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ЦИ Ј ЕН А:

Црну Гору на голину 10 перп., на по год. 
<а 5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗЛ Црну Гору БРОЈ 10 ПАРЛ 

з\ Стране Земље БРОЈ 20 ПЛРА

Ј1ИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИК
АДРЕСА:

„Вјесник" Цетин.е, (Црна Гора)

АОКЕ8 8Е:
нУЈе8пЈкм СеНЈбпб (МопГепе^го)

Рукописе в.лља сллти Уредништву пВјесника" 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛЛСЕ АДМИНИСТРЛЦИЈИ 

Огллси СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

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

Петроград, 6. фебр. у 2 25 по 
подне. На фронту између Њемена 
и Висле, у рејону Августова, ната 
војска постепено излази из бојева. 
Код Осовца и на путевима, који 
воде ка Ломжу развијају се бојеви.

На лијевој обали Висле нема 
знатнијих промјена.

11а фронту ријеке Дунајца поја- 
чана је паљба; покушај Аустрија- 
наца, да се примакну нашем утвр- 
ђењу на лијевој обали код Тарнова, 
није успио.

У Карпатима, у рејону Јасјолке 
и сјеверо-источно од Стропка, од- 
били смо низ непријатељских на- 
падаја. Наша је војска једино на 
бајонет заузела висове сјеверно од 
села Воља Михова (близу прелаза 
Лупков). У зору 4. фебруара наш 
је баталијон заплијенио у рејону 
села Завадке непријатељски теле- 
скоп и сасјекао онај њемачки одред, 
који га је бранио. Два њемачка 
контра-нападаја у густим редовима 
успјешно смо одбили уз велике не- 
пријатељске губитке.

У рејону ВппЈКова продужавају 
се упорни бојеви: за два дана ту 
је заробљено више од 2.000 непри- 
јатељских војника са 6 митраљеза.

Петроград, 7. фебруара у 2 30 
по подпе. — 6. фебруара на де- 
сним обалама ријека Бобре и На- 
рева водили су се бојеви у рејону 
Осовца и на путовима к Ломжу, 
Остроленку, Праснишу и Плон- 
ску, имајући махом неочекивани 
карактер.

На лијевој обали Висле одбили 
смо слабе непријатељске нападаје: 
на доњој Бзури код Витковица, јуж- 
но од Раве код Мрачковица и на 
горњој Ниди код Хенцина. 11а Ду- 
најцу близу Жабна одбијено је на- 
ступање њемачко-аустријског од- 
реда.

У Карпатима су одбијени упорни 
нападаји код Јасјолка, Стропка и 
Мезо—Лаборца. Особито су упор- 
ни били њемачки нападаји на фрон- 
ту између Тухле и Вишкова, гдје 
је послије нашег успјешног контра- 
напада остала иза нас она главица, 
коју су Нијемци нападали.

У рејону Клаусе ми смо се про- 
били напријед, наносећи неирија- 
тељу велике губитке.

Петроград, 9. фебруара у 1’40 
по подне. — Нијемци, пошто су из 
цијелог низа нечувено упорних и 
дуготрајних нападаја, који су их 
стајали безброј жртава, дошли до 
увјерења, да не могу пробити наше 
положаје на лијевој обали Висле, 
приступили су прошлога мјесеца 
извођењу новога плана.

ЗаврпЈивши формирање неколи- 
ко нових корпуса и ријешивши се 
да опет пребаце војску са запад- 
ног свог бојишта против нас, они 
су, користеђи се својом широко- 
развијеном жељезничком мрежом, 
пренијели знатну снагу у Источну 
Пруску са задатком, да разбију 
нашу 10. армију, која је заузимала 
утврђене позиције у долини ријеке 
Ангерапа и Мазурских језера.

Да осигурају успјех у томе, Ни- 
јемци су такођер пребацили дио 
својих трупа на десну обалу ријеке 
Висле са фронта ријека Бзуре и 
Равке.

Њемачко појачавање у Источној 
Пруској опаженоје 22. јануара, али 
се је снага његова могла тек по- 

слије неколико дана оци’е јити. Не 
могавши, због недостатка жељез- 
ничких лмнија, с потребном брзпном 
привући на фромт Источне IНруске 
нове трупе за даљи отпор, наша 
је команда донијела одлуку да по- 
вуче поменуту армију из Источне 
Пруске на пограничне положаје и 
према ријекама НБемену и Бобру.

При томе кретању наше је десно 
крило 10. армије било потисну- 
то од надмоћнијег непријатеља и 
принуђено да веома хитно од- 
ступи, али је у толико, због наг- 
лог повлачења открило бок дру- 
гог корпуса, који је на тај начин 
дошао у особито тежак положај, 
такс да су се само неки дјелови 
његови могли спасити. Остали кор- 
пуси 10 армије, водећи непрекидне 
упорне бојеве, полако су одступали 
у означеном правцу, одбијајући 
храбро непријатеља који је насту- 
пао, наносећи му жестоке губитке 
и свладавајуђи све тешкође, које 
је на путовима стварао дубоки сни 
јег. Усљед рђавих путова аутомо- 
били се нијесу могли крегати, во- 
зови су закашњавали или често и 
не стизали до означених тачака. 
Полако, корак по корак наши су 
корпуси, који су састављали лијево 
крило 10. армије, одступали и задр- 
жавали непријатеља у току десет 
дана на растојању од четири дана 
хода. 6. фсбруара они су коначно 
успјели да задрже непријатељско 
наступање и да заузму одређене 
им позиције.

У овом тренутку ратне се опе- 
рације на њемачком фронту про- 
дужавају на путовима к Осовцу, 
према ријеци Нареву и на раскрс- 
ници од Рацјонжа за Плонск. На 
појединим тачкама води се бој с 
великим упорством. На десној о- 
бали Висле, на путовима од Нлоцка, 
опажене су у њемачкој војсци и 
аустријске трупе. За два посљедња 
дана ми смо заробили више од 
1.000 Нијемаца.

У Галицији непријатељ је у току 
6. и 7. фебруара, послије најжешће 
припреме артиљеријском ватром, 
прешао у наступање у рејону сје- 
верно од Закличина, али је но- 
слије 3 нанадаја био одбијен. Бој 
између Мезо-Ј1аборца и горњега 
Сана наставља се; долази до у- 
зајамних наших и непријатељских 
атака. Нови њемачки нападаји на 
висове код Козјова и Рожанке 
одбијени су. Наша је војска по- 
слије жестоког боја заузела висове 
југо-источно од Тухле и сјеверо- 
западно од Сенчува и Лукине. Не- 
пријатељ је заузео Станиславов.

На кавкаском фронту 5. и 6 фе- 
бруара није било значајнијих бо- 
јева, а 7. фебр. дошло је до сукоба 
само у Зачороском крају.

Петроград, 9. фебр. у 11 40 у 
вече. — Ратне операције на дес- 
ним обалама Бобра и Нарева још 
и дал>е имају карактер дјелимич- 
них бојева. До мањих сукоба дош- 
ло је на путовима, који воде из 
Гродна у Липск, гдје је наша вој- 
ска напала Нијемце.

У бојевима у рејону Осовца сту- 
пила је тврђавна артиљерија у жи- 
ву и успјешну акцију.

На путовима од Ломжа наша је 
војска послије упорног боја заузела 
Едвабно. У Праснишком рејону не- 
пријатељ је наступао са знатном 
снагом. На путовима између Рац- 
јонжа и Плонска наша је војска 
послије успјешних бојева заузела 

неколико села и тои приликом за- 
рсбила око 500 Нијемаца.

На лијевој сбали Висле одбили 
смо непријатељске нападаје дуж 
сјеверне обале ријеке Пилице и у 
рејону Лопушно.

У западној Галицији непријатељ 
подржава јаку артиљеријску ватру. 
Опажено је, да су Аустријанци у 
нападајима сјевер <о од Закличина 
претрпјели 5. фебруара врло велике 
губитке.

У Карпатима наша војска, пошто 
је заузела висове код Смољника, 
источно од Лупкова, одбила је по- 
новне аустријске нападаје. Непри- 
јатељ се овдје примицао нашим 
ли-шјама на 50 корака, али је сваки 
пут био одбијен с огромним гу- 
битцима.

Нијемци су ноћу 7. фебруара 
опет безуспјешно нападали 4 пута 
висове код Козјувке. У рејону Ви- 
шкова ми смо заузели вис, који је 
сачињавао најважнији дио непри- 
јатељских положаја.

У Источној Галицији, западно од 
Станиславова, у рејону Красне Не- 
билов Перегинско, напали смо Ау- 
стријанце и послије упорног боја, 
у коме је допјло до бајонетске борбе, 
одбацили смо двије њихове бри- 
гаде, а за тим одбили и све контра- 
нападе знатних непријатељских сна 
га. Овдје смо заробили до 1.500 
Аустријанаца, 30 официра и неко- 
Јшко митрал>еза.ТЕЛЕГРАМИ

Ниш, 6. фебруара. Генерал По, 
шеф францускс војне мисије и о- 
фицири чланови те мисије, стигјш 
су у Србију из Солуна куда су 
дошли у сриједу по нодне на јед- 
ној француској крстарици. Мисија 
ће предати медаљу за војничке вр- 
лине Њ. Кр. Височан. Престолона- 
сљеднику Александру којом га Је 
одликовала француска Влада.

Мисија ђе но том отпутовати у 
Русију да преда исто одлукова- 
ње Руском Генералисиму Великом 
Књазу Николи.

На нишкој станици дочекали су 
јутрос у 9 часова француску ми- 
сију: Предсједник Министарског Са- 
вјета, Мин. Спољних Послова г. 
Никола Пашић, Војни Министар 
пуковник г. Бојовић и Маршал 
Двора г. пуковник Остојиђ у име 
Њ. Кр. Височ. Престолонасљедника 
Александра.

Истим специјалним возом стигао 
је г. Барк, Руски Министар Фи- 
нансија, који је наставио свој пут 
за Русију преко Софије.

У 11 и по часова генерал је нре- 
дао Њ. Кр. Вис. Престолонасљед- 
нику Александру медаљу за вој- 
ничке врлине. којом га је одлико- 
вала Влада Републике.

Њ. Кр. Височ. Престолонасљед- 
ник Александар давао је у част 
генерала Поа интиман доручак на 
који су били позвани: француски 
посланик г. Боп, предсједник Ми- 
нистарског Савјета г. Н. Пашић, 
Мин. Војни г. пуков. Бојовић и г, 
Ј. Јовановић, пуномоћни Министар 
Србије.

Француско посланство је давало 
доручак официрима француске ми- 
сије. Вечерас у 8 часова даваће се 
у Краљевском’ Двору ручак у част 
генерала По и чланова француске 
мисије.

Ниш, 6. феб. Предсједник Мини- 
старског Савјета, Министар Ино- 
страних Дјела г. Никола Пашић 

примио је поводом смрти Стојана 
Новаковића ове изјаве саучешћа: 
I Јетроград 6. фебр. Редакција Ли- 
ста „Свјет“ изјављује своје дубоко 
саучешће поводом смрти Стојана 
Новаковића, великог патриоте и 
веома познатог српског научника 
кога цијенп цио словенски свијег. — 
Главни уредник, Ђорђе Комаров.

КрагуЈ*евац,  6. фебруара. Прили- 
ком артиљеријске борбе која се 4; 
фебр. водила код Биограда, наши 
метци који су пали у варош Земун 
приликом гађања непријатељевог 
монитора, начинили су, како из- 
гледа, знатну штету. Примијећено 
је да је Хуњадијев споменик који 
је служио непријатељу као осма- 
трачка тачка јако повријеђен; по- 
ред тога видјело се да је неколико 
зграда у лламену. Усљсд тога, 5. 
фебруара, непријатељ је послао је- 
дног парламентара на патролском 
чамцу. Овај парламентар није могао 
бити примљен због неуредног пу- 
номоћија. Тога дана непријатељ 
није тукао варош Биоград, али је 
око 2 часа по подне отворио арти- 
љеријску ватру из тежих оруђа 
против наших положаја код Био- 
града. Наша артиљерија је убрзо 
ућуткала непријатеља. Око 4 часа 
један непријатељски монитор поку- 
шао је да туче наше положаје код 
Карабурме, али је избацио нека два 
метка, јер се испред прецизне ват- 
ре наше артиЈверије морао одмах 
повући.

Ниш, 9. фебр. Француско по- 
сланство давало је прекјуче у подне 
интимни доручак у част генерала 
По. Генерал По је затим примио 
француску колонију, па по том 
г. Андру Николића, предсједника 
Народне Скупштине. У вече је г. 
Боп, француски посланик, давао 
гала ручак у част генерала По и 
чланова француске мисије. На гала 
ручку су били позвани: Њ. Кр. 
Вис. I Јрестолонасљедник Алексан- 
дар, г. Пашић, предсједник мини- 
старског савјета, г. пуковник Бојо- 
вић, министар војни, г. пуковник 
Остојић, маршал двора, г. потпу- 
ковнпк Марковић и г. поручик 11е- 
тронијевић. Јуче прије подне у 10 
и по часова, генерал По је са сви- 
том отпутовао специјалном миси- 
јолг у Русију. На станици су се о- 
простили са генералом г. Пашић, 
предсједник министарског савјета, 
г. пуковник Бојовић, министар вој- 
ни. г. пуковник Остојић, маршал 
двора, г. Стеван Павловић, секре- 
тар Мин. Иностр. Депа, а г. г. офи- 
цири који су били придани на служ- 
бу генералу По-у за вријеме ње- 
говог бављења у Србију, потпу- 
ковник Марковић и поручик Пе- 
тронијевић испратили су генерала 
11о-а до српско-бугарске границе.

Рим, 3. фебр. Било је земл>отре- 
са у Нацано Романо и у Чита Ду- 
кале. ПЈтета је велика. Има жртава.

„Трибуна“ пише да шиљање но- 
вих њемачких корова у Алсас зна- 
чи да се Њемачка спрема на по- 
новну офансиву на југозападном 
фронту, како би изненадила савез- 
нике и користила се бољим при- 
премама. Очекује се да ће март и 
април бити најзначајнији период 
рата.

У Аустрији су мобилисани сви 
љекари до 50 година.

Нијемци тврде са званичне стра- 
не да ће њемачки одговор на ноту 
Сједињених Држава Америчких би- 
ти састављен у пријатељском тону.



Берлин, 4. фебруара. Иар Вил- 
хелм је стигао у Берлин и бавиће 
се у њему неколико дана.

Софија. 4. фебруара. Министар 
Војни захтијевао је кредит од пет 
лилиона динара за извођење вели- 
ких мансвра који ће се извести на 
прољеће. Тим маневрима је циљ да 
у цракси потврде лекције које су 
гжучене у рату 1914. год.

Према једној одлуци главног са- 
нитетског савјета Њемачка је огла- 
шена да је заражена колером.

Ради атентата у Касини, управ- 
ник полицње је опозван, а смије- 
њени су и други чиновници поли- 
ције.

Париз, 5. феб. Према посљедњим 
депешама, које су стигле из Вашинг- 
тона, затегнутост измеђуСједињених 
Држава Америчких и Њемачке све 
се више повекава због пројекта Ње- 
мачке који се односи на пловидбу 
неугралних држава Парламентар- 
ни кругови сматрају ситуацију као 
врло озбиљну. Њемачка влада јучс 
је одговорила на протест из Ва- 
шингтона, изјављујући да желн да 
избјегне неспоразуме који би се 
могли појавити због мјера које је 
објавио њемачки адмиралитет, и 
да ће она предузети потр.бне мје- 
ре против инцидената, који би мо- 
гли поремегити пријатељске одно- 
се између ових двију земаља. Про- 
цедура коју је објавио адмиралитет, 
изјавила )е влада Њемачке, није 
управљена против законите трго- 
вине и правих трговачких бродо- 
ва неутралних земаља, већ једино 
представља мјере личне одбране 
Њемачке против Енглеске. Овај 
одговор ни/е сматран као довољно 
јасан. Изгледа као посигурно да ће 
Вашлнгтон одбити да узме у при- 
зрење ову тачку гледишта њемач- 
ких интереса. Њемачком амбаса- 
дору у Вашингтону предочено је 
у посљедње вријеме, ако би каква 
америчка лађа била потопљена, да 
ће то имати врло озбиљних посље- 
дица. Скандинавске државе такође 
су протестовале код њемачке владе 
чији се одговор сматра као недо- 
вољан. Ове државе припремају мје- 
ре да заштите своје бродове.

Париз, 6. фебруара. У Скупшти- 
ни, Вивиани олговарајући на интер- 
пелације, изјавио је да одговорност 
за рат пада па пепријатеље Фран- 
цуске, која ће у потпуном спора- 
зуму са савезницима наставити неу- 
морно борбу за еманципацију европ- 
ског морала, за материјално и по- 
литичко обновљење Белгије, за ре- 
ституцију Француске са Алсасом и 
Лореном.

Стокхолм, 6. фебруара. Поред 
све изјаве цара Вилхелма да су 
Руси евакуисали Пруску, забрање- 
но је избјеглицама да се врате у 
извјесна мјеста. (Вјестник).

Петроград, 6. феб. Главни Штаб 
изјављује: Аустријска саопштења 
тврде лажно да су посљедњих дана 
заробили 29.000 Руса. Колико је 
ова измишљотина далеко од истине, 
нека потврди ово упоређење. Ау- 
стријанци су јавили да су прили- 
ком нсдавног повлачења Руса из 
Буковине, заробили 2000 руских 
војника. Цјелокупни број наше вој- 
ске која је оперисала у Буковини, 
био је мањи од тога броја. Ствар- 
ни губитци су износили 1007 офи- 
цира и војника убијених, рањених 
и несталих. (Вјестник).

Лондон, 7. фебруара. Адмира- 
литет објављује да је енглеска флота 
састављена од оклопњача и крста- 
рица, праћена флотом и потпомо- 
гнута јвко.и француском флотом, 
Нод командом вицеадмирала Кор- 
дена, 6. фебруара у јутру, отпочела 
напад на форове око улаза у Дар- 
данеле. Фортице Авианкум - кале 
бомбардоване су Ирецизном ватром 
из топова који далеко добацуЈу. 
Бомбардовање је имало значаЈног 

дјејства на два фронта. Остали 
форови често су погађани, али како 
су отворена земљана утврђења, те- 
шко је оцијенити штету. Форови 
нијесу били кадри да одговарају 
на наису ватру. У 2 с. 45 мин. по 
иодне добио је један дио ратних 
боодова заповијест да обуставива- 
тру и да се нападнути форови бом- 
бардују оруђима друге врсте. Фо- 
рови на објема странама улаза 
отворили су затим ватру и напад- 
нути су унакрсном ватром са бро~ 
дова „Инфлексибли и „Агамемнон^. 
Послије дуге ватре, форови на ев- 
ропској страни били су очигледно 
ућуткани, а један фор на азијатскоЈ 
страни још је пуцао, ма да су опе- 
рације због мрака биле обустав- 
љене. Ниједан брод савезничке фло 
те није иогођен. Акци/а Је опет от- 
почела 7. фебр. послије аероплан- 
ског извиђања. Аероилан Његовог 
Величанства „Арк Ројплн прати 
извјестан број хидроплана и аеро- 
плана.

Париз, 7. фебр. Јуче су у Ва- 
цЈингтону конферисали г. Брајан и 
њемачки амбасадор, а за тим г. 
Брајан и Вилсон. Послије ових кон- 
ференција кружио је глас како је 
Њемачка обећала да ће наредити 
својој марини да не напада амери- 
канске трговачке лађе у енглеским 
водама, које је Њемачка обиље- 
жила као ратну зону. Ако је ова ви- 
јест тачна, Њемачка се исто тако 
мора обвезати према државама дру- 
гог реда и према Холандији.

Берлин, 7. фебр. Волфова Аген- 
ција јавља да су усљед велике бурс 
5. фебр. пропале ваздушне лађе 
Б’ 3 и Б’ 4, а Цепелин Б’ 4 због 
тога, што му се покварио мотор, 
наишао је на данску обалу, али га 
је море одвукло. Послуга и команда 
спасени су, а четири човјека не- 
стала су.

Лондон, 7. фебр. Фелдмаршал 
Сир Џон Френч. јавља у свом из- 
вјештају о посљедним борбама да 
је непријатељ био развпо велику 
активност и успио да заузме неко- 
лико енглеских ровова, али су ен- 
глеске трупе предузеле један про- 
тив-напад и одбиле су Нијемце на 
свима тачкама. Нону између 3 и 4. 
фебруара, Нијемци су напали Ен- 
глезе сјеверно од канала Ипра, а 
идуће ноћи код Нешапела. Ови 
напади су лако одбијени и непри- 
јатељ је имао великих губитака. 
Цио терен који су Енглези задо- 
били, консолидовали су и на њему 
се одржали без тешкоћа. Аероп- 
лани су вршили веома корисна из- 
виђања и успјешно су се борили 
са непријатељевим аеропланима.

Рим. 7. фебр. Њемачка подмор- 
ска лађа торпедирала је фрапцуски 
пароброд „Динора“. Нароброд се 
могао спасити у Хавр.

Скандинавске Државе забринуте 
су за судбину 50 својих паро- 
брода који п*/туЈу  у Сјеверном Мору.

Уништен је један њемачки Цепе- 
лин и један аероплан.

Њемачки цар, адмирали и принц 
Хајнрих налазе се у Вилхелмсха- 
фену да управљају противенглеским 
блокирањем.

Према вијестима из Париза, Ни- 
јемци ће пребацити из Источнс 
Нруске многобројне трупе против 
Англо-Белгијанаца и покушати да 
заузму Кале прије доласка велике 
енглескс војске.

Рим, 7. фебруара. Неколико по- 
сланика републиканаца и рефор- 
миста поднијели су интерпелацију 
да се влада изјасни о садашњем 
правцу италијанске политике у ме- 
ђународној ситуацији. Саландра је 
одговорио да нема ништа да из- 
мијени у изјавама које је раније дао, 
а да не налази за корисно да се 
хитно дискутује о тој ствари.

Нови њемачки послаиик у Грчкој 
отпутовао је из Бриндизиа за Атину.

Промјени посланика не придаје се 
никакво политичко значење.

Париз, 8. фебруара. Од мора 
до Ене вођене су артнљеријске бор- 
бе. Код Роклинура, Нијемци су вр- 
шили пет противнападаја да заузму 
шанчеве које су Французи отели 
четвртог, али су билн одбијенн, 
оставивши више стотина љешина 
на терену, међу којима више офи- 
цира. У околини Суена, Перта и 
Босенсурз, Нијемци су у ноћи од 
4 на 5 фебр. и 5 у јутро извели 
два жестока противнапада који су 
били потпуно одбијени. Француске 
трупе одбиле су нападаче бајоне- 
том, задржале своје добитке, отеле 
три митраљеза и заробиле више 
стотина војника. Нијемци су пре- 
трпјели врло јаке губитке ка Хо- 
де-Мез. Французи су одржали зем- 
љиште које су задобили 4. уза све 
њемачке противнападаје. У Лорени 
Французи су освојили село Норга 
и заузели положаје. Лаж је да су 
Нијемци, као што тврди њихово 
саопштење, евакуисали Нороа; онп 
су из њега били истјерани. У Во- 
жима Французи су одбили два на- 
падаја сјеверно од Вајсенбала. У 
Алсасу су Французи страховито 
утврдили освојене положаје који 
доминирају Фермом Судел и за- 
плијенили су велику количину ору- 
жја и ратног материјала сваке врсте.

Париз, 8. фебр. У Белгији Ни- 
јемци су бомбардовали Нијепор: 
купатило и пјешчанике. Француске 
батерије успјешно су тукле ње- 
мачке. Изгледа да су Нијемцп упо- 
требили знатне силе против фран- 
цуских шанчева источно од Ипра. 
Послије интензивног бомбардовања, 
Нијемци .су напали на бајонет, али 
били одбијени и француска арти- 
љерија обасула је својом ватром 
резерве које су потпомогле напа- 
дај. Њемачки губитци су врло ве- 
лики. Код Бетенкура њемачки на- 
падај такође је пропао. Од Лиса 
до Изера, и на Ени, код Бери-о- 
Бака било је велике артил,еријске 
борбе Ренс је био бомбардован. У 
Шампањи код Суена, Перта Босе- 
жура, Нијемци су у ноћи од 5 на 
6 фебруара извели пет против-на- 
пада да заузму изгубљене шанчеве; 
прошлих дана сви нападаји били 
су одбијени. Борба се продужила 
и шестога. У Вожима, између Виса 
и Висанбака, Нијемци, пошто су се 
дохватили коте 607 помоћу једног 
пука, били су избачени 6. фебруара 
једним француским противнападом. 
Французи су одржали положај уза 
све жестоке напоре Нијемаца.

Рим, 8. фебр. Енглески адмира- 
литет се спрема на једну велику 
офансиву.

'Гелеграфишу из Петрограда да 
међу заробљеним турским војници- 
ма на Кавказу нема њемачких офи- 
цира, пошто су их Турци побили 
прије предаје.

Из Вашингтона јављају да су та- 
мо незадовољни с њемачким одго- 
вором и да спремају нову ноту Ње- 
мачкој.

Рим, 9. фебр. Нова енглеска Би- 
јела Књига доказује, против ње- 
мачких гврђења, да није Велика 
Британија тражила рат. У књизи 
се износи писмо Поенкареа краљу 
Ђорђу и крал>ев одговор.

Из Вашигтона јављају да се Ми- 
нистарски Савјет бавио великим 
опасностима које пријете неутрал- 
ним бродовима а дао пуномоћије 
предсједнику Вилсону.

Италијански бродови носиће на 
боку јасан тробојни квадрат.

Енглеско-француска флота разо- 
рила је у Дарданелима фортице на 
азијатској обали и ућуткала сјеверне 
фортице.

ГЈрви секретар Француског По- 
сланства у Риму погинуо је у Ар- 
гони.

Многобројне конференције за ин- 
тервенцију држе се у Риму између 
представника многих вароши без 
разлике странака. „Ба Тпђипа" и 
„О1огпа1е <Г Иа11’а“ полемишу са 
бечком и берлинском штампом.

Лондон, 9. фебруара. Јуче је 
уништен први енглески брод на 
начин који су објавили Нијемци. 
То је био пароброд „Камбанк“ из 
Кардифа, који је потопљен без прет- 
ходногобавијештења, торпедом јед- 
ног њемачког подморског брода. 
Више особа јс погинуло.

1 им, 9. фебр. „Тће ТЈте8“ тврди 
да су између Тројног Споразума 
измијењени погледи о територији 
Мале Азије послије рата.

Огворена је изложба у Сан-Фран- 
циску.

Новине говоре да је Папа чинио 
покушаје за мир код Њемачке, са- 
вјетујући јој да је бол>е да закљу- 
чи мир сада него касније.

Више норвешких бродова постра- 
дало је од њемачких мина. Влада 
велико пезадовољство у земљи.

Јављају из Каира да су сс Тур- 
ци повукли према Тефах Кантари 
100 мил>а од Суеског Канала, на 
којему јс пловидба слободна већ 
двије недјеље.

Телеграфишу из Басилеје да се 
у Лиону спрема логор за 100.000 
а у Мелену за 50 000 Енглгза.

Фр.шцузи се спремају на офан- 
сиву у Алсасу.

Рим, 10. фебр. Саландра је из- 
јавио на разне интерпелације, да 
влади није могуће да у овим мо- 
ментима прихвати дискусију стране 
политике. Влада нема никаква раз- 
лога да промјени своју изјаву од 
прошлог децембра. Нарламенат са 
великом већином изјавио је влади 
повјерење.

Инциденат са талијанским вапо- 
ром у 'Грсту „Триполи“, којега су 
150 аустријских полицајаца пре- 
тресали, могао би да постане врло 
заоштрен особито с тога што су 
чегири мпада бјегунца у присуству 
талијанског вице-консула који је 
протестирао били жестоко бјени. 
Овај поступак Аустријанаца пове- 
ћаће огорченост против Аустрије.

Србијанци су јако бомбардовали 
аустријске положаје код Земуна и 
Митровице; ово је одговор на ско- 
рашње бомбардовање Биограда.

Руси су заробили у Пољској чи- 
тав један копљанички њемачки пук. 
— Нарочити извјештај.

Дневник
Одбору за помоћ пребјеглим 

породицама приложио је г д-р 
Божидар Перазић, дворски љекар, 
50 (педесет перпера), на чему се 
г. доктору изјављује најтоплија бла- 
годарност.

У списку прилагача, који је о- 
бјављен у посљедњем броју „Вје- 
сника“, случајно је изостало и књи- 
жара Рајнвајн, која је приложила 
перп. 5, што се овим ноправља.

Сходно брзојавном наре- 
^ЈЈС11>С1. ђењу Кр. Обласне Унраве 

од данас, број 2339.. одложен је дан 
лицитације државних кожа, од реквири- 
раних брави за 8. марта о. г.

Позивају се сви заинтересовани, да се 
на дан линитације пријаве канцеларији 
управе општине вароши барске ол 9 ло 
12 сати прије подне и од 2 до 5 сати 
по полне, којег дана ће се уступити про- 
даја понудиоцу највише цијене, ако ова 
буде одговарала државном интересу, а 
иста ће бити у килограмима.

Исплата мора бити у злату, но како у 
земљи нема довољно злата, трговиима, 
односно купцима, омогућава се, да извезу 
коже, а увезу злато, а ло тада морају 
положити излицитирани износ у готовом 
новцу дупло, или сигурном јемству. Број 
кожа до данас износи комада 4353.

Број 1802. Из канцеларије Управе Оп- 
штине вароши Барске, 6. фебруара 1915.. 
Ст.-Бар. * (1,3)
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