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за Црну Гору на годину 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

РУКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УрЕДНИШТВУ „ВЈЕСНИКА* 

А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ Г1О ПОГОДБИ

А ДРЕСА:
„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

АЦКЕ88Е:
„Ујевшк*  Сеш&пе (Моп^п^го)

Румунске комбинације
— Савјетовања Тита Мајореска у Бечу —

14. и 15. јуна у Бечу су одржане 
заједничке конференције аустро-у- 
гарских и њемачких министара, Бу- 
ријана, Тисе, Бетман-Холвега и Ја- 
гова. Из Букурешта и Софије нод- 
влачи се нарочито као предмет овим 
савјетовањима питање о компенза- 
цијама Румунији и Бугарској и њи- 
ховом међусобном зближењу под 
покровитељством Аустрије и Ње- 
мачке.

У прилог том гласу иде нарочито 
у ово исто вријеме одлазак у Беч бив- 
шег румунског министра предсјед- 
ника Тита Мајореска, његови са- 
станци са аустро-њемачким држав- 
ницима, као и аудијенција код цара 
Фрање Јосифа.

Тај корак Румуније потврђивао 
би само једним примјером више 
особену осјетљивост Румуније према 
ратним догађајима у Галицији, пре- 
ма којима је она већ неколико пута 
манифестовала своје промјенл>иве 
тенденције, спремна увијек да се 
благовремено нађе уз оне који по- 
бјеђују.

Држање Румуније добро је прим- 
љено у једном од посљедњих бро- 
јева „Франкфуртер Цајтунга" од 
10 (23) јуна, који питање испитује 
критички, без предубјеђења и без 
оптимизма.

„За сада, вели, и за најскорије 
вријеме, по свему изгледа, да је 
улазак Румуније у акцију одстра- 
њен. Али за једно дуже вријеме не 
може ништа да се рече; располо- 
жење у политичких вођа је такво, 
а држање владе дволично, да се 
ништа не може тврдити на основу 
данашњег избјегавања да уђе рат 
и то у корист Споразума. Већ 10 
мјесеци румунска политика засно- 
вана је на једној неутралности која 
је подложна најсилнијим утицајима 
и која се подаје најсмјелијим екс- 
периментима.

...Такво расположење достигло 
је свој врхунац у вријеме заузећа 
Лавова од Русије, и, само зах- 
ваљуЈући иокојном Краљу Руму- 
нија није ушла у рат. Данашњи 
Крал> држи се политике свога стри- 
ца, а влада је за једну оружану, 
очекујућу неутралност. С великом 
вјештином она је успјела до данас 
да остане господар ситуације, а да 
не подлегне утицају расположења 
и агитације уличне...

...Ни сами чланови румунског ка- 
бинета нијесу истог мишљења у 
најважнијем питању које узбуђује 
Румунију. Министар финансија Кон- 
тинеско, на примјер, ништа не би 
имао против акције у корист Спо- 
разума још сада, док се шеф ка- 
бинета г. Браћано — рјешавајући 
фактор — држи Једне неутралности 
које се може одрећи сваког тренут- 
ка. Браћано прати с неописаном 
пажњом развој догађаја, испитује 
врло опрезно психолошки тренугак 
за румунску акцију, за вријеме док 
продужује да буде у односу и да 
тргује с објема странама...“

♦

Који је то психолошки моменат 
у коме би Румунија на вријеме и без 
ризика смјела се опредијелити дефи- 
нитивно?

То је питање!
Улазак Румуније у посљедњем 

тренутку, када се данашња пром- 
јенљива ратна срећа јасно и одлуч- 
но изрази, могао би бити без ри- 

зика, али да ли био и благовремен? 
Скромне силе Румуније, које не 
би више тежиле на претегнутим 
теразијама побједиочевима колико 
данас још тгеже на осјетљивијим 
и равнотежним теразијама, ни мало 
не обезбјеђујју политици оружане 
неутралности и очекивања до краја 
велике добитги на које Румунија 
рачуна.

У сваком случају од њеног при- 
ближења и разговора у Бечу по- 
слије другог пада Лавова, не ми- 
слимо да треба очекивати више од 
оног првог приближења и разго- 
вора у Петрограду, послије јесе- 
нашњег првог пада Лавова.

Ово што Румунија није хтјела, 
данас Румунмја не би смјела.

Чекаће се, дакле, још подуже на
Њену ОДЛуку^ „Одјек“ од 20. јуна

Њемачка хо^е мир
Службени берлински лист „Норддајче 

Алгемајне Цајтунг" доноси поводом со- 
цијалистичког манифеста за мир званичан 
коминике у коме се између осталог каже 
ово:

„Ми вјерујемо г своје силе иу моћ ње- 
мачког народа.. Ако наши непријатељи 
виде у том мшшфесту умањавање тих 
сила, онда се (они варају. њемачки на- 
род и њемачка влада желе мир без сум- 
ње, и влада је готова да се одрекне свих 
анектирања и за војевања, али жељени мир 
не може се закључити док се не призна 
наша морална моћ. У томе је Њемачки 
народ једнодушан и готов да продужи 
борбу, као што је готов да прими частан 
шир*  .

Кад ће престати рат?
„Њу Јорк Хералд*  објавио је ових да- 

на једно врло интересатно саонштење.
Један веома близак пријатељ Џоиа 

Френча, Жорж Гордон Мор, на питање 
једнога новинара, колико ће још трајаги 
рат, одговорио је: Рат ће престати онда 
кад произвођење оружја и муниције код 
савезника буде надмашило произвођење 
муниције и оружја код Нијемапа.

Савезници имају изврсну армију, имају 
новаиа, имају десетомјесечно искуствоод 
ратовања, и кад буду ималн у изобиљу 
оружја, тада Ке се видјети и крај овога 
рата.

Много ли је овим речено!

Њемачка и Аустрија
Лондонска „Рајгерова Агенција*  публи- 

кује сљедећи телеграм из Цириха: Аустро- 
Угарска је код њемачких банака закљу- 
чила зајам од 250 милиона круна, који 
су неопходни Аустрији за њене државне 
и војне потребе, и ако у ствари, овај 
зајам је од користи за Аустро-Угарску, 
го показује да се она налази у крајње 
незгодном финансијском стању, или пак 
да Германци не само управљаЈу аустро- 
угарским армијама већ их и употребљују 
и издржавају. Додуше познато је већ 
одавно, да Аустрија финансиски и еко- 
номски стоји много горе но Њемачка. 
Посљедњи зајам од 300 милиона круна 
је симптом за крајњу финансиску изну- 
ренбст. за коју се ни сумњало није, и 
показује јасно, зашто Њемачка шаље, 
нарочито на Балкан, плаћене агенте, да 
говоре за мир. Ко то показује још, 
да Њемачка не може дозволити Аустро- 
Угарској, да закључи засебан мир. Без 
германске помоћи Руси би сада били 
господари Угарске и Аустрије. Њемачка 
зна, да у случају пораза долази до рас- 
комадања Аустрије. Но Нијемцима никако 
не може ићи у рачун, да се од Аустрије 
створе дви;е или три засебне државе са 
јавним германофобством те се стога по 
сваку цијену одржава њемачко аустријски 
блок.

То је истински разлог, који наводи Ње- 
мачку. да преко својих соиијалиста рас- 
простире гласове о миру. А и ево зашто 
и поред свег њемачког силног упињања 
у Галицији, до побједе не може доћи: а- 
устро угарски народи већ почињу осје- 
ћати, да су гуђе оружје.

Нова аустријска оФанзива
Нишки „Одјек" доноси ову вијест:
Граф Тарновски, аустријски опуномо- 

ћени министар и посланик у СофиЈИ, по- 
сљедњих дана неирестано говори у со- 
фијским дипломатским круговима, како 
Аустро Угарска чини огромне припреме 
за напад против Србије. По његовом 
тврђењу Србија ће бити нападнута вели- 
ком снагом почетком јула мјесеца. Овај 
дискретни дипломат чак је одредио и 
дан напада (15. јули по новом).

Између Рима и Беча
Ингересантна је полемика која се у о- 

вом тренутку води између Беча и Рима.
„Теглихе Рундшау*  пише да су Тали- 

јани предлагали Аустрији, да их ова пусти 
да заузму територије на које аспирирају 
а они неће предузиматп више никакву 
офанзиву.

Талијански пуковник Енрико Барсле 
напада у париском „Тану“ на ове клевете 
и вели, да ће се талијански народ бори- 
ти против Аустро-Нијемаиа до краја е- 
вропскога рата, чак и кад би раније по- 
стигао свој циљ.

Пут њвмачког подводног брода
„Минхенер Најесте Нахрихтен*  доноси 

интеренсатне подагке о путу њемачког 
подморског брода II—51 од Вилхелм- 
схафена до Цариграда. Подморац I)—51 
кренуо се из Вилхелмсхафена и прошао 
је ноћу кроз Гибралтар пеопажено. Тај 
пут. који према томе извјештају износи 
девет хиљада километара, подводни брод 
1е прешао за мјесец дана. Чим је стигао 
у Дзрданеле, Џ—51 успио је да торпедује 
еиглеску крстарицу „Триумфи. а послије 
два дана потопио је и оклопњачу „Ма- 
жестик*.

Т ОЂа:| тоджфж чтије гу-
срио ни један енглески брод. Капетан 
пргГча, да ;е ове двије енглеске лађе пред 
Дарданелима успио да потопи, и поред 
препрјечних сгрдстава за заштиту од 
торпеда, које нмају енглески бродови.

Мисија Холвегова
Мисија њемачког државног кан- 

целара Бетман Холвега да придо- 
бије бечке кругове за уступање Ер- 
деља Румунији потпуно је пропала.

Мађарска само пристаје на ауто- 
номију Ердеља.

6,900.000 злата
Бугарска влада је допустила про- 

воз кроз Бугарску злата из Ње- 
мачке у маркама и полугама у ври- 
једности 6.900.000 перпера. Та сума 
је стигла у Цариград 4. ов. м. у 144 
гвоздена сандука, гдје су је при- 
мили представници министарства 
финансија и Дајче Банке.

Нијемци против Италије
У Инсбруку је одржан велики рат- 

ни савјет на коме су узели учешћа 
аустрнјски и баварски престолона- 
сљедник.

На тој сједници су донијете нај- 
крупније одлуке, а између осталих 
да се баварске трупе смјеста упуте 
противу Италије у области Тријента.

Баварски престолонасљедник је 
већ стигао у Тријент да сс стави 
на чело баварских трупа.

Како ратују Нијвмци
Из Кијева јављају: Овдје је пренесен 

из Буковине један рањени војник, кога 
су болничари нашли на бојишту пошто 
су одступили Нијемци. По његовим ис- 
казима, Нијемци су кундаиима дотуцавали 
руске рањенике. Он сам спасао се неким 
чудом. Уболи су га неколико пута бајо- 
нетима и оставили су га мислећи да је 
мртав. Гледао је сопственим очима како 
су друге убијали кундацима.

Војник се зове Никола Соколов из 
села Исипова, кострамске губерније. Тако 
ратују Нијемци!

ТЕЛЕГРАМИ
Крагујевац, 29. јуна. 28. ов. мј. око 2 

часа иЗЈутра, непријатељ је под заштитом 
сво|е јаке пјешадијске ватре покушао са 
неколико чамаца својих војника да се 
искрца на Мишарску Аду, али је за вре- 
мена опажен и ватро.м наше посаде 
одбијен.

Послије овог неуспјелог напада, непри- 
1’атељ је отворио јаку аргиљеријску ватру 
која је трајала дуже времена, али без 
икаквог ресултата. — К. С. П.

Крагујевац, 30. јуна. 29. јуна летјела 
су два непријатељска аероплана над Би- 
оградом и околином. Један од њих ба- 
цио је двије бомбе на саму варош, и то 
баш на оне њене дјелове, у којима није 
било никаквих објеката. Једна бомба је 
пала насред улице, а друга )е ударила у 
једну кућу. Људских жртава није било.

Осим тога бачене су безуспјешно и 
двије бомбе на Бањицу. —- К. С. П.

Ниш, 30. јуна. Софијски лист „Дневни 
Биљтен*  објавио )е у свом броју од 24. 
јуна тобоже аутентичан текст српско- 
грчког савезног уговора од 5. априла 
1913. год., о држању Србије и Грчке 
према евентуалним уступцима Бугарској, 
и о савезној акцији против Бугарске ра- 
ди одржања равнотеже на Балкану.

Овлаштени смо категорично деманто- 
вати горње изношење бугарског листа о 
тобожњем српско-грчком уговору, и ако 
је он гако грубо апокрифан, да се сам 
собом демантује. — К. С. П.

Ниш, 1. јула. Поводом вијести софиј- 
ске „Балканске Поште" да је Грчка од- 
рекла савезни уговор са Србијом и да је 
то предсједнику румунске владе саопштио 
српски послапик у Букурешгу, — овла- 
штени смоизјавити да наши пријатељски 
и савезнички односи са Грчком нијесу 
ни најмање ослабили; напротив, догађаји 
и интриге ко;е се коју по Балкану, још 
су их више утврдиле. Према томе апсо- 
лутно је неистипит ма какав разговор о 
овом питању, вођен између српског по- 
сланика у Букурешту и предсједиика ру- 
мунске владе, — као и то да је Грчка 
изјавила да Србија не може рачунати на 
њену помоћ, ако би наступио савив (ое- 
Јепз. Ово није први пут да ова интрига 
наилази мјеста у понеким страним орга- 
нима. — К. С. П.

Лондон, 24. јуна. Лорд Керзон изјавио 
је у Горњем Дому да је необично велик 
одзив на позив владин који је упућен 
фабрикантима мунииије. 22 јуна пријавило 
се 70.000 радника.

Канада и Индије понудиле су своју 
помоћ при изради муниције и ову понуду 
влада је примила са задовољством. — 
к. с. п.

Лондон, 24. јуна. Јављају да је влада 
Јужне Африке нонудила једну војску снаб- 
дјевену тешком артиљери)ом за службу 
у Европи. Јавља се такође за вјероватну 
њезину намјеру да се створи велико 
војно вјежбалиште у Африци. — К. С. П.

Лондон, 25. јуна. МаршаЛ Френч са- 
општава:

Од посљедњег извјештаја ситуација се 
на нашем фронту није измијенила. Било 
је само аргиљеријских двобоја који су 
се издвајали једино огромном количином 
граната са загушљивим гасовима којима 
се непријагељ нарочито служио у бли- 
зини Ипра. У току овог периода, непри- 
1ател> је потпалио осам мина на разним 
тачкама нашег фронта, али нам није 
нигдје нанио штете шанчевима. Међутим 
ми смо бацили у ваздух прву непријатељ- 
ску линију ровова у дужини од 100 ме- 
тара сјеверно од Нев Шапела. — К. С. П.

Софија, 25. јуна. Престолонасљедник 
Борис присуствовао |е у Саборној Цркви 
опиЈелу одржаном прије укопа земних 
остагака егзархових. — К. С. П.

Париз, 25. јуна. Било је доста жестоке 
артиљеријске акције сјеверно од Араса и 
у сектору Женевиеве.

На Хо-де-Мез, Еиарж је био жестоко 
бомбардован.

Код Перта и Апрмона вођене су же- 
стоке борбе у којима је дјелимично уче- 
ствовала и пјешадија, као што је већ по- 
менуто у ранијем саопштењу. Непријатељ 
који је претрпио велике губитке, није по- 
стигао никаква успјеха ни на једној тачци.

У западном дијелу шуме Ле Претр. ту- 
кло се ручним бомбама и ми смо осво- 
јили 200 метара шанчева.

На осталом фронту ништа важније. — 
Хавас.



Париз, 25. јуна. У Белгији, њемачки 
нападај управљен против шанчева бри- 
танских трупа западно од Пилкена бпо 
је одбијен енглеском и нашом артиљери- 
јом са врло јаким губитиима но ненри- 
јатеља.

Између Ангра и Сушеса, непријатељ је 
поново напао наше положаје на путу од 
Бетина за Арас, алн је био одбијен. С*е  
верно од станице Сушеса. њемачки врло 
жестоки противнапади који су ишли за 
тим да нам преотму шанчеве које смо од 
њих освојили прошле вечери, постигли 
су само да нам узму 200 метара на фрон- 
ту од 800 освојених метара.

У сектору Кенвира борба са ручним 
бомбама.

На десној обали Ене, у околинн Ноа- 
јона развија се лагумска борба у нашу 
корист.

У Шампањи, пред фортицом Босежур 
оштетнли смо јако експлозијом лагума 
један непријатељски шанац. (Хавас.)

Софија, 26. јуна. Погреб егзарха Јо- 
сифа нзведен је веома свечано. Преко 
200 свештеника, енискона, протојереја и 
пароха узело је учешћа на погребу. Од- 
мах послије подне. огромна маса свијета 
почела се стицати пред двор Св. Синода. 
'Гачно у 3 часа. послије кратког опијела 
у капели Св. Синода. кренула се повор- 
ка у којој су били ђаци војних школа. 
разне корнорапије и депутације. Иза тога 
су ипЈла кола са посмртним остатцима 
егзарховим. а иза ових рођаци покојни- 
кови, представници Краља, Краљице и 
престолонасљедника, дипломатски кор, 
чланови владе, предсједништво Собрања, 
бивши министри, шефови јавних устано- 
ва, сви официри гарнизона и г. д. По- 
ворка се свршавала пуком пјешадије са 
једном батеријом и пуком коњице. Егзарх 
)е привремено сахрањен у порти Саборне 
цркве Св. Александра Невског. — К. С. II.

Париз, 26. јуна. У околини сјеверно 
од Араса било је доста живих пјешадиј- 
ских акпија, које су се развиле у току 
вечери и ноћи између Ангре и Сушеса. 
Сјеверно од пута из Бетина за Арас. је- 
дан њемачки нанад којему јепрегходило 
врло јако бомбардовање. био Је нотпу- 
но одбијен. С|еверно од сганице Сушес 
извршнли смо нанад помоћу којега смо 
се приближили селу. заузели линију ње- 
мачких шанчева н пошто смо нобили све 
браниоце ручним гранатама, напредовали 
још лаље. заробивши неколико војника 
и заплијенивши један топ.

Соасон је био бомбардован. Енергично 
препуцавање и канонада трајала је цијелу 
ноћ.

У свитање. у околини Мари Терез Ни 
јемци су нокушали да изиђу из шанчева, 
али су били одбијени.

Између Мезе и Мозеле ноћ је била 
врло бурна.

У апрмонској шуми и у шуми Ле Претр 
бомбардовање и препуцавање са бацањем 
бомба без пјешадијске акције осим из- 
међу Феј-ан-Хеја и шуме Ј1е Претр гд|е 
су два непријатељска напада била слом 
љена. —•’ Хавас.

Париз. 27. јуна. Од мора до Ене јавља 
се у току ноћи само за доста живу ар- 
тиљеријску акцију.

Око Сушеса бомбардовање је слабије, 
али се наставља. Код Араса је било же- 
стоке канонаде.

Између Оазе и Ене. на висоравни Нув- 
рон, у Шампањи води се лагумска борба.

У Аргони препуцавање и канонада без 
пјешадијске акције.

Између Мезе и Мозеле ноћ је била 
врло немирна, а између Феј-ан-Хеја и 
шуме Ле Претр борећи се ручним гра, 
натама преотели смо 150 метара шанчева*

Код Карма, непријатељ је напао у вече 
на фронту од 350 метара, послије бом- 
бардовања загушљивнм гранатама н поси- 
пања запаљивим течностима. Пошго су 
најприје били успјели да се захваге на- 
ших утврђења. били су одмах из њих 
избачени противнанадом и само су се 
одржали у неким дијеловима нашег нај- 
истакнутијег шанца.

У Вожима. у околини иза Фонтнела, 
постигли смо знатни|их успјеха. Пошто 
смо пзагнали непријатеља из дјелова на- 
шег бившег утврђења које нам је био 
отео, освојили смо све њемачке одбран- 
бене организације од брежуљка јужно од 
Фонтнела до нута за Лоноа-Тоајен.

Наш цно добитак представља напре- 
довање од 700 метара на фронту од 600 
метара. Заробили смо војника, 19 офи- 
цира међу којима и једног команданта 
багаљона, 2 љекара, 767 нерањених вој- 
ннка који су бнли из 7 различитих ба- 
таљона. На наше нревијалиште донијели 
смо 1 њемачког официра и 32 њихова 
во|ника који су били рањени. Заплијенили 
смо 1 тон од 37 ггпп, 2 митраљеза, више 
справа за бапање бомба и велику коли- 
чину мунициЈе. Од зоре непријател, же- 
стоко бомбардује изгубљене положаје. 
— Хавас.

Рим. 27. јуна. Званично се саопштава:
Једно лице које се потписује холанд- 

ски генерал Шнајдер објављује V „Новом 

Ротсрдамском Куриру*  ружну кореспон- 
денцију у коју секаже, да је наша офан- 
сива претрпјела пораз; да је лаж да смо 
заузели Толмино и Горицу, и да су сви 
наши нанади на Плаво одбијени. Та ко- 
респонденција нашла је гостопримства и 
у „Берлинер Тагблату,-

Да је поменути писац само прочитао 
званичне извјештаје о нашим војним опе- 
рацијама, знао би да никад нико није ја- 
вио као свршену ствар заузеће Толмина 
и Горице: обЈеката око којих се још воде 
енергичне борбе, и избјегао би тиме јед- 
ну такву неправедну лажну оптужбу.

Што се тиче Плава, истина је— и ни- 
ко |е не може порећи — да италијанске 
трупе држе у чврстој посади не само 
предјеле Плава него и висове источне 
лијеве обале Соче. — К. С. П.

Беч, 27. јуна Јављају из Берлина да је 
јуче предана амбасадору Сједињених Аме- 
ричких Држава у Берлину њемачка нота 
као одговор на америчку ноту од 25 
фебруара. — К. С. П.

Рим, 27. јуна. Званично се саопштава: 
Непријатељ |е упорно нападао у долини 
Даони. Јаки пјешадијски одреди, потпо- 
могнути артил*еријском  ватром, покушали 
су да изврше нрепад на наш положај 
Малгасено, али им је тај покушај пот- 
пуно нропао.

Напротив. у долини Адиђе, један наш 
пјешадијски одред који је чак избио на 
положај Малгасарта и Костаћела који 
доминирају номенутом долином, успио је 
да заузме препадом те положаје.

У горњем дијелу Кардевола, непријатељ 
је извршио два Јака напада ноћу 28 јуна 
на положаје Валоно Франца, али је оба 
пута одбијен.

У високој долини Бојти наши Алпинци 
су. пошто су се успузали на Торана, из- 
ненадили непријатељске трупе у долини 
Травенанца, у којој су биле јако утрђене. 
и заузели су је, заробивши око 20 вој- 
ника. _ К. С. П.

Петроград, 27. јуна. Главни Штаб Глав- 
нокомандајућег саопштава:

Код села Еднорожец у вече 25. јуна 
било је жестоке артиљеријске ватре.

Између Прасниша и Висле сукоби су 
учестали.

На лнјевој обали Висле, Нијемци су 
евакуисали у ноћи 26. јуна и нотоње шан- 
чеве које су нам билн узели код Гумина. 
На евакуацију су били приморини ура- 
ганском вагром.

У правиу Лублнна борбе су се наста- 
виле 26. Јуна.

Јужно од Урзендорфа. наше трупе су 
се приближиле ријени Вишњици.

Непријатељ се и даље држи на Вису 
118 јужно од Вилколац Горњи и изво- 
дио је са својим многобројним резервама 
огорчене нанадаје на село Бистрицу. Ми 
смо одбили све нападе и завршили смо 
овдје борбу у 3 сата послије нодне 26. 
јуна помамним налетом наше резерве, 
која је нриморала непријатеља да се но- 
вуче са највећом брзином и у нереду.

Између Вепржа и западног Буга, лако 
смо одбили у вече 25. јула и идуће ноћи 
ненријатељске нападаје у околини села 
Грабовец и јужно од Грубачова код села 
Мјењани.

На западном Бугу узводно од КамЈОнке 
било је пренуцавања иартиљеријске паљбе.

Код Золотаја Лииа близу села Кор- 
жова пепријатељ је у ноћу од 26. јуна, 
пошто је развио офапсиву, допирао у 
више махова до нашнх бодљикавих жица, 
али је сваки пут био одби ен нашом ва- 
тром и противнападима.

На другим фронтовима без промјене. 
(Вјестник).

Париз, 28. јуна. У околини сјеверно 
од Араса неколики покушаји НиЈемаца 
да нападну наше положаје на путу из 
Ангра за Сушес, билн су одбијени. Код 
Лабиринта водила се борба гранатама 
без измјене фронта за једну и за другу 
страну.

У Шампањи, на фронту Перта и Бо- 
сежура, између коте 196 и фортицс, не- 
нријатељ у нападају захваћен је нашом 
артиљеријском ватром и растјеран са 
осјетним губитцима.

У Лорени, непријатељ је напао са 2 
батаљона наше положаје код Лентреа, 
али је био одбијен.

Нема ништа да се истакне на осталом 
фронту у току ноћи, осим што је било 
артиљериске акције у Апрмонској шуми. 
у шуми Ле Претр- и код Фонтнела, гдје 
непријател» није вршио нротивнанаде него 
се о! раничио да бомбардује у два маха 
положаје, оје је изгубио. Бро| њемачких 
војника који су заробљени у борбама 24 
и 25 јуна износи 818 са 21 офнциром. 
Наши авиатичари бомбардовали су јуче 
жељезничке станице у Арнавилу, Бајон- 
вилу. као и војничке бараке у Нороа са 
22 бомбе и са 1000 стрелнца. — Хавас.

Царское Село. 28. јуна. Цар се данас 
вратно са фронта. — К. С. П.

Рим, 28. јуна. Званично се јавља за 
повољне по нас сукобе у долини Кнезе 
ка Манте Пиано, као и у долини Римби- 
анко и Ансио.

Наша тешка артиљерија отворила је 
вагру на утврђења Ландро (долина Ри- 
енца) и још истакнутија утврђења Сек- 
стена (у Пустерталу).

У зони Соче, противник је опет поку- 
шао један ноћни напад који је потпуно 
пропао. — К. С. П.

Париз, 29. јуна. Синоћ је британска 
војска одбила нападај Нијемаца који су 
најприје били успјели да уђу у неке дје- 
лове прве линије, али су одатле одмах 
били изагнати противнападом.

У околинн сјеверно од Араса довршили 
смо избаиивање непријагеља из неких 
ДЈелова шанчева гдје му је пошло за ру- 
ком да се залржи на линијама које смо 
били отели 25. јуна сјеверно од станнце 
Сушес. Непријатељски противнапад од- 
бијен је у току ноћи.

На осталим дјеловима фронта било је 
канонаде која Је била нарочиго жестока 
у околини Ниенора, на сектору Ене, у 
Лорени, у шуми Ле Претр и код Пон а- 
Мусона.

Један наш авиатичар оборио је у око- 
јјини Алткирха један њемачки аероплан 
којн је нао близу наших линија. — Хавас.

Петроград, 29 јуна. Главни Штаб Глав- 
нокомандујућег саопштава:

Осовачки и митавски гарнизон у ноћн 
од 27. јуна учинио је испаде у току којих 
смо уништили непријатељске лагумске 
радове.

У рејону Едвабна заузели смо и банили 
у ваздух двије галерије непријатељских 
лагума.

На фронту Јусуфов Бикава форба се 
нродужава.

27. јуна непријатељ се и даље одржао 
на коги 118 и у мајуру Коверсик и из- 
вео је енергичан противнапад између Би- 
стрице и поменутог мајура. Инаксмоод- 
били тај напад, нанијевши непријатељу 
знатне губитке.

Јужно од Бикаве заробили смо око 
900 војника са 14 офицнра иЗ митраљеза.

На осталим фронтовима ни|е било зна 
менитијех сукоба. — Вјестник.

Париз, 29. јуна. Дан је протекао ре- 
лативно мирно на чигавом фронту.

Вођена је артиљеријска борба на Ени 
и и Шампањи.

Непријатељев покушај да нас нападнеу 
анрмонској шуми, лако је угушен.

Било је канонаде у шуми Гемиран, сје- 
верно од Флиреа, и у шуми Ле-Претр.

Врло жестоко бомбардовање било је 
управљено на наше положаје код Фонт- 
нела и Мецерала.

Непријатељ је опет убацио у Арас не- 
колико метака. - Хавас.

Атина, 30. јуна. Енглески посланик у 
Атини објавио је да су пуштени грчки 
пароброди и једрењаче, који су били за- 
држани и олведени у Мудрос. Ниједан гр- 
чки брод није изведен пред поморски суд. 
Ти бродови су били задржани под сумњом 
да превозе ратну котрабанду. — К. С II.

Париз. 30. јуна. Бнло је велике актив 
ности у току ноћи на разним тачкама 
фронта.

У секгору Араса, непријатељ, пошто је 
избацио велики број нројектила са загу- 
шљивим гасовима, покушао је око поно- 
ћи да изведе јужио од Сушеса један на- 
иад који није успио. У другом нападу око 
2 сата успио ]е да заузме гробље и неке 
дјелове шанчева одмах уз само гробље. 
Водила се врло жива борба ручним бом- 
бама у шанчевима југоисточно од Невил- 
Сен Васта без знатнијих дупликата ма по 
коју страну.

На висоравни сјеверно од Оазе, било 
је узајамног бомбардовања које је било 
нарочито жестоко у околини Кенвиера и 
Нуврона.

У Аргони водила се борба бомбама, 
лагумима и од времена на вријеме учес- 
твовала је наша артиљерија.

У Воеври, непријатељ је жестоко бом 
бардовао Прен-ан-Воевр са метцима свих 
калибара и нокушао да изврши више 
напада. један код Со-ан Воевр. а остале 
у апрмонској шуми код Вофериа и код 
Тет а-Ваш; — свуда је био одбијен.

У Вожима, Ни|емци су запалили један 
лагум у близнни наших положаја код 
Хамерсвилера, затим су прешли у напад 
са више чета које су биле одбачене са 
знатним губитцнма. Заробили смо неко- 
лико војника. — Хавас.

Петроград, 1. јула. Главни ЦЈгаб Глав- 
нокомандујућег саопштава:

У вече 29. јуна, непријатељ је прешао 
у офансиву на фронту Нарева у правцу 
Ломже. Ненријатељ се у вече 29. јуна и 
сјутрадан ограничио да развије жестоку 
аргиљеријску ватру.

На десној обали Писе, 30. јуна, непри- 
јатељ је заузео наше шанчеве на фронту 
од двије врсте, али је из њих био изба- 
чен противнападом.

На обје обале Шкве води се упорна 
борба.

Знатне непријатељске снаге напредују 
у сектору између ријека Оржииа и Би- 
лидиње. Наше трупе, не упуштајући се 

овдје у дефинитиван бој, повукле су се 
у ноћи од 1. Јуна на другу линију по- 
ложаја.

На лијевој обали Висле без промјене.
Наша војска која је издржала бојеве 

код Вилколда заробила је преко недЈеље 
од 21. до 29 јуна, тачно избројено, 297 
официра и 22.464 војника

У нравцу Холма било је сукоба на ри- 
јени Оржици. I дје смо у току ноћи од 30. 
Јуна заробили више од 150 војника.

На осталим фронтовнма обично пре- 
пуцавање. — В.естник.

Рим, 6. јула. Енглески зајам од једне 
милијарде и двије стотине милиона стер- 
линга, нотпуно е потписан. Енглеска има 
сада под оружјем три милиона војника. 
Сви ратни трошкови Енглеске покривени 
су до фебруара.

Њемачка Је већ изгубила своје коло- 
није у Западној Африци: Того, Кјао-Чјао 
и посједе у Тихом Океану.

Народни посланик Барцилаји стигао је 
данас код Крал»а Виктора у Главни Штаб. 
Краљ га је именовао министром без порт- 
феља. Ово именовање учињено је обзи- 
ром на околност што је Барцила|и рођен 
Тршћанац.

У Трентнну и Карнији продужује се 
бомбардовање мањнх и већих форова 
аустријских. Форови око Малборгета и 
самог Малборгета напуштени су. Готово 
цијела аустријска посада са официрима 
рањена је.

На доњем току Соче Аустријанци пот- 
помогнути од Нијемаца утврђују се и 
концентришу јаку војску.

Генерал Поро поврагио се је из Фран- 
цуске и састао се са Саланлром у Глав- 
ном Штабу. гдје је држан савјет.

'Сви листови хвале држање Краља Вик- 
тора.

Аустријски аероплани бацали су данас 
на Бари 8 бомба и починили мало мате- 
ријалне шгете; убијено је шест грађана 
и било их је нсколико рањених.

Краљица Јелена продужује да похађа 
рањенике, који стижу са бојног поља.

Престолонасљедник књаз Умберто при 
сваком одласку трупа на бојиште, пође 
да исте поздрави.

Аустријанци, који су намјеравали да 
уљегну у Вал Камегка били су одбијени; 
Италијанци су том приликом много их 
заробили.

Генерал Поро повратио се је потнуно 
задовољан са свога нутовања у Фран- 
цуској. Јавно мишљење држи, да се од 
тог путовања могу очекивати добри ис- 
ходи.

Министар Гавриловић био је нримљен 
у аудијенцију од напе.

Рим. 4. јула. Из Петрограда јављају, 
•да су у пристаниште Архангелска при- 
спјела 242 енглеска пароброда натовар.ена 
мунициЈом за руску војску. Ова Је му- 
ниција искрцана и жељезницом се пре- 
вози на фронт, а у нароброде је укр- 
цано руско жито за Енглеску.

Рим, 7. јула. На Сочи Италијани пола- 
гано напредуЈу.

Рим, 7. јула. Кардинал секретар Вати- 
кана упутио је једно нисмо енископу 
у Римини, жалећи што аустријски аеро- 
плани бацају бомбе на неутврђена МЈеста 
јадранске обале.

Букурешт. 7. јула. Књаз Хоенлое, нови 
њемачки амбасадору Цариграду, посјетио 
је румупску краљевску породицу и затим 
наставио свој пут за Софију.

Рим. 7. јула Торннска „ЦЈтампа*  са- 
знаЈе из Берлина да је у бугарском по- 
сланству на дипломатском динеу бугар- 
ски посланик Ризов држао говор, пун 
хвале за Пијемце. П|еване су бугарске и 
њемачке пјесме које су завршене са пје- 
смом „\Уас1Н ат КћеЈти и са „(Јггаћ! Оеи1- 
сћ1апс1 иећег аПез!

Рим, 7. јула. Руси су посљедњих дана 
заробили 45.000 њемачких војника.

Атина, 7. јула. Пошто је Зографос, 
грчки министар спољних послова, поднио 
оставку, Гунарис, предсједник министар- 
ског савјета, заступаће привремено ми- 
нистра иностраних дјела.

Рим, 7. јула. Сваки дан кроз Рим про- 
лззе гранспорти аустријских заробљеника 
из ратне зоне.

Рим. 7. јула. У Пољској и Галицији на- 
ставља се руска офансива.

Лондон, 7. јула. Енглези држе да је 
заузимање Галипољског Полуострва пи- 
тање најкраћег времена.

Рим, 7. јула. У Карнији настављају се 
борбе између Толмина, Горице и Гра- 
дишке. Има много аустриских заробље- 
ника. Непријагељски губитци су велики.

Рим, 7. Јула. Новине се непрестано за- 
нимају путовањем генерала Пора у Фран- 
цуску и очекују одатле важне полигичке 
и во]не посљедице.

Париз, 7. јула, Г. Ханото пише у „Фи- 
гарум да ће Италија учинити савезницима 
велику помоћ при заузимању Цариграда. 
што ће бити највећи ударац за Њемачку.

Штамла Кр. Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник Милан Павловић


