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Огласи се наплаћују по погодби

Рат Русијв и Турскв
Петроград, 21.октобра. У Царе- 

вом манифесту, изданом поводом 
рата са Турском, Цар вели: „Ње- 
мачка и Аустрија су у своју не- 
плодну борбу против Русије увукле 
и Турску, те се и она, од њих за- 
слијепљена, бори са нама. Одмах 
послије подмуклог напада турске 
флоте и понашања њемачких офи- 
цира, руски амбасадор у Цариграду 
добио је налог да напусти Турску 
заједно са особљем амбасаде и 
руских консулата. У потпуном ми- 
ру и са повјерењем у Бога, Русија 
ће примити и овај нови напад ста- 
рог гонител>а хришћанске вјере сви- 
ју словенских народа. Није првина 
руској војсци, да и сада још јед- 
ном тријумфује над турском царе- 
вином и да казни дрског неприја- 
теЈва наше отаџбине“.

Манифест се завршује, изража- 
вајући непоколебљиву вјеру, да ће 
необазрива интервенција 'Гурске са- 
мо убрзати њен фатални крај и 
отворити пута Русији за ријеше- 
ње историјског проблема о обала- 
ма Црног Мора, — проблема, који 
јој је завјештан од њених предака.

Петроград, 21 октобра. Перси- 
ско посланство у Петрограду је из- 
јавило, да не постоји никакав тур- 
ско-персиски савез. Сви гласови о 
томе V руској и страној иггампи 
неосновани су и генденциозни.

Цариград, 21. окг. Амбасадори 
Француске и Енглеске са особљем 
амбасаде отпутовали су синоћ у 9 
сати нарочитим возом у Дедеагач, 
гдје ће се укрцати на један пош,- 
тански брод. Потпун је мир владао 
за вријеме њихова одласка.

Петроград, 21. окт. Фаредин-па- 
ша на челу особља турске амба- 
саде отпутовао је из Петрограда 
преко Финске.

Париз, 21. окт. Амбасадори сила 
из Тројног Споразума отпутовали 
су из Цариграда. Телеграфска веза 
са Цариградом прекинута је јер су 
Турци пресјекли све каблове. Зна 
се, међутим, да је енглеска влада 
енергично протестовала код Порте 
и изјавила, да предузима све по- 
требне мјере за заштиту енглеских 
интереса.

Опште је увјерење да војна акци- 
ја Турске неће ни најмање утицати 
на војне операције сила 'Гројног 
Споразума. Војна сила противу 
Њемачке и Аустрије неисцрпна је. 
Војска, која буде концентрисана на 
Кавказу прогив Турске, биће из 
унутрашњости; неће, дакле, осла- 
бити руски фронт прогив Њемачке.

Париз, 21. окт. „Фигаро“ вели: 
И ако постоји прекид дииломат- 
ских односа са Турском, још нема 
објаве рата, али оваква ситуација 
не може дуго трајати. Исти лист, 
испитујући посљедице уласка Тур- 
ске у конфликт, вели: Ми можемо 
бити мирни. У погледу савезника 
Русија је већ одавно предузела 
нужне мјере да отклони сваку опас- 
ност. Не слабећи се ни у садаш- 
њости ни у будућности, велика 
армија, која одбија Нијемце, смрви- 
ће их и наступиће ка Бечу и Берлину. 
У осталом, Турска ће наићи у Јер- 
менској на препоне, које није пред- 
видјела, а у Египту ће наћи некога 
са ким ће имати да се разговара. 
Питање о неутралитету и држању 
Грчке ван сваке је сумње. Бугар- 
ска се још није ријешила, али из- 
гледа невјероватно, да ће она про- 

пустити прилику, којој се није нада- 
ла да оствари свој сан о проширењу. 
Румунија и Италија знају своје ин- 
тересе и неће ништа предузети што 
би било противно народним осје- 
ћањима. Ми можемо — продужује 
„Фигаро“ — пустити да се врше до- 
гађаји, чије развиће допушта да се 
назру срећне посљедице за племе- 
ните ствари, које бранимо, а те су: 
право и цивилизација.

Петроград, 22. окг. Рат између 
Русије и Турске је отпочео. Руска 
војска пријешла је турску границу 
на Кавказу и заузела је нека важ- 
нија мјеста на гурском земљишту.

Петроград, 22. октобра. Енглеске 
и француске ратне лађе потопиле 
су код Чесме близо Смирне једну 
турску топовњачу.

Петроград, 22. октобра. Енгле- 
ско-француска ескадра отпочела је 
бомбардовати Дарданеле.

Лондон, 22. октобра. Енглеске 
крстарице бомбардовале су турско 
пристаниште Акаба у Црвеном Мо- 
ру и искрцале су војску.

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

Петроград, 21. окт у 1 40 у јутро.
На источно-пруском фронту наша 

је војска одбила њемачке нападаје 
на Владиславов, избацила неприја- 
геља из источног дијела Роминтен- 
ске шуме и продрла напријед, сје- 
верно од језера Рајградског. — С 
ону страну Висле наша војска 
стално и без препрека напредује. 
Једино у рејону Опатова Аустри- 
јанци су покушали ла даду јачи 
отпор, али су били одбијени. Преко 
ријеке Опатове запажене су утвр- 
ђене позиције аустријске. — У Га- 
лицији, на лијевој обали Сана, наша 
је војска упала у село Ниско и ту 
заметнула крваву борбу.

На осталом фронту нема значај- 
нијих промјена.

Петроград, 21. окт. у 5 40 у вече.
На источно-пруском фронту Ни- 

јемци су посвуда пријешли у де- 
фанзиву\ наша се војска на неко- 
лико тачака помакла напријед и на 
једном мјесту заплијенила 2 топа, 
пројектор и заробила више војника.

С ону страну Висле положај је 
овакав: на сјеверу наша је војска 
напредовала без крупних бојева, 
заузевши Шадек, Ласк, Роспржу, 
Радошчице и Кјељци; непријатељ 
одступа на линији Влошчово—Ан- 
дрејев. Југо-источно од Кјелца Ау- 
стријанци су покушали да даду 
упоран отпор, али су на већем ди- 
јелу фронта одбачени, изгубили 3 
топа, 5 митраљеза и 1500 зароб- 
љених; они се још задржавају је- 
дино на доњем току ријеке Опа- 
товке.

На доњем току ријеке Сан наша 
војска непрестано прелази на лијеву 
обалу ријеке, при чему је заузела 
села и дио утврђених позиција на 
сјеверу од Розвадова, отевши не- 
пријатељу 2 топа и неколико ми- 
траљеза. У рејону Ниско проду- 
жавају се упорни бојеви у којима 
је заробЈвено до 250 непријатељ- 
ских војника.

На осталом фронту нема знат- 
нијих промјена.

Овдашње Француско 11осланство 
примило је ово званично саоп- 
штење:

Бордо, 15. октобра. Наша се ак- 
ција развијала исто као и пређаш- 

њих дана, она се одликује видљи- 
вим напредовањем с наше стране 
на више тачака цијеле наше бор- 
бене линије: у околини Дипре-а и 
јужно од Араса, а дјелимично из- 
међу Ене и Аргоне. Ми смо на 
јуриш заузели неколико неприја- 
тељских шанчева, и ниједна непри- 
јатељска навала нијеуспјела. Имали 
смо исто тако успјеха у шуми Да- 
премон у пркос свима теренским 
потешкоћама. Читав низ операција 
које смо изводили дуж фронта Ме- 
зе и Вогеза допустио нам је да 
потиснемо непријатеља. Заробили 
смо на више мјеста приличан број 
војника.

Ових потоњих дана губитци ње- 
мачки били су велики како на сје- 
веру у војсци виртенбершког вој- 
воде тако и у оној насљедног прин- 
ца баварског. На фронту једне ен- 
глеске бригаде било је 1600 љешина 
непријатељских. Ноћу, између 26. 
и 27. октобра како су Нијемци по- 
кушали жестоку офанзиву противу 
француских трупа, које се налажаху 
на десној обали Ена, ова је офан- 
зива сузбијена и Нијемци су остави- 
ли на бојишту око 2000 мртвих и 
рањених, док су наши губитци у 
све били око сто људи мргвих 
и рањених. Тако и на разним тач- 
кама, гдје је непријатељ нападао, 
имао је озбиљних губитака. Савез- 
ничке трупе заробиле су много вој- 
ника на сјеверу као и топова и ми- 
траљеза.

Овдашње Енглеско Посланство 
саопштава:

Лондон, 19. октобра. С погледом 
на то што је њемачка војска у Бел- 
гији и Француској узела све особе 
које су обавезне служити војску 
као ратне заробљенике, то је наша 
Влада заповједила да се сви не- 
пријатељски резервисти, који су се 
год затекли на неутралним лађама, 
имају сматрати као ратни заробЈве- 
ници.

„Словенска опасност11
Овим је страшилом готово сва 

италијанска штампа правдала савез 
Италије са Аустријом; па се још и 
данас истиче то страшило... и јед- 
ва један пут читамо одговор, који 
су заслужили ти италијански „па- 
триоти“, који опомињу Италију „сло- 
венском опасношћу“.

„То је страшило кретена и по- 
тоњи фишек издајника“ — овим 
ријечима отпочиње римска „Б’ 1с1еа 
\ах!опа1е“ свој чланак под горњим 
насловом. — Што говоре те буда- 
ле и ти најамници германске дипјјо- 
мацнје о јадранском Словенству? 
Да Италија мора уздржавати у жи- 
воту Аустрију и помагати је, јер 
она удаљује славизам с јадранског 
мора.... На далматинским обалама 
живе пет стотина хиљада Сло- 
вена. Како их је Аустрија уда- 
љила?Спљет, Шибеник, Дубровник, 
Котор били су некад италијански 
градови, а сада су у рукама хрват- 
ским. Је ли тако Аустрија удаљила 
Словене са Јадранског Мора? Ау- 
стријска влада нарочито је органи- 
зирала словенску инвазију Трста. 
Је ли тим удаљила Словене са Ја- 
дранског Мора? Арцидука Франц 
Фердинанд био је прихватио мисао 
хрватску о тријализму и о анексији 
к овоме 'Грста и Истрије. Зар су 
се тако хтјели удаљити Словени с 
Јадранског Мора? Бивши угарски

министар-предсједник Андраши, на- 
зад неколико дана, изјављује да 
овај рат ослобађа Аустрију од оба- 
везе, да поштује интегритет Србије. 
Дакле би Аустрија хтјела да умно- 
жи свој број словенских поданика. 
Увјерена да је неизбјежно сједи- 
њење Југословена у једном поли- 
тичком организму, хтјела би да то 
буде у њеним границама под Хабз- 
буршком династијом.

Када би трећа држава Хабзбур- 
говаца била образована југословен- 
ска, ко би тада бранио италијанство 
Трста и Истрије?... Али немојмо се 
толико гријати. Аустрија неће ни- 
шта учинити, јер она добива ба- 
тине достојне њеним традицијама. 
Кроз коју седмицу, по други пут, 
српска коњица загазиће у Сиње 
Јадранско Море, да огвори себи 
велики свјетски пут море, и ко- 
начно ће га добити. Словенство на 
Јадранском Мору факт је исто- 
ријски и етнички. То можемо жа- 
литиу али морамо признати. Да 
етнички факт постане политичким, 
само је питање времена.

Али ако послушамо оне који нас 
опомињу „словенском опасношћу“ 

евнуке италијанске неутрално- 
сти, политичаре Банке Комерциал- 
не Италијанске, Словени ће не са- 
мо бити на Јадранском Мору, него 
ће постати господари Јадранскога 
Мора. Ако ми узспавамо још мало, 
Словенство, које побјеђује у Гали- 
цији и у Босни, заузеће сву Дал- 
мацију, сву Истрију са Трстом. 
Тада би проповједници мира, од 
страха „словенске опасности“, до- 
принијели ствараЈву те опасности 
против Италије. 'Греба дакле зара- 
тити против Аустрије и заузети 
Трст прије него ли су га Словени 
заузели.

У другоме чланку исти лист ка- 
же које су странке за рат, а које 
противу рата, које ли се нијесу још 
одлучиле, да јји за или против ра- 
та. За рат су крајњи демократи и 
националисти, а против рата кле- 
рикалци и социјалисти. Између о- 
вих висе у неизвјесности не мало 
представника такозване велике јји- 
бералне италијанске странке, који 
одавно владају Италијом. „О њи- 
ма се не може рећи, да хоће или 
да могу хтјети ма било што, осим 
једне ствари: избјећи одговорност“. 
Одговорност — срамна мора, која 
притиска њихове снове парламен- 
тарне, овога пута појављује се 
испод руке са Померанским Гре- 
надијером................Тада испредове
страховите појаве либерални ита- 
лијански парламентарац за које- 
га не би нико, а најмање он сам, 
могао знати и приближно шта хоће, 
стравЈБен бјежи, да се удаљи бар 
за осам дана од тога чудовишта, 
од одговорности од одлуке. Не да 
он хоће рат или да га неће, он 
хоће само да избјегне одговорност. 
А не сјећа се, сиромах, да народ, 
на који осуђује себе и државу, о- 
бара на њега одговорност много 
вишу, за коју ће неминовно морати 
рачун положити народу италијан- 
скоме, који се не мисли себе одри- 
цати, нити оставку давати...

И Арбанија је исмијава
Париски „Тан* пише:

Есад-паша. који је постигао свој 
циљ и постао господар и дикта- 
тор Арбаније, показао се и као ху- 
мориста вишег реда. Кад је у Драчу 



дипломатски кор дошао да га по- 
здрави, на комплименте аустрпског 
представника, он је одговорио из- 
јавама саучешћа: Нрошаосам кроз 
главни стан у Нишу и видио сам 
20.000 аустријских заробљеника!!

Аустриски дипломата, ма да при- 
пада држави, која важи као земља, 
која је увијек у задоцњењу за једну 
идеју или за једну армију, морао 
је разумјети да у Арбанији има не- 
чега измијењеног. Престиж Монар- 
хије срушио се чак и у књажевини, 
коју је Балплац намегнуо Европи, 
и Есад-паша, који је у Бечу био 
примљен од Франца Јосифа и гра- 
фа Берхтолда као вјеран пријатељ, 
не шгеди више данас аустриску 
царевину ни својом иронијом па 
ни пријетњама.

Арбанашки поглавар који је и- 
шао у дворац од Вида да потра- 
жи књаза, којега је Аустрија иза- 
брала да управља судбином једне 
књажевине, коју је већ сматрала 
за васалну, спава данас у драчком 
дворцу у постељи књаза којега је 
акламирао и служио Да се намје- 
сти у соби суверена којем је био 
први министар, Есад-паша се није 
устезао да покида печате ставље- 
не па врата одјељења, која је књаз 
Вид напустио. Али, у исто вријеме, 
он је измијенио цјелокупну ори- 
јенгацију • арбанске политике. Он 
признаје духовну власт Калифе у 
Цариграду, а остављајући Италију, 
прошао је кроз Грчку и Србију 
прије но што је ушао у Драч три- 
умфално на челу 10.000 Арнаута 
под оружјем.

Арбанија изгледа потпуно пзгу- 
бљеназа Аустрију. Есад-паша под- 
смијева се њеном представнику у 
Драчу. То су прве посљедице ње- 
них пораза.

Југословвнско питање
Енглески публициста Скогус Ви- 

јатор послао је лондонском „Тајм- 
су“ писмо, у којем захваљује на 
његовом држању у корист српског 
народа. Овдје се сада ради — пи- 
ше он — о питању јужно-словенском 
у свем његовом обиму. Јер оно је 
једно од главних, виталних, па и 
најпримамљивпјих питања, која су 
нас довела до европског рата.

Јер већ је близу дан, који нас 
позива да у заједничком споразуму 
са својим пријатељима и са савез- 
ницима Русије радимо на дефини- 
тивном и трајном ријешењу. Ту се 
ради о читавој будућности српско- 
хрватско-словенске расе.

Покрет је за јединством ових 
грана јужно-словенског народа вео- 
ма брзо ојачао за посљедних пет 
годипа. Нема више силе на свијету, 
која би му зауставила даље напре- 
довање.

Потчињени под брутални јарам 
мађарских власти, економски исцрп- 
љавани у корист Будимпешге, во- 
дећи политику Беча потпуно пара- 
лизовану, што се њих тиче, сви 
Јужни Словени почињу осјећати 
дубоко незадовољство аустро-угар- 
ском владавином у свему њезину 
обиму. И противно томе, побјсде 
Балканскога Савеза од 1912. год. 
испунише их радошћу и срећом.

Данас очекују Босна, Херцего- 
вина, Далмација, Хрватска—Сла- 
вонија, Истра, Крањска ослобођење 
од својих слободних сестара, од 
Србије и од Црне Горе.

Док гај час не куцне, девиза неће 
бити освојење споља него слобод- 
но и хотимично јединство изнутра, 
јединство, које ће очувати све са- 
дашње политичке и културне ин- 
ституције као заједничко добро на- 
родно.

На Балканском Западу политич- 
ки догађаји слиједе посљедњих го- 
дина веома брзо један другом; али 
прогрес идеја је још много бржи. 
Старе су религијске мржње, вјеш- 

тачки распириване од власти, слом- 
љене; провинцијске су разлике у- 
кинуте.

11ово је покољење јужнословенско 
прогресивно у најбољем смислу те 
ријечи. Ја могу заиста посв;едочити 
да је слободни мислилац, био он 
католик, православни или мухаме- 
данац, да је већина младих људи 
на Словенском Југу прожета истим 
патриотским идеалом. Ради се о 
томе, да се утврди слобода и ује- 
дињење Југо-Славије, о којој је 
снио велики патриота Штросмајер, 
и за коју је толико српских војника 
дало свзј живот на пољима кума- 
новском и шабачком.

Они, који и мало познају уро- 
ђену кулгуру српско-хрватске расе, 
њезину снажну народну појезију, 
њезин природни умјетнички сми- 
сао, њезине жеље за авантурама 
на копну и на мору, њезин дух 
асимиловања у колонијалним сфе- 
рама, сви ће допустити, да ће 
помоћ, учињена јужно-словенској 
ствари, бити услуга, учињена ства- 
рн цивилизације и демократскога 
прогреса на југо-истоку европском.

Американац о Нијемцима
Г. Хоуард Копланд, којега је америчко 

посланство у Лондону Онуномоћило да 
са француско-њемачког ратишта евакуи- 
ше америчке поданике, пролазио |е мвого 
пута кроз крајеве у којима су остали мно- 
гобројнп трагови свих ужаса које су по- 
чинили Нијемци. Његов званични изв е- 
пЈтај, о којему се не смије рећи да је 
пристрастан, несумњива је потврда свим 
тврђењима њемачких противника о вар- 
варствима која Тевтони чине у овом рату.

„Ја сам — пише Хоуард Копланд — 
све извјештаје о њемачким злочиним дје- 
лима стављао у истерична прегјеривања, 
али сада сам се увјерио, да је све што 
се нисало о њемачким варварствима не 
само истима, него да је чак и блиједа 
слика оних грозота што се доиста из- 
воде од њемачких војникч.

Пигао сам једног војника за другим, и 
тражо да ми саопште само оно што су 
видјели својим очима, а не и опо што 
су ма од ког чули. И ја сада изјављујем, 
да су изјаве, које сам од њих чуо, стра 
ховига потврда свих тврђења о неопи- 
саним звјерствима над женама, дјевојка- 
ма, старцима и дјецом. Сви ти свједоци 

од којих су мноЈИ били у предсмрт- 
ним мукама — нијесу могли лагати. А 
није чак ни могућно измислиги ону масу 
ужасних детаља, живих и јасних, као што 
|е н сам живот.

Сви ги рањени војници судјеловали су 
у биткама на Масу, Марни и Ену. Про- 
лазиии су кроз стотине села и градова, 
које су Нијемци претворили у страшне 
развалипе, и по њима налазили хњљаде 
љешева женских и дјечјих. У први су мах 
мислили да су све ране на њиховим ти- 
јелима од залуталих зрна. Али, када су 
их изближе загледали, показало се да су 
све од реда од њемачких бајонета и 
сабаља.

Послије пада Лијежа њемачки војници, 
изгладњели, уморни и избе.зумл>ени, ба- 
цили су се на Белгију у бјеснилу које је 
могло доћи само од глади и жудње за 
алкохолом.

Нијемци су прије 25 година имали ло- 
зинку: „Бој се Бога и посгупај правед- 
но!" Али сада, под хладном, скоро мате- 
матичком безбожношћу данашњега прус- 
ког милитаризма. они су гу изреку за- 
мијенили нопом: „Бој се цара а поступај 
како сам хоћеш!“

Дневник
Племенито милосрђе. Њено Кр. 

Височанство Књагиња Милица не 
пронушта ни једну нрилику, а да 
се не сјети наших рањеника и њи- 
хових сиротних породица. Она им 
у болнице често шаље разне по- 
нудс и прилоге у одијелу и новцу. 
И ономад је племенита наша На- 
шљедница богато обдарила свако- 
јега од рањеника, који се налазе на 
Цетињу. Наши су рањеници дубо- 
ко захвални узвишеној Књагињи 
на њеноме милосрђу.

Чија је Арбанија ?!.. У медован- 
ском пристаништу усидрила се једна 
талијанска крстарица, која је тамо 
почела вршити војно-полицијску 
службу. Чим се који пароброд или 

једрилица примакне луци, одмах се 
са крстарице наређује да стане, и 
на њега дођу војници са официром, 
који изврше пријеглед, па тек тада 
допуштају пристајање. На трговач- 
ком пароброду, који је јуче у Ме- 
дову допловио са Леванта, бијаше 
неколико муслимана из Валоне, који 
су хтјели ту да се искрцају и сва- 
како да продуже пут за Скадар. 
Али их Талијани формално ухап- 
сише на истом пароброду, ставивши 
им за стражу четири оружана вој- 
ника с једним подофициром и од- 
ведоше их даље на истом паро- 
броду, којн отплови за Бари.

! Поручник Никола Ј. Вукчевић, 
командир VIII. четељешанског багалиона 
јуначки погинуо у крвавој дводневној 
борби на Гласиниу код Сарајева 27. сеп- 
тембра т. г. у 27. години живота.

За вријеме прошлог турског рата уче- 
ствовао је у многим јуришима на: Тара- 
бошу, Брдици, Крајини, Луарзи, Бојани, 
Сука-ДаЈЧ, које као командир чете, а ко- 
је као заст. команданта багалиона, исти 
чући се увијек својом храброшћу.
Сада, када је искрснуо рат са Аустријом, 

одмах јс молио да иде из Ђаковице, гдје 
је о.бучавао регруге. у свој баталион, што 
му је и дозвољено. Он је и овог пута 
дао доказа о својој храбрости, која може 
да иосл'г’сп као примјер.

27. септембра, ири једиој већој борби, 
непријатељско тане .ударило га је у деспо 
слијепо око. Он је славно погинуо, али 
је својом смрћу задао велики и тешки 
удес својој породици. коју сачињавају 
шест сестара му, огац и браг од 16 го- 
дина, који је као добровољац гимна- 
зист у прошлом рату са Турском код 
Скадра изгубио једно око.

Слава храбром поручиику Николу Вук- 
чевићу. и вјечити помен међу нама! ф.ТЕЛЕГРАМИ

Беч, 19. окт. У четвртак 16. окт. 
сарајевски је суд изрекао пресуду 
оптуженима за убиство Франца 
Фердинанда и војвоткиње Софије 
Хохенбергове. Од оптужених су 
петорица осуђенп на вјешала, и 
то: Даннло Илић, Вељко Чубри- 
ловић, Медо Керовић, Мишко Јо- 
вановић и Јаков Миловић као по- 
средници у убиству. На двадесет 
година робије осуђени су: Гаврило 
Принцип, Недјељко Чабриновић и 
Трифун Грабеж. Ови непосредни 
кривци осуђени су релативно на ову 
благу казну с тога, шго још нијесу 
достигли двадесет година живота и 
што према казненом закону на њих 
није могла бити примијењена смрт- 
на казна. Од осталих оптуженика 
на вјечитује робију осуђен Митар Ке- 
ровић, на шеснајест година робије 
Васо Чубриловић, на тринајест го- 
дина робије Цвјетко Поповић, на 
десет година робије Лазар Ђукић 
и Иво Крањчевић. На три године 
тамнице Бранко Загорац и Марко 
Перин. Иа шест година робије Цви- 
јан Стјепановић. Казна осуђених 
пооштрена је постом и сваки од 
осуђених без разлике мораће дан 
15. јуна као дан смрти насљед- 
ничког пара провести V мрачној 
одјељитој ћелији и лежаће на го- 
лим даскама. Остале је оптужене 
по имену Јову Керовића, Бла- 
гоја Керовића, Николу Воркапића, 
Драгана Калембера, Мишу Мићића, 
Обрена Милошевића, Ивана Мом- 
чиловића, Фрању Садила и Анђел- 
ка Садила суд ослободио на о- 
снову $ 271. тачке треће казненог 
законика.

Беч, 19. октобра. Кореспонденц- 
Биро има телеграм из Трапезунта, 
да су отпочела непријатељства на 
руско-турској граници између Ру- 
са и Турака.

Ниш, 21. октобра. У посљедње 
вријеме су Арнаути у кратким раз- 
мацилла извршили три упада у 
нашу територију. Упади су из обла- 
сти Доњег Дебра у тетовски округ. 
При свима тим упадима долазило 
је до пушкарања између упадача 
и наших жандарма. При овој на- 
шој одбрани Арнаутима је ипак 
полазило за руком да отјерају ве- 
лики број оваца и волова. Предио 

гдје качаци врше ове упаде брдо- 
вит је и згодан за качаке, те су 
увијек успијевали да угеку остав- 
љајући свагда но неколико мртвих. 
Прелазили су у јачини од стотину 
људн. Команда наших трупа саоп- 
штила је нограннчним племенима, 
да ћеу будуће гонити качаке дотле 
док их не ухвати, илн не .упишти 
па макар се том приликом морало 
нријећи преко границе. Шефови 
племена изјавили су да ће и сами 
припомоћи уништењу качака, јер 
су им досадили па и њих краду 
кад им пропадне упад у Србију. 
У тим крајевима сада нема никаквс 
власти.

Ваљево, 21. октобра. 20. октобра 
ни на једном фронту није се десило 
ништа значајније осим што су на 
фронту Лозница — Рача — Шабац 
наше трупе из тактичких разлога 
промијениле своје досадашње ноло- 
жаје. Ова промјена извршена је у 
потпуном реду и по напријед утвр- 
ђеном илану. Овом приликом наше 
трупе евакуисале су Шабац. Даља 
обавјештења не могу се јављати збот 
операција које иредстоје.

Париз, 21. окт. Амбасадор Сје- 
дињених Америчких Држава шти- 
тиће француске поданике у Турској. 
Из Смирне јављају под јучерашњим, 
да су власти узантиле све паро- 
броде под страним заставама.

Валона, 21. октобра. Агенција 
Стефани сазнаје, да је избио ве- 
лики пожар у базару у Валони и 
да су се искрцали на суво 130 
мрнара са нароброда „Дандоло". 
Штета је од пожара знатна.

Лондон, 21. окт. Књаз Морис 
од Батемберга, рођак енглеског 
Краља и брат шнанске Краљице, 
погинуо је у Француској.

Париз, 21. октобра (службено). 
Саопштење од 20. октобра у 11 
часова у вече: Нијемци су данас 
вршили нанаде између Сјевернога 
Мора и Оазе. Ти су напади били 
мање снажни од јучерашњих. У 
Белгији смо напредовали на југу 
од Димида. Очували смо и све 
остале своје положаје. У предјелу 
Ена жестока њемачка офанзива 
потпуно је пропала.

Хавр, 21. октобра. Службено јав- 
љају, да непријатељ не ноказује 
никакву активност нафронту Изера, 
чија је лијева обала готово потпуно 
евакуисана. Ноплава све јаче расте. 
Заробљеннци причају, да влада 
потпуна мјешавина свију јединаца 
у борбама на Изеру и да се ње- 
мачки војник жали што се бори на 
подводном и пустом терену и да 
артиЈверија, а нарочито она са фло- 
те, наноси великих губитака Нијем- 
цима. Знатне њемачке трупе управ- 
љене су Ипру. Једна прокламација, 
датирана под 16. ов. мј., сматра за- 
узеће Ипра као врло важну ствар, 
и главни напори непријатељски у- 
нрављени су сада ка Ипру и Лису. 
Јуче и данас савезници су сломили 
наноре нападача. Један непријатељ- 
ски коњички одред појавио се на 
сјеверу од Туркмена.

Париз, 21. октобра. „Дејли Мел“ 
овако оцртава ситуацију на бојишту: 
„На крају трећег мјесеца рата ен- 
глески и француски генералштаб 
увјерени су, да је криза скоро са- 
владана. Огорчени напади Нијемаца 
сматрају се сада као посљедњи на- 
пори. Ови су нанадп пропали и у 
будуће ће пропадати. Ми неприја- 
теља стално потискујемо из њего- 
вих опкопа. Њемачки ефективи су 
данас умањени за милион војника.

Петроград, 21. окт. Јав;вају из 
Царскога Села, да је Цар отпуто- 
вао на фронт војске. Царица Алек- 
сандра Феодоровна, Царевић и Ве- 
лике Књагиње отпратили су га на 
станицу. Воз се кренуо из Царева 
Села у 1.30 минута по подне. Цар 
је отпутовао са министром војним 
и са лицима из царске свите.

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


