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Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника“
а претплату и огласе Администрацији

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

ЦИЈЕНА:
за Црну Гору на годнну 10 перп., на по год. 

5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА ЦРНУ ГОРУ БРОЈ 10 ПАРА
ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИК
АДРЕСА:

„Вјесник4* Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
„УЈезшк* СеПЈ^пб (МоШепе^го)

Нрај Аустро-Мађарске
— Руси пред Пештом

ПЕТРОГРАД, 21. септембра. Јуче 
је стигао извјештај да се руске 
трупе налазе на пола пута из- 
међу Карпата и Будимпеште. 
Мађарска пријестоница захваћена 
је паником. Власти су изгубиле 
главу. Општа разочараност у по- 
гледу њемачке и аустријске вој- 
ске. Двор. влада и војна партија 
све више желе мир. У Будим- 
пешти појавила се колера, тифус 
и дифтерија. Опште је стање о- 
чајно.

Овдашњи Царско-Руски Војни 
Агент, г. генерал Н. Потапов, при- 
мио је ова званична саопштења:

Петроград, 19. септ. у 810 у вече.
Сукоби на источно-прускомфрон- 

ту продужавају се. У рејону Мари- 
јанпола започета битка још није 
ријешена. Наша је војска коначно 
заузела ноћним нападом њемачку 
позицију у Красној, западно од 
Симна. Одступање непријате.ља од 
Лајпуна на Сувалки свршава се 
под нашим енергичним надирањем. 
На косама Сејни—Сувалки непри- 
јатељ је под навалом наше коњице 
и ватром наше артиЈверије у не- 
реду одступио.

У предјелу Сувалок воде се у- 
порни бојеви; њемачка појачања, 
која су жељезницом доведена у по- 
моћ у Маркграбово, пријешла су 
у наступање на фронту Августов— 
Сувалки. Близу Рачки предузели 
су Нијемци бајонетски напад, али 
су претрпјели велике губитке у мрт- 
вима и заробљенима. Августов је 
бомбардовала са сјеверо-запада 18. 
септембра тешка артиЈверија, али 
је наша пјешадија, прешавши у на- 
ступање, савршено протјерала не- 
пријатеља из тога краја.

У рејону Граева непријатељ је 
повучен, и наша је војска прешла 
на њемачко земљиште. Заплијењен 
је дио непријатељске артиљерије и 
аутомобили непријатељеви, који су 
оперисали против Осовца.

У рејону Млави непријатељ је 
прешао у наступање, али је енер- 
гично одбијен.

Петроград, 20. септембра. у 9*30 
у вече.

Битка око Августова водила се 
19. сетембра с крајњим упорством. 
Непријатељ је наваљивао пут сје- 
верај и чинио жестоке нападе из- 
међу Рачки и Боржимена, настојећи 
да заузме западне изласке из Ав- 
густовских шума. На коси Лодсее 
—Шиплишки покушавЈ.ла је прва 
њемачка кавалеријска дивизија да 
задржи напредовање наше коњи- 
це. Бој се започео већ у сумрак. 
Њемачки ескадрони нијесу сачекали 
наш напад, него су кренули натраг 
и уз велике губитке расули се, по- 
влачећи у неуредно одступање и 
пјешадију, која их је штитила.

Ми смо заузели линију Рајгрод 
—Калварија—Маријамиол.

На лијевој обали Висле. у рејону 
Кјелци—Андрејев, дошло је само 
до омањих сукоба.

У Карпатима наша се је војска 
спустила у долину ријеке Нађ-аг. 
Аустријски одред у Микулићима 
одбачен јс уз губитак артилерије 
и митраљеза.

Петроград, 21. септ. 2 30 по 
подне.

Августовска битка завршена је 
јучер, 20: септембра, с побједом. 

Пораз Нијемаца Је потпун. Они са- 
да неуредно одступају према гра- 
ницама источне Пруске. Наша вој- 
ска енергично гони непријатеЈБа, 
који узмичући баца по путу оружје 
и оставл>а кола, материјал и ра- 
њене.

Како је познато, августовска је 
битка сапочела 11. септембра. Ни- 
јемци су отворили ватру изтешких 
топова у предјелу Сопоцкима, по- 
мажући тиме своје наступање на 
цијелом фронту. Истовремено и на 
једном Нијемци су покушали у Друс- 
кенику да пробију наше положаје 
на Њемену. 13. септембра они су 
такођер отпочели наступати пут 
Осовца, али су посвуда наишли 
на јак отпор и били приморани на 
одступање.

Не ограничујући се само на по- 
требни отпор, ми смо 14. септем- 
бра прегпли у наступање, које Ни- 
јемци нијесу могли задржати, и ако 
су показали сву своју упорност.

Сад се Нијемци хитно повлаче 
из наших предјела, ананекиммје- 
стима то повлачење прелази у оје- 
ство.

Наша војска енергично прогони 
непријатела.

Овдашње Француско Посланство 
примило јеово званично саопштење.

Бордо, 19. септембра. 18. септем- 
бра продужена је жестока битка на 
лијевом француском крилу, особито 
у предјелу Роа, гдје су Нијемци, 
како изгледа, концентрисали велику 
војску. Акција се шири све више 
према сјеверу; фронт захваћа ли- 
нију до близо Араса (јужно).

На Мези су Нијемци покушали 
да подигну мост близо Сен Михе- 
ла, али је по ноћи уништен. У 
предјелу Веври наша се офанзива 
наставља корак по корак, а особи- 
то између Апрмо-а и Сен Михела.

На цијелом осталом фронту, и с 
једне и друге стране, није било 
важнијих операција.ТЕЛЕГРАМИ

Ваљево, 19. септембра. На фрон- 
ту Зворник—Лозница наше су тру- 
пе одбиле неколико снажних не- 
пријатељских напада и нанијеле 
непријатељу огромне губитке. Не- 
пријатељ је тукао артиЈвериском 
ватром Шабац и Мишар. На оста- 
лим фронтовима није се десило 
ништа значајније.

Петроград, 19. септембра. Од 
карпатских прелаза у руским су ру- 
кама два најважнија Ужок и Дукља. 
У том реону Карпата пролазе двије 
жеЈвезничке пруге и шест друмских 
путова за угарску равницу, у опе- 
рационом правцу ка Будим-Пешти.

Париз, 19. септембра. Савезници 
су јучер потисли Нијемце на ли- 
јевоме крилу сјеверно од Соме и 
на десном крилу у-Вевру. Сазна- 
је се да су савезници посљедње не- 
дјеље заробили 30.000 Нијемаца.

Париз, 19. септембра. У предје- 
лу вароши Роа једна жестока борба 
срећно се окренула у нашу корист. 
Општи је утисак повоЈван. Два ње- 
мачка аероплана хтјели су јутрос 
доћи над Париз, али чим су опа- 
зили француске аероплане, који су 
им послати у сусрет, вратили су 
се највећом брзином.

Американска штампа жестоко 
напада њемачку врховну команду, 
која шаље аероплане да бацају бом- 
бе на Париз.

Париз, 19. септембра. Белгијанци 
су поново отели Малин.

Париз, 19. септембра. „Тан“ при- 
јети Турској пречишћавањем рачу- 
на „Фигаро" доноси чланак Ана- 
тоа, у коме се каже поводом ау- 
стријских неуспјеха: Ма шта да се 
деси, врата истока затворена су 
Нијемцима. Јужни Словени су осло- 
бођени". ИЈтампа доноси Данунчи- 
јев чланак, којим позива Италију 
против Нијемаца.

Рим, 19. септембра. Листови јав- 
љају да је јуче потонуо на мору 
према Риминиу један пароброд, који 
је наишао на мину. Било је 10 жр- 
тава. Министар војни наредио је, 
да се крену двије ратне лађе с на- 
рочитим апарагима за хватање 
мина.

Ниш, 19. септембра. Волфова 
Агенција јавља да су Француска, 
Енглеска и Белгија у априлу 1914. 
године закључиле војну конвенцију, 
доказујући да је Белгија сама на- 
рушила неутралност. Агенција до- 
даје да ће се овај докуменат обја- 
вити. Француско посланство овлаш- 
ћено је да изјави да је ова вијест 
чиста измишљотина. Ако се таква 
документа објаве, онда су фалси- 
фикована.

Атина, 19. септембра. Испади 
Аустријанаца из Пшемисла пропали 
су. Аустро-угарска војска се и даље 
у нереду повлачи губећи много- 
бројне заробљенике, топове и ма- 
теријал. У кланцу Ужок на југу од 
Пшемисла један руски одред при 
углгску у Мађарску погукао је једну 
мађарску бригаду.

Рим, 19. септембра. „Ђорнале д’ 
Италија“ јавља, да скоро предстоје 
велике борбе руско-аустриско-ње- 
мачке код Кракова. Руси ће ту 
имати милијон људи и тешку ар- 
тиљерију.

Петроград, 19. септембра. Главни 
штаб саопштава: Руске трупе и 
даље одбијају непријатеља са гра- 
ница губернија Сувалки, Петровска 
и Ломза. Борба је била огорчена. 
На западу од Симноа њемачке тру- 
пе, које су нападале на Осовац, 
повлаче се на сјевер. Јаке непри- 
јатеЈвске снаге, од којих ]е већина 
доведева са запада, концентришу 
се у западним дјеловима губернија 
Петроков и Кјелце. Руска коњица 
и руске претходнице врше енергично 
извиђање спрјечавајући кретање не- 
пријатељево. Нијемци се труде да 
се увијек служе друмовима на ру- 
ском земЈвишту, јер сви сеоски пу- 
теви јужно од Шчучина, сада раз- 
ваљени, отежавају везу између тру- 
па. Руске трупе напредују свуда у 
наступању.

Петроград, 19. септ. (Службено). 
Борба на фронту у Источној Пру- 
ској наставља се. Борба у предјелу 
Маријанину још није дала дефини- 
тивни резултат. Дефинитивно смо 
заузели позиције њемачке код Кра- 
сноа на западу од Симноа.

Послије једног ноћног напада под 
енергичном офанзивом рускихтрупа 
непријатељ се повукао у правцу 
Сувалки. Каваљерија руска, зашти- 
ћена артиљеријом, често је промет- 
нула повлачење њемачко у пораз. 
Огорчена борба води се у предјелу 
Сувалки. Појачања њемачка, по- 
слана жељезницом, стигла су да 
потпомогну непријатеЈБско повла- 
чење и предузела су офанзиву на 
фронту Аугустово-Сувалки. Ни- 
јемци су извршили један бајонет- 

ски ноћни напад близо Красна, 
али су претрпјели огромне гу- 
битке у мртвим и рањеним. Аугу- 
стово је бомбардовано опсадном 
артиљеријом (са источне и сјеверо- 
западне стране) до два сахата по 
1одне. Пјешадија руска пријешла 
је у једном тренутку одлучно и 
потпуно одбацила непријатеЈва из 
овог предјела. Нијемци су истјерани 
из Шчучина и Грајева гдје су руске 
трупе заузеле њемачко земљиште. 
Руси су задобили један дио трена 
и аутомобила од оне њемачке ко- 
лоне, која оперише противу Осовца 
и у предјелу Млаве. Непријатељ је 
био предузео демонстративну офан- 
зиву која је била одбијена од на- 
ших трупа.

Париз, 19. септ. Четири корпуса 
баварске и саксонске војске ради 
појачавања Аустријанцима отпуто- 
вали су како би спријечили Русе 
да не продру у Шлезију. Трупе 
аустро-њемачке, којима командује 
генерал Хинденбург, позване су у 
Источну Пруску.

Петроград, 19. септ. Нијемци на- 
стављају са утврђивањем Дисел- 
дорфа и обале Рајне, гдје мисле 
да ће се моћи одупријети. Молтке, 
шеф генерал-штаба, мишљења је 
да одбранбену линију почне код 
Мајнца. По гласовима, који су стиг- 
ли у Букурешт, Нијемци су пре- 
трпјели огромне губитке. У посљед- 
њима борбама није остало више 
од једног пука пруске гарде.

Париз, 19. септ. (Службено) На 
нашем лијевом крилу наставља се 
огорчена борба, нарочито у пре- 
дјелу Роа, гдје изгледа да су Ни- 
јемци сконцентрисали огромну сна- 
гу. Акција се проширује све више 
на сјеверу. Борбени фронт сад се 
продужује до предјела јужно од 
Араса. Нијемци су покушали да по- 
ставе мост преко Мезе близо Сан- 
Мишела, али је тај мост ноћас раз- 
рушен. Наша офанзива наставл>а 
се у Вевру без великог напредовања 
нарочито у предјелу Сан-Мишела.

Беч, 19. септембра. Један цари- 
градски лист саопштава, да је ав- 
ганистански Емир послао 400.000 
људи редовне војске под командом 
свога брата да заузме варош Пе- 
шавор, кључ Индије. Другу војску 
од 300.000 људи под заповијешћу 
Нашљедника послао је на Русију.

Лондон, 19. септембра. „Дељи 
Телеграф* пише: Г. Чсрчил је из- 
јавио да операције око хватања 
мина крајем енглеских обала неће 
бити лаке и да ће губитци у л>у- 
дима и лађама бити осјетни. Ми би 
ризикивали многс. а Њемачка врло 
мало.

„Тајмс“ вели: Трговци се жале 
да двјеста њемачких бродова, који 
су узапћени и сто педесет оних 
што су задржати, носе товаре по- 
главито за Енглеску, те енглески 
трговци узалудно очекују робу.

Берлин, 19. септембра. Као што 
„Берлинер Тагблату“ изТорина јав- 
љају, познати реорганизатор фран- 
цуске каваљерије и војни савјетник 
Грчке, генерал Еду погинуо је на 
челу своје дивизије приликом јед- 
ног коњичког јуриша. Пао је са 
коња погођен куршумом.

Петроград, 19. септембра. Енгле- 
ска штампа једнодушно сматра по- 
ложај њемачке војске у Француској 
као критичан. Губитци њемачки пре- 
ма службеним обавјештењима из- 
носе 120.000 људи. Економска си- 
туација Њемачке привлачи већу



пажњу штампе и поред забране да 
се о том говори.

„Њујорк Ворлд“ тврди да изме- 
ђу Цара Виљема и I јасљедника по- 
стоје затегнути односи и да цар 
Виљем чини одговорним Насљед- 
ника за поразе у Француској.

Неутралност Холандије узима не- 
пријатељски карактер према Њема- 
чкој.

Угарска је предузела ванредне 
мјере за рад око локализовања ко- 
лере.

Према једном пољском листу ди- 
ректори лавовских банака отишли 
су из Лавова однијевши оставе 
својих клијената. Далматински ли- 
стови, који су приспјели у Петро- 
град, износе пол каквим околно- 
стима живе Словени у Аустро-Угар- 
ској од како је почео рат. Влада 
је узимала за таоце нарочито прве 
личности да би обезбиједила пра- 
вилну циркулацију војних трупа.

У Русији се до сада налазе 73 
њемачке и 13 аустриских лађа.

У Паризу је основана лига за 
борбу против индустрије и трго- 
вине њемачке и аустриске.

Министарству унутрашњих дјела 
поднесен је извјешгај о пљачкању 
и пустошењу што су учинили Ни- 
јемци у предјелима Томашева, Бел- 
гораја и Замосте.

19. септембра Цар је подарио 
генералу Брусилову орден Св. Ђор- 
ђа III. степена за храбру одбрану 
Городока. (од 24. до 30. августа.)

Лондон, 19. септембра. Војне 
власти извјештавају, да рибарске 
лађе неутралних народа неће има- 
ти више права почевши од 18. сеп- 
тембра да улазе у пристаништа сје- 
верне Енглеске обале ни да излазе 
из ових пристаништа ради лова. 
Лов се допушта само на западној 
обали.

Рим, 19. септембра. Из аутен- 
тичних извора може сетврдити, да 
су се послије посљедње измјене 
нота између Порте и Грчке по 
предмету одузимања муслиманских 
имања у Маћедонији и Епиру обје 
владе сложпле да турско-грчка 
комисија за исељенике, која је сада 
у Сммрни, пријеђеу Цариград како 
би се убрзало проучавање питања 
о измјени имања.

Одеса, 19. септембра. У вече 7. 
септембра пошао је пз Москве пут 
Одесе санитарни воз, састављен 
из 9 вагона. Воз је то јутро сти- 
гао из Петрограда. Овај је воз 
организован по зампсли госпође 
А. Н. Хартвига, удове пређаш- 
њег руског посланика у Биограду. 
Средства за организацију овог воза 
и мисије дали су у главном Руски 
Црвени Крст 50.000 рубаља а Мо- 
сковски Славјански Комитет преко 
20.000 рубаља. Овај воз поси за- 
војни материјал, лијекове. љекарско 
и болничарско особље за рањенике 
у Србији и Црној Гори. У Москви 
су овом возу додата још два ва- 
гона са завојним материјалом и ли- 
јековима. У Одеси је воз прстова- 
рен и упућен за Србију. Заједно 
са овом руском санитарном миси- 
јом долази и госпођа А. Г1. Хартвиг.

Ваљево, 20. септембра. Коман- 
дантпашихтрупа код Шапца јавља, 
да је несумљиво утврђено, да су 
се ноћу између 18. и 19. августа 
аустриске трупе међусобно тукле. 
Овакве појаве су у аустријској војсци 
у посљедње вријеме јако учестале. 
Вјероватно да је новод овим учес- 
талим међусобним борбама нетрп- 
љивост и мржња међу разним на- 
родностима. По извјештајима ко- 
манданта трупа код Власенице, код 
свију погинулих аустријских војни- 
ка, који су остали на бојишту, на- 
ђени су у ранчевима торбама кли- 
пови сирових кукуруза без мрве 
хљеба, што доказује да се аустриј- 
ска војска и сувише рђаво храни.

Париз, 20. септембра. (службено). 
На лијевом крилу једно француско 

одјељење, које се развијало од Ара- 
са, мало се повукло на исток и на 
сјевер од ове вароши. На фронту 
Соме напредовали смо у правцу 
Алберт. Између Роаја и Ласињи 
непријатељ је покушао снажне на- 
паде који су се разбили о нашу 
отпорну снагу. Дан је прошао на 
миру на свему осталом фронту. 
Јавља се да у околини Сен-Мишела 
нема више непрпјатеља.

Лоидон, 20. септембра. Ма да су 
посљедње службене вијести са ра- 
тишта француског доста лаконске, 
ситуација се сматра као веома по- 
вољпа за савезнике. Посебна оба- 
вјештења потврђују добре успјехе 
енглеско-француске војске и све то 
већу забуну на десном фронту ње- 
мачком.

По једном руском телеграму Ни- 
јемии су отјерани са Њемена. Први 
контингент индијских трупа стигао 
је у Марсељ и дочекан је одушев- 
љено. По једном телеграму из Па- 
риза, бије се жесток бој на лијевом 
крилу који се све више шири сје- 
верно и па југ од Араса.

Петроград, 20. септ. Нијемци на- 
стављају бомбардовање Анверса. 
Неколико батерија њемачких, које 
с/ покушале да 'се приближе утвр- 
ђењима, уништене су.

Петроград, 20. септ. Двије ње- 
мачке крстарице потопиле су у во- 
дама код Хајита једну стару обе- 
зоружану француску топовњачу.

Петроград, 20. септ. Цар Ни- 
кола је отпутовао на ратиште.

Петроград, 20. септембра. „Но- 
вом Времену" јављају из Италије: 
Савјетник далматнског намјесника 
публиковао је по селима и градо- 
вима објаве, да осам највиђенијих 
Срба Дубровчана као таоци прате 
војне транспорте и возове и чувају 
утврђења. Позива становништво да 
не предузима ништа противу трупа 
и војних утврђења ако му је драг 
живот заточника. У Абацији дије- 
лом је загворено, а дијелом погу- 
бљено сто двадесет највиђенијих 
Хрвата. У Прагу побунио се босан- 
ски пук и сиест стотина војника у 
затвору очекују смртну пресуду. У 
Загребу влада страховити терор. 
„Србобран" је давно престао из- 
лазити.

Синоћ на словенском банкету но- 
винар Селкин рекао је, да словенски 
издајник Бугарска нема права на 
компензације у Маћедонији. За из- 
дајство Словенства и Русијеније ду- 
жна Србија да награђује Бугарску.

Листови тврде да Турска попу- 
шта тројном споразуму и да ће 
отворити Дарданеле.

У посљедњој руско-њемачкој бор- 
би удавило се двадесет хиљада ње- 
мачких војника у Њемену.

Петроград, 20. септембра. Русија 
и Амерпчке Државе потписале су 
конвенцију о арбитражи.

Петроград, 20. септембра. Изгле- 
да да аустро-угарска влада органи- 
зира чеге бугарске у Маћедонији.

Званпчно је констатовано, да су 
за вријеме окупације Компјења у 
Француској Нијемци опљачкали дво- 
рац и однијели три вагона драго- 
цјених вјештачких предмета.

Рим, 20. септембра. Белгијанци 
су поново заузели Малин и зада- 
ли Нијемцима велике губитке.

Лијево крило генерала Клука 
претрпјело је пораз. Француско- 
енглеске трупе напредују.

Руси су одржали побједу на !Бе- 
мену. Нијемци су у тој битци из- 
губили преко 20.000 војника и на- 
гло се повлаче.

Аустријанци, разбијени у Гали- 
цији, покушавају да се повуку пут 
Кракова.

Руси су успјели да заузму једно 
утврђење код Пшемисла. — (На- 
рочити извјештај.)

Рим, 20. Бечка влада изјавила је, 
према римским новинама, да јеузе- 
ла у обзир рекламацију римске вла- 
де, коју је ова учинила усљед екс- 
плозије мина у Јадранском Мору, 
а које су потопиле двије рибарске 
лађе. Берхтолд је дао увјерење та- 
лијанскол! амбасадсру, да ће се пре- 
дузетп мјере, како би се у будуће 
избјегли слични инциденти. (Нар. 
извјештај).

Рим, 20. септембра. „Коријере 
дела Сера“ прима из Берлина ви- 
јест, да се тамо мисли, да пред- 
стоји одлучна битка с Французима. 
И ако битку очекују са зебњом у 
Берлину, ипак се надају у повољан 
резултат, ма да се истовремено при- 
знају потешкоће за њемачку војску. 
(Нарочити извјештај).

Рим, 20. септембра. Листови до- 
носе вијест, да је Енглеска наре- 
дила Кедиву. да има оставити Ца- 
рпград у року од 48 сати. Кедив 
је одбио да то учини с изјавом, да 
он није енглески чиновник.

„Коријере дела Серам мисли, да 
би Енглеска усљед концентрације 
отоманских трупа на граници Егип- 
та, могла да употреби прилику м 
да уреди политичко и јуридичко 
питање о њеном посједу у Египту. 
(нар. извјештај).

Рим, 20. септембра. Из Париза 
се јавља, да су француско-енглеске 
војске заузеле Сајсшпре у Веврп.

Из Беча се јавља, да ће у битци 
која се има одржати близо Кракова, 
узети удјела преко 21/а милио.ча 
војника.

Јапанци продужују с успјехом 
операције на страпи Цин-тау. (на- 
рочити извјештај).

Ниш, 20. септ. Билтен о стању 
здравл>а Њ. Краљ. В. Краљевића 
Ђорђа: Устаје по мало из постеље. 
Стање његова злравл>а потпуно је 
повољно.

Ваљево, 20. сепг. 18. септембра 
осимомањих борба на фрочту Звор- 
ник Лозница није се десило ништа 
значајније ни на једном фронту.

Париз, 20. септ. (Званично) На 
лијевом крилу сјеверно од Соме 
акција се све више развија ка сје- 
веру. Између Оаза и Ене неприја- 
тељ је нредузео снажни напад. 
У центру влада затишје. На ције- 
лом фронгу, који се простире од 
Ремса до Мезе између Аргоне и 
Меза, мало смо напредовали. У Ве- 
вру је дошло до жестоких борба, 
наше су трупе напредовале на више 
тачака, а на име источно од Сен 
Мишела. На лијевом крилу у Ло- 
рену и у Вогезима ситуација је иста.

Петроград, 20. септ. Ситуација 
на француском ратишту врло је 
повољна. Заузеће Сешпреја озбиљ- 
на је пријетња за њемачку војску, 
чије се лијево крило, да би избјегло 
опкољавање, све више и више рас- 
теже. Дошло је до озбиљних бор- 
би у Белгији, гдје се Нијемци уза- 
лудно труде да се приближе Ан- 
версу. „Дели Мел“ јавља, да је от- 
пор Нијемаца потпуно сломљен на 
њиховом лијевом крилу, гдје њи- 
хова артиљерија никако не дјејству- 
је. Неколико пароброда, који су 
наишли на пловне мине у Сјевер- 
ном Мору, одлетјели су у ваздух.

Париз, 20. септ. Армија генерала 
Клука, коју савезници све више сте- 
жу, покушава да се пробије на за- 
пад и на сјевер од Роаја. Нијемци 
су напали на спољна утврђења Ан- 
верса, али су одбијени с великим 
губитцима.

Познати писац Анатол Франс, 
седамдесетогодишњи старац, молио 
је минисгра војног да га прими у 
војску.

Ваљево, 21. септембра. Његово 
В. Краљ Констатин на представку г. 
Крифера Прајса, дописника „Тајм- 
са“, који је био дирнут недовољ- 
ним бројем љекара по нашим бол- 

ницама, упутио је г. Нрајсу овај 
телеграм:

„Радоваћу се да пошљем још 
десет хирурга. Надам се да ће то 
бити доста. — Константин".

Ова племенитост грчког краља 
примљена је с осјећањем најтоп- 
лије захвалности.

Ваљево, 21. септембра. 19. сел- 
тембра наше и црногорске трупе 
подишле су својим предњим дјело- 
ма сарајевским утврђењима. Ноћу 
између 19. и 20. непријатељ је ту- 
као са монитора аргиљеријском ва- 
тром Шабац и положаје око њега. 
20 септембра дан је прошао на 
свима фронтовима без значајнијих 
промјена. Биоград већ неколико 
дана нпје бомбардован.

Петроград, 20. сеггг. Битка код 
Августова продужена је 19. сеп- 
тембра са крајњим огорчењем. Прва 
њемачка дивизија покушала је за- 
уставити офанзиву руске коњице. 
Развила се борба у саму ноћ, али 
њемачки ескадрони избјегавајући 
наше нападе побјегли су и расту- 
рили се претрпјевши велике губитке, 
повлачећи у бјегство и њемачку 
пјешадију, која их је помагала. Ру- 
ске су трупе заузеле Регорд и Мар- 
јаниос. На десној обали Висле у 
предјелу око Кјелце биле су не- 
знатне борбе. У Карпатима руске 
су се трупе спустиле у долину Нађа 
и код Кикулице сузбиле су један 
аустријски одред, коме су отеле 
топове и митраљезе.

Софија, 21. септембра. Ноел и 
Шарл Бекстон отпутовали су за 
Букурешт. Нрије поласка упутили 
су листовима отворено писмо, бла- 
годарећи на топлом пријему, који 
су нашли у Бугарској по знацима 
симпатија, које су обилато указане, 
а у којима они виде доказ јаке 
воље Бугарске да његује пријатељ- 
ство с Великом Британијом. Браћа 
Бекстон подарили су 1000 динара 
за бјегунце из Маћедоније.

Петроград, 21. септембра. Ау- 
стријска влада, немогући више да 
рачуна на вјерност Словена, рас- 
пустила је легије пољских сокола. 
„Фосише Цајтунг" јавља, да ће се 
ускоро у Будимпешти иод пред- 
сједништвом Цара Франца Јосифа 
одржати важан крунски савјет.

Француски авијатичар Франсоа 
Поаре одликован је руском војнич- 
ком медаљом за своја вјешта и о- 
пасна извиђања која је вршио у 
корист руске војске.

Француски црвени крст послао 
је Србији велику количину санитет- 
ског материјала.

Г. 'Гаке Јонеску у једном говору 
истакао је услуге које је Румунији 
учинпо Тројни Споразум.

„Руско Слово" вели да су про- 
јекти, које је Њемачка дошанула 
Софији, компромитовали будућност 
Бугарске. Тврди се, да је Енглеска 
тражила од Бугарске изјаве пово- 
дом опреме аустријских лађау бу- 
гарским пристаништима. Волфова 
агенција, ширећи лажне вијести, 
јавља као да једна авганистанска 
војска иде против Индије, а друга 
против Русије.

Лондон, 21. сепгембра. Холанд- 
ски пароброд „Алда“ наишао је на 
мину и потонуо. Послуга је спасена.

Софија, 21. септ. Краљ Ферди- 
нанд потписао је указ о пуштању 
кућама почевши од 1. октобра, ста- 
рије од двију класа, које су под 
заставом.

Цариград, 21. септембра. Званич- 
не новине објавиће сјутра уредбу 
о продужењу мораторијума за 3 
мјесеца. Дужници ће бити дужни да 
врате 10% својих обвеза у двомје- 
сечне отплате.

СТУДЕНТ ФИЛ030ФИЈЕ 
ннцнма гимназије из појединих или свих предме- 
та. Обратнти се писмено лреко књижаре Рајн- 
вајн под знаком „Студент филозофије". (52. 2,3)
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