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Свечан дочек наше војске у Рогатици
Рогатица, 8. септембра

У суботу у 1 час послије подне 
Сердар Јанко Вукотић, командант 
Санџачке Војске, стигао је са сво- 
јим штабом у ономадне освојену 
од стране наших трупа Рогатицу.

На глас о доласку црногорског 
команданта све без разлике вјере, 
узраста и рода становништво Ро- 
гатице похиталоје у свечаном руху 
са српском тробојницом на челу 
пред улазак у варош, да гу преду- 
сретне и поздрави команданта тру- 
па, које донијеше дивној српској 
Рогагици слободу. послије толико 
ропства крвнику српског имена.

Чим се командант са штабом по- 
јавпо на видику, захори се патриот- 
ска пјесма добродошлице. Пред- 
сједник са члановима општинског 
одбора, под дивном српском тробој- 
ком, пође у сусрет команданту. Ко- 
мандант дивизијар серлар Јанко 
Вукотић сађе с коња и скиде капу, 
узе барјак из руке барјактара свога 
штаба, предаде га општинском 
барјактару, а овај предаде свом 
барјактару, да се у будуће вије пад 
штабом Санџачке Војске. Тај акт 
замјене барјака попраћен је громо- 
гласним усклицима са страпе при- 
сутних, а предсједник општине је 
дивним говором поздравио побје- 
доносни улазак црногорске војске 
у Рогатицу, која је толико година 
необоривом надом и мушким стрп- 
љењем псчекивала овај час. На за- 
вршетку предсједник је громко ус- 
кликпуо „Да живи Краљ Никола I. 
ослободилац! Да живи Цар Нико- 
ла II! Да живи Краљ Нетар I.!“ 
Одушевљеном клицању није било 
краја.

Командант је врло лијепим гово- 
ром захвалио Божијем Провиђењу 
за успјех савезничких војсака, објас- 
нио је у кратко те успјехе, па на 
завршетку изјавио наду у Бога, да 
већ никада противничка нога неће 
газити српско име и земљишге.

Говор команданта поздрављен је 
бурпим клицањем Краљу Господару, 
Његовој војсци и њеним командан- 
тима. Затим је командант са општ. 
предсједником, са својпм штабом, 
претрпан букетима дивнога цвијећа, 
кренуо пјешке у вароши, а за њима 
одушевљени народ пјевајући јунач- 
ке пјесме и кличући Краљу Нико- 
ли I., Цару Николи I.. и КраЈву 
Петру I. и њпховим побједоносним 
војскама. Улицом, којом је коман- 
дант пролазио, био је с обје стране 
постројен народ, најприје право- 
славни, па онда муслимани, који 
су одушевљено поздрављали про- 
лазак командантов. Дошавши до 
првих редова муслимана, коман- 
дант пзговори кратак језгровит го- 
вор истичући вјерску толерацију 
Краља Николе I. и његових вла- 
сти и изјављујући да ће браћа Бо- 
санци — Муслимани, будући по- 
даници српских Краљевина, ужи- 
вати очинску наклоностсвојих кра- 
Јвева и братску љубав својих пра- 

вославних суграђана. Одушевљеном 
клицању, којим су муслимани по- 
пратили овај говор, није било краја.

Иза тога командапт је продужио 
пјешке ка здању, у којем му је 
приређен дочек. За њим је ишао 
одушевљени и раздрагани народ, 
пјевајући патриотске пјесме и кли- 
чући побједиоцима. Одушевљење 
и весеље продужено је и да/ве пред 
командантовим станом, гдје се од- 
мах ухватило српско коло које се 
дуго вило на лијепој пјаци испред 
командантова стана.

Становништво се натијече у љу- 
базности. Свак — мушко и женско, 
старо и младо — трчи да услужи 
и проговори коју љубазпу ријеч 
којем од официра или војника. 
Свакоме се на лицу и погледу чита 
велика радост за коју немају ријечи 
да је изразе. — Нарочити извјештај.

Цивилизација и варварство
Доносимо овај значајан чланак, што 

га је у „Биржевија В;едомости“ објавио 
Петар Струве, чувени руски публициста 
и слободњак.

Најзнаменитији философ садаш- 
њег времена Апри Бергсон изјавио 
је у својој бесједи, одржаној на 
свечаном скупу француске акаде- 
мије, да је рат, што га тројни спо- 
разум води против њемачко-аустриј- 
ске коалпције, борба цивилизације 
против варварства.

Ова би изјава, на први поглед, 
могла изгледати да је преувеличана 
и да ју је створило патриотско осје- 
ћање, које жели дати оправдања 
својој страни. Но, у ствари, баш 
је та карактеристика европског кон- 
фликта постала културно-философ- 
ском истином, коју смо и ми и наши 
непријатељи дужни у цјелини при- 
хватити и претворити је у јасно 
сазнање.

ЗапЈТО је у опште дошло до су- 
коба? За то, што је аустријска вла- 
да за пријеступ појединих лица 
одлучила да ратом казни цио срп- 
ски народ. Ма што истицала ау- 
стро-угарска влада као циљ свога 
фамозног ултиматума, она је баш 
њиме показала своје право варвар- 
ско унижавање противника и пот- 
пуну неспособност да схвати, да 
такав поступак не може довести 
ни до чега доброга.

Држање Њемачке још је више 
носило карактер варварства. Ње- 
мачка је доказала да потпуно пре- 
зире моралне законе и да има сми- 
сла једино за механичке потребе. 
Тако је остао неизбјежан рат Ау- 
стрије и Њемачке с једне, а Руси- 
је и Француске с друге стране. Са- 
мо безумна заслијепљеност у вој- 
но-стратегијским обзирима увукла је 
Њемачку у најнеблагодарнији по- 
литички положај за једну такву 
борбу. А зашто? Једино за то, што 
је Њемачка варварским презрењем 
пријешла преко свих моралних фак- 
тора у савременој борби. Објавив- 
ши Русији рат она је одједном укло- 
пила сва колебања и сумње, и му- 
њевитом снагом сјединила сав ру- 
ски народ у одлучап отпор против 
спољаилвег пепријатеља. Требало 
је проживјети у Петрограду.ноћ од 
19. јула, за то. да се разумије, ко- 
лико је огромну моралну снагу ули- 
ла у руски народ та иста Њемачка 
својим варварским поступком према 
Русији и баш тиме у огромној мје- 

ри онеспособила своју војску. Ради 
својих војно-стратегијских обзира 
Њемачка је упадом у Белгију, дје- 
лом, које опет доказује безумну за- 
слпјепљеност.ослободила сваког ко- 
лебања и Енглеску, и тиме је у су- 
штини опредијелила исход овог 
великог методичног сукоба.

Кажу, да је рат, што га је запо- 
чела Њемачка, „превентивап“. У 
ствари, у тој „превентивности“, у 
тОм заборављању политичких и мо- 
ралних услова међународне борбе, 
лежи чисто варварска несмотреност, 
потпуно одсуство јасног и здравог 
рачуна, који карактерише цивили- 
зоване људе. Чудне ли случајности! 
Будући историк моћи ће казати, 
да је 1915. године, на стогодиш- 
њицу рођења Бизмаркова, Пруска 
краЈвевина у лицу Виљема II. сво- 
јима рукама и с правом варварском 
пепромишљеношћу разрушила си- 
лу Њемачкога Царства, и тим са- 
мим уништила велику државну 
зграду, коју је подигао смјели Биз- 
марк, оспивач тога Царства.

Сваки њемачки патриота мора 
да види, да је њемачком силом 
завршен низ преступно-безумних 
дјела па штету самог њемачког 
парода. Није потребно битп Русом, 
Французом или Енглезом, па да 
се то увиди и осјети.

Сваки Нијемац мора далеко ви- 
ше да осјећа него мп, непријатељи 
њемачког царства који тражпмо 
што већи слом његов, да је вар- 
варски поступак руководитеља Ње- 
мачке, с царем Виљемом на челу, 
сурвао силну државу са великом 
културом и политичком прошлош- 
ћу у ужасну катастрофу.

Доиста, знаменити филозоф на- 
шега времена ударајући на герман- 
ско варварство, нпје избацио само 
громку фразу, него је изнио тачан 
културно-филозофски суд, који ће 
крваве и трагичпе догађаје унијети 
у историју њемачког народа п свега 
цивилизованог свијета. Индигнацију 
и презрење изазивају у нас насиља, 
што их чини над руским подани- 
цима у Њемачкој публика, која се 
је претворила у писку и прљаву 
руљу. Управо су злочинска дјела 
њемачке војске, извршена при на- 
ступању у незаштићену област 11ољ- 
ског Царства. Али, свето варварство, 
које је починила званична I Бемачка, 
пшчезава према политичким разло- 
зима, изнађенима за објаву рата. 
Једап од најобразованијих њемач- 
ких публициста, 11аул Рорбах, вјеш- 
то јекарактеризовао, прије неколико 
година, особине њемачких уплив- 
них кругова, које су избиле на по- 
вршину приликом садашње велике 
борбе. Онај култури противни дух, 
који царује у званичној Њемачкој, 
он је обиљежио ријечима: „а1$ 
ЗсћпеЈФ^кеИ тазкЈегЈе Вги1а1ка1“ 
(бруталност под видом енергије). 
Бруталност животињска грубост, 
која се очптује у презирању мо- 
ралних закона, историје и културе, 
то је плод мрачног материјализма 
у политици.

5сћпе1с11^кеИ — то је омиљела ри- 
јеч прускога војника, а садржи у 
себи специфичну и демонстративну 
смјесу одлучности и користољубља. 
Рорбах је мислио да та својства 
карактеришу не праву Њемачку 
него тобожњу Њемачку.

Допустимо да је тако, но тим 
горе за Нијемце 19. јула повела 
је „тобожња“ Њемачка „праву“ 
Њемачку, спутану и заслијепљену, 
на губилиште и понижење.

Како страшан јубилеј спрема зва- 
нична Њемачка првоме канцелару, 
који се родио 1. априла 1815.

„А1з ЗсћпеЈФ^кеН тазкЈеНе Вги- 
1а1НаГ‘ довешће до пропасти Пру- 
ско Царство и трговачку снагу и 
великодржавни положај Њемачке.

У јубиларној, 1915. години, ње- 
мачки ће родољуби у црно завити 
статуу књаза Бизмарка.

Посланица П. Дешанела
Војни Лист Републике Француске пу- 

бликовао је овезначајне ретке П. Деша- 
нела, предсједника парламента. У њима се 
објављује жарки патртиотизам нросвје- 
ћеног ума, великог државиика, чије је 
прве дане младости погодила ратна пе- 
срећа домовине. Племенита душа фран- 
цуског народа, која је за вјечна времена 
нодиг.ча храм Слободи, вазда је цијенила 
и помагала потиштене. Менталитет срп- 
ског народа и у томе се примицао фран- 
цуском. Наша завјетна мисао новеде нас 
ослобођењу! Посланица г. Дешанела ис- 
пуњеиа је и најплеменитијим осјећајима 
за старину, право народа и праву чов- 
јечност.

Ево његових ријечи:
„Нашим воЈницима!
В I, који се борите у Белгији, у Лорену, 

у Елзасу, о како сте срећни! Преживљу- 
јете часове највеличанственије, које су 
доживјели људи; извршујете једно од 
најсветијих дјела, која су повјеравана ср- 
цима хероја!

Ми старији, у почетку својега живота, 
видјели смо инвазију у Француску и њено 
комадање. Кроз четрдесет и четири го- 
дине, кретали смо се с том раном на 
сред срца, питајући се да ли ће нас смрт 
уграбиги прије но испунимо иаш завјет.

11 сада, ево у нашим грозничавим 
ноћима, кад све наше биће к вама 
гежи, поново гледамо наша света мје- 
ста, оне брежуљке Вогеза, које повра- 
ти ваша храброст, и с друге стране 
планнне, у бурговима Елзаса. чији ма- 
ли музеј чуваше стари учител. „из вре- 
мена Франиуске“, у којему су прнбране 
све драге успомене, нашс заставе, нег- 
дашње светиње; затим у Шграсбургу, 
пред спомеником Клеберовим, њемачку 
параду, театралну и дјетињасту; у Мецу 
споменик Нејов, понижаваи и као да ис- 
пашта у данима ревија, заклоњен наро- 
чито даскама трибииа; у Гравлоту, у Св. 
Привату, V Резонвилу, лавове у тучу као 
да ричу, шапама подигнутим ка Фран* 
цуској, грозне слике пријетње и мржн.е, 
које још више изазивају него гопови у 
Мецу; најзад наше костурпице у прогон- 
ству, и наше јадне погинуле које земља 
скрива под сјенком колосалних статуа 
Вилхелма I. и Карла Фредерика.

О. моји пријатељи, те висове Вогеза, 
већ нам их је повратили ваша храброст; 
га побожна склоништа ви ћете поклопити 
новим трофејнма; оне нарежене лавове 
ви ћете обориги; иашега Клебера ви ћете 
освегити, а наши драги покојнпци устаће 
на ваш глас!

Како сте срећни!
Толико разлога имате да вјерујете: у 

вриједност ваших старјешина, особиту 
опрезност нашег генерал-штаба, који је 
све предвидио, који није ништа оста- 
вио на случај; у савршени ред у којему 
се извршила мобилнзација; у иарод и 
и.егове представнике спојеие у највећем 
полету. н затим, најзад и о томе гакође 
дозволите да могу казати једну ријеч — 
вјерујте у иоложај Француске наспрам 
другијех народа.

1870. годиие били смо сами, без са- 
везника; данас, ситуација се промије- 
нила: иио је свијет с нама.

Од 1891., вјерни Император Александар 
III, сит дволичности Бизмаркове, пружно 
нам је руку, и од тада савез француско- 
руски, благодарећи мудрости обију влада, 
пепрестано је јачао.

Њемачка је разгњевила Енглеску, пред- 
лажући јој. како енглески министри на- 
зваше „срамну трговину“: да се опљач- 
кају од Француске њене колоније у раз- 
мјену за повреду белгијског неутралитета.

Белгија усљед својега неустрашивога 
отпора, покрила се бесмртном славом. 
Њен народ, њени војници, њени генерали, 
њени државници, њсн краљ заслужили 
су на вазда признање цивилизованог 
свијета.



Италија, везана са Енглеском а супар- 
ница Аустрије, није могла узети учешће 
противу Тројног Споразума. Влада се 
декларирала неутралном, народ је за нас.

Срби номоћу сво их јунака и наших 
топова, олунрли су се Аустријанцима.

Јапан, савезник Енглеске, нанашће ње 
мачке колоније на Далеком Истоку.

И, ето, онет гдје Император Никола II. 
великолушним гестом, ожнвљава Пољску.

Тако, и још једном, ствар немоћннх, 
који трпе, ствар је Француске. Ви не бра- 
ните само вашаогњишта, вашу част. Ви 
браните независност Европе, цивилиза- 
цију, право, љулску савјест.

Сјутра. кад будете поб едннци. Европа 
ће ОДаХнути; неће више живјети у в;ечи- 
тој узбуни. Плод трула народа неће више 
нропадати у лјелима сатирања. И. колико 
више ваша побједа буле потпунија. у то- 
лико више ће Француска и Европа бити 
мирне.

Војници! Овај раг је рат ослобођења. 
То је 1792 са истнм одушевљењем. али 
са редом поврх тога. Бла1ослов иотиш 
гених је на вама. Слобода и слава осм}е- 
хуЈу се вашем витеш гву. Побједи вас по- 
ведоше правда и љубан! ш.ТЕЛЕГРАМИ

Софија, 7. септембра. Краљ је 
примио у аудијенцију, која је тра- 
јала читав час, предсједника Бал- 
канског Комитета 11оела Бекстона 
и његовог брата Карла, који се 
већ неколико дана баве у Софији, 
у којој су прелмет велике пажње 
свих кругова. Поводом корака бу- 
гарске владе очекује се да ће грч- 
ка влада дати наредбу да сс пусте 
на слободу бугарски ратни зароб- 
љеници, које још Грчка држи као 
и грађанска лица, која су Грци за- 
робили. Они који се налазе у за- 
твору старе Грчке имаће се издати 
бугарском посланику, а они који 
се налазе у затворима нове Грчке 
имаће се издати бугарском копзулу 
у Солуну.

Лондон, 7. септембра. Вијест, ко- 
ју су растурила њемачка послан- 
ства у извјесним пријестоницама, 
је измишљена. Стање у Иидији је 
сасвијем мирпо п свакога дана до- 
бијају се нови доказп о лојалнос- 
ти провинција. јавних корпорација 
и народа у Индији.

Лондон, 7. септембра. (Званич- 
но) Саопштење енглеског минис- 
тра војног од 1. септембра гласи: 
Иримљен је извјештај од Сер Џон 
Френча о операцијама енглеске вој- 
ске као и францускпх армија, које 
су у непосредном контакту са њо- 
ме од 22. до 28. августа. У петак 
22. августа јасно је било да су ње- 
мачке трупе, које су стајале према 
Епглезима, отпочеле да се крећу 
јужно-источним правцем мјесто да 
продуже свој марш ка Паризу. У 
попедјељпик 25. августа савезпици 
су отпочели општу офанзиву на то- 
ме дијелу бојишта и Нијемци су 
отпочели да се повлаче од њихо- 
вога папада 15 дана ранпје. То 
је њихово прво повлачење, кад су 
већ били тако близо Нариза, гор- 
ко разочарала њемачке трупе. Ен- 
глеске и француске трупе енергич- 
но су гониле непријатеља и при- 
чиниле су му велпку штету. Велп- 
ки је број Нијемаца заробљен, који 
је био остао без хране бардвада- 
на. На овом дијелу операција чини 
се да су Нијемци били деморали- 
сани, да су се радо предавали у 
мањим одјељењима и да је општа 
ситуација била најповољнија за са- 
везнике.

У селима, које је пепријатељ био 
посио, извршена су разна брутална 
недјела и но непобитним доказима 
становника многи су злостављани.

Нарочито се истиче успјех енгле- 
ског авијатичарског кора. 22. авгу- 
ста маршал Сер Џон Френч добио 
је ову деиешу од генерала Жофра: 
„Молим вас да нримите моју нај- 
срдачнију захвалност на услугама. 
које нам сваки дан чине енглески 
авијатичари. Тачност и одређеност 
свију вијести, што нам их ваши ави- 
јатичари доносе, доказ су најодлич- 

није организације и преданости. И 
ако је главни задатак енглеских а- 
вијатичара био да извиђају непри- 
јатељске трупе, они су вршили и 
нападе на непријатељске аероплане 
и поништили пет аероплана.

Ниш, 7. септембра. Г. Мин. Ун. 
Дјела добио је ову депешу: „Ви- 
шеград, 6. септембра: Част ми је 
извијестити вас, да сам по паредби 
Команде Ужичке ВоЈСке организо- 
вао полицпјску службу у вароши 
и у срезу* вишеградском. Среска се 
канцеларија налази у пређашњем 
котарском уреду у Вишеграду. — 
Драгомир Јанковић.“

Париз, 7. септембра. У повлаче- 
њу непријатељ се упушта у дефан- 
зивне бојеве на цијелом фронту. 
То је повлачење обиљежено у тој 
области Соасоном и на сјеверном 
и западном крају од Ремса, затил\ 
липијом између Меза и западно од 
Аргонс, продужењем иза Аргоне, 
другом липијом која прелази ка 
сјеверу од Вердена и додирује ри- 
јеку Мезу према иноршким шу- 
мама.

Тврди се, да се жестока битка 
бпје сјеверпо од Вердена и наро- 
чпто у околини Меза.

Драч, 7. септембра. Од одласка 
Књаза Вида појавиле су сс у Драчу 
велике размирице. Многобројна хап- 
шења свједоче о њима. Размирице 
постоје нарочито између против- 
ника и присталица Есад-паше. Муф- 
тпја из Тиране сазвао је збор де- 
легата из свнх округа, који су узели 
учешћа у побуни Ти делегати обра- 
зоваће један одбор ради админи- 
страције земље.

Петроград, 7. септембра. Све ње- 
мачке тврђаве на западној страни 
Њемачке сиремају се грозничаво 
за одбрану.

Петроград, 7. септембра. (Зва- 
нично). Трупе генерала Рененкамфа 
на фронту Источне Нруске зауста- 
виле су коначно њемачку офанзиву 
4. ов. мјесеца. Нијемци се повлаче 
на више тачака. На аустријском 
фронту паставља се гоњење непри- 
јатеља. Руске трупе се приближа- 
вају утврђеним позицијама Сења- 
вија, Јарослава н Пшемисла.

Лондон, 7. септембра. Дипломат- 
ски короспондент „ДејлиТелеграфа" 
изјављује, да осјећања у Италији 
толико нагињу у корист интервен- 
ције да би влади бпло немогуђе 
да се држи томе противна. Сасвим 
је јаспо да стању ствари у Арба- 
нији у садашњем тренутку пријети 
непосредна опаспост с обзиром на 
талпјанске интересе, и да Италија 
треба да предузме мјере да спри- 
јечи да Арбанија буде узета за не- 
пријатељску базу.

Лондон, 7. сеп. „Дејлп Њус“ 
има из Амијена ову депешу: ње- 
мачко десно крило опколила је била 
војска, која је наступала из Руана 
преко Амијена, што је приморало 
генерала фон Глика, да удари у 
правцу источно од Компјења и да 
евакуише Амијен.

Беч, 7. септембра. Јављају из Ри- 
ма, да „Трибуна“ и „Ђорнале д’ 
Игалија“ демантују глас, према коме 
је Ди сан Ђулијано одступио с 
обзиром на своје здравље. Истина 
је, да је Ди сан Ђулијано имао 
срчани напад посљедњих дана, али 
се, како његов љекар тврди, могао 
опоравити за неколико дана. За то 
вријеме министар ипак није никако 
напуштао руковођење спољном по- 
литиком у потпуној сагласности са 
предсједником Министарства Са- 
ландром. „Трибуна" тако исто де- 
мантује оставку Министра Војног 
Г рандина.

Цариград, 7. септембра. Прили- 
ком предаје диплома маринским 
кадетима био је реви поморских 
трупа. Ревиу су присуствовали Сул- 

тан, принчеви, мпнистри, државни 
великодостојници и многобројпа 
публпка. Рагни бродови „I ази Сул- 
тан“ и „Селим“, раније „Гебен“ и 
„Бреслава“, дочекани су одушев- 
љено.

Беч, 7. септембра. „Фремденблат“ 
тврди поводом берлипске вијести о 
споразуму за пзмјену зароб.веника 
да је сличан споразум био постиг- 
нут посредством Америчких Сједп- 
њених Држава између Аустро-Угар- 
ске и трију држава које су закљу- 
чиле такав споразум са Њемачком.

Париз, 7. септембра (званично). 
Отпор Нијемаца на висовима сје- 
верно од Ена почиње да слаби. 
Општа ситуација је пепромијењена. 
Битка се води на цијелом фронту 
између Мезе и Оаза, гдје Нијемци 
имају добре позиције са великом 
тешком артиљеријом. Француска 
офанзива, п ако спора, напредује, 
и Французи су, одушевљени својим 
успјесима, храбро одбили све ње- 
мачке контранападе.

Лондон, 7. септембра. Према 
прорачунима, који су објављени у 
бечкој штампи, цпјена жпвотнпм 
намирницама у Њемачкој скочпла 
је на 15° 0. Индустриска је акгив- 
ност застала због немања најпо- 
требнијег материјала. Жетва свих 
земаљских производа виша јс ове 
године у Енглеској од средње жетве.

Ваљево, 8. септембра. Наше тру- 
пе, које су код Бајине Баште при- 
јешле Дрину, заузеле су Сребрницу. 
На фронту Љубовија-Зворник 
Лозница наше трупе продужују 
гоњење непрпјатеља и повратиле 
су Љубовију. На фронту Лозни- 
ца—Рача наше су трупе ноћу пз- 
међу 4. и 5. септ. енергично одби- 
ле неколико пепријатељских напада 
код Парашнице. На фронту према 
Сави и према Дупаву није се де- 
сило ништа зпачајније.

Петроград, 8. септембра. Један 
румунски професор, који је био у 
Буковини, об|авио је једап чланак, 
у коме оппсује аустријске свирје- 
пости п износи неке случајеве му- 
чења. У предјелима који су очиш- 
ћени од Аустријанаца близу Љуб- 
лина становнипЈтво је много претрп- 
јело. СтријеЈвано је неколико сто- 
тина сел>ака, куће су им спаљене.

Петроград, 8. септембра. Белгиј- 
скп посланпк у Петрограду у од- 
говору предсједнику руске прије- 
стонице, казао је, да је Белгија 
срећна, што је у срдачном једипству 
са руским народом и да се поноси, 
што се бори за једну праведну 
ствар.

Петроград, 8. ссптембра. Јавно 
мишл>ење у Мадриду веома је раз- 
дражено што се Њемачка спрема 
да окупира Балеарска Острва, да 
би па њима организовала поморску 
базу за своју флоту.

У сједници румунског Мин. Са- 
вјета Таке Јонеску је у једном ва- 
треном говору устао против спо- 
разуд^а са Аустро-Угарском, по- 
што се цијела Румунија бупи против 
мађарске бруталпостп према Ру- 
мунима у Ердељу.

'Гврди се да се пруске и баварске 
трупе туку међусобпо.

У вијестима из Беча, које стижу 
преко Одесе, јавља се да ће бечка 
утврђења бити готова тек кроз два 
мјесеца. Код бечког становништва 
све је већа узнемиреност.

Атина, 8, септембра. Јављају из 
Цариграда, да је енглеска амбасада 
извијесгила еиглеског вице-адми- 
рала и официре енглеске поморске 
мисије да су опозвани и да треба 
да напусте Цариград.

Петроград, 8. септембра. Листови 
јављају из мјеродавног извора, да 
се симпатије владиних кругова и 
румунског друштва за силе Тројног 
Споразума све више и више испо- 
л^авају у врло конкретном облику. 

Штампа јавља *гако исто из доброг 
извора да је вијест о пристанку 
Њемачке на посредовање Америч- 
ких Сједињених Држава за закЈву- 
чен.е мира потврђена.

Петроград, 8. септембра. Ње- 
мачки амбасадор у Вашингтону упи- 
тао је владу Сјеверо-америчких Сје- 
дињених Држава преко свога при- 
јател>а Штрауса, бпвшега амерпчког 
амбасадора, под којим бп условима 
америчка влада пристала да буде 
посредник између зараћених страна- 
ка. Тим поводом се је г. Бријан 
обратио званичпо њемачкој владп 
да дозна, да ли је њемачки амба- 
садор био овлашћен да учипи овај 
корак, или је он радпо то у своје 
име. Њемачка није још одговорила.

Рим, 6. септембра. Овдје је одр- 
жан велики митинг, на којему је 
говорило пеколико народних по- 
сланпка националиста. Донесена је 
једпогласпо резолуција, којом се 
тражи од Владе, да објави рат Ау- 
сгрији и да се заузме 'Грст, Три- 
јент и Истра. (Нар. извјештај).

Берлин, 6. августа. Аустрија п 
Њемачка демантују вијест, да су 
од ма когатражиле закл>учењемира. 
Н ијемци не ће н а пустити Б рисел. 
(Нар. извјештај).

Букурешт, 6. септембра. Култур- 
на Лига донијела је рјешење, којим 
се тражи да се заузму земл>ишта, 
пастањепа румунским елементом у 
Аустро-Угарској. (Нар. извјештај).

Петроград, 8. септембра. 1ЈЈте- 
дионице њемачке су нозвате да у- 
чествују у зајму пошто је војничкп 
фонд исцрпЈвен. Дизентерија влада 
у редовима Јвемачке војске. Ври- 
једности руске скачу у Шведској. 
Телеграми из Мплана саопштавају 
да је Аустрија на прагу банкрот- 
ства. Према приватним вијестима 
маса галицијских стаповника по- 
хапшена је. У Линцу ће 15. септ. 
бити конгрес опозиције.

Софија, 8. септембра. Вођа со- 
цијалне аустријске партије Адлер 
налази да је положај Аустрије кри- 
тичан. Генадијев је изјавио коре- 
спонденту „Танина“, да је савез 
балкански могућ под условом да 
се поппшти Букурешки Уговор.

Петроград, 8. августа. Нрема 
приватним вијестима Гурска ће 1. 
окт. укинути стране поште. За врп- 
јеме демонстрација у Јашу ношене 
су заставе са натписима: „Велика 
Румунија“. „Хоћемо да пријеђемо 
Карпате“. Од 28. августа тон стра- 
них новпна наспрам Русије про- 
мијенио се у дивљење усљед за- 
добијених успјеха. Аустријска ар- 
тиљерија код Красностова гађала 
је један аустријски пук. Буна је 
на прагу у аустријској војсци, као 
и револуција у Босни. Аустриј- 
ски заробљеници изказују своје чу- 
ђење у писмима одпосно хума- 
ног поступка војнпка и рус.ких вла- 
сти. Румунски професор Поповић 
упутпо је у „Адверулу“ писмо Кар- 
мен Силви (румунској крал>ици), 
којим је моли да потпомогне ру- 
мунску ствар и оствари сан народ- 
ни односпо Ердеља. И супрот за- 
брани префекта била је велика 
демонстрација у Галцу уз узвике: 
„Доље Аустрија!" У Букурешту се 
говори да је влада аустријска пре- 
мјестила своју резиндецију ближс 
њемачкој граници. „Тан“ доноси, 
да су Нијемци концентрисали на 
свом фронту све корпусе, ко- 
ји су до сада оперисали засеб 
но, у циљу потоњег очајничког по- 
кушаја офанзиве, прије коначног 
одступања, али се тачно да видје- 
ги, да ће исго тако побиједити као 
и на Марни! Французи су сузбилп 
њемачке трупе, које су покушале 
да нападну на Ремс.

Нрви мјесец рата коштао је Еп- 
глеску 45 милиона лира.

Штампа Кр. И. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник проф Јован Николић


