
БРОЈ 63. ЦЕТИНБЕ, уторак 24. новембра 1915. год. ГОДИНА VIII.

Цетиње, 24. новембра.
Свуда на бојиштмма релатнвно затишје.
Непријатељ је на Балкану, потпомогнут од 

Бугарске, привремено постигао обиљеженн цил>: 
иружио је руку Турској и ирокрчио је себи 
копнени пут за Исток.

Међу Савезинцима врши се нова измјена 
погледа на створену ситуацију. У основној 
тачци су сви сложнв: ваља повратиги Бал- 
капу од Нијемаца угрожепу му слободу, којој 
је грпски народ, преко снојих краљовипа, не- 
престано највјернији привржепик и најупор- 
нијн бранилац.

Грчка и Румунија су још једнако неутралне. 
Неутралпосг прве изгледа да све више добија 
обмљежје бољега расположсн.а према Централ- 
пим Силама.

Врховна Команда саопштава
У току 21. новембра непријатељ 

јс енергично нападао на. нашс по- 
ложаје на лијевој обали Чехотине, 
али су сви његови напади одбијени. 
Заробили смо 20 војника.

На правцу Сјеница-Бродарево и 
Сјеница-БијеАо Поље сви су не- 
пријатељски напади одбијени са 
великим губитцима по њега.

На осталим фронтовима без про- 
мЈене.

У току 22. новембра. Неприја- 
тељ је врло енергично нападао на 
наше предње дијелове код Челебића 
и на правцу Пљевље-Краљева Гора. 
Наши слаби дијелови упорном од- 
бцддам.зддђждли су непријатеља 
цио дан, па су се повукли на главне 
положаје.

Због опште ситуације на ратишту 
евакуирали смо Метохију и 'Бако- 
вицу.

На осталим фронтовима без иро- 
мјене.

У току 23. новембра наше труие 
предузеле су контра напад на правцу 
Јабука- Матаруге и непријатеља 
претјерале иреко Црног Врха. За- 
робили смо 17 војника. На свима 
осталим правцима борба предњих 
дијелова без значаја.” ТЕЛЕГРАМИ

Са балканског бојишта
Париз, 21. новембра. Бугари су 

тврдили у више махова, да ђе оку- 
пација Призрена значити крај војне 
противу Србије, чија је војска то- 
божс уништена. Пошто су ушли у 
Призрен, Бугари сада јављају, да 
продужавају да тјерају српску вој- 
ску, из чега се може закључити, да 
српска војска још постоји и да су 
саопштења њемачка и бугарска у 
овој ствари лажна. С друге стране 
аустро-угарске трупе продужавају 
своје нападе против Црне Горе, 
чија је мала војска, пошто је дала 
херојски отпор нападачу, примора- 
на да се новлачи пред јачом бројном 
надмоћности. Напад на Црну Гору 
врше три колоне од босанске гра- 
нице и од Новопазарског Санџака, 
који јебиоокупиран од Црногораца.

Париз, 21. новембра. Искрцавање 
Савезника у Солуну наставља се.

Пошто се вријеме изљепшало, 
олакшано је снабдијевање војске 
на француском фронту. На фронту 
Црне Ријеке и у сектору Костура 
затишје. Код Криволака ућуткане 
су двије бугарске батерије. Јављају 
да у велико дезертирају Бугари, 
који се боре на фронту према Са- 
везницима.

Париз, 22. новембра. 19. новем- 
бра било је слабијег бомбардовања

Ц И Ј Е Н А:
ш Црну Гору на год. 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

око станице у К.риволаку, гдје је 
измијењано неколЈико топовских ме- 
така. На остало.м дијелу фронта 
ништа ново. 20. н*овембра  нафронту 
код Црне Ријеке уништено је више 
непријател>ских И1звидница од наше 
артиљерије. На сектору код Стру- 
мице и на енглеском фронту кано- 
нада.

Париз, 22. новембра. Бугари су 
отворили Т0П0ВС1КУ паљбу противу 
десног енглеског крила на фронту 
код Струмице, а^ли је њихова то- 
повска акција брзо ућуткана.

У Солуну су се искрцале нове 
енглеске трупе.

Париз, 23. новшмбра. На балкан- 
ском бојишту 21.. новембра било је 
нешто живље аксције око Костура, 
гдје су Бугари б<омбардовали и на- 
падали француск:е положаје, али су 
били одбијени. На Црној Ријеци 
два покушаја нешријатељскога пре- 
лажења биласуоЈДФрацузаодбијена.

Жофр глав1ни командант
Париз, 21. новембра. Генерал 

Жофр, који је дсо сада био шеф са- 
мо армија на сјеверо-источном фран- 
ту, наименован је за главног ко- 
манданта цјелокупне француске вој- 
ске. На овај нач!ин под власт гене- 
рала Жофра стављене су не само 
све јединице н<а фронту у Фран- 
цуској, већ и во)јска на Балкану и 
конгингент на Дарданелима.

Са Француског бојишта
Париз, 21. нов. (Званично). Ар- 

тиљеријска акција на неколмко та- 
чака фронта. У Белгији на југу од 
Ломбарцида, Французи су поново 
заузели један омањи положај, који 
су прошле ноћи изненада били 
изгубили. Између Соме и Оазе сје- 
веро-западно од Феја борба ми- 
нама. Француска артиљерија раз- 
рушила је на сјеверу од Ланкура 
неколико заклона и Једно стова- 
риште хране. У апрмонској шуми 
бој са гранатама. У Вожима Ни- 
јемци су бомбардовали без успје- 
ха Тан, али је њихова ватра била 
ућуткана од наших батерија.

Париз, 22. нов. Рђаво вријеме 
непрестано омега операције. Стал- 
на канонада на више тачака фрон- 
та. У Артоа сукобиле су се наше 
и непријатељске патроле. У Арго- 
ни и Епаржу борба минама. У Ве- 
ву француска артиљерија тачннм 
гађањем уништила је један велики 
непријатељски топ.

Њемачни социјалисти и мир
Париз, 21.новембра. Према јед- 

ном телеграму из Берлина, соција- 
листичка странка у њемачком пар- 
ламенту ријешила је да Канцелару 
поднесе ову интерпелацију: „Гос- 
подине Канцеларе, јесте ли вољни 
да нас упознате са условима под 
којима бисте ушли у преговоре за 
закључење мира?“

Са италијанског бојишта
Рим, 22. новембра. Непријатељ- 

ски напади у зони Тонала и у до- 
лини Ладра нијесу успјели. У гсро- 
тив-нападу код Мрзлога ноћу 20. 
новембра непријатељ је извршио 
налет на наше шанчеве и успио 
је да продре на неколико тачака 
наше линије. Послије боја прса у 
прса противник је био натјеран у 
бјегство и оставио је више од 500 
л>ешева. Заробили смо сто триде- 
сет и једног војника и три офи-

цира. На осталом дијелу фронта 
без измјене.

Аустријанци у Битољу
Малта, 22. новембра. Јављају из 

Атине да је Битољ пао. Аустријске 
трупе ушле су у варош и истакле 
аустријску заставу. Срби су још 
прије три дана напустили Битољ.

Битка код Горице
Париз, 22. новембра. Француско 

јавно мишљење особиту пажњу по- 
клања великој битци, коју су Ита- 
лијани започели испред Горице.

Италија и Савезници
Лондон, 22. нов. Италија је 17. 

новелхбра у Лондону потписала о- 
бавезу. коју су прошле године пис- 
мено закључиле најприје Енглеска, 
ФранцуСка и Русија а у потоње 
вријеме Јапан, према којој обавези 
ни једна од Сила потписница неће 
закључити засебни *мир  Нови до- 
куменат снабдјевен је потписима 
Сир Едварда Греја и лондонских 
амбасадора Италије, Француске, 
Јапапа и Русије.

Париз, 23 новембра. Генерал 
Поро, ађутант главног команданта 
талијанског генерала Кадорне, јуче 
је стигао у Париз. Он представља 
Италију на сједницама међународ- 
ног ратног савјета, који ће се под 
предсједништвом генерала Жофра 
стално држати у Паризу.

У италијанском парламенту одо- 
бреча је владнна политика са 405 
противу 48 гласова. У својем го- 
вору, који је бурно поздрављен, 
Саландра је изјавио изрично, да 
срећни или несрећни обрт у дога- 
ђајима сваког дана даје влади све 
јаче увјерење о потреби и правич- 
ности учешћа Италије у рагу, без 
којега би Италија била лишена мо- 
гућности за свој спас, повријеђена 
у својем достојанству, у својим ин- 
тересима и у части свога народа.

Дневник
Били у Скадру. Њихова Краљ. 

Височанства Књаз Мирко и Кња- 
гињица В зра, праћени од нашега 
посланика у Србији г. Лазара Ми- 
јушковића, ономад су били отпу- 
товали у Скадар да се виде са 
својим драгим сестрићем Његовим 
Краљ. Височанством Насљедником 
Србије Александром, Врховним Ко- 
мандатом, и синоћ су се отуда 
вратили у пријестоницу’

Одликован. Његово Краљ. Ви- 
сочанство Књаз Мирко, за вријеме 
боравка у Скадру, одликован је од 
Његовог Краљ. Височанства На- 
сљедника Александра, вршиоца кра- 
љевске власти у Србији, орденом 
Карађорђеве Звијезде I степена.

Допутовао. Његово Краљ. Ви- 
сочанство Књаз Петар, командант 
Ловћенског Одреда, јуче је допуто- 
вао на Цетиње.

Поновна акција аероплана Јуче 
су непријатељски аероплани, по- 
слије подуже паузе, опет отпочели 
своју варварску акцију противужена 
и дјеце. Око 11. час. прије подне 
појавио се над Цетињем један не- 
пријатељски аероплан, који је до- 
летио из Србије преко Л ијеве Ријеке. 
Бацио је на пријестоницу пет бомба, 
од којих двије нијесу експлодирале. 
Двије су пале у околини Кр. Двора 
и обје су експлодирале. Један час ка- 
сније долетио је са сјеверне стране

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

АЦКЕ88Е:
м\/1е$т'ки СеШ&пе (Мотепбцго)

Рукописе ваља слАТн Уредништву нВјЕСНИКА“ 
а претплату и огласе Администрацији

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ Г1О ПОГОДБИ

други аероплан. И он је бомбар- 
довао пријестоницу. Једна је бом- 
ба са њега пала поред саме згра- 
де Француског Посланства, екс- 
плодирала је и на једној страни 
здања разбила готово сва стакла 
на прозорима. Овај други аероплан 
бацио је на варош три бомбе. Изме- 
ђу три и четири часа истога дана по- 
подне долетио јетрећи аероплан, ко- 
ји се такође вио изнад Цетиња, али 
није бацио ни једну бомбу. Пред 
вече око 5 часова од Крсца поја- 
вио се је и четврти аероплан, који 
се такође био примакао реону при- 
јестонице, али је махом крстарио 
око Ловћена и није бацио ни једну 
бомбу. У размаку од пет часова 
јуче су, дакле, над Цетињем летје • 
ла четири непријатељска аероплана 
и бацили су свега осам бомба, од 
којих двије нијесу експлодирале.

Жртавау људскимживотима није 
било.

За ораћу из Србије. Одбору за при- 
купљаже помоћи избјегле браће из Ср- 
бије, поред осталих приложиика, чија ће 
имена иакиадно бити објављена, изво- 
љели су приложитн по 270 перпера (по 
300 дин.). акредитовани министри при Дво- 
ру Краљевике Србије: Њег. Преузвише- 
ност књаз Трубецкој, руски министар; 
Њег. Екс. Сир Чарлс де Гра, енглески 
министар; Њег. Екс. Боп, францускп ми- 
нистар.

Високим приложнпцима Одбор осо- 
бито благодари.

Ради знања. Поред осталих одбора, у 
П.одгорпии је образован н одбор за при- 
купљање помоћи избјегаоцима из брат- 
ске нам К^аљевике Србије, у којн су утла 
ова господа:

Предсједник Петар Пејановић, потпред- 
сједник Хусејин Лукачевић, секретар Влаг- 
ко Врчевић, благајник Милан Ненезић 
чланови Стевак Лукачевић, Алекса Мил-< 
не. Мурат Ђурбузовић и Бећо ЂурђетН«.

Одбор прима добровољне прилоге са 
највећом благодарношћу, па било то V 
готовом новиу или у натури.

Имена нриложника ће бити публикована.

Како су Руси бомбардовали Варну
Румунски и грчки листови саоп- 

штавају занимљиве појединости о 
бомбардовању бугарског црномор- 
ског пристаништа од стране руске 
флоте. Испред румунског приста- 
ништа Балчика рано изјутра 10. но- 
вембра прошла је руска флота, коју 
сачињавају 22. ратна брода и 2 
транспортна брода као резерва са 
муницијом. Флота је допловила 
пред Варну и у кругу је на пучини 
начинила бојни ред. Са румунске 
обале лако се могао посматрати 
величанствени призор. Паљба је от- 
почела из свијех бродова. Грмљава 
је била страшна. Бугарске батерије 
код Варне одговарале су. Пројек- 
тили падаху у море око руских 
бродова подижући високе стубове 
од воде. Три руска брода била су 
погођена од бугарских батерија, 
али без знатније штете. С оне 
стране Варне, гдје се налази дво- 
рац Краља Фердинанда, „Еуксино- 
град“, одједном се подигао густи 
облак дима. Један дио двора био 
је већ у пламену. Руси су рушили 
двор Фердинанда Кобуршког, да би 
тијем показали Бугарима, како је њи- 
хов Краљ први на нишану. Бомбар- 
довање је трајало пуних пет часова. 
Из Варне јављају да су бомбардо- 
вањем порушени: марински арсе- 
нал, здања војничке касарне, Бал- 
канске Банке, Народне Банке и фа- 
брика памука. У исто вријеме из- 
над вароши су летјели руски хидро- 
плани, који су одређивали правац 
ватри и такође и сами бомбардо- 



вали. Маса је мртвих и рањених. 
У току бомбардовања, један руски 
торпиљер ушао је у само приста- 
ниште, гађајући из близине и учи- 
нивши велику пустош. Гарнизон у 
Варни састоји се махом из Турака, 
којима командују њемачки офици- 
ри. Око вароши војска је подигла 
утврђења. Из Варне се иселило 
све цивилно становништво. Бјегун- 
ци тврде, да је бомбардовање на- 
нијело огромну штету.

Нова подјела Дрбаније
Италијански лист „Коријере де ла Сера*  

саопштава:
Изгледа да је под протекцијом 

Цара Виљема између Бугарске и 
Грчке закључен овај споразум: 1. 
Бугарска се одриче од права на 
маћедонско земљиште, које је за- 
узела Грчка. 2. Њемачка и Аустро- 
Угарска гарантују Грчкој све њене 
садашње посједе. 3. Њемачка, Ау- 
стро-Угарска и Бугарска пристају 
да Грчка окупира Битољ. 4. Све 
три поменуте државе пристају да 
се Грчка прошири у Арбанији.

Грчка пе само да је имала аспи- 
рације на јужпу, већ и на средњу 
Арбанију. Аустрија и Њемачка хра- 
бриле су је да иде тијем правцем 
и да издржи до краја. Арбанија и 
Битољ треба сада да представљају 
цијену за евентуалну акцију Грчке 
не само у корист Њемачке и Ау- 
стрије, него и Бугарске и Турске!! 
Бугарска, са своје стране, пристала 
јс на те жртве у нади, да ће заузети 
сву српску Маћедонију од сјевера 
изнад Битоља па на више, а исто 
тако да ће добити сву источну Ср- 
бпју са Пиротом и Нишем све до 
мађарске границе! Бугарски поли- 
тичари држе да и тај дио Србије 
етнолошки припада Бугарској.

Још го није свс. С друге сгране 
Арбанија са изласком на море у 
Драчу резервисана је за Бугарску. 
У накчаду за оно што губи на ште- 
ту Грчке у Маћедонији и Турске 
у Тракији, Бугарска треба да до- 
бије на штету Србије у Маћедонији 
и на штету Савезника (?!) у Арба- 
нији. Аустрија, која се 1913. била 
устремила против Србије, не допу- 
штајући овој да изађе на Адрију, 
данас признаје да се је Источно Пи- 
тање у основи измијенило, пошто 
пристаје да Грка и Бугарска по- 
дијеле Арбанију. Исто је земљиште, 
али данас нема исту важност. То 
је јасно. Арбанија је за Аустрију 
имала важност, у колико су у пи- 
тању њени интереси према Србији 
и Италији. Данас. пошго Аустрија 
има рачуна да Србију прегази, Ар- 
банија у посједу Бугарске и Грчке 
биће оружје противу Италије. Је- 
дан њемачки лист тврдио је још 
1913. год. да је аустријска дипло- 
матија учинила ногрјешку одбија- 
Јући Србију од Јадранског Мора 
Исти лист вели, да је Аустрија ну- 
стила Црну Гору и Србију да за- 
узму сјеверну Арбанију, избило би 
непријатељство између њих и Ита- 
лије, и као посљедица појавиле би 
се њихове симпатије према монар- 
хији.

Блокада Њемачке
„Франкфуртске 11овине“ доносе 

чланак, посвећен енглеској флоти, 
и у том чланку налазе се ова ин- 
тересантна мјеста:

Географски положај Велике Бри- 
таније приморао је енглеску флоту, 
да блокира Њемачко (Сјевсрно) 
Море.

Простор, на кол\е има да се врши 
та блокада, и сувише је мали за 
најмоћнију флоту на свијету.

С друге стране, та је блокада 
олакшана тим, што је Енглеска у 
могућности да се слободно служи 
свим технпчкилг средствима као 
напр.: брзином малих крстарица и 

торпиљера, телеграфијом без жица, 
и т. д.

Заједно са тил\ енглески адмира- 
литет умио је до крајних гранииа 
отклонити и умањити све опасно- 
сти, које пријете једној флоти, уда- 
љеној од њених обала, а у исто 
вријеме строго пазити на неутвалне 
бродове који плове у локалним во- 
дама.

Ма како се гледало на наш по- 
ложај, не л\оже се одрећи факт, 
да је Њемачка онемогућена да ди- 
ректно има везе са слободним мо- 
рем. И до таквог славног резул- 
тата дошла је Енглеска користећи. 
се својим угодним географским по- 
ложајем.

Нолико је Аустро-Нијемаца 
пуема Русији?

„Руски Инвалид“ срачунава њс- 
мачко-аустријске силе које опери- 
шу на руском фронту. На разда- 
љини од 1200 км. размјештено је 
према руској војсци 130 неприја- 
тељских дивизија. Према захтјеви- 
ма плана најближих предстојећих 
операција које води њемачки гене- 
рални штаб, армије наших про- 
тивника усредсрсђене су па извјес- 
ном секгору фронта са ма&ом или 
већом густином.

На диопици Рига—Двинск—Свјен- 
цјани под комапдом Белова раз- 
мјештено је 12 дивизија, од којих 
су 5 кавалеријске < па дионици 
Свјепцјани—Вилна— Орани под ко- 
мапдом Ајхорна концентрисано је 
15 дпвизија: 12 пјешачких и 3 ко- 
њичке; на дионици Орани—Сло- 
ним—Пипск раширило се 47 ди- 
визија. Та група армија дјела под 
општим командовањем Хиндевбур- 
говим. На сектору Пинск—Дубпо

Броди Тарнопол>— Новоселици, 
на фронту од 470 км. усредсређене 
су 54 дивизије, од којих 10 ко- 
њичких.

Најјача група њемачко-аустриј- 
ских трупа, на броју 50 дивизија, 
размјештена је на дионицп Орани 
Слоним—Пмнск. У тој групи ско- 
ро и нема каваљерије и сва се гру- 
па састоји из 80 процената њемач- 
кпх трупа, а само 20 процената ау- 
стријских. Та група сачињава цен- 
тар свих сила противникових, а о- 
стале су крило. Лијево крило ар- 
мије до Гроона на Риги сасгоји се 
из самих Нијемаца, а десно крило, 
гдјс би човјек мислио да је са- 
свим природно да се дуж држав- 
не границе намјесте само аустриј- 
ске трупе ,— то лијево крило у 
ствари је појачано са 30 процената 
њемачких трупа.

План Виљемов је — центрумом 
грувати у центар. Крила служе са- 
мо као помоћна средства за гшкре- 
те центра који грува. То је она ис- 
та галицијска фаланга, која се, из- 
миливши иза Карпата и довукавши 
се до средине Царства Пољског, 
окренула сада на Москву и одре- 
дпла себи знаменити „наполеон- 
овски пут“. Али ми ћемо вјеровати, 
да ту фалангу на том путу неће ми- 
мопћи и „наполеоновски“ крај.

Русна штампа о Бугарској
Петроградски лист „Биржевија 

Вједомости“ пишу
Ни један Бугарин није толико 

неразуман или лицемјеран, да не 
би могао или хтио схватити, да 
сваки ударац управљен на Србе — 
погађа Русију.

Они исто тако не мисле да Ру- 
сија нема довољно пукова, који би 
се борили заједпо са Србима про- 
тиву намјера повог непријатеља 
Словенства, па макар он носио и 
словенску круну. Не, руски војник 
стаће пред војском Кобуршкога 
принца, па ће силно и поштено 
погледати у очи бугарскога борца, 

— и нека тек тада Бугарин извр- 
ши своје Јудино дјело и навуче на 
себе и своје потомке вјечити срам 
и жиг отпадника човјечанства.

У истоме смислу ппше скоро ци- 
јела руска штампа и посљедње бу- 
гарско недјело изазвало је одврат- 
ност и код највећих бугарофила у 
Русији и опште незадовољствр ра- 
сте из дана у дан.

Посљедњи кончићи — како тврде 
листови између велике и снажне 
Русије и издајничке Бугарске по- 
кидани су. Нема тога дјела, које 
би Бугарска извршила и које би 
учинило да Бугар.ска стече поново 
и најмањих симпатија у Русији.

Макензену
Не прескочи срећу, војводо; полако!

Куд си тако нага’, куда твоје хорде? 
Зар срушити мислиш ове ст’јеие горде?
Ха, ха, ха... полако војводо, полако!...

Зар не памтиш, јадан: од праземан доба
Овс су се лити китнле у сјају
И огњиште топло биле горском змају, 
Па вјерујем и теби ће дати гроба.

Јер по њмма сури орлови шестаре 
Нијесу их њежни родили костнми,

Већ су рано свикли и цичи и зими —
Па за стр’јеле ваше, војводо, не маре.

И ако их има „да помраче сунце“
— Биће већа борба кроз густу дубраву, 
Срушићемо више, већу добит’ славу.
У одори златној на наше врхунце

Слобода ће засјат’ ко што ј’ вазда сјала. 
Смјело те, војводо, чекамо, чекамо 
Отворених прси — редут не копамо,
— Љубав, нада, вјера није малаксала.

Редути су нама у грудима сила, 
Жилава и једра кб јасенско грање;
Зар не чујеш срца наших ударан.е,
Из свакога нашег набреклога била.

Како силна неко.м тутњи канонада?
У будућност нашу вјерујемо блиску, 
И у пропаст вашу, бесциље и ниску; 

•Вјерујем, а вјера чврста је и нада.

Вјерујемо сви ми: да у Старог Краља 
Гледаћемо Цара остварених снова
I I уз њега јата херојских синова, 
Спојене слободом свих српских земаља.

Вјерујемо, за то сви готови мрЧети — 
Исто тако силно кб и наши лре ци;
А амаиет исти биће нашој дјеци...
— Успијете л’ оно чим се отуд лр’јети

Кажемо вам свима с поносом, без стида: 
Тад бн ове горе други Термопили, 
Ми синови њини сви Шпарганци били, 
А Краљ стари с нама биће Леонида.

Но полако само, војводо, полако!
Куд си тако нага. куда твоје хорде?
Зар срушитн мислиш ове ст’јене горде?!.. 
...ла, ха, ха... полако, војводо, полако!..

Будва, 14. новембра 1915.
М. Г. Шћепановић 

нар. учитељ. —

Писмо бугарског ОФИцира
Петроградско „Новоје Времја*  

објавило је писмо бугарског капе- 
тана Торкома, који се борио у Га- 
лицији уз Ратка Димитријева, а сада 
рањен лежи у једној петроградској 
болници. Г1исмо је упућено на дан 
објавс рата Бугарске Србији ми 
нистру војном Бугарске, Жекову, 
који је био учитељ и пријатељ ка- 
петана Торкома.

Бугарски официр пише:
Силе Споразума гараитовале су 

Бугарској да ће добити Македонију. 
Њихова лојалност не смије се сум- 
њичити. Евроиа никад неће постати 
њемачка прћија, и Њемачка никад 
неће моћи уништити колосалан И- 
сток, нити уништити руску војску.

Ако су руске тврђаве и биле па- 
ле, наше живе снаге неуморио се 
боре против Нијемаца. Раније или 
доцније, Русија ће доћи главе ње- 
мачком орлу; то је питање времена 
и ми вјерујемо и надамо се.

Али куда срља нестрпљива Бу- 
гарска? Сјетите се катастрофе од 
1913. Послије оног братоубилачког 
рата, ми смо, разговарајући искре- 
но, међу собом, строго осудили 
заблуду бугарских политичара то- 
га времена и, ето, други полити- 
чари чине исте грјешке, много теже.

Г. Радославов обмањује народ, 
војску. Екселенцијо, спасите част 
војске која вам је повјерена. Трг- 
ните је из провалије у коју је гу- 
рају авантуристе. Интереси Бугар- 
ске, њена прошлост, њена предања, 
буне се противу рата са Србијом. 

Напасти Србију значи напасти Ру- 
сију Ослободител.ку и њене савез- 
нике. Зар ви можете, као минис- 
тар, узети на себе одговорност за 
овај иови рат, овога пута оцеуби- 
лачки? Смијете ли вп потписати 
њену смртну пресуду, јер Бугарска, 
побједилац или побијеђена, неће 
изаћи жива из ове катастрофе.

Да се добије Маћедонија, Буга- 
ри треба да окрену свој борбени 
фронт од Ниша према Цариграду.

Ако су бугарски државници та- 
ко заслијепљени да чине споразум 
са Турцима, који су неданно клали 
Бугаре, који сада истребљују Јер- 
мене, онда треба, прије напада на 
Србију, оборити кип Цара Осло- 
бодиоца, који је спасао Бугарску, 
и на његовоМ мјесту ископати ду- 
боку костурницу за све Русе којн 
су пали у балканским кланцима, за 
све Бугаре који су гинули на Луле 
—Бургарсу, на Чаталџи. Тамо гдје 
је ирије била историја ослобођења 
захвална Бугарска урезаће ове ри- 
јечи: „Овдје почива незахвална Бу- 
гарска.**

Зпоупотребљавање Пољака
ЗаробљенИ њемачки војници, при 

пролазу кроз Кијев, иричали су 
руским повинарима да су Нијемци 
саградили у Лавову велику лабо- 
раторију за израду отрових гасова, 
а највише хлора.

Нијемци употребљавају за радове 
у озој лабораторији искључиво Но- 
љаке и Галичане, а и Алзашане. 
Рад је тежак и скопчан са великом 
опасношћу. Тако, напримјер, првих 
дана септембра у лабораторији се 
угушило двјеста радника, јер је 
прснуо један балон пуп отровног 
гаса.

Исто гако, Нијемци све радове 
око отрових гасова у окопима дају 
Пол>ацима и Алзашанима, који вр- 
ло често страдају.

Енглесна Санезницмма
Према изјавама енглеског мини- 

стра финансија, Енглеска је до сада 
позајмила Савезницима шесг мили- 
јарда франака.

Енглвска пажња
Један енглески војник, који-није имао ни 

родитеља ни блиске пријатеље, објавио 
је с бојног ноља у једноме лнсту, да ће 
се сматрати за врло срећног ако бн л\у 
неко писао из Енглеске.

Резултат је био сјајаи још првог дана. 
Војник је добио 6 сандучића са разли- 
читим иоклонима, 98 већих аманета и 
око 3.000 писама.

Тако се Енглеска одужила одмах 
своме војнику.

Поријвкло загушљивих гасова
Варварска употреба загушљивих гасова 

у рату налази се још код старих варв^ра: 
код Монгола под Џингис Ханом, стра- 
шннм војсковођом који је, освојивши 
варош Херат, оставно од 100 хиљада 
становнпка живих само 40, и нодигао 
пирамиде одлубања на четири угла Азије. 
Овај јешмао неке чудновате машине које 
су пуштале загушлшве гасове и натјери- 
вале у бјегство непрнјатељску коњицу. 
Мисли се да се та машина састојала из 
неке као стуб широке цијеви, пуне смрд- 
љивих гасова, коју је носио коњ, а при 
дну цијеви била је запаљена ватра; и кал 
би ова машина упала међу тешку заиад- 
њачку коњицу или међу лако наоружане 
чете муслиманскцх краљевина у предњој 
Азији, постизала је паклено дјејсгво. Тако 
су били разјурени мађарски коњаниии 
краља Беле, тако су подлегли кирасири 
војводе Хајнрпха од Шлезије, који су у 
битци код Липшца покушали да зауставе 
монголске хорде. — Дакле, као што се 
види, чак ни загушљиви гасови, које сад 
у рату унотребљују Нијемци, нијесу ње- 
мачки проналазак. Они уопште нијесу 
никад ништа нронашли.

■  ■ -■■ ■ ■■ ■.■■■■■ ■■■ 

ПИПЛТвПДМ ИУТУ у Катунској улици број 160. 1ЈЏИ1Н0НМ П.У ПЈ За услове упитати мене или 
г. Сава Вујовића на Цетињу.

Никола Рацковић
(бр. 396, 1,2) в. д. школског надзорника.

Штампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник н одговорни уредник Марко Драговић.


