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ЦИ Ј ЕН А:

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
ВЈЕСНИН

АДРЕСА:
„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

АБКЕ88Е:
„Ујезтк*  СеКЈ&пе (Моп(еп^цго)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника* 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Спасавање Аустрије
Букурешки „Журнал де Деба“ 

— у уводном чланку доноси пот- 
пун текст важног телеграма, који је 
кореспондент „Дели Мела“ упутио 
своме листу из Копенхагена о пре- 
говорима у Берлину између барона 
Буријана и њемачких државника:

Из једног веома сигурног бер- 
линског извора добио сам ове ин- 
формације о преговорима у Берлину 
између њемачких државника и ба- 
рона Буријана, новог аустро-угар- 
ског министра иностраних дјела, 
приликом његове недавне посјете 
њемачком канцелару у Берлину и 
цару, у главноме стану у Францу- 
ској.

Барон Буријан, чији је једини циљ 
да спасе оно што се може спасти 
од дуалистичке мопархије, изнио је 
Нијемцима да је ситуација у Ау- 
стрији несношљива и, ако напре- 
довање Руса на Будимпешту не 
буде задржано, доћи ће као ре- 
зултат пад Аустрије, а посебице 
потпун слом Угарске, што ће као 
логичку посљедицу повући за со- 
бом и пад саме Њемачке.

Усљед тога је барон Буријан на- 
ваљивао да Руси буду потиснути 
по сваку цијену и да Њемачка ода- 
шље велика појачања у Угарску, 
како би спријечила катастрофу.

Барон Буријан изразио је миш- 
љење да би Њемачка требала веома 
озбиљно да узме у разматрање 
могућност мира који би се дао 
примити. Он није крио да ће услов 
зјпе циа поп Савезника бити, без 
икакве сумње дјелимично разору- 
жање Европе, — урачунавши ту, 
по себи се разумиЈе и Њемачку — 
јер мир, који би био само примирје 
од неколико година, тај мир Са- 
везници не би примили, ма како 
жељно ишчекивали крај рата.

Барон је савјетовао Њемачкој да 
у принципу не одбаци идеју о 
миру, који би био базиран на вје- 
роватном разоружању Европе. Ако 
би Њемачка била расположена да 
преговара под овим условима, он 
мисли да би остале тачке биле у- 
својене. Можда би било потребно 
напустити неколико пољских покра- 
јина ради једне нове Пољске, али 
ако Русија пристане да уступи јед- 
ну руску провинцију и Аустрија 
један дио Галиције Пољској, Ње- 
мачка не би поднијела никакву ствар- 
ну жртву.

У том случају Аустрија би усту- 
пила остатак Галиције Русији, Бу- 
ковину Румунији и ако буде било 
потребно један дио Босне и Хер- 
цеговине Србији и Црној Гори.

Главни њемачки државници —ту 
не треба урачунати само цара, кан- 
целара, и министра спољних пос- 
лова, него и главне државнике о- 
сталих федеративних држава Ње- 
мачке — признали су да су намје- 
ре барона Буријана изврсне и да се 
у извјесној мјери правдају прили- 
кама, али су изјавили да би такав 
мир био за Њемачку већа пропаст 
него ли потпун пораз.

Послије тога барон Буријан је 
признао да треба напустити сваку 
идеју о миру, предати се срећи и 
свима евентуалностима, продужују- 
ћи рат с надом да нешто незами- 
шљено може наступити и спасти 
Њемачку и Аустро-Угарску. Не- 
слога међу Савезницима или једна 
велика побједа, за њих би била 
спас.

Нијемци су увидјели да је потре- 
бно послати појачања у Угарску и 
обећали су да пренесу милион љу- 
ди у ову земљу с прољећа. С дру- 
ге стране милиоп и пет стотина хи- 
љада људи послато је у Францу- 
ску да учине посљедњи покушај не 
би ли смрвили Савезнике и прину- 
дили их на мир.

Овдашњи Царско-Руски Војни А- 
гент г. генерал Н. Потапов при- 
мко је ова службена саопштења:

Петроград, 25. фебруара у 2 50 
по подне:

(Задоцнило, јер је била оштећена 
телеграфска линија између Ниша и 
Букурешта).

На цијелом фронту између Ње- 
мена и Висле водили су се 23. феб- 
руара врло упорни бојеви. Наша је 
коњица заплијенила дио неприја- 
тељске коморе, која се је повлачила 
према Сејми.

У августовском правцу води се 
борба два километра далеко од ста- 
нице Августово.

Код Осовца води тврђавна арти- 
љерија успјешну борбу с опсадним 
пепријатељским батеријама.

Њемачки нападај на путовима 
према Ломжу одбијен је. Јужно од 
Хоржела непријатељ уводи у бор- 
бу знатне снаге.

Нијемци, који су наступили од 
Дробине, одбачени су уз велике 
губитке.

На лијевој обали Висле, у рејо- 
ну Пилице, долази наизмјенице до 
наших и непријатељских нападаја. 
Ми смо заробили војника и митра- 
љеза.

У Карпатима, у балиградском 
правцу, продужени су аустријски 
нападаји без обзира на неизброји- 
ве губитке. Близу Студене непри- 
јатеЈБ је успио да заузме предње 
шанчеве наших двају баталијона.

У правцу Ужока и Мункача не- 
пријатељ је такођер прелазио у на- 
пад, али без икаква успјеха.

Послије жестоког боја, 22. фебр., 
непријатељ је бис заузео већи дио 
коте 992 код Козјова, али већ сју- 
традан у јутро ми смо га против- 
нападом избацили из свих наших 
шанчева, које је на тој коти био 
заузео.

Сјеверо-источно од Клаусе пама 
се предао остатак аусгријске коло- 
не, која је обилазила наше крило.

Колико Русију стаје рат?
Предсједник Буџетске Комисије у 

Думи изјавио је да рат изискује 
страховито великих новчаних жр- 
тава, али ма како велике те жртве 
биле, оне ће се без роптања под- 
нијети догод се рат не сврши са 
усп ехом за савезнике.

Откако је почео рат, Русија је, 
за ратне трошкове, потрошила до 
1. јануара ове године три милијар- 
де и двадесет милијона рубаља. А 
један дан само стаје Русију 14ми- 
лијона рубаља.

Италија Ће заратити
Полуслужбени лист Саландрине 

пладе „Ђорнале д' Италија" до- 
носи чланак у коме вели, како Је 
изван сваке сумње да нема могчк- 
ности да Италија дипломатским 
путем добије какве територијалне 
уступке за своју неутралност и да 
их с тога мора сама себи приба- 
вити.

Дакле, рат!

Нијемци против неутралних
Берлински листови поздрављају 

одговор њемачке владе на ноту 
Сјеверне Америке. кипте пријетњама 
упућеним Енглеској и опоменама 
неутралним државама, да не допу- 
сте да им бродови плове у правцу 
енглеске обале, јер ће биги уни- 
штени.

Тако „Берлинер Тагблат*  вели:
„— Ми смо очекивали, да ће 

неутралне државе као један човјек 
устати против нарушавања њихове 
неугралности, које врши Енглеска. 
Али ништа од тога. Политика Ен- 
глеске иде за тим, да неутралне 
државе, а против њихове воље, 
увуче у рат. Чини се као да то 
увиђа Внлзон, али је немоћан да 
што предузме противу Шваба и 
Моргана, који су постали оруђе 
Енглеске.

Њемачка штеди Америку и иде 
на то да јој учини уступке. али не 
из слабости. Да се не би излагали 
опасности американски бродови мо- 
рају остати у својим пристаништима. 
То Је наш одговор“.

„Локаланцајгер“ вели:
Цијеломе свијету је познато, 

да се Њемачка не плаши празних 
пријетња. Осамнаесги фебруар (по 
новом) уводи нас у такву фазу 
свјетског рата, о којој ће говорити 
и наше далеко потомство. Отпо- 
чиње одбранбени рат народа, коме 
пријете глађу. Он се бори за свој 
опстанак и, разумије се, борећи се 
за то не може водити рачуна о ин- 
тересима неких трећих.“

„Фосише Цајтунг“ пише:
„— Одговор на америчку ноту 

не оставља никакву сумњу о томе, 
да ће Њемачка поступати тако, како 
ће бити неопходно потребно, да 
би паралисала план Енглеске: при- 
нудити нас на измирење и осудити 
нас на немогућност да набављамо 
ратии материјал. Ми ћемо изоло- 
вати Енглеску гвозденим појасом, 
како би свјетску трговину и неу- 
тралне државе ослободили енглеске 
тираније. Наша је девиза: „Око за 
око — зуб за зуб.“

„Хамбургер Нахрихтен", поводом 
објављене блокаде Енглеске, пише:

„Од 18. фебруара мора свак бити 
спреман на конзеквенције блокаде. 
Њемачка флота неће да тргне ни 
једну своју пријетњу. Пријетње и 
завист свега свијета нас се, уопшге, 
ништа не тичу. Ако неутралнм неће 
да заштите своју заставу од Енгле- 
ске, онда они немају права да за- 
хтијевају од Њемачке да их по- 
штује. Против свирепих ми се бра- 
нимо свирепо/

И тако неутрални су на великој 
муци. Гони их Њемачка што нијесу 
с њоме; гониће их Енглеска ако 
убрзо не буду потпуно с њоме и 
њеним савезницима.

Не може се дуго сједити на двјема 
столицама.ТЕЛЕГРАМИ

Петроград, 25. фебруара. Кон- 
фузија њемачких елемената који 
против нас оперишу, узела је огро- 
мне сразмјере. Тако смо недавно 
открили један одред, образован из 
различитих батаЈвона читавог јед- 
ног кора.

Сјеверно од Пилице Нијемци су 
увели један нови поступак у борбу, 
посипајући наше војнике кад се 
приближе њиховим шанчевима, го- 

рућом течношћу која ствара дубоке 
ране и у тренутку запали војничку 
одјећу.

Сјеверно од Пилице поручник Ка- 
сицки у једној смјелој взвидници 
продро је у њемачки логор са сво- 
јим извиђачима уз помоћ два ње- 
мачка митраљеза.

Нијемци су претрпјели огромне 
губитке у нападају јужно од Дро- 
бина.

У вече 21. фебруара непријатељ 
који је напредовао на врло широ- 
ком фронту према селу Виогодину, 
био је приморан нашом ватром да 
се заустави и да се ушанчи на 500 
метара од нашег положаја. Нијемци, 
поред свих огромних губитака, из- 
водили су читаве дане нападаје до 
24. фебруара, али су наше прет- 
ходнице 23. фебруара отеле против 
нападима њихове положаје. Наши 
авијатичари бацили су бомбе са 
успјехом на Шбохучин и на Ста- 
виск.

Настављају се огорчени нападаји 
око села Монге. Један њемачки 
блиндирани аутомобил, који је по- 
кушао да се приближи томе селу, 
био је одбијен од наше пјешадије.

У Карпатима код Клаузе заро- 
били смо аустријског команданта 
баталиона 29. пука, осам официра, 
Јвекара и три цијеле чете. (Вјестник).

Париз, 25. фебр. У Белгији ва- 
рош Ниепор је била врло жестоко 
бомбардована из топова од 42 см. 
Између Лиса и канала Ла Басе 
енглеска војска, потпомогнутафран- 
иуском тешком артиљеријом, изво- 
јевала је знатан успјех, отела село 
Нев-Шапел источно од пута од 
Естера за Ла Басе, и напредовала 
сјевероисточно од тога села у прав- 
цу Обера и југоисточно у иравцу 
шуме Рие. Енглези су заробили хи- 
љаду војника међу којима више 
официра, и заплијенили митраљеза. 
Њ^мачки губитци су врло велики. 
— У Шампањи, непријатељ је из- 
водио жестоке нападаје у више 
махова у ноћи од 24. на 25. и преко 
дана 25. фебр., али није могао за- 
добити ни стопе земљишта. Фран- 
цузи су учврстили своје положаје 
на главицама које су освојили, за- 
давши нападачима врло јаке губит- 
ке. У Мезу француска артиЈверија је 
потпуно разорила извјестан број не- 
пријатељских шанчева. На осталом 
фронту ништа значајније. (Хавас).

Сиракуза, 25. фебр. Нутнициса 
једног тулонског пароброда, који је 
дошао са Малте у Сиракузу, увје- 
равају да је са Малте пошло 25 
пароброда са 40.000 људи који ће 
бити искрцани код Дарданела. (Нар. 
извјештај).

Лисабон, 25. фебр. У Португалу 
може сваког часа да букне грађан- 
ски рат. Странка посланика Косте 
ради да задобије јавно мишљење 
за војну диктатуру. Иа сјеверу је 
прокламован један нови демократ- 
ски предсједник Републике, и влада 
је тамо послала трупе. Ипак по- 
стоји нада да ће се моћи избјећи 
грађански рат. (Нар. извј.).

Париз, 26. фебруара. Код Лом- 
барзида Французи су отели једну 
њемачку фортицу на сто метара 
испред линије својих шанчева. Три 
километра источно од Армантиера 
Енглези су заузели заселак Епинет. 
У сектору села Нев-Шапел настав- 
љују се напредовања британске вој- 
ске. Пошто су одбили два жестока 
њемачка противнапада, Енглези су 
освојили дјелимично њемачке ли-



није између засеока Пис и млина и- 
стог имена, заробивши око 400 вој- 
ника, међу којима 5 официра. У вече 
у четвртак, Французи су отели, и- 
спред главице Ас, сјевероисточно од 
Менила, више непријатељских шан- 
чева и заробили војника и офици- 
ра. У петак преко дана напредо- 
вали су полако у истом крају, За- 
падније, паралелно са путем за Ла- 
хир, освојено је више њемачких 
шанчева. У Хо-де-Мез, из једног 
дијела француског шанца у којему 
је Нијемцима пошло за руком да 
се задрже синоћ, они су у јутро 
били избачени. У ноћном нападају 
код Рајхакеркопфа, Французи су 
напредовали 200 метара. (Хавас.).

Рим, 27. фебр. У парламенту се 
расправљало у суботу и у недјељу 
о предлогу закона за економску 
и војну одбрану земље. (Нар. извј.)

Каиро, 27. фебр. Аустралијанске 
трупе отпутовале су у одређеном 
правцу. Спремају себолницеу Норт- 
Саиду. Мисли се да ће се преду- 
зети енергична акција противтрупа 
Џемал-паше. У акцији ће учество- 
вати француске трупе. (Н. извј.)

Париз, 27. фебр. У Белгији двије 
дивизије белгијске војске напредо- 
вале су на различитим тачкама од 
400 до 500 метара, нарочито у 
правцу Шорбака, југоисточно од 
Ниепора. На остатку фронта нема 
ништа да се додаде синоћњем са- 
општењу. (Хавас.)

Париз, 28. фебруара. У кривини 
Изера, Белгијанци су учврстили и 
проширили ресултате које су по- 
стигли у четвртак. Енглези и даље 
напредују, прешавши преко потока 
Лож, паралелно путу за Нев-Ша- 
пел и са ријеком Еном. Између тога 
пута и Обера, освојили су у томе 
крају више непријатељских шанчева 
и стигли до жељезничког пута који 
иде од сјевероистока према југо- 
истоку у правцу Обера за једно 
његово предграђе. Ту су заузепи 
више група за одбрану утврђених 
кућа и преко дана заробили хиљаду 
војника, заплијенивши више митра- 
љеза. Французи су потпомагали ову 
акцију врло живом артиљеријском 
и митраљешком ватром. У Шам- 
пањи Французи и даље напредују. 
Нри крају дана, на сјеверним ко- 
сама и сјевероисточно од Менила, 
Французи су заробили 150 војника. 
Код Рајхакеркопфа непријатељ је 
послије жестоког бомбардовања по- 
кушао да изведе један нападај који 
је био одмах заустављен. (Хавас.)

Рим, 1. марта. Аустро-Нијемци 
су бацили бомбе на Осовец, који 
је већ примио хиљаде пројектила 
из великих мортира.

У предјелу Пилице Нијемци су 
употребили више дивизија да про- 
бију линије руске, али су били од- 
бијени.

Грчка је тражила изјашњење од 
Тројнога Споразума, зашто се ње- 
гова флота користила острвом 
Лемнос. (Нар. извјештај).

Патроград, 1. марта. Од како 
је пруски главии штаб дрско обја- 
вио да су нам Нијемци отели, при- 
ликом нашег повлг ења из Источ- 
не Пруске, ЗООтонова, непријатељ- 
ска званична саопштења настављају 
да и даље нарочито изврћу ратна 
факта. Нијемци оглашавају за по- 
бједе операције своје војске која је 
изгубила код Гродна 10 топова и 
2000 заробљеника и дио своје ко- 
море, — војске коју су изнурену 
болестима стомака покушали ба- 
цити на Прасниш и били примора- 
ли да је повуку до Сувалке гдје се 
бори са руским трупама којих по 
њемачком рачуну више нема и са 
шефом дивизије генералом Лашке- 
вичем чији су љеш тобоже уграби- 
ли Нијемци, док је генерал жив и 
здрав.

Носљедње њемачко саопштење 
назива повлачењем њихов пораз 

код Прасниша 27. фебруара. По- 
менућемо да су нам у овом слу- 
чајном повлачењу Нијемци остави- 
ли десетак митраљеза, дванаест 
топова, више стотина кашета с му- 
ницијом и десет хиљада заробље- 
ника. Може се назвати случајним, 
са више права, плијен код Прас- 
ниша у ноћи 26. фебруара, кад се 
је, без учешћа наших трупа, поја- 
вила необјашњива паника у њемач- 
ким линијама, те смо у јутро нашли 
у шанчевима и пред шанчевима 
огромно мноштво оружја и муни- 
ције које су Нијемци побацали и 
повукли свој фронт за 4 врсте. (Вјес- 
стник.)

Лондон, 1. марта. Француски 
коминике јавља да су двије диви- 
зије белгијске војске напредовале 
на разним тачкама у Белгији за 400 
до 500 метара. Енглези су у Њу- 
Шапелу одбили више њемачких 
против-напада и нанијелу су оз- 
биљне губитке непријатељу. Нијем- 
ци су имали 10.000 мртвих у једној 
битци у Шампањи, у којој су Фран- 
цузи напредовали три километра. 
На фронту од седам километара 
два пука пруске гарде готово су 
потпуно унишгена. Њемачке снаге 
ангажоване у тој акцији износиле 
су 139 пјешачких батаљона, 31 еска- 
дрон коњице и 84 батерије.

Петроград, 1. марта. Гроф Вите 
је умро.

Атина, 1. марта. У 2 сата по 
подне 27. фебруара бомбардовање 
је поново отпочело. Ресултати су 
непознати. Савезници, који не улазе 
у мореуз, и бомбардују на одсто- 
јању, изгледа хтјели би да омету 
Турке да не поправе извјесна утвр- 
ђења. Савезници су порушили један 
мосг на четири километра од ва- 
роши Дарданоса. Како су вјеро- 
ватно приспјели њемачки артиљерци, 
пуцање из турских топова почело 
је бивати боље, али муниција, коју 
Турци употребљују, рђава је, јер 
метци не експлодирају. Савезни- 
чка одјељења искрцала су се код 
Вурле и циљу да марширају на 
Смирну. Савезничка ескадра по- 
јачана са још 6 ратних бродова 
бомбардовала је смирнанска утвр- 
ђења, из којих су Турци одгова- 
рали. Држи се да ће сами гувернер 
Смирне, чије су симпатије за савез- 
нике познате, предати варош да би 
се избјегло проливање крви. Треба 
споменути да је Смирна била про- 
тив Младо-Турака. Мусломани с 
морске обале повлаче се у унутраш- 
њост и прије одласка спаљују барке, 
које се налазе у заливу, како би 
спријечили одлазак Грка. Турско 
становништво евакуисалоје много- 
бројна села на обали не понијевши 
ништа са собом.

Лондон, 1. марта. Енглески ад- 
миралитет јавља, да се операције 
против Дарданела настављају и да 
теку повољном током. У прошлу 
суботу оклопњаче Жвин Елизабет“, 
„Агамемнон“ и „Оцеан" нападале 
су обале јужно од дарданелског 
ждријела гађајући преко њих гали- 
пољска утврђења и полуострва. Дру- 
ге четири енглеске лађе бориле су 
се са утврђењима код Рта Кефеса. 
У прошлу недјељу су 4 француске 
оклопњаче ућуткале турске батерије 
код Дарданоса, док су „Агамем- 
ном“ и „Лорд Нелсон" почели да 
бомбардују непосредно утврђења у 
дарданелском ждријелу ућуткавши 
форове Румели-Меџедија и Хами- 
дије. Послије експлозије од 20. фе- 
бруара утврђење Хамидије не пуца 
више. „Голоа“, „Лорд Нелсон“ и 
„Агаменон44 погођени су сваки три 
пута али није им нанесен квар. Три 
човјека су лако рањена.

Беч, 1. марта. Јављају из Берли- 
на, да су Рајхстаг и Пруски Са- 
бор усвојили буџет. Социјал-демо- 
крати су гласали против а Пољаци 
и Данци уздржали су се од гласања.

Парламент је одложен до мјесеца 
маја.

Лондон, 1. марта. (Званично). 
Четири британска хидроплана пре- 
дузела су 25. фебруара лећење ка 
Остенди на коју су бацили 11 бомба, 
и то на радионице за поправку 
подморских бродова, а четири друге 
бомбе на главни војни стан. Штета 
коју су проузроковали мора да је 
велика.

Лондон, 1. марта. У снглеском 
коминикеу, у коме се говори о ен- 
глеским успјесима у Лабасе, јавља 
се да су индијски корпуси напре- 
довали 26. фебуара отприлике 200 
метара. Том приликом заробљено 
је 700 непријатељских војника.

Лондон, 1. марта. Адмирал, ко- 
мандант операција противу Смирне, 
јавља, да је озбиљно оштетио у- 
тврђење Јени Кале на дан 20. фебр. 
и утврђење Ванка на дан 21. фебр. 
Предузето је чишћење мина по- 
моћу чамаца. Чим су турске бате- 
рије отвориле ватру противу убој- 
них лађа, одмах су ућуткане. Гра- 
нате од шест палаца погодиле су 
једну крстарицу и једну оклопњачу 
а њихова парчад су погодила наше 
чистаче мина. Наши су губитци 
малр; операције се продужују.

Рим, 1. марта. Руси су имали 
побједу код Августова-Гоодно. У 
очекивању је нова битка на На- 
реву и код Прасниша, гдје Нијемци 
концентрише пола милиона војника.

Усљед рђавог стања тврђаве Пше- 
мисла предвиђа се ускора предаја 
исте.

Нема ничег новог у Буковини.
У Дарданелима и заливу Сарос 

продужују се операпије флоте. О 
истима ћути се док се не дође до 
позитивног резултата. Говори се 
да је једна енглеска помоћна крста- 
рица „Борад Борн“ потопљена. (Ово 
]е био један трговачки брод, према 
извјештају овдшањег енглеског по- 
сланика г. грофа Салиса Ур.)

Говори се да је потоиљен њема- 
чки поморски брод И 12.

Енглези су имали велику побЈеду 
код Ла Шапел и код Пезинета. 
Савезници су отели неколико пози- 
ција њемачких у Шампањи, заро- 
били неколико стотина војника и 
узели им митрал>еза. Два францу- 
ска генерала су рањена.

Депеше из Петрограда говоре о 
поразима аустријским у Карпатима 
и турским у Кавказу.

Италијанска агенција доноси: Кра- 
љевић Ђорђе српски налази се у 
Неапољу неколико дана ради опо- 
рављања здравља.

Гирс, бивши руски посланик у 
Цариграду, одређен је за послани- 
ка у Риму. (Нарочити извјештај).

Рим, 2. марта. Јављају из Лон- 
дона, да су савезници наишли за 
пријеко потребно да одлучно на- 
падну Дарданеле како би Турској 
задали дефинитивни ударац. Од сто 
педесет до двије стотине хиљада 
Франко-Енглеза биће бачени наТур- 
ке, скупљене у Тракији иокоДар- 
данела.

Руси су скупили у Одеси и Се- 
вастопољу двије стотине хиљада 
војника, да их искцају на сјеверо- 
истоку Босфора под протекцијом 
руске флоте, чије је наоружање по- 
јачано јапанским „топовима".

Путници са лађе „Оријона“, која 
је долазила из Александрије у Неа- 
пољ, кажу да су у Александри- 
ји концентрисани четрдесет хиљада 
Аустралијанаца и Индијанаца, на- 
мјењених Дарданелима.

Јављају из Париза: Екседицици- 
они корпус из Сјеверне Африке 
састављен је од тираљера алжир- 
ских и трупа француских. Команда 
је повјерена генералу Дамаду. Кор- 
пус ће бити упућен ка Турској да 
се прида већ послатим силама (Н. 
извјештај).

Рим, 2. марта. Руси су се, пошто 
су одбили Нијемце код Августова, 
сконцентрисали у предјелу Лика. 
Артиљерија са Осовца одговара 
успјешно њемачким топовима.

Кореспонденг „Тајмса“ из Пе- 
трограда налази, да на фронту 
Мазурска Језера—Галиција има два- 
десет четири корпуса Аустро-Није- 
маца (1,200.000.)

Грчки посланик Романос се по- 
вратио у Париз. Изјавио је Делка- 
сеу да промјена кабинета у Грчкој 
не мијења грчку сполну политику.

Согпеге Је11а 5ега прима из Ати- 
не, да се савезничке труне, подр- 
жане флотом, искрцавају у Вурлу 
крај Смирне. Због прогласа валије, 
жене, дјеца и инвалиди напуштају 
варош. Пројект закона о војној и 
економској одбрани Италије одо- 
брен је са 334 гласа противу 37. 
Сјутра ће отпочети расправљање 
појединих чланака. — Нар. извјешт.

Против пјегавог тиФуса
Биоградски листови саопштавају да је 

један фризер у Крагујевцу чинио успје- 
шне опите са нафталином у цијељи суз- 
бијања пјегавога тифуса. Он је узео двије 
ваши са једног умрлог од пјегавог ти- 
фуса, па их је ставио у простор у којем 
је било нафгалина. Обје су животињице 
цркле за 27 секунада. Енглески љекари 
у крагујевачкој болници такође употре- 
бљују нафгалин као средство предохране. 
А препоручује се да се на пола боце уља 
дода камфора за педесет пара, тијем да 
се трља по цијеломе тијелу. пошто разно- 
сачи тифусног бакцила бјеже ол камфора.

Дневнин
Помор у Србији, Према вије- 

стима из Србије, опака заразна бо- 
лест пјегави тифус раширила се је 
тамо у опасним размјерама и чини 
у становништву прави помор. На 
основу саопшгења полуслужбене 
„Самоуправе“ до сада је та болест 
у Србији покосила преко 60 љекара, 
тих правих јунака дужности, који 
положише свој живог да би спасли 
живот својих ближњих. Заразу су 
увукли заробљеници из * Аустрије. 
Међу умрлим л>екарима има од- 
личних снага и родољуба, чији се 
губитак у овим приликама двостру- 
ко осјећа. Болест је до сада поко- 
сила на хиљаде жртава.

ј- Д-р Вулгарис. Ономад је у 
Чајничу преминуо др. Вулгарис, ље- 
кар у нашој санџачкој војсци. Ра- 
зболио се од обичнога тифуса, ко- 
јем је подлегао. Овај честити и 
човјекољубиви син племенитог грч- 
ког народа ставио је своје љекар- 
ско знање на расположење нашој 
отаџбини у најтежим данима. Вр- 
шио је своју дужност особитим ма- 
ром и љубављу, неустрашиво се 
жртвујући својем позиву. Задужио 
нас је трајном захвалношћу. Вјечни 
му покој и лака му била наша 
земља, за коју се жртвовао!

Преминула. Ономад је преми- 
нула на Цетињу Милица, уд. Вида 
Л. Иванишевића. Покојна Милица 
је била племенита грађанка наше 
пријестонице, претходећи својим 
примјером у свијема хуманим дје- 
лима. Била је члан готово свијех 
добротворнијех установа, а њено 
њежно и племенито срце вазда је 
осјећало тугу и бол невољних и си- 
ротних, које је потпомагала у ти- 
шини, без рекламе. До гроба је 
испраћена од великог броја грађан- 
ства оба пола, које искрено жали 
њену смрт. Покој јој вјечни!

ОГЛАСИ______

У двокатној кући 
спрам Обласног Суда. на средњем 
боју, издају се четири собе под 
најам.

Цетиње. Обратити се:
2,3 Милици удови Бурић.

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


