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ЦИ ЈЕНА:

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 ВЈЕСНИК
УТОРНИКОМ И ПЕТКОМ

АДРЕС А:
„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора) 

АОКЕ88Е:
„УЈезгик*  СеНЈ&п^ (Моп(еп^го)

РУКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УРЕДНИШТВУ „ВјЕСНИКА*  
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

Огласи СЕ НАПЛАЋУЈУ по погодби

Цетиње, 22. априла
Краљица Мајка слави данас свој 

рођен-дан. Шездесет и осма година 
уплијеће у Њену косу своје сребро.

Нека је сретна и благословена!
Срећа, која Јој је милошћу Све- 

вишњега дарована, није и не може 
бити потпуна. Њу муте сузе и уз- 
даси, крв и биједа садашњег теш- 
ког времена.

Колико страдања, колико жало- 
сти, колико несреће није ушло у 
домове нашег доброг народа за 
ове двије потоње године!

Зна то, осјећа то. разумије то 
срце Узвишене Мајке, која је ци- 
јелим Својим бићем у Свом благо- 
датном животу представљала другу 
половину наше народне душе. Њој 
није далек плач малих и невиних, 
сиротних и пострадалих. Увијек је 
ухо Њено чуло глас оних који вапе, 
и увијек је Својом материнском ру- 
ком погладила главе сирочади, и 
увијек је подијелила тугу бришући 
сузе невољних и биједних.

Ни болест, ни немоћ, ни даљина 
нијесу Је могли задржати да не види 
рањеника, да не саслуша невољника, 
да не помогне сиротног и немоћног.

У Својој материнској тузи, на 
поглед тешких искушења, крсз која 
пролази наш народ, Владарка Мајка 
повукла се на данашњи дан у ти- 
шину Своје породице и Својих 
одаја.

Молитве су наше с Њом — жеља 
их једна прати из душе захвалног 
народа:

Живјела!

Врховна Команда саопштава:
У току 21. априла и ноћу 21 22 

априла непријатељ )е развио извје- 
снуактивност против Санџачкевојске 
и Херцеговачког Одреда, гдје је 
прелазио и у напад, али је свуда 
одбијен.

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

Петроград, 17. априла. У 940 
У вече 16. априла ми смо на ци- 
јелом фронту западно од Њемена 
потиснули предње њемачке трупе. 
Пред мрак непријатељ је близу 
Осовца напао наш положај у ре- 
јону села Сосне, али је уз велике 
губитке одбијен.

Безуспјешни непријатељски напа- 
даји између ријеке Писе и Шквоје, 
сјеверно од мјеста Ваха и на десној 
обали ријеке Омулева, настављени 
су и у току 15. априла. Под закло- 
ном ватре из тешких топова не- 
пријатељ је 16. априла између Писе 
и Шквоје одступио и ушао у своје 
раније шанчеве код мјеста Једно- 
рожец.

У вече 15. априла Нијемци су 
претрпјели особито велике губитке 
изводећи 4 узалудна нападаја код 
мјеста Старожеби. Трупе њемачке, 
које су наступале, одбацили смо 
на њихове првобитне положаје.

На лијевој обали Висле покушаји 
мањих њемачких дјелова да се про- 
бију напријед нијесу имали ника- 
квог успјеха.

У западној Галицији, у рејону 
Горлице, ноћу на 16. априла одбили 

смо наступање непријатељског од- 
реда.

У Карпатима, код мјеста Поленс, 
Аустријанци су насопети 15. априла 
у вече напали, али без икаква ус- 
пјеха.

Сјеверно од Ужочког прелаза, у 
Кополовецкој шуми, Аустријанци 
су такође изводили ноћу на 16. 
априла нападаје; пустивши их без 
иједног метка да се приближе на- 
шим жичним оградама, ми смо их 
одједном засули поразном ватром 
и покосили.

У Стријском правцу, у рејону Го- 
ловецко, ми смо прешли у насту- 
пање, форсирајући заузимање не- 
пријатељских шанчева, у којима је 
непријатељ већим дијелом побијен 
бајонетима. Ту смо заробили до 
400 војника са 7 официра.

У источној Галицији задржали 
смо артиљеријском ватром непри- 
јател>а, који је у зору 16. априла, 
у рејону сјеверно од Надворне, по- 
кушао да пријеђе у наступање.

Петроград, 18. априла. у 6*45  у 
вече. — У рејону лијеве обале ри- 
јеке Њемена успјеигно се наставла 
продирање наше војске напријед.

На фронту Осовца Нијемци су 
око 9 сати у вече 16. априла два- 
пут нападали Соснески положај, 
али су били одбијени с великим 
губитцима.

17. априла непријатељ је опет 
покушао да нападне нашу војску 
између Писе и Шквоје. Те смо на- 
падаје успјешно одбили на бајонет.

Успјешно смо убацили неколико 
бомба на непријатељске батерије у 
рејону Дробина и Рацјонжа.

У рејону Равке силно је ојачала 
непријатељска артиљеријска пал>ба 
за потоња 24 сата.

У Карпатима, у току ноћи на 17. 
априла, Аустријанци су наступали у 
рејону Полена и у Ужочком правцу, 
али смо их одбили уз њихове знатне 
губитке.

У Стријском правцу заузели смо 
17. априла два виса јужно од Ко- 
зјовке и Головецка: при том је на- 
иш војска заробила преко 1ООО вој- 
ника са неколико митраљеза. Наше 
се наступање овдје наставља.

У Вишковском правцу успјешно 
смо одбили два њемачка нападаја.

На осталим фронтовима без знат- 
нијих промјена.

Овдашње Енглеско Посланство 
примило је ово званично саоп- 
штење.

Врховни Командант енглеске вој- 
ске у Француској јавља: 13 априла 
одбијени су сви њемачки напади 
на сјеверу од Ипра. По подне на- 
ше трупе су предузеле офансиву 
и напредовале близу Сен-Жилиена 
и сјеверно од тог мјеста. Французи 
су оперисали на нашем лијевом 
крилу и даље према сјеверу. Наша 
артиљерија заузела је различите 
положаје с којих је непријатељу 
задала јаке губитке. Наши аеро- 
плани су успјешно бомбардовали 
Туркоен, Рубе, Ингенумстер, Лан- 
гемарк, Тилт и Рулерс.

Дневник
Краљев повратак. Његово Ве- 

личанство Крал-» Господар вратио 
се је јутрос са Ријеке.

Краљичин рођендан. Данас, као 
на рођендан Њеног Величанства 
Краљице Милене, одржано је у 11 

сати прије подне у Манастиру све- 
чано благодарење, на коме прису- 
ствоваху Његово Величанство Краљ 
Господар, Краљевска влада, г. ге- 
нерал Б. Јанковић с официрима 
Врховне Команде, чиновништво и 
многобројно грађанство. Варош је 
осванула окићена црногорским и 
тробојним барјацима у почаст тога 
дана. Њ. Величанство Краљица на- 
лази се на Ријеци, па су формална 
честитања по нарочитој жеЈви ово- 
га пута изостала.

Ђурђев-дан у Двору. Због рат- 
них прилика прославиће Његово 
Величанство Краљ Господар Своју 
Славу св. Ђорђа у кругу свијетле 
краљевске породице у Двору на 
Ријеци. И ако су за сјутра отка- 
вана сва уобичајена честитања сав 
I е |наш народ у души поздравити 
I вети породични празник своме 
Узвишеном Владаоцу с мојштвом 
за срећу и дуг живот Његовог Ве- 
личанства.

Племенита срца. Њихова Кра- 
љевска Височанства Књаз и Кња- 
гиња Батенберг изволили су по- 
слати Одбору Госпођа и Госпођица 
за помоћ пострадалим и пребјег- 
лим породицама из Босне-Херце- 
говине и Боке Которске своту од 
1305 перпера.

У исто вријеме, Њихова Кра- 
љевска Височанства упутила су још 
једну своту од 1305 перпера за 
жртве подгоричког аеропланског а- 
тентанта. Маршалат Свијетлог Двора 
спровео је горњи износ Кр. Мини- 
старству Унутрашњих Послова да 
га р.реко подгоричких власти по- 
дијели пострадалима.

Ова лијепа дјела милосрђа према 
пострадалима и невољнима наћи ће 
дирљиве одјеке захвалности у ду- 
шама оних којима су намијењена, 
и њихови благослови наградиће 
Високе Дародавце за толикс сузе 
невоље које су убрисали племени- 
тошћу Својих срдаца.

Дан црногорских заставица у 
Глазгоу. Иницијативом лондонског 
Црногорског Црвеног Крста и Фон- 
да за Помоћ, одржан је 26. марта дан 
црногорских заставица у Глазгоу.

Глазго је једна од најчувенијих 
трговачких и индустријских вароши 
у Шкотској и једна од познатих 
енглеских лука. Има око 800.000 
становника. Из университета ове 
вароши изашли су многи чувени 
радници на свима пољима енглес- 
ког јавног живота.

Дан црногорских заставица по- 
стигао је знатан успјех. Варош је 
била подијељена на 39 округа и 
више од 4.000 особа женског и му- 
шког пола било је ангажовано у 
овој манифестацији. Осим тога, мно- 
штво других особа помагало је пле- 
менитим организаторима по другим 
јавним локалима. Предсједник глаз- 
госког комитета је Г. Едвард М Ко- 
нел, а секретар Г. Роберт Вилсон, 
књижевник.

Лијепо вријеме повећало је ус- 
пјех Црногорског дана за који се 
живо интересовало јавно мишљење. 
Мјесни листови су донијели симпа- 
тичне чланке о Црној Гори, о ње- 
зиним жртвама и њеним потреба- 
ма, уз илустрације како се племе- 
ните госпође и госпођице натјечу 
да допринесу што више успјеху о- 
вог дана који је уједно био дан 
свеопштег признања становништва 
нашег моћног енглеског савезника 
према нашој борби и пожртвовању.

Наш генерални консул у Лон- 
дону Сир Роперт Паркингтон, који 

се са Госпођом Паркингтон неумор- 
но трудио око сакупљења помоћи 
за наш Црвени Крст и за постра- 
дале из рата у Црној Гори, захва- 
јшо је глазгоском комитету на ње- 
говој заузимЈвивосги. А ми од сво- 
је стране немамо довољно ријечи 
да изразимо своју захвалност пле- 
менитим грађанима Шкотске на по- 
моћи, симпатијама и Јвубави којом 
су они обасули свога „најмањег и 
најсиромашнијег савезника."

Цетињском Одбору за пребје- 
гле породице. Приложише: г. г. 
Сало Дубовичанин перп. 50 (педе- 
сет) и Анри Грехем из Њујорка, 
преко г. Д-ра И. Јовићевића перп. 
55 (педесет и ает).

Племенитим прилагачима изјав- 
Јвује Одбор најтоплију благодар- 
ност.

Добротворна Лутрија. Одбор 
Цетињских госпођа и госпођица, 
који је с тојшко успјеха приредио 
прославу Скадарског Дана, присту- 
гшо је данас у 2 сата по подне вуче- 
њу „Добротворне Лутрије" у корист 
пребјеглих породица. Можемо већ 
сада констатовати одличан успјех 
ове лутрије, која је имала врло ве- 
јшк и разнолик број згодитака. 
Контролну комисију при вучењу 
бројева састављали су уз Одбор 
Госпођа и представници власти и 
грађанства. Списак приложника за 
ову лутрију, као и извјештај о нов- 
чаним прилозима, које је у току 
свог рада примио Одбор, објавиће 
се у нашим листовима ових дана.

Пропао аероплан. Ових дана ди- 
гао се из Боко-Которског залива 
један аустријски аероплан. Пошто 
је учинио круг изнад Будве, почео 
је нагло да пада. Брзим маневри- 
сањем успиоједа се спусти на пу- 
чину морску, 4 километра далеко 
од Будве. Одмах за тим потекле 
су му у помоћ аустријске торпед- 
њаче из залива, али доцкан. Аеро- 
план је са својим екипажом пошао 
— на дно мора.ТЕЛЕГРАМИ

Рим, 17. априла. Листови „Слог- 
па1с 6’ Иа11ја“ I 1<1еа №2Јопа1е“ из- 
вијештени су из Будимпеште да 
угарско становништво и посланици 
траже да се у Угарску поврате у- 
гарски пукови који су сада у Пољ- 
ској, у Француској и у Белгији. Ма- 
ђарско становништво ни најмање 
се не одушевљава њемачким вој- 
ницима којима неће да даје храну. 
(Нарочити извј.).

Рим, 17. априла. По вијестима 
разних листова, савезничка акција 
у Дарданелима прати се са вели- 
ком пажњом у овдашњим дипло- 
матским круговима ради евенгуал- 
ног успјеха. „Согпеге с1’ Иа1Ја“ на- 
лази да ово много интересује Грчку 
ради њезиних интереса у Малој 
Азији.

Изгледа да бугарски кругови ни- 
јесу много интересирани, пошто 
увиђају потешкоће које савезници 
морају да савладају док стигну до 
циља! (Нар. извј.)

Рим, 17. априла. Садањи моме- 
нат изгледа деликатан. Очекује се 
грозничаво исход преговора између 
Италије и Великих Сила, а наро- 
чито између Италије и балканских 
земаЈва. (Нароч. извјештај).

Петроград, 17. априла. Првиру- 
ски дредндт „Царица МариЈа" при- 
дружен је флоти. (Нар. извјештај).



Париз, 17. априла. „Маћп“ прима 
да су 4 њемачка подморска брода 
пошла у Балтичко Море да оперишу 
против руске флоте. (Нар. извј.)

Париз, 18. априла. Примјећени 
су њемачки ратни бродови на пу- 
чини према белгијској обали.

На Денкерк је избачено 19 ме- 
така тешког калибра. 20 особа је 
убијено, и 45 је рањено. Неколике 
куће су порушене.

У ноћи од 15. на 16., белгијске 
трупе су одбиле један њемачки на- 
падај сјеверно од Ипра.

Француске трупе су напредовале 
у околини Стенстрата.

На Ренс је пало 500 метака, а 
међу њима много запаљивих који 
су створили на више мјеста пожар.

У Шампањи, Нијемци су бом- 
бардовали једно француско преви- 
јалиште и ранили једног љекара. 
Французи су без муке одбили један 
њемачки нападај код Епаржа. (Ра- 
диотел. извј.).

Париз, 18. анрила. Французи и 
Белгијанци настављају своје напре- 
довање на десној обали Изера, за- 
робљавајући њемачке војнике. (Ра- 
диотел. извј.).

Атина, 18. априла. Савезнички 
усијеси иотиуно се настављају у ју- 
черашњим операцијама на ЈедноЈ 
тачки Егејске обале, нешто сјевер- 
није од мореуза. Заробљен је један 
читав турски баталијон. (Рад. извј.)

Атина, 18. априла. Савезничка 
флота која је остала у Мореузима, 
синоћ Је започела страшно бомбар- 
довање.

Адмиралитет даје ове податке 
о операцијама у Дарданелима од 
12 до 16 априла: 12 априла јаке 
британске и аустралијанске снаге 
утврдиле су се на полуострву, а 
Французи на азиЈатској страни. Бри- 
танци су узели на јуриш јаке по- 
ложаје код Сиделбара 13 о. мј. 
Ситуација на овом дијелу иолуо- 
стрва је осигурана. Искрцавање се 
наставља (Радиотел. извј)

Лондон, 18, априла. Њемачка 
оружана помоЋна лађа „Маћедо- 
нија“ која је била побјегла из Лас 
Палмас, ухваћена је од једне бри- 
танске крстарице. (Радиотел. извј.)

Рим, 18. априла. Према најпоуз- 
данијим гласовима Италија није још 
прекинула преговоре са Бечом и 
Берлином. Све вијести противне овој 
неосноване су. Може се само рећи да 
су преговори ушли у потоњу фазу. 
Истовремено се настављају прего- 
вори са Тројним Споразумом, али 
није још ништа потписано. Изгледа 
да ће се кроз који дан одредити др- 
жање Италије. Према писању „Ко- 
ријере дел Италија“ ријешење није 
још сасвим стално. Није искључена 
могућност, да се једном дипломат- 
ском солуцијом избјегне рат. Ми- 
нистар Сонино није имао никаквих 
састанака са страним дипломатама. 
У Министарству Иностраних Дјела 
одржана је сједница у лрисуству 
Саландре и шефа генералштаба.

Један њем< н<и цепелин и аеро- 
план бомбардовали су Ипсич и 
Витон. Други цепелин бомбардовао 
је С. Едмонд, проузроковао пожар 
и нанио штету.

Њемачке ратне лађе бомбардо- 
вале су Денкерк; 61 о је 20 мртвих, 
45 рање» IX и 7 ку.»а разрушених.

Из Парнза •: Ј1о» • она се тврди 
да су тр ге савез! чке заузеле пола 
Галипољског полуострва са знат- 
ним жртвама. Савезници су осво- 
јили Булаир и тиме пресјекли ко- 
муникације турским гарнизонима.

Дипломатске посјете и разгово- 
ри ових дана у Консулти били су 
од велике важности, а особито је 
значајно присуство Титонијево. Ам- 
басадор Гирс полази данас из Пе- 
трограда.

Венеција, 18. априла. Једна ау- 
тријска чета са официрима дезер- 
тирала је у Италију код Ариага.

Петроград, 18. априла. Офан- 
сива њемачких снага на десној о- 
бали Њемена, долазећи из крајева 
који су били позорницом ранијих 
операција, нема никаквог страте- 
гијског замашаја и може се обја- 
снити као покушај да се унесе у 
сферу операција сектор пограни- 
чног земљишта које још није опу- 
стошено ратом, ради снабдијевања 
с фуражом. Упућени руски кругови 
посматрају дакле ову офансифу с 
великим миром, пошто су сигур- 
ни да Нијемци неће наћи тамо ни 
хране ни фураже колико очекују. 
(Вјестник).

Париз, 19. априла. Сјеверно од 
Ипра, Французи су напредовали 
на читавом фронту на ширини од 
500 метара до 1 километра, отели 
двије узастопне линије шанчева и 
заробили много Нијемаца.

Представници американске „Ује- 
дињене Штампе“ посјетилису данас 
главицу Хартмансвилера коју Ни- 
јемци нијесу нападали већ два дана.

Једна француска ваздушна лађа 
бомбардовала је жељезнички пут и 
спремишта у околини Валансиена.

Једна десетина метака опет је 
пала на Денкерк у вече 17. априла. 
Било је више жртава. Бомбардо- 
вање Денкерка зрнима тешког ка- 
либра нови је доказ да Нијемци не 
могу да пробију наше линије него 
се труде да учине утисак на неу- 
тралне манифестацијама без војног 
значаја у погледу развијања опе- 
рација. Ово бомбардовање је без 
икакве важности. Рушење неколи- 
ких кућа и смрт мирних становника 
Денкерка нове су жртре њемачко! 
варварства и једини ресултати које 
је непријатељ постигао. Ситуација 
војна у Белгији није ни најмање 
измијењена. (Радиотел. извј.)

Лондон, 19. априла. Нова посје- 
та Цепелина најмање је успјела од 
свих досадашњих. Није извјесно да 
ли је била једна или двије ваздуш- 
не лађе. Једина штета била је што 
је изазван понеки пожар у Испичу, 
Бериу и Стедмонду. Нико није ра- 
њен. (Радиотел. извј.)

Париз, 19. априла. Према извје- 
штајима швајцарских листова, си- 
туација у Аустрији, усљед незадо- 
вољства становништва, задаје сва- 
ког дана све више бриге владају- 
ћим круговима. Предузете су мјере 
за заштиту дворца у Шенбруну. 
(Радиотел. извј.)

Рим, 19. априла. „Согпеге с!е11а 
5ега“ сазнаје из Кастрињана да 
двије француске ратне лађе крста- 
ре у Отрантском Каналу на мјесто 
оклопњаче „Гамбете“ да пазе на 
кретање аустријске флоте која кр- 
стари по Јадранском и по Јонском 
Мору. (Нар. извј.)

Лондон, 19. априла. Адмирали- 
тет јавља да је у току малих борба 
у Сјеверном Мору један њемачки 
подморски брод потопио у суботу 
један енглески контраторпиљер. Ди- 
визија енглеских комтраторпиљера 
гонила је и потопила два њемачка 
торпиљера (К. С. Пресбиро.)

Софија, 19. априла. Неколико 
софијских листова јавило је да је 
жељезнички саобраћај између Бу- 
гарске и Турске обустављен на не- 
одређено вријеме. Обавијештењима 
која смо прибавили на надлежном 
мјесту, утврђује се да саобраћај 
није прекидан, већ је нередован 
због дислокације турских трупа и 
нахођења турских војних власти 
које сматрају за потребно да пут- 
нички возови треба да иду само 
ноћу. (К. С. Пресбиро.)

Рим, 20. априла. По једном ен- 
глеско.м рапорту ускоро ђе се извр- 
шити мзолација Галипољског по- 
луострва, пошто је већ искрцано 
80.000 војника. Турци опровргавају 
успјехе енглеско-француске.

Ница, 20. априла. 20.000 војника 
колонијалне пјешадије, међу којима 

има више хиљада Зеландеза, укр- 
цани су у Тулон за Дарданеле.

Рим, 20. априла. По „Трибуни*  
атински политички кругови вјерују, 
да преговори између Грчке и Трој- 
ног споразума неће донијети пози- 
тивних резултата, пошто тројни 
споразум, увјеравајући о пријатељ- 
ском држању владе софијске, не даје 
довољне гаранције у случају да 
Бугарска нападне Грчку.

Париз, 20. априла. У Белгији 
ништа нова.

У Аргони, у ноћи од 17. на 18. 
априла. два њемачка нападаја код 
Багателе била су лако одбијена. У 
шуми Ле Претр, Французи су отели 
више шанчева, заробили 130 вој- 
ника и заплијенили један митраљез; 
Французи су се одржали на осво- 
јеном терену.

Један француски аероплан који 
је летио изнад Сомнереа био је 
погођен једним топовским метком 
у резервоар; авиатичару је ипак 
пошло за руком да се врати у 
француске линије, прешавши преко 
прве њемачке линије у висини од 
400 метара. Авиатичари су се вра- 
тили без ране.

Један дезертер је исказао, да већ 
два мјесеца Крупови инжињери у- 
прављају у околини Диксмида по- 
словима око намијештања једног по- 
морског далекобојног топа који но- 
си 38 километара. Из тога топа је 
бомбардован Денкерк. Само 9 ме- 
така је избачено приликом другог 
и посЈведњег бомбардовања. Може 
се мислити да је тај топ био ош- 
тећен нашом арти/веријом или да 
је непрестано летење француских 
авиатичара учинило да престане са 
паљбом.

Французи су јуче бомбардовали 
један фор на јужном фронту утвр- 
ђеног логора Меца. (Рад. извј.)

Петроград, 20. априла. На мно- 
гим тачкама нашег фронта Нијемци 
су доста наивни.

Код Саве, на фронту од једне де- 
сетине врста, Нијемци су избацили 
16 априла против наших шанчева 
око 1800 пројектила.

Код Паулица, ван домашаја на- 
ше артиљерије. видјели смо како 
придолазе непријатељски елементи 
у јачини од више баталиона који 
нијесу хтјели да иду у истакнуте 
шанчеве.

Јужно од Пилице, Аустријанци 
су увели у предње шанчеве корове и 
музику, дајући ноћне концерте и ви- 
чући „Ура!“ док су насу исто ври- 
јеме на неколико других мјеста, 
одреди у јачини 2—3 чете при- 
видно нападали, али изгубивши 
више десетина људи, посакривали 
би се у шанчевима.

Нијемци код Серафина и Једно- 
рожца покушали су да нас пре- 
варе, али су зато оставили на хи- 
љаде Јвешева. Они су напали Русе 
са 4 пука једне коморцијске диви- 
зије. Наше предстраже су одмах 
примијетиле о чему се ради и на- 
нијеле огромне губитке Нијемцима 
који су оставили, бјежећи, све мртве 
на терену.

Нијемци се хвале са побједничким 
напредовањем својих трупа на ши- 
роком фронту у сјеверо-западној 
Русији, и ако су њихове операције 
чисто локалног карактера.

Париз, 21. априла. Сјеверно од 
Ипра Нијемци су покушали да на- 
падну француско десно крило, али 
су били одмах зауставЈвени нашим 
митраЈвезима. У два друга нападаја, 
Нијемци су употребЈвавали загуш- 
љиве гасове сјеверно од Ипра код 
Сен-Жилиена и јужно од Ипра код 
коте 60. Нијесу постигли никаквог 
ресултата.

Код Манкура, Нијемци су извр- 
шили један напад са 80 људи који 
су дошли пред француске шанчеве. 
Нападачи су били оружани мака- 
зама, бомбама, револверима брау- 

нингима, и ножевима. Готово сви 
су били побијени ватром наше пје- 
шадије, а неки су били заробљени.

У долини Ене и у Шампањи, Ни- 
јемци су употребљавали у току дана 
различита зрна која нијесу произ- 
вела никакво дјејство; код Траси- 
ле-Мона, цилиндре од стакла који 
су при разбијању пуштали јак задах 
етера; између Ренса и Аргоне, бомбе 
напуњене запаљивим магеријама и 
најзад гасове са зеленкастим пла- 
меном који је обавијао њемачке 
линије, не догшрући до француских 
линија.

У шуми Ле Претр, Нијемци су 
започели један противнапад без 
успјеха. Французи су одржали у 
својим рукама све своје добитке од 
18 априла.

Французи настављају да бомбар- 
дуЈУ јужни фронт утврђених ло- 
гора Меца. Успјешност гађања је 
била констатована на једном фору, 
као и на касарнама и на сусједној 
жељезничкој прузи. (Радиотел. извј.)

Амстердам, 17. априла. 200 хамбур- 
шких радника које је десетина трговаца 
употребљаваио за рад са угљеном, обу- 
ставили су рад, пошто је свота од 60 
ифенига коју су добивали за храну, била 
недовољна у садашњим приликама. По- 
слодавии су у почетку одбили да даду 
тражених 130 пфенига, али су морали 
најзад попустити. (Нароч. извј.)

Париз, 17. априла. Синоћ је сгигло 
изасланство Ирских носланика у Париз, 
гдје је било на жељезничкој станици 
дочекано од угледних личности. Г. 0 
Коноро објаснио је једном члану Фурни- 
еве Агенције прави задатак ове мисије. 
Њезин главни циљ, казао је, да донесу 
француском народу увјерење својих ду- 
боких симпатија и моралне потпоре у 
часу великог садашњег искушења. Адресе 
предсједнику Републике и Монсењеру 
Париском Арцибискупу изказују, између 
осталог, велику радост са којом ирски на- 
род посматра Француску дивећи се фран- 
цуској великодушности коју је изазвало 
сједињење свих странака у светој од- 
брани отацбине. (Нароч. извј.)

Рим. 18. априла. Реквириран је сав 
петролеј од сгране владе. Да је овајдо- 
гађај врло значајан, признају и приста- 
лице неутралности. (Радиотел. извј.)

Париз, 19. априла. Предсједник ми- 
нистарског савјета представио Је јуче 
Предсједнику Републике ирско исаслан- 
ство. Г. О Конор прочитаор је предсјед- 
нику Републике адресу. Г. Поенкаре је 
одговорио, подсјећајући на везе расе и 
на симпатије које вјековима братиме 
Француску и ИрскЈ' и које ће овај рат 
дефинитивно освештати. Ирска мисија је 
затим пошла у арцибискупију, гдје ју је 
париски посланик Г. Дени Кошен пред- 
ставио кардиналу арцибискупу који је 
одговорио на адресу дирљивим говором. 
„Насилни ударац који јеотргао одФран- 
цуске Алсас и Лорену, наставЈва се са 
једном злочиначком свирепошћу коју сте 
ви назвали правим именом. Бог је с нама, 
јер је Бог вазда са онима који се боре 
за правдену ствар, са онима који бране 
своју слободу, своја огњишта и своје 
породице, са онима који страдају. - 
Он никад неће бити с варварима. (Ра- 
диотел. извј.)

Париз, 19. априла. Дански пароброл 
„Си^аро(ј“ који је носио војне ствари за 

•једну британску луку, био је пуштен по- 
слије кратког задржавања. (Радиотел. 
извј.)

Рим, 20. априла. Данас је министар 
Сонпно посјегио министра Саландру у 
мин. ун. дјела. Касније је Саландра био 
код краља у вили Адз. Јутрос је Билов 
имао састанак са Сонином.

Лондон, 20. априла. Четири цепелина 
летјела су над Велсом, а четири на ушћу 
ријеке Виред; један је прошао преко Фе- 
ликстовна. Торпедован је енглески паро- 
брод „Едал" од 20.000 тона. Посада је 
искрцана у Сили.

Рим, 20. априла. Паришки листови до- 
носе да су Нијемци бомбардовали Д>н- 
керк у сриједу, четвртак и пегак са јед- 
ним маринским топом на 38 клм. одсто- 
јања. Топ је израђен у Круповој фабрици. 
Једна њемачка флота крстари V водама 
Остенде.

Пошто се школска година 
завршујеу Великој Држав- 

ној Гимназији 30. априла, иозивају се сви 
екстернисти. којима је допуштено пола- 
гање испита, да се иријаве Гимназијској 
Управи 4. маја, кад Не им се саопштити 
дан писмених и усмених испита.

К броју 81. Управа Велике Државне Гим- 
назије. 17. априла 1915., Цетиње. (1.2)
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