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Прва сјајна руска побједа
Синоћ је у пријестоницу из Петрограда стигао радосни теле- 

грам, којим је јављено, да је руска војска на цијелом руско-њемач- 
ком фронту иријешла у офанзиву и да је код Гумбинена у источиој 
Пруској, послије дводневне битке, над Нијемцима одржала сјајну по- 
бједу. Руском армијом, која је извојевала прву велику побједу у овоме 
рату, командовао је чувени генерал Рененкамф. Уништена су три 
корпуса њемачке војске. Нијемци су натјерани у повлачење. Тра- 
жили су од Руса примирје од 24 часа, али га нијесу добили.

СоФИЈа, 7, августа. На компетентном мјесту ка- 
тегорички се демантује пронесена вијест да је бу- 
гарска влада дала овлаштење бугарским офици- 
рима да могу ступити као добровољци у белгијску 
војску.

Петроград. 7. августа.- У борби на галицијској 
граници и на десној обали ријеке Висле руске су 
трупе 3. августа одбиле с великим губитцима Ау- 
стријанце, заробивши им 8 топова, 20 кара и 2 
мулраллза.

Петроград, 7. августа. Нијемци су бомбардовали 
и заузели варош ист. Њемачка су одјељења с ону 
страну ријеке Меза. Непријатељ се утврђује на оба- 
лама Меза. Нијемци су упутили проглас Елзаша- 
нима пријетећи, да ће сваки бити стријељан, који 
би пружио склониште француском војнику.

Париз, 9. августа У званичном коминикеу од 5. 
августа јавља се да је један њемачки моноплан под 
француском заставом бацио на Линевил три бомбе, 
које су нанијеле незнатну штету.

Рим, 10. августа. Језуитски генерал Веруз умро 
је синоћ од Ангина Пекторис. Кардинал Камерлинг 
Дела Волпе предузео је управу католичке цркве. 
Сјутра ће бити изложени Папини смртни остатци 
у цркви Св. Петра. Стигли су Кардинали да уче- 
ствују у Конклаву.

Рим, 10. августа. Италијански амбасадор из Па- 
риза долази овдје, а Болати полази за Берлин.

Земун, 10. авг. Краљеви ћ Ђорђе добио јепушчану 
рану у главу при инспекцији Града у Биограду.

Париз, 10. августа. Њемачке трупе са великим 
појачањима поново су предузеле офанзиву на сјеверу 
од Намира и напале Брисел великом жестином. 
Белгијске трупе повукле су се ка Анверсу. Краљ 
Алберт још је у Бриселу. I рупе њемачке се поја- 
чавају на истоку ријеке Меза на линији Динан— 
Нешато. Генерал Леман, заповједник Лијежа, заро- 
бљен је и одведен у Келн.

Базел. 10. августа. Поново заузимање Милуза 
извршено је на бајонет у моменту кад су Нијемци 
покушавали да заобиђу позиције Девож.

Петроград. 10. августа. Руска Влада наредила је 
да се рестриктивне мјере, одређене за аустријске 
поданике, не примјењују на аусгријске поданике 
талијанске народности.

Беч, 10. августа. По вијестима из Леополиса, 
аустријске трупе заузеле су Сандомир на ријеци 
Вистули. Руси су се повукли у Иванград.

Лисабон, 10. августа. Португалија неће узимати 
учешћа у конфликту.

Рим. 10. августа. Тројни Споразум позвао је Тур- 
. ску да у року од три дана испуни све услове по- 
стављене за „Гебен" и „Бреславу".

Вашингтон. 10. августа. Усљед намјера Јапана, 
Сједињене Америчке Државе затвориле су Панам- 
ски Канал и мобилизирале флогу 'Гихог Океана.

Париз, 10. августа. Њемачка коњица одбијена је 
од Француза на Флорањилу. Нијемци су опсјели 
Бријеј и утврђују се. Французи су заузели Дилм и 
задобили шест топова и шест кара.

Париз. 10. августа. Француска штампа биљежи и 
коментарише врло ласкаво побједу, коју је задо- 
била српска војска. Сви листови објављују чесгитку 
коју је главнокомандујући руске војске упутио срп- 
ском Насљеднику.

Париз, 10. августа. Француска претходница по- 
вукла се према Нансију пред навалом неколико 
њемачких корпуса. Французи су отели 24 топа и 
заробили многе Нијемце.

Лондон, 10. августа. Нијемци су опсјели и бом- 
бардују Намир. Нијемци су ударили на варош Бри- 
сел ратни намет од двије стотине милијона и пе- 
десет милијона на варош Лијеж. Француска ваздушна 
лађа „Флерис“ разорила је станицу Тревен.

Париз, 10. августа. У редове француске војске 
уписало се 4000 странаца.

Атина. 10. августа. Атинска агенција званично 
демантује вијест као да је Веницелос давао бугар- 
ском посланику у Софији изјаву о ревизији буку- 
решког уговора.

Цариград, 10. августа. Порта је упутила страним 
дипломатским представницима у Цариграду ноту. 
којом им јавља да трговачке лађе могу слободно 
пролазити мореузом.

Париз. 10. августа. Наш се фронт протеже од 
предјела на сјеверу од Сарбурга до Делма прела- 
зећи преко Моранжа. Белгијска војска повлачи се 
у доброме реду. Руси су предузели послије бораба 
код Штачупенена општу офанзиву- Нијемци се 
повлаче, напуштајући топове и митраљезе.



Лондон, 10. августа. Искрцавање енглеског експе- 
дииионог корпуса тачно је извршено у највећем реду.

Париз. 10. августа. Франиуска коњица налази се 
на двадесет километара од Штрасбурга.

Ниш, 10 августа. Њ. В. Престолонашљеднику 
Александру — Крагујевац. „У име Народне Скуп- 
штине срећан сам честитати Вама и Вашој херојској 
војсци на славној побједи. Сви смо усхићени у па- 
триотској радости због побједе наше војске која 
снажном десницом, почевши од Куманова, без пре- 
кида и одмора разбија непријатеље српског племена 
и увјенчава се побједом и славом. Предсједник 
Народне Скупштине Андра Николић“.

Нрагујевац, 10. августа. Њ. В. Краљ Петар упутио 
је поводом јучерашње побједе Војводи Путнику 
ову депешу: „ јунаци са Куманова, Битоља, Брегал- 
нице, на Јадру су посвједочили поново своје само- 
прјегоријевање и пожртвовање за отаџбину, која је 
у опасности била од аустријских напада. Живјела 
храбра српска војска“.

Министар војни пуковник Стефановић честитао 
је Војводи Путнику јучерашњу побједу овим теле- 
грамом: „Вама, као начелнику штаба Врховне Ко- 
манде, свијема официрима, чиновницима, подофи- 
цирима, капларима и редовима наше храбре војске 
честитам данашњу добивсну битку. Живјела наша 
храбра војска!"

Крагујевац. 10. августа. Послије јучерашње велике 
побједе продужују се енершчна гоњења непријатеља. 
На иијелом фронту ненријатељ не даје никаква 
отпора и без обзира се повлачи. Непријатељ је 
имао силне губитке. Уништени су готово пот- 
пуно пукови 12, 11, и 28. Командант 28. пука по- 
гинуо је; командант 21. дивизије погинуо је гакође.

На сјеверном фронту наша је артиљерија пото- 
пила јучер 9 непријатељских бродова и 8 шлепова 
код острва Омладине. Непријатељска артиљерија 
потопила је наш штек код Текије. На осталим ди- 
јеловима бојишта није се десило ништа важније.

Ниш, 10. августа. Стигли су извјештаји да су 
десет оружаних Арнаута пријешли из Арбаиије и 
отјерали 45 брава и говеди. Наређена је за њима 
потјера. која је послије пушкарања успјела спасти 
стоку, остали су претјерани преко границе.

Ниш. 10. августа. Руски посланик Трубецкој 
упутио је Предсједнику Министарства г. Пашићу 
телеграм, којим честита побједу српског оружја. 
Г. Предсједник је заблагодарио.

Петроград, 10. августа. Генерал-штаб Врховног 
Команданта јавља, да су 4. ов. м. на фронту ис- 
точне Пруске неколико колона руских предузеле 
офанзиву, пријешле гранииу и отпочеле одсудне 
битке на цијелом фронту.

Петроград. 10. августа. 6. ов. мј. битка је проду- 
жена и по томе су руске трупе заузеле Лик на 
руско-пруској граници. Према томе, вијест о њемач- 
ком успјеху, на фронту источне Пруске, коју је 
Волфов Биро објавио, не одговара истини.

Софија, 10. августа. Краљ Фердинанд примио је 
вечерас у аудијенцију Талат и Халил беја.

Петрогрлд, 11. августа. Руска је војска 6. августа борећи се 
одржала офанзиву у предјелу Гумбинена на 30 километара од 
границе. 7. августа борба се проширила и свршила у нашу корист. 
Наша је коњица заузела два топа. Цијени се да су њемачке трупе 
износиле 14 пукова најмање и имале са собом тешку артиљерију.

Париз, 11. августа. Руска се офанзива потврђује. Код Гумбинена 
била је одлучна борба. Нијемци су се повукли остављајући Русима 
доста топова и два митраљеза.

Петроград, 11. августа. 7. августа руске су трупе пријешле 
Збирул и продрле на аустриско земљиште. Руски авијатичари бацили 
су бомбе на више војних здања у источној Пруској.

Париз, П.августа. Јуче су францускетрупе послије жестоке борбе 
заузеле Бајчер. Главнокомандујући генерал Жофр телеграфисао је 

Министру Војном, да су претходппх дана Французи у Елзасу задо- 
били велике успјехе, који чине велику чгст француским трупама и 
њиховим шефовима. Њемачки губитци су знатни. Дјејсгво наше арти- 
љерпје је страховито и поражавајуће за Нијемце. У повлачењу не- 
пријатељ нам оставља за собом ратпи материјал и своје рањенике. 
Јужно од Корбурга Нијемци су имали пред пама позиције јако утвр- 
ђене и брањене од тешке артиљерије, али су се прекјуче нагло по- 
вукли и наша коњица их гони. М I смо заузели цио предио Мочарп 
и до предјела западноод Феиестранжа избили смо на Сану на ко;ој 
Нијемци су напустили већину пријелаза. Наша је коњица ушла \ Сален.

Париз, 11. августа. Погврђује се да су Нијемци запалили Бабон. 
Цар Вилхелм рекао је, да су француске трупе састављене од див- 
љака. Удрите снажно, рекао је он, не штедите!

Париз, 11. авгусга. Француска банка спустила је стопу есконта 
од 6% на 5°0.

Ниш, 11. августа. Доносимо извјештај, који је аустро-угарска 
влада преко Кореспонденц-Бироа објавила о великим борбама на 
Дрини. У томе саопштењу садржано је и признање о успјесима српске 
војске, али се с друге стране аустро-угарска влада труди да цио 
аустро-угарскм покушај и продирање у Србију представи у сасвијем 
другој боји као тобожњу казнену експедицију, г.о довршењу које је 
аустро-угарска војска као добила наређење, да се повуче на своје 
првобитне положаје.

Та бечка депеша гласи: „Због интервенције Русије у нашем 
конфликту са Србнјом ми смо били приморани да спојимо све снаге 
за главну борбу на сјеверу и тога дана раг противу Срба сматран је 
од јавнога мишљења као експедиција да се Србија казни, и ова је 
акција постала од спорног значаја. Ова акција смаграна је само као 
кратко наступање на непријатељско земљиште и послије успјеш- 
нога наступања морала се неминовно вратити у претходно експек- 
тивно држање да се пријеђе у офанзиву када се буде дала при- 
лика за њу. Ово кратко паступање бјеше извршено 13. августа 
једним дијелом наше војске, која је напредовала храброшћу 
и изванредном бравуром. Посљедица је гога била да су наша 
одјељења привукла читаву српску војску, али српски нанади 
извршени великом бројном надмоћношћу потпуно су неуспјелн 
због хероизма наших трупа. Факт, дасу наше трупе ппак претрпјеле 
знатне губитке, није за чуђење, пошто је нспријател> бројно био 
много надмоћнији и пошто се борио за свој опстанак. 11аше трупе, 
пошто су зашле дубоко V српско земљиште, извршиле су свој зада- 
так. 6. у вечс повукле су се у реду на своје пређашње позиције на 
Дрини и на Сави. Онс су оставиле на бојном пољу непријатеља пот- 
пуно исцрпена. Наше трупе заузимају данас висове у околини Шапца 
и јужној Србији Наше трупе које су ту иродрле кроз Босну, бију се 
непрестано и напредују у правцу према Ваљеву. С пуно поузданости 
ми можемо ишчекиваги даље догађаје, којих ће ток оправдати повје- 
рење, које имамо у своје храбре трупе, које се боре у најтежим при- 
ликама са једним незахвалним задатком. У данима од 2. до 6. авгу- 
ста оне су се показале достојне свога позива.

(Колико је, међутим, лажно ово званично саопштење Аустро-Угар- 
ске извршено преко Кореспонденц-Бироа, види се из сљедећих по- 
датака о плијену који је срнска војска задобила од аустро-угарске 
војске и на основу којих се да закључити о замашају аустрпјског 
пораза па Дрини и на Церу. До сад је констатовано, да је српска 
војска задобила овај ратни плијен: 4500 заробљеника, 53 пољска топа. 
8 хаубица, 44 кара муниције, 3 пољске болнице, 1 комплетна сапи- 
тетска колона, 14 пољских војних болница, 6 вагона хране, 5 кола 
телеграфског материјала, 5 кола пјешачке муниције, велики број ко- 
морџијских кола, велики број пушака, велика количина пионерског 
алата, велики број коња, 1 каса са повцем, и тако даље. Примједба 
српског Пресбироа).

Вечера у Двору. Његово Величанство Краљ даје вечерас у Кра- 
љевском Двору вечеру у част г. генерала Јанковића и осталих срп- 
ских офицпра стављених на расположење нашој Врховној Команди.

Руска побједа. Глас о првој руској побједи над Мијемцима силно 
је обрадовао сву нашу пријестоницу. Радосни глас јављен је по ци 
јелој земљи и саопштен је свијема војним командама на нашем фронту. 
Његово Величанство Краљ послао је синоћ срдачну телеграфску 
честитку у Петроград Његовом Величанству Цару Николи, а Краљев- 
ска Влада Царској Влади. Данас су, приликом дочека Француза, 
г. генералу Потапову и секретару руског посланства г. Обнорском 
у Двору честитали сјајну руску побједу сви наши великодостојиици.

Свечани дочек Француза. Наша пријестоница била је данас 
у свечаном руху, да дочека један дио славне војске племените и ве- 
лике француске нације, која је вазда са симпатијама пратила ток 
судбине српског народа. У 10 час. прије подне стигао је у прнјесто- 
ницу одред француске војске из Скадра са официрима. Одред сачи- 
њавају до 200 војника и 8 официра. Француска влада ставипа их је 
на расположење Црној Гори, да се за све вријеме овога великог рата 
боре са савезничком црногорском војском. На улазу у пријестоницу 
Французе је дочекало грађанство и одушевљено поздравило. Одред 
је, под предвођењем војне музике, пошао пред Краљев Двор, испред 
којега је била велика маса народа, који је француску војску поздра- 
вио бурним усклицима. Његово Величанство Краљ са Књажевима 
Мирком и Петром, а окружен послаником Француске г. Деларош 
Вернеом, осталим члановима дипломатског кора, српским официрима, 
министрима и нашим великодостојницима, изишао је пред улаз у 
Двор, откуда је посматрао дефиловање Француза. Одред се постро- 
јио у редове и стао је према Краљу. Француски посланик поздравио 
је тада Господара кратким топлим и дирљивим говором. Музика је 
свирала црногорску химну. За тијем је Господар захвалио г. посла- 
нику и француској влади кратким говором, позвавши све присутне 
да поздраве Фрапцуску и њену славну војску усклицима: живјела! 
Музика је свирала Марсељезу. Француски одред опет је продефнло- 
вао испред Краља. Народ је француским војницима одушевљено 
клицао.

Штамиа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник проф. Јован Николић


