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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
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИН АДРЕСА:
„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

ДЦКЕ88Е: V
„УЈебгнк*  СеОДпб (Моп^п^го)

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

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Господину РИСТУ ПОПОВИЋУ 
заступнику Министра Предсједника

Цетиње.
Честитка Моје Владе, поднесена 

Мени и Мојем Дому о крсном 
имену, Св. Ђорђу, веома Ми је 
мила. и Ја за исту топло захва- 
Јвујем Вама и Вашијем друговима. 
Нека би СвемогуЂи дао, да се 
што прије остваре В^ше родо- 
љубиве жеље и достојно награде 
вјековне муке наше драге отаџ- 
бине, Црне Горе!

НИКОЛА.

Његовом Величанству КРАЉУ
Ријека.

У име својих другова и своје, 
најпонизније подносим наше нај- 
искреније честитке Вашем Вели- 
чанству, Њеном Величанству Кра- 
љици и Узвишеном Дому прили- 
ком данашњег крсног имена са 
најсрдачнијом жељом, да га до 
године прославите радосно у про- 
ширеној, милој Вам Црној Гори, 
окружени и многобројним иосло- 
бођеним синовима Српства и Сло- 
венства!

Заступник Министра Предсједника 

Р. ПОПОВИЋ.

У Скадру и околини завладала 
је потиуна анархиЈа. Несугласице 
између католика и муслиманаузеле 
су такве сразмјере да до сукоба 
може доћи свакога часа. Агита- 
ције страних агената и поткупље- 
них Арбанаса појачавају и заош- 
травају односе у толикој мјери, да 
задају бојазан за будућност. Век- 
сациЈама и терору изложени су и 
Срби у Каменици, а наша пловидба 
Бојаном и Језером предана је на 
милост и немилост арбанашких 
пирата. Неки дан су погранични 
Малисори опет задржали један 
црногорски транспорт и потпуно 
га опљачкали. Краљевска Влада 
уложила је протест код Консулар- 
ног Управног Савјета у Скадру, 
предочавајући му опасност и од- 
говорност за овакво стање и др- 
жање.

Врховна Команда саопштава:
Непријатељ је 23. овога мјесеца 

предузео активније дјејство према 
Билећу, као и на Дрини код Усти- 
колине, али /е одбијен не постиг- 
нувши никаква резултата.

Са наше стране има 2 рањена, 
а непријатељски су губитци непо- 
знати.

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

Петроград, 19. априла у 8 20 у 
вече. Неколико непријатељских од- 
реда, који су се појавили близу наше 
нсточно-пруске границе, на путевима 
ка Митави и Либави, покушавају 
да се приближе рејону Шавли. 18. 
априла неке непријатељске извид- 
ничке страже, које су се пробиле 
напријед, запажене су југо-источно 
од Либаве. Тога истога дана по- 
кушале су непријатељске торпед- 
њаче да се приближе заливу Рига.

Западно од Њемена настављају 
се ратне операције. У селу Таенко, 
на десној обали ријеке Нете, ноћу 
на 18. априла предала нам се у 
пуном саставу чета њемачког пољ- 
ског пука.

У Галицији ноћу на 18. априла 
покушале су прилично јаке аустриј- 

ске снаге д<а продру напријед у ре- 
јону Ијенжковице, али је наша ар- 
тиљеријска ватра задржала непри- 
јатеља, приморавши га да се пред 
нашим шанчевима на 600 корака 
укопа.

Петроград, 20. априла у 10*50  у 
вече. Западно од Њемена 19. а- 
прила водили су се бојеви на гор- 
њем току ријеке Шешупе. Истога 
дана у вече напао је непријател^ски 
баталијон на село Сосну, близу О- 
совца, али је побијен ватром наше 
гврђавне артиљерије.

На Бзури дошло је до крупнијих 
бојева близу мјеста Мистржевице.

Бојеви, који су почели у вече 18. 
априла на фронту од нижег тока 
ријеке Ниде до Карпата, а нарочито 
у рејону Гладишева (15 километара 
сјеверно од Регетова), развијају се 
са особитим упорством. Дуж лијеве 
обале Висле непријатељ је ноћу на 
19. априла извео 6 нападаја, које 
смо успјешно одбили. У рејону Тар- 
нова и јужно од њега артиљеријска 
је ватра достигла особиту јачину, 
а бојна се акција развила са знат- 
ним упорством.

У Стријском правцу и југоисточно 
ми смо заузели неколико важних 
тачака и том приликом заробили 
преко 300 војника са 10 официра.

На Дњестру, код Залешчикова, 
непријатељ је 19. априла два пута, 
али без икаква успјеха, изводио на- 
падаје.

адкЈ/ма наша је Црноморска 
флота бомбардовала форове Бос- 
фора. Артиљеријска је ватра била 
врло успјешна. На фору Елмас дош- 
ло је до велике експлозије и по- 
жара. Турске су нам батерије енер- 
гично одговарале, алибез резултата. 
Потопили смо један пароброд на- 
крцан угљеном и двије велике јед- 
рењаче.

Петроград, 21. априла у 1020 у 
вече. — На путевима према Либави 
и Митави, које држи наша војска, 
непријатељ се држао 20. априла па- 
сивно. Близу Росјена дошло је до 
сукоба.

На лијевој обали Њемена, сје- 
верно од Бобра и Нарева и на ли- 
јевој обали Висле па до Пилице, 
нема знатнијих промјена. Послије 
боја заузели смо неколико мјеста 
и нападали сјеверно од Прасниша 
и сјеверно од Великог Језера. Ни- 
јемци, који су нападали наше по- 
ложаје на десној обали Омулева 
на прилично великом фронту, били 
су принуђени да због наше јака 
ватре хитро одступе и да пред на- 
шим положајима оставе своје мрт- 
ве и рањене.

Јужно од Пилице непријатељ је 
под заштитом јаке артиљеријске 
ватре изводио неколико нападаја. 
Код Лопушна непријатеЈвска се 
пјешадија примакла 19. априла на 
200 корака нашим шанчевима, али 
је већ у мрак избачена нашим про- 
тив-нападом из својих ровова, које 
смо учинили неупотребивима. На 
неколико мјеста непријатељ је по- 
кушавао да пријеђе преко Ниде, 
али смо против-нападима потпуно 
очистили лијеву обалу од њега. На 
Висли код Краснева, непријатељ 
се у својим опкопима упорно држао 
близу наших позиција док га на 
бајонет нијесмо одбацили натраг, 
заробивши му око 400 војника са 
12 официра.

У Галицији. од Висле до Карпа- 
та, бој се у току 19. и 20. априла 
постепено развијао. Непријатељске 

трупе успјеле су да пријеђу на дес- 
ну обалу Дунајца, али им наша 
артиљерија није дала ни корака да- 
ље од обале. НепријатеЈнске бате- 
рије развијају необичну активност, 
расходујући силну количину мета- 
ка. У контра-нападима заробили 
смо неколико стотина војника, на 
основу којих смо могли утврдиги, 
да овдје судјелују и њемачки пу- 
кови.

У Стријском правцу, у рејону Го- 
ловецко, продужавају се упорни 
бојеви. Један вис прелазио је три 
пута из руке у руку, док 20. апри- 
ла није коначно остао у нашој вла- 
сти. За потоња 24 сата овдје је 
заробЈБено до 1.200 војника са 15 
официра и 3 митраљеза.

На горњем току ријеке Свице не- 
пријатељ је покушао да нас заобиђе 
с бока, али је претрпио потпун не- 
успјех. Овдје смо такође заробили 
доста војника, а непријатељ је од- 
ступио у великом нереду.

20. априла црноморска флота бом- 
бардовала је деснокрилна утврђења 
на линији Чаталџа и примовски фор 
Кара-Бурну.

Петроград, 22. априла. у 8 сати 
у вече. Према Либави опажена је 
на мору једна непријатељска крста- 
рица с неколико бродова.

У рејону Росјена наше се про- 
дирање успјешно наставља.

На осталом фронту све до Горње 
Висле нема промјене.

Битка Висде и Карпата
развија се с ранијим упорством. 
Нијемци су увели у борбу знатне 
нсгх*  снаге, које подржава врло јака 
и многобројна артиЈверија. Непри- 
јатељ је у поновним нападајима, 
које је у густим масама изводио, 
претрпио огромне губитке. Неки су 
наши дјелови, послије упорних бо- 
јева, морали заузети другу линију 
утврђења.

Ноћу на 20 априла непријатељ 
је у Стријском правцу, опет био 
заузео дио наших шанчева на гори 
Мајувки, али је већ сјутрадан био 
нашим противнападом избачен из 
њих. Том смо приликом заробили 
преко 1200 војника са 30 официра.

У рејону мјеста Ангелов (западно 
од Надворне), на горњем току ри- 
јеке Ломнице, непријатељ је 20 а- 
прила прелазио на знатном фронту 
у наступање, али без икаква успјеха.

Овдашње Енглеско Посланство 
примило је овозваничносаопштење:

Лондон, 18. априла. Министарство 
Војно и Министарство Морнарице 
објављују:

ОперациЈе у Дарданелима од 12. 
до 16. априла:

Искрцавање војске почело је рано 
прије сунца 12. априла на шест раз- 
личитих тачака обале. Операцију је 
заштићавала цијела флота.

Искрцавање је било праћено ус- 
пјехом на пет тачака обале, и ако 
је непријатељ давао снажан отпор 
из јаких ровова са узастопним ни- 
зовима лагумираног земљишта, за- 
штићених бодљикавом жицом и 
другим препонама, уз помоћ артил>е- 
рије. На обали код Сид-ел-Бара 
трупе нијесу могле напредовати 
према непријатељу, док један сјајан 
нападај британске пјешадије који је 
дошао од рта Теке, није извршио 
притисак на турски фронт.

Како ће се извршити искрцавање, 
било је утврђено, у најмањим поје- 
диностима, споразумно између фло- 
те и војске.

Ресултат операција првог дана 
био је да су се утврдиле јаке бри- 
танске, аустралијанске и француске 
снаге на три различите тачке, и то: 
аустралијанске и њузеландске трупе 
на обали код Сари-Баира до сје- 
верно од Габа-Тепе; британске трупе 
на рту Теке, рту Хелес и близу 
залива Морто, а француске на азиј- 
ској обали код Кум-Калеа, послије 
храброг нападаја према Јеникеју.

Читаво послије подне 12. априла, 
непријатељ је извршио против-на- 
паде и водила се упорна борба, 
док је међутим настављено искрца- 
вање воЈске код Сид-ел-Бара. Пот- 
помогнуте топовском ватром флоте, 
британске трупе узеле су ове поло- 
жаје на јуриш који су извршиле 
кроз неоштећену жицу и преко 
препона.

У јутро 14. априла, пошто су 
одбиле турске нападе на своје ли- 
јево крило према рту Хелесу, са- 
везничке силе су напредовале и у 
9 сати у вече утврдиле се у ушан- 
ченој линији која је ишла од једне 
тачке према сјеверу од рта Теке 
до мале висоравни изнад...? Одте 
линије напредовали су до близу 
Критије.

Међутим, трупе код Сари-Баира 
су продрле напријед са највећом 
храброшћу и послије подне 15. ап- 
рила биле су готово непрестано у 
борби с непријатељем који је из- 
водио јаке и понављане против- 
нападе, вазда одбијене. Аустрали- 
јанске и њузеландске трупе бориле 
су се са одличним духом и одлуч- 
ношћу прстив ватре тешке арти- 
љерије. Од времена на вријеме до- 
лазило је до жестоких сукоба са 
непријатељем који је храбро напа- 
дао, али су аустралијанске и њу- 
зеландске трупе побједнички сло- 
миле сваки напад и у 3 сата по- 
слије подне предузеле офансиву.

На француске трупе су такође 
13. априла извршена четири против- 
напада, али су одржале све своје 
положаје. 500 Турака који су у 
току једног противнапада били 
одсјечени ватром флоте, зароб- 
љени су.

Операција искрцавања војске под 
ватром модерног оружја, поред свих 
запрека од жица, подморских и 
копнених мина и зашиЈвених пред- 
мета, тако је била извршена.

Губитци у војсци, по самој при- 
роди ствари, били су ОЗбИЈБНИ.

За вријеме ових операција, тур- 
ски ратни бродови из Нагаре поку- 
шали су више пута да интервенишу, 
али их је вазда „Краљица Јелиса- 
вета“ одагнала према Мајдосу.

У подне 14. априла, један тран- 
спорт од 8000 тона био је прими- 
јећен код Мајдоса и прије него што 
је могао утеђи, „КраЈвица Јелиса- 
вета“ отворила је ватру и трећим 
га метком уништила; транспорт је 
брзо потонуо, али да ли је прево- 
зио трупе или не, није се могло 
видјети.

15. и 16. априла, савезничке снаге 
су радиле на поправљању и утвр- 
ђавању својих положаја; настав- 
љено је и искрцавање војске и ар- 
тиЈверије. Сви нбпријатеЈвски про- 
тив-напади који су непрестано тра- 
јали 15. и постали слабији 16. били 
су одбијени.

Флота истовремено, одлично пот- 
помажући војску, тукла је батерије. 
„Триумф" је бомбардовао Мајдос 
који је запаљен у ноћи 16. априла.



Италија и Српство
— нзјаве у Српској Народној Скупштнни —

На скупштинској сједници од 14. 
априла упутио је народни посла- 
ник г. Дража ПавловиК Министру 
Иностраних Дјела г. Николи Паши- 
ћу ово питање:

„У страној и нашој штампи у- 
порно се одржавају гласови о ско- 
рој акцији Италије. А та акција ве- 
зује се саизвјесним компензацијама. 
Те компензације, опет, треба да бу- 
ду на штету српско-хрватско-сло- 
веначког народа. Питам господина 
Министра Иностраних Дјела, од- 
носно господина Министра Пред- 
сједника, у колико су истинити ови 
гласови?"

Предсједник Министарског Савје- 
та. Министар Иностраних Дјела г. 
Никола Паишћ, узео је ријеч и 
одмах одговорио ово:

„На питање господина Павло- 
вића могу за сада само оволико 
одговорити:

Доиста, са разних страна долазе 
гласови, да се воде преговори из- 
међу Италије и сила Тројног Спо- 
разума, а тако исто и прије су до- 
лазили гласови, да су се водили 
преговори између Италије, Њемач- 
ке и Аустрије о концесијама, које 
би Италија могла добити, или да 
остане до краја неутрална, а у 
друштву Њемачке и Аустрије, или 
да Италија узме учешћа заједно са 
силама Тројног Споразума у рје- 
шавању питања која су на днев- 
ном реду. Т.ч гласови, који долазе 
са разних страна, за сада нијесу 
званично потврђени, и према томе 
ми не можемо знати, у колико су 
они оправдани, а у колико не. Јер, 
често се дешава и то, да се пуш- 
тају лажни гласови само за то, да 
изазову говор, како би се том при- 
ликом могла сазнати расположења 
и мишљења појединих кругова.

Ја за сада не могу да поклоним 
пуну вјеру тим гласовима и не мо- 
гу ни да вјерујем, да су они оправ- 
дани за то, што Италија, држим, 
неће напустити принцип народно- 
сти, принцип помоћу кога се она 
ујединила (Тако је!). Ја мислим да 
она неће напустити тај принцип, у 
овом времену, кад се рјешавају раз- 
на национална питања.

Италија се, као што рекох. ује- 
динила на основу принципа народ- 
ности. Сад могу и то да кажем 
да је италијанска државна наука по- 
ставила и то правило: да она др- 
жава, која се ујединила на основу

ПОДЈ1ИСТАК 
Предавање о Скадру 

одржано 10 IV. 1915. у Вел. Држ. Гимна- 
знји на Цетињу. —

Дјецо!
У зору данашњега дана, 10. а- 

прила 1913. године, наша је војска 
постала побједник на цијелом цр- 
ногорско-турском ратишту — пао 
је Скадар, тај потоњи зуб и оштрац 
турски у нашем тијелу.

Оцеви ваши, браћа ваша и ро- 
ђаци, били су они, којима је твр- 
ди град отворио своја широка врата. 
На бедемима градским развијен је 
наш барјак — они су га попели, 
они су га развили! Храброст и пре- 
галаштво наше отаџбине погледало 
је са Тарабоша и Бардањола у очи 
историје, и она је оштрим, челич- 
ним пером унијела у свој мрамор 
још једно име:

Скадар.
Надом Скадра свршено је једно 

од највећих дјела у историји срп- 
ског народа. •

Кад вам поменем, да је тиме 
испуњено пророчанство народног 
пјесника:

„Друмови ће пожеЈвет' Турака,
Ал’ Турака више бити неће“ — 

онда ће вам бити јасно, зашто је 
тај догађај у животу Црне Горе 

једног принципа, да та држава мора 
тај принцип да чува до краја, 
јер, ако га напусти, онда је напу- 
стила и основу, на којој је своју 
државу подигла. Држи.м, да Ита- 
лија, и ако узме учешћа, да ће она 
ићи заједно са силама Тројног Спо- 
разума, и да ће се руководити пи- 
тањем националности и да ће своје 
интересе, које има у Јадранско.м 
Мору тако подесити, да од тога не 
буде тешких посљедица ни за нас 
ни за њих; да отуда не потекне не- 
слога између Југославије: Срба, Хр- 
вата, Словенаца и Италијана. Јер, 
само слога та два народа може дати 
довољно гарантије за обезбјеђење. 
да надирање Њемачке ка Средо- 
земном Мору не може имати успјеха 
(Тако је! Врло добро!)

Исто тако, ја не могу поклонити 
вјеру тим гласовима ни с тога, што 
знам, да у Италији има великих и 
паметних државника, који ће умјети 
да цијене, да пријатељство и слога 
између српско-хрватско словеначког 
племена или народа са Италијом 
може донијети само користи и једној 
и другој држави, и једном и другом 
народу; може само отворити што 
живљи саобраЕај, што живљу трго- 
вину и што веће пријатељство из- 
међу та два народа.

Из тих разлога, Господо, ја др- 
жим. као што рекох, да италијан- 
ски политичари и државници не 
могу поћи за тим да добију један 
град више или мање, или ово или 
оно острво, јер могу знати у на- 
пријед, да сила Италије неће бити 
у томе граду, или томе острву, не- 
го ће сила њена бити у слози срп- 
ско-хрватско-словеначког племена 
и Италије (Бурно одобравање).

Та слога ће осигурати дуги мир 
не само међу нама, него тако исто 
и у цијелој Европи, и осигураћеоно 
стање, којем овај велики рат води.

Са тих разлога, ја још не могу 
да поклоним повјерење тим гласо- 
вима, који су до нас дошли, и мо- 
јјим вас да и ви будете стрпљиви, 
да се толико не узнемирујете, док 
праву ствар не сазнамо, па ћемо 
онда имати времена о томе и да 
судимо и да говоримо.

Молим вас, да се по овоме пит^- 
њу више не говори, и да мој одго- 
вор примите к знању.“

(„Српске Новине")

Нвзахвалан народ
Г. Мењшиков, у Русији за сада пајпо- 

пуларнији и најобилнији публициста, који 
је од почетка европског рата до сада

и цијелог српског народа тако ва- 
жан и значајак.

Од раног дјетињства вама је пре- 
даван у амакет страшан удес Ко- 
совскога Боја. Кнез Лазар са сво- 
јим копљаницима, Милош Обилић 
са браћом Југовићима, за вас су 
били споменици славне смрти, али 
и тешке народне несреће.

Поплаву Османлија на Балкан- 
ско Полуострво нијесу више могли 
задржати ни мудри деспоти ни твр- 
ди градови: свима је пријетило не- 
избјежно ропство.

Пала је на народ ноћ, као тама 
на Голготу...

Дивљи Турци све су прегазили. 
Зулум и ропство — два црна знака, 
замијенише бијели крин у круни 
Не.мањића. Ни Оливере, ни Царице 
Маре тих добрих кћери српскијех 
владара — није било више, да за- 
штите голоруку рају.

И да је било прислонити ухо на 
капије тог страшног пашалука тур- 
ског, чуо би се јецај у очају...

Очистити земљу од некрсти — 
да не спомињем настојања XVIII. 
вијека — то је био задатак толиких 
покољења, толиких живота: од Ми- 
шара до Граховца, од Јавора до 
Невесиња, од Косова до нашега 
Скадра.

Па ипак! Ниједан од пређашњих 
ратова за освету Косова није имао 
коначног успјеха. 

написао у „Новом Времену" под насло- 
вом: „Ми мора.мо побиједити" 102 члан- 
ка, — у посљедњем чланку. норед оста- 
лог, и о Бугарима каже ово:

Да без великих битака у будућности 
неће бити. доказује положај Италије, 
Румуније и Бугарске, ко)е су се, како 
изгледа, ријешиле да продуже своју так- 
тику очекивања.

Према Италији равнају се идругемале 
неугралне краљевине. И ако једновјерне 
и Русијом ослобођене, Румунија и Бу- 
гарска доводе своје благонаклоно (према 
Нијемцима) немијешање у рат до — про 
пуштања њемачких великих топова и 
муниције преко њихове неутралне те- 
риторије.

Ова стварна подршка љутих неприја- 
геља Слрвенства нарочито је дирЈвива са 
стране Бугарске.

У рату за ослобођење Бугарске 1877.— 
1878. године Русија |е кренула више од 
једног милиона својих синова (1,030.000) 
од којих је изгубила 259.000 убијених, 
рањених и болесних. (Види А. Морској: 
„Во|нилка моћ Русије".). Ја не говорим 
о расходима рата, који превазилазе мили- 
јарду. Прошло је само тридесет и шест 
година, и читав ред бугарских живих 
покољења још памте и старо робовање 
под Турцима и Русијине жртве за осло 
бођење. Па кад у овоме рату, гдје се 
Русија бори за интересе свега Словен- 
ства, Бугарска заборавља свој дуг крви 
и часги, кад она сада није похитала да 
стане у ред Тројног Споразума, него, 
сасвим обратно, готово отворено игра 
улогу комисионара аустро-њемачког, који 
служи Турску, — онда разумије се, ту 
не треба уздисати. Остаје да се ствар- 
носг прими за онакву, каква је у истини. 
Постоје створења благородног карактера, 
а постоје и природе неизмјерне нискости 
и ту се не може ништа урадити. Кад је 
Аустрија за вријеме Николаја Првог за- 
дивила свијет неблагодарношћу према 
Русији, онда. зашто мали полусловенски 
народ, који нас назива „братушкама", да 
не однесе рекорд у невјерству и издај- 
ству? На велику своју срећу, руски је 
иарод доста велики, те не зависи од бла- 
городства или нискости оних народа које 
он помаже.

Са Бугарском или без ње. са Румуни- 
јом или без ње, али ми ћемо Божјом 
помоћу и помоћу великих савезних на- 
ција иза |И на крај и са Тевтонима и са 
ШваоаМа и са њиховим монголским из- 
мећарима. А када се сврши ра г и отпочне 
поново мирна историја народа, тада ћемо 
одређено знати, ко су наши јавни непри- 
јатељи а ко су подмуклице, па ћемо прем* * 
томе и удесити наше држање. Политик? 
је као и игра: она не може бити без 
разочарања. и њих треба да искористи 
као лекиије, понекад горке, али корисне 
лекције.

и српску Војводину, па поћи још 
и даље... А то треба пресјећи 
мислила је Аустрија. И једним у- 
дарцем она је, пријетећи ратом ци- 
јелом свијету, нама отела Скадар, 
а Србији Драч, како би нас из своје 
нове јазбине, Арбаније, могла у 
згодан час напасти и захватити.

Оно, од чега се стрепило, насту- 
пијјо је. Европски рат бјесни већ 
девет мјесеци у страховитој крви, 
а из тешких пораза другог нашег 
Османлије, Аустрије, диже се наш 
Скадар као галеб из пучине морске.

Узећемо га опет,јер узимамо своје!
*

* *
Ето, зашто је, дјецо, Скадар и 

наша слава и наша жалост. Као 
пад потоњег турског бедема оп је 
слава нашег оружја, а као отета 
тековина он је жалост наша и срп- 
скога народа!

Прије него учинимо посмртни 
помен онима, који су јуначки 
пали узимајући га, сјетимо се са 
достојним поштовањем њихових 
далеких гробова!

А ви, дјецо, којима су оцеви, 
браћа и рођаци дали своје животе 
под тврдим Скадром, будите по~ 
носни, јер је смрт њихова везана 
за најславније дјело у историји срп- 
ског народа!

Слава погинулима!
Д. С. Ђ.

У историји није било примјера ватре- 
нијег и бескориснијег идеализма од онога, 
који је покренуо Русију за ослобођење 
бугарског народа. Опште искрено и ду- 
боко осјећање у Русији принудило је 
раднике на рад за потпуну независност 
Бугара. Њихово државно биће за нас 
је постало неопходним циљем, као и за 
њих саме. Али сурови опит рата учи, да 
државно биће Бугарска разумије као силу 
противну Русији. Запамтимо ово. па у

Тек прије двије године, ви сте, 
дјецо, угледали остварен сан сун- 
чаног Видов-дана..., и кад је Ска- 
дар пао, осјетио је цио српски на- 
род, да је одагнао са свог огњишта 
стоЈветног зулумћара.

Окови су пали...
Ето, за то, што је он потоњи 

ударац крвопији косовском, за то 
је Скадар свет у успомени српској 
и за то ће га помињати с благо- 
словом и поносом сва будућа по- 
кољења.

Али — —
Скадар је остао и нашом раном.
Он није наш, иако су толики 

гробови око њега наши; он није 
наш. иако смо га крвл>у из душ- 
манских канџа ослободили; он није 
наш, иако је млада Гојковица сво- 
јим животом подигла му темељ...

Нама су га отели/
Осилх Турчина још има, душмана. 
Ћесар нам га је отео!
Ни на сабљи ни на ножу љуту — 

мучки!
Стварање већедржаве српске сма- 

трала је Аустро-Угарска опаснош- 
ћу за себе. Скадар, Драч, Стара 
Србија, Маћедонија и Новопазарски 
Санџак знатно би увећали границе 
двију српских држава: оне би убрзо 
ојачале; оне би могле да поврате 
и двије сестре своје, Босну и Хер- 
цеговину, које су им лукавством 
уграбљене; оне би могле дохватити 

своје вријеме нека нам буде то за ру- 
ководство.

Бугари који мрзе Русију и објављују 
пред аустри|ском публиком жеље да Ау- 
стрија побиједи а Русија да страда, за- 
бадава мисле, да је њихова злоба и па- 
косг тако од утипаја: она је само одвратна. 
Бугарско је држање једна ситница у ве- 
ликој размјери рата, и по свршетку ње- 
говом об|е ће државе остати онаквим 
какве су: Русија једна од највећих импе- 
рија а Бугарска једна од малих краљевина. 
Русија ће сачувати пријатељство са по- 
бЈедоносним савезницима, Бугарска ће 
сачувати приЈатељство са раздробљеиим 
нашим непријатеЈБИма и угњетачима Сло- 
венства. Чији ће положај биги бољи, по- 
казаће будућност. Није само једина Бу- 
гарска, која Је показала своју праву при- 
роду; са иама се, већ девети мјесец туку 
и аустро-угарски многобројии Словени, 
чији су словенски инстинкти, чини ми се, 
одавно замијењени аустријским и маџар- 
ским.

Све ово ништа није неочекивано за љу- 
де, који познају Јвудско срце и то. што 
чини братствб по крви. Кад су у зачетку 
људског рода била само два брата, Каин 
и Авељ, — изгледало )е да је браће су- 
више много и да је земља тијесна за њих. 
Ако нам нелики рат, поред других лекци- 
ја. наиомене и ову истину, го ће бити 
велика корист. Вријеме је да Русија по- 
живи не само за миле другове, каквима 
је она сматрала Нијемце, и не само за 
милу браћу, каквима је сматрала неке 
увријеђене и понижене Словене, — ври- 
1еме )е да она поживи и за саму себе. У 
Русији су три четвртине цјелокуиног сло- 
венског племена и то је довољно, да она 
не зажали за издајницима Словенства и 
његовим отпадницима.
, 1 — — —

Русија и мореузи
Овај рат ставља на дневни ред 

све проблеме за које се диплома- 
тија старала да их не дира, из бо- 
јазни да не узбуни свијет. Док се 
конфликт, створеп њемачким амби- 
цијама, продужује и шири, он при- 
морава владе и народе да се нађу 
наспрам догађаја и посљедица ко- 
је из њих проистичу са неком сна- 
гом, допекле елементарном, јачом 
него све узде. Питање мореуза и 
атрибуција Цариграда оборили су 
конвенције и конгреске протоколе, 
чим је испаљен први топовски ме- 
так на Дарданеле. Ништа више не- 
ће зауставити да се та покренута 
питања ријеше у потпуности и без 
даљег одлагања.

Прије мало мјесеци, јавно мње- 
ње у Русији бијаше за међународ- 
ни режим крајева који господаре 
пролазом Мраморног и Средозем- 
ног Мора. Дискутовало је преседа- 
не који могу служити као база за 
уговоре: режим Суецког Канала, Ду- 
нава, Танжера. Мало по мало, осјећај 



вног мњења код наших савезника 
ошао је на велику традииију које 
зажи излазак на слободно море, 
оји обиљежава Цариград као циљ 
ековних тежња РусиЈе. Један те- 
зграм нашег дописника из Пе- 
зограда јасно обиљежава такво 
асположење духова. Влада, са сво- 

стране, прихватила је тезу која 
дирижовала њену дипломатију 

ц Петра Великог, и подржава је 
толико више енергије колико из- 
1еда да су прилике повољне за 
стварење.
Енглеско-руско супарништво за- 

ијенила је нераздвојима солидар- 
кт интереса на ратном пољу. Блок 
ројног Споразума утврдио се је 
крви. Три велесиле туку у овом 

1су савезнике ЕБемачке и Аустро- 
гарске, турско царство, којему је 
Јивремено било повјерено чување 
□реуза. Ни Француска, ни Енгле- 
:а, ни Русија немају више разлога 
1О некада да се љубоморно споре 
кључеве Цариграда. Париз и Лон- 
)Н немају више ништа противу 
>га да то повјере Русији, и то из 
!ше разлога, од којих је као нај- 
(авнији: да фамозни принцип за- 
Јарања мореуза више не постоји 
када смо одлучили да отворимо 

)олаз који Турци бијаху затворили 
) наредби Нијемаца.
Русија, господарица Цариграда, 

•ма истих разлога као султани да 
плаши од доласка ратних лађа 

)ед Златним Рогом, који ће у бу- 
'ће бити само пролазни порат. 
ранцуска може само са симпати- 
иа примити улазак својега савез- 
жа у друштво средиземних на- 
>да, а Енглеска више не страхује 
I руска флота из Црног Мора не 
рози посјед Индије. Велика Бри- 
нчја етаблирана је у Египгу, она 
: добити Месопотамију, држи већ 
аву жељезничког пута за Багдад, 
кад би она још сумњичила Ру- 
ју за намјере против њеног ин- 
|јског царства, руска жељезничка 
)ежа у Азији узнемиравала би је 
ше него слободни пролазак Бос- 
зра и Дарданела.
Остаје, истина, других сусједних 
»жава Црног Мора: Румунија и 
/гарска, Грчка, Италија и Шпа- 
|ја имају једнако интереса да ни- 
ква измјена у 81а(и8 4110 у Сре- 
»земном Мору не може их оста- 
ти равнодушнијема. Ни Шпанија, 
I Италија немају ништа да сум- 
ају У руско суверенство пад Мо- 
узима. Само их се тиче слободан 
олазак који је у толико боље 
јемчен, јер, затварајући тај пут, 
*сија би саму себе лишила кому- 
кација које су јој неопходне. 
■чка о томе води рачуна, и г. Ве- 
целос изјавио је, у крунском са- 
Јту у Атини да је долазак Русије 
Јарданеле била ствар предвиђена. 
;лики овај грчки државник напо- 
ш>е: тада би Смирна могла нак- 
дити Грчкој опортуну интервен- 
ју; Веницелос тада још говораше: 
и<о је добијемо, имаћемо јамачно 
сусједе с једне стране Русе а са 

•уге Италијане. Са те двије земље 
•чка мора вазда бити у сагласно- 
Т*.  Бугарска, ма шта било, већ 
.сада посједује независни излазак 
Егејско Море. Не остаје, дакле, 

в него Румунија.
Нијемци су особито на Румунију 
омили своје напоре да јој пред- 
зве долазак савезника у Цариград 
о пораз за румунски народ, за 
је комуникације са спољним сви- 
ом постоји бојазан.
Лчстови аустро-њемачког савеза, 
стови у Букурешту које плаћа 

и Берлин, „Политика" Марги- 
манова, развијају на трагичан на- 
н све теорије, од којих су се 
*нјеле читаве генерације дипло- 
та, о споразумима и уговорима, 
је су данас већ преживјеле. И 
•што се духови не мијењају тако 
30 као прилике, ови старински 
гументи одржавају још престиж. 
ЈВољно би било међутим да Ру- 

мунија упореди у чему би била њена 
будућност између једне Аустро- 
Угарске и једне Турске побједонос- 
не, са онијем што би јој вриједило 
сусједство с једном Русијом госпо- 
дарицом Цариграда која осигурава 
слободу Мореуза у име савезника.

А у случају рата, примјећује се. 
Али шт(» значи случај рата за Ру- 
мунију кад је она уз Русију! Ако 
је уз другу страну, отварање или 
затварање Дарданела за њу је рав- 
нодушно, јер би довољне биле двије 
непријатељске крстарице да се јаве 
пред њена пристаништа па да јој 
пресијеку сваки излазак на Црно 
Море. Констатоваћемо што Нијемци 
и Турци раде с уговорима. Турци, 
који су потписали цариградску кон- 
венцију, која гарантира слободу 
Суецког Канала, нијесу ли поку- 
шали, противно тој међународној 
обавези, у којој је учествовала та- 
кође Њемачка и Аустрија, да за- 
творе тај пут комуникација који 
мора остати отворен за вријеме 
рата као у вријеме мира? И Ду- 
нав није ли запријечен аустријским 
минама које су посијали противно 
конвенцијама ? Г. Братијано, који је 
заплијенио на пролазу кроз Руму- 
нију читаве кашуне граната које су 
из Њемачке упућене за Турску, није 
ли у томе видио њемачке преваре 
те да га оне не могу погрешно во- 
дити и кад је у питању значај опе- 
рација које савезници воде против 
Дарданела.

Питање Мореуза, сведено у ре- 
организацију европску и азијску, 
која ће наступити иза пропалог по- 
кушаја њемачког доминирања, не 
показује се више под првашњим 
изгледом осим толико што саста- 
вља дио једне равнотеже која при- 
пада Италији. Његов значај остаје 
важан, али економска страна про- 
блема она је у превази. Политика 
која је хтјела да од Црног Мора 
учини једно затворено Језеро није 
више могућа. Географија и приро- 
да намећу свој закон слободном 
изласку који се пред њима отвара 
к југу, много привлачнији него сви 
сјеверни излази. Права свију биће 
очувана. Ето с тога узбуђење које 
би Нијемци хтјели да покрену у 
питању Дарданела, то је само једна 
тактика. Та је тактика вјештачки 
преувеличана да би могла изазва- 
ги лутање политичара који сада 
дирижирају владама интересованим 
у будуће на Истоку и у Средозем- 
ном Мору. „Тан^

Акција Румуније
Париски лист ћа Кеуие пише:
Румунија је готова за рат. Она се по- 

годила већ с Грчком, ако би се кренула 
против Аустро-Угарске. У уговору је пред- 
виђено да се очува сва равнотежа на 
Балканском Споразуму, која је створена 
Букурешким Миром.

У новембру прошле године потписана 
је била и конвенција с Русијом, која је 
позната свима савезницима. Том конвен- 
цијом Румунијн се дају аустро-угарске 
провинције гдје су Румуни у већини. По 
гласу те конвенције Русија пристаје да 
Румунија у награду за своју неутралност 
окупира мађарске покрајине гдје су Ру- 
муни у већини.

Румунија броји данас 500.000 бораца.

За опустошену пољсну
Пољска агенција штампе већ је саоп- 

штила цијеломе просвијећеноме свијету, 
овај апел генералног комитета за ратне 
жртве у Пољској, који се саставио у 
Швајцарској, као у земљи неутралној, и 
то од најистакнутијих представника из 
свих крајева Пољске. Апел је написало 
перо славног пољског писца, Хенрика 
Сјенкиевића, који је и предсједник ко- 
митета:

„Просвијећеним народима!
У страшноме рату, у грозној биједи, 

демони смрти и рушења данас се отимљу 
за господство над свијетом.- милиони вој- 
ника умиру на бојноме нољу. милиони 
разоружаних створова нодлегли су студи 
и глади. Двије земље су нарочито биле 

жртве крвавих борба; те земље, које су 
прије биле напредне, данас су праве ну- 
стиње; говорим о Пољској и о Белгији. 
Помоћ указана Белгији чини част човје- 
чанству. Моја отаџбина ту помоћ сад 
призива.

Нашу територију, која је седам пута 
већа од оне малог јуначког народа бел- 
гијског, прегазили су и опустошили без- 
бројни ратници; сабља је учинила да 
шикне крв која призива божју правду. 
Наши синови, приморани да се боре у 
редовима трију непријатељских војска. 
устремили су се једни на друге у ужас- 
ним братоубилачким борбама. Пламен је 
унишгио наше вароши и села од обала 
Њемена до врхова Карпата; на цијеломе 
пронстанству наших неизмјерних и усам- 
љених равница видимо како се појављују 
утваре глади; сраки рад је престао: рад- 
ник нландује, више нема у Пољској ради- 
оница; тежак гледа како му рало спо- 
нада рђа; нема више ни жита ни стоке; 
трговац, немајући купаца, види да му је 
трговина упропашћена; огњишта су по- 
гашена, бјесне заразне болести; жене и 
сгарци више немају никаква заклона од 
зиме; дјеца пружају своје мршаве руке и 
траже од матере хљеба; али пољске мајке 
само још могу дати своје сузе.

Број ових јадника — чујте ме добро, 
хришћански народи—досеже на хиљаде.

Зар Пољска. моја отаџбина дакле, нема 
права на вашу помоћ? Мој несрећни на- 
род може то захтијевати у име вјечитог 
принципа, у име љубави спрам ближњега; 
моја нација може истакнути и друга пра- 
ва која говоре у њену корист пред сви- 
јетом. Она ће добити вашу помоћ јер 
је распарчана и притиснута; никад се 
није одрекла своје славне прошлости, 
није никад престала да се бори против 
бруталне силе и да високо цијени света 
права сваког слободног народа. Она ће 
добити вашу помоћ јер је она у про- 
шлости била вама брана у борби против 
варварскрх хорда, и што њу, и увијек њу, 
налазимо уз вас у ратовима у којима су 
ваши очеви бранили своју слободу. Има 
лн неке племените ствари, у којој она 
није пролила своју крв? Има ли неке 
патње, биједе коју није ублажило њено 
милосрђе? Имена Собјеског и Кошјуцког 
остаће утиснута у вашој памети.

Наша мисао, наш рад. наша творна 
снага обиљежила је и оставила свој граг 
на најљепшој страни историје народа; 
наш глас се увијек придружује оном не- 
измјерном хору народа, и тај глас често 
досеже до највеће висине.

Дакле, у име људске солидарности, у 
име једног народа који је остао вјеран 
овоме принципу, и у име Христа који је 
свједок наших вјековних патња, ја упу- 
ћујем овај апел просвијећеним народима. 
Пристаните уз наш труд да отргнемо 
нашу отаџбину од најстрашнијег очајања. 
Помозимо сељаку да опет дође до свога 
крова; дајмо тежаку хљеба да му поврати 
снагу и жита да улије наду у будућу 
жетву. Нека пољске матере узмогну сво- 
јој гладној дјеци одговорити друкчије а 
не сузама; нека пољски народ узмогне 
својом пуном снагом истрајаги у часу 
овог крајњег искушења и са надом у срцу 
дочекаги скору зору свога васкресења! 
Хенрик Сјенкиевић.

Колико има Пољака?
У овај мах представљају нарочити ин- 

терес ови подаци о бројном стању пољ- 
ског народа, који су поцрпљени из зва- 
ничних статистика трију царстава:

Пруска.........................................4,014.221
Аустрија.............................. 4,967.964
Русија........................................11,000.000
Овима треба додати Пољаке који су 

настањени у другим европским зе.мљама 
и у америчким Уједињеним Државама.

Остале европске државе . . 1,100.000
Амер. Уједињене државе . . 2,900.000 
У осталим дјеловима свијета 400.000 
Свега има Пољака око 24 и по милиона, 

од којих 19 милиона живе у географској 
Пољској, на простору од 250.000 кв. ки- 
лом., од којих 42.179 кв. килом. припадају 
Пруској, 80.832 Аустрији. 127.319 Русији. 
У краљевини Пољској званична стати- 
стика руска за 1909. даје 9,001.434 Пољака. 
У другим крајевима негдашње Пољске 
државе, који су присаједињени Русији, 
по истој статистици било је Пољака у 
Бијелој Русији и Литванији 633.182 а у 
малоруским провинцијама (Украјини, Во- 
линији и Подолији) 806.750.

„Нас правде“ за Белгију
Картон де Виарт(Саггоп Је \У1аП), бел- 

гијски министар нравде, писац и чувени 
пјесник, вођа хришћанских социјалиста 
у својој несрећној отаџбини, написао је 
у „Фигару* 4 чланак о неминовном „часу 
правде за Белгију*.  „Многи између вас за 
цијело су посЈетили — пише Картон Виарт 
— онај стари музеум у Намиру, који 
се као насликан издиже на архаичном 
тргу вароши на Мези и Самбри: у једној 
од онијех нијемих соба човјск се мора 
дивити једном тајанственом посмртном 
споменику из петнаестог стољећа, укра- 
шеном чудноватим фигурама и јуначким 
знамењима. Чело гроба стоји величан- 
ствено намјештено једно тијело без главе: 
лнк. овјековјечен у мрамору, једног ри- 
тера у оклопу и под оружјем, са рукама 
прекршгеним на грудима. Тај је лик хи- 
срагичан, дирљив; али јс обезглављен и 
чини човјеку да осјећа неку свету грозу. 
Никаква имена, никаква грба, никаква 
датума, који би неш го објашњавао. Само 
на једној страни споменика чита се, на- 
писан гогским словима, овај мото: Неиге 
ујепска циј (ои1 рауега. (Доћи ће час када 
ће се све платити). „Тај час — пише 
белгијски министар — доћи ће и за нас, 
јер ми то хоћемо. Сви наши осјећаји и 
све наше енергије данас су окупљене око 
нашега Крал>а и на бојним пол>има у 
Фландрији. Препуни бола и дрхћући ми 
трпимо као ни један други народ, сви 
смо рањени, сви изгнаници, сви уврије- 
ђени, али су наша срца ииак пуна наде 
у Вјечну Божју Правду и уздања да ће 
се поправити увреда нанесена праву и 
уговору. Дуга ће можда бити наша патња. 
Не смета. Жртве смо; али и ако смо из- 
гнани, кињени и заборављени, ипак смо 
поносити. Неиге ујепдга диј 1ои1 рауега! 
И онда какве радости! Ми ћемо, врлином 
ових наших синова који су се родили у 
овом ужасу, наших ученика који су гле- 
дали како пада њихова школа под не- 
нријатељским гранатама, створити Бел- 
гију, још љеишу, још богатију, још |ачу 
и још интересантнију од ове наше обо- 
жаване отаџбине која је сада овако на- 
паднута и опустошена!"

Часни изузеци
Макс Нордау и Липкнехт о рату —

У „Тану" је објављено једно отворено 
писмо њемачког публицисте Макса Нор- 
дау, у коме он изражава своју љубав 
према Француској. Он свечано изјављује, 
да су Французи против своје воље уву- 
чени у рат и готов је да посвједочи, да 
авгусга мјесеаа, док је он био у Фран- 
цуској. ниједном аустријском поданику 
није дирнута ни длака на глави.

Бечка штампа негодује и тражи да се 
Нордау избрише из списка германских 
писаца.

Липкнехт, вођа њемачких социјалиста. 
који је одбио да гласа за војне кредите, 
овако објашњава зашто је гласао против 
кредита:

— Ни један од народа, који ратују, 
није хтио рат. Рат није отпочет да се 
побољша стање њемачког или ког дру- 
гог народа. Рат је изазвала удружена 
акција њемачке и аустријске војне партије, 
које су се надале, да ће уз припомоћ 
своје дипломатиЈе изненадити своје про- 
тивнике.ТЕЛЕГРАМИ

Крагујевац, 18. априла. У току 
17. априла, осим пушкарања код 
Текије и неколико измијењених ме- 
така нрема Смињици на Дунаву, 
ни на једном фронту није било ни- 
чег значајнијег. Приликом нушка- 
рања непријатељ је употребљивао 
експлозивна зрна. (К. С. пресбиро.)

Париз, 15. априла. Листови о- 
б]ављују телеграме о италијанско- 
аустр1и’ској затегнутости.

<(Тана у уводном чланку писие 
да се Италија и РумуниЈа сире- 
мају да ступе у акцију, и да по- 
сљедњи отпор Софије не може ис- 
трајати пред одсудним кораком 
којим ће ове двије државе загазити 
у европску кризу. И поред теле~ 
грама који је Цар Вилхелм упутио 
у Атину, проклињући руку која се 
дигне на њега, на крају крајева ће 
се расположење Грчке манифесто- 
вати према Тројном Споразуму. 
(К. С. Пресбиро.)

Париз, 17. априла. У једном до- 
бро простудираном чланку о вој- 
ном положају на Истоку, њемачки 
социјалистички лист „Уог\с'аст18“ ка- 
же у главном, да је једина стварна 
заслуга коју је Турска учинила сво- 



јим савезницима у томе, што је при- 
вукла на себе руске, енглеске и 
француске трупе које би биле упо- 
требљене на другом мјесту. На Кав- 
казу је онемогућено турско напре- 
довање. Поменуте новине надодају 
да је искључена могућност мусли- 
манскогустанка, осим кадби Турци 
продрли у Египат. (Нар. извј.)

Рим, 17. априла. Развој дипло- 
матске акције се концетрише ових 
дана у Риму и узима врло живи 
обрт, али се држи у највећој тај- 
ности. Зна се само да су прегово- 
ри отпочети са обадвије групе ве- 
ликих сила. (Нар. извј.)

Атина, 18. априка. Званичне но- 
вине су данас објавиле указ о рас- 
пуштању Скупштине. Избори ће 
бити 31. маја. Нова Скупштина је 
сазвана за 7. јула. (К. С. пресбиро.)

Лондон, 18. априла. Савезничке 
трупе које су се искрцале у Дар- 
данелима, одбиле су многобројне 
турске противнаиаде. Распоред ис- 
крцавања је изведен до најситниЈих 
детаља у сагласности између суво- 
земне војске и флоте. Ресултат опе- 
рација првог дана био је утврђи- 
вање знатних савезничких снага на 
трима главним тачкама. Сметње 
које су Турци причињавали искрца- 
вању, уклоњене су благодарећи рат- 
ним бродовима. (К. С. Пресбиро.)

Лондон, 20. априла. Адмирали- 
тет Јавља да је V току прошле су- 
боте било неколико омањих сукоба 
у близини Галипоља и Норсхиндис- 
кихкула свјетиља. (К. С. Пресбиро.)

Петроград, 20. априла. 19. априла, 
руска црноморска флота енергично 
је бомбардовала више сати босфор- 
ска утврђења, нарочито Фенер, Ка- 
риџе, Килбурну, Бујуклиман, горњи 
и доњи Кавказ, као и Килију. Ба- 
териЈе су одговориле артиљеријском 
ватром, а Маџар ватром из хаубица, 
али без ресултата. Велика експло- 
зија и пожар примиЈећени су у Ел- 
масу. Гађање наших топова што се 
тиче жестине ватре и силе разарања, 
било је одлично. Турски бродови, 
кад смо се приближили, посакри- 
вали сџ сеу највећој хитњи р мореуз. 
Наша крстарица, у зору, уништила 
1е велики натоварени пароброд чија 
послуга се спасла у чамцима прије 
него што се наша крстарица ири- 
ближила. Осим тога, прегледани 
су Килимли, Зунгчлдак, Ерегли и 
даља обала све до Босфора. Није- 
дан турски брод није нађен, осим 
једне велике једрењаче под персиј- 
ском заставом, коју смо уништили. 
Један наш други брод уништио је 
8 Једрењача на бугарској обали, 
пошто је претходно спасао послугу. 
(Вјестник.)

Рим, 20. априла. Апсолутна тај- 
ност у којој се држи дипломатска 
акција, свједочи да се воде озбиљни 
преговори са објема групама вели- 
ких сила. (Нароч. извј.)

Рим, 20. априла. О ситуацији се 
може рећи да Италија није још 
прекинула своје нреговоре са Бечом 
и Берлином. Свака вијест противна 
овој, нетачна је. Може се само рећи 
да се ови преговори налазе у сво- 
јој посљедњој фази. У исто врије- 
ме наставл>ају се преговори са 
Тројним Споразумом, и ако још 
није дошло ни до каквог спора- 
зума. Италијанско држање можда 
ће постати јасно кроз неколико да- 
на кад ће се донијети одлука. Пре- 
ма писању листа „Согпеге с!е11а 
8ега“ није немогуће једно дипло- 
матско рјешење којим би се избје- 
гао рат. (Нар. извј.)

Лондон, 20. априла. Један ње- 
мачки подморски брод потопио је 
дестроајер „11екрит“. Спасени су 4 
официра и 21 морнар.

Рибарски брод „Коломбија*  био је 
нападнут од стране два њемачка 
торпиљера који су започели акцију, 
ма да нијесу претходно истакли ње- 
мачку заставу. (К. С. Пресбиро.)

Рим, 20. априла. „Коријере дела 
Сера“ доноси из Анконе:

Паробродом „Галипоље“ дру- 
штва „Пуља“ стигли су овдје бје- 
гунци из Гружа и Задра са својим 
породицама свега 56 особа.

Они приповиједају о страшном 
терору који влада у свој Далмацији. 
Сва Далмација претворила се у је- 
дно полицијско око. Нико и ни у 
једној вароши не смије се појавити 
на улици послије 10 часова ноћу; 
ко се ухвати послије тог доба, о- 
глашава се за шпијуна и сумњиво 
лице и одмах бива затворен. Многи 
у затвору низашта остају по неко- 
лико дана; нико није сигуран да не 
буде затворен, а нико не зна зашто.

Уз тај терор настала је оскудица 
и велика скупоћа свега. Килограм 
меса кошта 4 круне! Месари често 
одбијају наредбу да кољу, јер је 
продаја увијек на њихову штету.

Петроград, 21. априла. У Ригу је 
стигло 39 њемачких војника, 3 офи- 
цира, 2 јевреја, 2 митраљеза, и 1 
топ, заробљени и заплијењени међу 
њемачким извидницама. (Вјестник.)

Рим, 22. априла Овдје се пого- 
вара, да долази Голуховски са но- 
вим важним понудама.

Вијести из Берлина кажу, да је 
флота њемачка предузела већу ак- 
тивност у Сјеверном Мору, да иза- 
зове излазак великих енглеских је- 
диница из њихових поморских база. 
Према „Дељи Мелу“ Нијемци се на- 
лазе на 11 клм. од Паперинга, чије 
би им заузеће осигурало окупацију 
Ипра.

Француски пароброд „Европа“ 
торпедован је код С. Назера.

Петроградски листови доносе да 
су Нијемци у предјелу Шавли по- 
слије битке заузели жељезницу Ли- 
бава-Ромин између станица Радзи- 
вилово-Муравјев. У Петрограду се 
мисли, да покрет Нијемаца у правцу 
Риге има циљ да упливише на 
Шведску и повећа шведске аспи- 
рације на Финландију. (Нар. извј.)

Лондон, 22. априла. Два њема- 
чка контраторпил>ера била су по- 
топљена на холандској обали у 
суботу: 2 официра и 44 човјека од 
59 били су заробљени од енглеских 
контраторпиљера. (Рад. извјештај).

Париз, 22. априла. У Белгији, 
два њемачка нанадаја сјеверно од 
Ипра на британском фронту, у но- 
ћи од понедјељка и сјутрадан била 
су одбијена.

У Аргони, код Багателе, фран- 
цуске трупе су задобиле терена. У 
ноћи од недјеље на понедјељак, 
Французи су одбили један њемачки 
напад у шуми Ле Претр. (Радио- 
телеграфски извјештај).

Рим, 22. априла. Лондонски ли- 
стови пишу да је њемачка флота 
развила велику активност у јужној 
зони Сјеверног Мора. Мисли се да 
жели даизазове енглеску флоту на 
борбу. (Нар. извј.)

Рим, 22. априла. Данас је Со- 
нино посјетио Саландру, а иза тога 
је Министар предсједник пошао код 
краља.

Јутрос је Билов био у посјети 
код Сонина.

Једна индијска коњичка патрола 
сукобила се са Турцима на 20 ки- 
лометара од Суеског Канала. Било 
је окршаја између предстража на 
путу за Исмаилију.

Једна њемачка езкадра крстари 
у водама Остенда. (Нар. извј.)

Рим. 22. априла. Министарски 
Савјет донио је рјешење да се ни- 
један члан не удаљује из Рима. И 
Краљ ће остати у пријестоници. 
Ситуација, према писању листова, 
остаје иста. Није вјероватно да ће 
се предузимати екстремне одлуке. 
(Нарочити извј.)

Петроград, 22. априла. Цар је 
наставио путовање по југу Русије 
и стигао у Бјежицу у провинцпји 

Орел и посјетио фабрику у Бри- 
анску који је као и радничка ва- 
рошица и околна села била богато 
окићена у част царске посјете. Све 
радничко становништво које готово 
броји 40.000 душа пошло је у су- 
срет Цару и радничко изасланство 
чији је сваки члан радио у овој 
фабрици најмање 20 година, пону- 
дило је Цару хљеб и сб.

Један радник је казао: „Велики 
Царе! Ми смо срећни што си до- 
шао да нас видиш на раду који 
р«адосно изводимо за Тебе и нашу 
драгу Отаџбину, док се наша дје- 
ца и браћа боре на бојиштима“. 
Цар је захвалио и поклонио рад- 
нику који је говорио, један часов- 
ник. Цар је затим прошао кроз све 
радионице којих има око 100, а 
онда пошао у радничку варош гдје 
је посјетио више кућа у којима 
станују радници, разговарао с чла- 
новима породица и давао по- 
клоне. Цар се задржао у фабрици 
четири сата. (Вјесгник.)

Петроград, 22. априла. Цар се 
вратио у Царское Село. (Вјестник.)

Париз, 23. априла. Напредовање 
Француза се наставља у околини 
Стенстрата.

Сјеверно од Ипра, Нијемци су 
нападали лијеви сектор британског 
фронта, али су били одбијени и за- 
хваћени с бока ватром француске 
артиљерије; ту су Нијемци претр- 
пјели необичне губитке.

У Шампањи, код Босежура, Ни- 
јемци су извели три узастопна ис- 
пада; Фрацузи су их одбили са 
зиатним губитцима.

У Аргони су Фрацузи напредова- 
ли код Багателе и нашли на тере- 
ну многобројне њемачке љешеве из 
борба од 18 априла.

Једним новим нападом Фрацузи 
су повећали своје добитке у шуми 
Ле Претр. (Радиотел. извј.)

Петроград, 17. априла. 16. о. мј. у 8 
сати у вече догодила се експлозија у 
фабрици експлозива Окта, оштетивши 
више и разоривши једну радионицу спо- 
редног значаја. Оправка штете од које 
су највише страдали кровови, извршиће 
се за кратко вријеме. Сви настањени ло- 
кали као и магазини експлозивних ствари 
и напуњених пројектила остали су нетак- 
нути. Послови у фабриии биће прекинути 
само за пеколико дана док се из локала 
почистс ноломљене ствари и стакла. Број 
жртава још није установљен и радници 
се са пажњом пребројавају. Много ста- 
новника у сусједству лако је рањено од 
разбијених стакала на њиховим стано- 
вима. (Вјестник).

Петроград, 21. априла. Русија је при- 
ступила француско-енглеској конвенцији 
односно запљењивања лађа за вријеме 
садашњег европског рата. (Вјестник.)

Дневник
Краљева пажња. Вучењу До- 

бротворне Лутрије које је одржано 
у сриједу у сали Владина Дома бла- 
гоизволио је присутвовати за неко 
вријеме НБегово Величансво Краљ 
Господар, и на тај начин указати 
Своју Највишу пажњу како Одбору 
Госпођа и Госпођица, тако и пле- 
менитом и патриотском задатку, ко- 
ме је она намијењена.

Отпутовао, Његово Величанство 
Краљ-Господар отпутовао је у сри- 
једу по подне на Ријеку.

Благодарење. Приликом имен- 
дана Њеног Императорског Вели- 
чанства Царице руске Александре 
Феодоровне одржано је у Мана- 
стиру свечано благодарење, на коме 
су присуствовали чланови Царско- 
Руске мисије, чланови Краљевске 
Владе, наши великодостојници, чи- 
новништво и многобројно грађан- 
ство. На благодарењу, као и на 
литургији, пјевао је хор пјевачког 
друштва „Његош*.

Допутовао. Ново постављени 
Краљевско-Српски посланик на Цр- 

ногорском Двору, г. Михајлов^ 
стигао је јучер на Цетиње.

Чарлс Топ. Јуче нам је стиг.-3 
жалосна вијест, да је енглеска ми. 
сија Црвеног Крста, која већ 
сецима врши своју узвишену ду^ 
ност у Пљевљима, изгубила једЈ 
ног свог члана. У борби са опаЈ 
ком заразом, а стављајући см 
живот испред живота својих блиЈ 
њих, подлегао је тешкој болЈ 
ти, пјегавом тифу, љекарски пЈ 
моћник Чарлс Топ. Далеко Ј 
својих милих и драгих, далеко ој 
своје велике отаџбине, у нашЈ 
је планинама немила смрт укинЈ 
ла његов млади живот. Уз боЈ 
сничке постеље, а у вршењу на| 
узвишеније дужности, у часу кЈ 
је свога ближњега спасавао, Ј 
хватила га је и покосила зараЈ 
Наша бол, наша захвалност уздиЈ 
се до висине његове човјекољубиЈ 
смрти. Хвала му, слава му и хвај 
у име народа, којему је указивај 
помоћ; хвала му у име оних, к Ј 
су остали на животу, а којима! 
његова рука олакшала муке и спЈ 
сила живот!

Покојни Чарлс Топ сахрањенј 
данас прије подне у ПљеваљскЈ 
гробљу, код цркве Свете ТројнЈ 
Све наше власти и грађанство св! 
ју редова указало је једнодуил 
пажњу покојнику.

Мир пепелу његову! Лакамун 
ша земља!

Саучешће. Приликом смрти чл 
на енглеске санитарне мисије, а 
карског помоћника Чарлса Топ 
упутио је заступник Министра Пре 
сједника госп. Ристо Поповић топ 
саучешће шефу енглеске мисије 
др. Клемо-у у Пљевљима.

Министар Правде, ГосподинЉ 
бо А. Бакић, лично је у име Кр 
љевске Владе кондолирао Њ. 
госп. грофу Салису, овдашњемп 
сланику Велике Британије нагл 
шујући, да ће цио народ у Црп 
Гори са захвалношћу и тугомЈл 
хранити у дубину своје душе усп 
мену на племениту жртву енглеск 
човјекољубља.

Оболио. Као што дознајемо об 
лио је, прије кратког времена, ( 
пјегавог тифуса г. Др. Пајер, велш 
пријатељ Црне Горе и пожртвовг 
љекару Пл>евљима. Господинудо 
тору, који је и прошлог рата пок 
зао толико љубави према наш> 
рањеним и болесним војницима, ж 
лимо од срца што прије оздрављен

+ Капетан Новак Т. Драговић. Пиј 
нам с Даниловграда: 28. фебруара ов. 
цреселио се у вјечност капетан Новак 
Драговић. Покојник се родио у чува 
кући Драговића у Ђуријоцу (Бјелоп 
лићима) 17. фебруара 1885. г. Домј 
васпитање стекао је од свога оца уг.к 
нога капетана Тиодора Драговића 
од своје мајке Марице Драговић. ! 
ђене Војводић, затим )е свршио осн- 
ну школу на Орјој Луци са одлико*

Године 1910. у мјесецу мају 
во Величанство Краљ Господар 
нећи заслуге његовог оца капег 
Тиодора Драговића и ђеда му капета 
Драгоја Драговића. благоизволио га 
поставити својим високим указом за 
петана март.-брајовићске канетаније. М 
ди капетан Новак заиста је у својо: 
нјереној му дужности оиравдао повјер*  
својим неуморним радом, непристра-' 
шћу и карактером. Знао Је својом >’ 
вичношћу и благом скромношћу за 
бити свакога за свога личног пријаи 

У балканском и овом европском ? 
повјерена дужпост није му дозвоља® 
да учествује и да принесе свој 
живот на свеги олтар домовине у 
У њему је изгубило племе свога ријет’ 
старјешину чија се успомена неће 
равити.

Лака му била родна земља, коју К 
крено љубио. Б ’

Поштб се школска год 
'-'Ј завршује у Великој Др*

ној Гимназији 30. априла, позивају се 
екстернисти. којима је допуштено 
гање испита, да се пријаве ГимназиЈ*  
Управи 4. маја, кад ће им се саопШт 
дан писмених и усмених испита.

К броју 81. Управа Велике Државне 
назије. 17. априла 1915., Цетиње.

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


