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ВЈЕСНИК
А Д Р Е С А:

„Вјесник" Цетиње, (Црна Гора)

АОРЕ88Е:
„Ујебшк* Сеи^пе (Мотепбцго)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника"
А претплату и огласе Администрацији

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

БРОЈ 33.
ЦИ Ј ЕН А:

за Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 
5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА 1Ј.РНУ Гору БРОЈ 10 ПАРА
ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

Рим. 10. маја. Јуче је публикован Краљев указ о општој мобилизацији.
Веза између Италије и Аустро-Угарске прекипута је.
Предузете су велике војничке припреме са стране Аустро-Угарске против Италије.
Објава рата од стране Италије питање је најкраћег времена. (Нар. извј.).
Рим. 10. маја. Поводом мобилизаиије наступило је у цијелој Италији неописано одушевљење. 

Огромне масе народа пролазе улицама уз пјесму и патриотске манифестације.
За вечерас заказане су велике манифестације шред румунским посланством.
Очекује се, да ће објава рата изазвати у свима неутралним државама, а нарочито у балканским, 

велик и снажан утисак. (Нар. извј.).
Рим. 10. маја. Аустријске власти вратиле су италијанску пошту са границе. Жељезнички сао- 

браћај с Аустријом прекинут је. Колосјеци су бачени у ваздух. Осјећају се живе припреме на аустриј- 
ском фронту.

Аустријског и њемачког амбасадора чува војска. (Нар. извј.)
Лондон, 10. маја. Аустрија је интернирала 50.000 становника са своје италијанске границе у кон- 

центрационе логоре.
Многобројни аустријски радници дању и ноћу утврћују Трентино. (Радиотел. извј.)
Рим, 10. маја. Изненадни напад на Болатија, талијанског амбасадора у Берлину, изазвао је 

овдје велику сензацију.
Аустријанци врше на талијанској граници грозничавом хитњом огромне војничке припреме. 

Почетак непријатељстава очекује се сваког тренутка. (Н. извј.)
Берлин. 9. маја. Цијела штампа држи да је неизбјежан рат с Италијом. Опшге мишљење је да 

су концесије, које је дала Аустро-Угарска, учињене до крајњих граница. (К. С. П.).

Цетиње, 11. маја
Његово Велинанство Виктор Е- 

мануел III., Краљ Италије, ономад 
је потписао и објавио указ, којим 
се сва његова војска и флота став- 
љају у мобилно стање.

ИталиЈа се одлучила.
Свој мач ставила је на теразије 

овога општега поклаћа, и сад је 
тако очигледно и тако поуздано 
претегла страна Правде и Слободе.

Достојно имена и улоге Италије 
у историји човјечанства I

Она својом одлукомубрзава бор- 
бу са ужасом и несрећом, што их 
створише два германска царства.

Виктор Емануел III развио је 
поносни барјак својега великог дје- 
да. У уставном реду, стално ходе- 
ћи за осјећањима и мишљењима 
Народа, он је Италију одлично 
спремио за ове велике дане.

А бечки државници сљепилом 
и беспримјерном надувеношћу про- 
коцкаше аустриско царство.

Зар још и с Итали/ом да се 
боре? !

Р1П18 Аиз<пае! Узгрмљавутопова 
ијева се посмртни марш једној 
неваљалој владавини, која је многе 
странице историје исписала крвљу 
и сузама тлачених народа.

Све им је пошло низа страну. 
Спаса им нема.

Руси их поново туку испред 
Пшемисла.

Крах Њемачке и Аустрије пос- 
тао је сада убЈеђење и најцрњих 
иесимиста.

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

Петроград, 8. маја у 9 сати у вече.
Наша је војска заузела 6. маја 

непријатељску позицију код села 
Куршани, гдје је заробила пеколико 
стотина војника с митрал>езима.

Западно од Шавли непријатељ 
одступа на западном фронту. У ре- 
јону Росјена непријатељ је у неко- 
лико примио појачања и дјелимич- 
но прешао на лијеву обалу Дубисе.

На лијевој обали Висле ми и 
даље успјешно потискујемо непри- 
јатеља у рејону јужно од жељез- 

ничке линије Радом-Кјелци. При 
том је непријатељ већ одбачен на 
фронту Слуња Нове-Ј1огов (за 25 
километара на запад од Опатова).

На Галицијском фронту битка се 
наставила 6. маја с великом жести- 
ном. Између Висле и Пшемисла 
непријатеЛ) је нешто мало проши- 
рио свој фронт на десној обали 
Сана у центру, т. ј. у рејону Се- 
њаве, али смо ми на оба крила 
тога фронта (са стране Висле из- 
међу Тарнобржега и Уланова) и са 
стране Пшемисла, извојевали знат- 
них успјеха послије упорног бо]а 
на лијевОЈ обали Сана.

Између Пшемисла и ВеликогДње- 
стровог Језера напор непријател*-  
ских нападаја достигао је 6. маја 
врхунац. Особито велике губитке 
претрпио је непријател> у поновним 
покушајима да пробије фронт Гу- 
саков—Крукенице.

У Стријском правцу развили су 
се 6. маја и у зору 7. маја огор- 
чени бојеви којима резултат још 
није опредијељен. Ипак смо сјевер- 
но од Болехова, код Бање у по- 
тоња 24 сата у успјешном контра- 
нападу повратили неколико изгуб- 
љених шанчева.

Код Коломеје непријатељ је, по- 
што је нримио појачања, продужио 
да безуспјешно напада наше по- 
ложаје.

7. маја наш је одред на Црном 
Мору, потпомогнут нашом фло- 
том, савладао отпор непријате- 
љев, уништивши пристан и при- 
станишне зграде у рејону исто- 
чно од Ерегли.

Петроград, 9. маја у 8*30  у вече.
У току 7. и 8. маја ослабило Је 

у неколико надирање непријатеља 
на Галицијском фронту. На мно- 
гим мјестима непријатељ је пре- 
шао у дефанзиву. Његова арти- 
љерија показује штедњуу муницији.

На лијевој обали доњега Сана 
наша је војска, наступајући од Ви- 
сле послије боја заузела је мјеста 
Кравце, Бурџи и Пшишув Каме- 
рале и одбила непријатељски про- 
тивнапад у правцу Ниско.

У углу, што га представља не- 
пријатељски положпј на десној о- 

бали Сана, ми смо заузели мЈеста 
Игнаце и Сирмачовка.

У рсјону Пшемисла нема про- 
мјене.

Источно од Гусакова продужени 
су жестоки непријатељски нападаји, 
при којима је непријатељу успјело 
да заузме дио шанчева једнога од 
наших пукова. У нашим против- 
нападима заробили смо овдје до 
1.000 војника.

На осталом дијелу Галицијског 
фронта нападаји непријатеља, који 
је претрпио огромне губитке, по- 
примили су дјелимични карактер. 
Главни напори непријатељски кон- 
центрисани су 7. маја на фронту 
између ријека Сисменица и Стриј. 
У томе смо рејону код Слонска за- 
робили неколико стотина војника, 
а код мјеста Завадув предале су 
нам се двије непријатељске чете.

На другим дјеловима нашега фрон- 
та није било веђих сукоба.

У рејону Шавли продужили смо 
да потискујемо НиЈемце на лијевоЈ 
обали Виндаве и Венте.

На Наревском фронту ненрија- 
тељ је у својим дјелимичним напа- 
дајима употребљавао загушљиве, 
отровне гасове.

На лијевој обали Висле неприја- 
тељ се држи пасивно. Трупе не- 
нријатељске које су разбијене под 
Опатовим утврђују се, примајући 
појачања, које им стижу преко Ви- 
сле из Галиције.

Положај на руском бојишту.^
— Мишљење стручњака

V.
Руска службена саопштења од 5. 

и 6. маја помињу да непријатељ 
бомбардује западне форове Пшеми- 
сла. И ако су иза тога дошле ви- 
јести, да се Пшемисл стално налази 
у руским рукама и да непријатељ 
против њега ништа озбиљно не 
предузима — ипак та околност

•) Од сада ћемо под горњим насло- 
вом стално доносити стваран приказ рус- 
ких војних операиија из пера одличног 
и високог војног стручњака. Скрећемо 
пажњу наших читаоца на ове чланке. — 
Уредништво.

неопходно захтијева јасну пред- 
ставу о томе, што је у данашње 
вријеме Пшемисл сам по себи и 
какав уопште има значај за Русе.

Данашњи је Пшемисл сушта 
супротност пређашњему.

Пређашњи Пшемисл био је за 
АустриЈанце првокласна тврђава, 
која је имала око 50 бетонских 
и панцирних форова, са по при- 
лици 1.200 топова, од којих је 
већина припадала тешким топови- 
ма великог калибра. Та се тврђава 
градила постепено, Ј/тоАгу десетина 
година, око ње су утрошене сто- 
тине милијона круна, у њој је било 
хране и муниције за преко по го- 
дине и њу је од Руса бранио гар- 
низон од 125.000 људи.

Данашњи Пшемисл није више 
тврђава за Русе, него отворени град, 
јер су сви његови форови разру- 
шени прије предаје и данас пред- 
ставл*ају  у ствари само гомилу раз- 
валина. \ пошто је непријатељ у- 
чинио и већину тешких топова не- 
употребљивима, то они данас и не 
служе за друго него да украшавају 
као трофеји многе руске градове. 
Животних намирница и муниције 
данас више нема у Пшемислу; а 
зашто да их и буде кад у њему 
нема ни сталног гарнизона?!

Пређашњи Пшемисл био је за 
Аустријанце„ кључ Карпата“, који је 
бранио непријатељу улазак у Ау- 
стро-Угарску.

Данашњи Пшемисл само је дио 
руских пољских положаја и за Русе 
има исто толико значаја као Стриј, 
Болехов, Опатов и сваки други 
град, који би се нашао у близини 
рускога фронта.

Према руским званичним саоп- 
штењима Руси данас требају да 
бране западне форове пређашње 
тврђаве, или боље речено, разва- 
лине пређашњих западних форова. 
Но, баш ти форови били су и прије 
најслабија утврђења у цијелој од- 
бранбеној системи Пшемисла: они 
заузимају фронт према Аустро- 
Угарској и Њемачкој, т. ј. фронт, 
откуда је тврђави пријетила нај- 
мања опасност. Осим тога на раз- 
валинама тих слабих форова и ба- 



терија данас не стоје пређашњи I 
тешки, далекобојни топови, него 
лака пољска руска артиЈверија, која, 
и ако би се могла борити са живом 
силом непријатеља, ипак није у 
стању надјачати тешку опсадну ар- 
тиљерију непријатељску.

Коначно, и по самом положају 
Пшемисл се сада не налази само 
испред рускога фронта, него и на 
супротној обали оне ријеке (Сана), 
коју Руси бране. Због тога је он 
за Русе савршено неподесан. При 
таквим околностима /Јшемисл не 
представља за Русе снагу, него 
слабост.

Да би се боље објаснило садаш- 
ње значење Пшемисла за Русе, 
узмимо овај примјер.

Претпоставимо да знатно над- 
моћнији непријатељ наступа одНик- 
шића и Ријеке, приморавајући цр- 
ногорску армију да прихвати лијеву\ 
обалу Морачс за своју одбрану. У 
томе случају Подгорица би ,пред- 
стављала главни дио црногорског 
фронта и ојачавала би га. И кад 
би Црногорци жељели, да задрже 
у својим рукама Подгорицу, тај 
важни чвор путова за Колашин, 
Гусиње, Тузи и Плавницу, онда би 
Црногорци морали упорно бранити 
Подгорицу као што су и Аустри- 
јанци бранили Пшемисл.

Но, узмимо обратни случај, на 
име: да надмоћније ненријател^ске I 
снаге наступају из Арбаније и да 
новодом тога Црногорци морају 
пријећи на десну обалу Мораче. У 
томе би случају Подгорица дошла 
не у фронт, него испред фронта 
црногорских позиција, баш онако 
као што је то данас са Пшемислом. 
И кад би Црногорци, одступивши 
на десну обалу Мораче нашли по- 
требним да бране и саму варош 
Подгорицу, то би је они, вјероватно, 
бранили не за дуго и не баш осо- 
бито уиорно. Таква одбрана, којој 
би иза лсђа била ријека, захтије- 
вала би иостављање моста, а тиме 
не само што не би порастао црно- 
горски отиор на десној обали Мо~ 
раче, него би се напротив знатно 
ослабио.

Ето, зашто и Руси у овоме тре- 
нутку, све кад би и уступили Пи- 
јсмцима Пшемисл, неби нииггагу- 
били него би можда још и добили, 
јер би се онда ослободили оног 
бремена, које данас одвлачи дио 
њихове снаге на лијеву обалу Сана, 
слабеки њихов отпор на главним 
иоложајима дуж десне обале исте 
те ријеке.

Али, Пшемисл се налази у рус- 
ким рукама. Тврдо смо убијеђени, 
да га Нијемци никад неће успјети 
заузети, па све кад би на томе 
и радили.ТЕЛЕГРАМИ

Ниш, 10. маја. Дана,с је допуто- 
вала у Ниш нова санитарна ми- 
сија енглеског Црвеног Крста са- 
стављена од 25 особа. На челу | 
мисије је капетан Бенет. (К. С. 11.)

Ниш, 10. маја. Ставља сс до 
знања лицима која имају непокретна 
имања у Грчкој да је извршење 
чл. 9. закона грчког којим се тражи 
нотврда права сопствености непо- 
кретних имања у Грчкој до краја 
мјесеца априла ове године, одло- 
жено Краљевим указом за 6 мје- 
сеци т. ј. до краја октобра 1915. 
(К. С. П.)

Ниш, 10. маја. Бугарски Пресби- 
ро, одговарајући нам на наша т. зв. 
питања у којима смо са фактима у 
руци показали да су тврдње бу- 
гарске штампе о некаквим звјерстви- 
ма у Новој Србији — неистините, 
служи се тоном недостојним држав- 
ног иадлештви какво је одјељење за 
у штампу Софији.

Задовољавајући се потпуно ефе- 
ктом који смо постигјјн изношењем 
бугарских |лажи, што се у оста-

лом види из јеткости којом су на- 
писана званична саопштења бугар- 
ског Пресбироа, ми свечано проте- 
стујемо против тона и начина какав 
је од неког доба ушао у обичај 
у Софији, и увјеравамо нашег ко- 
легу да ћемо се и даље ограничити 
на утврђивање истине, о којој се 
тако мало води рачуна на против- 
ној страни. (К. С. Пресбиро).

Лондон, 4. маја. Адмиралитет јав- 
ља да је један Цепелин летио изнад 
Рашепета и то рано у јутро, али 
да су га енглески авиатичари гонили 
из Истчерча и Вестелета све до лађе 
свјетиље у Вестхиндеру. Када је 
Цепелин био на висини Ниепора, 
погнало га је 8 аероплана из Ден- 
керка, од којих су га 3 напала са 
својим канон-револверима готово 
на домаку цијеви. Један авиатичар 
командант подигао се за 200 стопа 
изнад Цепелина и бацио 4 бомбе 
на ваздушну лађу. Тада се поди- 
гао један огроман стуб дима из 
једног дијела дирижала који се и- 
пак попео на скоро 4000 метара у 
висину, али је био и сувише јако 
нагнут. Држи се да је озбиљно о- 
штећен. Ниједан од наших авиати- 
чара, и ако су били изложени же- 
стокој ватри, није повријеђен. (К. С. 
Прссбиро.)

Атина, 6. маја. Министар Марине 
саопштио је свима поморским вла- 
стима да врховни адмирал*  савез- 
ничке ескадре јавља да су намјеш- 
тене мине између Смирне и Вурле.

У грчким водама се опажа ве- 
лика активност савезничких бродо- 

I ва који истражују њемачке подмор- 
ске бродове чије присуство осгаје 
и даље тајна. (К. С. П.)

Атина, 6. маја. Билтен о КраЈве- 
вом здрављу гласи: температура 
37*2,  опште стање задовољавајуће. 
(К. С. П.)

Атина, 6. маја. Према обавијеште- 
њима из доброг извора, утврђења на 
азијској обали Дардапела већ су сва 
порушепа. (К. С. П.)

Атина, 7. иаја. Послије пункти- 
рања, Краљ Константин је добио 
грозницу. Температура је била 39 8, 
а у 6 сати у вече 39'6. (К. С. 11ресб.)

Цариград, 7. маја. Сви лиистови 
објављују ово саопштење:

Данас је једап потпоручник који 
се налази у строју трупа које су 
пролазиле кроз Перу, гурнуо једпо 
лице. Овај догађај, који је за жа- 
љење, регулисан је на начин који 
је дао потпуно задовољење итали- 
јанском амбасадору, јер се конста- 
товало да је то лице било итали- 
јански амбасадор. (К. С. П.)

Лондон, 9. маја. У ноћи од у- 
торка наставили смо да и даље 
напредујемо на фронту ЕезћћиП- 
РиЈпцие. (Раднотел. извј.)

Лондон, 9. маја. Телеграфилцу из 
Атине да савезници методично на- 
предују на Галипољском Полуо- 
стрву. (Радиотел. извј.)

Лондон, 9. маја. Енглеске власти 
су брзо организовале редовну же- 
љезничку службу у једној њемачкој 
колонији, коју су Енглези освоји- 
ли у југозападној Африци. (Ради- 
отел. извј.) 

Еезумље очајника
„Ми се иадамо да ћемо задати Италији 

такав пораз. да ће послије тога револу- 
ција постати неизбјежна и да ће се свр- 
шити изгнањем савојске династије из И- 
талије*.  Такву изјаву, под горњим насло- 
вом, учинио је анонимно један истакнут 
аустрнјски дипломага у „Наје Цирихер 
Цајгунгу*.  Тај лист је један од иајсолид- 
пијих органа швајцарске јавности. Он 
није сасвим непријагељски расположен 
према Аустрији; чак може да се претпо- 
стави обратно. мада се исти лист груди 
да сачува пуну неутралност. И кад та 
лист говори о писцу чланка „Аустрија и 
Италија*  као о човјеку који заузима осо- 
бено мјесто, то се таквој изјави може 
поклонити вјера. У осгалом, о томе свје- 
дочи и унутрашња страна самог чланка.

„Ако ступимо у рат са Италијом, то 
ће бити један од иајпопуларнијих ратова.

за који зна Европа. Чак и мржња Фран- 
цуза нрема Нијемцима и омраза између 
-Јијемаца и Енглеза, неће биги ништа 
према мржњи са којом ће се водити гај 
)ат- — вели писац чланака.

Сваки, ко је живио у Аустрији, ко је 
осјетио неиријатељство, што се крило под 
спољашн>о-пријатељске односе официал- 
не АустриГе и офиииалпе аустријске штам- 
пе према Италији, дужан је да призна 
тачност тога тврђења.

Кроз све године тога привидиог при- 
атељства. Беч није могао да прими „ни- 
шчу духом“ Италију равну себи и равно- 
правног савезника. Ништа више није жа- 
лостило гако горди Беч као то, шго је 
4талија говорила са њим не само са 
тоном равноправног савезника, но чак 
није скривала ни своју мржњу према 
Аустрији, своје симпатије према Франиу- 
ској и Русији и своје претензије на још 
ој неповраћене италијанске области.

Беч је Јављао Берлину, да се несигурна 
Италија са којом јој је Бизмарк наложио 
супружанске односе, тајно договара час 
са Паризом, час са Петроградом. Из Бер- 
лина су постојано одговарали: „Притр- 
пите се — навикнућете сеи и настоја- 
ваху да продуже супружанске односе. Ио 
сада, кад Италија не крије своје распо- 
ложење, Беч осјећа да је у праву да јој 
баци у лице цијелу истину. Сви извјеш- 
гаји своде се на то, да је бечка дипло- 
мација, која је већ покорно приклонила 
главу пред Берлином, ипак имала куражи 
ла одбаци приЈедлог о територијалним 
уступцима Италији.

У Берлину дотле не воде обзира о 
Бечу, да „Форветс", говорећи о прегово- 
рима Билова у Риму. вели отворено: „Са- 
да је остало Њемачкој не само да заш- 
тићава себе саму, већ да спасава и Ау- 
стрију; ако у Берлипу налазе да је зато 
потребно да се учине територијални у- 
ступци Игалији, то Беч нема право, са 
својим упорством. да смета Њемачкој у 
испуњењу свога задатка.**

И поред тога из Беча одговарају: „Прије 
ћемо пристати да изгубимо Галицију, него 
ли да уступимо Трсг са његовим зале- 
ђем“,

Но Беч при томе има на уму и неш го 
друго. Има на уму како ће огромна по- 
пуларност рата са Итилијом лонијети А- 
устриЈи оне лаворике, којих се мора од- 
рећи на источном фронту. Они исти виши 
официри, који још у прошлој години 
нијесу скривали пред писцем цитираног 
чланка скепгпчко расположење према из- 
гледима рата са Русијом и Србијом, не 
сумњају у могућност сјајне побједе над 
И галијом. (?!!)

Код нас има само једна добра гра- 
ница: то је италпјанска. 'Гамо ми распо- 
лажемо са таквим преимућсгвом, с каквим 
располаже Србија на својој аустријској 
граници. По ако би се ипак догодило 
нешто рђаво, то ћемо ми прије да при- 
станемо ла учинимо нужне уступке Ру- 
сији. него ли да се унизимо пред Ита- 
лијом.

„С Русијом можемо у свако вријеме да 
закључимо мир увјерава видни бечки 
дипломага — па ма оп био скупл.и, него 
ли уступање Италији Трста“.

Какво је данашње расположење у Ау- 
сгрији према Игалији впди се и по томе 
што ]е цензура била приморана да у 
умјереној „Н.Сл. Преси*  остави огромне 
празнине на неколико мјеста у уводноме 
чланку о Италији. А недавно редакгори 
листова у имС|Отаџбипебили су замољени 
да шгеде Игалију, пошго још има наде.

Међутим. још од тада на италијапско- 
аустријској граниии постојано се врше 
велике припреме. У Ровсрту, на пр., ра- 
зрушена су нека здања која би спреча- 
вала дјејство артиљерије. Од Аха на гра- 
ници до Хордског језера жеЈБезничке 
линије стоје спремне за војну употребу. 
Италијанско становништво у тим мјестима 
постављено је под строг надзор, итали- 
јапски листови угушени су. а подозриви 
елементи се хапсе и пестаје их...

У ствари, да ли се Аустрија спремна 
да игра уа-ђапс]ие? Или све те приире- 
ме имају за циљда се спрема јавно мњење 
према неопходпом попуштању у односи- 
ма према Русији?

Судећи према извјесним знапима. пос- 
љедње је вјероватније. Са губитком Га- 
линије почињу да се мире и сами управ- 
ни кругови; становништво, оно се је о- 
давно са њима помирило. И кад би гу- 
битак Галиције могао да доведе до спа- 
сења занадних области. опште мњење. 
постављено пред ту дилему. ни за минут 
се пе би колебало.

Евакуација Земуна
Букурешки „Универзул" јавља да 

је Аустрија наредила да се Земун 
евакуилие.

На граници према Србији сас- 
вијем ]е мало аустри јске војске.

Возови хитно превозе трупе на 
запад, на талијанску границу.

Незадовољство у Аустрији
Талијански листови пишу:
Незадовољство у Аустрији расте 

из дана у дан. Војници се жале да 
не добијају оброк.

Мржња против Нијемаца, који не 
допуштају да се закључи носебан 
мир, све је већа. Нијемци су изја- 
вили да ће разорити Чешку, ако Ау- 
стријанци покушају закључити мир.

Према телеграфским извјештаји- 
ма постоји опасност за живот цара 
Франца Јосифа и престолонасљед- 
ника. Император је отишао у Ишл, 
јер је ту лакше да се сачува од 
атентатора.

Престолонасљедник је стално о- 
кружен војничком пратњом.

У војничким круговима желе за- 
кључење мира, јер се увиђа да рат 
не може донијети Аустрији никакво 
добро, но само штету.

Папа остаје у Риму
Аустрија и Њемачка енергично 

су тражиле у Ватикану, да се Папа 
нресели у Шпанију кад букне рат 
између јучерашњих савезница.

Папа је одбио тај захтјев.
Он остаје у Риму.

Жвле мир
„Месаже д’ Атен“, који важи као 

један од најобавјештенијих грчких 
листова, пише:

„Глас, да Турска жели да закљу- 
чи одвојен мир, поново је отпочео 
да кружи. Овог пута изгледа да ни- 
је неоснован. Према нашим извје- 
штајима Њемачка, која је и увукла 
Турску у рат, сад јој савјетује да 
закЈвучи одвојени мир. У Њемач- 
кој су очекивали, да ће објављи- 
вање светог рата изазвати револу- 
цију у Индији, Египту, Кавказу и у 
француској Африци. Али сада виде 
да је вјера мртва несамомеђу хриш- 
ћанима, него и међу муслиманима. 
При таквим условима рат Турске 
сматра се само за незгоду, за извор 
непотребних трошкова, упропашћа- 
вање муниције и бескорисно про- 
ливање људске крви. Поред тога, 
кад би се Турска помирила са Трој- 
ним Споразулшм, могла би се са- 
чувати можда њена цјелина, а са 
њом и интереси Њемачке у Малој 
Азији и права која су Нијемци 
стекли у отоманској империји. Ето 
зашто Берлин не само нема ништа 
против тога да Турска склопи од- 
војени мир, него и жели, да се то 
оствари“.

Касно!

Дневник
Југословени из монархије, који 

су се затекли у Црној Гори, одр- 
жали су на Цетињу у недјељу кон- 
ференцију. Састанку је предсједа- 
вао г. Бранко Дешковић, вајар, а 
реферат је поднио г. Јаша Грга- 
шевић, наставник. Конференција је 
упутила телеграм солидарности сво- 
јим друговил*.а  у Србији.

Стање усјева. Према извјешта- 
јима власти из унутрашњости, ста- 
ње усјева је веома повољно у ци- 
јелој земЈБи. С обзиром на тешке 
садашње прилике, поља су ипак 
обрађена, и ништа није пропуште- 
но да се накнади губитак у радној 
снази.

ОГЛ А.С1И_______

Трговачка радња Шобајића
У НИКШИЋУ

извјештава своје штоване потро- 
шаче, да је набавила већу количину 
коферата и хартије мањег и већег 
формата. лл

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


