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GOTRAJNA KRVAVA BITKA MED ZAVEZNIKI IN NEMCI SE ŠE NI ODLOČILA. 
VAVEJSA BITKA V SEDANJI EVROPSKI VOJNI IN SPLOH NA SVETU SE VRSI 

EVERNI FRANCIJI. — NEMCI SO SE Z VSO SILO VRGLI NA ČETE ZAVEZNI-
A SO BILI VRŽENI NAZAJ. — PERZEMYSL SO RUSI ŽE OBKOLILI IN ZAV-

IVEC VAŽNIH UTRDB.— BELGIJCI SO IZVOJEVALI LEPO ZMAGO NAD 
JI - NEMCI V OFENZIVI. — NEMCI SE BAJE PRIPRAVLJAJO S POMOČJC 
STRIJSK1H ČET ZAVZETI ANTVERPEN. — ROMUNCI NA AVSTRIJSKO MEJO. 
tj iN ČRNOGORCI PRODIRAJO SKOZI ROMUNSKO V BOSNO. — NA DUNAJA 

[MED RANJENCI IZ GAUSKEGA IZBRUHNILA KOLERA. 

Strašno klanje. 

ojišča. preko Pariza, 28. sept. — Naskok Nemcev 
ikon«' dolge vojne črte ter poizkus prodreti vrste 

|<fv se je končal s najkrvavejšo bitko v sedanji vojni, 
i so se vršili brez presledka noč in dan. Nemški po-

Iso pošiljali v ogenj polk za polkom, ki pa so bili vsi 
azaj. Topništvo na obeh straneh je metalo smrt in 
nje v vrste nasprotnikov celih 24 ur. Večkrat je pri-

pžnjih bojev ter bojev z bajoneti. 
j prav izvrstno se je izkazala francoska kolonijalna 
ha. Ta obstoji iz črncev iz Senegala, ki so se vojsko-

lezmHtum junaštvom. Pri naskokih nc sovražnika Si> 
li: odlikovale francoske čete. Zavezniki so napredo-

r « e j  Č r t i .  

Boji na Gališkem. 

ulon. Anglija, 27. sept. Iz Petrograda brzojavlja-
okoli krakovega na Gališkem vršijo hudi boji. Prze-
Holim od Rusov ter odrezan od ostalega sveta, zav
ili. Na severu so bile nemške čete, kj y) vdrlr v Ru-
sta, zagnane s kravimi glavami nazaj. 

Belgijci napredujejo. 
ion, Anglija, 28. sept. Oficijelno so naznanili 
Antverpna, da so belgijske čete napadle nemško 

n. obstoječo iz ene brigade mfanterije, dveh kavale j 
k o v ,  d v e h  b a t e r i j  t e ž k e  i n  š t i r i h  b a t e r i j  l a h k e  a r t i - j  

! jo [)ognale v divji beg. Nemci so bili na poti iz! 
Termonde via Alost. Ko so jih Belgijci napadli, so »e, 
lekaj časa. nato se pa morali umakniti v nerednih 
ti Assche. Tudi na drugih krajih morejo zaznamo-i 
ci več pomembnih uspehov nad Nemci. i 

Nemški cesar bolan. 
f 'on, Anglija, 27. sept. — Iz Geneve brzoiavljajo 

Ai »e nemški cesar nevarno obolel. Lotila se ga je 
ličnica. 

Rnsi • LTOVU. 

Anglija, 27. sept. — Iz Petrag^ada naznanja 
V(ia so Rusi zavzeli Lvov. Ruske čete so naletele 
Jor. toda končno se jim je posrečila zmaga na vsej j 
•napadli sovražnika ruski ko/aki, je nastala V vr-
jskih vojakov panika. Rusi opisujejo ogrske huzar-

[v stne je/dece, toda sulic ne znajo dobro rabiti. 

Avstrijski rezervisti na fronto. 
preko Pariza. 27. sept. — Iz Avstrije naznanjajo 

'da bodo poslani vsi rezervisti na fronto, in sicer 
Gališko, deloma pa na srbsko mejo. Dosedaj so 

11 starejši rezervisti, ki imajo rodbino, službo doma. 

Prodiranje Srbov in Črnogorcev. 
Srbija. 27. sept. — Srbi in Črnogorci so prišli pri 

prodiranju proti Sarajevu v Bosni skozi del Romun-
b Belgrada so Srbi po eni najhujših bitk dosedaj 

.^žeri otok v Savi. V tej bitki so Avstrijci imeli hude 
IM "d mrtvimi je posebno veliko častnikov, ker merijo 
pč na te. 

Kolera že na Dona ji. ***— 
Hon. Anglija, 27. sept. — Exchange agenciji brzo-
I® Rima, da je izbruhnila med 70.000 na Dunaju se 

ranjenci iz Gaiiškega azijatska kolera. Prebival-
ataja v velikanskem strahu. 

Francoska of-.cijelna poročil* 
pravijo, da m vojskujejo nvtn« 
6ete x velikim uspehom. , 

V Wo#vre oknjn so Fnnc#4 
potisnili aorraimka naiaj, ter sa. 
tedli več vainih postojank, tod« 
poloiaj na v Minah ob reki Maas 
neupremenjen Pn pouku« u Nemv 
cev premostiti reko Mm* hi 
•t Michie! je pnšlo opetovano 
krvavih »p»j»»dov. pri katerih 

padlo m obeh straneh mnoge vo
jakov. 

Angleška oficijelna poročila ne 
povedo veliko, ker izvršuje vlada 
strogo cenzuro. Naznanjajo se ve. 
like bitke s številnimi izgubami 
na obeh straneh. 

Ruski generalni štab naznanja 
bitko med Ru?i in Nemci v pokru 
jim Drushenhiki v guberniji Su. 
walki, Rusko.Polj?ka, toda po 
drobnosti ni dobiti. Generalni štab 
naznanja nadal je, da se je avstrij. 
ska armada umaknila zapadno od 
Krakovega, 

Nizozemska vlada proglasila 
vojno stanje in preki sod v vzhod 
nih provincah Tako vsaj brzojav. 
ljajo iy, Amsterdama. Vlada se je 
odločila do tega koraka, da izgu 
bijo nekateri ljudje veselje izvr. 
sevati vojno kontrobando v prid 
Nemčiji, in da se ne krši progla 
sena nevtralnost, 

Peti sin nemškega cesarja, princ 
Oskar, jo je pobrisal z bojišča in 
odpotoval na varnejše mesto. Of i. 
cijelno se naznanja i* Berolina, da 
ima srčno hibo. (!) 

Zadnja poročila naznanjajo, da 
bombardirajo francoske in angle ; 
ške vojne ladje Kotor v Dalmaciji-
in da je bila avstrijska posadka 
v Pelagosi zajeta in razorožena. 

Poročila od danes (ponedeljek) • 
— Po tri dni trajajočih bitkah, v j 
katerih se ni nagi'ila zmaga na no. j 
beno stran, so se Nemci z vso silo i 
vrgli na francosko in angleško j 
fronto v severrti Franciji. Franco 
ska oficijelna poročila pravijo, da j 
je ta naskok naravnost ukazal [ 
nemški cesar. Nemci ro poizkusil- j 

prodrtti vrste zaveznikov, ali to 
se jim glasom oficijelnih poročil: 
ni posrečilo. Nemci so ilgubli pri! 
tem obupnem naskoku mnogo -*o. 
jakov, eno ustavo in vtč težkih j 
topov j 

Angleška oficijelna poročila so j  
zelo kratka. "Položaj je zadovo ; 
Ijiv". se glasijo, "n napadi ni: 
angleško fronto, so bili odbiti z 
velikimi izgubami za sovražnika 

V teh bitkah je tudi ponovno t 
prišlo do napada z bajoneti Na 
obeh Atranei m je strelj^V, is 
rvajhne razd-aija. 

Francozi naznanjajo tupe^no 
prodiranje na !evem kriltt in sij 1; 
110 zmago nad nemškim; centih, 
mom. Iz Woevr» okraja ni na;;r..i 
1 jati važnejših lzpremetri). 

Bitke med n^r.'skimi Četami :n 
četami zaveznikov se bijetjo z naj 
večjo srditostjo Na obeh straneh i 
pošiljajo na nasprotnika cele toče! 
krogel j. Ponovno ie prišlo do bl.^ 
njih bojev ter spopadov 3 baj iin1. 
ti Ljudje se vc;,slrujejo z naivec-^ 
10 hrabrostjo, in nove'iniki so; 
imeli večkrat težko stališče, da | 
spravili ljudi n uaj. 

Iz Berolina tiazniinjfejd, da po. 
šiljajo ?.a\ ter da 
^e pripravlja;. #"«4ilen na. j 
skok na tkraj . S, Skrnke ar-j 
ma<!e Hadalje artilje.; 

rijsii»m bojn južuMbam Ver. 
duna Nemški eznam izka
zuje do danes 15,674 mr Sih, 65.. 
908 ranjenih in 23.007 pogrešanih. 

Japooei poročaj«, da eo pognali 
Neme« iz ,Xs-n# TasuA^lavnega 
mesta Kiao Chow. Bitka se je vr. 
šila 14 ur, toda izgube niso velike. 

Nemški voja>ki zrakoplovi me. 
čejo bombe v belgijska mesta, in 
nad Parizom se je zopet pojavil 
nemški letalni stroj Tudi nad V ar 
šavo je plul nemški Zeppelin, ško.j 
de pa bombe- vržene i? teh zra< nih' 
letal, niso napravile posebne. 

Iz Petrograda poroča ruski ge 
neralni štab, da so bile nemške j 
čete, ki so vdrle v Rusko.Pcdj j 
sko, vržene nazaj. ! 

BITKE V SEVERNI FRANCIJI. 
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DOGODKI V MEKSIKI NE 
VZNEMIRJAJO VLADf 

V Beli hisi so naznanili- da odni 
jo nase čete iz Vera Cruz 

k,' - . .vlniim dogodK 
Meksiki. 

NEMČIJA BREZ POROČIL 
NEMCI V OFENZIVI 
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BITKE OB R E K I  MAAS NEMŠKI UJETNIKI. 

V n  

Težak odgovor. 
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Ed VOJITIH DOGOD
KOV. 

poro^fla; — Osemlje 
*°roBie ta Oisne je 

^iitiJj bitk ob vsej ftrti 
kjer se bijejo 

m zavetnikov ie dva 
** nahaja t odi fran. 
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NEMŠKE ČETE SE NE RAZU. 
MEJO. 

?•••;. >'< Anglija. 27. v. ].• 
1 • • a brzojavlja " !->udonsk<'mu 

• v Kxpros, la • p- ml o v liru. 
- ; rin d pritaki'ai in bavnTskimi 

• kov opetovano do sjM)rt>v Vse 
; ..rsko ri»te «0 bili> i' 

IMffije. Za vzrok sporov se nava 
ja, d» so NVmci ra/žalili htdirijsko 
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"Zakaj «mo ae vendar klali in morili? 

UEBKNECHT V BELGIJI. 
I* ; \T*i": ja. 25. «• p* — Iz 

Aut\.rp"« brw javlja jo, da potu
je znani n«>m*k! «i'>-ialif»tir*ni vwija 
df. Li<-bkt»M*ht [h> Belgiji, in da 
je* <»l»i«»kal tamoenja bojiioa. Brw>_ 
jav tudi pravi. da je dr. Li«b_ 

i/javil. da je r dnifrirai 
dvanajstim« etklru^i ir!a*oval > 
n^mikom driiav lnmi lboru 
vojivmu poeejili |§ protestiral 
prot vojsi. 

PREKOMORSKI PROMET. 
.\t'w i <TK. i1*, i., io. wpt. 

IVt voli k ih prokomorsk fh parni, 
kov j<> odplulo iz tukajšnjega pri 

jstamii'-a. in «ic<*r Olvmpw. namfn. 
ij«Ti v fila*pow. Am«*rw*a v N< t 
' f»>lj. Z* c!and v f,iv«Tpool, Twmer >. 
I na v ( ila*gow in Minnrwa*ka v 
i [>oridoti. Potnikov niso te la''> 
! '• «»Iiko 1» ;• • 

BAVARCI IZDAJAL1CI. 
A m V • 1 1 rt, • 

Poročeval«* Evbarge T'Orcrspli 
;l"-» v iHti-ttd" br?ojavlja. da je t 
I'.'nilju *»prt,'i veA bavar»k'*> vo-

ijakuv k r *0 jxii'iajfrtl' fraiM-oski« 
ujotnikmn k Baje je pdhr 
(riuhi t njihovo itomoijo vel 

jvojnrti njctAikov. 
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