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ОбЂавленЈе.
Императорскаи РоссЈискаи Мисач 

вћ Черногорји симћ доводитћ до 
св^ћ.тћжм находитихси вћ предћ- 
лахЋ Королевства русскихЋ под- 
даннхЋ, что сћ 1 Марта текутаго 
года прекрашастсл предоставленнал 
имћ ран^ће лвгота по освобождежк) 
ихћ отћ призБша по мобилизаши 
на времл настоишеП воинм.

ТакимЋ образомЋ посл*ћ  1 Марта 
обмзанн вБгђхатв вћ Россјк) всћ 
состолшје вћ запасћ офицерм, вра- 
чи, военнне чиновники и нижнје 
чинб1, а изћ ополченцевЋ всћ гене- 
ралБЦ офицерБ! и ратники 1-го раз- 
рлда, — посЈГћдже вћ возрастћ до 
35 лТ>1Ћ вкЈИОЧИтелБно.

Запаснне и ополченцБ!, не ввгћ- 
хавшЈе безЋ уважителБНМХЋ при- 
чинћ послћ 1 Марта вћ Россјк), 
будутЋ подлежатБ зако.шои отв*ћт-  
ственности.

Огб облзанности лвки освобож- 
дакггсл толбко тћ запаснБЈе и опол- 
ченцн, кои кћ 1 Марта будутЋ со- 
столтб на службћ армји сок)јнб1Х 
сћ нами ГосударствЋ.

Императорскји Россшскп< 
ПовФреннии вћ Дћлахт>: 
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Против нестрпљења
11олуслужбени париски „Тетрзи 

под горњим натписом пише:
Још само неколико дана, и про- 

тећи ће седам дугих мјесеци борбе 
и битака од објаве рата. Ако икоја 
истина данас доминира ситуацијом, 
то је извјесност да су се Нијемци 
морали одрећи намјере да добију 
громовне побједе које су требале да 
им даду маха да наметну свој мир.

Резултат који већ има значење 
побједе и коме нестрпљивци, који 
желе блиски мир морају одмјерити 
сав значај.

Не чују се више фанфаре побједе 
у које су Нијемци свирали кроза 
цио свијет. Ријечи цареве, ријечи 
његових генерала и министара при- 
ликом ступња у нову годину, које 
се своде на ову једину ријеч: „оду- 
пријети се“, — то доказују. Отпор, 
у њиховим мислима као и њиховим 
жеЈБама, мора замарити стрпљење 
савезника и довести их да слушају 
приједлоге о миру који би Нијемци 
жељели порадити да се прими.

Свако нестриљење у жељи да се 
скрати трајање рата, у садашњим 
приликама, тјерало би водџ на во- 
деницу непријатеља. Не треба за- 
борављати да, кад подносимо овај 
џиновски рат, издржавамо овакве 
терете, примамо толике жртве, то 
не чинимо да бисмо успјели да за- 
кључимо мир који не би уклонио 
опасност од новога рата, који би 
изазвао, у своје вријеме, њемачки 
милитаризам.

Истина је да је било некада, 
када се говорило о могућном рату, 
врло много оних који су изјављи- 
вали да би он могао бити само 
краткога трајања. Како је народ 
наоружан, точкови социјална жи- 
вота — тако се бар тврдило, — у 
брзо би се зауставили један за 
другим. Ратни догађаји мање би 
брзали солуцију конфликта него та 
врста парализе функционовања со- 
цијалнога организма, и борба би 

престала од самих посљедица те 
дезорганизације.

Али сада ваља се измирити са 
истином да рат траје. у пркос еко- 
номском катаклизму који је пред- 
сказан са толико пророчкога дара, 
и да наоружани народ живи са 
ратом.

Гдје се дакле налази дужност? 
Вал>а прилагођавати, све више и 
више, народни живот томе ратном 
стању. Потребан је истрајни напор 
свакога да би се оствариле потребне 
измјене и обезбиједио нормалан и 
правилан живот Француске док је 
бране њене војске.

Ако има истине о којој ваља бити 
увјерен, то је да је данас цио свијет 
мобилизовао за све вријеме тра- 
јања рата, ма како да је он дуг, 
и да цио свијет мора бити спреман, 
не да дискутуЈе, него да се бори. 
Колико су пута поновили славну 
изреку: гениЈе је дуго стриљење! Са 
толико више разлога још, побједа 
ке припасти, нарочито у овако но- 
вим иогодбама рата, најстрпљиви- 
јима.

Свака ријеч жалбе због дужине 
рата мора бити оистро осуђена, јер 
она би откривала нервозност која 
би могла само наудити нашој ства- 
ри. Нестрпљење много чешке ком- 
промитује иобједу него што је од- 
лучује.

Јунаци дужности.
— ПосвеЂено љекарском познву у рату

Под гбрњим натписом иолуслужбена 
нишка пСамоупра:гаи доносн поволом 
смрти већег броја српских љекара од пје- 
гавог тифуса ова) чланак:

Храброст у рату велнка је врлина, јер 
обиљежава високо развијену свијест о 
дужности према цјелини, према народу и 
отаџбини. Та храброст. ипак, много пута, 
можи бити плод тренутна заноса, и ре- 
султат наде, много пута варљиве, да 
смртна опасност може и обићи бориа.

Друкчија је храброст љекара у рату. То 
је перманентна, увијек будна н жива сви- 
јест о дужности с једне, и опасности с 
друге стране. То је храброст код које је 
свијест о дужности развијена до макси- 
мума. јер пркоси опасности, с којом је 
стално у додиру.

И онако псто, као и јуначка војска наша, 
и наши љекари, дали су сјајна доказа о 
храбрости својој, и прнмили тешке и 
болне жртве. Преко трндесет љекара жи- 
вотом /е платило родољубиву преданост 
своју према високо-хуманом позиву сво- 
јем, и своју родољубиву жељу. да радом 
и знањем и пожртвовањем својим послу- 
же роду својсму.

Велике су и скупе те жртве за малу н 
слабу СрбиЈу. Тежина те жртве још се 
силније осјеГ»а због тога. што су јој ти 
узорити синови њени били потребнији 
данас него икада. Ту потребу њену, да- 
нас, попуњавају у великом дијелу одлични 
синови драгих нам и в ерних савезника, 
на чему ће им народ српски остати ије- 
чно захвалан. Али послије рата, народ ће 
осјетити, коликоје много нзгубиоу смрти 
тих свијетлих јунака л»екарске дужности.

Са дубоким болом и неизмјерним по 
штовањем, поклонимо се пред светим сје- 
нима тих јунака, а спомен на њихова 
драга имена урежимо дубоко у српа сво- 
ја. У времену изванредне величине и 
највише трагике живота, ти људи пока- 
зали су ону исту величину душе, коју 
су, на бојиштима, показали творци ве- 
лике и славннје будућности српскога 
племена. Њихова храброст није им до- 
нијела ратничку славу. Она треба да им 
донесе, она им је већ и донијела приз 
нање и поштовање захвална народа и 
вјечни спомен код захвална потомства.

То. као и задовољство због испуњене 
тешке дужности, остаје им као једина 
награда за свјесно пожртвовање и храб- 
росг пред смртном опасношћу. Нека би 
им та награда била вјечна и увијек сви- 
јетла, као што ће им и спомен увијек 
остати свијетао у народу, за чије су до- 
бро примили и подиијели највеИу жртву.

Овдашње Енглеско Посланство 
примило је ово саопштење од Фо- 
рењ-Офиса:

Лондон, 21. фебр. у 6 сати у 
вече. — Адмиралитет даје ово са- 
општење о операцијама у Дарда- 
нелима 18. фебруара и идућих дана:

18. фебруара у 2 сага послије 
подне, „Иресистибл", „Албион", 
„Принс Џорџ? и „Триумф" на дар- 
данелске форове и околне скривене 
батерије нападали су бродови уз 
помоћ хидроилана.

19. фебруара настављено /е не- 
уморно уклањање мина и операције 
бомбардовања у мореузу и одреди 
за разорење са одредима поморске 
бригаде краљевске навалне дивизије 
били су искрцани у 1{ум Кале и у 
Сед ел Бар, гдје су уништени 4 
Норденфелдова тоиа. Препуцавање 
/е заиочело на објема обалама и 
непријатељске силе су откривене у 
селима. Истога дана, „Сафир" /е 
ућуткао једну батериЈу пољских то- 
иова у заливу Адрамити, а „Принс 
Џорџ“ је гађао утврђења Бесике. 
Цјелокупни губитци 19. фебруара 
износили с.у 19 мртвих, 3 несталих 
и 25 рањених.

20 фебруара, „Квин Елизабет", 
„Инфлексибл" и „Принс Џорџ“ на- 
пали су са стране отвореног мора 
одбранбена утврђења мореуза, упра- 
вљајући своју ватру на један фор 
који је оружан са 32 обалска топа. 
„Квин Елизабет" испалила је 29 
■плотуна са задовољава/ућим ресул- 
татима. Магазин у једном врло 
важном фору коЈи је наоружан са 
наЈбољим и са најтежим топовима 
био је збрисан, а друга два фора 
оштећена. Бомбардовање су посма- 
трали британски ратни бродови у 
Дарданелима ко/и су такође много 
пуцали, али нијесу били погођени. 
„Сафир“ је открио једну војну 
станицу,

Истога дана, главни командант 
Источно-Индијске Ескадре стигао 
је са једном ескадром убојних 
бродова и крстарица на доглед 
Смирне Ту је било бомбардо- 
вано утврђење Јеникале и пого- 
ђено са 32 метка. Било је вели- 
ких експлозија, вјероватно у ма- 
газинима.

„Јурајалус“ гађао је са ванред- 
номпрецизношћу. Бомбардовање 
у смакнутом реду сада је запо- 
чело. Вријеме је повољно.

Ослабљење одбранбених утрвђења 
Смирне је иотребни инциденат из- 
међу многих операција.ТЕЛЕГРАМИ

Ниш, 20. фебруара. Поводом пи- 
сама, која је за Божић и Нову Го- 
дину Њ. В. Г. Митрополит Дими- 
трије упутио члановима Руског Св. 
Синода и у њима изложио тешке 
прилике у којима се налази наш 
народ, Св. Синод је ријешио да се 
обрати побожним људима да при- 
текну у помоћ новцем или стварима 
браћи Србима, који су у невољи. 
Новац ће примати благајна Св. Си- 
нода, а ствари Српско Подворје у 
Москви. „Церковнија Вједомости“, 
Службени Орган Св. Синода у бр. 
5., објавио је ову одлуку.

Петроград, 18. фебруара. Наша 
ранија привремена евакуација Бу- 
ковине и једног дијела источне Га- 
лиције произвела је у непријатељ- 
ској штампи тврђења да ми држимо 
само један незнатни дио Галиције 
и да се спремамо да евакуишемо 

Лавов. Наше опермције на аустриј- 
ском фронту најбоље поричу ова 
потоња тврђења, а шго се тиче ди- 
јела Галиције који држимо, он броји 
60 000 квадратних врста са 672 ми- 
лиона становника, дакле по ста- 
новништву псто толико као и Бел- 
гија, а по површини је од ње два 
и по пута већи. (Вјестник.)

Беч, 20. фебр. Јављају из Штут- 
гарга из службеног извора да је 
један неприЈатељски аероплан ле- 
тио изнад Ратвајала гдје је бацио 
три бомбе на фабрику барута. Штета 
је незнатна и није пореметила рад 
у фабрици.

Беч, 20. фебр. Јављају из Алек- 
сандрије, да је руски поморски суд, 
који има да пресуђује о ухваћеним 
бродовима, изјавио да је на свом 
мјесту узапћење њемачког брода 
„Каифа“ који је ухваћен у децембру.

Атина, 20. фебруара. У току ју- 
черашње сједнице Мин. Савјета, г. 
Романос је изложио политичку и 
војничку сптуацију Савезника, а по 
том је г. Веницилос излсжио ситу- 
ацију створену за Грчку експеди- 
цијом за Дарданеле. Данас ће се у 
Двору одржати Савјет под пред- 
сједништвом Краљевим, на ком ће 
узети учешћа осим г. Венецилоса 
сви пређашњи предсједници Мин. 
Савјета.

Атина, 20. фебруара. Савјет прс- 
ђашњих предсједника Мин. Савјета 
састао се данас под предсједни- 
штвом Краљевим. Драгумис, Ралис 
и шеф ђенералштаба Дусманис при- 
суствовали су. Г. Венизелос је на 
дугачко изнио садању политику вла- 
дину. Говорили су г. г. Теотокис, 
Драгумис и Ралис. Г. Венизелос 
је понова узео ријеч, а по том је 
Крал> закључио сједницу захвалив- 
ши савјету. Велика маса свијета 
поздравила је г. Венизелоса при 
његову одласку пз двора.

Лондон, 20. фебруара. Адмира- 
литет јавља, да је брод „Тордис“ 
28. фебр. п. н. ударио у један ње- 
мачки подводни брод који је из- 
бацио један торпед на њега и вје- 
роватно да га је потопио. Адми- 
ралигет јавља: Иаши дестројери 
потопили су њемачки подводни 
брод № 47.

Берлин, 20. фсбруара. Волфова 
Агенција јавља званично: 11рема јед- 
ном саопштењу снглеског адмира- 
литета, јуче јс један енглески тор- 
пиљер код Дувра потопио њемачки 
подморски брод № 8.

Вашингтон, 20. фебруара. Оба 
дома конгреса усвојили су резолу- 
цију којом се овлашћује влада да 
у американским пристаништима за- 
веде царинарнице и постави нао- 
ружане мрнаре да би се спријечио 
одлазак свакој лађи, ма којој на- 
родности припадала, чим се добије 
убјеђење да те лађе имају намјере 
да предају угаљ и робу лађама 
зараћених држава.

Рим, 20. фебруара. Јуче у вече 
у 8 часа осјетио се јак земљотрес 
у Флоренцији, Болоњи, Ромањи. 
Нема штете.

Карлсруе, 20. фебруара. „Карлс- 
руер Цајтунг* 4 јавл>а полузванично 
да је отпочела измјена рањеника 
између Француске и Њемачке.

Париз, 20. фебруара. Сјеверно 
од Араса код Нотрдам де Лорет 
непријатељ је заузео један предњи 
ров. Нијемци су опет отпочели бом- 
бардовати Ренс. Служе се запаљи- 
вим гранатама.



У Дарданелима савезна ескадра 
почела је бомбардовати Чанак и 
булаирске линије.

Лондон, 20. фебруара. Адмира- 
литет јавља: Операције у Дарда- 
нелима понова су предузете. Ратни 
бродови ушли су у мореуз и на- 
пали фор број 8. На нашу ватру 
одговарало се из форова из пољ- 
ских топова. У прошли понедјељак 
ноћу чистилице мина са дестроаје- 
рима унловиле су миљу и по до 
Кефеза и ту су свој посо завршиле. 
Четири француска брода оперисали 
су код булаирског залива и бом- 
бардовали батерије и путеве. Ма- 
газини форова бр. 6. и 3. порушени 
су. У уторак ратни бродови су на- 
падали друге форове, један је о- 
штећен и обуставио је паљбу. Из- 
виђање хидропланима немогуће је 
због рђавог времена. Руска крста- 
рица „Асколд“ нридружила се у 
Дарданелима савезничкој флоти.

Париз, 20. фебруа. „Тан“ у члан- 
ку под насловом „Нобједничка Ср- 
бија“ вели: Од свих земаља, жр- 
тава апресије аустро-њемачке, Ср- 
бија је једина која је слободна на 
свом земљишту и која је отјерала 
освојиоца. Чак и са помоћу трупа 
Цара Виљема војници цара Франца 
Јосифа не усуђују се да предузму 
офанзиву против Срба у којих је 
грађанска одважност онако исто 
несаломљива као год што је вој- 
ничка врлина неукротљива. На при- 
јетње Аустро-Њемачке,Србија истав- 
ља своју херојску војску; на при- 
једлоге за мир из Беча, она одговара 
својом одлуком да останедо краја 
слободна и да се бије до краја — 
уз своје савезнике. Казна за Ау- 
строугарску почиње потиштенош- 
ћу што се осјећа да је побијеђе- 
на и да је привезана за срамни 
сгуб од народа који она вреба 
већ двије године као какав пли- 
јен и завршује се потпуном про- 
пашћу чудовишног освајачког пре- 
дузећа коме је цинички нанад на 
Биоград био почетак и знак. „Тан“ 
публикује један телеграм из Буку- 
решта, који потврђује да жељез- 
ничка конвенција Бугарске и Руму- 
није потпуно искључује транзит 
ратног материјала ма у ком то било 
правцу „Журнал де Деба“ у чланку 
о „поријеклу рата“ вели да је одго- 
ворност Аустро-Угарске нераздвој- 
на од одговорности Њемачке. Ау- 
стрија је ставила Њемачкој на рас- 
положење своје трупе и своје то- 
пове на нашој граници, не преки- 
дајући с нама дипломатске односе, 
она је с нама ратовала а упорно 
је хтјела да нам каже како с нама 
остаје у миру. Такав је начин њена 
рада.

Лондон, 20. фебруара. Узбудљив 
говор г. Аскгпа који се односи на 
блокаду изазвао је живо одушев- 
љење у Великој Британији и у све- 
му Царству. Цио је народ ријешен 
да једном за свагда учини крај 
бестидном гусарству Нијемаца, чи- 
је су главне жртве мирни неутрал- 
ни народи. Нарочито се истиче су- 
протност између тобожње њемач- 
ке блокаде која једино потапа не- 
утралне бродове, не узнемирујући 
се животом мрнара нити пак на- 
ционалношћу сопственика бродова, 
и ефективне блокаде Енглеске, која 
спасава људства и товаре преду- 
зимајући све диспозиције да свако 
заробљење подведе под законску 
форму заробљавања саобразно ме- 
ђународном праву.

Вашингтон, 20. фебр. Конгрес 
је одгођен на неодређено вријеме.

Лондон, 20. фебр. У Доњем Дому 
г. Греј, одговарајући на интерпе- 
лацију (зна ли енглеска влада како 
ће се држати Јапан), одговорио је 
да је обавјештен о свима форму- 
лисаним захтјевима од стране Ја- 
пана што се Кине тиче, али да 
влада не може сад дати никаквог 

обавјештења, а гласови растурени 
по овој ствари веома су претјерани.

Лондон, 20. фебр. Одговарајући 
једном посланику, који је питао: 
да ли савезници неће позвати не- 
утралне државе да учине пријед- 
логе зарад спрјечавања упропаш- 
ћавања Белгије, г. Греј је изјавио, 
да је једино ријешење овога пи- 
тања евакуација Белгије на страни 
Нијемаца, васпостављање независ- 
ности белгијске и поправке неправ- 
де. Осим ако се неутрални не спре- 
мају, додао је г. Греј, да нас пот- 
помогну да добију задовољење, не 
видим шта бисмо могли добити кад 
бисмо примили такву помоћ.

Беч, 20. фебруара. Јављају из 
Вашингтона, да је Дом Представ- 
ника усвојио приједлог закона, ко- 
јим се пооштрује власт предсјед- 
ника, тако, да је он у стању да 
отклони сваку повреду неутрално- 
сти. Према овом закону предсјед- 
ник може наредити царинским чи- 
новницима да одбију издавање ца- 
ринских увјерења оним лађама ко- 
је узимају товар у америчким при- 
станишгима само ако има мјеста 
да се претпостави да ти бродови 
узимају муницију за зараћене стра- 
не. Предсједник можетражити при- 
је издавања царинских увјерења 
кауцију, која ће бити два пута о- 
нолика колико износи товар на ла- 
ђи а може кауцију и конфисковати 
ако се сопственик брода или запо- 
вједник огријеше о прописе неу- 
тралности.
Лондон, 20. фебр. „Дељи Теле- 

граф“ јавља, да је један енглески 
брод натоварен зејтином био на- 
паднут у близини Јармута од једног 
непријатељског аероплана који је 
бацио бомбе с мале висине. Ну вје- 
штим маневровањем брод је успио 
да избјегне овај напад непријатеља.

Беч, 20. фебр. Из Лондона јав- 
љају, да је у Лордовској Кући Лорд 
Канцлер изјавио да буна у Синга- 
пуру нема никакве везе са светим 
ратом. Не треба заборавити да је 
већи дио побуњеника не само остао 
лојалан, већ да је помогао и Влади 
да васпостави ред. Ова буна има 
апсолутно локални карактер, она је 
потекла из свађе људи једног пука 
о коме је ријеч и није имала ни- 
каква односа са питањима расе и 
религије.

Беч, 20. фебруара. „Тајмс“ јав- 
ља да се један брод, који је имао 
као товар цемент и који је путовао 
из Рочестра за Ливерпул, сударио 
с једним њемачким заплијењеним 
бродом. Брод је потонуо; капетан 
и пет мрнара удавили се.

Софија, 20. фебруара. Бугарска 
Агенција јавља: Поводом једног 
интервјуа, који је дао једном ре- 
дактору „Н. Времја“ г. ГенадиЈев, 
централни комитет стамбуловистич- 
ке партије, који чини дио либералне 
концентрацаје из које је изашао 
данашњи кабинет, објавио је једну 
декларицију у којој побија тенден- 
цију коју је дао ријечима г. Генади- 
јева овај лист. У овој се декларацији 
нарочито истиче ово: Национал- 
на либерална партија није ни про- 
тив кога и никог не изазива. Њеиа 
је жива жеља да бугарски народ 
живи на миру и у добрим одно- 
сима са својима сусједима као и 
са свима великим силама, а наро- 
чито са својом ослободитељком 
којој дугује признање за своје осло- 
бођење. Не треба међутим забора- 
вити да је бугарски народ незави- 
сан и да има своје интересе. Ако 
наиђе тренутак да му слобода бу- 
де угрожена и његови интереси так- 
нути, а његова територија ма од 
кога била повријеђена, он ће умјети 
бранити одважно своје огњиште и 
своју независност.

Рим, 21. фебруара. Крстарица 
талијанска „Марко Г1оло“ повра- 

тила се је, пошто је двије године 
крстарила по Истоку.

По вијестима, које је примила 
„Трибуна“, отпутовао је из Туло- 
на експедициони корпус, да се ис- 
крца у Турској. Састављен је из 
8. и 22. колонијалног и 145. пје- 
шадијског и једног сенегалског пука. 
Већи дио официра. који су били 
рањени у њемачко-француском ра- 
рату, управљају овом експедици- 
јом. Англо-Индијанцима командо- 
ваће један енглески генерал.

Из Париза јављају, да је њемач- 
ки подводни брод У 8. потопљен 
од једног разорача, који је припа- 
дао дуверској флотили. Посада је 
спасена. — Нарочити извјештај.

Петроград, 21. фебруара. Гарни- 
зон у Пшемислу не предузима више 
испаде, али тврђавска артиљерија 
развила је велику активност и упу- 
ћује нам велику количину метака 
тешког калибра. Међутим, та ватра 
апсолутно је безопасна и ранила је 
једног човјека у нашим редовима. 
Аустријанци отварају нарочито же- 
стоку ватру против наших ави- 
атичара који лете над тврђавом 
готово свакодневно; многобројни 
шрапнели распрскавају се на небу, 
али без икаквог ресултата. 20. фе- 
бруара код станице Суволке наш 
пилот оборио је један њемачки ае- 
роплан; њемачки авиатичари су за- 
робљени.

Пошто су Нијемцима потребни 
руски заробљеници како би могли 
оцијенити груписање наших снага 
на лијевој обали Висле, одредили 
су награду од 100 марака за сва- 
ког заробљеног руског војника. 20. 
фебруара заробили смо једпог ње- 
мачког поручника који је пошао са 
више добровољаца да „хвата“ Русе. 
(Вјестник.)

Париз, 21. фебр. У Белгији, у 
пјешчаницима крај мора, француска 
артиљерија јеуспјешно дЈејствовала, 
а пјешадија заузела један нови ње- 
мачки шанац. Сјеверно од Араса, 
Французи су преотели шанац који 
су прекјуче изгубили, и заробили 
150 Нијемаца. Нијемци су поново 
бомбардовали ренску катедралу. У 
Шампањи, Французи су поново на- 
предовали сјеверозападно од Перта 
и од Менила, гдје је опет зароб- 
љено око стотине Нијемаца. Од- 
бијени су нови њемачки против- 
напади. Њемачки заробљеници по- 
тврђују тешке губитке њемачких 
гардиских пукова 18. фебруара. 
У Аргони су одбијена два њемачка 
противнапада. Французи су нани- 
јели осјетљиве губитке и заробили 
мноштво војника. Код Вокоа, фран- 
цузи држе већи дио села. Код фора 
Во код Вердена, оборен је један 
њемачки аероплан и авитичари за- 
робљени. (Радиотел. извј.)

Атина, 21. фебруара. Г. Венизе- 
лос је изјавио у Скупштини како 
Краљ не одобрава владину поли- 
тику. Кабинет ће одступити.

Атина, 21. фебруара. Листови 
сматрају интервенцију Грчке као 
сигурнч. Износе неколико верзија, 
игга ће Грчка радити.

Атина, 21. фебруара. Приликом 
годишњице заузећа Јањине народ 
је поздравио клицањем Краља и 
г. Венизелоса. Пријестоница је оки- 
ћена заставама.

Париз, 21. фебр. Листови доносе 
службено саопштење: Половином 
марта 1804 Срби су отпочели рат 
за своју независност који је тре- 
бало да траје читав вијек па да се 
заврши данашњим триумфалним 
побједама. Поводом овога Мини- 
стар Просвјете одлучио је да у сви- 
ма француским школама дан 13. 
март 1915. буде српски дан, по- 
свећен да се прославе подвизи и вр- 
лине овог патриотског народа. По 
свим васпитним установама основ- 
ним, средњим и вишим професори и 
наставници држаће предавања или 
конференције о историји Србије и 

њезиној слави у садашњем рату. 
Текст конференције редиговаће Вик- 
тор Берар и тај текст који ће бити 
упућен професорима и учитељима 
изаћи ће ове недјеље у извјештају 
министарсгва просвјете, који ће се 
оштампати у неколико хиљада при- 
мјсрака и растуриги по цијелој 
Француској.

Рим, 22. фебруара. Потопљена 
сучетири њемачка подморска брода.

Наставља се напад на дарданел- 
ске форове. Француско-енглески 
бродови бомбардују и источне тур- 
ске положаје; француске крстарице 
бомбардују форове Булаира и раз- 
рушиле су неке од њих. Неки ен- 
глески бродови оштетили су форо- 
ве Мациоса. Турска флота држи 
се обале код Нагаре. (Нар. извј.)

Париз, 22. фебруара. У белгиј- 
ским пјешчаницама Французи су 
организовали шанац који су јуче 
отели, одбили њемачке противна- 
паде и заробили многобројне вој- 
нике. Нијемци су бомбардовали 
Ремс читав дан. Код Перта Фран- 
цузи су знатно напредовали. У чет- 
вртак, једна чета пруске гарде била 
је опкољена од Француза и зароб- 
љена. Французису напредовали сје- 
верно од Менила и у околним шума- 
ма. Французи су заузели више ње- 
мачких шанчева и ровова сјевероза- 
падно од Босежура. Њемачки про- 
тивнапад одбијен је. Њемачки зароб- 
љеници кажу да су њихови губитци 
вррло велики. Морал француских 
трупа је одличан. Код Вокла. фран- 
цузи су напредовали у западном 
дијелу села, у коме се Нијемци још 
држе. Код Хартмансвелера, Фран- 
пузи су заузели шанчеве код фор- 
тице и отели два миграљеза. (Ра- 
диотел. извј.)

Рим, 23. фебруара. Јављају из 
Атине да су савезничке лађе ушле 
у залив Сарос и у Дарданеле, на- 
стављајући чишћење мина и управ- 
љајући ватру на Грекви, Ходеви, 
Сарос, Кеникеј и против турских 
лађа код Ногаре Савезници су про- 
крчили три миље Дарданела. Енгле- 
ска оклопљача „Сафир“ бомбар- 
довала је турски логор код Кап- 
дума.

Турске батерије гађале су без 
успјеха савезничке бродове.

Јавл>ају из Букурешта да су Ау- 
стријанци евакуисали Черновице.

Аустријски пријестолонасљедник 
посјетио је прошле недјеље Полу, 
прегледао утврђења и отпутовао на 
руско-аустријски фронт.

Једна њемачка подморска лађа 
знатно је оштетила једну холандску 
лађу у Ла Маншу.

Французи су потопили у Ла Ман- 
шу једну њемачку подморску лађу 
типа И 2.

Венизелос је изјавио у парла- 
менту да је, пошто се Краљ не 
слаже с његовом политиком, под- 
нио оставку. — Нар. извјешт.

Париз, 23. фебруара. Француска 
артиљерија успјешно је дјествовала 
у белгијским пјешчаницима про- 
тив тешких њемачких батерија и 
Вестанда. Французи и даље задо- 
бивају терена сјеверно од Араса 
у околини Нотр-Дам-де-Лорет. У 
Шампањи било је лаганог напре- 
довања сјеверно од Перта и 
сјеверо-западно од Босежура. У 
Вожима, Французи су отели гра- 
нице великог и малог Рехаке- 
ркопфа. Њемачки противнапади су 
одбијени. Заузет је Инберг југоис- 
точно од Сулцерена, и кота 856. 
Код Хартмансвелера Французи су 
заузели 300 метара њемачких шан- 
чева. Њемачки противнапад је од- 
бијен. У вече, Французи су одбили 
противнапад код Фхолца и бацили 
у ваздух мунициони депо у Сер- 
неу. У ноћи од 20. на 21. фебру- 
ара, Французи су очистили њемачке 
предстраже које су покушале да 
се смјесте на Силалеркопфу. (Ра- 
диотел. извјештај).

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


