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ЦИЈЕНА:

за Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 
5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА 11РНУ ГОРУ БРОЈ 10 ПАРЛ
ЗЛ СтРЛНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

лист изллзи
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИК
АДРЕСА:

„Вјесник" Цетиње, (Црна Гора)

АЦКЕ88Е:
„УЈебшк" Сенј^пе (Моп^пе^го)

Рукописе влљл сллти Уредништву „Вјесникл" 
Л ПРЕТПЛЛТУ и огллсе Администрацији 

Огллси СЕ НЛПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Рат за мир
Петроградско „Н. Времја41 пише:
Садашњи рат, ужасан по својим 

размјерама и по до сад невиђеној 
количини учесника, има и једну до- 
бру страну, која га разликује од 
свих досадашњих ратова: ако се 
заврши како треба, овај рат могао 
би бити посљедњи у Европи. У 
магли идућег ријешења назире се 
финале крвавог привиђења, које је 
толико страшило народе својим 
приближењем и које је послије по- 
стало стварношћу. Још једап хе- 
ројски напор — европски народи 
избавиће се из мора крви, које 
угрожава да потопи сву савремену 
цивилизацију, и стануће на тврду 
обалу. Хидра међународног насиља 
бмће задављена витешком силом 
сјевернога племена, живот народа 
ступиће на пут справедљивости и 
хуманости и на истрзаној колосал- 
ним крвопролићем грјешној зем- 
љи завладаће, може бити, вјечни 
мир.

Само слијеп може да не види, 
да је у ствари Европа у рату про- 
тив рата. Вазда витешка и несе- 
бична у својој иностраној политици, 
Русија је истргла свој мач за мир, 
дрско нарушен аустријским напа- 
дом на малу Србију. Француска 
учествује у рату по инстинкту са- 
моодржања, јер пораст германске 
моћи угрожава њено биће. А Ен- 
глеска подржава савезнике сасвим 
по здравоме реалном рачуну, ваз- 
да готова при првој прилици да 
сломи развиће поморских сила Гер- 
маније, које угрожавају њезин свјет- 
ски положај.

Од доба књаза Бизмарка у свој 
Еврогш био је само један центар 
милитаризма — Верлин. Скоро по 
стољећа, он је држао у трепету на- 
роде који се најпослије ујединише 
пред општом опасности у природ- 
ном савезу узајамног обезбјеђења. 
Француска, која је изгубила Елсас 
и Лотарингију; Данска — Шлезвиг 
и Холштајн; Русија, која је прину- 
ђена војевати или оставити на жрт- 
веник ненаситог германизма мале 
словенске државе; Енглеска, која 
чека нападај с њемачког мора; Бел- 
гија која је принуђена да ратује 
ради очувања свог неутралитета 
све ове државе упирале су брижне 
погледе да једну тачку у Европи, 
на огњиште свјетских потреса и 
немира — на Берлин.

Такав је унутрашњи смисао о- 
вога рата. Свеопшти рат прогив рата 
не може се иначе свршити него 
побједом сталног мира. Треба да 
сви народи европски, који су се 
ујединилп против агресивне Герма- 
није, буду проникнути јасним са- 
знањем високе опште човјечанске 
идеје овога рата. Тада ће се спо- 
разум народа из тројног претво- 
рити у општи.

Овдашњи Царско-Руски Војни 
Агент, г. генерал Н. Потапов, при- 
мио је ово званично саопштење:

Петроград, 22. октобра, у 5*30 
у вече.

На источно-пруском фронту за- 
пажен је 21. октобра оштар пре- 
лом: непријатељ, који језа посљед- 
њих дана прешао на цијелом фрон- 
ту у дефанзиву, отпочео је на мно- 
гим тачкама да одступа. То се 
нарочито опазпло на његовом дес- 
ном крилу гдје је одбијен према 

Бјали и Лику. Наша је војска зау- 
зела Бакаларжево и при том за- 
робила једну њемачку чегу и отела 
непријатељу пушке, које су биле 
сложене у пирамиде.

На лијевој обали Висле Нијемци 
су и даље хитно одступали нрема 
гранпци. НепријатеЈБСке аријергарде 
избачене су из Кола и Предборја. 
У јутро 21. октобра Аустријанци 
су одбачени иза Кјелаца, а наша је 
војска ушла у тај град, гдје је за- 
робила до 600 војника и неколико 
митраљеза. Истога дана одржан је 
на ријеци Опатовки одличан ус- 
пјех над Аустријанцима. Аустријан- 
цихитно одступају. Сандомир, који 
представља веому важну тачку, зау- 
зела је наша војска. У рејону јуж- 
но од Кјелца ми смо за посљедњу 
недјељу заробили до 200 официра 
и око 15.000 војника, неколико де- 
сетина топова и митраљеза.

На ријеци Сан извршили су Ау- 
стријанци 21. октобра преко ноћи 
неколико оштрих, али неуспјелих 
нападаја, послије чега супрешлиу 
одступање. Наша се војска и даље 
утврђује у рејону Низко-Рудник.

На осталом фронту нема про- 
мјене.

На Црном Мору турска флота, 
концентрисанау својој бази, по сви- 
ма знацима избјегава бигку.

Петроград, 23. октобра. Једна од 
наших колона изненадно је напала 
противника у Ардосту: Турци су 
побјегли, оставивиш рањене. Истје- 
равши непријатеља из предјела Ид, 
ми смо заплијенили много хране. 
Послије битке ми смо освојили Али- 
Килис, Хоросан, Кародербентски 
Кланац. Једна од наших козачких 
колона одважно је напала са ко- 
њима непријатеља и истјерала га 
из опкопа, исјекавши турску пје- 
шадију. Наша колона, која је про- 
шла заобилазним путевима у 30 
часова 70 километара, напала је 
Турке код Мисуна и Дјадина, рас- 
тјерала је знатну снагу курдских 
пукова, освојила је Дјадин, заро- 
била је војника, заплијенила оружје 
и муницију.

21. октобра заузет је Бајазит. 
Турска војска, која се је бранила, 
растјерана је.

Петроград, 23. окт. На источно- 
пруском фронту наше се наступање 
продужава. Нијемци одступају на 
цијелој линији, задржавајући се 
само на утврђеним положајима у 
околини Вержболова.

На лијевој обали Висле настав- 
ља се снажно напредовање наше 
војске за непријатељем, који узми- 
че. Прелажење наше војске преко 
ријеке Сана успјешно се продужава. 
Аустријанци и овдје одступају.

На Црном Мору нема измјене.

Овдашње Француско Посланство 
примило је ово званично саоп- 
штење:

У одговор на тенденциозне но- 
вости из њемачког извора, а које 
је донијела штампа неутралних зе- 
маља, француски посланик је у 
стању да изјави:

1) да је потпуно нетачно да су 
Нијемци пошли напријед у Аргони;

2) да варош Верден није била 
никако бомбардована. Само један 
форт је био издалека гађан то- 
повима од стране Нијемаца у то- 
ку 24 часа, али без икаквог ре- 
зултата.

МаниФестације у Букурешту
„Букарестер Тагблат под натписом „У- 

личне манифестације у Букурешту“ пише 
ово: Као што је познато професори бу- 
курешког универзитета под водством рек- 
тора Др. Томе Јонеску саставили су јед- 
ну пзјаву која је предата министру пред- 
сједнику и у којој се тражи да Румунија 
см еста уђе у акцију и пријеђе у Ердељ. 
Усљед тога ријешили су били ђаци да 
ректору риреде јуче велику манифеста- 
цију симпатија, на коју су позвати и гра- 
ђани позивима, који су у току дана раз- 
давани по улицама и по свима јавним 
локалима. С друге су стране власти пре- 
дузе.че опсежне мјере да спријече скуп- 
љаи>е и немпре. На Калеа Викторији и 
по главним улицама у центруму као и у 
околини посланства биле су окупљене 
велпке полицијске снаге. Цио гарнизон 
држаг је у спреми по касарнама, а у спо- 
редним улицама као и у дворишту управе 
вароши иза своменика Зитеазусовог и 
иза народног позоришта биле су постро- 
јене пјешачке и коњичке трупе п жан- 
дарми. да би смјеста могли предузети 
потребне мјере. Послије седам часова у 
вече пошла је једна група ђака и грађана, 
која се била скупила у врту Атенеума у 
Страду Модеји, гдје су полупали про- 
зоре на редакцији „Букарестер Тагбла- 
та“. Потом је сва та маса свијета, ко- 
ја се појачала сталним придолажењем 
са свију страна, пошла кроз Викто- 
ријину улицу на Булевар. Пред кон- 
зервативним клубом демонстранти су о- 
душевљено узвикивали ура, док су пред 
либералним клубом неки викали пфуј. 
За то вријеме искупили су се били у 
башти „Карнаци* ђаци и грађани, који 
су приредили манифестацију у почаст 
универзитетских професора. Држани су 
говори, у којима су преузношени про- 
фесори због њиховог патриотског др- 
жаи>а и позивана влада да сљедује ини- 
цијагиви коју су дали академски настав- 
ници. Свјетина из баште удружила се са 
пемонстрантима који су пристизали и са 
публиком која је долазила са свију стра- 
на и попЈла узвикујући „Живјела Велика 
Румунија!“ „Живјели професори универ- 
зитета„! Живио ректор универзитета"! 
поновз у улипу Викторију, гдје се поиа- 
мјештала пред Капшином посластичарни- 
цом, али ју је тамо задржало једно од- 
јељење жандарма, које |е било затворило 
улицу. На неких десет метара од тог 
мјеста постројене су биле пјешачке трупе. 
Кад је маса стигла била пред први кор- 
дон, она је позвана од државпог тужи- 
оца да се повуче и кад није хтјела сље- 
довати томе позиву, затрештали су про- 
писани трубни сигнали. У исто вријеме 
заступник државног тужиоца ушао је 
у гомилу и молио учаснике у мани- 
фестацијама да се повуку, те да се 
отклоне судбоносне посљедице. Док су 
представнипи власти преговарали са во- 
ђама манифестаната, дотле је једној 
групи ђака пошло било за руком да про- 
бију жандармски кордон и да уз узвике 
„напријед“ јурну на други кордон пје- 
шачки. Усљед тога настаде гужва. али 
послије неколико минута, жандарми су 
успјели да сузбију гомилу и да поново 
затворе улицу. Демонстранти су по гом 
уз урнебесну вику почели звиждати пред- 
ставиицима власти. те је већ изгледало 
да ће доћи до озбиљног сукоба. У том 
тренутку дошао је био управник вароши 
и издао наредбу да се гомили допусги 
да и даље иде. Пред конзервагивним 
клубом војска је била затворила улицу, 
те је маса савила била у Страда Регала 
а оданде у Браћанову улицу. Пред ку 
ћом министра финансија господина Кон- 
стинеска одржана је манифестациЈа сим- 
патија. По том је гомила отишла пред 
кућу ректора Д-р Јонеска у улици До- 
робанаиа, гдје су му приређене бурне о- 
вације. Г. Јонеску одржао је ђацима кра- 
так говор, у којем је рекао да га је ми- 
нистар унутрашњих послова замолио да 
утиче на студенте да се уздржавају од 
сваке манифестације. Али Је он одгово- 
рио минисгру, да ће он, далеко од тога 
да задржава ђаке, и сам стати на њи- 
хово чело. И ректор је завршио свој 
говор овим ријечима: До данас сам ра- 
дио као ректор универзитета, а од сад 
ћу радити као Румун. Био сам у Ердељу 
и освједочио сам се да нас сви Румуни 
зову. Имам да кажем ђацима и свима 
Румунима једну јелину ријеч а то је: 
„напријед“. Посњедње ријечи Јонескове 
прихваћене су бурним узвицима ура и 
„Живјела Велика Румунија*.

Аустрија и Италија
Букурешки „Јоигпа! сјез Ва1кап§“ пише:
Као што онај Дужде Ђеновски, 

кад га питаху на Версаљском Двору: 
„што га највише чуди“, одговори: 
„то, што се овдје налазим", — и 
Италија се може само чудити што 
се налази у савезу раме уз раме с 
Аустријом и Њемачком.

Доиста било је узор дјело Биз- 
марково пакт од 1879., којем је 
Италија напошљетку приступила 
1882., и покрај непоправимог анта- 
гонизма, који је удаљава од Ау- 
стрије па и Њемачке, јер су познате 
њемачке аспирације на Трст: Огап^ 
пасћ Тпезћ

Велико је морало биги колебање, 
да се Италија 1882. одлучи да се 
баци у наручје централним веле- 
силама да освјешта посједништво 
Аустрије у Трентину и Трсту. Биз- 
марк је употребио био сву своју 
дипломатију да Италију озлоједи 
против Француске, ову храбрећи 
да заузме Тунис и да је алармира 
осим тога поставЈвајући питање 
свјетовне власти Папине и подсти- 
чући сазив конференције за реви- 
зију закона о гарантијама. Устра- 
шена у својој усамљености и због 
дипломатског неискуства својих он- 
дашњих управљача, Италија је по- 
тражила у груписању центру, у 
којему је примљена послије посјете 
крал^а Хумберта и краљице Марга- 
рите у Бечу.

Отада, макар савезница, Италија 
је третирана с презрењем и аро- 
ганцијом од стране Аустрије и Ње- 
мачке. Међусобно неповјерење уда- 
љаваше их, нарочито Италију и 
Аустрију; „савезници и непријате- 
љи“, тако се с правом називаху.

То радикално неизљечиво непри- 
јатељство опазио је књаз Билов, 
те је и изјавио једном приликом, 
„да су једине алтернативе између 
Аустро-Угарске и Италије савез или 
рат“, — у ствари, обије велесиле 
увијек су и спремале рат једна 
против друге.

За Аустрију, Италија је неприја- 
тељ, и Анри Стед, који је написао 
најдокументованије дјело о Хабс- 
буршкој Монархији, увјерава нас 
да на Двору Бечком, у министар- 
сгву спољних послова, у аристо- 
кратском друштву, у војсци, марини 
и у цркви, откад је извршено једин- 
ство Италије, сви траже, сљепачком 
својом надувеношћу, која је свој- 
ствена Монархији, „казну над Ита- 
лијом“, као што су оно хтјели 
„казнену експедицију“ против Ср- 
бије. По схваћању аустријском, 
имали су само једно средство да 
заведу свој престиж и у гврде над- 
моћност Монархије на Балкану: то 
је средство било потући Италију.

Са своје стране, она утврђиваше 
талијанско - аустријску границу, у 
страху да ће је напасти њена са- 
везница Аустрија.

Је ли потребно напоменути као 
факт, који карактеризира односе 
аустро-талијанске, да је Италија 
била одстрањена од Аустро-Угар- 
ске у свијема уговорима односно 
балканских питања и да јој је фа- 
мозна нота Србији, која је претхо- 
дила европском рату, саопштена у 
исто вријеме кад и новинарској 
агенцији Стефани?!

При таквом стању, да се разу- 
мјети зашто Италија, користећи се 
једном интерпретацијом, у осталом 
правилном, уговора о Тројном Са- 
везу, није сљедовала војној акцији 



њемачке групе у садањем рату. Да 
је и хтјела, није могла јер је на- 
родно мишљење у Италији отво- 
рено и одлучно против Аустрије. 
Тај општи осјећај није тајна ни за 
кога, исто је тако жив у редовима 
војске.

Али, ако разумијемо зашто није 
пошла уз Аустрију, мање разуми- 
јемо, зашто се већ није одлучила 
да ступи против ње, јер сад Ау- 
стрија зна боље него икад, да јој 
је Италија непријатељ!

Борба против милитаризма
— „Биржевнја Вједо.мости4* —

У току од преко четрдесет го- 
дина, што прођоше од Бизмарко- 
ва оснивања њемачке царевине с 
помоћу „гвожђа и крви“, сва Е- 
вропа била је у загушљивој и на- 
прегнутој атмосфери наоружанога 
мира. Без обзира на то што је о- 
снивач уједињене I Бемачке свечано 
објавио, да је Њемачка у помену- 
том времену „засићена", ипак слом 
Француске и тежња Њемачке за 
европском хегемонијом створише 
мећу европским државама ситуа- 
цију узајамног неповјерења и стал- 
не сумње. Велике силе непрестано 
у међусобном супарништву ради- 
ше на што јачем наоружању сво- 
јих армија. Свугдје се уводило о- 
бавезно војно служење, стварале 
су се армије од милијона, подиза- 
ле грандиозне флоте. На велике 
силе угледаше се и државе другог 
реда, те цио свијет спопаде гроз- 
ница наоружавања. Војни буџети 
почеше расти невјероватном брзи- 
ном, трошећи производну народну 
снагу и не дајући могућности да 
се задовоље и народне културне 
потребе.

Овакво стање, без икакве сумње, 
није се могло нродужити. Свугдје 
се почеше дизати гласови и жеље 
да се војни расходи почну смањи- 
вати.

Иницијатива у овом племенитом 
послу била је допала Императору 
Николи II.

12. августа 1898. год. руски ми- 
нистар иностраних дјела гроф Му- 
равјов обратио се осталим држа- 
вама циркуларом, у коме бјеше 
дирљив позив да сви приступе у- 
зајамном разоружању. Апи позив 
Русије бјеше хладно примљен. Ни 
једна држава не изађе отворено у 
сусрет позиву, а нарочито је била 
силна нота скептицизма која се 
осјећала у држању главног ослон- 
ца милитаризма Њемачке. Због 
тога се и конференција у Хагу 
(1899. год.) морала одрећи оства- 
ривања примамљиве утопије, те јој 
се рад, у суштини, свео не на увођење 
система сталног мира, већ на про- 
писе о што хуманијем начину ра- 
товања. У основном питању кон- 
ференција није ни пошла одопштнх 
жеља, а једини озбиљни корак у 
томе правиу била је конференција 
о изборном суду за рјешавање ме- 
ђународних неспоразума.

Тај више него скромни резултат 
прве конференције бјеше изазвао 
силно разочарење у европском јав- 
ном мњењу. Због тога и сазив дру- 
ге конференције у Хагу (1907. г.) 
не обрати на себе скоро пикакву 
пажњу, те је она морала радити 
своје послове уз потпуну равно- 
душност мњења.

Али ми смо далеко и од помисли 
на тврђење, да је њен рад био са- 
свим некористан. Она је била, на 
нримјер. утврдила читав низ важних 
конвенција о начинима вођења рата 
али се у питању о миру није по- 
макла ни за корак унапријед. Био 
је, истина, и један приједлог, да се 
утврди обавеза обраћања нзборном 
суду у понеким случајима и суко- 
бима између држава, а поред тога 

да се за те случајеве изабере и ме- 
ђународни врховни суд. Да је не- 
што овај приједлог доиста био прим- 
љен и остварен, проблем мира био 
би ријешен, а питање о разоружа- 
вању било би природпа и неизбјеж- 
на посљедица његова. Али пријед- 
лог о стварању обавезног међуна- 
родног арбитрарног суда наишао 
је на најодлучнији отпор Њемачке 
и Аустро-Угарске, које добише по- 
моћ и од неких других држава, те 
је резултат друге конференције из- 
гледао безначајнији од резултата 
прве.

При своме разласку, друга кон- 
ференција изјавила је своју жељу 
да се попово састане 1915 године. 
Алп већ 1908 год. било је јасно 
да су узалудни сви снови о разо- 
ружању, и да система наоружапог 
мира мора у најближој будућности 
довести до општег европског рата. 
Агресивно пзазивачко држање Ње- 
мачке показивало је, да је једино 
у њему главна опасност за европ- 
ски мир, а што је постало тради- 
ција њемачких дипломата, још од 
времена Бизмаркова. Било је јасно 
да се о законитим интересима раз- 
них европских држава не може 
говорити све дотле догод се не 
сломије „гвожђем окована њемачка 
песница“.

Данашњи рат, пепознат у исто- 
рији свијета по својим џиновским 
размјерама, само је природна по- 
сљедица међународне ситуације. 
Силе Тројног Споразума имају са- 
да пред собом један једини и о- 
громан задатак — да сруше ору- 
жану снагу њемачке царевине. Тек 
тада, када буде разорепо го гни- 
јездо милитаризма, моћи ће се по- 
ново размишљати о питању разо- 
ружавања.

Сада остаје још само једно: же- 
ља да то буде баш 1915 годпне 
т. ј. у оној години која је означена 
за сазив треће конференције мира 
у Хагу.ТЕЛЕГРАМИ

Бордо, 21. октобра. Предсјед- 
ник француске републике Поенка- 
ре, праћен од министра војнога 
Миљерана, отпутовао је на бојно 
поље.

Ваљево, 23. окт. Двадесет првог 
у току дана на фронту Лозница 
Шабац иаши предњи дијелови су- 
кобили су се са непријатељевим 
предњим дијеловима. У току ноћи 
између 21. и 22. окт. невријатељ 
је покушао напад на наше поло- 
жаје јужно и источно од Шапца, 
али је с великим губитцима одби- 
јен. На осталим фронтовима није 
се десило ништа значајније.

Петроград, 22. октобра. Москов- 
љани су телеграфисали Цару да су 
узнемирени гласовима о жељи не- 
пријатеља да преговара о миру. 
Московски трговци као и цио руски 
народ желе, да овај раг, макар се 
употребила и посљедња државна 
снага, буде доведен до краја. Биће 
могућно отлочеги преговоре само 
онда, када се руска побједоносна 
воЈСка буде налазила у срцу не- 
пријатељске Њемачке. Врховни Ко- 
мандант Велики Књаз Николајевић 
одговорио јс на позив московских 
трговаца, изјавивши да дубоко вје- 
рује, да ће Божјом помоћи не- 
пријател> Цара, Отаџбине и ци- 
јелог Словенства бити потпуно у- 
ништен.

Париз, 22. окт. Службени коми- 
нике од 21. окт. гласи: Ситуација 
на лијевом крилу на сјеверу није 
се измијенила. Нијемци на лијевој 
обали Изера имају сада само један 
мостобран. На пола пута између 
Димида и Њупора они су на- 
пустили не само рањенике и зароб- 
љенике, већ и многобројни ратни 

материјал, као и топове, који су 
се заглибили у блату. Између Ди- 
мида и Лиса акција се продужује 
наизмјенично са наступањем и по- 
влачењем. Укупно узевши, савезни- 
чке трупе осјетно су папредовале. 
Између Лиса и Араса било је то- 
повске ватре и појединачне акције. 
У центруму њемачки напад, који 
се развио на десној обали Ена, 
није се јуче продужио. Контра на- 
пади наших трупа повратили су 
нам један дио изгубљеног терена. 
Јака топовска ватра п њемачки на- 
напади на висове Шмен де Дам 
око Ремса одбијени су.

Петроград, 23. окт. Нијемци су 
имали на фронту источне Пруске 
веома знатне губитке. Од извјесних 
чета остало је само по осамдесег 
људи. Ноћу 22 окт. код Млаве 
један одред од 40 козачких стри- 
јелаца налао је изненада један не- 
пријатељски одред. Том приликом 
је погинуло 40 непријатељских вој- 
ника а један официр и 12 војника 
је заробљено. Козачки одред имао 
је само два погинула и три рање- 
на. Аустријски дезертери, чији број 
непрестано расте, тврде да постоји 
неслога између њемачких и аустри- 
ских трупа, и причају да су ње- 
мачки губитци огромни.

Ниш, 23. октобра. У нашем из- 
вјештају говори се о турским и 
бугарским комитским четама које 
су се биле појавиле око Дојрана. 
Поменули смо, да ћемо објавити 
понека документа из којих ће се 
јасно видјети, да су турски консул 
у Скопљу и високе личности из 
Турске и Бугарске били у тијесној 
вези са тим четама. За сада објав- 
љујемо у српском пријеводу од- 
ломке из ова два документа: извод 
из писма Садулах беја турском кон- 
сулу у Скопљу преко отоманског 
посланства у Нишу: „Драги Саду- 
лах, пошто сам ти довде писао, 
одем да се видим и нађем са Суад 
бејом. Објаснио сам му ствар, и он 
ми рече: ми од Садулах бе;а оче- 
кујемо важне вијести о тамошњем 
стању. С обзиром на деликагност 
времена, није довољно само обав- 
љање канцеларијских послова у 
консулату и послова око пасоша. 
То се само по себи разумије, ми 
смо њега на тако важно мјесто и 
положај поставили, вјерујући да ће 
нам он на њему важне услуге учи- 
нити. Не треба се устручавати ни 
од чега, не треба узимати у об- 
зир протесте мјесних власти, чак 
ако се нотреба укаже треба да 
учини и пожртвовања, која би иза- 
звала његов премјештај. Ми ћемо 
га ипак цијенити и на друго мјесто 
премјестити. На тај начин он неће 
ништа из(убити“. Овјерава 18. ок- 
тобра 1914. Скопље шеф цен- 
суре А. Шушкаловић. Извод из 
писма ЊеговојЕкселенцнји Исмаилу 
Абдулаху, унравнику јавне безбјед- 
ности у Цариграду Дојран, српско 
земљиште. 18. сеп. Поштовани Ис- 
маил-беже! И ако смо већ од мјесец 
дана на овамо дошли у дојранску 
казу ради извођења аутономне Ма- 
ћедоније, нијесмо до сада обавје- 
штени, па ма то било у виду каквог 
извода мишљења, ни од војске ни 
од централног комитета. Није нам 
одговорено од стране централног 
комитета на писмо, које смо посла- 
ли: према томе у положају, у коме 
се ми сада налазимо, изгледа лу- 
тамо по мраку. У селима, која при- 
падају српској држави, а која се 
налазе у дојранском реону, извр- 
шена је потпуна организација. На- 
родна снага има 900 оружаних Му- 
слимана и 1500 немуслимана, што 
свега чини 2400 душа. Кад смо први 
пут дошли овдје, нама је централ- 
ш комитет казао, да ће наша 

војска најдаље у року од дваде- 
сет дана, објављујући рат Грчкој 
и Србији, ослободити ове крајеве; 

међутим, дани прођоше, сељаци се 
оправдано питају, зашто се то о- 
дуговлачи. Велика одговорност при- 
пада нама и вама, који узалуд ли- 
јемо крв хиљада наших људи. Г1е 
знамо политичко држање бугарске 
владе, али она ћути и њено ћутање 
изазива тешко размишљање. Оно 
што је чудновато и што нас нај- 
више чуди, јесте повратак оних 
који су требали ићи ради револу- 
ционарног рада у битољски реон. 
Може се сма грати, да ово чине од 
страха, али вјероватно да је ту и 
политика умијешана. Ову ситуа- 
цију лично објасните 'Галат беју 
У име овдашњпх муслимана ми 
вас молимо да нам категорично 
јавите, колико још треба да чекамо 
па да ово народу кажемо и општу 
забуну утишамо, јер као што сам 
прије казао. ако изгубимо народно 
повјерење, боље да се вратимо у 
Цариграц. Револуција и раг оруж- 
јем бивају сјутра кад извршимо у- 
станак и загрозимо грчкој војсци. 
Како ћемо повести народ противу 
митраљеза и брзометних топова? 
Можемо ли моткама учинити то?! 
Због тогатреба учинити одлучне ко- 
раке код бугарске владе. Молим вас, 
обратите на то пажњу Талат-беју. 
Кап. Јаја сад јеу ђевђелиском реону. 
Ту се и крсће. У свим осталим дије- 
ловим Маћедоније они немају гото- 
во никакву народну снагу. Молим 
вас да ми што прије пошљете одго- 
вор. Нека нам Бог помогне у овом 
народном идржавном послу. Старе- 
шина дојранског реона, слушалац 
Војне Академије, Босанац Мехмед 
Али, бивши директор политичког 
одсјека Хаки беј. У неколико је 
извршена организација и у једном 
дијелу грчких села. Од прије три 
мјесеца врши се утврђивање на 12 
км. од Дојранског Језера у правцу 
сјеверо-источно око Хамдова и на 
ниже на овом мјесту су Грци по- 
ставили 12 топова, од којих су че- 
тири градска. Сазнали смо још неке 
појединости, али према добивеној 
наредби од стране војне власти са- 
општили смо д-ру Назиму и по- 
сланику Арифу на знање. Одговор, 
који ћете послати, упутите шифром 
посланству, одакле ће централни 
комитет доставити комитетском и- 
засланику у Струмици. Ово у року 
од три дана. На овај начин добиће 
се одговор, иначе поштом требаће 
мјесец дана“. Овјерава вршилац 
дужности начелник штаба потпу- 
ковник В. Требињац.

Петроград, 23. октобра. Нијемци 
су са свом жестином наставили бом- 
бардовање Ремса. У крају Суена 
Французи су оборили три њемачка 
аероплана.

Петроград, 23. октобра. Једна 
њемачка ескадра отворила је ватру 
против једне енглеске топовњаче, 
која је бранила обалу. Једна енгле- 
ска ескадра гонила је непријатеља 
који је, користећи се мраком, по- 
бјегао. Једна њемачка крстарица 
торпедом је бацила у ваздух енгле- 
ску подводну лађу бр. 85.

Петроград, 25. окгобра. Цар је 
стигао у Минск, гдје је у Саборној 
Цркви присуствовао служби. Затим 
је лосјетио болницу, гдје је одли- 
ковао више рањеника медаљом св. 
Ђорђа. Цар је продужио свој пут 
усред одушевљених узвика: ура!

Софија, 23. окт. Шефови опози- 
ционих странака били су јуче код 
министра предсједника Радославо- 
ва, који им је изложио ситуацију 
Бугарске у садањим тренутцима. 
По свршетку овог састанка шефо- 
ви странака држали су скуп и по- 
слије скупа саопштили штампи, да 
је према изјави Радославова Бу- 
гарска у садашњој ситуацији рије- 
шена да се држи строге и лојалне 
неутралности.

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


