
ЦЕТИЊЕ, петак 6. марта 1915. год.

ВЈЕСНИК
БРОЈ 17.

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 Стрлне Земље БРОЈ 20 ПЛРА

УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ГОДИНА VIII.
А Д Р ЕС А: 

„Вјесник*  Цетиње. (Црна Гора)

АГЖЕ88Е:
„УјебпЈк" СеШ^пб (Моп(^пе^го)

РУКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УРЕДНИШТВУ „ВЈЕСНИКА* 

А ПРЕТПЛАТУ и огласе Администрацији 
ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ 110 ПОГОДБИ

ЛИСТ ИЗЛЛЗИ

Писмо цару Шранцу ЈосиФу
Ту недавно умро је у дубокој 

старости својој познати пољски 
књижевник и патриота борац То- 
дор Јеж (Миљковски). Пред смрт 
своју он је преко швајцарских ли- 
стова унутио био једно писмо им- 
ператору аустријском Францу Јоси- 
фу, које је било одговор на поз- 
нату прокламацију аустријског и 
угарског генерал-штаба, којом су 
се позивали Пољаци под аустриј- 
ску заставу у борбу против Руса 
с познатим обећањима.

То писмо старога Тодора Јежа 
гласи овако:

„Ви, Ваше Императорско Вели- 
чанство, позивате нас да се бијемо 
заједно с војском Германије која 
стоји под командом Пруске и која 
је увијек давала примјер нечовјеч- 
ног гоњења Пољака.

Зар се може замислити стиднија 
улога него што је улога оруђа 
пруских интереса?

Ваше Императорско Величанство, 
Ваше добронамјерне жеље према 
нашим сународницима које доби- 
јају израз у претварању њихову у 
„Аустријанце" пољскога поријекла, 
као и крупне и ситне погрјешке које 
су починили Ваши министри и ди- 
пломатски агенти за вријеме балкан- 
ске кризе, не обећавају нам ништа 
добро.

Аустрија је дужна прије свега 
побринути се о својој судбини, а 
не о завађању пољске омладине 
обећањима, које ни она ни Герма- 
нија неће бити у стању испунити.

Аустрија би спасла себе саму, 
кад би оставила Његово Импера- 
торско Величанство Вилхелма II ње- 
говој потпуно заслуженој судбини“.

Ово су карактеристично писмо 
свога великог првака и патриоте 
објавиле сад и пољске новине.

Пријвдлог Абдул-Хамида
Букурешки дописник „Тајмса“ 

јавља да је, на основу вјеродостој- 
них вијести из Цариграда, дознао 
како је збачени султан, Абдул-Ха- 
мид, наваљивао на Младотурке да 
закључе мир, изјављујући да се Ца- 
риград и опстанак Турске под дру- 
гим околностима иначе -не може 
спасти.

Тај корак ваљало би одмах учи- 
нити, јер би повлачење Турске из 
рата било од користи за Тројни 
Споразум; Русија и Велика Брита- 
нија повукле би своје трупе са Кав- 
каза и из Мисира и употребиле би 
их за друга војишта.

У накнаду за ту услугу Турској 
би било допуштено да постоји као 
независна држава.

Као средство да се та полити- 
ка, уз пркос опозиције Нијемаца, 
успјешно изведе, збачени султан 
предлаже да се Дарданели отворе 
и да се допусти флоти Тројног Спо- 
разума да се појави пред Царигра- 
дом. На тај начин, мисли он, мир 
би се брзо закључио, Турска би 
била спасена, а Енвер-паша, узрок 
свој турској несрећи, ускоро би 
ишчезао.

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

Петроград, 27. фебруара, у 3 
сата и 20 мин. по подне.

Лијепо вријеме, које је владало 
посљедњих дана, искоришћено је 

и с наше и с непријагељске стране 
за ваздушна посматрања. Много- 
бројни аероплани и дирижабли ле- 
тјели су изнад позиција. Наш о- 
громни дирижабл „Илија Муромец" 
такође је узео учешћа.

Непријатељски авијатичари ба- 
цили су око 20 мањих бомба на 
Осовац, али те бомбе, наравно, 
нијесу биле у стању нанијети ни- 
какву штету нашим утврђењима, 
која су издржала хиљаде граната 
из тешких хаубица и остала здрава.

На десној обали Висле, близу 
села Вербожова, ми смо заплије- 
нили један непријатељски аероплан, 
потпуно нов и здрав.

У рејону Пилице, капетан Кра- 
шевић, напао је и приморао у бјег 
непријатељски аероплан, који је и- 
пак успио да умакне.

На неколико мјеста, непријатељ 
је са аероплана бацао запаљиву 
материју, али није нигдје успио да 
произведе пожар.

Норед тога што је лијепо врије- 
ме дозволило ваздушна осматрања, 
оно је омогућавало удешавање пре- 
цизнијег топовског гађа. Како на- 
ше, тако и непријатељске батерије, 
развиле су посљедњих дана веома 
јаку паљбу. Наше позиције биле 
су засипане масом граната свију 
врста топова, од којих многе није- 
су прскавале.

У рејону Прасниша Нијемци се 
не усуђују више чинити ноћне на- 
паде, а покушавају наступати само 
дању и то у смакнутом строју. 
Пошто је земљиште замрзло, то Је 
непријатељу немогуђе правити ду- 
боке шанчеве, те је због тога из- 
ложен великим губитцима од стра- 
не наше ватре.

У рејону Пилице Нијемци су до- 
вели нове трупе, али не да потисну 
наше редове, него да се одупру 
наишм против-нападима. Неколико 
топова Нијемци су поставили на 
потпуно отвореном мјесту, да би 
њима заштитили војску, коју ми 
нападамо; ми смо разбили те то- 
пове нашим гранатама, али ни ми 
ни непријатељ не можемо их повући.

Заслужује пропратити аустријске 
званичне извјештаје о бојевима на 
Карпатима и сравнити их са ствар- 
ношћу.

Тачно је, да је у рејону Лопуш- 
но—Горлице, а тако и на цијелом 
Кдриатском фронту, непријатељ из- 
губио стотине хиљада војника да 
би ослободио Пшемисл и учество- 
вао у операцијама на источно-пру- 
ском фронту.

Међутим, званични аустријски из- 
вјештаји саопштавају односно тих 
бојева, како су „Аустријанци лако 
одбили руске нападе код Ј1опушна“ 
и „како су одбили с великим гу- 
битцима руске нападеу Карпатима“. 
Без сумње Аустријанцима није би- 
ло тешко одбити руске нападе кад 
их у опште није ни било.

Покушавајући да нам припишу 
бојеве, којих није ни било, Аустри- 
јанци би на тај начин хтјели да 
оправдају своје неуспјехе. 

Побуна бвчке штампе
По извјештајима страних листова 

уредници бечких листова обратили 
су се министарству унутрашњих 
послова енергичним колективним 
протестом против строгости цен- 
зуре.

Усмена објашњења између деле- 
гата штампе и министра унутраш- 
њих послова имала су крајње бур-

ни карактер. Делегати су инсисти- 
рали на томе, да онц са гледишта 
свог професионалног достојанства 
не могу и даље свјесно обмањивати 
становнииггво, у толико прије, игго 
истина о стању на бојиситу околи- 
шним путем ипак долази мало ао 
мало до знања свијета. Делегати 
су указали на то, како читаоци де- 
сетинама хиљада писама окривљу/у 
руководиоце иггампе за расирости- 
рање обмана и лажи.

Министар је покушао да узме 
цензуру у заштиту тиме, што она 
зависи од војних власти. У исто 
вријеме министар је забранио но- 
винарима да штампају текст свог 
протеста, припријетивши им у про- 
тивном случају најсуровијим репре- 
сијама, па и самом забраном листа.

Како Нијемци лажу Турке
У Цариграду је отворена филијала ње- 

мачког пресбироа, који по Турској шири 
најфангастичније лажи о „успјесима*  Ни- 
јемаца. Међу многима ево их овдје не- 
колико:

Улазак В. Цара Виљема у Париз 
био је величанствен. Са Источне Стани- 
це цар се одвезао у Бур-бонску Палату 
гдје га је сачекао цио француски парла- 
менат и бурно поздравио. Иза предсјед- 
ничког стола био је подигнут пријесго с 
њемачким царским орлом. са кога Је цар 
држао нарочити говор. Послије тога сви 
посланици пришли су пријестолу и у нај- 
већој понизности цјеливали папучу свом 
новом узвишеном владару.

По царској заповијести, све католичке 
цркве у Белгији нреобраћене су у мусли- 
манске џамије.

Као шго смо поуздано извијештени, 
Њем.јчка ће у најкрађем времену посла- 
ти ТурскоЈ 25 балона дирижабла најно- 
вије конструкиије. Ти се балони граде 
под надзором графа Цепелина и биће 
лични поклон Њ. В. Цара Њемачке свом 
вјерном савезнику Турској. Они ће бити 
огромних димензија, и моћи ће да за 24 
часа пребаце корпус и по турске војске 
из једренског вилајега на руску границу.

У допуну нашег јутрошњег телеграма, 
у стању смо да саопштимо сљедеће:

Њ. И. В. Цар Њемачке, цијенећи ве- 
ликезаслуге својих отоманских савезника, 
пријешао је још почетком прошлог мје- 
сеца у Ислам. Тај се значајни догађај 
није до сада могао саопштити из поли- 
тичких разлога. Њ. И. В. путовало је веђ 
у Меку и поклонило се гробу Мухамедо- 
вом. Пријешавши у Мухамедову вјеру, оно 
је добило име Хаџи Мухамед Гилијун (Ии- 
љем).

Извјештени смо са добро обавјештене 
стране да ђе почетком прољеђа сгиђи у 
Цариград цјелокупап харем Његовог И- 
сламском Величансгва Султана Хаџи Му- 
хамеда Гилијуна као и хареми њемачке 
Врховне Команде. Царски харем биђе 
прађен са десет највеђих дреднота које 
су наши њемачки савезници заробили од 
Енглеза у посљедње ври|еме!!

Из сна оваквих будаластих вијести 
Турни ђе се пробудити кад енглеско- 
француска флота буде пред Цариградом. ТЕЛЕГРАМИ

Ниш, 3. марта. Из Скопља је 
стигао на подне овај телеграфски 
извјештај о стању здравља Ј1еди 
Пеџет: Температура 39 степени; 
пулс 90; опште стање добро; осјећа 
се слабо. ФизикусДр. Шушкаловић.

Ниш, 4. марта, Краљ. Српска 
Влада чинила је у три маха преко 
шпанскога посланства у Букурешту 
бечкој влади предлог за узајамну 
размјену свих лица која су од по- 
четка рата па до сад интернирана 
у обје државе без разлике пола. 
На посредовања Шпанске Влада 
Аустро-угарска Влада је дала сада 
свој пристанакда се размијени све 
женскиње без разлике старости и 
мушка лица испод 17 и преко 50 
година. Како је на то пристала и

КраЈвевска Влада, то ће се та раз- 
мјена интернираних лица извести 
у најкраћем времену, у том по- 
гледу послана су већ упуства на- 
шем посланству у Букурешту. Ово 
се ставља до знања заинтересова- 
нима да би могли и са своје стране 
олакшати повратак својима у отац- 
бину.

Париз, 24. фебруара. У Белгији, 
источно од Стенстрата, одбили смо 
непријатељске нападаје. Сјеверно од 
Араса, код Нотр-Дам-де Лорет, бој 
је трајао читав дан без икакве про- 
мјене положаја. У Шампањи је било 
врло жестоких бојева који су испали 
повољно по Фрранцузе. Између 
Суена и Перта, у шуми у коју смо 
ушли прије три дана, одбили смо 
два противнапада и поново напре- 
довали. Било је такође напредовања 
у источној сусједној шуми близу 
Перта, сјеверно од самог села. Не- 
пријатељ је нападао и био одбијен 
на сјевероисточну главицу. Код 
Менила наше јучерашње напредо- 
вање од 450 метара повећало се 
за 200 метара. Отели смо њемачко 
пољско утврђење, заплијенили један 
канон-револвер, три митраљеза и 
заробили војника. Непријатељ је 
био необично јако утврђен са блин- 
дираним заклонима, оружаним то- 
повима-револверима, и са подзем- 
ним галеријама. Сје^ерно од Менила 
отели смо неколико метара шанчева 
које смо били освојили у недјељу, 
а изгубили у понедјељак. У Аргони, 
између Фур-де-Пари и Боланта, из- 
вели смо један напад и освојили 
прву линију у дужини од 200 ме- 
тара. (Хавас).

Париз, 24. фебруара. Поћас је 
непријатељ једино жестоко бомбар- 
довао крај источно од Стенстрата 
јужно од Диксмида и иза тога по- 
кушао да изврши без успјеха један 
нападај. Код Рајхакеркопфа више 
непријатељских нападаја били су 
лако одбијени. (Хавас).

Париз, 25. фебр. Енглези су у 
јучерањем нападају освојили 2500 
метара шанчева код Нев-Шапела и 
само село, напредујући у правцу 
Обера до једног млипа и у југоис- 
точном правцу до сјеверне иваце 
шуме Рие т. ј. око два километра 
даље од Пев-Шапела. Њемачка 
артиљерија пије много дјсјствова- 
ла. На осталом фронту нема ниш- 
та да се дода сипоћњем саопште- 
њу. (Хавас.)

Париз, 25. фебр. Густа магла 
много је сметала операцијама на 
различитим тачкама фронта. У Бел- 
гији енглеска ваздушна ескадрила 
бомбардовала је Вестанд с успје- 
хом. У сектору Ипра одбили смо 
два нападаја код Сансверта. У о- 
колини Нев-Шапеле енглеска вој- 
ске одбила је два знатна против- 
нападаја. У Шампањи озбиљно 
смо напредовапи у сриједу у вече. 
У шуми западно од Перта, гдје 
смо ушли прије 5 дана, непријатељ 
се огорчено бранио. Поред свега 
жестоког бомбардовања и више 
противнапада, одржали смо наше 
добитке. У Аргони, у околини Фур- 
де-Перпа и Боланта, у току борба 
о којима је раније била ријеч, за- 
плијенили смо двије справе за ба- 
цање бомба и један митраљез. У 
Вожима одбили смо противнападе 
код Рајхакеркопфа. (Хавас.)

Петроград, 25. фебр. Берлински 
дописник листа „ХппсИег 2ећип2“ 
вјерује да се аустро-италијански 
преговори односно Трента налазе 
на повољном путу. (Вјестник).



Петроград, 26. фебруара. Бер- 
линске новине доносе вијести да је 
25 транснортних бродова са 42.000 
л.уди отпутовало са Малте пут Дар- 
вдгежзц \трат\\м *м\отоСфо\\мл*  ен- 
глеских и француских ратних бро- 
дова. (Вјесник).

Лондон, 27. фебруара. „Централ 
Њус“ јавља да је искрцан у Ен- 
глеској један аустралијски и још 
један канадски контингент.

Париз, 28. фебр. Послије врло 
живих борба потоњих дана завла- 
дало је готово потпуно затишје 
које је карактеристично на чита- 
вом фронту. Данас је било само 
локалне артиљеријске акције. Фран- 
цузи учвршћују посвуда положаје. 
Чистећи задобивено земљиште, на- 
шли смо још два њемачка митра- 
љеза, што чини у свему четири 
митраљеза које су Нијемци изгуби- 
ли на тој тачци. У шуми Ле Претр 
покушај њемачког нападаја био је 
одмах заустављен. (Хавас.)

Петроград, 1. марта. Цар је сти- 
гао на фронт активне војске. (Вјест- 
ник).

Лондон, 1. марта. Пропало је 
200 лица при бродолому „Бојане“ 
коју је потопио један њемачки брод 
подморски. Њемачка помоћна кр- 
старица „Кронпринц Вилхелм" по- 
топила је француски пароброд 
„Гадлуп“. Један енглески пароброд 
спасао је 143 лица.

Беч, 1. марга. Јављају из Лон- 
дона: Енглески пароброд „Принцес 
Викторија“ торпедован је 18 миља 
од Мерсеја. Људство с брода није 
примијетило никакву непријатељску 
лађу, али је опазило када је тор- 
пед погодио. Поготку је сљедовала 
јака експлозија. Брод се наклонио 
на једну страну и потонуо је за 
петнаест минута. Људство се спа- 
сло на чамница. Нароброд „Блак- 
вуд“ торпедован је у 6 часова из- 
јутра. Лзудство је спасено. Један 
нодморски брод је гонио јуче на 
широком мору према Мерсеју па- 
роброд „Кланмари", који је успио 
да се спасе.

Букурешт, 2. марта. Г. Генади- 
]ев, вракајуки се из Италије и про- 
лазећи кроз Букурешт, имао је са- 
станак са Халил-бејом, предсједни- 
ком отоманске скупштине, који је 
такође у пролазу кроз Букурешт.

Лондон, 2. марта. Адмиралитет 
јавл>а, да није право примијенити 
на официре и послугу њемачког 
иодморског брода Ј\& 6. исто по- 
ступање, које се примјењује на рат- 
не заробљенике, јер је вјероватно 
да је тај брод нападао и потопио 
и ненаоружане трговачке бродове 
или да је бацио торпеда. (Биће 
кажњени као обични злочинци. Ур.)

Рим, 2. марта. Парламенат дис- 
кутује законски пројект о економ- 
ској и војној одбрани. Министар 
финансија брани пројект и тврди 
да он нема никакав изузетни ка- 
рактср. Све су државе, вели он, 
предузеле сличне мјере, тако да 
има и строжијих одредаба.

Законски пројект не иде на у- 
штрб ни слободе штампе ни сло- 
боде ријечи, и што се тиче личних 
слобода оне нијесу ни у колико 
у опасности осим ако се даје пој- 
мити слобода шпијунаже. (Живо 
пљескање). Говорник сматра да се 
слобода може удружити са снагом 
ко\а цржаш потребна да би ис- 

у борби за опстанак, али, 
додао је Министар, ако би ваљало 
бирати између слободе и безбјед- 
ности по земљу, ма како да би ми 
то било тешко, ја бих без устезања 
жртвовао слободе да бих моју зем- 
љу обезбиједио (веома живо и дуго 
пљескање).

Кад се Министар вратио на своје 
мјесто, пријатељи су му честитали.

Одговарајући на постављена пи- 
тања Влади о спољној политици. 

Г. Саландра је изјавио: Интереси 
земље налажу влади да буде резер- 
висана. Кабинету није потребно да 
му још један пут буде изгласано по- 
в\ерење, пошто му га је парламенат 
изгласао већ неколико пута. Влада 
моли парламенат да вотира закон- 
ске пројекте, који су му поднесени 
јер ти су пројекти потребни ради 
заштите највишег интереса земље.

Рим, 3. марта. Миланска „Лига 
Национале" једногласно је упутила 
Њеном Величанству Краљици Јеле- 
ни овај телеграм:

Њезином Величанству Краљици 
Јелени, Краљици Италије — Рим.

У часу када народ Ваших слав- 
них предака даје сви]ету тако ча- 
стан примјер патриотске кри]епости 
храброшћу својих синова и гоми- 
лањем својих жртава, — италијан- 
ска „Национална Ј1ига“ која иде 
за остварењем светих идеала Ита- 
лије, осјећа са њиме неразрјешиву 
везу заједнице вјере и тежња, којих 
сте Ви, наша дражесна Краљице, 
најсјајнији израз. (Нар. извЈешта].)

Атина, 3 матра. Говори се да је 
Турска обећала Грчкој за њезину 
неутрелност да јој уступи сва острва 
у источном Егејском Мору. (Нар. 
извј).

Рим, 3. марта. Белгијски књи- 
жевници Морис Метерлинк и Дестре 
продужавају са великим успјехом 
предавања о Белгији. (Нар. извј.).

Рим, 3. марта. Нови руски амба- 
садор Гирс стићи ће ускоро у Рим. 
(Нар. извј.).

Рим, 3. марта. У парламенту по- 
слије патриотских манифестација на 
изјаве министра војног и предсјед- 
ника министарства Саландре, био је 
примљен са огромном већином за- 
кон за заштиту државе.

Рим, 3. марта. Телеграфишу „Три- 
буни“ да је посјетило Есад пашу 
изасланство становништва из Ме- 
дове и Љеша, молећи га да по- 
стави чиновништво. (Нар. извј).

Лондон, 3. марта. У близини ен- 
глеске обале њемачки подморски 
пароброди потопили су три енглес- 
ка пароброда и један француски. 
(Нар. извјештај).

Лондон, 3. марта. Енглеско ми- 
нистарство војно објављује извјеш- 
тај о тродневној борби код Нев- 
Шапел, гдје су Нијемци изгубили 
10.000 људи и 2.000 заробљеника. 
(Нар. извјештај).

Петроград, 3. марта. Води се 
крвава битка од Гродна до Прас- 
ниша. Руси су освојили аустријске 
положаје код села Малковица по- 
ред самог Пшемисла, и заробили 
мноштво војника. (Нар. извјештај).

Рим, 3. марта. Према вијестима 
овдје добивеним о операцијама у 
Дарданелима, неколико савезничких 
лађа лако су оштећене. Брод-бол- 
ница иреносио је рањенике у Лем- 
нос и Митилене. Операције се про- 
дужују у најужем простору канала. 
Пошто се ова највећа препона сло- 
ми, напредовање савезничко биће 
много олакшано. Једна енглеска 
крстарица доспјела је с највишом 
брзином до Нагаре; три гранате 
су пале на њу и убиле 28 мрнара, 
а раниле 30. Турци имају сакри- 
вених батерија. Енрлези рачунају 
да ће проћи преко потешкоћа кроз 
15 дана.

Крстарица њемачка „Дрезден" 
потопљена је 14 т. м. у Тихом О- 
кеану од енглеских бродова.

На цијелом фронту француском 
Франко-Енглези напредују.

У Пољској и Галицији ништа 
ново.

На Кавказу Руси напредују пут 
Копа. (Нарочити извјештај).

Париз, 4. марта. Французи су 
вршили нападе 28. фебр. и осво- 
јили су послије тродневне борбе 
висораван и село Вокоа на источној 
ивици Аргоне. Те тачке су Нијемци 

били освојили крајем мјесеца сеп- 
тембра. Вокоа је имао за Нијемце 
то преимућство што је маскирао 
њихове операције сјеверно од Вар- 
кона и што им је допуштао да 
снабдијевају своје трупе у Аргони. 
Вокоа је у исто вријеме изванредна 
осматрачка тачка са које је пре- 
гледна цијела околина. То је права 
тврђава. 28. фебруара смо освојили 
висораван Вокоа, па смо по том 
продрли у село водећи на сваком 
кораку борбу.

Цариград, 3. марта. Грчки ма- 
рински аташе у Цариграду дефи- 
нитивно је напустио Цариград.

Софија, 4. марта. Јављају из 
Варне: Јуче послије подне једна 
група манифестаната, а на име при- 
станишних радника који су због 
опште кризе остали без рада, пра- 
ћена гомилом радозналаца, отишла 
је пред префектуру и трговачку 
комору да тражи рада. Манифе- 
станти су, предвођени агентима 
провокатерима, хтјели да продру 
у неке дућане и магазине, али их 
је војска спријечила и растјерала. 
Других нереда није било.

Како се сузбија пјегави тиФус
Биоградска „Правда“ пише:
По правилима о публицитету за ври- 

јеме рата штампа има да прелази ћутке 
преко свију појава и факата, који би 
могли корисно да послуже непријатељу. 
Поред строге иеизуре у свима зараћеним 
земљама, пажљиви читалац листова може 
да створи често тачну, а увијек приближ- 
ну слику о стању у непријатељској во|- 
сци. У пркос тврђењу у службеним бил- 
тенима њемачким, да је здравље у вој- 
сци одлично, одавно се примјећује у 
њемачким листовима забринутост због 
јаке распрострањености заразних болести. 
У децембру, а иарочито у јануару избио 
је у њемачким листовима страх због 
страховите распрострањености пјегавог 
тифуса иа источном фронту. Ствар су 
одали стручни медицински листови, а на- 
рочито „Минхенски медицински недјељ- 
ни лист“, и берлински „њемачки медиц. 
недјељни лист!“ Одатле је дискусија при- 
јешпа у дневну штампу и данас се већ 
могу забиљежити имена многих л»екара, 
који су подлегли пјегавом тнфусу, као 
на пр. проф Др. Георг Јохман, члан 
института и шеф Вирховљеве болнице 
за заразне болести у Берлину, Др. Рихард 
Мор, Др. Хиренфелд.

Сви су се аугоритети сложили у томе. 
да инсекти. паразити на човјеку. преносе 
заразу, што је већ проф. Васерман утвр- 
дио на војно љекарским курсевнма у Бер- 
лину одржаним 20. нов. 1914. год. Они 
преносе и теганус.

Посљедња болест се завршава смрћу 
у 95%—99% случајева. И проф. Нохт, 
шеф института за бродарске болести, у 
Хамбургу, и проф. Хофман из Берлина 
веле: да не треба губити времена око 
проналажења серума, јер је сгвар безиз- 
гледна, већ да сву пажњу треба скон- 
цетрисати на уклањање узрока болесги. 
а нарочито на сузбијање бијеле ваши. 
(о којој је нроф. Нохт написао читаву 
студију под насловом „биологија и суз- 
бијање ваши у одијелу“) која преноси 
пјегави тифус. По проф. Нохту, бијела 
ваш се множи страховигом брзином (за 
недјељу дана 5000).

Сви су се сложили у томе, да је нај- 
радикалније средство сумпорни етер. 
Према извршеним оглелима сумпорни 
етер убија ваш, за 50. 100 до 120 мин., 
а најдаље за 2 часа, он убија исто тако 
и гњиде, а то је врло важно с обзиром 
на утврђен факт, да ваш преноси заразу 
и у другој генерацији. Начин употребе 
је овај:

Треба узети ваљак вате и умочити га 
у етер, исциједити и њиме избрисаги 
мјесто, на ком војник лежи, у свима 
правцима, а нарочито код главе. Тотреба 
радити сваки дан по један пут, док се 
гад не изгуби. Исто је дјејство и кад 
војник лежи на земљи или слами.

Онај, ко већ има ваши, треба ваљком 
вате, умоченим у етеру и исцијеђеним, 
лако да премаже груди, трбух. руке и 
ноге. Ово треба учинити два пут за један 
сат. Тај ваљак вате треба носити испод 
одијела на голом тијелу, на пр. под па- 
зухом, или га везати о конац.

Етар је, истина, лако запаљив, али не 
у оној мјери, како неки тврде, јер се он 
употребљава у операционим салама са 
гасним освјетљењем, при чему се много 
испарава па ипак се није до данас дого- 
дила експлозија. У сваком случају треба 
при употреби бити обазрив, и чувати да 

не буде ватра у близини. нарочито ци- 
гара не треба за то вријеме да гори.

Послије употребе етера треба неко- 
лико пута дневно мазати одијело, око 
појаса и трбуха, а нарочито унутрашње 
стране шавова панталона н капута, уљем 
од феникуле и аниса. Довољно Ге неко- 
лико капљица.

Као предохрана, — дакле за оне који 
треба да се штиге од вашију, било да 
су их имали, па их егером уништили или 
их уопште нијесу имали, — препоручује се:

Уља од феникуле. аниса и ливендле. 
чиста или разблажена. Најбоље је упо- 
требити у комбинацији:

1) уље од феникула 10 грама и уља 
маслиновог 90 гр.

2) уље од каранфила 5. уља од кајепута 
3 грама, и винска кисјелина 92 грама, и

3) уље од лавендле 5 гр. карболне ки- 
сјелине 2 гр. винска кисјелина или уље 
маслиново 92 грама.

Поред тога препоручује се: петролеу.м, 
и бензин, али они су опасни кад се на- 
маже цијело тијело јер проузрокују атаке 
и јак свраб, који иде до болова. Даље 
се преноручује Аза (оеФЧа, само је њезин 
ваздух тешко поднијети. С успјехом се 
употребљавају коре од поморанџе ,ер у 
њима има етерских уља. Њима треба 
чешће трљати тијело. Исто се тако с ус- 
пјехом употребљава мигрененштифт, који 
спречава пењање вашију са земље, кад 
се њиме истрљају ноге. чарапе и обућа. 
Разблажена карболна кисјелина (двадесет 
дјелбва воде) такође се згодно употре- 
бљава за уништење гада на земљи или 
слами, гд|е војник лежи. То важи и за 
нафталин са малим додатком формалина. 
Професор Нохт препоручује такође кси- 
лен и јодоформ.

Ја сам изређао сва препоручена срества 
за утамањивање вашиЈу, пошто многима. 
а нарочито војницима, често није могуће 
да бирају. Да додам, да сам се Ја ус- 
пјешно бранио од вашију и то у канто- 
ману, кад су оне најопасније, мажући се 
сваки трећи дан борним вазелином.

Завршујући овај приЈеглед истичем по- 
нова, да је сумпорни етер за војску наје- 
фикасније средство, нарочито због гњида. 
50 грама су довољни војнику за недјељу 
дана, а кад би се недјељу дана употре- 
било у маси, могло би се дуго вријеме 
изаћи на крај с осталим средствима. Етер 
треба држати у флашицама са стакленим 
загвором. Њемачки војници имају још и 
хермегички затворену флашу алуминијума. 
у којој држе стаклену флашу, која чува 
да се не проспе по одијелу или торби.

Дневник
Страхоте из Аустрије. Са вје- 

родостојне стране дознајемо, да је 
од почетка рата на југу аустро- 
угарске монархије повјешано и стри- 
јељано близо 17.000 Срба, Хрвата 
и Словенаца, а 45.000 бачено их 
је у тамнице. Жртве дивљаштва 
ове безбожне царевине највише су 
били српски свештеници и учи- 
тељи. Међу жртвама има и до- 
ста жена и дјевојака. Кад се завр- 
ши овај страшни рат и отворе 
врата на тамници што се зове Хабс- 
буршка Монархија, тек тада ће се 
видјети све грозоте, сва пустош 
коју над невиним јужним Словени- 
ма починише власти „Апостолског 
Величанства“.

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

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

ПОМЕН
У нед/ељу 8. ов. мј. у 10% сати прије 

подна, на новом гробљу даваћу седмо- 
дневни помен мојој драгој и нигда не- 
прежаљеној сестри

МИЛИЦИ уд. В. ИВАНИШЕВИЋ 
о чему извјештавам сроднике, кумове, 
пријатеље и познанике покојнице, да при- 
суствују овом тужном помену.

Цетиње, 6. марта 1915. год.
У име родбине, ожалошћена: 

(1,1) сестра Миле М. Иванишевић*

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


