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БЮЛЕТИНЪ
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Отъ щаба на действующата армия.
21 Ноември 1916 год.

Македонски фронтъ:
Между Преспанското езеро при р. Черна и
при с Порлово слаба артилерийска и пехотна
дъйность безъ особно значение. Слабите напа
дения на неприятеля при с с Грунище, Търнова
и Туше бидоха отбити съ огънь и контра атаки.
Отъ двете страни на Вардара слабъ артилерий
ски огънь и патраулни схватки. Съ артилерийски
огънь свалихме единъ неприятелски аеропланъ
въ долината на Вардара и пленихме двамата му
авиатори.
Въ полите на Беласица спокойно.
Неприятелски аероплани хвърлиха бомби без
резултатно върху позициите ни при Орфано и
по места при Букъ,

Ромънски фронтъ:
По Дунавския брегъ неприятеля унищожава
съ бомби шлеповете си задъ островите при Калафатъ. Артилерията му обстреля слабо Силис
тра, БлаТиня, Расово и Черна-Вода.
Въ Добруджа твърде слаба артилерийска
дейность и схватки между разузнавателните и
охранителни части.
По Черноморския брегъ два руски контра-миноносци обстрълваха предъ пладне фара при
Емине, а следъ пладне гр. Кюстенджа. Нашата
артилерия принуди контра миноносците да се
отеглятъ бърже на вътре въ морето.
КОНКУРЕНЦИЯ.

Комендантствотовъграда

4.000 тротуарни плочи по 3 л. ниизвестява,че не се позволява на
кв. метъръ продава КОСТА които съ въ отпускъ и при други слу
чай, командир, да ходятъ съ цивил.
ЧЕНКОВЪ ул. „Рилска".
дрехи. Залов. ще се даватъ подсъдъ

ВегПпег ТадеЬ1аи.

Българската майна.
отъ МасНт.г 515,
отъ бойното поле.

Жената се наведе къмъ мене:
„Кажи ми, синко, кажи ми
истината! Азъ съмъ дошла са
мо за това, да зная истината.
По-скоро, синко!"
Какъ мога азъ да й кажа?
Негова майка!
Азъ погледнахъ другарите
си. Всички беха навели глави
и мълчаха. Жената ме гледаше
изпитателно — тя искаше да
прочете истината въ моето
лице„Хайде, гавори, сине—моле
ше тя съ треперящъ гласъ.
Погледни, 8 дена вече пътувалъ—отъ Горня-Джумая ида,
само да зная какво е станало
съ него. Отдавна вече не писалъ. Азъ, азъ знаяхъ това,
азъ предчувствувахъ
нещо
като!- Може би е раненъ?
Тежко раненъ?"
—„Не, не е раненъ,"—отговорихъ азъ полека.
„Тогасъ?"—тя млъкна.
Азъ мълчахъ, моите друга
ри също мълчаха. Какъ ужас
но непоносимо бе това мълчение! Най-после прошепнахме
„Той е убитъ!"
Нещастната майка извика и
се залюля на седлото. Едри
горчиви сълзи потекоха върху
шията на магарето, което спо
койно пасеше зелената трева
край пътя. Азъ й помогнахъ
да слезе. Ний стоехме около
нея и й разказвахме за него
вата смърть. Тя горко плаче
ше и ридаеше, смазана отъ
тяжестьта на нещастието.
войниците
—„Ти не можешъ да видишъ гроба му!—казахъ й азъ.
Нема да те оставятъ да оти-
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дешъ — други войски има сега
тамъ".
—Тя не отговори нищо. Ний я
помолихме да остане и си почине
въ нашето село. Тя отказа.
„Оставете ме. Какво ще правя
азъ тамъ? Азъ ще се върна назадъ.
Надвечерь ще стигна въ Струмица,
гдето имамъ познати — при техъ
искамъ (да пренощувамъ. А тука
това—тя извади изъ дисагите, ко
ито .висеха на седлото месо и раз
ни пакети — това вземете вий —
конякъ, кафе, захаръ, цигари, ба
ница—това беше за него. Вземете
го Вий, вий последни го видехте—
за Богъ да прости!"
(края следва утре)

мещава главната квартира
първата ромънска армия.

на

БАЛКАНА. Никакви особни
събития освенъ артилерийски
боеве по Дунава и въ Добруд
жа. Черна-Вода и Кюстенджа
бидоха обстрелвани.
Въ Македония между Преспанското езеро и Черна непрителя се приближи съ предни
т е си части до германо-българските позиии. Сръбски на
падения на предни части под
.-.
готвени съ силенъ артилерии
ски огънь на неколко места
по Мъгленско бидоха отблъс
нати. По Струма схватки на
разузнавателни части.
ИТАЛИЯ. Добре приготвена
та контра-атака на италиянците срешу заетитв отъ насъ окопи южно отъ Бигла пропанаха.

Германо АВстриЙсКИ
БЮЛЕТИНЪ.
22 Ноеври 1916 год.
ФРАНЦИЯ. Нашата артиле
рия обстрелва съ успехъ не
приятелските батареи и укре
пените пунктове. Оживенъ не
приятелски огънь по двете
страни на р. Анкръ и гората
Сентъ Пиеръ Вастъ. Пехотни
боеве нема По фронта на Мьоза и въ Шампанъ по некога
презъ деня оживена артиле
рийска дейность.
РУСИЯ. Нищо важно за отбелезване.
По фронта на Ерцъ-Херцогъ
Карлъ. Вь областьта Лудова—
гористите Карпати германски
стрелци предприеха успешно
едно нападение и доведоха 40
пленници. Едно нападение на
русите въ 'съседната область
пропадна съ кървави жертви
за неприятеля. Германски и
австрийски войски отбиха презъ
нощьта северно отъ Къмполунгъ подновените ромънски
атаки. Въ източния фронтъ на
Седмоградско малки схватки,
По р. Аитъ бидоха отнети отъ
ромънцитЬ следъ ожесточени
боеве важни местности и укрепени височини.
Нашата пехота стои предъ
Крайова, гдето до сега се по

ХРОНИКИ
Обява

Войнишкия магазинъ въ
• града' ни има нужда отъ
работници колари за пренасяне съ
колята и воловете на магазина дър
ва отъ общинската гора до склада,
Приематъ се за наемане и сво
бодни кола безъ добитъка. Работ
ниците, конто ще бъдатъ добре
плащани ще се грижатъ и за во»
ловете, които ще ииъ се поверяватъ. Иитересующите да се отнесатъ до управлението на магазина.

вено турската болница въ града ни.
Присътствуваха; Начал. на Вар. Укрепенъ Пунктъ г-нъ Варненскиятъ
Окр. Управитель, Н. В. Преосве
щенство Варнено-Преславския митрополитъ, консулското тело, пред
седателите на всички учреждения и
множество граждани. Болницата е съ
80 легла и се помещава въ сгра
дата на арменското училище. Всич
ките легла съ грижливо наредени:
иматъ не само сламеници и вълне
ни дюшеци, но и некои дори съ
снабдени и съ копринени йоргани
I
и ранениятъ войникъ тукъ ще на
мери не само чисто, но и топло
легло. И всичко това се дължи на
частни пожертвувания, на мнлосердието на нашите съграждани тур
ците. Делото заслужава всека по
хвала и прнзнатслность къмъ Вар
ненските турци.

Варненското
коменданскогражданите,
управление
Предупреждава
че нетребва да възприематъ пус
каните отъ злонамерени лица тре
вожни не истинни слухове а напротивъ, длъжни съ да съобщаватъ
веднага въ коменданството за ли
цата, които съ източници и раз
пространители на такива слухове
за да бъдатъ давани въ съдъ.

Осъдени търговци.

Споредпристигналитевчера Софийски
съдебната секция при Централния
комитетъ за общ. предвидливость
е осъдила следните търговци за
продаване разни продукти на про
изволни и високи цени: Станко
Ионковъ отъ Бърза-паланка на 100
дни затворъ; Симеонъ и Спасъ
за вакцинатори. Въ кан- Дреновски, отъ гр. Пловдивъ на
целарията на Вар 500 лв. глоба; Иосивъ Паси, отъ
ненския Окр. лекарь ще се открие село Гърци, на 3 дни затворъ и
двуседмиченъ курсъ за приготвяне 15 лв. глоба; Хаджи Инанъ Злана 10 вакцинатори, или вакцина- тиловъ, отъ е. Бухларъ, Ескиджуторки, на възрасть отъ 20 до 46 майско на 3 месци затворъ и 1000
години и съ най-малко трикласно лева глоба; Ст. Тразковъ, отъ Оробразование. Свършилите успешно хание, на 6 месеца затворъ; Нико
курса, ще бъдатъ назначени съ по ла Ивановъ, отъ с. Ребиша, Бело100 л. месечна заплата и пътни и грачишко, на 3 месеца затворъ н
дневни пари за обиколките имъ. хиляда лева глоба и Стойко ИваЗаявления съ нуждните докумеити новъ отъ гр. Бърза-паланка, на
да се подаватъ въ канцеларията на 500 лева глоба.
Окръжния лекаръ до 1 идущия м.
Въ обнародвания до сега спиДекемврнй.
съкъ на осъдени спекуланти нема
благотворително де- Варненецъ.

Курсъ

още едно

ло въ гр. Варна

На 19-й т. м. се освети тържест-

Пазете се отъ шпиони!

