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АДРЕСА:
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АОРЕ88Е:
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Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника"
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ ДДМИНИСТРАЦИЈИ

Огласи се наплаћују по погодби

ЦИ Ј ЕН А:
Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 

<а 5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА Црну Гору БРОЈ 10 ПАРА
за Стране Земље БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ ВЈЕСНИК
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

Овдашњи Царско-Руски Војни 
Агент, г. 1енерал Н. Потапов при- 
мио је ова службена саопштења:

Петроград, 18 јануара, у 5*40  по 
подне.

У реЈону шума, сјеверно од Пил- 
калена и Гумбинена продужавају се 
бојеви, у којима су Нијемци одби- 
јени бајонетским контра-нападом 
јужно од Лебегалена.

На лмјевој обали Висле, у око- 
лини Боржимова, Нијемци су ноћу,
16. јануара и цио идући дан, из- 
водили више упорних нападаја на 
наше позиције. Скоро сви ти напа- 
даји одбијени су уз врло велике гу- 
битке за непријатеља, само је један 
од наших предњих шанчева остао 
у рукама непријатеља. У рејону 
Жидомида одбијени су иокушаји 
непријатеља, који је два пут 16. ја- 
нуара прелазио у наступање.

На фронту Карпатском, од пре- 
лаза Дуклинског до прелаза Виш- 
ков, бојеви све више примају оби- 
љежје опште битке. Аустријанци, 
који се гомилају баш у тзј рејон 
Карпата, довлачећи војску с осталих 
својих фронтова, показују да им је 
намјера спровести своје наступање 
долином горњега Сана и путевима, 
који воде преко прелаза на Самбор 
и Стриј. У току 15. и 16. јануара 
бојеви су се у Карпатима развијали 
за нас успјешно на многим дјело- 
вима фронта. Особито сретно било 
је наше наступање у рејону села 
Нижа Пољанка, југо-западно од 
Дукље, гдје смо на јурпш зиузели 
три реда непријатељских шанчева. 
Исто је тако уепјешно било наше 
наступање на фронту југо-запад- 
но од линије Јаслика — Балиг- 
род и југо-источно од ЈЂутовис- 
ке. Овдје је на једном дијелу нашега 
фронта примакла се наша војска 
самој жици око непријатељских по- 
зиција. За те два дана ми смо опет 
заробили преко 35 официра и 2.500 
војника, а заплијенили два митра- 
љеза и један гоп. Осим тога на 
другим дјеловима фронта такођер 
је било заробљеника, али њихов 
број није још тачно утврђен.

На Црном Мору наша је флота
14. јануара срела близо Самсуна 
турске крстарице „Меџидију“ и„Бре- 
слау“, које је гонила док није пао 
мрак. Наше су торпедњаче пото- 
пиле неколико турских пароброда 
12. 13. и 14. Јануара. 15. јануара 
једна је наша торпедњача смјело 
се примакла 'Грапезунду, гдје је 
ступила у гоповску паЈвбу с тур- 
ском војском, која је била прину- 
ђена да б;ежи. Том приликом по- 
вријеђене су касарне и слагалишта. 
У Ризу је иста торпедњача ућут- 
кала двије турске батерије и пото- 
пила неколико једрењача и оште- 
тила касарне. .

На кавкаском фронту у Чорох- 
ском рејону одбачен је неприја- 
тељ од села Башеул и одступа 
хитно. На Сарикамишком фронту 
нема знатнијих промјена. У току
15. јануара Турци су снажно али 
без успјеха, гађали топовима неке 
дјелове нашега фронта. У Алаш- 
кертској долини продужава се кон- 
такт с непријатељем, при чему до- 
лази до мањих сукоба. Једна од 
наших колона заузела је, послије 
упорног боја, село Офаним, отела 
барјак, један топ и захватила ко- 
мору. Непријатељ је одступио пре- 
ма Тавризу, осгавивши на бојишту 
неколико стотина мртвих.

Петроград, 19. јануара у 10 50 
у јутро.

У шумама сјеверно од Гумби- 
нена и Пилкалена наша војска про- 
дужава борбу продирући на мјес- 
тима напријед.

На лијевој обали Висле у току
17. јануара водио се упоран бој у 
рејону Боржимова. Нијемце, који 
су 16. јануара заузели један од 
наших шанчева, напала је наша 
војска ноћу 17. јануара. Послије 
жестоке бајонетске борбе, нелрија- 
тељ је био избачен из помснутог 
НЈанца; том су приликом управо 
преклане двије непријатељске чете. 
У том истом правцу такођер су за- 
робљене двије њемачке чете. Не- 
приЈ*атељ  Је опет покушао да нас 
избаци из предњих шанчева у том 
рејону, али је био одбијен; посли.е 
упорног боја успјела је само не- 
знагна гомила непријатељска да се 
одржи на главици више нашег 
шанца. При испитивању заробл>е- 
них утврђено је, да су Нијемци, 
атакујући и узимајући дио наших 
шанчева, 16. јануара у рејону Бор- 
жимова, имали у акцији 4 шешач- 
ка пука и да су претрпјели тешке 
губитке. У рејону села Витковице, 
6 врста јужно од Вишеграда, ње- 
мачка је извидница заузела ноћу 
на 17. јануара вис изнад наших 
положаја. Нападнута на бајонет од 
наших предстража, била је прину- 
ђена да очисти тај вис.

На цијелом фронту лијеве обале 
Висле наша је артиљерија, у току
17. јануара гађала непријатељске 
положнје и постигла на неким тзч- 
кама рсЈетне резултате. 'Гако је на- 
шом артиљеријском ватром униш- 
тена једна осматрачка непријатељ- 
ска тачка. оштећени су непријатељ- 
ски шанчеви, разрушене блиндаже, 
оштећена три митраљеза и ућут- 
кан један дио непријатеЈвских то- 
пова.

У Карпатима, на фронту од Дукље 
до Вишкова продужава се бој. 11о- 
ложај наш на том фронту, у опшге 
је потпуно солидан, а на десном 
крилу фронта Пољанка — Љуто- 
виска ми успјеишо продиремо на- 
пријед, при чему наша војска сва- 
кодневно \вата многобројне заро- 
бљенике, којима ће се број доцније 
утврдити.

У Буковини дошло је само до 
мањих сук<»ба између предњих дје- 
лова на разним тачкама нашег по- 
ложаја.

На Кавкаском фронту, у Са- 
рикамишком правцу, у вече 14. 
јануара, једна је од наших ко- 
лона, користећи се силном мећа- 
вом, прешла горње гребене и на 
јуриш заузели село Горнос гдје 
је заробила команданта тридесете 
турске дивизиЈе, заједно с њего- 
вим штабом, 15 официра, 7 ље- 
кара, 350 аскера и заплијенила 3 
брдска топа. више од 200 иушака, 
транспортна говеда, много муни- 
ци]е и коморе.

15. јануара рано у јутро Турци 
су напали ту колону, али су енер- 
гичним контра-нападом били одби- 
јени уз велике губитке и осгавили 
нам један митраљез. На осталим 
фронтовима било је само обичног 
препуцавања.

15. јануара један је наш ратни 
брод, приближивши се обали Тра- 
пезунда и Ризе, гађао турску војску 
и при том оштетио касарну и по- 
топио много једрењача.

18. јануара у вече примљени су 
извјештаЈи о бојевима под Таври- 
зом. Турци су изгубили 4 брдска 
тоиа, а исто тако муницију и ко- 

мору. Пошто су били одсјечени од 
Тавриза, они су, претрпјевши вели- 
ке губитке, дали се у бЈегство. 17. 
јан^ара Тавриз је заузела наша 
војска.

На осталим фротовима нема знат- 
нијих промјена.

Петроград, 20. јануара у 2 40 по 
понбћи. — На десној обали доње 
Висле наша је коњица 18 јануара 
успјешно пробиле њемачки поло- 
жај на фронту између Бјежуна и 
Оршеливског језера, 15 километа- 
ра сјеверно од Серпеца. При томе 
је заробила неколико официра и 
вој| ика. Покушаји Нијемаца да 
17 јануара пријеђу у наступање у 
празцу од Липна пут Добжина, 
под зашгитом артиљерије с лијеве 
обале Висле, били су одбијени. Том 
приликом је непријатељ одбачен 
с фронта Мохово-Липно на линију 
Велген —Сегнев. сјеверозападно од 
Влоцловска. При своме одступању 
Нијемци су оставили на Мохову 
много љешева.

Ноћу између 17./18. јануара у 
рејону Боржимова наши су дјело- 
вн, прелазећи у напад, избацили 
Нијемце из оног незнатног дијела 
наших лагума и њихових саобра- 
ћајних ровова, који су до у вече 
остали у њиховим рукама. Сви 
Нијемци, који су се на тим м;ести- 
ма затекли, побијени су бајонетом, 
а уз то су им отета и два митра- 
ЈБеза.

У току 18. јануара пепријатељ је, 
концетрисавши у рејону Сохачев- 
Бо’»;јмов и јужно од овога велику 
артиЈверију, развио против наших 
положаЈа врло живу акцију са знат- 
ним снагама. Нијемци су наступали 
врло упорно, у збијеним редовима, 
имајући јаку резерву у позадини. 
Битка код Боржимова протекла је
18. јануара овако: отворивши рано 
у јутро у том рејону страховиту 
ватру, Нијемци су приморали један 
наш одред да се повуче на другу 
линију шанчева. Кад су пак об- 
лижњи дјелови наше војске извели 
на непријатеља противнапад, Ни- 
јемци су били одбијени с огромним 
губитцима и избачени из свих шан- 
чева, које су заузели. Истовремено 
с нападом на Боржимов, Нијемци 
су извели цио низ огорчених по- 
новних нападаја на фронт Гумин 
Могели, уз подршку артиљеријске 
паљбе, која је одјекивала као ура- 
ган. До подне 18. јануара све смо 
те нападаје одбили им помоћу арти- 
љерије или на бајонет. Између по- 
дна и 2 сата Нијемци су, благода- 
рећи страховитом дјејству својеарти- 
љерије, које се особито опажало на 
нашим шанчевима, успјели да нас 
за час потисну из њих, али је већ 
послије 2 сата предузет општи про- 
тивнапад с наше стране, те је тако 
пред вече 18. јануара остао у не- 
пријатеЈБским рукама само један 
незнатни дио наших предњих шан- 
чева и Једна башта. На тај начин 
ишчезава битка у рејону Боржи- 
мова, која се водила истога дана, 
у сравњењу према губитцим њема- 
чкима на овом фронту. Наша арти- 
љеријска ватра под командом на- 
ших официра и наши бајонетски 
нападаји довели су до страховите 
њемачке погибије. Густе масе не- 
пријатељске падале су под нашом 
ватром, а цио низ њемачких бате- 
рија ућуткан је, што нам је и омо- 
гућило да се успјешно одбранимо 
од паклене паљбе непријатељске.

У Карпатима се продужава бој. 
Без обзира на то, што Аустријанци 

уводе у борбу нове снаге, које се 
до посљедњпх дана нијесу опажале 
на иашем фронту, ми смо одбили 
све оокуига/е непријатељеве да при- 
јеђу г наступање у правцу прелаза 
Бескида и Вишкова.

На фронту Пољанка ЈБутовиска 
иродужили смо наше успјешно про- 
дирање напријед.

Петроград, 21. јануара у 2’35 по 
подне. У Млавском правцу проду- 
жени су за нас успјешни сукоби.

На лијевој обали Висле водила 
се 19. јануара, на путовима, који 
воде од Болимова, битка с особи- 
тим напрезањем, уз енергично су- 
дјеловање веома великог броја теш- 
ких и лаких батерија. Нападај што 
су га 19. јануара у јутро подузели 
Нијемци у рејону сјеверно од Бор- 
жимова, одбијен је уз њихове ве- 
лике губитке. Крајње упоран бој 
развио се јужно од Гумина, гдје 
смо Нијемцима преотели шанчеве, 
које смо 18. јануарл изгубили. Бој 
око баште још траје.

Јужно од Пилице и на Дунајцу 
непријатељ је појачао артиљеријску 
паљбу, продужавајући је дању и 
ноћу, али покушај већих његових 
дјелова, да продру напријед, ника- 
ко није успио.

У Карпатима битка се наставља. 
18. и 19. јануара наша се војска 
успјешно пробила напријед у ши- 
роком фронту од Дуклинских пре- 
лаза до горњега Сана и избила на 
путове. који воде од Јаслиска према 
Мезо-Лаборцу главном планинском 
косом. Том смо приликом запли- 
јенили једну баг^рију од 6 топова 
у цијелом саставу, дви]е мортире 
за бацање бомба, неколико митра- 
љеза и заробили знатну количину 
војника. Наступање непријатеља у 
рејону села Висоцко, југо-источно 
од Ужока, одбијено је уз огромне 
губитке ио њега.

Већ одавно сазнала је наша вој- 
ска да Нијемци пребацују своје 
трупе на карпатски фронт, а то је 
и потврђено 19. јануара, југо-источ- 
но од БескидскОг прелаза: ту је 
наша војска уништила цио 224. 
њемачки пук, а остатак његов, ко- 
манданта баталијона, команданта 
једне чете и 20 војника, заробила.

На кавкавском фронту у току 19. 
јануара није било знатнијих сукоба.

Петроград, 21. јануара у 10 10 
у вече. У Источној Пруској наша 
се )е војска утврдила на лијевој 
обали ријеке Ангерап код Грос- 
Медунишкена.

На десној обали Висле учестали 
су сукоби с непријатељем, а дошло 
је до веће борбе код мјеста: Скемпе, 
Липно и Бјежуња. Наша је војска 
с бојем заузела мјесто Скемпе и 
одбила, уз велике губитке непри- 
јатељеве, све његове покушаје да 
нападне Блино. Овдје смо заробили 
команданта баталијона, 3 официра 
и више од 100 војника.

На лијевој обали Висле проду- 
жена је 10. јануара с истим упор- 
ством битка на фронту Боржимов 
—Гумин—Воља Шидловска -Тар- 
так Болимовски. У предњу борбену 
линију непријатељ је извео више од 
14 пукова. Многобројна артиље- 
рија, већином тешког калибра, не 
прекида паљбу ни дању ни ноћу. 
Дошло је до особито упорног боја 
код Гумина, близу коЈега смо, по- 
слије дуготрајне и крваве борбе за 
грло, одбили бијесне нападаје не- 
пријатељеве. Нијемци, који су пре- 
трпјели огромне губитке, и даље 
уводе у бој нове снаге.



Демонстрације непријатељеве на 
ријеии Ниди нијесу имале успјеха.

Битка на Карпатима развија се и 
постаје све упорнија. Опажене су 
знатне снаге Нијемаца на овом 
фронту.

Дневник
Опет аероплани. И јуче по под- 

не око 3’ о часа летио је над Це- 
тињем аустриски аероплан. Дошао 
је од Приморја, пошто је у Бару над 
пристаништем бацио бомбе, које 
нијесу учиниле никакву штету. На 
Цетиње је бацио двије бомбе, до 
сада највеће. Експлозија је од обад- 
вију бомба била силна, али штете 
није било. Прошле ноћи над 
Баром су се појавили шест аеро- 
плана, који су на пристаниште ба- 
цили нреко петнајест бомба. Једно 
лице је сасвијем лако рањено у 
руку, а других штета није било.

На знање. Многи упућују г. А- 
лекси В. Мартиновићу, Кр. Цр. Кон- 
сулу у Скадру, телеграме и писма 
за дал>у пошиљку, а да иста ни- 
јесу ну таксирана, нити су прошла 
цензуру. Уз то чине и разне по- 
руџбине. Овим се извјештавају сви 
заингересовани да је г. Мартино- 
вићу забрањено горње вршити, по- 
што постоје поштанске и телеграф- 
ске везе између Италије и Црне 
Горе, као и поштанска веза између 
Скадра и црногорских пошта.

Одронио се бријег. Ушљед рђа- 
вог времена и поплаве у Бојанском 
Канетанству, о којој смо раније ја- 
вили, накнадно смо извјештени да 
се је изнад села Мида одвојио чи- 
тав један комад планине у дужини 
од 2000 метара а у ширини од 
600 700 метара и одвајајући се све 
више наслања се на једну равницу, 
која се испод урвине налази. Не- 
колико кућа у близини пхтрадале 
су. Народ се морао иселити. Вла- 
сти су нредузеле све нужне мјере 
како би се избјегла опасност за ста- 
новништво и живо, ако би одро- 
њавање узело веће размјере.

Сзетосавска прослава у Скадру
Скадар, 14. јануара 1915.

Овогодишња прослава првог српског 
просвјетигел.а и порел овдашњих тешких 
прилика обављена је на врло свечан на- 
чин. По свршетку литургије, на којој је 
одговарао хор. којнм је с пуно успјеха 
управљала г-ђа Ферхмин, супругаовдаш- 
њег руског вице консула, литија се уз 
пратњу руског и црногорског консула 
господе: Ферхмина и Мартиновића. ђака 
и свих овд. Срба кренула је к српској 
школи. У школској згради извршио је 
волоосвећење и сијечење колача свеште- 
ник г. Мих. Штиркић, послије чега је г. 
Васо Н. Милошевић, учитељ. држао по- 
дужи говор. у коме је изнио важност 
данашњег дана, и важност ширења на- 
шег српског језика у погледу национал- 
ности. Затим је настало декламовање и 
пјевање одабраних патриотских пјесама. 
Ђачки хор отпјевао је химне: руску и 
црногорску. Како декламовање тако и 
пјевање дјеца су изводила веома лијепо, 
и на присутне учинила најљепши утисак.

На лигургији и литији као и прослави 
у школи присуствовали су са својим го- 
спођама консули руски и црногорски, 
који су били потнуно задовољни успје- 
хом. којег су постигли г. г. учитељи и 
учитељице.

Дјеци, која су декламовала, поклоњена 
је по једна икона св. Саве и по једна 
књижица.

Прослава је завршена на подне. Свој 
дјеци раздијељено је по један комад: ка- 
лендар 1915. Косовска апотеоза, Освоје- 
ње Скадра и донисна карта: „Ал’ има 
браће још....“, које је школи поклонио 
г. проф. Мих. Рајнвајн са Цетиња, на 
чему му управа школе најтоплије захва- 
д»ује. ТЕЛЕГРАМИ

Лондон, 16. јан. „ЦаПу МаП“ са- 
знаје из Каира да су се Турци при- 
мирили послије борбе код Коитаре.

Енглези су искрцали мале одре- 
де у Александрети и прекинули те- 
леграфску везу са Сидоном.

Париз, 18. јануара. Вођен је ар- 
тиљеријски двобој на читавом фрон- 
ту. Француска артиљерија показала 
је своју надмоћност на свима тач- 
кама. Потврђује се да су Нијемци 
оставили много убијених на бојиш- 
ту сјеверно од Ломбарзида на под- 
ножју великог пјешча.шка, као и 
испред енглеских линија код Ла 
Басе. У том крају Енглези су по- 
ново заузели све своје изгубљене 
шанчеве. Било је врло жестоког 
бомбардовања код Араса. Нијемци 
су гађали из топова звоник и цркву 
Фонкријера (код Араса). У секто- 
рима Араса, Роа, Соасона, Ренса и 
Перта француске батерије уништи- 
ле су два њемачка топа, вишеутвр- 
ђења, један извјестан број справа 
за бацањебомба и растјерали више 
зборних мјеста, логора и коморе. 
У Аргони, у шуми Ла Грири гдје 
су француске трупе незнатно узмак- 
ле (за 200 метара), Нијемци су из- 
вели јуче код Фонтен-Мадам три 
нова нападаја које су одбили Фран- 
цузи. Од Аргоне до Вожа нема 
промЈене.

Рим, 18. јан. „Б’Иса На21опа1е“ 
увјерава да је папина интервенција 
за измјену неспособних заробл^е- 
ника, и ако је била једнодушно 
прихваћена од ратујућих странака, 
постала неизводивом из практич- 
них разлога ради дипломатских 
потешкоћа.

Рим, 18. јан. „Согпеге Је11а 5ега“ 
пргма из Петрограда да је аустриј- 
ска офансива потпомогнута од 3 
баварска кора на западном фронту 
Трансилваније. Циљ офансиве био 
би да се установи линија одбране 
по.чожаја сјеверно од Карпата и да 
се спријечи опасност руске инва- 
зије у Угарску.

Новине сматрају да је аустро-ње- 
мачка асгивност сада главни дога- 
ђај у војној ситуацији. Нијемци 
шаљу појачања у Алсас.

Јављају из Басилеје да су Нијем- 
ци били приморани да евакуишу 
Серне, али Французи не могу да 
га посједну од ватре њемачке ар- 
тиљерије.

Рим, 19. јануара. Италијани у Ва- 
лони организују царинску службу.

Рим, 19. јануара. „Сопчеге Ле11а 
8егаа сазнаје из Ниша да је ау- 
стријска офансива против Србпје 
немогућа ради тога што се разлила 
Сава, Дунав и Дрина.

Телеграфишу из Париза да Ни- 
јемци припремају одбрану Анверса 
поплављивањем земљишта.

Из Петрограда јављају да су Ни- 
јемци организовали јаку линију од- 
бране сјеверно од Мазурских Језера 
до Инстербурга(у источној Пруској.)

Рим, 19. јануара. Продужују се 
врло крваве борбе на бојном пољу 
Француске и Белгије. С обје стране 
има јаких губитака.

У каналу Ла Манш и на страни 
Ирландије једна њемачка подмор- 
ска лађа потопила је четири енгле- 
ске трговачке лађе.

Руси сг заузели ирелаз Дукла и 
и силазе у Мађарску.

Аустро-њемачка војска извршила 
је концетрацију на страни јужних 
Карпата, гдје борба добива изглед 
велике битке. •

Рим, 19. јануара. Српски принц 
Ђорђе послије конференције са грч- 
ким краљем Константином отпуто- 
вао је за Италију.

Париз, 19. јануара. Артиљериј- 
ска борба трајала је читав дан 
и била је нарочито жестока на 
сјеверу. Југоисточно од Ипра Ни- 
јемци су покушали да нападну фран- 
цуске шанчеве сјеверно од ка- 
нала, али су били истовремено за- 
устављени ватром француске арти- 
љерије и пјешадије. Дуж фронта 
од ушћа Ене и Оазе до Бери-о- 
Бака ресултати гађања француских 
топова били су нарочито успјешни. 
Уништили су радове на шанчевима, 

топове, справе за бацање бомба и 
ућуткали су справе за бацање мина 
као и њемачке топове. У Шам- 
пањи, сјевероисточно од Менил-ле- 
Хирлис, Французи су утврдили своје 
одбранбене положаје око једне шу- 
мице, отете прије два дана. Дан је 
протекао релативно мирно у Ар- 
гони гдје изгледа да су Нијемци 
знатно пострадали у својим недав- 
ним окршајима са Французима. На 
фронтовима Воевре, Лорене и Вожа 
ништа ново.

Париз, 20. јануара Један енглески 
пароброд био је потопљен од једне 
њемачке подморске лађе, 18 миља 
сјеверо-западно од Ливерпула. 11о- 
саду је спасио пароброд „Гледис“.

Париз, 20. јануара. Пароброд 
„Токомари“ и енглески пароброд 
„Ајгалија“ били су торпедирани. 
Потоњи није био потопљен и могао 
је бити довучен у Хавр.

Лондон, 20. јануара. Енглеска 
војска испред Ла Басе освојила је 
све шанчеве које је била изгубила 
у једном часу.

Париз, 21. јануара. У околини 
Изера тешка њемачка артиљерија 
показивала је велику активност про- 
тив ослоних тачака које су недавно 
Белгијанци освојили. Код Килен- 
шиа енглеска стражарница коју су 
Нијемци били узели, освојена је 
поново од Енглеза који су тада 
пошли напријед иза непријатељских 
шанчева. У понедјељак у јутро три 
нападаја њемачког батал^она на 
француске шанчеве сјеверно од пу га 
од Бетина за Ла Басе била су храб- 
ро одбијена и већина нападача по- 
бијени или заробљени. Французи 
су заузели једну шумицу сјеверо- 
западно од Перта. У Аргони су 
Французи одбили њемачке нападаје 
према Багатели и евакуисали без 
губитака један свој шанац који су 
Нијемци разорили лагумом. Ње- 
мачки напад на Ле Бушо сјеверо- 
источно од Троајона био је одмах 
заустављен.

Лондон, 21. јануара. Индијски 
вицекраљ јавља да су индијски прин- 
чеви дали један нови прилог од 
7000 лира стерлинга.

Лондон, 21. јан. Енглески брод 
„Линорти“ стигао је у Ротердам са 
америчким поклонима за Белгију, у 
свему 90.000 сапдука хране п 770 
сандука одјела. Један други брод 
полази сутра из Филаделфије са 
храном, носећи 70.000 буради браш- 
на које Сједињене Државе покла- 
њају сиромашним Белгијанцима.

Лондон, 21.јануара. Потопљена 
је једна њемачка подморска лађа.

Берлин, 21 јануара. Предсједник 
берлинске општине наредио је да 
се*издаје  сваком становнику пола 
фунте хл^еба дневно. Пекарнице су 
сведене на три четвртине своје нор- 
малне производње. Ко се огријеши 
о ова наређења, биће кажњен са 
6 мјесеца затвора.

Њемачки листови доносе званич- 
пу наредбу којом се задржавају све 
количине бакра, мједи, алуминија, 
никла, антимона за војне потребе.

Издана су врло строга наређења 
односно британских пасоша.

Париз, 22. јан. 15. миља сјеверо- 
источно од Хавра један њемачки 
подморски брод гађао јеторпедом 
и промашио енглески брод-болницу 
„Аустрију“.

Лондон, 22. јан. Други аустра- 
лијански контигенат стигао је у 
Египат.

Вашингтон, 22. јан. Г. Бријан 
одговарајући њемачком писцу који 
је тврдио да је продаја америчких 
хидроплана ратујућим странкама, 
повреда неутралности, не признаје 
њемачко гледиште да су хидро- 
плани ратни бродови.

Париз, 22. јануара. Од мора до 
Лиса било је њемачке артиљериј- 
ске ватре против француских ба- 

терија без успјеха. Француска ар- 
тиљерија зауставила је врло јаку 
њемачку пушчану ватру. У сектору 
Араса било је препуцавање цијеле 
ноћи без пјешадијских напада. У 
околини Соасона њемачке батерије 
су биле оштећене и напад њемачке 
пјешадије на Сен-Пон одбијен. За- 
падно од коте 200 код 11ерта Францу- 
зи су полагано непредовали, одбили 
њемачки противнапад и заробили 
војника код Багателе, у Аргони; 
два њемачка нападаја су била од- 
бијена у Вожима. У Вожима било 
је ноћне канонаде код Упфхолда. 
Французи су напредовали код Берн- 
хопта доњег. У Алсасу Французи 
су организовали освојени терен 
јужно од Хамерсвелера.

Рим, 21. јан. Бивши Министар 
Предсједник Ђолити објавио је једно 
своје писмо односно неутралности 
Италије. Дотично писмо коментира 
се на разне начине, нарочито онај 
дио писма гдје Ђолити чини алу- 
зију на могућне добитке за Ита- 
лију без улажења у рат.

Папина енциклика за мир секве- 
стрирана је у цијелости у Францу- 
ској. Влада Француска сматра исту 
неумјесну у садашње вријеме, јер 
би могла утицати на прост народ 
и умањити јуначко одушевљење 
које је Француској потребно у вође- 
њу овога рата.

Бугарска нота упућена Србији 
због пограничних сукоба на страни 
Мећедоније изгледа као почетак не- 
пријатељских намјера.

Побједа руска код Табриса дала 
је Русима много трофеја, међу ко- 
јима једну велику заставу, која се 
носи у светом рату.

БомбаЈ*,  22. јануара 60 пароброда 
спремни су да превезу педесет хи- 
љада Индијанаца. Очекују се у Бом- 
бају транспорти из Аустралије са 
сто хиљада људи.

Рим, 22. јануара. Адмирал Пат- 
рис и министар Алиоти стигли су у 
Валону, посјетили ворош и гарни- 
зон на Сасену. Грчка лађа „Хелас“ 
напустила је Драч.

Папа ;е предложио да се учини из- 
мјена цивилних заробљеника: жена, 
дјеце и стараца. Енглеска, Аустрија 
и Њемачка до сада су пристале.

Париз, 22. јануара. Јуче је одр- 
жана конференција представника 
Француске, Русије, Енглеске и Ја- 
пана за успостављање основице ве- 
ликог зајма и за предузимање оз- 
биљних умјера како би се онемо- 
гућио економски положај Њемачке 
и Аустрије.

Путници, који су стигли у Неа- 
пољ из Суеца, причају да флота 
француска крстари испред Норт- 
Сајида у Црвеном Мору.

Рим, 22. јануара. Њемачки под- 
морски брод. пошто је потопио 6 
енглеских лађа, налази се још у 
ирландском мору.

___ОГЛАСИ_____

ПРОДАЈЕМ 0К0 50 ХЕНТОЛИТАРА
лањског и љегошњег вина најбоље до- 
маће врсте. Продајем такође око три 
хектоли гра најчистије лозове ракије. Обра- 
тити се
(бр.57,3,3) Илији Срзентићу — Улцињ.

Кљижара и папирница
ШПИРЕ ЛАКОВИЂА - НИКШИЂ

снабдјевена је:
1) Свим уџбеницима за основне школе 

и гимназије (држав. и страна издања).
2) Најновијим дјелима из лијепе књи- 

жевности.
3) Карте Ратишта:
а) Карта Европског Ратишта;
б) „ РускоЊемачко-АустрискогРа-

тишта;
в) „ Њемачко Француског Ратишта;
г) и Балканског Полуострва;
Д) „ Србије и Црне Горе;
ђ) „ Основни пројекат будуће Ев-

ропе према садањој ситуацији и нацио- 
налној тежњи. (бр. 58. 2,3)

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


