено е, че една осма отъ
zengraben erschollen Rufe
души войници добре въормже- черногорското население е ум- сипала парахода съ гранати
nem deutschen (J-Boot hatte
ргьло
отъ
гладъ
и
че
привикнаи шрапнели. Екипажа на па „Bravo, Signor Capitano 1" Die Geschutze des Woodни и всички добре екипирани
Im Nahkampf kommt
и не. Ловченъ се, защищава и лиятъ съ планините чернога- рахода отказалъ да изпъл
отъ )о,ооо сърби, че у него е рецъ пада полуживъ елпдъ е- нява заповедите на капита es nicht selten vor, dass field trafen das U-Boot nicht,
aber das U-Boot uberschiitпоставена многочислена фран- динъ километровъ пмть,
н а , / т ъ й като виждали, чс italienische S o d a t e n ohne
цузка тежка артилерия. Еа
Не е истина, че нашиятъ
Widerstand sich entwaffnen tete den Dampfer mit einem
всички е известно, Ловченъ, се Ловченъ е билъ защищават отъ нито една граната отъ па
Granatenregen; die arabiзащищава отъ j8oo черногорци, съюзницитп отъ къмъ морето. рахода имъ не засегала под lassen Die osterr.-ungarische
schen
Heizer weigerten sich,
Artillerie
ist
der
italienischen
це тамъ нгъма никакви сръбски Цгьлата беда е именно отъ водната лодка. Слезли на
войски — нито даже единъ сръб тамъ и отъ артилерията на спасителните лодки и под qualitativ liberlegen. Nach zu arbeiten. Nachdem der
ски войникъ — че върху Ловченъ фортовете Гяражди, Мирца
italienischen
SchMzungen Kapitan mit den Geberlebenима само 412 дюймови ор&дия, и Лущица, която заедно съ водната лодка потопила па betragen die eigenen Ver- den das Schiff verlassen,
негодни за нищо и купени по тежката артилерия на 6 бро- рахода.
luste an Toten, Verwundeten wurde dieses torpediert.
ради /своята негодностъ отъ неносеца не ни дава да си от
Италия и шестъ хб дюймови воримъ очите. Кяде се д)ъна
ПОЧИНАЛЪ е телеграфния und Kranken 6 0 0 0 0 0 Mann. Wien, den 6. Fecruar 1916.
руски, ор&дия, отдавна оста флотата на съюзниците^ не раздавачъ Боню Стояновъ кой Auch die Cholera forderte
Die in A'l b a n i е n vorнали безъ снаряди. (Богъ висо знаемъ I
то отъ 20 години служеше на Opfer; der Sanitatsdienst marschierenden
Oesterreischко,'Русия далеко).;
Не е вгьрно, че Есадъ паша варненското гражданство - без ist schlecht,
Ungarn sind nur noch 23 Kim.
'
Не е "истина, че Италия ни съ своите албанци е обявилъ користно, разнасяйки телегра Berlin, den 6. Februar 1916 von D u r a z z o entfernt.
Die
праща на помощъ два корпуса. война на Австрия и че рамо фнигв съобщения при хука
nach D u r a z z o
fluchtenden
Нито единъ италиянски вой по рамо съ насъ албанците се щната поща. Той е починалъ
Serben werden von den Albaniникъ не се намира и нема да биять противъ австрийците. вчера на 24 т. м. въ 3 ч. слъдъ G r o s s e s H a u p t q u a r t i e r . ern entwaffnet.
Nur Truppen,
Не, това см наши врагове, и объ\цъ на 45 годишна въз
дойде на наша територия.
Westlicher Kriegsschauplatz
die nach T i r a n"a zogen, sind
Не е истина, че съюзниците при това упорити врагове, ко расть. Покойниятъ боледуваше
bewaffnet.
Insgesamt
Ein kleiner: englischer Vor noch
сд обезпечили нашите брего- ито ни застрашаватъ отъ югъ. отъ бъбречна болесть.
stoss sudlich des Kanals von sind noch hochstens 15000 serМиръ на праха ти Боньо L a В a s s ee wurde abgewiesen bische Soldaten in Albanien.
ве отъ къмъ Адриатическо мо
Не е истина, че нашит», ра
Нашити
съболезнования Ein durch Wurfminenfeuer vor Wien, dee 6. Februar 1916.
ре и че техната флота кръ боти вървятъ отлично и че
стосва пргъдъ , черногорското ние навсек&де побеждаваме и къмъ опечаленото семейство. bereiteter franzosischer HandInfolge der letzten osterкрайбрежие и ни дава възмо- не искаме подкрепления
отъ МИЧМАНИТЪ: Вл. ОбрЬшковъ, II granatenangriff
sudlich der reichisch-ungarischen Unternehжностьда се надгьваме, че по съюзницитп, си и отъ нашитгь Тодоровъ и П. Ляпчевъ сж пови S o m m е bracft in unserm Arне отъ тази страна нема да родни братя сърбите. Ние шени въ лейтенанти отъ мич tilleriefeuer zusammen. In der mungen zogen sich die! Jtallбмдемъ атакувани. До колко бехме предоставени сами на манъ I разредъ, а мичмана отъ C h a m p a g n e und gegen ei- ener vom Tolmeiner Briickenсме обезпечени отъ това гово себе си и бпхме
изоставени II раНгъ Р. Рачевъ е произве nen'Teil unserer A r g o n n e n - kopf auf die Abhange westlich
der Strasse G i g i n j - S е 1 o zuри, бомбардировката на Антн отъ всички.
денъ въ мичманъ I рангъ.
Front unterhielt die feindliche ruck.
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(Dwell die FunHentelegraphenstatlon In Franghn.)
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