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за Црну Гору на годнну 10 перп., на по гол. 
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ЗА Црну ГоРУ БРОЈ 10 ПАРА 
ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА
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„ЧиезпЈк- Сенј^пе (МопПЉедго)

Рукописе вал>а слати Уредништву „Вјесника„ 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ 11О ПОГОДБИ

Њемачка би потписала мир.
ЛОНДОН. 9. септембра (Вијест 

Рајтерове Агенције). Јавља се из 
Вашингтона, да је тамошњи н>е- 
мачки посланик изјавио« да је 
Њемачка вољна да потпише мир 
под условом да јој се земљиште 
у Европи не окрњи.

Наредба енглеској војсци
Лорд Киченер, епглески министар вој- 

ни, пред полазак енглеске војске, којој 
је било намијењено да ратује на копну 
са Французима и Белгијаннима против 
Нијемаца, упутио јој је ову наредбу.

„Наређено вам је да отпутујете у ту- 
ђину као краљева војска, да тамо иомог- 
неге својим француским друговима про- 
тив навале заједничког непријатеља.

Имате да иснуните тежак задатак, који 
ће од вас тражити и одважности, и енер- 
гије, и стрпљења.

Имајте увијек на уму да част и досто- 
јанство британског царства зависи од 
вашега личног држања. Биће вам лужност 
не само да претходите примјером у дис- 
циплини и одважности нод ватром, већ 
такође и да одржавате најпријатељскије 
односе са онима који вам буду помагали 
у овој борби.

Војне операиије, у којима ћете учество- 
вати, већим дпјелом развијаће се у једној 
нашој пријатељској земљи. и ви не мо- 
жете учинити веће услуге својој земљи 
до само тако, ако се и у Француској и у 
Белгији будете показали са оним правим 
н нсгинитим обиљежјем енглеског војника.

Будиге увијек приступачни. пажљиви 
н добри П< шг\јте туђу имовину н сма- 
грајте пљачку као нс.и>с ојно дјело.

Вас не примити I р ; овремено вам 
указати највеке пов ерење. Ваше држање 
треба да оправда овај пријем и ово по- 
вјерење. Своју дужнос! испунићете само 
тако, ако булете здрав.ч и гога ради ва 
ва.м се увијек и С1ЈЛН0 чувати сваког 
претјеривања. У овом новом предузећу 
можете доћи у искушење нрема пићу и 
нрема женама. Овим двама искушењима 
треба одважно да се одупрете, и, нона 
шајући се према женама с пуно ношто- 
ваша, греба вам да избјегавате с њима 
свако пријатељевање.

Испуните своју дужност ваљано, бојте 
се Бога, пошгујте краљаи.

Бугари за Русију
Кореспондент „Руског Слова“ из 

Букурсшта јавља, да је говорио с 
једном групом Бугара, међу којима 
је био и посланик Народног Со- 
бр< ња Наумов. Овај јс рекао: Ср- 
да г’<) влс молим да јавите великој 
братскоЈ ?усији. да бугарски народ 
неће никада и ни за штм, НИ под 
којим условима дићи своје руке 
противу Руса. Велика ће Русија, 
побједивши, ослободиги по други 
пут Бугарску од швапскога утицаја, 
од вјечитога немира и интрига, који 
разривају наше развиће. Бугарски 
народ са сузама у очима моли Бога 
за успјех рускога оружја да се 
ослободи одтевтонскогугњетавања.

Докле ће трајати рат?
Француски војни стручњак, пу- 

ковник Анри Мордак, предвиђао је 
прије неколико година могућносг 
европског рата, па је о том питању 
дао ово своје занимљиво мишљење.

Понајприје, каже пуковник Мор- 
дак, рат се неће завршити првим 
побједама, до којих ће доћи између 
Нијемаца и Француза у току прве 
двије-три недјеље од почетка рата. 
С тиме ће проћи цио први мјесец 
у прогоњењу оне стране, која буде 
побијеђена.

Други ће мјесец проћи у новој 
концентрацији снага. При крају тога 
мјесеца доћи ће до нових крупних 
сукоба, који ће са прогоњењем по- 
бјеђенога испунити и заузети и овај 
мјесец.

Концем трећега мјесеца доћи ће 
на руској граници и на мору до 
таквих битака, које ће одлучно у- 
тицати на даљу борбу француских 
и њемачких армија.

Даљи развој догађаја зависиће 
од многих случајности, које је те- 
шко предвидјети. Но у сваком слу- 
чају, узевши у обзир све услове: 
материјалне, политичке, финансиј- 
ске, психолошке и стратегијске, мо- 
ра се доћи до закључка да се рат 
у XX вијеку не може продужити 
ни на цијелу годину.

Већ послије првих мјесеци на- 
ступиће економски, индустријски и 
трговачки застој у свих народа и 
у толикој мјери, да ће довести све 
у највећу оскудицу.

Тај моменат економске кризе из- 
биће између трекег и шестог мје- 
сеца и — тад Ке се прекинути рат.

Смотрене владе треба да имају 
ово у виду и да се спремају за тај 
моменат, а и народи исто тако, јер 
се европски рат неће, као други, 
окончати великим побједама вели- 
ких армија.

Овдашњи Царско-Руски Војни 
Агент г. генерал Н. Потапов, при- 
мио је ово званично сапштење:

Петроград, 6. септембра, 9 сати 
у вече. Наша је војска заузела у- 
тврђења Сењави на ријеци Сани и 
Самбор на ријеци Дњестар.

Аустријске аријергарде одбачене 
су са ријеке Вишњи с ону страну 
Сана. На лннији Радимно-Медика 
непријатељје уништио мост наСану. 
јарослав је у пламену Вјероватно 
да су Аустријанци запали своје ма- 
гацине који се у томе граду на 1а 
зе и у којима је концентрисан њи 
хов ратни материјал. У р јонуСан- 
домир-Радомисл заробљено је 2. 
сентембра више од 3 000 војника 
и узето 10 тонова. У Немирову и 
његовој најближој околини захва- 
ћено је 8 000 кола с артиљеријским 
матерпјалом. У крајевима, које је 
наша војска заузела, наилазе се 
свакога дана многобројни залутали 
војници, који се предају.

На њемачком фронту није било 
боја.

Дневник
Лажни узбунљиви гласови. I ш 

који пут се кроз нашу пријестоницу 
растури какав лажни узбунљиви 
глас, који у јавно миш вење уноси 
забуну и неспокојство. Надлежни 
лако могу да стану на пут овоме 
баспосличарству негативних душа. 
Треба трагати за извором, па ће 
се пресјећи мах таквоме, по државу 
и народ, штетном послу. Нарочито 
сад, кад послије сјајних побједа 
Савезничког и нашег оружја нема 
мјеста ни лажним црним гласовима 
нити вјеровању у рђав или непо- 
вољан крај свршетка наше зајед- 
ничке ствари, требало би најстро- 
жије казнити разносаче неистинитих 
вијести.

Поштанске вијести. Премаспо- 
разуму наше и Италијанске Главне 
Управе Пошта, писмоносна пошта 
(писма, новине и упутнице) за Ита- 
лију и преко ње за остале земље, 
шаље се од стране наших пошта 
преко италијанске поште у Скадру, 
и из овијех прима истијем правцем, 
као за сада најподеснијим, док би 
се омогућио паробродски саобраћај 
између Бара и Бариа.

ТЕЛЕГРАМИ
Рим, 7. септебра. Лијево крило и 

центар енглеско-француске војске 
напредују с успјехом. Њемачки на- 
пади одбијени су побједноносно. 
Заробљен је велики број њемачких 
војника. Руси су код Сандомира 
заробили 3.000 Аустријанаца и за- 
хватили 3.000 муницијских сандука 
и 22 топа.

Ваљево, 8. септембра. Наше тру- 
ие од Вишеграда заузеле су у свом 
даљем наступању положаје западно 
од Рогатице. На фронту Лзубо- 
вија—Зворник—Лозница наше тру- 
пе потискују и даље непријатеља, 
који у свом повлачењу даје очајан 
отпор. На фронту Лозница—Рача 
није се десило ништа значајније, 
осим што су код Курјачице пониш- 
тени непријатељски мостови и не- 
пријатеЈБ био принуђен да се по- 
вуче са наше обале хитно осгав- 
љ$јући свој главни материјал. На 
фронту Митровица- Шабац наше 
су трупе снажно напале ненријате- 
ља, који је код Дреновачке Аде 
покушао пријећи Саву. На осталим 
лјеловима фронта није било ничега 
важнијега.

Аустриска варварства
Ваљево, 8. сентембра. Нродиру- 

ћи на аустриско земл»иште, наша 
војска сазнаје свакога дана о не- 
чувеннм звјерствима, која аустриј- 
скл официри и војници чине над 
нашим тамошњим живљем. Кад је 
63 пук брдске бригаде нрелазио 
кроз село Тупци у Босни, коман- 
дир 1. батаљона наредио је да се 
убију 5 сеЈвака и једно дијете због 
тога, што нијесу умјелн рећи, да 
ли има српске војске у близинн. 
11ошто су побијени, један поручник 
опалио је на њих мртве још по је- 
дан метак. Исти батаљон наишао 
је изнад села Бијелог Брда на два 
сељака, који су имали код себе не- 
колика картона од војничке изгуб- 
љене муннције. Само због тога један 
поручник дао их је обојнцу убити. 
Код истог мјеста побијено је још 
њих петоро: три човјека, једна же- 
на и једно дијете само с тога што 
је један муслиман доставио да су 
били нознати са једним жандармом 
који је пребјегао у Србију. Исти 

л ои послије свршене борбе за- 
гво! ио је у једној кући 17 чељади
I све их жнве изгорјели војници 

прве четс 1рвог батаљона 37. пука.
II су ј:о заиалили између мје- 
ста Руда и Увца једну кућу зајед- 
но са ук)ћанима. У том истом пу- 
ку по неколико је пута објављи- 
вано, да ће сваки ко ухвати пра- 
вославпога попа добитн од коман- 
де батаљона сто, а од команде пу- 
ка три стотине круна. У вароши 
Рудо војници 64. пука објесили су 
православнога попа о клатно зво- 
на, спалили српску читаоницу и 
много српских кућа и дућана. У 
Тузли је објешен Мишко Јовано- 
вић, посједник биоскопа, под оп- 
тужбом за саучесништво у сарајев- 
ском атентату. У Кослуку је обје- 
шен један поп само с тога што је 
једна жена доставила да је узвик- 
нуо: Живио Краљ Петар! 11о иска- 
зима заробљеника сваки аустриј- 
ски војних носи са собом у фише- 
клији по пет шипака куршума дум- 
дум. Ови се искази потврђују том 
околношћу, што се код многих 
наших рањеника виде онаке ве- 
лике ране какве праве куршуми 
дум-дум и у опште експлозивни 

куршуми. I Јоред тога нађени су 
на позицијама непријатељски кур- 
шуми за које је комисијски утвр- 
ђено да су експлозивни. Накнадно 
се сазнаје за звјерства која су ау- 
стријске трупе чиниле приликом 
свога упада у Санџак. Кад је 37 
пук ушао у Санџак, одмах је про- 
читана наредба да се све куће пале, 
а сумњиви Јвуди вјешају; многе су 
чете узимале са собом мјештане и 
тјерале их да носе војничку и ма- 
теријалну опрему. Кад им више 
нијесу били потребни, Аустријанци 
су их обично убијали бајонетом. 
У једном селу близу Увца на са- 
мој граници убјено је петоро браће.

Бордо, 8. септембра. (Званично). 
Новости су доста задовољавајуће. 
НепријатеЈв се повлачи на више 
тдчака.

Лондон, 8. септембра. У прије- 
стоној бесједи приликом закључења 
сесије парламента каже се: „Ми се 
боримо ради часне сврхе и нећемо 
оставити оружје прије него што циљ 
буде постигнут. Ја имам пуно по- 
вјерења — рекао је КраЈБ — у зајед- 
ничке напоре мојих вјерних по- 
даника“.

Бордо, 8. септембра. Њемачку 
понуду за преговоре о примирју 
Белгијанци су одбили. Они су ри- 
јешили да се боре до краја.

Ваљево, 8. септембра. При на- 
паду непријатеља 6. ов. мјес. Њ. 
Кр. Височанство Краљевић Ђорђе, 
водећи један батаљон петог преко- 
бројног пјешадијског нука на јуриш, 
рањен је. Пушчано зрно прошло 
му је поред кичменог стуба и изаш- 
ло на десну препону. Повријеђени 
су само мекани дјелови, и према 
љ>екарском мишљењу опасности за 
живот нема. Краљевић је на заво- 
јишту и сјутра ће се рано пренијети 
носилима у Крунањ.

Лондон, 8. септембра. (званично) 
Из Анверса јављају: У сриједу у 
вече њемачке труне из Брисела 
кренуле су се за Термонд. Преко 
цијеле ноћи и преко дана канонада 
је трајала без престанка. 11а уласку 
у вароши води се артиљеријска 
борба између Нијемаца и Белгија- 
наца. Кад се њемачка пјешадија 
појавила наспрам једнога мјеста, 
које су Белгијанци разрушили, до- 
чекана је јаком митраљешком ват- 
ром. Нијемци су сс повукли у 
нереду.

Петроград, 8. септембра. Јавља- 
ју из Беча, да су у тој вароши по- 
литички кругови јако утучени, јер 
њемачка војска не може доки ви- 
ше у помоК Аустро-УгарскоЈ. Исто 
тако мисли се да треба започети 
преговоре о миру да би се сиасли 
остатци Монархије.

Петроград, 8. септембра. (Зва- 
нично). Па аустријскоме фронту 
руске труне прелазе ријеку Сану 
сузбијаћи положај Рава—Руска. Ру- 
ске су трупе задобиле 30 топова и 
више хиљада заробљеника, затим 
доста хране и муницијс. Резултати 
гоњења непријатеља у овоме прав- 
цу нијесу још познати. У борови- 
тим предјелима Бјелгараја нађене 
су многе аустријске батерије које су 
у бјегству оставЈвене. Војска гене- 
рала Брусилова, одбивши посљед- 
њи очајни напад Аустријанаца, за- 
робила је велики број непријатељ- 
ских војника и топова, који број 
још није утврђен. Команданти кор- 
пуса управљали су својим једини- 
цама са прибраношћу и више гТута 



у критичким тренутцима преотели 
побједу од непријатеља. Генерал 
Брусилов нарочито истиче изван- 
редну активност бугарског генерала 
Ратка Димитријева. На десној обали 
Дњестра Аустријанци су се зауста- 
вили код Дорогобића и Черновица, 
мјеста у Буковини. Цијелу околину 
ових двију вароши руске су трупе 
заузеле без борбе.

Амстедрдам,8. септембра. Јавља- 
ју из Анверса, да је један њемачки 
аероплан, који је долазио и летио 
изнад вароши, један белгијански 
биплан одагнао пошто га је гопио 
неко вријеме према југу. Лист „Кел- 
нише Фоклсцајтунг**, говорећи о 
битци код Лавова, вели, да је ау- 
стријски генерал-штаб имао да бра- 
ни велики фронт у Галицији, док 
су Руси могли бирати мјесто за 
офанзиву и концентрацију својих 
главних снага. Разумије се, да је 
ствар наше вјерне савезнице и на- 
ша ствар. Руси су се јако варали, 
надајући се да ми о овоме нећемо 
водити рачуна.. У свакоме поглсду, 
и поред свега, битка код Лавова. 
остаће за Аустро-Угарску ванредно 
важно војничко дјело. Примјера јед- 
не борбе од девет дана и по том још 
од шест, нема равнога у цијелој 
историји. Толика снага отпора и 
истрајности према јачим пеприЈа- 
тељским снагама треба да пам у- 
лива највеће поштовање.

Петроград, 8. септембра. Аусриј- 
ска коњица претрпјела је велике 
губитке. Још од почетка рата она 
је потпуно изчезла са бојнога поља. 
За вријеме друге половине битке 
у Галицији ње није нигдје било да 
ослобађа позадину са оне стране 
Висле.

Париз, 8. септембра. На пашем 
лијевом крилу са десне стране ри- 
јеке Ена и у предјелу околном ми 
смо напредовали. Ми држимо све 
висове на деспој страни ријеке Ена 
између Рибекура и Соасона. Према 
нама непријатељ изгледа да се по- 
јачава новим трупама, које долазе 
из Лорена. Па нашем центру Ни- 
јемци се нијесу макли из дубоких 
опкопа, које су саградили на нашем 
десном крилу. Наше наступање у 
Лорену је правилно. Скупа узевши, 
обје су стране добро укопане и 
врше дјелимичне пападе на цијелом 
фронту. При томе ни са једне ни 
са друге стране није било коначних 
резултата.

Ниш, 8. септем. Румунски лист 
„Журнал де Балкан“ у својим бро- 
јевима од уторника и сриједе 2. и 
3. септембра донио је нотицу на 
телеграм свога нарочитог дописника 
из Софије о вијести лансираној из 
Беча, да су Срби наметнули вароши 
Битољу ратну контрибуцију од два 
милијона динара. Ово су донијели 
и неки бугарски листови. Овлаш- 
ћени смо изјавити, да је ова вијест 
потпуно неистинита и да је већ 
једном демантована.

Лондон, 9. септембра. Рајтерова 
Агенција јавља према једној депеши 
из Берлина, да предстоји крај бит- 
ке. Из тога се зикључује да је отпор 
Нијемаца ослабио. У коминикеу 
Пресбироа, који је издан прејучеу 
три и по часа по подне, вели се 
да је ситуацуја остала иста. Ње- 
мачки контранапад против прве ди- 
визије, који је извршен ноћу, био 
је одбијен. Вријеме је рђаво, не- 
престане кише.

Лондон, 9. сепгембра. Јављају 
из Беча, да у аустриској пријесто- 
ници влада извјесни страх и ако 
се становништво и даље пада да 
ће Њемачка спасти ситуацију.

Лондон, 9. септембра. Рајтерова 
Агенција јавља из Рима, да је у 
Бечу дошло до озбиљних нереда. 
На министарствима војном и спољ- 
них послова иолупани су прозори.

Париз, 9. септембра. Из Анверса 
се званично јавља, да су утврђења 

Намира потпуно порушена послије 
једног жестоког бомбардовања, ко- 
је је трајало три дана и двије ноћи 
без прекида. Неколико њемачких 
официра преобучених у француске 
официре, покушали су да баце у 
у ваздух мост близо Руана. Сви 
су ухваћени.

Лондон, 9. септем. Лојд Џорџ 
је у једном говору описао улогу 
Русије, која се латила оружја да 
заштити своју млађу сестру Србију, 
која је била иритиснута и коју је 
Аустрија хтјела да под сваку ци- 
јену уништи. Русија је казала Ау- 
стрији-. Не дирај у моју сестру, 
ако нећеш да пропаднеш! Аустрија 
није иослушала, и сада се налази 
на умору.

Париз, 9. септембра. Хавасова 
Агенција јавља из Рима, да је ви- 
јест као да је Италија оперисала 
или извршила искрцавање трупа у 
Валони, демантована.

Будимпешта, 9. септембра. Но- 
жар је уништио парни млин Ели- 
забета; пламенови су прогутали око 
сто вагона жита и брашна и 400.000 
празних џакова. Штета се рачуна 
па милион и по круна.

Петроград, 9. септембра (зва- 
нпчно). Аустријске трупе, које су 
покушале да задрже наше насту- 
пање на фронту Баранов—Рани- 
шов. одбијене су са великим губит- 
цима. Наша опсадна артиљерија 
бомбардовала је утврђења Јаро- 
слава. Отпочеле су борбе противу 
гарнизона Пшемисла, чија је арти- 
љерија ступила у акцију. Руске 
трупе, пролазећи кроз шуме, налазе 
аустријске батерије, које је непри- 
јатељ напустио.

Петроград, 9. септембра. Вол- 
фова Агенција је јавила, да је 5. 
септембра један руски генерал око- 
ван у Халу и да ће бити изведен 
пред ратни суд зато што је тобож 
издао заповијест да се спале све 
њемачке насеобинеу Источној 11рус- 
ској, да се истријебе сви људи, па 
чак и они који не узимају учешћа 
у рату или који снабдијевају не- 
пријатеља храпом.

Главни Генералштаб изрично де- 
мантује те вијести. Никада ниједан 
руски командант није издао такву 
заповијест изузевши у изванредним 
случајевима. Када су чланови Криг- 
ферајна пуцали на руске трупе, та- 
да су командапти прибјегавали ре- 
пресалијама, које ипак немају ничега 
заједничког са инкриминисаним за- 
повијестима. Свједочанства очеви- 
даца, која је објавила сама њемачка 
штампа, најбоље демантују ове 
оптужбе. Аутентичне заповијести, 
које су издавали наши, приказују 
у сасвим другој свјетлости држање 
наших виших официра према не- 
вином становништву. Што се тиче 
рускога генерала, који је окован и 
транспортиран у Хал и његовог 
извођења пред ратни суд, тај нови 
пачин вођсња рата наћи ће, извјесно, 
достојан одјек код Руса, који ће га 
умјети примијенити на заробљени- 
цима, који предсгављају искварен 
војнички морал, а кога се њемачки 
виши официри тако сјајно придр- 
жавају.

Софија, 9. септ. ЈЈист „Утро“ 
јавља, да је бугарски генерал Ратко 
Димитријев био тешко рањен у јед- 
ној борби близо Томашева.

Берлин, 9. септ. Главни Стан јав- 
ља да се до синоћ ситуација на 
западу није у главном измијенила.

Лондон, 9. септембра. Лондонско 
пристаниште пружа слику до сада 
непознате активности. Докови су 
прспуни пе само лађама, које су 
узапћене, него такође и многоброј- 
ним лађама, које су морале пре- 
кинути свој пут у пристаништа 
на Континенту. Број радника на 
доковима, који истоваравају те бро- 
дове. велики је. У товарима се на- 
рочито налазе огромне количине 

жита од којих је већи дио био о- 
предијељен за Њемачку.

Штрасбург, 9. септ. Отворена је 
истрага противу пређашњег посла- 
ника Рајхстага алзаслоренског као 
и против предсједника колмарске 
општине, који је оптужен за веле- 
издају.

Штокхолм, 9. септ. Министар 
спољних послова изјавио је у се- 
нату, да се влада једнодушно тру- 
ди да очува до краја неутралитет 
ПЈведске. Сви шефови странака 
изјавили су да се у томе питању 
потпуно слажу са владом.

Берлин, 9. септ. (Званично). Ен- 
глези су заузели варош Рабен, ње- 
мачку главну варош у Новој Гви- 
неји.

Петроград, 9. септ. Аустриски 
листова добили су заповијест да 
више не уносе у своја издања ви- 
јести са француског ратишта. У 
аустриској војсци недостаје живот- 
них намирница. Војници се хране 
пријесним поврћем. Велики број 
војника је болестан. Руски љекари 
по причању њихових болесника 
протестују противу гнусног посту- 
пања њемачких љекара према рус- 
ким бблесницима поданпцима у 
Њемачкој. На листи има већ 438 
потписа љекара, који протестују.

Цијела Румунија тражи да се 
објави рат Аустро-Угарској. Влада 
пријети да ће извршити државни 
удар.

„Тан“ вели да је немогуће за- 
кључити мир све докле њемачки 
милитаризам не буде потпуно сло- 
мљен. Јављају из Берлина да је 
њемачки посланик у Букурешту 
стигао у Берлип. У томе одласку 
посланиковом види се незадовољ- 
ство Њемачкс држањем Румуније.

Предсједник Лондонске општине 
телеграфски је честитао предсјед- 
нику Нетроградске општине пово- 
дом сјајних успјеха руске војске у 
Галицији.

Њемачки амбасадор у Вашипгто- 
пу изјавио је да неће више да прима 
америчке новинаре.

Вијести, које стижу из Цариграда, 
потврђују да је букнуо устапак у 
Арабији. Нова група Нијемаца сти- 
гла је у Цариград. Јав.ља се о до- 
ласку два артиљеријска генерала.

Дошло је до русофилских мани- 
фестација у неколико вароши у Ер- 
дељу. Г. Филипеску, пређашњи ру- 
мунски војни министар, мишљења 
је да Румунија смјеста уђе у Ердељ.

Петроград, 9. септембра. Нрема 
вијестима приспјелим из Њујорка 
Аустријанци су изгубили у борбама 
од 17 дана 180.000 војника и 1400 
топова.

Коњица аустријска је потпуно де- 
зорганизована у потоњим биткама.

Руси су успоставили жељезнички 
саобраћај Волочиск-Лавово.

У Бечу су билС оштре демон- 
страције пред министарствима ино- 
страних дјела и рата.

Новине бечке доносе позив владе 
на одбрану отаџбине. У Бечу и 
Пешти образована је милиција.

Њемачки унутрашњи зајам није 
се могао остваритп усљед врло 
рђавог финансијског стања.

Ремек дјела француских вјештина 
избачена су из берлинских музеја.

У селу Куни сударила се руска 
војска са Курдима под заповједни- 
штвом Тамирјанга, који је ноћу 
пребјегао у Турску. Губитци Курда 
су огромни, Руси су изгубили де- 
вет војника.

Саопштење француско доноси да 
се битка на Кроанском ГЈлато-у 
свршила у корист Француза, који 
су заробили масу Нијемаца. Нијем- 
ци не могу да наступају на фронту. 
У Ремсу су Нијемци нарочито пај- 
жешће бомбардовали славну исто- 
ријску катедралу од које су остали 
само зидови. Ситуација је уопште 
неизмијењена.

Лојд Џорџ у говору олносно ре- 
крутовања рекао је: треба научити 
[±>емачку да аоштује уговоре, а 
њемачко варварство се мора униш- 
тити.

Нова велика битка у Француској
Њемачки Хуни спаљују катедрале

Бордо, 9. септембра. Оишта си- 
туациЈа савезничке војске све је по- 
вољнија. Нијемци узмичу на оба 
крила. Њихови очајни напади сви 
су одбијенп, многи су Нијемци за- 
робљени. Узмицање Нијемаца према 
Аргону врло је важно, јер њихова 
главна сила биће одвојена од Меца 
и одбијена према Белгији, чија је 
војска послије заузећа Термонда 
напала Нијемце на линији Ган-Тер- 
монд у близини Брисла. Велика 
битка, која је започета, трајаће не- 
колико дана. Сви су изгледи, да 
ће Нијемци изгубити, у ком случају 
морају напустити француско земљи- 
ште и то са великим губитцима 
пошто ће им пут за повратак би- 
ти пресјечен и белгијска војска 
бити с бока. Нијемци су из освете 
за својс неуспјехе запалили чувену 
катедралу у Ремсу. Француска влада 
послаће протест свим силама про- 
тиву тог новог њемачког ванда- 
лизма.

Из Вашингтона јављају да је 
њемачки канцелар дао изјаву аме- 
ричком амбасадору у Берлппу, да 
]е рат Њемачкој наметнут и да су 
се непријатељи Њемачке обавезали 
да не закључују засебно мир и да 
је послије Аскитове пзјаве, да ће 
се Енглеска борити до краја, дуж- 
ност Сједињених Америчких Држа- 
ва да тражи од Савезпика њихове 
приједлоге односпо мира, додајући: 
Њемачка хоће мир, који би је обез- 
биједио од будућих напада.

Сматра се да је Њемачка у ве- 
ликој незгоди и страху. Француска 
штампа попова понавља пријет?.. 
Турској ако само не остане на миру, 
и хвали држањегрчке владе. Замјера 
Румунији што не улази у акцију 
и окривљује Краља Карола. Ако 
се Румунија не умједне одлучити 
на вријеме — а крајњи је рок близо 
— Силе побЈеднице даће Буковину 
и Ердељ другоме. Комбинација има 
доста. Претензије су краљеве: не 
ризиковати ништа, а надати се да 
се добију земље купљене крвљу 
других народа, који прелазе аустри- 
ску границу. Румунски народ треба 
да тражи да изврши своју дужност. 
Нека влада учипи своје.

Бордо. 9. септембра. Битка се 
продужује на цијеломе фронту од 
Оазе до Мезе без коначног резул- 
тата. На десној обали Оазе Фран- 
цузи су јуче пред вече држали правац 
Соасон—Мец—Рибекур. Између О- 
азе Граона није било никакве 
промјене. 37. француска дивизија 
отела је једну њемачку заставу. 
Између Аргона и Ремса одбијени 
су жестоки њемачки напади. У 
Шампањи није било вижнијих про- 
мјена. Французи заузимају Мелзи- 
кур. На десном крилу није било. 
промјене.

Лондон, 9. септембра. У говору, 
који је држао у Единбургу, Аскит 
је правдао објаву рата, који је Ен- 
глеска учинила Њемачкој. I Бемач- 
ка је правила погрјешан рачун са 
јединством духова у Британској Ин- 
дији. Њемачка цивилизација до- 
дао јс он носиће од сада на себи 
љагу због Лувена, Намира и Тер- 
монда.

Петроград, 9. септембра. Комен- 
таришући вијести о евентуалности 
преговора за мир, париски „Тан“ 
вели, да Савезници неће завршити 
рат прије него што буде срушен 
немачки милитаризам и прије него 
што буду уништени његови узроци 
и његове посљедице отклањајући 
тако сваку наду на повратак ста- 
роме стању.

Штампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник нроф. Јован Николић


