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V Srbiji se razvijajo boji proti Valjevu. 

Rusko=turško bojišče. 
Turčija napove Rusiji vojsko. 

Dunaj, 8, novembra. 
Kakor se čuje, je včeraj podala turška vlada 

Rusiji uradno napoved vojske. (Ta vest ni uradno 
potrjena«) 

Turški poslanik zapusti Petrograd. 
Petrograd, 3. novembra. 

Ruska vlada je turškemu poslaniku izročila 
potne liste. 
Turčija od poklicala svoje poslanike iz sovražnik 

držav. 
Carigrad, 3. novembra. 

Turška vlada je odpoklicala vse svoje poslani
ke iz Londona, Pariza, Petrograda in iz Srbije. 
Med Srbijo in Turčijo vojno 

stanje. 
Carigrad, 3. novembra. 

Srbski posCanik Nenadovič ie zahteval svoje 
potne liste in odpotoval iz Carigrada. Prekinjenje di
plomaltičnih odnošajev med Turčijo in Srbijo se je iz
vršilo na podlagi spomenice, kateri je izročil srbski 
poslanik turški vladi in v kateri izjavlja srbska vla
da, da so diplomatične zveze prekinjene, in zahteva 
za poslanika in poslaniško osobje potne liste. Srbski 
poslanik je odpotoval danes zjutraj čez Dedeagač bi 
Solun v Niš. 

Črnagora, Japonska in Belgija 
napovedale Turčiji vojsko. 

Rotterdam, 3. novembra. 
Kakor poroČai List „,Londoner News", so Črna

gora, Japonska ter belgijska vlada, ki se nahaja se
daj v francoskem mestu Havre, izjavile, da se naha
jajo odslej s Turčijo v vojnem stanju.. 

Vojska med Turčijo in Rusijo še ni napovedana. 
Dunaj, 3. novembra. 

V dunajskih diplomatskih krogih se zatrjuje: 
Iz Carigrada se poroča, da še vedno ni napovedana 
vojska med Turčijo in Rusijo. Toda dejstvo je, da se 
že vrse v Kavkiazu boji med turškimi in ruskimi če
tami ter da turško časopisje prijema prav ostro tro
sporazum. Turška vlada je izročila italijanski vladi 
zagotovilo, da ne namerava razviti zastave Mohame
da (razglas „svete vojske"), da ne vznemirja Italije 
glede Libije. Turčija se hoče samo braniti pred an
g,eškimi in ruskimi napadi. Odstop treh turških mi
nistrov je imel le namen, da vstopi o v turško mini
strstvo v očigled na resni položaj le močne in neo
mahljive osebe. 

Turčija korajžna. 
Dunaj, 3. novembra. 

Poročevalec lista ..Neue Freie Presse" brzojav
Ija iz Carignada: Pogajanja med /Turčijo in Rusijo, 
da se doseže zopet sporazum, še niso privedla do ka
kega uspeha,, ampak se vlečejo dalje. Pogajanja bo
do skoro gotovo brezuspešna, ker Tiurčija odločno 
od kila n.j a zahtevo trosporazum^. po kateri bi morala 
Turčija odposlati nemško , vojaško odposlanstvo na
zaj v Nemčijo. Iz dejstva, da so poslaniki držav, id 

Islam ustaja. 

zastopajo trosporazum, odpotovali iz Carigrada, pro
dno se je vojska napovedala, je razvidno, da) sa Ru
sija, Francija in Anglija s svojimi diplomatičnimi ko' 
raki v Turčiji pri koncu. 

Zelena prerokova zastava razvita. 
Berolin, 3. novembra. 

List ' „Die deutsche Tages/.*eitung" poroča iz 
Carigrada: Poglavar mohamedanske vere, imenovan 
...šejhulizlam", je ravnokar ' proglasfl sultanov o 
klic, v katerem se vsi pripadniki izlama ali mohame
danske yerc poživljajo, da se v obrambo kalifata — 
mohamedanstva — zberejo krog „zelene prerokove za
stave." 

Po nafšem mnenju bo za, splošni upor vsega mo
hamedanskega sveta mnogo'važnejše navdušenje, da 
se otresejo tujih nadvlad, nego razivitje prerokove 
zastave s pozivom k „sveti vojski."1 Sveta vojska, ni 
niti v maroški, niti v tripolitanski vojski prinesla za
soljenega učinka. 

Bolgarija bo pomagala Turčiji? 
Iz Aten se poroča, da se tam vsak dan z veli

ko napetostjo pričakuje, v kateri tabor bo stopila se
daj Bolgarija. List „Giornale d'T|talia" je izvedel, da 
Rusi neprestano grozijo Bolgarom, Ida bodo ruske 
bojne ladje obstreljevale bolgarska pristanišča,, ka
kor hitro bi Bolgari napadli srbsko ozemlje. Skupni 
n'a,stop Bolgarije in Turčije je tem verjetnejši, čim 
prej bo rusko brodovje oslabšanof ter bo nepristra
nost Rumunije zagotovljena. Grčija čaka, kako se bo 
položaj v bodoče razvijal. Akb bo Srliija napadena, 
ji bo Grčija takfoj priskočila na pomoč. * 

Italija se boji Turčije? 
Rim, 3. novembra. 

Italijanski list ,.Gazetta del Popolo" objavlja 
neko pismo, ketero je očividno bilo pislano pod vlad
nim uplivom. V tem pismu se izraža upanje, da, T lr
čija bojnih dogodkov ne bo raztegnila na njeno po
krajino CirenajKa. List izjavlja, da Italija kljub svo
ji nepristranosti ne more pripustiti, da, bi se oškodo
vala italijanska posest, 

Grki so nahujskani zoper Turčijo. 
Kolin, dno :>. novembra. 

V diplomatičnih krogih se domneva, da je Ang
lija nanujskala Grke, naj gredo za, njo po kostanj v 
žerjavico, (irska '■!' izkrcala v prlstmiš"« Saros svo
je čete. da napade Dardnnole iz suho zemlje, 

Grčija jo velik dol svoji]] čet zbrala v prost> 
ru med Solunom i:i pristanih em Kavalo. Za obram
bo Kavalo PO si Grki oskrbeli težko topove. 

Kaj zahteva trosporazum od Turčije. 
Frankobrod, dne 3. novembra. 

..Fra':k'urlor Zeitung" so poroča iz Amsterda
ma: Turč ji jo bla dne 2. novembra izroč na spome
nioa. v kateri jo zahteval trosporazum (Anglija, Fran
cija in Turčija) natančnejših pojasnil o napadih tur
škega vojnega brodovja v Črnem morju na rusko lad
jo in na ruska mosta, kakor tudi, da odpusti Turčiia 
vse nemške častnike in pomorščake, ki se nahajaj 
na turških vojnih ladjah; Nadalje zahteva trosporaz
um. da Tiurč'ja razoroži vojni ladji ..God.on" in pa 
..Broslau". kateri je kupila od Nemčije, Ce bi Tiurčija 
ne dala pOVOljnega odgovora, bi so morale proki:i'ti 
vse zveze med Turčijo na oni strani in med trospo
razumom na drugi strani. Turčija še ni dala nobene
ga odgovora. Tcda upanje jo, da bo odgovor Turčije 
tak. dn se bo moglo izogniti nadaljnim sovražnostim. 

Turške priprave. 
Carigrad, 3. novembra. 

Vojne priprave so skoro povsod' že dogotovlj.e
ne. 'Močni kavale.rijs.ki oddelki stojijo že na malo
azijski strani sueškega • kanala. Pri Smirni v Mali 
Aziiji se še zbirajo čete. V Rdečem morju se zbirajo 
turške bojne ladje v akabinem zalivu. Njih naloga, ie 
bržkone, da z minami zaprejo južni vhod v sueški 
Kanal. 

, Turčija in Perzija. 
i Milan, 3. novembra. 

Vsled pogodbe med Turčijo in Perzijo so tur
ške čete zasedle mesto Choi v perzijski pokrajini 
Azerbeidšan. Močni turški vojni oddelki so vkorakali 
v perzijsko trdnjavo Urmia. Upravitelj pokrajine A
zerbeidšan! je zapustil mesto, v katerem ima sedež, 
ker se še v njem nahajajo Rusi, ter prispel v Ur
mia 

Turška armada nastopa. 
Berolin, dne 2. novembra. 

V Palestini se zbirajo turške čete proti Egiptu 
pod poveljstvom Zekkipaše. 

V Samsunu je 200.000 Turkov namenjenih pro
ti Kavkazu. 

13. armadni zbor v Bagdadu gre pod povelj
stvom Kiaimilpaše skozi Perzijo in napade Indijo. 

Spopadi na Kavkazu in v Sredozemskem morju. 
Carigrad, dne 3. novembra. 

„Agence Gttomane" objavlja naslednje uradno 
poročlo: Po uradnih, od naše kavkaške meje došlih 
poročilih, so Rusi na več točkah napadli naše obmej
no oddelke; bili so pa pris Peni, da so se umaknili. 
Odločen odpor naših čet je zadal Rusom precej izgub. 

V Sredozemskem morju so (tvorile angleške kri
žarke ogenj in potopile nek grški torpedni čoln, ki se 
jim je bližal, ker so nvslde, da je to turški torpedni 
Čoln. 

Oba, ta dogodka kažeta, da so naši sovražniki 
na suhem in na morju pričeli proti nam sovražnosti, 
katere so že dob/o časa nameravali. Ves mohamedan
ski narod je pripravljen, zaupajoč v poninc Boga, 
edinega zavetnika pravice in zvestobe, odgovoriti na 
te napade, ki imajo namen, uničti našo eksistenco. 

Turške mine pred ruskimi vojnimi pristanišči. 
Berolin, 3. novembra. 

Iz Carigrada prihaja vest, da je turško brodo
vje položilo pred ruska mornariška opirališčai mine, 
s čemur se je onemogočilo, da bi glavna moč ruske
ga brodovja zapustila svoja pristanišča in posegla v 
vojna podvzetja. 

Turki potopili veliko rusko ladjo. 
(Sofija, dne 3. novembra. 

Semkaj so došle vesti, katero pravijo, da SO po
topil' Turki veliko rusVo vojno ladjo ..Ssinop". (Lad
j:i ..Ssinop" jo bila sez.dar.a 1, 1887. Bržkone se je to 
zgodilo v ("'nem morju., ako jo ta neuradna vest sploh 
resnična.) 

80 ruskih trgovskih ladij 
v Črnem morju potopljenih. 

Budimpešta, dne 2. novembra. 
„'Az Esiov" poročevalec brzojavlja Iz Carigrada 

dne 1. t. m.: Glasom doslej dospelih poroči jo turško 
brodovje v Ornem morju potopilo dosedaj 30 ruskih 
parnikov, ki so bili deloma že hatovorjeni. O številu 
potopljenih ruskih ladij manjkajo še končnoveljavna 
poročila. 
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Obstreljevanje Odese. 
Kodanj, dne 2. novembra. 

Iz Odese se poroča: Neznane torpedovke so u
drle v pristanišče in so potopile ruski kanonski čoln 
,„Donez"; del posadke je utonil. Torpedovke so obstre
ljevale tudi 3 ruske in 1 francoski parnik ter jih po
škodovale. Tudi na predmestja Odese so streljale, ra
di česar so bila nekatera poslopja poškodovana) in 
par oseb usmrčenih, več pa ranjenih. 

Veliko razburjenje v Odesi. 
Carigrad, dne 3. novembra. 

V ruskem mestu Odesa (ob Črnem morju) vla
da veliko razburjenje. Prebivalstvo je zelo vznevolje
no radi sedanjega položaja in postopanja ruskih obla
sti. Vsak dan pride do velikih spopadov med prebi
valstvom in vojaštvom, dasiravno je mestni poveljnik 
Izdal ostre odredbe za dosego miru. 

Po mestu je izbruhnilo mnogo požarov, kateri 
se nalašč povzročajo po prekuouhih. Požari so izzva
li veliko razburjenje. Samo na en dan so izbruhnili 
v mestu trije velikanski požari. 

Turčija napadla Sueški prekop. 
Iz Carigrada se javlja, da so'priplule turške 

vojne ladje v zaliv Akaba (med Arabijo in Sinajskim 
polotokom), med tem, ko so istočasno izkrcale 'čete ob 
azijski obali Sueškega prekopa. Turške vojne ladje 
so imele, kakor se priznava, namen, da z minami za
prejo južni uliod v Sueški prekop, kar se da prav 
lahko izvršiti, ker je ožina med Djobalom, ki loči Su
eški zaliv od Riideeega morja, široka le komaj 5 km. 
Turške vojne ladje, ki so zasidrane v zalivu Akaba, 
pa imajo tudi važno nalogo, da krijejo in podpirajo 
prevažanje čet iz obeh zahodnoarabskih turških po
krajin Hedža in Njemen. Isti namen ima brezdvomno 
tudi zasedanje mesta in pristanišča Berbera v zalivu 
Aden, Berbera je namreč glavno mesto angleškoafri
ške naselbine Somali in je važno zaradi tega, ker ima 
v celem zalivu najbolj varno pristanišče za zasidra
nje ladij. Od tod se lahko nadzoruje morska ožina 
med Arabijo in Afriko, z imenom Babol Mandeb, ki 
veže Rudeče morje z zalivom Aden. 

Mohamedanci zasedli Berbero. 
Berolin, 3. novembra. 

Kakor poroča „Vossische Zeitung" ' iz Carigra
da, je večje število Mohamešdanov in angloafrikans
kih domačinov pod vodstvom višjega mohamedanske
ga poglavarja zasedlo angleško pristanišče Berbera, 
Mohamedanci so ujeli vse tamdšnje angleške uradni
ke, katere so zapelja|li v sredino dežele. Upor zoper 
(Angleže se vedno bolj Širi. (Pristanišče Berbera icži 
v Adenskem zalivu ' na afrikanskem ozemlju Nogai, 
južnoizhodno od kraljevine Abesinija.) 

Turki 
zaplenjajo angleške in francoske trgovsko ladje. 

Carigrad, dne 3. novembra. 
Pristaniške oblasti so pričele zaplenjevati v pri

stanišču se nahajajoče angleške in francoske trgov
ske ladje. 

Anglija se pripravlja na odpor. 
London, 3. novembra. 

Angleška vjtada je o b m o r s k e m p r e k o 
p u S u e z zbrala 14.000 vojakov. V Aleksandriji pa 
stoji za obrambo raznih postojank pripravljenih 3000 
mož, večinoma čete iz Avstralije. Pristaniški povelj
nik v Aleksandriji je naznanil, da bo v kratkiem že 
stalo v Aleksandriji 50.000 mož kanadskjih in avstral
skih čet pripravljenih za boj. 

Iz Berolina se,poroča z dne 3. novembra, da 
se vsak čas pričakuje, da bo angleška vlada progla
sila nad Egiptom obsedno stanje. 

Angleške križarke. obstreljujejo Jaffo. 
Sofija, dne 3. novembra. 

Iz Carigrada se poroča, da sta dve angleški 
križarki obstreljevali mesto Jaffa. Turška trdnjavska 
artilerija je obstreljevala križarki. Angleški križarki 
sta se kmalu nato umaknili na odprto morje. Splošno 
se pričakuje, da bodo Angleži obstreljevali tudi me
sto Srnini o in otok Mitilene. 

* * 
* 

Jaffa je važno trgovsko pomorsko mesto ob sir
skem obrežju. Iz .laffe pelje železnica v Jeruzalem, 
ki je oddaljen od Jaffe 56 km. Mesta šteje 25.000 pre
bivalcev. Utrdbe mesta niso posebno močne. Ima tu
di slabo, plitvo pristaniško, ki je pripravno le za ma
le ladje. Mesto ima važno zgodbvino. Za časa Napo
leona so zasedli Francozi Jaffo 1. 1700. toda morali 
so mesto kmalu zopet Turčiji izro~i;;i nazaj, 

Egipt vstaja. 
Rim, dne 2. novembra. 

Urednik lista ..Mattino", ki s" je vrnil iz Egip
ta, slika tamošnji položaj kot zelo mračen. Sovraštvo 
zoper Angleže je že prikipelo tako daleč, da lahko 
vsak čas izbruhne ustaja. Posebno pobuujeni so pre
bivalci na obrežju RudeČega morja. Tudi rod Souu
sov, katere so dosedaj Angleži bogato zalagali z orož
jem, soglaša z nameravanim uporom. Čete, ki so se
stavljeno iz roda Hindu. so se že začele v družbi z 
Egipčani ustavljati Angležem. 

O uslaji v i I;' 11 hi piše francoski list ..Humani
te", da bi bil upor Egipčanov za Francijo usodep In, 

er bi morali Angleži takoj poslati svoje egipčanske 
•ete, ki so sedaj v Franciji, v Egipt nazaj. 

Opasni položaj Angležev v Egiptu. 
Neki ugledni berolinski trgovec, ki se je te dn: 

vrnil iz Kahire, slika položaj v mestu sledeče: Že 
mod 15. in 20. septembrom so izbruhnili* na več kra

jih Kahire nemiri, kojih vodje so bili slušatelji _ na 
arabskem vseučilišču v, Kahiri. Angleške oblasti so 
sicer označile te nemire za nekake demonstracije, na
perjene proti Nemčiji, toda v resnici so bile naper
jene proti angleški vladi. Vladni je morala te krvave 
nemire udušiti z orožjem. Od vseh domačinov je 85 
odstotKJov, ,ki sovraži Angleže. Khedive (egiptovski 
podkjralj), ki se mudli sedaj v Carigradu, se ne na
merava še ta čas ,vrniti v Egipet. V stanovanjih so
rodnikov podkralja je odredila angleška vlada opeto
vano hiše preiskave. V Kahiri je zbranih 15.000 mož 
angleških čet. Domaiče egiptovske čete (vojaki domap 
čini), so sicer oborožene, toda odvzeli so jim strelivo. 
Položaj v Kahiri in sploh v celem Egiptu je tak, da 
bi prinesel Angležem v slučaju vojske proti Turčiji 
mnogo neprijetnih presenečenj. 

Turki korakajo proti Egiptu. 
Aleksandrija, dne 3. novembra. 

Proti egiptovski meji korakajo močne turške boj
ne sile.. 

Turki že v Egiptu. 
Berolin, 3. novembra. 

vjLokalanzeiger" poroča i z . Aten: ( 15,000 Tur
kov že stoji na egiptovskem ozemlju. Po poročilih li
sta „Vossische Zeitung" so se vršile v mestu Jaffa 
viharne ovacije za Turčijo in njene zaveznike. Ljud
stvo se poziva, da naj opravlj'a v moišejah (mohame
danskih molilnicah) molitve za srečo turškega oro
žja. 

Egiptovski kediv proti Angleški. 
London, dne 3. novembra. 

Turški poslanik je izročil angleški vladi ultima
tom (zadnji predhvr za sporazum) egiptovskega kedi
va, ki zahteva, da se angleške čete takoj umaknejo iz 
Egipta. 

Avstri j sko=srbsko bojišče. 
Več srbskih divizij pognasih 

v beg. 
Dunaj, 3. novembra. 

General Potiorek uradno razgjlajša: Še le da

nes je mogoče, da se u s p e h, katerega so dosegle 
naše čete nad Srbi v p o k r a j i n i M a &<v a,, n a 

t a. n k o p r e g 1 e d a. V Mačvi se vojskujoča, dru

ga srbska armada pod poveljstvom generala Stepa 
Stepanoviča, ki je štela štiri do pet divizij, morala 
se je v divjem begu umakniti pred nami. Pri umika

nju je moral sovražnik pustiti vojno gradivo vseh 
vrst ter tren na mestu, kamor so dosti pozneje Av

strijci. Le na ta način se je posrečilo Srbom, da so 
se rešili. Naši so ujeli veliko število Srbov. 

Sovražnik se na begu niti v svojih novih, v o

zadju dobro pripravljenih postojankah ni ustavil in 
se postavil v bran. Srbi so se Utaborili še le na ju

žni hribofviti strani Sabca. Sab^c so zavzele naše 
čete v noči od 1. na t 2 november. Sovražnik se je v 
teh bojih zelo trdovratno branil, a brez uspeha. 
Avstri jske čete na potu proti 

Valjevu. 
Z bojiščai, dne 2. novembra. 

Naši so v pokrajini Mačva zasedli mesto Metko

vič, ki je bilo fiosedaj glavni zafdržek našega prodira

nja, proti Valjevu. V boju za MetkOvič, ki leži na se

verni strani železnice Lješnioa— Sabae, so se Srbi 
trdovratni branil', Srbi so se umaknili s svojo glav

no s lo prefi Valjevu. 
„S temi „vragovi" moramo zmagati!" 

Mhrevica, 2. novembra 
Pokra,;hVa, Mačva je do reke Jerez. ki izvira 

na južnoizhodni strani Lješnice (ob Drinu) ter se iz
liva pri šabacu v Savo, popolnoma v naši posesti. 
Srbi so se iio sedaj izredno junaško borillii. ,Ziakopar 
ni so bili v vseh postojankah v svoje betonskfe oko
pe. Le z velikim naporom so naši prepodili sovraž
nike iz takih utrdb. Dasiravno še imajo Srbi po šte
vilu vojaštva premoč nad našimi četami v Srbiji, se 
vendar morajo umikati pred nami. Kot vzrok tega a
mikanja se navaja dejstvo, da so razmere v Srbiji 
vedno žalostnejše. Posebno glad prisili marsikatero 
srbsko četo, da; se uda Avstrijcem. Iz dosedanjih na
ših uspehov je razvidno, da se Srbi pri Valjevu ne 
bodo mogli dolgo držati. ..unaištvo naših čet je izre
dno veliko. Nek podmbrsal se je izrazil: „S temi — 
„vragovi" moramo zmagati!" 
i Lovcen in Vrniač. 

Spljetsko ..Naše Jodinstvo" priobčuje iz Kotora 
naslednjo. y Kotoru uradno pregledano brzojavko: 2 
dni so Črnogorci zastonj poizkušali bombardirati na
šo drago utrdbo Vrmač. Četudi je nešteta granat pa
dlo v bližini in okrog njo. Vrmač je ponosno odgo
varjal s svojim ognjem in bilo je, kakor bi s svojimi 
streh" kotel reči: „Pod avstrijsko zastavo sem in osta
nem nepremagljiv". 

Avstrijske mine v Donavi. 
Sofija, dno 3. rovembra. 

V Vidinu (bolgarsko mesto ob Donavi) so je sli
šal od Donave sem strašen pok. Govori se, da so po

ložili Avstrijci mine, da bi uničili ruske prevoze, ki 
so namenjeni za Srbijo. 

Avstrijsko=rusko bojišče. 
Na Rusko-Poljskem se 

umikamo. 
Dunaj, dne 3.. novembra. 

Generalni štab uradno razglaša: 
Na RuskoPoljskem so naše 'čete, ko so prisilile 

močno sovražno armado v boj, na Lvsagori (južno 
od Radoma,) ustavile bojevanje, da n a d a l j u j e j o 
gibanje, katero je bilo zaporedoma po bojih pred I

vangorodom. 
Položaj v Galiciji je neizpremenjen. V, bojih juž

no od StaregaSamborja in severoizhodno od mesta 
Turka so naši dosedaj ujeli 2500 Rusov, Včeraj zjut

raj (ponedeljek) so naši huzarji' pri Rvbniku v dolini 
reke Strvj napadli rusko četo, ki je vozila strelivo. 
Zaplenili so mnogo vozov artilerijskega streliva. 

Nase motorne baterije zopet 
doma. 

Dunaj, dne 3. novembra. 
Naše motorne baterije, katere so izbrisale Bel

gijo iz zemljevida in so tudi na francoskem bojišču 
storile Nemcem neprecenljive usluge, so sedaj doma 
in se nahajajo v Gal ciji. Pred nekalterimi dnevi so 
p r i J, a r o s l a v u vrgle sovražnika iz njegovih be

toniranih utrdb. Artileristi; pripovedujejo čudeže, ka

ko strašno učinkujejo ti 30'5centimeterski topovi. Koj 
prvi strel svoj cilj: cela sovražna baterija onkraj Sa

na je točno zletela v zrak. Kakih 300 korakov od me

sta, kjer je bila baterija postavljena, so ležale lafete, 
ž njimi pa pomešana sajasta trupla ruskih vojakov. 
Naše baterije so oddale okoli 35 strelov. Poki so bili 
tako močni, da so jih slišali 25i km daleč. Sipe na ok

nih so se vsled zračnega, pritiska razdrobile. Ljudje 
so menili, da je potres, 

Nemško=f rancosko bojišče 
Nemško uradno poročilo z bojišč. 

Berolin, dne 3. novembra. 
Iz velikega vojnega stana z dne. 3.. novembra 

dopoldne se poroča: Vsled povoden j j u ž n o o d N i 
e u p o r t a je i z k l j u č e n o vsako b' o j v a n j e 
v tem kraju. Voda stoji čez en seženj visoko. Nemške 
čete so za.pust le poplavljeno ozemlje brez vsake izgu
be na moštvu, konjih, topovih in vojaških vozovih. 

N a p a d i nemških čet na Y p e r n n a p r e 
d u j e j o. Ujele so čez 2300, večinoma angleških vo
jakov ter zaplenile večje število strojnih pušk. 

V okolici z a h o d n o o d R; o y e so se vršili 
boji, v katerih pa ni padla nobena odločitev. Izgube 
so bile na obehstraneh velikanske. 

Napadi nemških Čet ob r e k i A i s n e izhodno 
od Soissona so imeli dciber uspeli. Nemške čete so 
vkljub. silnemu ognju sovražnika vzele z naskokom 
več močno utrjenih francoskih postojank, zavzele so 
Chavonnes in Soupir, ujele 1000 Francozov in zaple
nile 3 topove ter 4 strojne puške. Pred katedralo v 
Soissonii so spravili Francozi eno težko baterijo, ki 
je opazovala raz stolp katedrale gibanje nemških čet. 

M d Ve r d u n o m in To u 1 o m so odbile nem
ško čete več raznih francoskih napadov. Nekateri 
francoski vojaki so nosili nemške čelade, zopet drugi 
pa bili oblečeni v nemške plašče. 

V V o g e z a h , in sicer v okolici Markireha, 
so nemške čete odbile francoski napad, na kar so iz
vrš le protinapad na Francoze. 

Na i z h o d u (R u s k o  P o 1 j s k e m) so voj
na podjetja še v r a z v o j u. Do spopadov ni prišlo. 
Da se prepričajo, ali jo most, katerega smo pripra
vili, da se v danem trenutku razstreli, varen ali ne, 
so gnali ruski vojaki (1. sibirski armadni zbor) pred 
seboj prebivalstvo ondotv.e okolice. 

Kralj Albert in general Joffre. 
'Milan, dre 3. novembra. 

Poročevalec ..Corriorro della Sorra" poroča, da 
sta so sošla belgijski kralj Albert in general JoHro. 
'Kralj je rekel: Zaprisegel sonv da Belgije ne zapu
stiti dokler še vsaj en kvadratni meter od sovražni
ka ni zaseden, in ako bo sovražnik tudi na ta, prostor 
streljal. General JoHro: Porok sem Vam. da se na
ši, armada no bode dotaknila zemlje, ki še od sovraž
nika ni zasedena. m 

* V vojaški bolnici v Debreeinu na Ogrskem 
je preminul dne 2. novembra) enoletni Prostovoljec, 
medicinec g. Dragotin Maromko. Bil je v ljutih bd> 
kah pri Lvovu. pri in v Przemvslu ranjen v nogo, a 
povrh ga je zalezla strašna morilka kolera ki je 
zadušila mlado življenje v, nadebudni starosti 21 let. 
V tuji zemlji počiva mirno blagi slovenski mladenič, 
objokan od svojih dragih. Bo« TI tuja žemljica lah
ln' ko ti ni bilo usojeno vrniti se zmagovito v ljub
ljeno svojo domovino, Žalujočim ostalim naše iskreno 
sožalje! 


