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•За вр&мв светског рата је прогрес ар- 
тилерије био велики. Број модела ору- 
ђал њихов калибар, домет, тежина ору- 
ђа и зрна, као и твихова моћ на мети, ра- 
сту до фаитастичности. Број самих ору- 
ђа од три до летири на батаљон, пред 
попетак светског рата, попео се на 10 до 
14. После рата скоро у евима државама 
оруђа су сваковрсних модела. Ова много- 
бројност врста настала је ратним запле- 
љивањима, али, како она рђаво утине на 
снабдевање муницијом, то се све држа- 
ве труде да их у границама финанспј- 
ских могућности еведу на што мањи 
број и зато врше преоружања.

АРТИЛЕРИ.ЈА СРПСКЕ ВОЈСКЕ
У устанку 1804 г., под Карађорђем, 

Срби су први топ употребили марта 
1804 г., при нападу на Шабац. Карађор- 
ђу је овај топ послао новосадски вла- 
дика Јован Јовановић преко Димитрија 
Пуљевића, трговца из Сремске Митро- 
вице. Прво је послао један топ, а онда, 
после недељу дана, и други, са топџи- 
јом Матом, који је управљао овим пр- 
вим српским топовима. Топови су прво 
оправљени у Варадину, а тек онда, са 
ђуладима и каром, пребачени у Србију. 
Били су гвоздени и око метар дуги.

, Оба ова топа употребљена су при опса- 
ди Београда. Колико је Карађорђе имао 
топова, осим ова два, не зна се, али је 
познато да је, у октобру 1810 г., у бор- 
бама око Лознипе, имао 13 топова. Исто 
тако имали су топове и војвода Стеван 
Синђелић и Хајдух-Вељко. По свој при- 
лици Карађорђе је приликом освајања 
турских градова заплењивао и топове, 
а, према подацима др. Алексе Ивића, 
проф. Универзитета, неки су топови од 
1804—1813 г. ливени и у Београду и он 
је у бечком војном музеју нашао два 
топа на којима стоји напис, немачки и 
ћирилицом, да су изливени у Београду 
1812 г. „за владенија Георгија Петрови- 
ча I, Врховног Волода Српског Народа“.

АРТИЛЕРИЈА

Ови су топови од бронзе, један кал. 
12,5 см. други кал. 7,8 см, (први 151 см.г 
други 135 см.).

И почетком другог уетанка, 1815 г. 
Срби су имали топове. 1835 г. Кнез Ми- 
лош је добио из Дариграда седам ше- 
стофунтовних топова, а иете године у 
Бечу је купљено 14 топова (8 шестофув- 
товних, 4 дванаестофунтовна и 2 три- 
фунтовна).

Затим су српски топови ливени у То- 
поливници у Крагујевцу. Први топ из- 
ливен је у Крагујевцу 1853 г. за владе* 
кнеза Александра Карађорђевића. У 
први мах изливена су 42 топа шеото- 
фунтовна — глатка, 14 хаубица кал. 13' 
см. (8 КЈ атких и 6 дугачких), а касније* 
је ‘изливено још 18 топова од 12 см. каж 
и шест дугачких хаубица, кал. 16 см, 
1860 изливено је још 24 брдске дутачке' 
хаубице (12 см. кал.), дакле свега 104 
топа.

1862 год. Србија је имала 104 топа (16 
12-фунтовних топова, 66 6-фунтовних и 
22 брдске хаубице). Ови топови били су 
од бронзе, глатки и спредпунећи се, а 
зрна су од ливеног гвожђа и округла 
(ако су пуна, звала су се ђулад, а шупља 
су се звала гранате). Упаљачи су били 
дрвени, уздуж пробушени, а шупљина 
је била испуњена пресованим црним 
барутом, који се запаљивао споља још 
у топовској цеви. Опаљивање топова 
вршило се фитиљем, кроз фаљу, која 
је озго пробушена, или фрикционом' 
цевчицом. (Од ових топова неки су 
употребљени и у рату 1876 г.).

1863 г. у наоружање су примљени' 
жљебни — олучни бронзани топови 
спредпунећи се, сиетем Ла Хит, модол 
француских топова систем Ла Хит 858: 
И ови су топови рађени у крагујевачкој 
тополивници. Били су: 4-фунтовни теш- 
ки пољски, 4-фунтовни лаки, пољски и 
4-фунтовни брдски а доцније и 12-фун- 
товни олучни бронзани, 12-фунтовни 
бронзани олучни мерзери и 4-фунтовеи

АРТИЛЕРИЈА
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бронзани олучни горски мерзери, који су 
ливени од бронзе (100 делова бакра и 11 
делова калаја), цеви су биле жљебне, а 
пунили су се спреда. Зрна су била гра- 
нате еа простим дуваровима са крилди- 
•ма за вођење у жљебовима, упаљачи су 
■били метални, конкусиони (фитиљ се 
напаљивао још пламеном барутног пу- 
њења у цеви). Са топовима система Ла 
Хит Орбија је водила ратове 1876-77-78 
н 1883 г. Пред рат 1876 имала је у стал-' 
ном кадру 8 пољских и 4 брдске бате- 
рије а у народној војспи 18 лаких бри- 
гадних батерија.

Пред рат 1876 образовано је прво пет 
артилериских пукова (на сваку дивизи- 
ју  по један пук), сваки пук од 3 бате- 
рије, а батерија је имала 8 топова, За- 
тнм, свака пешадиска бригада I позива 
!(било их је 18) имала је по једну лаку 
батерију, а за целу било је образовано 
.3 брдских батерија, по 6 топова на ба- 
терију. У току рата образоване еу ба- 
терије од 6 топова, пошго се показало 
да су батерије од 8 топова сувише гло- 
мазне. Образоване су још за четничку 
војну батерије наоружане горским .мер- 
зерима. Србија је у овом рату имала и 
једну Крупову 8 см. челичну батерију 
и два швајцарска бронзана острагана.

У рат 1877 Србија је ушла са 23 пољ- 
■ске тешке батерије, 7 брдских и 1,12- 
фунтовном батеријом, поред неколикб 
мањих батерија, које су после овограта 
сасвим избачене из наоружања због 
сувише слабог дејсгва.

1885 г. Србија је у Француској пору- 
чила Де Банжове пољске и брдске то- 
пове кал. 80 см., којима је била наору- 
жана и француска артилерија.

Фабрика је, 1886 г., извршила је испо- 
руку. Српска артилерија је тада преору- 
жана са 45 пољских и 7 брдских батерија 
(по 6 топова на батерију). Пољски Де 
Банжови топови добили су назив 88 мм. 
пољскп топ м. 85. Састав пољских бате- 
рија био је: 6 топова, 8 кара и 1 лафет,

а брдских 6 топова, 8 лафета и 120 му- 
ниц. сандука. Ови топови остали су у 
наоружању српске артилерије до 1910 г. 
а у светском рату, 1914-18 г., играли су 
видну улогу при одбрани Бебграда и 
других положаја. 1916 г. пали су у руке 
непријатељу, при повлачењу српске вој- 
с-ке. Ма да су Де Банжови топови били 
конструисани за црни барут, код њих је 
употребљен малодимни барут.

Поновно преоружање српске артиле- 
рије извршено је 1910 г. брзометним то- 
повима од 75 мм. система Шнајдер, мо- 
дел 1907. (Ови топови поручени су Шнај- 
деровој фабрици у Крезоу, Француска, 
17 децембра 1906 г., а испорука је извр- 
шена До краја 1909 г.). Поручено је било 
47 пољских батерија кал. 75 мм. и 9 
брдских батерија кал. 70 мм. (Свака пољ- 
ска батернја 4 брзометна топа, 12 кара, 
3000 метака; брдска батерија: 4 топа и 
100 сандука за муницију, сваки сандук 
8 метака).

Накнадно је поручено још 16 цевн 
за пољске топове м. 907, како би се има- 
ли топови за пробе у Крагујевцу и Обн- 
лићеву.

Код исте фабрике поручено је, 1910 г. 
]ош 40 пољских брзометних батерија. 
Пред рат 1912 г. Србија је имала 90 пољ- 
ских брзометних батерија (4 топа, 8 ка- 
ра) и 9 брдских брзометних батерија (од 
4 топа), свега 390 топова. (Брзометни то- 
пови нз друге поруџбине добили су на- 
зив: 75 мм. брзометни топови м. 907-А.

Српски опсадни топови и пољСке ха- 
убице. Са топовима које је Србија запле- 
ннла у Нгнпу, 1877 г. и топовима поруче- 
ним, 1897 г„ у Шнајдеровој фабрпци (16 
топова од кал. 12 см. м. 1897, 22 хаубице 
нстог калибра и модела и 6 мерзера кал. 
15 см. м. 1897, сви систем Шнајдер—Ка- 
не), српска артилерија је 1904 г„ имала 
12 Круповнх острагана од 8 см„ 13 од 9 
см„ 4 од 12 см., 3 кратких, од 15 см. и 
3 од 15 см. обалских, затим 8 рускнх 
острагана (10,66 см.), 16 Шнајдер—Кане,
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м. 1897 (12 см.). 15 српских бронзаних 
<12 см. — 12-фунтовних), 4 бронзана — 
кратка спредњака (12 см.), 36 срп. мер- 
®«ра-спредњака (12 см.), 12 српских брон- 
заннх острагана (15 см.) и 2 бронзана 
цариградска (15 см.), свега 138 оруђа. 
1910 г. порутено је у Шнајдеровој фабри- 
цн у Крезоу још 40 хаубица (8 хауб. бр- 
зометних батернја од по 4 хаубице кал. 
12 см н  2 хаубичне брзометне батерије 
са по 4 хаубнце кал. 15 см.).

У светском рату сав овај материјал је 
пропао, и, евакуисано је за Француску: 
24 брзометна и 4 Де Банжова пољска 
топа, 8'брдских топова разних модела и 
три заплењене хаубице (кал. 10 см.).

По реорганизацијисрпско војске, Фран- 
тгуска је наоружала нашу артнлерију са 
75 мм. пољским брзометним топовима м. 
12 и м 97, 120 мм. и Г55 мм.. брзометним 
хаубицама, 120 мм. дугачким топовима, 
рововеким оруђима 58 мм„ Азен-хауби- 
цама, пешадиским топевима 37 мм. итд.

АРТИЛ ЕРИЈА КРАЉЕВИНЕ ЈУГО- 
СЛАВИЈЕ.

Брдскг артилерија краљевине Југосла- 
вије има у наоружању 65 мм. брдске то- 
иове м. 1906, 75 нм. брдске топове 'м. 15 
ћ 100 мм. брдске хаубице м. 1916. 65 мм. 
брдски топ м. 1906 набављени еу на 
Крфу и француског -су порекла, а друга 
два су Шкодиног система.

Пољска артилерија: 75 мм. пољски топ 
м. 12, 75 мм. пољски топ м. 97, 80 мм. 
тгољски топ м. 5/8, 100 мм. пољска ха- 
убица м. 14, 105 мм. пољска хаубица м. 
•98/09, 105 мм. пољска хаубнпа м. 16, 120 
ш  пољска хаубица м. 1910, 150 мм. 
пољска хаубица м. 1910, 150 мм. полгока 
хаубица м. 1914, 155 мм. пољека хауби- 
ца м. 1917, 105 мм. дугачки топ м. 1915, 
105 мм. дугачки топ м. 1913.

Рововска оруђа су углавном францу- 
•ска и аустриска и то су: 58 мм. и 240 
мм. мерзери.

Противаеропланска зртилерија: 88 мм.
лротиваеропланокибрзометнитоп м. 1914. 
(Детаљније о свима овим оруђима види

под: Брдска артилерија, пољска артиле- 
рија, рововска оруђа, хаубице и против- 
аеропланска артилерија. — Ието тако -о 
артилериском наоружању позединих зе- 
маља види под именима тих земаља).

АРТИЛЕРИЈА НА МАРШУ в. Наступ- 
ни марш, бочни марш и одступни марш.

АРТИЛЕРИЈА НА ПРЕДСТРАЖИ је 
нераздвојни део сталне предстраже. 
Њен је задатак „тучење предтерена ис- 
пред главног положаја а делом и ис- 
пред предстражарског”. Артилерија се 
не придаје маршевским предстражама. 
Распоред се врши дању.

АРТИЛЕРИЈА У БОРБИ. Артилерија 
у борби има за задатак да силом свог 
моћног ватреног дејства помаже пеша- 
дију: у нападу да. ломи све препоне, ко- 
јо сметају њеном напредовању, тј. не- 
пријатељеву живу. снагу и његове орга- 
низације, а у одбрани да јој омогућине- 
поколебљиви и победоносни отпор. Ову 
своју општу улогу артилерија врши на- 
рочитим посебним задацима: тучењем и 
уништавањем живе снаге, батерија, бор- 
них кола, блиндираних аутомобила, во- 
зова, балона, аероплана; затим, кидањем 
веза, рушењем организација, тучењем 
комуникација и разних прилаза, узнеми- 
равањем непријатеља, гађањем зрнима 
са отровним и загушљивим гасовима, у 
циљу заслепљивања осматрачница и ко- 
мандних места, као и у циљу разних 
других неутралисања.

У нападу на непријатеља, који је ра- 
није посео положај, задатак је артиле- 
рије:

Приликом подилажења: да не дозволи 
да пешадија потпадне под непријатељ- 
ску артилериску ватру а да она не буде 
у могућности да је узме у заштиту.

У уводној борби задатак је артилери- 
је: потпомагање, заштита и праћење да- 
л.ег покрета претходничке _пешадије — 
иивиђање.

Приликом припремног напада: под за-
штитом претходничког распореда или 
ватре појединих батерија, артилерија из
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гдавнине заузима своје положаје. Тежља 
је стварање ватрене надмоћности. Циљ 
је у првом реду неутралисање неприја- 
тељске артилерије.

Приликом јуриша: у припреми јури- 
нга, артилерија дефинитивно завршава 
груписање ватре, развијајући максимум 
дејства, Делом ватре притискује позади- 
ну непријатељског положаја и саобраћај, 
спренавајући приступ резервама. Увек 
спремна за учешће у сузбијању непри- 
јатељског противнапада.

У случају успеха артилерија гони ва- 
тром непријатеља, не дозвољавајући му 
да се групише, а у случаЈу неуспеха 
концентрше ватру «а месту неуопеха 
н жртвује се за спас пешадије.

Гоњење врши ватром сва артилерија, 
а покретом прво пратећа артилерија, ар- 
тилерија придата пешадији или пак 
она која је у њеиој непосредној близи- 
ни. Померање се врше по наређењу или 
по иницијативи.

У сусретној борби задатак је претход- 
ничке артилерије да потпомаже прет- 
ходничку пешадију у брзом заузимању 
потребних тачака или да импресионнра- 
непријатеља о озбиљнос-ти акпије пара- 
лншући његову активност. Положај за- 
клољен, развој на ширем фронту, по 
групама.

Приликом одбране задатак је артиле- 
рије заштита сопствене пешадије и лом- 
љење нападачеве офанзивне способно- 
сти. Отварање ватре се врши по наређе- 
њу трупног команданта и иницијативи 
потчиљених старешина. За време поди- 
лажеља нападачевог артилернја омета н 
отежава развој нападачу, тукући њего- 
ву артилерију у развоју и друге важни- 
је циљево. Са приближавањем напада- 
чеве пешадијо ватра се постепено поја- 
чава, кад она лодиђе сасвим близу бра- 
ниоцу, артилерија преноси ватру на ње- 
не резерве.

У про-тивнападу (испаду) задатак је а. 
да га прнпреми и потпомогне, концен- 
тришући ватру н развијајући максимум

дејетва на изабраном правцу, а у по- 
вратном нападу спрема и обезбеђење 
налада. Део артилерије врши масовна и 
пзненадна гађања на непријатеља који 
се још није на заузетом положају орга- 
низовао, а други део спречава прилаа 
непријатељског појачања, дејствујући на 
његове резерве.

Приликом отступања делови одређени 
за заштиту отступања дејствују до по- 
жртвовања, тукући најближе и најопас- 
није циљеве. Делови одређени за при- 
хват, ио заузимању новог положаја, при- 
хватају ватром отступајуће делове.

Распоред артилерије у борби мора д& 
буде такав да сваког момента може деј- 
ствовати максимумом своје ватрене мо- 
ћи против нападнутих објеката или на 
теренске зоне, које треба браннти. Сем 
тога, треба да је готова да интервенише 
без одлагања и у свима борбеним фа- 
зама. Ова потреба налаже да се распо- 
ред артилерије изврши изоловано, чиме 
се проширује зона успешног дејства, 
умањуЈЈг мртви углови, дели ризик и 
олакшава снабдевање и доцније поме- 
рање.

Начелно, артилерија треба да је с.а- 
сређена у рукама најстаријег трупног 
команданта армије или дивизије, којом 
они управљају преко команданата артн- 
лерије. Различити узроци (велика шири- 
на фронта, непрегле^дно земљнште итд.) 
могу захтевати да се извесни делови 
пољске или брдске артилерије стављају 
под команду појединих пешадиских ко- 
манданата (колона или отсека). Њихева 
улога према додељеној артилернји слич- 
на је улози команданта дивизије према 
његовој артилерији, :а најстарији арт. 
командант у колонн пли на отсеку при- 
ма улогу команданта артилерије. Ови о- 
двојени деловп артнлерије ипак морају 
да одржавају непрекидну везу са својим 
органским командантом артилерије, како 
би он, по наређењу, могао да концентри- 
ше ватру и на друге циљеве. Трупнн 
команданти наређују колико артилеријв-
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треба заложити, а колико држати у ре- 
зерви. Они јој дају отсеке за положаје, 
одређују задатке и наређују час отва- 
раља ватре. У току борбе стално над- 
гледају и управљају рад артнлернје и, 
према ситуацији, одређују јој активност 
и силину њеног гађања, као и потрош- 
њу муниције. Осим тога, они регулишу 
узајамно дејство артилерије са другим 
родовима војске, а нарочито са пешади- 
јом, рововским оруђем и ваздухоплов- 
ним снагама. Између команданта трупа 
и комалданта артилерије треба да по- 
стоји стална измена мисли и погледа.

Извиђање и избор положаја врше сви 
артилериски команданти — командири. 
Командант артилерије (одреда, дивизије, 
корпуса, армиске артилерије) прати у 
извиђању трупног команданта, од кога 
прима задатак и наређење за поделу 
артилерије и отсек за плаеирање. На 
осиову ових података и личног извиђа- 
ња или проучавања на карти дели до- 
бивену зону на потчињене јединице, да- 
јући им у исто време и задатак и зоне 
дејства.

Важност циљева опредељује трупни 
командант, а у детаљу командант арти- 
лерије, по начелу да су најважнији ци- 
љеви они који су и најопаснијн.

Концентрација артилериске ватре по 
времену и простору на важне циљеве, а 
иарочито противу решавајућих тачака 
од веома великог је значаја. Домет ар- 
шлернје и покретљивост њене путање 
даје јој могућност да дејетвује не само 
у корист јединица које  нормално пома- 
лсе, већ може имати и своје евентуалне 
циљеве пред суседним јединицама, ра- 
ди концентрације ватре према захтеву 
борбене потребе и узајамних помагања. 
Ова концентрација врши се по наређе- 
њу трупног команданта, у одређени час, 
са одређеним бројем метака, а трајање 
је 3—5 минута.

Изненађење важи и за артилериско 
дејство као једна од најсигурнијих за- 
лога за успех, па, због тога, треба те-

жити да се оно оствари како у почетку 
борбе, тако и у њеном развоју у свима 
подесним моментима.

Уздужна (фланкирајућа) артилериска 
ватра јако увеличава морално и матери- 
јал-но дејство, па је зато треба увек кори- 
стити, кад се има могућности. Корисно је, 
због тога, да и суседне јединице пома- 
жу једна другу уздужном или косом 
ватром својих артилериеких делова. Ако 
се сопствени делови артилерије пласи- 
рају у суседне отсеке, с тим да имају 
добру везу с пешадијом коју помажу, 
постићи ће се још бољи резултати.

Тесна лична веза свих артилериских 
команданата са пешадијом, у чијем сек- 
тору дејствују, апсолутно је потребна.

Прекид ватре. Трупни командант, на 
основу тактичне ситуације, може донети 
одлуку да се артилериска ватра привре- 
мено обустави. Пред јако надмоћном не- 
пријатељском ватром и кад стање пегаа- 
диске борбе то допушта, поједини офи- 
цири, који командују артилеријом, рачу- 
најући ту и командире батерија, такође 
могу привремено да обуставе ватру, но 
с тим да су свесни одговорности ко- 
ју тада примају на себе. У критичним 
борбеним моментима не треба се бојати 
никаквих губитака.

Проману положаја, а нарочито уназад, 
начелно треба вршити по одобрењу или 
пристанку трупног команданта. У хит- 
иим пак случајевима промену пололсаја 
у иапред могу наредити и_ команданти 
артилерија, а кад је у питању да се од- 
лучно и брзо искористи какав успех, 
онда и сваки командир батерије^може 
и треба да нареди тај покрет у напред.

Пошто, због промене положаја, арти- 
лерија за извесно време прекида своје 
дејство, а тиме и помагање пешадије, 
промену положаја треба наређивати са- 
мо онда кад Је сигурно да ће њено деј- 
ство бити веће с новог положаја или пак 
кад су циљеви ван домета.

Кад се деси случај да артилериЈа у- 
троши сву муницију, она не сме због
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тога да напусти свој положај, осим у 
случају кад се то нареди. „Није грех 
изгубити своја оруђа, ако је артилерија, 
по цену ових губитака, испунила овој 
задатак. Ак0 су официри ^збачени из 
строја, топовођа, па чак и послужиоци, 
треба да умеју и сами да извуку кори- 
сти од својих оруђа до последњег метка 
и последњег човека".

Оближње трупе дужне су редовно да 
заштићују своју артилерију.

АРТИЛЕРИСКА ГАЂАЊА деле се по 
дејству на рушеће гађање, чији је за- 
датак потпуно унипгтење или онеспо- 
собљење циља и гађање за неутралн- 
сање (само привремено онеспособљење 
циља, потпуно или делимично).

По тактичној намени артилериска га- 
ћања се деле на рушећа гађања и за- 
прежна, баражна гађања, заштитно та- 
ђаље, узнемиравајуће гађање, уништа- 
вајуће гађање, репресивно гађање, кон- 
трабатирање, гађање са специјалним 
зрнима, артилериске припреме н про- 
тивприпреме. (Детаљније о свима вр- 
етама гађања види под њиховим име- 
нима).

АРТИЛЕРИСКА ЗРНА, која су данас 
у употреби, ова су: разорно зрно (гра- 
ната), шрапнел, гранат-шрапнел и епе- 
цијална зрна. (Детаљнпје о артилери- 
с.кнм зрнима види под. њихо?им име- 
нима).

АРТИЛЕРИСКА ПРИПРЕМА обухвата 
с.во врсте артилериских гађања пред 
само извршење пешадиских напада ра- 
ди рушења препреке утврђења, ућут- 
кивања непријатељских оруђа као и 
живе силе браниочеве. У њој учествују 

•сва оруђа по напред утврђеном плану. 
Време њеног трајања се унапред одре- 
ђује и зависи од степена јачнне утвр- 
ђења. Може битн неколико часова или 
неколико дана. Ако се жели постићи 
изненађење, артилериска припрема у- 
опште се не врши.

АРТИЛЕРИСКА ПРИПРЕМА ГАЂА-
ЊА је рад од пријема заповести за по-

АРТИЛЕРИОКА

седање положаја па до почетка гађања* 
односно оиаљења првог метка. Сврха је 
артилериске припреме гађања да се са- 
ма радња гађања што успешније извр- 
ши. Нма Је две врсте: брза, у маневар- 
ској војни и потпуна, кад се има вшпе 
времена. Ова друга је нарочито добра 
јер скраћује време трајања коректуре 
и штеди мунзцију. У припрему спада: 
извиђање и избор положаја, одређива- 
ње почетних елемената, извођење бате- 
рнје на положај и осматрање.

АРТИЛЕРИСКА ПРОТИВПРИПРЕМА 
је планска акција браниочеве артиле- 
рије у циљу спречавања артилериске 
припреме и напада пре него што се 
развио. Као и у артилериској припремв 
која је изазива, учествују сва оруђа 
вршећи уништавајућа гађања са пре  ̂
кидима. Ако се зна тачан час артиле- 
риске припреме, може се са противпри- 
премом почетн пре ње.

АРТИЛЕРИСКА РЕЗЕРВА установ- 
љбна је у светском рату у великим вој- 
скама, н у њеном се саставу налазе ра- 
зни калибри лаке и тешке пољске и те- 
шке артилерије „са великом стратеги- 
еком покретљивошћу”. Њен је задатак 
да служи као сретство за маневар, које 
је на расположењу главном коман- 
данту.

АРТИЛЕРИСКА ШКОЛА основана је 
у Србији 6 марта 1850 г. као наставак 
кеке врсте курсева, који еу постојалв 
при београдској Тополивници, за вој- 
ничко образовање младића. Према „У- 
стројенију" у Артилериску школу су 
примаии „младићи доброга поведенија, 
који су филозофическе или са добрпм 
успехом гемназијалне или на страни 
предуготовничке науке свршили". 30 
августа 1850 год. Главни војни штаб 
потврдио је први списак 23 пнтомда 
прве класе Школе. Ти првн питомцв 
бнли су: Никифор Јовановић (артиле- 
риски пуковник у пензији), Вучко Кан- 
дић (ннЈе свршио школу), Мијат Човић 
(није свршио школу), Коста С. Протић,

АРТИЛЕВИСКА
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(ђенерал, краљевски намесиик), Милош 
Петровић (није свршио школу), Милојко 
Лешјанин (ђенерал у п. и бивши мини- 
стар војни), Лазар Војводић (пешад. 
потпоручник), Алекса Карапавлов, Ми- 
ливоје Радојковић, Михаило Динић, Са- 
ва Ивановић, Љубомир Апостоловић- 
Узунмирковић, Милутин Јовановић (ни- 
су евршили школу), Тихомиљ Николић 
(ђенерал у пензији, бив. министар вој- 
ни), Арсеније Станојевић (арт. пуков- 
ник у пензији), Марко Катанић (поча- 
сни ђенерал), Тодор Бојовић (арт. пот- 
пуковник), Велимир Стефановић (није 
свршио школуХ, Александар Николић 
(пређашњи инжењерски нуковник). Јо- 
ван Стојадиновић и Стеван Перовић (ни- 
су свршили школу). Припремни курс са 
овим питомцима почео је 6 септембра 
1850 г. и трајао је до 1 децембра исте 
године. Пријемни испит у школи поло- 
жила су 22 питомца, који су одмах про- 
нзведени у чин наредника, који имају 
за све време трајања школе. Школа је 
трајала иет година а у њој су преда- 
ване: „артилериска наука, математика, 
начерганије, физика, механика, хемија, 
слецијална фортификација, тактика, ге- 
ографија војна, историја војна, франпу- 
ски језик, артилериско ученије, лабора- 
торијум, јашење, пливање и фехтова- 
ње, поред тополивничког рада“. Први у- 
правитељ А. ш. био је Фрања Зах, који 
јо тада и.з графанске службе преведен 
у војску у чину артилериског капетана. 
Настава је била бесплатна а питомци 
су добијали бесплатно и одело, обућу, 
рубље и све остало. Питомци су доби- 
јали на име плате 8 цванцика месечно 
и, као додатак, 3 талира. Униформа пи- 
томаца састојала се од плаве кале, пла- 
гог мундира, плавих панталона а ши- 
њел је био суре боје. Носили су чизме. 
За разлику од остале војске питомци су 
носили ширите а од 2 априла 1852 г. и 
на погоњчицама по два унакрсна топа. 
Нож су носили испрва о рамену а по- 
том око појаса, а 16 маја 1875 г. питом-

ци су добили пруски кадетски нож еа< 
опасачима од бланкледера и пафтама 
са земаљским грбом.

Питомци прве класе, 11 ^жтобра 185& 
г., унапрећени су у чин потпоручника, 
Било их је свега десет.

Артилериска школа нмала је дванаест 
класа, а 1888 г., 18 јануара, претворнла 
се у Војну академију. ХАртилериека 
школа се налазила на месту садашњв 
старе зграде у улици Милоша Великог. 
Артилериска школа је дала нашој вој- 
сци 196 официра. Између осталих, Ар- 
тилериска школа је дала и ове наше 
истакнуте војнике: војводе Радомира:
Путника. Степана-Степу И. Степанови- 
ћа, Живојина Мишића и Петра Бојовн- 
ћа, ђенерале Тихомиља Николића, Ко- 
сту Протића, Милојка Лешјанина, Пе~ 
тра Топаловића, Димитрија Ђурића,- 
Саву Грујића, Јована Петровића, Вукб- 
ман Арачића, Јована Мишковића, Ми- 
лована Павловића, Јована Атанацкови- 
ћа, Леонида Соларовића, Михаила Жив- 
ковића, Михаила Срећковића, Михаила 
Магдаленића, Стевана Пантелића, Јова- 
на Анђелковића итд.

Управници Артилериске школе били 
су: Фрањо Зах, од 5 јуна 1850 до 1 фе- 
бруара 1859, од 1 јуна 1860 до 22 сеп- 
тембра 1865, од 1 октобра 1868 -до 23 ма- 
ја 1874; генерал Ранко Алимпић, од 1 
фебруара 1859 до 1 јуна 1860; генерал 
Милојко Лешјанин, од 22 септвмбра 186:5 
до 1 октобра 1868, од 23 маја 1874 до 20 
октобра 1875, од 9 јуна до 1 новембра 
1880, ђенералштабни пуковник Љубомир 
Ивановић од 10 октобра 1875 до 20 ма-р- 
та 1879, ђенерал Јован Анђелковић, од 
21 маја до 1 октобра 1879 и ђенерал Сте- 
ван Здравковић од 1 октобра 1879 до 9 
јуна 1880 (кад се А. ш. претворила у 
Војну академију он је остао на том по- 
ложају 1886 г.).

АРТИЛ ЕРИСКА ШКОЛА ГАЂАЊ А 
в. Школе гађања.

АРТИЛЕРИСКЕ ПОДОФИЦИРСКЕ 
ШКОЛЕ в. Подофицирске школе.
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АРТИЛЕРИСКЕ РАДИОНИЦЕ састоје 
=се из потребног броја одељења за о- 
правку свих врста артилериеког матп- 
рнјала, који се у трупним радионицама 
није могао поправитн. А. р. придају са- 
мо јединицама које у свом саставу и- 
мају органску артилерију.

АРТИЛЕРИСКИ АЕРОПЛАН је сваки 
аероплан одређен за директну сарадњу 
са артилеријом. Он је у ствари покретна 
осматрачница, за коју, начелно, не по- 
стоји могућност скривања, Пошто је у 
могућности да дође вертикално изнад 
■циља врло му је лако да одреди његов 
положај и растурањазрна око њега. 
Како је још снабдевен и радио апара- 
том, у могућности је да достављајући 
растурања зрна, врши све врсте корек- 
туре и реглаже.

АРТИЛЕРИСКИ МУЗЕЈ ВОЈНЕ АКА- 
ДЕМИЈЕ в. Војни музеји.

АРТИЛ ЕРИСКО СЛАГАЛИШТЕ в.
(Слагалишта.

АРТИЛ ЕРИСКО-ТЕХНИЧКА СТРУКА
®рши у нашој војсци све послове око 
испитивања, набављања и израде ору- 
жја, муниције, експлозива као и снро- 
р.ина за израду целокупне убојне спре- 
ме, Она сиабдева војску целокупном др- 
а:авном убојном спремом и материјалом 
по артнлориској гранн, н то како у ми- 
ру тако и у рату, и прати развој са- 
времене артилериске технике. Артиле- 
риско - техничку струку чине: артиле- 
риско - тохнички официри, пнжењери- 
офицнрн, војно-технички , чиновници и 
службеници грађанског реда. На челу 
струке је начелник Артилериско-технич- 
ког одељења Министарства војске и 
морнарице чија је дужност да се стара 
о свима стварима ове струке, о њеном 
усавршавању н попуњавању стручним 
тохничким особљем. Он се даље стара 
о усавргаавању и управљању целокуп- 
тгом службом у земаљским оружним 
■фабрикама и радницима као и у фабрп- 
кама муниције и експлозива и сарађује 
у свима питањнма која се односе на

развој домаће индустрије по артилери- 
ској грани и на припремама ове инду- 
стрије за ратне сврхе“ (Чл. 23 Закона 
о устројству војске и морнарице од 6 
септембра 1929 г. и чл. 10 Закона о из- 
менама и допунама овог закона од 30 
септембра 1931 г.). Ова се струка попу- 
њава: 1) Официрима који сврше у зе- 
мљи или на страни вишу артилериску 
птколу или стручни факултет или дру- 
ге стручне школе равне овима, а који 
на двогодишњој практичној припреми 
код наших артилериско - техничких у- 
станова или код одговарајућих устано- 
ва на страни покажу спрему и споееб- 
ност за артилериско-техничку струку. 
Они се преводе у струку са чином и 
рангом који су дотле имали; 2) Лицима 
грађанског реда, дипдомираним инже- 
њерима техничког факултега у земљи 
нли на страни, специјално оних струч- 
них грана техничког факултета, приме- 
љених у артилериеко-техничкој струни,
к.оји као чиновнички приправници на 
једногодншњем практичном раду код 
наших артилериеко-техничкнх установа 
буду оцењени као способнн за струку. 
Они се постављају за инжињер-поруч- 
ника ако су за чиновничке приправни- 
ке примљени по завршеном факултету. 
Лица која долазе из које друге гране 
грађанске државне службе, постављају 
се са чином који одговара положајној 
гругш коју су имали у државној служ- 
би, но закључно са чином капетана I 
класе; 3) Лицима грађанског реда са 
свршеним у земљи или на странн тех- 
ничким факултетом, или вишом технич- 
ком школом равн.ом факултету, која по 
свршетку факултета односно школе као 
чнновннчкн прнправннци на једногодп- 
шњем практичцом раду код наших ар- 
тилериско-техничких установа буду о- 
цењена као способна за струку. Они се 
постављају за ннжег војно-техничког 
чиновнпка Ш класе артилериско - тех- 
ничке струке, Лица, која долазе из коЈе 
друге грано грађанске државне службе,
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иостављају се са класом која одговара 
положајној групи коју су имали у гра- 
Т.анској државној служби, но закључно 
са првом нижом класом; 4) Лицима гра- 
ђанеког реда са свршеном струнном 
средњом техннчком школом са завр- 
шним испитом равним потпуној сред- 
љој школи, која као чиновнички при- 
правници на двогодишњем практичном 
раду код наших артнлериско-техничких 
установа буду оцењена као способна за 
струку и положе пријемни испит за ни- 
зкбг војно-техничког чиновника IV кла- 
се; 5) Артилериским подофицирима и 
иодофицирима пиротехничких, барутан- 
ских и аутомобилских јединица, који су 
у чину наредника или наредника-вод- 
ника прослужили најмање шест годи- 
на и који на једногодишњој припреми 
(курсу) код артилериско-техничких у- 
етанова покажу спрему и способност за 
вршење административно - техничких 
нослова у струци и положе прописни 
ис-пит за нижег војно-техничког чинов- 
ника IV класе; 6) Лицима грађанског 
реда, са свршеннм техничким факулте- 
том или са свршеном средњом технич- 
ком или другом одговарајућом средњом 
стручном школом равном потпуној или 
непотпуној средњој школи, као и свр- 
шеним питомцима војно-занатске школе, 
који по свршеној школи као државпи 
мајетори прослуже уепешно три године 
но војно-техничким заводима. Сва ова 
лица постављају се за елужбенике гра- 
ђанеког реда по одредбама Закона о чи- 
новницима, а на звања која су предви- 
ђена Законом о чиновницима. н  Урод- 
бом о форма.цији војске (чл. 10 Закона о 
изменама и допунама Закона о устрој- 
ству воЈСке и морнарице од 30 септем- 
бра 1931 г.).. Највиши чин који артиле- 
риско-технички официри могу да. доби- 
ју у војсци је чин техничког ђенерала, 
који је у рангу дивизијсвог ђенерала.

АРТИЛЕРИСКО - ТЕХНИЧКИ ОФИ- 
ЦИРИ, в. Артилериско-техничка струка.

АРТИЛЕРИСКО - ТЕХНИЧКИ ЧИ-

НОВНИЦИ в. Артилериско - техничка 
струка.

АРТИЛЕРИСКО - ТЕХНИЧКО ОДЕ- 
ЉЕЊЕ МИНИСТ АРСТВА ВОЈСКЕ И 
МОРНАРИЦЕ, в. Артилерис.ко-техничка 
струка.

АРТОА, некадања провинција у Се- 
верној Француској, у којој су се у свет- 
ском рату водиле три велике битке: од 
30 септембра—14 децембра 1914 г„ од 9 
маја - -  17 јуна и септембра—октобра 
1915 г. између француских и немачких 
трупа.

АРХИВА је скуп и склониште свих 
службених аката и књига, које се у у- 
становама и команди морају чувати ра- 
ди употребе, кад се ова укаже. При ве- 
ћим командама (Министарству војске и 
морнарице, Главном ђенералштабу, ар- 
миским и Дивизиским областима итд.) 
смешта се архива у једну или више 
засебних соба, а њено се уређење по- 
верава нарочито за то одређеном лицу 
— архивару. Архива се мора држати у 
највећој исправности и тако уредити 
да се сваки акт може брзо и лако наћи, 
а да није похабан или искварен. При 
мањим командама, пошто код ових не- 
ма нарочитих архивара, архива не сме 
бити велика, а дужност врши сам ста- 
решинд, помоћу потчињеног особља: а- 
ђутанта и писара. Да се архива не би 
уЕеличавала чувањем аката која нису 
од потребе, акта се категоришу према 
својој вредности овако:

1) Акта од трајне вредности, која се 
морају стално чувати у архиви. Овде 
спадају акта од историске и ратне вред- 
ности. Она се никада не уништавају, 
г.ећ се предају Министарству војско и 
морнарице — Главној архиви —■ на чу- 
вање, кад се то нареди.

2) Акта која имају трајну вредност 
за извесно дуже време. (Новчана акта, 
лична, материјална; акта која се одно- 
сц на организацију и формацију војске 
итд.). Овде се ово време чувања стави 
на кошуљици. На она акта, која се став-
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л.ају у архиву без кошуљице ставити 
време чувања при врху акта, више 
штамбиља. Акта овакве природе обично 
се чувају у архиви према својој врец- 
ности 10, 15, 20, 25 а највише 30 годииа.

3) Акта од незнатне вредности, у која 
спада сва остала службена преписка, 
коЈа има вредност још неко извесно 
време због везе у преписци. Чувају се 
у архиви најмање пет година, па се 
онда издвајају. ■

4) Акта без вредности за команду и
сва остала акта по којима је вођена по- 
луслужбена преписка. Ова се акта из- 
двајају сваке године.

5) Прописзне књиге (деловодни про- 
токол, отворен и поверљив, регистар и 
помоћна књига, експедициона књига, 
књига наредби и заповести, главни спи- 
сак војника сталног кадра, главни спи- 
сак стоке, прозивник, дневник занима- 
ња, болесничке књиге, људска и сточ- 
на, протокол кажњеннх, списак ствари 
и оружја и материјалне књиге), које су 
по командама вођене и држане, чувају 
се у командама и установама пет годи- 
на а после се предају Главној архиви 
Министарства војске и морнарице, где 
се чувају десет година, па се после о- 
вог времена, по нарочитом наређењу 
Миниетра војске и морнарице уништа- 
вају. Од овог се изузимају главни спи- 
скови војника, који при командама тре- 
ба да остану десет година, а у Главној 
архиви 20 година а после тог времена 
к они се уништавају, по напред наве- 
деном. У овом циљу архивар издваја 
ова акта по годинама, затим пише ре- 
ферат претпостављеном старешини и 
тражи комисију да издвојена акта у 
циљу уништења прегледа. Сва акта на- 
значена за чувагве у архиви треба у- 
ређивати слажући их редом један на 
други, што се ради на два начина, по 
реду деловодних нумера, без обзира на 
садржину, и по предметној садржини. 
Првим начином се служе основне једи- 
нице и остале команде и установе њи-

ховог ранга, које не воде регистар, & 
све остале команде и установе слажу 
акта по предметној еадржини. Да се о- 
вако сложена акта не би растурала, ме- 
ћу се по свршетку сваке године у фас- 
цикуле. Оне се добро увежу канапом 
и еместе редом у рафове архиве, тако- 
да њихове нумере иду редом с лева 
на десно (в. фасцикула). На сваком акту 
који се стави у фасцикулу треба мет- 
нути регистров знак. Да би се архива 
одржавала у реду и тачно, ниједан акт 
без знања и одобрења старешине или 
архив-ара не узима се са његовог ме- 
ста и не износи из архиве. Издавање 
аката, из архиве врши се само на о- 
снову реверса примаочевог, у коме тре- 
ба да је изражено: предметна садржи- 
на акта, деловодна нумера и одобрење 
на основу ког је акт узет. Архивар, од- 
носно старешина, где архивара нема, 
одговара за ред у архиви и за све ства- 
рн које се у њој чувају.

АРХИВАР, службено лице коме је у 
већим командама поверено чување ар- 
хиве.. Његова дужност је да тачно во- 
ди архивске послове, уређује архиву и 
издваја акта без вредности за команду, 
саставља на крају сваке године њихов 
списак по годинама, пише реферат и 
тражи комисију да издвојена акта ради 
уништења прегледа. За сва акта у ар- 
хиви он сноси сву одговорност.

АРХИМЕД, физичар и математичар, 
родио се у Сиракузи 287 г. а умро 212 
г. пре Хр. Доказао закон полуге, науку 
о тежишту и потисак у течностима.

АРХИТАС, грчки математичар из 400 
г. пре Хр., за кога се верује да је на- 
правио справу у виду голуба, која је 
могла да летн.

АРШИНАР ЛУЈ, француски ђенерал, 
један од освајача француског Судава. 
Рођен 1850 г. умро 1932 г.

А8 9 К марка италијанског експлозив- 
ног мотора са ваздушним хлађењем, 
компресором н редуктором.
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АСА АСОВИ

АСА, јудејски краљ од 994—904 г. пре 
Хр. Победио Мидијанце, некадањи арап- 
ски народ и израиљског краља Баса.

АСАМБЛАЖ вертикални снимак ма- 
њих предела — зона.

АСАС ЛУЈ, витез, капетан оверњске 
гарде (1733—1760), прославио ее 15 ок- 
тобра 1760 г. у клостеркалтској битци, у 
којој су Французи потукли Прусе. У 
француској војсци витез Асас је идеал 
војника и јунака, који не преза ни од 
очигледнв смрти ако је у питању чает 
оружја и отаџбине. 15 октобра 1760 г., 
са места на коме је биваковала францу- 
ска војска капетан Асас је, плашећи се 
непријатељевог лукавства, отишао сам у 
извидницу у оближњу шуму, где су га 
одмах ухватили непријатељски војници 
и запретили му да ће га убити ако буде 
викао. Без обзира на претњу, капетан 
Асае је викнуо колико га грло носи: 
,.Овамо, Оверњани, овде су непријате- 
љи!“. Истог тренутка пао је мртав, али 
је спасао од пораза француску војеку, 
коју је непријатељ био опколио, и чак 
јој осигурао победу.

АСЕН МИХАЈЛО, бугарски цар, (1246 
--1257).

АСЕНТАЦИЈА, в. Регрутовање.
АСИРИЈА, некадања краљевина у 

старој Азији, у басену Тигровом. Пре- 
стонице су биле прво Ел-Асир, па Ка- 
лах и најзад Нинива. Проширила ое по- 
сле многобројних победа. Била је чувена 
као ратничка земља. Оснивање медиј- 
ског парства срушило је Асирију у VII 
г.. пре Хр. Најславнији асирски влада- 
ри: Аеурбанипал, Теглатфиазар I, Сал- 
манавар, Сенашерио, Асархадан итд.

АСЈАГО, варош у Италији, главно ме- 
сто висоравни „Седам општина" (8ер1е 
Сотиш). Млетачка република је у Асја- 
гу регрутовала најбоље војнике. За вре- 
ме светског рата код Асјага на висо- 
равни, су вођене огорчене борбе између 
Аустријанаца и Италијана, у мају—јуну 
1916 и октобра—новембра 1917 г. и при-

ликом тих борба Асјаго је потпуно уни- 
гатен (7.000 ст.).

АСКАР, војник-урођеник у италијан- 
ској војсци, у којој постоје посебне уро- 
ђеничке, аскарске јединице. У њима су 
еамо официри Италијани. У абисинско- 
нталијанском рату 1935—1936 г. једини- 
це аскара играју видну улогу у првим 
борбеним редовима. Борбени су, издр- 
жљиви у афричком ратовању и храбри.. 
Аскари су најамници.

АСКОЛИ САТРИАНО, варош у Италији 
(некад Аскулум), код које је Пир, епир- 
ски краљ, 279 г. пре Хр. однео велику 
победу над Римљанима. Та победа Пира 
је стајала толико много жртава, да је и 
данас остала чувена реченица, коју је 
он изрекао после ове победе: „Још једна 
оваква победа и ја сам изгубљен!". Због 
ове победе код Аскулума, Пировом по- 
бедом назива се сваки војнички успех 
постигнут по цену огромних жртава.

АСКУЛУМ, в. АСКОЛИ САТРИАНО.
АСМАРА, главна варош у италијанској 

колонији Еритреји, војни центар. Слага- 
лиштД, стална војна болница, команде 
(23.000 ст.).

АСО (АЗЗО) 200, италијански експло- 
зивни авионски мотор који може да упо- 
требљава различита горива.

АСО (А530), италијански експлозивни 
авионски мотор од 12 цилиндера саком- 
пресором и редуктором. Јачина 800 РН,. 
са 2.200 обртаја. Облик V. Хлађење во- 
дом.

АСО (А880), италијански експлозивни 
мотор за ловачке апарате од 455 РН, са 
2.400 обртаја, са редуктором а без ком- 
пресора. Облик V. Ваздушно хлађење.

АСОВИ АВИАЦИЈЕ. Појединн ваздуш- 
ни хероји, који су у борбама у ваздуху,. 
иегичући своје личне вредности, хра- 
брост, моралне чврстине и способност,. 
успели да својом храброшћу однесу нај- 
мање 15—20 победа у ваздуху, названи 
су „асови авиације".

Међу њима било је и таквих, који су 
у току једног дана оборили по десет
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АСОВИ АСОВИ

аероплана (немачки пилот-ловац капетан 
Воекке, 12 марта 1916 г. у борбама код 
Вердена, оборио 10 . непријатељских зе- 
роплана).

Најпознатији еу асови у историји ави- 
ације:

а) Французи:
Капетан Сеог^ез Сиупетег (54 победе) 

(-ј- 11-УШ-1917);
П-П'0‘ручник: Воуап (35 победа) (+ 16 

јула. 1918).
П-поручник: СоШаг<1 (34 победе) ( | 

27 октобра. 1918).
П-поручник Вепб Богте (23 победе) ( | 

25 маја 1917).
Поручник: Оиег1п (23 победе) (-ј- 1 ав- 

густа 1918).
Поручник: Сћари! (16 победа) (-ј- 5 маја 

1918).
Остали у животу:
Еепе Ропск (75 победа). поручник Иип- 

ееззег (43 победе), нестао у Атлантском 
океану у месецу мају 1928 г. при поку- 
шају да прелети из Париза за Њујорк, 
Мабоп (41 победу), Воигјабе (28 победа), 
Ршзагб (27 победа), Нае§е1еп (22- победе), 
Маг1П0У1сћ (22 победе), (Мариновпћ је 
Орбин који је доброволнно ступио у 
француску војску, и умро је после рата), 
Неиг1аих (21 победа), БеићИп (20 победа), 
ЕгНсћ (19 победа) бе 81ас1е (19 победа), 
Ие Еотапе! (18 победа) бе Агр;иееН (15 
победа), с!е Тигеппе (15 победа).

б) Енглези:
Погинули:
Капетан: Маппоск (73 победе), калетан 

А1ћег1 Ва11 (43 победе), капетан Вгиплсш 
На1еб (27 победа), капетан Ргапс18 Мс 
Сићћеп (23 победе), капетан Оеог^е Тћот- 
8оп (21 победу), капетан Ј. П РгоИоре 
(18 победа) од којих 6 у једаом дану), 
поручник Веопагс! М. Ваг1о-д7 (17 победа), 
поручник СНуе Р. Оо11е1ћ (15 победа).

Остали у животу:
\Ут А. В1бкор (72 победе), ‘Јоз. Мс. 

СшМеп (54 победе), РћШр Р. РиНагб (48 
победа), Непгу УУ. Мк>11е1 (20 победа)
Јоћп Ј. Ма1опе (20 победа). 81ап1еу Еозе-

уеаг (18 победа), Еоћег! А. 1л111е ..(17 побе- 
да) и СИуе УУагтап (15 победа).

в) Американци:
Погинули:
ПоручнБк: Ргапск ћике (18 победа),

мајор Каои1 ћирћегу (17 победа).
Остали у жнвоту:
Еткепћаскег (26 победа).
г) Италијани:
Попинули:
Мајор: Вагасса (34 победе), поручник 

АИуаг1 8сагоп1 (18 победа).
Осталн у животу:
бсагош (26 победа), Ркс1о (25 победа), 

Еи11о сИ Са1аћг1а (22 победе), Вагассћш! 
(21 победу), Еапга (20 победа) и СегиШ 
(17 победа).

д) Белшјанци:
Осталн у животу:
УУШу—Соррепз (35 победа). - 
ђ) Немци:
Пошнули:
Капетан: Воекке (-ј- 28 октобра 1916 — 

на Ооми), капеган Мап1гес1 V. Еесћ1ћо1еп 
(80 победа) (-ј- 21 априла 1918), 1тте1тап 
( |  18 јуна. 1916 г.).

Остазга у животу:
Егпез! Ше1 (60 победа) ВшМеске, Рге1- 

ћегг V. АНћаиз, ВоелуепћагсИ, Ббгбег, Мг1п1- 
ртпб, НоћпЈог!, МиЈгег, ВаМатиз, Рагза- 
ћап, Ргапкћ Еитеу и Ваитег.

е) Аустријанци:
Капетан Блумовски (32 победе), по- 

ручник Линке-Крафорд (28 победа), по- 
ручник Фиола (24 победе), п-поручник 
Гренер (14 победа), поручник Мирослав 
Навратил (10 победа), наредник-вођа 
Киш, и наредник-вођа Ариги.

Од наших пилота-ловаца нстакли еу 
се у ваздушној борби (на Солунском 
фронту:

Поручник Миодраг Фомић (3 победе, 
поручник Миодраг Милетић (2 победе, 
рез. п.поручник Матија Хођера (1 по- 
беду); поручник Тадија Сондермајер (1 
победу) па француском фронту.

Треба јшп епоменути и француске пи- 
лоте-ловцо из састава ескадрила, придо-
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АСПИРАНТ АСФАЛТ

датих српској војсци на Солунском 
фронту, који су се истакли:

Поручници: Мариновић (3 победе) и 
Тиријан (3 победе) и п.-порунници Мар- 
тен (2 победе) и Корнемо (1 победу).

АСПИРАНТ је име које се употребља- 
ва за све оне који су на крају припре- 
ма за неку специјалност (занимање, 
струку). На пример: питомац Војне ака- 
демиЈв је официр-аспирант итд.

АСПИРИН је хемиско једињење у хе- 
мији звано ацетил еалицилне киселине. 
Добија се из сирћетне и салицилне ки- 
селине. У медицини се употребљава вр- 
ло много.

АСПРОМОНТЕ, гранитни масив у Ита- 
лији, 25 км. од Ређија. 1862 г. Гарибал- 
ди је код Аспромонта рањен и заробљен 
од војске Виктора Емануела Н.

АСТАТИЧАН МАГНЕТ је састављен 
из два магнета, чији су полови супрот- 
но постављени један на други тј. север- 
ни на јужни и јужни на северни. Код 
оваквих магнета смањуЈе се утицај зе- 
мљиног магнета, да северни пол магне- 
та увек окреће на север. Ако се узму 
два подједнако јака магнета, онда је 
утицај земљиног скоро нула. Зато се 
употребљава кад хоће да се повећа 
осетљив'ост разних инструмената (Гал- 
ваноскопи).

АСТАТИЧНОСТ је неосетљивост једног 
астатичног магнета према земљином 
магнетизму, тј. земљин магнетизам не 
обрће северни пол астатичног магнета 
према земљином северном полу. Он 
стоји у справи онако како је постављен, 
без обзира на земљине полове.

АСТИБОС у грчко-римско доба име 
данашњег штита.

АСТМА, гушење у дисању,
АСТОЛФ, ломбардијски краљ (749— 

750) кога је победио француски краљ 
Пепин Храбри.

АСТРА, француско друшт-во за из1- 
раду балона, дирижабала и авиона. Има 
у више вароши своје паркове у којима 
се могу потпуно израђивати све врсте

балона и дирижабла, Друштво је изра- 
ђивало и аероплане, модел Гојал, са 
једном елисом.

АСТРАГАН, врста крзна која носи име 
по вароши Астрагану на Каспијском мо- 
ру. Раније од астрагана правили су се 
официрски калпаци, огртачи итд. Данас 
Је астраган украс на униформама многих 
војсака а код нас су астраганом укра- 
шене доламе гардијских официра, као и 
њихови калпаци.

АСТРА-ПРАТАПОПЕСКУ је румунски 
извиђачки авион двокрилац, двосед с 
мотором Хиспано-Суис од ј$00 РН. Ко- 
стур дрвени, елиса двоЈна. Доња крила 
мања од горњих. Највеђа брзина 205 км. 
Плафон 6.400 м. Поред инструмената за 
летење, снабдевен је апаратом за бе- 
жичну телеграфију, фотографским апа- 
ратом и апаратом за удисање кисеоника 
на великим висинама. Наоружан Ј'е са 
три митраљеза. Конструкција инжењера 
Пратапопеска, а израда румунске фа- 
брике .,Астра“.

АСТРОНОМСКА ШИРИНА, удаљеност 
неког небеског тела по вертикали од 
равнине у којој земља врши годишње 
кретање.

АСТУРИЈА, стара провинција у Шпа- 
нији. Ранија краљевина Астурија, 1037 
г., присаједињена је Кастилији, а за вре- 
ме монархије, од 1388 г. па до недавно 
шпански престолонаследници носили су 
титулу принца од Астурије.

АСУАН (бјепа), варош на обали Ни- 
ла у Горњем Египту.

АСУНСИЈОН или АСУНЗИОН, престо- 
ница Парагваја и војнички центар 
(125.000 ст.).

АСУРБАНИПАЛ, владалац у Асирији 
669—629 год., за чије је владавине Аси- 
рија била светско царство, организовано 
п одржавано војном силом. Први је 
освојио Мисир.

АСФАЛТ постаје, у природи и ее- 
штачким путом, од петролеја (гаса), кад 
овај стоји дуже времена на ваздуху од 
кога прими кисеоник (оксидише се). На
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АСФАЛША АТАШЕ

ннској температури је у чврстом стању. 
Боје дрне. Тамне сјајноети. Загреван, 
запали се, топи и гори чађавим пламе- 
ком. Употребљава се за израду финијих 
путева. Највише га има у С.А.Д., у јед- 
ном језеру на острву Тринидаду (Јужна 
Америкај и око Мртвог Мора. У нашој 
земљи има га у Вргорцу (Далмација), 
у Корушкој и код.села Бунитрења, јуж- 
но од Врања.

АСФАЛТНА ТРАКА је обична пант- 
љика, натопљена растопљеним асфал- 
том, који остаје при дестилацији петро- 
леума. Увијена је у котур, да се не би 
сушила, у ком случају постајв неупо- 
требљива. Служп за обавијање електрич- 
них проводника, пошто је одличан изо- 
латор.

АТАВИЗАМ, наслеђе моралних и фи- 
зичких особина. Не мора да се јави код 
првих и директних потомака. Употре- 
бљава се у хипологији са истим значе- 
њем. Услед те особине треба пазити 
код расплода да се не употребљавају 
грла са манама.

АТАК (ГаНа^ие) напад, јурнш. Фран- 
цуска реч; и код нас се упстребљава у 
литератури у истом значењу.

АТАНАЦКОВИЋ ЈОВАН, ђенерал у 
пензији (рофен у Неготину 24 марта 
1848 — умро у Веограду, 9 августа 1921 
г.). Пошто јеу  родномместу свршиогим- 
назију, 9 октобра 1865 ступио је у сед- 
му класу Артилериске школе (Војне а- 
кадемије), коју је свршио као трећи у 
рангу и 1 јануара 1870 произведен у чин 
артилериског погпоручника. За ђенерал- 
штабног капетана I кл. произведен је 
21 марта 1878, за пуковника 1 новембра 
1892 и ђенерала 6 децембра 1897. Први 
пут је пензионисан 10 августа 1900, ре- 
активираи 20 новембра 1902 и поново 
пензионисан 31 марта 1906 г. Бно је вод- 
ник пољске батерије до 1872, од 1872 до 
1875 -команднр Ћуприске народне бате- 
рије, па командир I брдеке батерпје, 
1879 ордонанс офицнр Њ. В. Кнеза, 
1881—1882 шеф штаба артилернске бри-

гаде, од 1882—1883 шеф штаба дивизије 
стајаће во-јске. Био је и командант Шу- 
мадиског пешадиског пука. У -рату 1876 
учествовао је као командир друге пољ- 
ске батерије и друге тешке батерије Ти- 
мочког артилериског пука и као шоф 
штаба Крајинске војске, а у рату 1877-78 
налазио се на положају помоћника ше- 
фа штаба Дринеког кора и шефа штаба 
Дринске дивизије. 1885 г. постављен је за 
шефа оперативне канцеларије штаба Вр- 
ховне команде. Од 1892—1897 г. командант 
Тимочке дивизијске области, министар 
грађевина -од 1897-99 г., па је те године 
био министар војни.

АТАНАЦКОВИЋ Ј. МИЛАН, артилери- 
ски бригадни ђенерал (рођ. 1880 у Бео- 
граду — умро 1936 год.). Отац му је био 
ђенерал Јован Атанацковић. Ступио 
у Војну академију 1898. У. чин артлле 
риеког потпоручника унапређен је 1900, 
у чнн поручнпка 1904, капетана друге 
класе 1908, капетана прве класе 1911, ма- 
јора 1913, потпуковника 1915,- пуковни- 
ка 1920, бригадног ђенерала 1925 г. У- 
чествовао је у српско-турском п српско- 
бугарсвом рату као командир батерије у 
Дунавској дпвпзпјп првог познва, у 
светоком рату као команди-р батерије и 
командант дивизиона у Дунавској дивн- 
зпји. Нарочито се одликовао у борбама 
на Мачковом Камену и Солунеком фрон- 
ту. Одликован је више пута. Пензиони- 
сан је с преводом у резерву 7 децембра 
1927 год.

АТАР в. Реон
АТАШ Е (војни): Официр придодат

амбасадорима или посланствима у стра- 
ним државама са задатком да студира 
организацију војне силе дотичне држа- 
ве и прати њено развијање и све оно 
што је са њом у вези. Њпма се прпдо- 
дају н п-оморскп и ваздухопловнн офи- 
цнри.

Они ужпвају имунитет. Земљу у ко- 
јој су напуштају пре објаве рата т. ј. 
непосредно по прекнду дппломатских 
односа.
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АТЕРИРАТИ је стручан нзраз који св 
употребљава у авијацији и значи спу- 
штање авиона на земљу. Долази од 
‘француеке речи аНеггег (повалити на 
земљу, оборитн).

АТЕРИСАЖА, радња којом се макаква 
летећа мапшна, која је била у лету, од- 
војена од земље, доведе у додир с њом, 
дакле спушта на земљу.

АТИЛА, хунски краљ и освајач (434— 
453), који је с многим варвареким пле- 
менима у више махова пустошио Евро- 
пу, а нарочито Балкан. Умро је 453 г. 
на Дунаву, где се са овојим племенима 
био ловукао.

АТИЛА, део парадне униформе (блу- 
за) коњичких гардиских официра зеле- 
не боје, носи ее у свечаним приликама.

АТИНА, престоница Грчке од 1834 г. 
(460.000 ст.). Седиште врховних власти. 
Пристаниште Пиреј. У старом веку цен- 
тар свеколиког јавног живота у Старој 
Грчкој.

АТЛАНТСКИ ОКЕАН, налази се изме- 
Јју Европе, Африке и Америке. Повр- 
шина му је око 100,000.000 км2. Највећа 
до сада нађена дубина 8500 м. Попри- 
ште многих поморских битака. Атлант- 
ским Океаном данае кретаре енглеска, 
француска и америчка флота, које на 
обалама имају велике базе.

АТМОСФЕРА је ваздушни омотач зе- 
мље. Висина јој није тачно позната. Це- 
ни ее да ее креће од 80—500 км. Ово се 
доказује а) поларном светлошћу која 
достиже висину од 400 км а не може да 
постоји без присуства ваздуха, и б) по 
метеорима, који се услед трења о ва- 
здух усијају, а вифени су на 300 км зи- 
сине. Кад на овај омотач не би дејство- 
вала земљина привлачна снага (тежа) 
он би се, услед експанзивне силе вазду- 
ха, разишао у ваздушни простор.

АТМОСФЕРА, јединица мере за јачи- 
ну притиска гасова тј. притиска вазду- 
ха на један квадратни сантиметар, који 
износи 1033 грама, што одговара живи- 
ном стубу од 760 мм. Овај притисак од

једне атмосфере назива се још н нор- 
малним притиеком.

АТМОСФЕРСКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ је
количина електрицитета у ваздуху. При 
ведром времену он је по правилу пози- 
тиван и напон му се повећава што се 
више повећава виеина. Уопште се љегов 
напон преко дана правилно меља. Нај- 
већи је неколико сати по изласку сун- 
ца, затим пада до минимума неколико 
сати пред залазак, опет расте до макси- 
мума пред поноћ, да би достигао свој 
други -минимум пред зору. Средњи је 
око 11 часова. Због тих правилноети зо- 
ве се и нормалним атмосферскил елек- 
трицитетом. У односу на овај електри- 
питет земља је негативно наелеКтрнса- 
на; зато потенцијална разлика пада што 
се више иде у висину. При непогодама, 
водена пара растурена по ваздуху по- 
чиње да струји у вертикалном правцу 
и да се кондензује у капљице. Услед 
смањивања запремине, напон електри- 
цитета у капљици расте до невероват- 
них размера и тежи да се испразни, ла 
макар и на огромним растојањима. 'Е- 
лектрицитет у облацима може да буде 
и позитиван и негативан. Ако један об- 
лак са већим негативгшм потенцијалом 
од земље, дође у близину облака пози- 
тивно наелектрисаног, између њих ће 
доћи до пражњења, неутралисања, из- 
вршеног у виду огромне варнице, које 
драти јака треска и тутњава, што ми 
називамо грмљавином. Ако се пак пра- 
жњеље врши између облака и земље, 
варнице ће ударити у земљу огромном 
јачином и палити све што јој буде ста- 
јало на путу а може се запалити. Ова- 
кво пражњење зовемо гром. Блесак са- 
ме варнице у оба случаја називамо му- 
њом.

АТМОСФЕРСКО ПРЕЛАМАЊЕ ЗРА- 
КОВА. У ваздуху се чеето могу разли- 
ковати слојеви разне гуетине, који се 
јављају као последице различитог за- 
гревања, а стоје један преко другог. У 
пустињама, где је тло од врућег песка,
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нижи слојеви су ређи, јер су загрејали- 
ји од горњих. Ако сад са извесне виси- 
не пође један зрак на ниже, он ће услед 
прелаза из гушће средине у ређу (види 
преламање зракова) стално се ломити 
од нормале, док не дође до најниже тач- 
ке, кад ће променити правац и поћи на 
више, како ће и доћи у око посматрата. 
Услед тога ће се посматрачу учинити 
да види још један лик посматраног 
предмета, али испод хоризонта и обр- 
нут. Ако су пак доњи слојеви гушћи, 
онда ће се десити обрнут случај, најче- 
шће на хладним морима, само ће се сад 
обрнути лик видети изнад. Народно је 
веровање да ову појаву изазива вила 
Моргана, својом чаробном моћи, и отуда 
назив фатаморгаш. Иначе, за ово мор- 
нари имају свој назив „тера баба ко- 
злиће".

АТОЛЕ, острвца у облику прстена, 
обично у топлијим морима. Маса им се 
састоји искључиво од коралских вреч- 
њака.

АТОМИ су најситнији делови једне 
елементарне материје до којих се може 
доћи деобом. Они су невидљиви чак и 
за најусавршеније увеличавајуће апа- 
рате.

АТОМСКА ТЕЖИНА је број који по- 
казује волико је пута атом неког еле- 
мента тежи од атома водоника. Дакло, 
за јединицу је узета тежина атома водо- 
ничних обележена са 1

АТХЕЗИЈА или АДХЕЗИЈА је лри- 
влачна сила између молекила разних 
тела. Она може дејствовати само на вр- 
ло малим даљинама, обично у непоеред- 
вом додиру. Ово се може доказати две- 
ма потпуно уравњеним и углађеним по- 
вршииама од порцелана, које целом по- 
вршином могу да се приљубе једна уз 
другу и онда их је тешко одвојити. Код 
железнице атхезнја се јавља између мо- 
лекила шине и точка на локомотиви, те 
је ова у стању да повуче већи терет не- 
го што је и сама тешка, а да при томе 
точкови не клизају по шинама. Највећа

њена моћ је кад једно тело према дру- 
гом прелази из гасовитог или течног 
стања у чврсто, на чему се заснива ле- 
пљење, китовање и лемљење.

АЋИМОВИЋ ЈОВАН, артилериски бри- 
гадни ђенерал, (рођен 10 септембра 1886 
г. у Ужицу). Ступио у Војну академију 
14 септембра 1904 г. а завршио је 19 
ееитембра 1908 г. У Вишу школу Војне 
академије стунио је 1 октобра 1922 г„ а 
завршио је 1 октобра 1924 г. У свима 
ратовима 1912—1918 г. учествовао је као 
водник и командир батерије.

У чин потпоручника унапређен је 19 
септембра 1908 г., поручника 14 јануара 
1912 г., капетана II кл. 19 апрнла 1913 г., 
капетана I кл. 19 априла 1915 г„ мајора 
31 октобра 1918 г„ потпуковника 30 а- 
прила 1923 г„ пуковника 17 децембра 
1927 г., арт. бригадног ђенерала 6 сеп- 
тембра 1935 г.

Од 25 септембра 1908 г. до 1 априла 
1916 г. био је водник батерије; од 1 а- 
прила 1916 г. до 24 марта 1921 г. коман- 
дир батерије; од 24 марта до 1 октобра 
1922 г. командант дивизиона у Битољу; 
од 1 октобра 1922 г. до 1 октобра 1924 г. 
на Вишој школи Војне академије као 
слушалац; од 3 новембра 1924 г. до 20 
априла 1928 г. командант дивизиона Пр- 
ве армиске области, Јадранског артиле- 
риског пука и Првог дивизиона Морав- 
ске артилериске бригаде. Од 1 маја 1928 
г. до 9 маја 1929 г. у Кривој Паланци 
командант места; од 3 новембра 1935 
г. командант артилериеке Вардарске ди- 
визиске области на коме се положају и 
сада налази.

Одликован медаљама: сребрном — за 
храброст, сребрном и затном за храб- 
роот, Белим орлом еа мачевима V реда, 
Белим орлом са мачевима IV реда и Ка- 
рађорђевом звездом са мачевима IV 
реда.

АЋИМОВИЋ МИОДРАГ др„ редован 
професор Правног факултета у Суботп- 
ци, бивши активни судски пуковник. 
Писац многобројних правних раеправа.
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Носипад Карађорђеве звезде IV и дру- 
гпх одликовања п ратннх спомешца. 
(Рођен у Јагодини 31 марта 1875 г.).

АУГЕР ШАРЛ, француски ђенерал 
(1809—1859). Као артндеријски официр 
учествовао у рату у Алнсиру п на Кри- 
му, л у бнтии код Солферина.

АУГСБУРГ, варош у Баварској (165.000 
ст.).

АУГСБУРШКИ САВЕЗ образован је 
после Нантског едикта у Аугсбургу, Ба- 
варска, 1686 г. од Аустрије, Шпаније, 
БЈведске, Холандије и неких неманких 
државица, против француског краља Лу- 
ја XVI а дело је Гијома Оранжа, холанд- 
ског краља и војсковође. Савезници су 
водили против Француске деветогодиш- 
њи верски рат (1688—1697), који је завр- 
шен, после неколико великих францу- 
ских победа, миром закљученим у малом 
холандском селу Ризвику. (в. Деветого- 
дншњи рат).

АУГУСТА, в. АВГУСТА.
АУДИОН (пријемник) је обично једна 

и то прва цев у пријемнику, чија је уло- 
га да високофреквентне струје претвара 
у нискофреквентне тј. да струја добнја 
фреквенцију струје у микрофону, како 
би се на слушалиди произвело онолико 
трептаја мембране, колико је имала и 
мембрана микрофона.

АУДИТОР реч која се незванично упо- 
требљава као назив за судског официра.

АУЕЛИМИДЕН, туарешко племе, живи 
у Сахари (види Туарези).

АУЕРШТЕТ, место у пруској Саксо- 
нији, (580 ст.), код кога је Наполеонов 
маршал Даву однео над Прусима, 14 ок- 
тобра 1806 г., велику победу, док је На- 
полеон истог дана, потукао иепријатеља 
на Јени. Код Ауерштета француска вој- 
ска изгубила је 7.000, а Пруси 15.000 љу- 
ди. Због ове победе код Ауерштета мар- 
шал Даву добио је титулу војводе од 
Ауерштета.

АУСТЕРЛИЦ, в. СЛАВКОВ.
АУСТЕРЛИЦ, („АУСТЕРЛИЧКА БИТ-

КА“ ), славна слика чувеног француског

сликара Жерара, у којој је претставље- 
на битка код Аустерлица. Изложена је у 
Версају.

АУСТЕРЛИЧКА БИТКА, вођена 2 де- 
цембра 1805 г. код Аустерлица (Чехосло^ 
вачка) између Наполеона I и Русије и 
Аустрије. Назива се и „Битком три ца- 
ра“, јер су у њој учествовали Наполеон 
I, руски цар Александар I и аустријски 
цар Фрања II. Наполеон I је код Аустер- 
лица хтео да добије одлучну велику по- 
беду, а не да има обичну битку, па је 
стога своје густо збијене трупе између 
Шлапаница и бринског пута развио пре- 
ма праценском платоу и 1 децембра 
1505 г. овако их распоредио: Сише, од. 
Сантона (Босеника) од Гиршковица, је- 
дан пук утврдио је код Сантона, да обра- 
зује чврст ослонац левог крила, Кафа- 
лерија је поставио иза Сишеа, а Берна- 
дота иза Кафалерија, Вреде је остао код 
Иглау, испред ерцхерцога Фердинанда. 
Удиноа десно од бринског друма, испред 
Наполеоновог бивака, док је гарда иза 
љега. Мират, са својом коњицом, налази 
се иза фронта Кафарели—Удино. Ван- 
дам и Сент-Илер западно од Бозеничког 
потока, према Пунтовицу, Легранова ди- 
визија, иза Кобелница, поеела је Сокол- 
ниц и Телниц. Даву ноћу долази са 
Фријаном и Буреијером у Рајгерн. Са-, 
везничка армија је подељена у пет ко- 
лона и има ове положаје: Доктуров са 
8.500 људи на фронту Клајн—Хоетјера- 
дек—Аугезд, Ланжерон, са 11.600 људи 
налази се на његовом десном крилу на 
праценским висовима, Прлшбичевски 
13.800 људи) између Крзеновица и Пра- 
цена, а Коловрат, са 25.400 људи иза 
њега, пред Крзеновицом. Лихтенштајно- 
ва коњина (4.600 људи) налази се изме- 
ђу друге и треће колоне, у подножју 
праценског платоа, док је гарда под ве- 
лшшм кнезом Константином, 8.500 људи, 
у резерви под Крзеновицом. Ту се нала- 
зи и врховна команда. Кнез Багратион 
који је у претходници са 13.000 људи 
налази се на Тварошни.
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Због опасности од ерцхерцога Карла, 
који је долазио из Италије, Наполеон је 
морао да мења комуникациони правац 
л иравац отступања на Иглау и Балову. 
-За осигурање правца одвојио је 150.000 
људи, а свега 50.000 оставио за вођење 
(битке. Наполеон није хтео да заузме 
положаје на праценским висовима, ве- 
јрујући да ће незаузимањем овог поло- 
.жаја навести непријатеља на обилазак 
.његовог десног крила, које није било 
добро наслоњено. Док непријатељ буде 
вршио овај покрет, Наполеон је имао за 
јциљ да предузме офанзиву и уништи га.

Наполеон се задовољио положајима, 
'које је заузимала његова војска. Уочи 
-отсудне битке, Наполеон је са радошћу 
констатовао да ће се његова предвиђа- 
.ња испунити и да је непријатељ већ 
•гпочео своЈе обухватно кретање. 1 де- 
;цембра у 1 час поподне Иаполеон је 
'Скупио све своје команданте корпуса, 
из основа с њима испитао ситуацију и 
сваком одредио улогу у отсудној бнтци. 
Према његовом оперативном плану, 2 
децембра у 7 часова изјутра Сен-Иле- 
рова и Вандамова дивизија, нз Султо- 
г.ог корпуса, треба да буду спремне да 
с друге стране Бозеничког Потока поч- 
ну маневар за битку. Ова битка треба 
да буде „наступање степенима-с десног 
крила“.

.У току овог маневра Легранова је 
дужност да чврсто држи пролазе код 
Телница и Соколница, док ће Мират, 
под чију је команду стављен Божон, об- 
разовати центар лево од Султа, а Ла- 
нове две дивизије остаће скриЕене иза 
висова. Иза његових дивизија постави- 
ће се Бернадот, да образује његову 
другу линију. Удино ће стати на њего- 
во десно крило, а позади ова два кор- 
пуса гарда. Кафарели, у седам сати, 
прећи ће и сам Базенички Поток и раз- 
вити се десно од Алшеа. Даву ће из 
Рајгерна отићи на Султово десно крп- 
ло, тако да би непосредно ударио у бок 
све непријатељске трупе, које би про-

дрле кроз пролазе код Соколница и 
Телница. На дан битке, у пет часова 
изјутра, Наполеон је издао наредбу да 
трупе заузму раније означене положа- 
је. У седам сати" савезници су кренули 
у офанзиву. Пржибичевски се упутио 
на Соколнички замак а Доктуров мар- 
шује на Телниц. На његовом десном 
крилу је Ланжерон. Коловрат се упу- 
тио доњем делу долине између Сокол- 
ница н Кобелница. Чим ове нападне ко- 
лоне пређу Голдбах, и приближе Тура- 
шкој Шуми, дужност је била Баграти- 
она да изврши дуж бринског пута пре- 
судан напад На непријатељски подо- 
жај, заштићен на левом боку коњицом, 
а потпомаган гардом. Према овом, цело 
савезничко лево крило маршовало је 
према Голдбаху. Доктуровљева колона, 
која је нешто после осам часова избила 
из Аугезда, у девет часова дочепала 
ее Телничког пролаза. Ланжерон, док 
ова колона заузима положај у селу ко- 
је је отела, заузима Соколниц, Пржиби- 
чевски, долазећи за њим, не налази по- 
требан простор за своје развијање. У 
ово време скоро половина руско-аустрн- 
ске војске била је заузета на овој стра- 
ни. Даву1 је дошао пз Рејгерна у исто 
креме, бацно се на непрнјатеља, да би 
помогао Леграна. Султ, на центру, из- 
дао је око осам часова наредбу за кре- 
тање. У моменту кад први редови Ко- 
ловратове колоне допиру у Працен, 
Сент-Илерова и Вандамова дивизија пе- 
ле су се на праценски плато. Наполео- 
нова оф>анзива нзненадила је савезнич- 
ког главног команданта, и он је увидео 
опасност која прети његовој војсци, ако 
се Французи дочепају Праценског пла- 
тоа. Снага којом располаже није у ста- 
њу да одоли противнику, иако наређу- 
јв да со његова колона развије десно, 
а два батаљона баца у Працен. Јужно 
од бринског друма борба је такође от- 
почела. На левом крилу Бернадота ка- 
лази се Мират, који са својом коњицом 
наступа на Блазовиц. Велики кнез Кон-
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стантин и сам насгупа на Блазовиц и 
сукоб.вава ев са дивизијом Ривоа, која 
образује Бернадотово лево крило. Де- 
сно од великог кнеза Константина ко- 
њица се развија и напада Мирата. Сва- 
ка страна приписује себи победу, док 
С9 нзмеђу великог кнеза и Ривоа раз- 
вија борба. У приеуетву Наполеона, ко- 
ји је дошао на блазовилке висове, Риво 
заузима ово село, које руска гарда не 
уепева да преотме, јер цар на њу баца 
коњицу евоје гарде, а Кафарели у исто 
доба напада њен десни бок. Руска гар- 
да је принуђена, нешто после 11 ласова, 
да дефинитивно отступи. Између 9 и 10 
часова и Багратион улази у бој и наи- 
лази на Ланово чело, које и само насту- 
па на Бозениц. Велики кнез Констан- 
тин је отступио и Лан, Кафалери и Си- 
ше предузимају тада офанзиву против 
Багратиона, који је заузео Бозениц. У 
Рој улази и једна кирасирска дивизија 
(Отпулова), и руско-аустријско десно 
крило је одбијено. Багратион се повла- 
чи на Раужиц а онда отетупа према 
Ауетерлицу.

Око подне код Працена се, међутим, 
•одигравају пресудни догађајн. Трупе 
Кутузова, кога је потукао Султ, после 
напора да се дочепају висова, у најве- 
ћем нереду оступају према Крзеновицу 
и Грос-Хостјерадеку. Даву и сам ступа 
у борбу и одбацује резерве које су по- 
шле у помоћ Кутузову. Савезнички 
фронт је пробијен и све њихове трупе, 
које су се бориле на Голдбаху, отеече- 
не су од отступница и затворене код 
Сачанског -Језера, између Литаве и 
Голдбаха. Султ је био потпуно заузео 
праценски плато и наставио наступа- 
ње. Вандам је био упућен на Аугезд 
а  Сент-Илер на Соколниц. На тај начин 
довршено је било изоловање савезнич- 
ког левог крила. Вандам је, око два ча- 
са поподне заузео Аугезд, док Даву 
полази да нападне Соколниц и Телниц. 
Доктуровљева, Ланжеронова и Пржиби- 
чевскова колона потпуно је опкољена и

у два часа поподне битка је решена у 
корист Наполеона. 3 децембра рано из- 
јутра аустријски цар. предлаже примир- 
је, које Наполеон не прихвата, већ на- 
ређује својој војсци да настави гоњење 
непријатеља. Бернадот и Даву иду пре- 
ма истоку, Мират олмичким друмом до 
Нросница, а за њим иду Лан и Султ, 
пошто се тачно не зна којим је прав- 
цем непријатељ отступио. Савезници 
су, међутим, другог децембра увече 
прикупили своје трупе код Хоџежица, 
и у току ноћи се повукли на Чајк, где 
су стигли 3 децембра изјутра. Чегвр- 
тог су дошли до Холича, прешавши 
Мораву код Гединга. Истог дана по по- 
дне, у Саропшчкој воденици Фрања II 
и Наполеон су се састали. Тај састанак 
заврпшо се уговором којим су преки- 
нута непријатељства и завршен рат од 
1805 г. У Аустерличкој битци Наполеон 
јо први пут лично управљао велнком 
битком. Јурио је с положаја на поло- 
жај, издавао заповести и имао за цело 
време борбе преглед целе ситуације. У 
Аустерличкој битци први пут се издва- 
јају карактерни знаци, по којима се 
модерна битка разликује од оних из 
Фридрихове епохе, у којој је цела ар- 
мија морала и требала да буде способ- 
на да маневрише за све трајање битке, 
а ако би њена кохезија била прекину- 
та на једној тачки, цела би војска би- 
ла тучена. У модерној битци центар 
може бити пробијен, док обухватна кри- 
ла носе победу, једно крило може бити 
сатрвено, док друго сатире непријате- 
ља. Али, још вшпе, у добро вођеној 
битци увек се мора оставити неприја- 
тељу нека надмоћност, да би се на пре- 
судној тачки могла ангажовати бројно 
надмоћнија снага. Тако је, ето, Напо- 
леон на Аустерлицу оставио своје де- 
сно крило, Леграна и Давуа, на милост 
и немилост непријатељској снази, да 
би се могао снажан појавити код Пра- 
цена (пуковник гроф Јорк од Вартен- 
бурга: „Наполеон као војсковођа").
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АУСТРАЛИЈА, најмањи континент, не- 
зависни доминион, који улази у склоп 
Британског царства, састављев од шест 
федералних држава. Површина 7,703.000 
км.2; 6,600.000 ст. Престоница; Канбера, 
гл. градови: Сиднеј, Мелбурн, Аделаид 
и др. Откривена је у XVI в. од Португала- 
ца, а колонизована од Е?нглеза 1770 г. 
Највећа река Дарлинг-Мурај. Велик број 
језера, највеће Ејр. Савез аустралиских 
држава образован је 1900 г.

Војска: Савезна аустралиска држава 
има војску од 30.000 људи — доброво- 
љаца (пет дивизија пешадије и две ко- 
њице). Територија је подељена на пет 
еојних округа. Ваздухопловство: 6 еска- 
дрила авијације и 1 ескадрила хидро- 
авиона. Морнарица, која се налази и у 
формацијн британске ратне морнарице, 
састоји се од крстарица: „Мелбурн", 
..Сиднеј1'', „Брисбај“, „Аделаида" и неко- 
лико мањих крстарица и торпиљера.

АУСТРАЛИСКИ КОЊИ обично су 
средњег раста, ©нажни и чврсти. Имају 
дуге сгриве. Слабо оу оослупши. Обинно 
су од уврштених енглеских и арапеких 
коња,

АУСТРИЈА, федеративна република 
у Средњој Европи, захвата простор од 
83.833 км2 са 6,539.893 становника. (Гу- 
стина наоељености: 71 становнпк на 1 
км2). Има облик непрашилног полигона, 
који није повољан у војном погледу. 
По своме положају и планинском ка- 
рактеру личи много на Швајцарску, 
према којој има прнродну и сигурну 
границу, већ и зато што је ова неутрална 
земља. Аустрија је планинска земља. 
Пољопривреда је само могућна у доли- 
ни Дунава, поред мађарске и чехосло- 
ванке границе, те је присиљена да по- 
требу у намирницама подмирује уво- 
зом. Служи као једна од најважнијих 
раскрсница европских саобраћајних ли- 
нија, што јој обезбеђујо важну улогу у 
светској трговини.

Аустрија се граничи са запада, Швај-

царском н Лихтенштајном, са севера 
Немачком и Чехословачком, са истока 
Мађарском, а са југа нашом државом 
и Италијом.

Граница према Швајцарској и Лих- 
тенштајну води од тромеђе са Итали- 
јом, западно до Решеншајдека (Реше- 
на), пресеца реку Ин, пење се алпи- 
.ском групом планина Силврета, затим 
гребеном Ретнкона спушта се у Рајну, 
западно од Фелдкирха, иде РаЈном до 
њеног ушћа у Боденско Језеро, на ко- 
мо се налази тромеђа са Немачком.

Граница’ према Немачкој води од тро- 
међе на Боденском Језеру, обилази 
слив реке Илера тако да она припада 
потпуно Немачкој, сече реке Лех внше 
Фисена, Изар недалеко испод извора и 
Ин, код Куфштајна, Одавде води преко 
Оалцбуршких Алпа, испод Салцбурга се 
спушта на реку Салцах, којом води до 
њеног ушћа у Дунав и најзад Дуна- 
вом до Енгелхартсцела, пење се на 
главни гребен Шумаве (Чешке шуме'!, 
на коме се, недалеко од Блекенштајна, 
налази тромеђа са Чехословачком. Пре- 
ма Чехословачкој води од поменуте 
тромеђе, вододелницом реке Молдаве в 
Дунава до Гмида. Северно од Гмида 
иде у источном правцу час ееверно, 
час јужно до долине реке Таје (Дије), 
пресецајући је неколико пута, све до 
њеног ушћа у Мораву, тако да Знајмо, 
Микулов и Брежецлаве припадају Чехо- 
словачкој. Од Брежецлаве води на југ 
реком Моравом до њеног ушћа у Ду- 
нав н одатле Дунавом до моста код 
Братнславе, прелази мост на десну о- 
балу, где се недалеко од Братиславе 
налази тромеђа са Мађарском. Граница 
према Мађарској почнње од тромеђе у 
јужном правцу до Ханшага, канала ко- 
ји везује Нежидерско Језеро са Рабни- 
цом, пресеца језеро у његовом јужном 
делу, води премај. — ј.и. такодаШапрон 
(Еденбург) Гинс и Св. Готхард припа- 
дају Мађарској. Тромеђе Аустрнје, Ма- 
ђарске и наше државе налази се на во-
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доделници између Раба и Муре, неда- 
леко од аустриске бање Глајхенберг.

Граница према нашој држави води од 
тромеђе у јужном правцу, поред реке 
Кућенице, до Муре, одавде до Шпиља, 
преко Словенских Горица,, између Луча- 
на и Св. Јурнја на главнн гребен Козја- 
ка до Бистрице, пење се на Кашењак. 
Одавде се спушта у долину Драве, пре- 
лази је изнад Дравограда, води преко 
Стројне и западном вододелницом Ме- 
жице до врха Пече (2114 м.). Одавде иде 
главним гребеном Караванка преко Ве- 
ликог врха (1626 м.), Језерског врха

11216 м.), Кашутниковог Турена (2135 м.), 
ЈБубеља (1366 м.), Стола (2236 м.), Кепе 
(2144 м.) н Поткоренског Седла (1071 м.) 
до врха Пећи (1511 м.) на коме се нала- 
-зи тромеђа наше државе, Аустрије и 
Италије.

Граница према Италији води од тро- 
међе са Швајцареком преко превоја Ре- 
шена (Решеншојдека) гребеном Ецтал- 
ских Алпи, преко превоја Бренера пре- 
лази на гребен Цилертарских Алпи и 
Високих Таура све до виса Три гоепо- 
дара (3505 м.); одавде иде гребеном Де- 
'фергерских Алпа; источно од Тоблаха 
пресеца долину Драве, пење се гребе-

ном Карниских Алпи, спушта се у до- 
лину реке Зиљице, опет се пење гребе- 
ном Караванки, којим води до тромеђе 
са нашом државом, код внса Пећн.

Орографија: Аустрија је планинска
земља. Испуњавају је Источни Алпи 
који улазе из Швајцарске и Италије и 
протежу се ка истоку. На северу Дуна- 
ва, који тече кроз целу земљу почев од 
Пасаве на западу па до границе према 
Братислави на истоку, — простиру се 
огранци Ческо-Моравских планина. Пре- 
ма овоме поделићемо планине на двв 
области:

1) Облаот Алпа, и
2) Брдовити предео северно од Ду- 

нава.
1) Област Алпа испуњена је Источним 

Алпима. Двема уздужним браздама, по- 
дељена је на три планинска појаса.

а) Северни: долина реке Ила, долина 
горњег Ина, долина горњег Салцаха, 
превој Шобер, долина Лизинга, превој 
Семеринг и долина реке Лајтс.

б) Праалпи — средњи појас, који се 
лростире између ових бразда.

в) Јужни: долина реке Драве од изве- 
ра до Шпитала, којом води железничка 
пруга од Шпитала преко Тоблаха у до-
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лини Ријенца. Она је продужење велике 
бразде у Италији, на северу које се про- 
стире северни појас Алпи — звани Се- 
верни Алпи. Јужно од ове бразде је по- 
јас Јужни Алпи.

а) Северни Алпи сачињавају ови пла- 
нински масиви:

1) Форалбершки и Алгајерски Алпи, 
који се простиру између Рајне и Боден- 
ског језера са запада, и реке Леха са 
истока. На север се лагано спуштају, 
док не пређу у баварску висораван, а 
на југ у долине река Ила и Ина, Кроз 
масив је прокопан тунел Арлберг, дуг 
10 км. којим пролази пруга: Базел—Ци- 
рих—Ландек—Инсбрук—Беч. Висина им 
је испод 2000 метара.

2) Северни тиролски Алпи се простиру 
између Леха и Ина. Имају доста пре- 
воја, преко којих иду путеви из долине 
Леха и Изера у долину Ина.

3) Кицбихемски Алпи иду на запад до 
долина река Ина и Илера и на исток до 
реке Салоха и Целског језера. Достижу 
виснну иреко 2300 м. Превојем Турн во- 
ди пут из Кицбихела у долину реке 
Салцаха.

4) Салцбуршке Алпе су највише пла- 
нине у овом појасу Алпа. Највиши је 
врх Хохкениг са висином 3000 метара. 
Простиру се 'између Салоха и Целског 
језера са запада и реке Салцаха са ис- 
тока.

5) Горн>о-Аустр|Иаки Алпи се простиру 
између Еноа и Салцаха. Плавине ее од- 
ликују богатим лажиштима ооли. Имају 
наколико лепих језера, Северно од је- 
зероке области је плаиина Хауорук (760).

б) Штајерсшг рудни Алпи се одлику- 
ј.у својим рудним благом, наронито гво- 
жђем. Доетижу виоину пржо 2100 мета- 
ра. Захватају ироотор до потока Лнзин- 
га, превоја Шобера и долине Полтен на 
запад, реке Енса и Салце на север, на 
исток до линије Мариазе^-Мирцушлаг и 
на југ до Мирца и. Муре. Преко њих 
води железничка пруга из долине Евса 
у долину Муре преко Пребихела и из

долкне Салце у долину Мирца за Брук- 
преко Зевиоена.

7) Доњо Аустркоки Алпи, сачињавају 
планине Ефер, Ракс, Шнеберг и Бечка 
Шума. Џланине су виооке преко 1200' 
метара. Проотиру се до реке Енса еа 
запад, реком Салцом и линијом Марија- 
зеи—Мирцушлаг одвојеии су од штајер- 
ских рудних планина на југу, на исток 
до Штајнфелда и на северу на линији 
Штајер—Бајфохен — Билхелмсбург—Кло- 
стернајбург, одавде прел-азе у брежуљ- 
каст-о земљиште ка Дунаву.

б) Прзалпе сачиљавају ови масиви:
1) Силврета, висока 3300 м. и са неко- 

лико великих глечера и Ретикон, на 
граници са Швајцароком.

2) Ецтал-ски Алпи — на граници са 
Италијом, висоши су прево 3500 м, пуни 
глечера, -они су вододелница 1Јна и Еча.

3) Цилерталски Алпи су високи око' 
3500 м, врло тешко пролазни, пуни гле- 
чера, простиру се од превоја Бренера 
до ви-са Трн Госнодара где се додарују 
са групом Виоови Таури.

4) Виооки Таури се простиру од виса- 
Три Господара до линије Радштат— 
Качберг — река Лизар до Шпитала на 
Драви. Највећи врх ј.е Велики Гложнер 
висок 3797 м. Испод гребена је проко- 
пан тунел дут 8550 м. кроз који пролази 
железничка пруга Шпитал—-Хафштајн.

5) Корутк10-Н1тајероки Праалпи -су ре- 
ком Крком и превојем Најмарк подеље- 
н-и на Корушкн, западн-о и Швај-царски 
Праалии истонно. - Ви-ооки су до 2000 м.. 
прекривени веома гу-сто-м шу-мо-м а у 
Штајерслнм Алпима има рудника гво- 
лсђа. Нај-важнији -је нрелаз код Најмарж- 
та, куда пролази железиичка пруга, пут* 
из д-олтшо Драве до Целовца и Бе-љака> 
долином реке Крке (Гурка) у долину 
Муре. Зат1гм нревој к-од Обдаха, Кач- 
берг и -седло Тур-ах. На левој обали Ла- 
бодн-ице н-алаз-и се планина Гблнца која 
со завршава кошењаком код ушћа Ла- 
боднице у Драву.

6) Ниоки Таури се проотиру на левој:
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обали Муре, на север до реке Енса и на 
иеток до долине Палтен, лрееоја Шобер 
и потока Лнзинг. Преко превоја Шобера 
води железннчка пруга и добро израђен 
друм из долине Муре у должну - Еиеа,

7) Штајерски нижи Алпи, покривени 
еу лростра;1::м шумама и густо насеље- 
не са добрим путовима. Имају облик 
благих коеа са заравњеним теменима. 
Простиру се иеточно од реке Муре и 
Мшрца ка мађарској границп. Највшпи 
гребени су Штулах и Вексел. Иеточно 
од Брука је масив Хох Ланч. а северно од 
Граца вис Шекл. Важнији прелази су 
Семеринг, железнинка пруга из долине 
Мирца у долину реке Лајте, превој .се- 
верио од Фридберга, преко кога води 
добар друм и железничка пруга из до- 
лине реке Лафиица у долину реке Лај- 
те. Између Раба и Муре се протежу 
Рабталскн Алпи који су добро прелаз- 
ни. Од Вешсела ка Шапрану се пружа 
Розалија планина, дуж средљег тока 
Лајте и Нежидерског језера. је планина 
Лајта

в) Јужни Алпи, Од ових Алпа Ау- 
стрнји припадају делимично Карнински 
Алпп и Караванке.

1) Карнински Алпи иду од превоја 
Таблаха до упгћа реке Зиле у Драву. 
Подељени су у две групе: Карнијски 
Алпи — јужну и Зиљски Алпи — север- 
ну. Карнијски иду према граници Ита- 
лије а Зиљски се пружају између реке 
Зиље и Драве и завршавају се код Бе- 
љажа. Карнијски Алпи су тешко пролаз- 
ни а преко Зиљских има неколиво до- 
брих вомуиикација.

2) Караванке су источни наставак 
Карнијоких Алпи. Испуњавају простор 
ограничен на западу долином Зиљице 
до Трбижа, -на северу Драиом до Беља- 
1са, на истоку реком Мислињом, на југу 
потоцима Пака и Велуња, превојем код 
св. Вида, језерским превојем, Са-вом до 
Ратеча и Ратечким развођем. Планине 
су стеновите и тешко проходне. Дости- 
жу виоине веће од 2000 метара.

2) Брдовити предео северно од Дуна--
ва може ое иоделити на два дела: за- 
паднн и источни. Аустриска гранитна 
виоораван чини западни део. Висоравав 
је покривена шумама. Реже су дубово 
усечене. Има блатњавих ливада те мно- 
го отежава пролаз ван путова. Средња 
висина износи 600—900 м. Идући ка се- 
веру све ее више повећава, прелази у 
гребен чеоких масива та највећим ви- 
сом Блекенштајн на тромеђи са Немач- 
ком.

Источни део је наставак Бечке шуме. 
Испуњен је брежуљцима висине испод 
500 м. Одмах до обале диже се Бизам- 
брег (360 м.). Путна мрежа је врло добро 
развијева. Смештајне прилике су по- 
вољне нарочито у всточноме делу који 
је повољан за вођење операција.

Ргвнице, поља и котлине. Рекли смо 
да је Аустрија плаиинска земља и да 
има мало равница и поља, која су већа 
и мања проширења речних долина. Нај- 
већи део ових поља налази се на -еамој 
периферији земље те су тажо изложена 
удару првих дана у случају рата>.

У долини Дунава су најзначајиијв 
поља:

Ефердинско, проширење дунавске до- 
лине око Ашаха, Линцко, проширење 
долине око Линца. Гуето насељено, вео- 
ма плодно и вомуникално. Кремско, чи- 
ји се северни де-о зове Ваграм а јужни 
Тулнско поље. Бечки басен на обема 
обалама Дунава. Моравско поље, Штајн- 
фелд, Грацко, Липничко, долина Раба, 
Корушки басен, Раж долина Драве од 
Бељака до Галиције и долина Лабодни- 
це, широка 4 им.

Хидрографија. — Аустриске реке при- 
падају слпву Црнога мора а једним де- 
лом сливу Северног мора. Највећа ау- 
стрвска река је Дунав ж-оји улази у Ау- 
етрију код Пасаве а излази код Брати- 
славе. Најзначајније су му притоке са 
леве стране:. Морава, гранична река 
према Чехословачкој, са њеном притоком 
Дија (Таја) са десне стране: Лех, Ин,
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која извире у Швајцаратај, са притиком 
Салцах. Затим реке: Траун, Енс, Ибс, 
Ерлауф и Трајзен, Лајта, Раб, Драва са 
притокама са леве стране: Лизер, Крка, 
Лабодница, Мура са притокама Лизинг 
и Мирц. Оа десне етране притока Дра- 
ве је Зиљица.

Језера. —  Аустрија је б.огата језери- 
ма наротито у Корушкој и Горњој Ау- 
стрији.

У Корушкој су: Милштетсво, Осајово 
и Врбско. Сва су ова језера пловна и на 
њима се обавља редовна пловидба паро- 
бродима, затим Беотако и Блажко језеро.

У Горњој Аустрији и Салцбургу су 
највећа језера:

Атер, Волфганг, Траун и Халштетско 
од реке Трауна. У Бургенланду је Не- 
жидерско језеро.

Клима. —  У алписком делу влада 
оштра алписка 'Клима. Зима је дуга и 
јака и траје од 6—8 месеци. Горвва и до- 
ња Аустрија имају умерено континен- 
талну климу.

Места. — Главни град Аустрије је 
Беч оа 1,963.783 ст., политинки, к.ултур- 
ни и државни центар земље. У далини 
Муре Грац 15.300, важно расасршће ко- 
мувикације на доњој Мури. У долини 
Драве према нашој граници оу: Цело- 
вац и Бељаж, У долини Салца.ха, Салц- 
бург и у долини Ина Инсбрук.

Народна привреда. —  Услед планин- 
ског карактера земље, пољопривреда 
није довољно развиј.ена да би могла да 
задовољи потребе земље, те се мора у- 
возити годишње око 60.000 вагона раз- 
личитог жита, за иехрану становеиштва, 
Од жита највише успева ра.ж овас, 
пшеН'Иц.а, јечам и жужуруз. У многим 
делов'Има земље гаји се и 'Вромпир у 
доста велнкој мерн. Успева и шећерна 
репа воја није у стању да задовољи по- 
требе земље. Воћарство .је доста разви- 
јено. Нарочито се гаји винова лоза, ојро 
Беча н Бечког Новог Места. Шумарство 
тини највећи део прнродног богатства. 
Око 40% од целокупнв површгше земље

је под шумом. Рударетво је јако разви- 
јено. Угаљ је слабијег квалитета и не 
може да задовољи потребе земље. Нај- 
више га има у Штајерсвоо. Гвожђа има 
у изобиљу и врло доброг је жвалитета. 
Им.а га у Еорушкој, Штајеревој и Г. Ау- 
стрији. Магнезит се добија у знатаим 
количшнама. Највише га има у Штајер- 
свој ®од Фа.јча и у Корупшој код Мил- 
штатеког језера. Трговиша је прилндно 
развијена. Опољна трговина је пасивна. 
Најважн.иЈк увозни артикли су животне 
намирннце.

Железнице. — • Железничка мрежа у 
Аустрији је јаво развијеиа, нарочито 
у источшом делу. Целожупна дужина 
железничке 'мреже износи око 7000 км. 
којом управљају дирекције у Бечу, Лин- 
цу, Инсбруку и Бељаку. Главни цента.р 
железничке мреже је Беч.

Водени путеви. — Најважнији и најбо- 
љи водени пут је Дунав. Плован је од 
ПаоаЈве до Братиславе за бродове до 
350 тона, Од осталих река шкжне еу 
у доњим токовима Ин до Браунауна и 
Оалцах до Калајна, На евим већшм језе- 
рима се одржава такође воденн саобра- 
ћај осим Нежидерског језера које је 
плитко (0.50—0.70 м.).

Пошта, телеграф и телефон. —  По-
штанске везе у Аустријн су врло добро 
развијене. Целокугша >мрежа износи 
78919 км. са 2177 станица. Месне теле- 
ф>онске везе имају у дужини 495.527 са 
1970 јавних говорница. Имају сада не- 
колико јаких радио ставица (Дојчалтен- 
бург).

Државнс уређење. —  Аустрија је ре- 
публвка подељена на 8 истарскнх обла- 
ети. Беч чшни засебно административно 
тело.

Области су: Горња Аустрија; 2) Доља 
Аустрија; 3) Салцбург; 4) Штајерска;
5) Корушка; 6) Тирол; 7) Форалберг; 8) 
Бургенланд. Области се деле на оируге, 
ови на срезове, а срезови на оппгшна 
Овега има 12 варошких и 85 земаљоких
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округа. Зажовску власт здма Народао ве- 
Ае које се бира на 4 године. На челу 
владе је Савезни канцелар који одаова- 
ра Народаом већу за целокупан рад 
владе, коју оанињавају 10 мнннстара.

ВОЈОКА. — 1920 годане, законом о у- 
стројству војске изведена је оргаиизаци- 
ја војске. Закон је био састављен по од- 
редбама Сен Жермевског уговора о ми- 
ру. По овоме је административна и војна 
подела Аустрије изведена на 6 терито- 
ријалних и админиетративних области, 
и то: Бургенланд, Бен, Доња Аустрија, 
Горња Аустрија, Штајерска и Салцбург, 
Тирол, Корушка-, Форалберг.

Војека је најамничка и дели се ва ак- 
тивну и пасивну. Њен је задатак по Сен 
Жерменском уговору само одржавање 
реда и мира у држави. Уговором је по- 
менуто да укупн-о бројно стање офици- 
ра, подофицира и војнижа не оме лзно- 
ситл више од 30.000 и то најамнинке вој- 
ске. Попуна војске врши се врбовањем. 
<3ваки официр, подофицир и војвик сжла- 
па са државом уговор. Обавезши рок за 
нојника је 12 година од ког рока мора 
провестж у војеци најмање 6 годана. 
После одслуженог рока преводи се у ре- 
зерву. За официра је обавезан рок 20 
година, непрекидне активне службе. 
Подофицира може имати 2000. Официр- 
ски кор састоји се сем подофицира, из 
самжх ратних официра. Квалздгет дана- 
шших официра је добар. По уговору о 
миру, бројно стање официра не сме пре- 
лазити 1/20 од целокуоног одобреног 
бројног стања. Чланом 132. Сен Жермен- 
ског уговора, Аустрији се забрањује 
израда оружја и муниције за више од
30.000 људа колико јој је уговором до- 
звољено да држи.

Формација војске у миру. — Највиши 
орган за командовање је Мзднздстаретво 
војно. По уговору о миру Главни ђене- 
ралштаб не ностоји. Ф-ормирана је вој- 
сва у 6 мешовитих бригада, које носе 
редне бројеве од 1—6 по здмену дотздч-

них поврајздна. Пежадаја је формирана 
у 6 пукова од по 3 батаљона, са по 4 
чете и једним водом за везу. 6 алпи- 
ских лованких пувова од здо 2 батаљона 
са по 4 нете зд 1 вод за везу. Ови бата- 
љозди од својих 4 чеге имају три пеша- 
дије и једну митраљеску.

Артилерија је формирана у а) један 
самосталан артилериски пук, од 3 ди- 
визиона; б) 6 самосталних коњздчких ее- 
кадрона од по 3 вода коњичка и 1 вода 
митраљеског.

Коњица је формирана у 6 самосталних 
воњздчкздх ескадрона од здо 3 воњздчжа и 
1 вода митраљеског.

Инжењерија је формирана од 6 бри- 
гадних техничких батаљош, од по 2 че- 
те, 1 мостовог трена, 1 рефлекторовог 
вода и 1 алатног депоа.

Саобраћајне трупе су формиране од б 
бригадних аутоводова и 6 бригадних 
возар. водова. Санитетску и ветерзднар- 
оку службу обављају грађаноти левари 
и ветеринари.

Друпог априла 1936 годане, погажене 
су одредбе Сен Жармевсвог уговора и у 
Аустрији је заведена општа војна о̂ба- 
веза. Сви аустрздски грађани од 18 до 42 
године, подлежу општој обавезздој слу- 
жби и прегледу своје војне сп10100'беости.

После ово-г прекршаја Сен Жерменевог 
ушвора Аустрија је поздово осеовала 
Главни ђдаералштаб, комаздду ваздахо- 
пловства итд, Према подацима који еу 
се за сада могли добити, Аустрија је 
подељена на седам дивизиских области 
(1 и 2 дивздзија Беч, 3 Св. Пелтен, 4 
Линп, 5 Грац, 6 Инсбрук и 7 Целовап). 
Свака од ових дивизија здма моторизо- 
ване јединицо. Поред тога, аустриска 
војсжа већ данас расздолаже са јаком 
авиациЈом, оклопним возовима, најмо- 
дернијим тездкО'Вима здтд., што све цотвр- 
ђује да је модерна техника здотпуно за- 
ступљена у данашњој аустриској вој- 
еци, која располаже и са добро обуче- 
ним официрима-инслрукторича.

Наоружање: Аустриска пешадија је
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иаоружана краткшм пупжама сиетема 
Манлнхер, кал. 8 мм. У наоружаљу пе- 
шадије налазе се и лаки и тепши ми- 
траљвзи система „Шварцлозе", кал. 8 
мм. а артилерија >има у иаоружању: 75 
мм. брдске топове, 100 мм. брдске хау- 
бице, 80 мм. пољске топове м. %, 100 
мм. пољске хаубице, 100 мм. тешке то- 
пове, 150 мм. тешке хаубице, 140—260 
мм. бацате мина.

Овака арт. бригада и самоетални арт. 
пуж имају у наоружању по 2 тешка ми- 
траљеза еистема „Шварцлозе", за од- 
брашу против авиона.

Коњица је наоружана сабљама и Ман- 
лихеровим карабинима. Сваки еекадрон 
има по 2 тешка митраљеза. Од муниције 
пешаднја ноеи на пушку по 200 мета- 
ка, на пиштољ по 32, на еваки митра- 
љез по 3500, на тешки по 8500 м. (334 
реденика), а велосипедеке јединице по
10.000 м. на тепжи митраљез. Коњица 
шси на караб1ш по 100 м., на шштољ 
по 20, а на мнтраљез по 10.000 м. Ин- 
жењерија ноеи на пушку по 40 м. а по 
32 м. на ншптољ. Артилерија: во'СИ на 
пушку по 40 метака, на пиштољ по 32 
метка, на пол.скп топ, пољску и брдску 
хаубицу и на тешки топ по 120 м., на 
тешку хаубшду по 75 м. на бацаче мина 
(од 140 мм.1 по 25 бомби, и (од 260 мм.) 
по 15 бомби.

Аустриски официр има сабљу само на 
служби.

АУСТРИЈСКЕ АЕРОПЛАНСКЕ БОМ-
БЕ ностоје од 4,5 10, 20 и 50 кгр.

Бомбе велике тежине (20, 50 кгр) упо- 
требљавају се за рушење објеката, а 
мале тежине за живе циљеве. Састоје 
се од кошуљице, пуњења упаљача и у- 
прављача. Кошуљнца је јајастог облпка, 
од ливеног гвожђа. У горњем делу иа- 
лази се отвор за намештање упаљача а 
у доњем делу отвор за пуњење експло- 
зивом, смесом тринитротолуола и амо- 
ниум нитрата. Тежина пуњења је: 0,9 
кгр. у бомбама од 4,5 кгр:; 5 кгр. у бом-

бама од 10 кгр.; 10 кгр. у бомбама од 20 
кгр. и 25 кгр. у бомбама од 50 кгр.

Упаљач се састоји од капсле за запа- 
лење, капсле детонатора, опруге сигур- 
ности, игле, крила и виљушкастог оси- 
гурача. Над иглом је чеп, којн огранича- 
ва кретање игле на више. Крила су у 
виду крила на пропелеру. Осигурач слу- 
жи за кочење пропелера (да се овај не 
би обртао за време ношења). Пре пу- 
штања бомбе осигурач се повуче и на 
тај начин пропелер ослободи. „Кад бом- 
ба падне, игла својом инерцијом згње- 
чи опругу сигурности, удари у капслу 
и запали је; она запали капслу у дето- 
неру и овај се запали, а он запали екс- 
плозив у бомби и она експлоДира“.

Управљач је шупаљ цилиндар од тан- 
ког челичног лима, Са три. ноге учврш- 
Кен је за бомбу. На горњем делу нала- 
зи се ручпца за руковање бомбом.

У аустро-угарској војсци употребља- 
ване су и бомбе од 25 и 60 кгр. (пуњење 
4—21 кгр). Њихов упаљач је био из че- 
тири крила, која су засебно бнла утвр- 
ћена за бомбу. Ова крила су осигура- 
вала бомбин правац падања.

Запаљивих бомби било је две врсте у 
аустрпјској војсци: једне су се пуниле 
запаљивом течношћу (3 дела бензина 
илп бензола п 5 делова петролеума) а 
друге запаљивом смесом у комадима 
(100 оваквих комада).

У горњем делу прве бомбе налазила 
се запаљива течност (тротнд, термит и 
димљива материја), која се проспе по 
објекту, кад бомба падне. Пуњење се 
вршило пре узлетања аероплана, Друга 
бомба се распрсне прн удару у објект 
и запаљени комади лете на све стране.

АУСТРИЈСНЕ БОМБЕ су: 1) Бомба
од ливеног гвожђа, нзнутра нарецкана„ 
да би се добило што више парчади. Са 
задрве стране, у шупљину, уврћен је 
шупаљ реп који се натиче на цев ору- 
ђа, а споља на репу утврђена су наро- 
чита пераја, која управљају бомбом при
н.еном лету. Ударни упаљач је уврћен
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у уста бомбе. Он се армира на тај на- 
нин, што се упаљачева игла, обртањем 
пропелера који је на њој, уврне и про- 
вири у нростор ударног апарата. Кад 
бомба удари на објект, капсла инерцп- 
јом полети напред, удари на иглу, запа- 
ли се, запали већу капслу, ова иници- 
јално пуњење, а оно експлозивно пуње- 
ње у бомбн.

АУСТРО-УГАРСКА, бивша држава у 
Средњој Европи, еастављена од аустри- 
ске царевине и маџарске краљевине, са 
престоницом Бечом и гл. градом Будим- 
Пештом. Па челу двојне монархије би- 
ла је династија Хабсбурговаца. Терито- 
р-ија: 676.250 кв. км.; 52,000.000 ст. раз- 
личите народности: 12,000.000 Аустрија- 
наца, 10,000.000 Маџара, 9,000.000 Чехо- 
словака, 6,000.000 Пољака, 3,000.000 Ру- 
сина, 7,000.000 Југословена, 3,000.000 Ру- 
муна, 1,000.000 Италијана. Сен-жермен- 
ским уговором од 10 септембра 1918 г. 
Аустро-Угарска је преетала да поетоји 
а од ње су образоване самосталне др- 
асаве Аустрија, Чехословачка, Маџарска 
и Пољска (од земљишта која су раниЈе 
била под Русијом, Пруском и Аустро- 
Угарском) а остали део територијо при- 
пао је Југославији, Италији и Румунији.

АУТОЖИР, справа за летење, тежа од 
ваздуха, снабдевена мотором и елисом 
као и сваки други авион, само што уме- 
сто утврђених носећих површина — 
крила — има четири у крст постављене 
површине, које се крећу око вертикал- 
не осовине, за коју су зглобом спојеве. 
Кад со авион, повучен елисом, покрене, 
покретне носеће површине почну саме 
од себе да се обрћу. Чим достигну бр- 
зину од отприлике 80 обртаја у .минути, 
авион се диже у ваздух. У погледу си- 
гурности ова врста авиона много је си- 
гурнија од других, јер, ма како била 
мала висина при губљењу брзине, кад 
код других апарата наступа катастро- 
фа, аутожир се косо али полако и пра- 
р.илно спушт-а на земл,у. Пилот са свог 
седишта може „крила“ — носеће повр-

шине — да стави у покрет или их за- 
устави. Аутожир је пронашао Шпањо- 
лац Ла Цјерве 1923 г.

АУТО-НАРА, саставни део ауто топа, 
носи темпирник и муницију.

АУТО-КОМАНДЕ, в. у додатку.
АУТОМАТСКА ОРУЂА су она оруђа 

код којих је притисак барутних гасова 
искоришћен за отварање цеви затвара- 
чем, извлачење и избацивање празне 
чауре опаљеног метка и за стезање по- 
вратне опруге, која се потом растеже, 
враћа покретне делове у првобитан по- 
ложај и врши увођење следећег мет- 
ка у цев. Аутоматска оруђа су пушко- 
митраљез, лаки митраљез, митраљее, 
митраљески пиштољ, аутоматски пи- 
штољ и аутоматски топ.

АУТОМАТСКЕ ПУШКЕ И ПУШКО- 
МИТРАЉЕЗИ су француска аутоматска 
пушка модел 1918, пушко-митраљез м. 
1915, пушко-митраљез М. 1915—1926 и 
чехословачки пушко-митраљез „3 Б“ м. 
1926. (Детаљније види под овим име- 
нима).

АУТОМАТСКИ АЕРОПЛАН је апарат 
који лети без пилота, управљан електро- 
магнегним таласима са земље. Аутомат- 
ски аероплан може да лети и на преко
10.000 метара висине, кроз слојеве где 
човек не би могао да издржи мали ат- 
мосферски притисак споља, разређеност 
ваздуха а можда и велику хладноћу. 
Аутоматизам летења почива на двема 
справама: гироскопу и серво-мотору.

Гироскоп је обртна ротациона справа 
обртана 18.000 пута у минути од једног 
малог електричног мотора. Раван рота- 
ције ослања се о једну осовину учврш- 
ћену на аероплану, али, услед обртања,- 
она заузима увек онај став који је има- 
ла пре лочетка обртања, па ма какав 
положај аероплан заузимао, само се у 
случају промене положаја аероплана ме- 
ња угао између њих. Свака проме-на 
нормалног угла ставља у покрет —

серво-мотор, који одмотава или намо- 
тава жицу спојену с крилима. Деј.ство-
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крила враћа аероплан у нормалан по- 
ложај, нестаје угловне промене, елек- 
трични контавт између гироскопа и сор- 
во-мотора се прекида и он престаје да 
ради. Пошто сваки аероплан има три 
крмила, то за свако од њих мора да има 
ио један пар гироскопа и серво-мотора. 
За спуштаље (атерирање), пењање, о- 
бртање потребно је прекинути струју у 
гироскопу а дати струју серво-мотору. 
Овај навија или одмотава односну жи- 
цу извесно време. После тог времена 
аероплан заузима потребан положај, а 
и раван ротације, јер се није обртала, 
аутоматски се ставља у контакт са ги- 
росконом. Раван почиње да ротира и не 
дозвољава апарату да мења правац. 
Прекидање и успоетављаље контакта 
Ершп се на два начина: бежичним елек- 
тричним таласима окреће се једна избу- 
шена плоча и својим рупама закачи&е 
жељена дугмета.. Други начин је поме- 
рање једне ручице по једној плочи на 
земљи, од дугмета до дугмета, како же- 
лимо, а та померања се Херцовим тала- 
сима преносе на исту такву плочу и ру- 
чицу на аероплану. За спуштање на зе- 
мљу аероплан има испод осовине точко- 
ва једну слободно-висећу мотку. Она 
прва додирне земљу и аутоматским пу- 
тем да водораван -— правилан — поло- 
жај аероплану. Пошто су опити са ау- 
томатским аеропланом потпуно успели, 
то је француска држава откупила па- 
тент. Корист од потпуно усавршеног 
аутоматског аероплана у будућем рату 
је огромна, а примена разноврсна.

АУТОМАТСКИ ПИШТОЉ „ПАРАБЕ- 
ЛУМ“ нма ове главне делове: цев, кли- 
зач, затварач, руковат и оквир. „Пара- 
белум“ је доста тежак и гломазан, али 
има врло добро дејство, добро пробија 
и тачно гађа.

АУТОМАТСКИ ПИШТОЉ СИСТЕМ 
„БРОВНИНГ", модел 1910-22, калибар 9 
мм. Састоји се од цевп, иокретне навла- 
ке, скелета, делова за запињање и оки- 
дање, кундака, шаржера и прибора. У-

потребљава се на даљинама мањим од 
25 м.

АУТОМАТСКИ ПИШТОЉ СИСТЕМА
„МАУЗЕР", калибра 7,63 мм. Почетна 
брзина зрна 430 м, тежина зрна 5,5 гр. 
Механизам је са кратким трзајем цеви. 
Муницнја је пакована у оквире, у које 
стаје по 10 метака. Магацин за мегке је 
испод цеви пред браником обарача, У- 
потребљава се из руке или наслоњен на 
раме (као пушка).

АУТОМАТСКИ ПИШТОЉИ пуне се 
сдједном са више метака а рад механи- 
зма је аутоматски. По деловању посто- 
је две врсте:

Аутоматски пиштољи за личну бли- 
ску одбрану (почетна брзина зрна при- 
блнжна почетној брзини зрна код обич- 
них револвера), и

Аутоматски пиштољи великог делова-
ња, (Почетна брзина 350—500 м.) а може 
се гађати на доста велику даљину. Не- 
кн од ових аутоматских пиштоља имају 
покретан кундак, који може да се ски- 
да. У том случају ови пиштољи могу 
да гађају и преко 500 м.

Метци се код аутоматских шшггоља 
стављају или у цевасти магацин или се 
оквир (5—10 метака) са метцима стави 
у магацин.

Аутоматски пиштољи у ствари спада- 
.ју у полуаутоматска оружја.

АУТОМОБИЛИЗИРАН ПРОТИВАВИ- 
ОНСКИ ТОП 75 мм се поставља на ша- 
сију аутомобила, помоћу централног 
стуба. Кракови лафета су са стране и 
нри гађању ослањају се на земљу ради 
осигурања. Заузимање положаја за га- 
ђање је врло брзо око 2 минута. Сва се 
гађања, посредно и непосредно, изводе 
врло брзо, помоћу прецизних справа са 
15 метака у минуту. Вертикални домет 
им је око 5500 м. Придаје се оператив- 
иим јединицама за непосредну за- 
штиту.

Брзина кретања му зависи од аутомо- 
била.
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АУТОМОБИЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ врше 
транспорте свих врста. Према задатку 
деле се на: јединице за експлоатацију, 
јединице за попуну н техничке једини- 
це. Постоје три тнпа кола: лака (2—21/г 
тоне), средња (3—ЗСа т.) и тешка (4—5 
т.). Лака кола употребљавају се за пре- 
нос животних намирница, средња за 
пренос муниције и тежег материјала, а 
тешка искључиво за пренос муниције. 
У случају потребе кола се употребља- 
вају и за превожење људства. Санитет- 
ска аутомобилска кола врше транспорт 
рањеника и болесника.

АУТОМОБИЛСКИ ПРИЈЕМНИК. Наау- 
томобилу је намештен радио-пријемник, 
који може да прима и при вожњи и при 
стајању. Највише је распрострањен у 
Америци.

АУТОРИАТЕ, илирско племе које је 
становало од Горње Неретве на исток, 
и дуго ратовало са суседима Ардиеји- 
ма. Око 300 г. пре Хр. морали су да бе- 
же испред Келта, и прешли на југоис- 
ток, напали пенског краља Аудолеона, 
али су потучени од Маћедонаца и на- 
сељени на Перим-планини.

АУТО-ТОП припада противаероплан- 
ској артилерији, а састоји се из ауто-то- 
па, ауто-каре, нишанских справа, спра- 
ва за мерење елемената и муниције. 
Поље дејства а.—т. до 360°, гађа под у- 
глом 15°—85°, даљина од 1500—5000 м., 
висина од 2000—4000 м., тежак око шест 
тона, Нишанске справе ауто-топа су: 
волтаметар, гонио-тахиметар, висински 
даљиномер и даљинар, а справе за од- 
ређивање елемената за гађање су: еле- 
ктрични тахиметар, висиномер и дур- 
бин са плочом за ветар. За послужива- 
ње ауто-топа потребна је посада од 12 
послужиоца.

АУТО-ТРАНСФОРМАТОР је транс- 
форматор чији примарни и секундарни 
калем има известан број заједничких 
намотаја. Употребљава се у електро- 
техници ради штедње.

АФАЗИЈА, занемелост, болест у ко- 
јој се извесне речи забораве.

АУФЕНБЕРГ, аустриски ђенерал, ро- 
ђен у Опавн 1852. Врло млад ступно у 
г.ојску. 1900 г. био је министар војеке. 
Учествовао је у светском рату и тукао 
Русе у Пољској.

АФИНИТЕТ је хемиска способност за 
међусобно -везивање појединих атома 
различитих елемената.

АФИОН је опијум мака из кога се 
добија морфијум. Производи со много у 
Јужној Србији.

АФРИНА, један од пет континената. 
Од Европе је одељвна Средоземним мо- 
рем и Гибралтарским мореузом, а од А- 
зије Првеним морем и Суецким кана- 
лом. Са југа и истока Индиским океаном 
а са запада Атлантским. Површина јој 
је 30,750.000 км.2

Хидрографија: Африка јеврло скжудна 
водама на 'северном делу, дсис на јужном 
има релативно више. Тропски део има 
много мочвара које се пуне кишом за 
време киганих сезона. У пуетињеким 
пределима не пада киша по неколико 
година. Са хидрографске стране врло је 
важна т.зв. „Висораван Језера“ коју са- 
чињавају три највећв реке: Нил, Конго 
и Замбеза и језера: Викторија или Уке- 
реве, треће по величини на земљи (70.000 
км.2), са дубином од 200 м., а знаменито 
јо још и језеро Тонгањика (36.000 км.2), 
којв јо познато због временских непо- 
года, и Њаза (27.000 км.2), а налази се 
200 м. испод надморске висине.

Нил је највећа река Африке и улива 
се у Средоземно море. Ток: 6.170 км. У 
западној Африци споменућомо Нигер 
или Квора и Сенегал. Ток прве је око 
4.500 км., а Сенегала 1.430 км.

У западној Африци је најважније је- 
зеро Чад, које се налази у срцу Судана 
(површина 27.000 км.2).

Становништво; Африка има око 150 
мил ст. Већи део је црне расе око (90— 
95,000.000), али има и беле (север), мрке 
(Етиопија) и малајска (Мадагаскар).
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Путеви: Велике железничке пруге иду 
попреко и уздуж, али су врло ретке. У 
пројекту је једна велика пруга веја тре- 
Оа да веже главне колоније са Египтом. 
Највећа је пруга која пде од Намалон- 
да ка Јоханесбургу, а одатле за Прето- 
рију, Салисбург и Бурску, те тако уједи- 
њује два океана. Поред ове постоји још 
неколико мањих пруга.

Колсније: Немци су имали своје коло- 
није од 1885 г. до европског рата, када 
су им уговором о миру одузете.

Француске колоније у Африци имају 
површину од 10,060.070 км.2, са око 30 
мил. 500.000 ст. Француска Екваторијал- 
на Африка, 2,256.000 км.2, 2,850.000 ст.; 
Западна франц. Африка 5,919.200 км2,
13.190.000 ст.; Алжирија 207,704 км2, 6 
мил. 553.451 ст.; обала Оомалије 22.000 
км.2, 65.000 ст.; Мадагаскар 588.000 км.2,
3.390.000 ст.; француски Мароко 572.000 
км.2, 6,000.000 ст.; удружена оетрва 2.400 
км.2, 175.000 ст. и Тунис 125.180 км.2,
2.100.000 ст.). Иоред тога, Француска има 
под својим мандатом Камерун (700.000 
км.2, 2,000.000 ст.) и Того (52.200 км.2,
703.000 ст.|.

Белгиске колоније, Поврпшна: 2 365.000 
км.2, 15,000.000 ст. (Белгиски Конго).

Британср.а колоније. Површина: 8 ми- 
лиона 129.765 км.2, 47,700.000 ст. Златна 
Обала 203 700 км.2, 2,113.000 ст.; Нигерија
871.000 т-.мА 18,800.000 ст.; Родезпја, се- 
верна и јужна, 1,140.000 км.2 4.970.000 ст.; 
затим Оиера Лема, Њаса, Гамбиа, Тран- 
свал, Кап, Уганда, Уједињени африч- 
ки јужни савез, Оудан, Оомалија. Натал, 
Оранж итд.

Италијанске колоније. Површјна: 2ми- 
лиона 405.550 км.2, 2,100.000 ст. (Еритре- 
ја, 119.000 км.2, 380.000 ст.; Сомалија
386.550 км.2, 600.000 ст.; Триполитанија
1.150.000 км.2, 770.000 ст. н Киренајка
750.000 км.2, 350.000 ст.).

Шпанске волоније. Површина: 3,484.000 
км.2, 1,200.000 ст. (шпански Мароко, Рио 
Муни, Рио Оро и Ифни, Пресидиос и 
острва).

Португалске колоније. Површина: 2ми- 
лиона 422.950 км.2, 8,280.000 ст. (Ангола, 
западна Гвинеја, Мозамбина и острва).

Независне државе су: Абисинија, Еги- 
пат, Либерија и Тангер, свега 2,210.500 
км.2, 27,570.000 ст.

Све државе у својим афричким коло- 
нијама имају своје војне одреде, а Фран- 
цузи и специјалну колонијадну армију.

Историја: Према неутврђеним подаци- 
ма верује се да су још Феничани први 
обишли целу Африку пре ХШ в. пре 
Хр., али 'се у 'отвари о Африци зна је- 
дино преко Египћана. Грци су А. нази- 
вали Либијом. После разарања Картаги- 
не, 146 г. пре Хр. Римљани су продрли 
у унутрашњост пустиња, а Аурелијани 
Јустинијан покорили су Аксумите или 
Агасе, који су били настањени у при- 
морју краљевине Аксум (Абисинија). Ви- 
зиготи су, 429 г. пре Хр. заузели неке 
делове Афршсе, и њима владали скоро 
један век, (прво су освојили Мауритани- 
ју, затим Нумидију, којом су владали 
нроконзули, а доцније и целу римску 
Африку. Пошто је пао Рим, раширио се 
Р.слам, а скоро половина северне Афрн- 
ке потпала је под власт Арабљана. Ка- 
сније, Нубија и Судан беху заузете од 
Трибуа, који су дошли из Еуфрата, Си- 
рије и Арабије, и ови нови народи по- 
тиснули су уроћенике. Од X до XI в. 
не постоје тачни подаци. Половином 
XIII в. 'Беновљани су прешли Гибрал- 
тарски мореуз и упознали неке делове 
Африке. После тога многи путници по- 
сећивали су Африку и објављивалн сво- 
ја открића. 1340 г. почиње такмичење 
Европљана у освајању Африке. 1364 г. 
неки морепловци из Диепа, крстарећи 
Западном Африком, допрли су до обала 
Гвинеје (већ обележене у атласу од 
1351 г.) и, 1364, основали су колонију 
Мали Диеп. То је почетак европске ко- 
лонизације Африке.

Глазни догађаји у Африци од 1800 до 
нзших дана.
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1) 1800: Прокламација независнооти 
Египта, који је ипак остао под неком 
врстом турског протектората, оа Мех- 
мед Али пашом на челу, који је добио 
титулу кедива, 2) 1830—1834: Француска 
врши окупацију Алзкира. 3) 1868 бри- 
танска казнена експедиција, са марша- 
лом Гаспаром на нелу, против абисин- 
ског кјраља Теодора П; 4) 18 новембра 
1809 отварање Суецког канала; 5) 1832 
бомбардовање Александрије и освајаље 
Египта од стране Енглеза; 6) априла 
1881 француска војна експедиција про- 
тив туниског регенства и објављивање 
француског протектората над Тунисом;
7) 1885 независне државе Конга потпа- 
дају под власт белгиског краља Пеопол- 
да П; 8) 5 фебруара 1885 Италијанн оку- 
пирају Масау, затим италијанско-аби- 
сински оружани сукоб и осниваље ита- 
лијанске колоније Еритреје; 9) 1898 ен- 
глеско - египатска експедиција против 
Махдија у Судану; 10 1899—1902 енгле- 
ско-бурски рат и крај република Транс- 
вал и Оранж; 11): Образовање Родезије, 
•северне и јужне; 12) Пораст, од 1900— 
1910, европских колонија, португалских, 
енглеских, француских, белгиских а на- 
ронито неманких (која до 1883 није ни 
имала својих колонија, док је 1914 за- 
узимала неке од најзначајнијих); 13) 
1907 образовање држава јужно-афричке 
уније; 14) 1912 Мароко долази под про- 
текторат Француске; 15) Стварање еги- 
патске краљевине (1915); 16) 1919—1920 
Друштво народа дели немачке колоније 
између Француске, Енглеске и Белгије; 
17) 1925 -26 борба Шпанаца са Рифени- 
ма, а затим и Француза са Рифенима у 
Мароку; 18) 1935—36 абисинско-италијан- 
ски рат и освајање абиеинске територи- 
јв од стране италијанских трупа.

АХАТ је аморфан облик кварца, који 
се таложи обично по пукотинама стена 
и то у слојевима обично разно обојеним. 
Још од етарина се употребљава као на- 
кит а нарочито због тога што се може 
бојити, пошто упија боје.

АХИЛ, краљ Мирмидонаца, један од 
најлегендарнијих јунака из „Илијадв“. 
При опсади Троје убио је Хектора, али 
је смртно рањен у пету једном Парисо- 
вом стрелом. Како је Ахилова пета била 
једино слабо место на коме је уопште 
когао да буде рањен, то се све слабе, 
осетљиве тачке у војној и литерарној 
терминологији називају Ахиловом пе- 
том. Ахилово име је у целом свету пер- 
сонификација јунаштва. Једна веома ле- 
па мермерна статуа Ахила изложена је 
У Лувру.

АХИЛЕО, римски ђенерал, гувернер 
Египта под Диоклецијаном. У Алексан- 
дрији се прогласио за цара, али је по- 
беђен и убијен 296 г.

АХИЛЕОН, палата на острву Крфу, 
коју је сазидао архитекта Карит за ра- 
чун аустриске царице Јелисавете, жене 
Фраље Јосифа. 1907 г. Виљем II, немач- 
ки цар, купио је ову палату. Од 1915— 
1918 . г. у овој се палати налазила фран- 
цуско-енглеска болница у којој су се 
неговали наши рањеници и болесници.

АХМЕД I, турски султан. Владао од 
1603—1617.

АХМЕД II, турски султан. Владао од 
1691--1695.

АХМЕД III, турски султан. Владао од 
1703—1730 г.

АХМЕД ЗОГУ, краљ Албаније од 
1928 г. Од 1925—1928 био претседник 
републике. (Рођ. 8. октобра 1895 г.)

АХМЕД-ПАША, турски ђенерал из 
XVI в.

АХМЕД ПАШ А ХЕРЦЕГОВИЋ (1456 
—1518), најмлађи син херцега Степана. 
Због свађе с браћом отишао Турцима, 
примио муслиманску веру (дотле се 
звао Степан), постао доцније зет Баја- 
зита П а 1496 велики везир. Свргнут је 
1515, због неуспеха у персиском рату.

АХРОМАТИЧНО КОМБИНОВАНО СО- 
ЧИВО, в. Аберација.

АХРОМАТИЧНО САБИРНО СОЧИВО 
в. Аберација.
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АХТАГРАМ АША.

АХТАГРАМ, једна од три провинције 
које сачињавају краљевину Мисоре (Ју- 

-жна Индија). 19.212 кв. км. са два мили- 
она становника.

АЦЕТАТИ су соли сирћетне киселине.
АЦЕТИЛЕН. Циклнчни незасићени 

угљоводоник (С2Н2). На обичној темпе- 
ратури и под обичним притиском, аце- 
тилен је безбојна гасовита материја на- 
рочнтог мириса. На 0° молсе да пређе у 
течно стаље, ако га изложимо притиску 
од 26 атмосфера. Запаљен на ваздуху 
гори врло светлим пламеном, и за то се 
употребљава за осветлење. За ову свр- 
ху служе нарочите, ацетиленске лампе. 
Добија се дејством воде на калцијум 
карбид. Смеша ацетилена и ваздуха екс- 
плозивна је. Пламен ацетилена је вео- 
ма т-опао нарочито ако ацетилен гори у 
чистом кисеонику (3000°).

АЦЕТОН (СЊ СОСЊ) је један од 
главних продуката дестилације дрвета. 
(10—20%). Ацетон је врло загушљива 
течност а употребљава се као растворно 
сретсгво при изради малодимних бару- 
та, за израду хлороформа, јодоформа и 
бромацетала.

АДИГОРИО, галски војсковођа којије 
с Бриком заузео Тракију и Грчку.

АЧЕРА, среско место у италијансвој 
провннцији Кампанији с.и. од Неапоља, 
18.200 ст. Картагински војсковођа Хани- 
бал 218 г. пр. Хр. приликом напада на 
Рим порушио је ову варош.

У доба Августа кад је овај предузео 
радове за осигурање Рима (27—14 г. пре- 
Хр.) ово је био важан војнички логор.

Неапољски војвода Буоно уништио ]в 
ову варош.

АЧЕРБИ ЂОВАНИ, из Мантове, ита- 
лијански интендантски ђенерал (1825 — 
1868).

АЧИМ или АКИМ, провинција Иеточ- 
не Индије (Суматра), припада Холанди- 
ји. Гл. место Кута-Раџа (9480 ст.). Кра- 
љевина Ачим броји 736.000 ст. на 55.50№ 
кв. км. Богата петролеумом.

АЧИНИ ЕНРИКО, италијански вице- 
адмирал, неаполитански посланик и се- 
натор. (1834—1904).

АШ А, део коњске опреме, сукнени 
(чојани) покривач, који се у свечаним 
ириликама ставља преко коња, са испу- 
скама боје рода оружја (црвена пеша- 
дије, тегет-плаво коњице итд.). На аша- 
ма које се употребљавају у гарди, на- 
лази се монограм владара,



Б
Б, друго слово. у ћирилици и лати- 

дици. У Морзеовој азбуци има знак

В — слово које означује категорију 
аероплана а -значи да је тај аероплан 
за бомбардовање.

БАБ, (арапскн), капија, мореуз.
БАБА-АЛИ, први независни алжир- 

ски беј, умро 1718. Наследио је 1710 г. 
на престолу Ибрахима, подигао револу- 
цију и побио је више од 1700 лица.

Он је Алжир ослободио - од Турака, 
који су од времена Барбаросе дрлсали 
ову земљу. Био је савезник Енглеза.

БАБЕК, назван „раскалашни", заво- 
јевач нерсијски из УШ в., доста је ра- 
товао и пропагирао доктрине секте 
Исмаеда. Више од 20 год био је врхов- 
ни калифа,

Најзад је савладан од калифе Мота- 
сема и . заробљен 837 г.

БАБЕНБЕРГ, немачка династија која 
је дала неколико маркгрофова Аустрији. 
Најистакнутији су: Леополд I и Ба-бен- 
берг, маркгроф ауетриски. 960 г. одли- 
ковао се у рату против Маџара. Поко- 
рио Маџаре и проширио границе Ау- 
стрије. Назван „славни".

Леополд VI „Велики" (1198) био је 
крсташ и ратовао против Албигеза, а по 
повратку ратовао је у Палестини.

Фридрих II, „Ратник“ (1230—1246) од- 
ликовао се у битци. код Лаите у којој 
је и погинуо.

БАБИ, француеки револуционар, рођ. 
у Тараскони 1750 г. а стрељан 1796. Био 
јо командант револуционарних, трупа у 
Тулузи.

БАБИНА ГРЕДА, место у Славонији, 
недалеко од Саве, код кога су» Аустри- 
јанци нотукли Турке 3 јула 1693 г.

БАБИНГТОН, Џемс Мблвил (сир), ен- 
глески ђ'енерал, рођен 1854. г.

Службу је почео у 16 пуку копљаника 
(1873). 1917 био је ђенерал-мајор, а 1919 
г. бригадни ђенерал.

Учествовао је у војном походу код 
Беча.наланда (1884—85 г.) и јужно-а.фри- 
чком рату (1889—1901). Био је командант 
трупа за одбрану Новог Зеланда (1902— 
1907 г.). Учствовао је у европсжом рату 
као командант 23 дивизије (1914—18), а 
после XIV. корпуса (1918—19 г.) н борио 
се на Пиоави (октобра 1918 г.).

БАБИЂ Ј. ЖИВОЈИН, бригадни ђене- 
рал у пенз. и државни саветник, (рођен 
12 септембра 1869 г. у Београду). Свр- 
шио је Нижу и Вишу школу Војне ака- 
демије у Београду, а 1894—95 г. завр-

шио Коњичку школу у Сомиру — Фран- 
цуска. У чин потпоручника је произве- 
ден 1 септембра 1889 г., поручника 2 ав- 
густа 1893 г., капетана II кл. 2 августа 
1896 г., капетан I кл. 1898 г., мајора 2 
августа ,1901 г., лотпукошгика 29 јуна 
1907 г., пуковника 20 октобра 1912 г., 
бригадног ђенерала 21 ожтобра 1923 г.

Заузимао је положаје: од 1889—1900 г. 
као нижи официр, водника, ађутанта и 
командира; као виши официр, од 1901 г. 
у штабу III коњичког пука; од 1901—
1906 г. а!;утант Министра војног; 1906—
1907 г. командант II коњичког пука; од
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з907—1910 г. референт коњице Шумади- 
оке дивизиске области; од 1910 до 1911 
г. командант III коњичког пука; 1911 г. 
у штабу Моравске дивизиске обдасти; 
1912 г. у Београдској месној команди. 
1912—1913 г. ађутант команданта I арми- 
је; 1914 г. командант I коњичке брнгаде; 
1915 г. помоћник команданта Коњичке 
дивизије; од 15 августа 1915 г. до 13 
јула 1917 г. на служби Њ. В. Краља Ни- 
коле I, затим претседник Оуда за офи- 
цире у Солуну — члан Интернационал- 
не комисије за констатовање бугарских 
зверстава у Р1сточној (грчкој) Маћедо- 
нијн. Од 19 октобра 1920 г. као шеф Би- 
роа за разграничење у Претседништву 
Мин. Савета и делегат у Интерминисте- 
ријелном комитету.

Одликован је Карађорђевом звездом са 
и без мачева IV степена, Белим орлом 
IV реда, Таковским крстом V реда, Спо- 
меницом Краља Петра I, Златном меда- 
љом -за ревносну службу, Медаљом за 
врјничке врлине, Орденом Карађорђеве 
звезде III реда, Црногорским орденом 
Данила Првог II реда, Румунском кру- 
вом III реда, Румунском крупом са ма- 
чевима IV реда, Грчким орденом 'Борђа. 
Првог III реда, Француским орденом По- 
часне Легије IV реда (официрским), Ау- 
стриском Гвозденом круном III реда, 
Грчккм орденом Ђорђа Првог II реда са 
звездама и Италијанском круном II реда 
са звоздама .

БАБИЋ ПАВЛЕ ДЕНИСИЈЕВИЋ, ђе-
нерал-мајор руске војске (1806—1883). 
Истакао се у кавкаским ратовима. Поко- 
рио многа горска племена.

БАБОНИЋ ИВАН, бан Славоније (1316 
—1322), коју је ослободио од Гисингова- 
ца, одметника Карла I Анжујеког. Крат- 
ко време био је н бан Славоније, Хрват- 
с-ке и Далмације. Године рођења и смрти 
непознате.

БАБОНИЋ СТЈЕПАН, бан чнтаве Сла- 
воније (1310—1316 г.).

БАБР, река шја утиче у Норев. У ње-
иој околини су се воднле борбе између

Немана и Гуса 7—21 фебруара 1915 г. 
(Види: Битка код Августова).

БАБУНА, планина у Јужној Србији, 
североисточно од Прилепа, између река 
Вардара, Бабуне, Црне и Гајеца. Најви- 
ши врхови: Клепа 1180 м. и Попадија 
1008 м. Подножјем Бабуне пролазе дру- 
мови Прилеи—Велес и Прилеп—Криво- 
лак.

БАБУНА, котлина у Јужној Србији.
БАБУНА, река у Јужној Србији, десна 

притока Вардара.
БАБУНСКИ ЈОВАН СТОЈКОВИЋ, чет- 

нички војвода, рођен 25 децембра 1787 у 
селу Мартолцу (ср. велешки), умро 17 
фебруара 1920 у Еелесу, један од најза- 
служнпјих националних радника. Основ- 
ну школу је учио прво у Оморољу, затим 
у Велесу {у бугарској школи) и Богоми- 
лу, код бугарског учитеља Гисте Соко- 
ловића. 1889 дошао је у Београд и упи- 
сао се у гимназију, а 1891 уписао се у 
ново отворену, за Србе из неослобође- 
них крајева, богоеловско-учитељску шко- 
лу. После њеног затварања, отишао је у 
Ваљево где је свршио четири разреда 
гимназије, уписао се у учитељску ппсо- 
лу у Нншу, завршио два разреда и до- 
шао поново у Београд, где је завршио 
учитељску тколу 1896 г. Постављен ]е, 
две године по завршетку школовања за 
учитеља у Тетову. Ово постављење је 
навукло велику мржњу бугарске органи- 
зације против Бабунског који је бно пз- 
ложен честим нападима од њихове стра- 
не. 1905 прешао је границу са четом од 
35 другова и у вези с војводама Глиго- 
ром Соколовнћем, Тренком Гујановићем, 
Јосифом и Михаилом из Брода, Васили- 
јем Трбићем и Ценом Марковићем, почео 
да руши бугарску четничку организацију 
и очистио целу десну обалу Вардара од 
бугарских комитских чета, Као претход- 
ница војске Бабунски је 1912 г. прешао 
цело бојиште од Куманова до Битоља. 
Бабунски је веома активно учествовао 
и у светском рату, а нарочито се иста- 
као на солунском фронту. Ту је својом
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храброшћу чпнио велике услуге савез- 
'ницима. Одликован је многим одличјима 
.натим и страним.

БАБУР или БАБР, праунук Тамерла- 
ков, (рођен 1483—1530 г.). 1494 бно јепро- 
тлашен за краља Монголије. Победио је 
Самарканда и постао госшодар Конда- 
хара, Кабула и Индустана.

БАВАРСКА, држава на југу Немачке. 
Ујединила се у једну државу 1314—1347 
-за владавине Лудвига Баварског. Дава- 
да је владаре Немачкој. По Вестфалском 
миру Француска се успротивила да Ба- 
варска даје владаре Аустрији, а Напо- 
.леон је баварском кнезу Максимилијану 
подарио титулу „краљ“.

После бнтке код Лајпцига 1813 год. 
морала је да врати Француској све зе- 
мље које је раније добила. 1870 год. Ба- 
варска се ујединила са Пруском. Пре 
■ступања у немачку федерацију, Бавар- 
ека је имала своју самосталну војску 
■састављену из 16 пукова пешадије, 6 ба- 
таљона алпинаца, 3 чете санитета, 8 пу- 
кова коњице, 3 пука артилерије са 12 
батерија, 1 пук кољичке артилерије, 1 
иук инжењерије и трен. (Укупно 204.988 
људи). Овима треба додати „1апбшећг“ 
{народна одбрана) са 54.000 људи и 2.500 
лоња.

По уједињењу са Пруском дозвољено 
јој је да за себе формира засебну војску. 
Пре почетка светског рата имала је 3 
нрмије са 6 дивизија (23 пука пешадије, 
'2 батаљона ловаца, 10 пукова коњице, 2 
пука пољске артилерије итд.). Имала је 
своју Ратну академију, Инжењерску 
тпколу и Артилериску школу.

Баварска данас заузима простор од 
око 76.429 км.2, са 8,000.000 становника. 
Нма три универзитета и Академију 
умегности у Миихену. Развијеие инду- 
стрије: машинска, стакларска, хемиска, 
пивска итд.

БАГАЛА, врста брзог арапског ратног 
брода од 100—400 тона са веома изди- 
гнутом крмом и ниском провом (иредњим 
шелом).

БАГАУДИ, галски сељаци и пастири 
који су се крајем III века, побунили про- 
тив Римљана (под Клаудијем П. и Дио- 
клецијаном), а затим н у V веку, око 
435 г. И касније су се много пута буни- 
ли против Римљана, и хтели да образуЈу 
своју аутономну државу. Римљани суих 
сматрали злочинцима, и реч „Багауд“ у 
V веку била је општи назив за све смут- 
љивце и побуњенике.

БАГДАД, ирестоница Ирака, у Месо- 
потамијл на реци Тигру, основана- 762 
г. од калифа који су га учиннли својом 
резиденцијом.. За пет векова под упра- 
вом калифа много је напредовао, и по- 
стао важан културни центар. 1401 г. 
био је заузет од Тимурленка. 1534 г. 
први пут Турци су ушли у град а је- 
дан век потом, 1638, ту су се коначно 
учврстили, и остали све до 1917 г. када 
су Енглези освојили Кут-Ел-Амар (мар- 
та 1917) и поставили енглеску заставу 
на тврђаву. По Версајсасом уговору о 
миру, Мвсопотамија је стављена лод 
протекторат Вел. Британије, која је 
нотпомогла образовање државе Ирак 
чији је данас- главни град Багдад.

Прва битка к0д Багдада, долази у 
време првих борби између калифа. Во- 
дила се 932 г. између емира Муниса и 
калифа Ел-Моктадира, који је био иобе- 
ђен и убијен 23 октобра 932 г.

Друга битка код Багдада спада у 
време устанка Оадака, поглавице арал- 
ских племена настањених на Еуфрату, 
у близини Вавилоније против Мухаме- 
да селџуског султана. Селџуци су до- 
шли са врло великом војском из Пер- 
сије, и разрушили Багдад (1108) госло 
огорчене вишечасовне битке.

Трећа битка и заузеће Багдада (1258 
г.) спада у време упада монголских 
хорди под командом Улага. Калифа А- 
басид Мустафа-Асим, беше се утаборио 
у близини монголског града, али је био 
принуђен да се затвори у Багдад, који 
су непријатељи опсели 18 јануара 1258 
г. Отпор Мустафин је трајао до 10 фе-
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<>руара, кад се предао. Мустафа је био 
заробљен и убијен заједно са својим 
пријатељима.

Опседање Багдада 1401 епада у вре- 
ме рата између Бајазита I. и Тимур- 
ленка. Град је био држан за рачун Ба- 
јазита I од етране Форадина трупама 
бедуинсвим и арапским. 40 дана Фора- 
дин га је јуначки бранио. Потом је по- 
кушао да ее спасе бекством низ Тигар, 
али је лађа у којој се налазио напад- 
нута од Монгола, заузета, а он је за 
време битке убијен, те је тако Багдад 
потпао лод власт Тимурленкову.

БАГДЕЛОНЕ Н., француски ђенерал, 
умро 1795 г. Одликовао се у Алпима 1703 
г. када је заузео Валсано, Св. Бернарда 
и Тила, 20 јуна 1794 г. понова се одли- 
ковао при заузећу Малог св. Бернарда.

БАГЕР, лађа за чишћење речног ко- 
рита.

БАГОВУТ АЛЕКСАНДАР, (Фјодоро- 
вић), коњички ђенерал руоке војске (27 
децембра 1806—1883), истакао се у бор- 
бама на Кавказу и учествовао у угуши- 
вању пољске буне као командант диви- 
зије,

БАГОВУТ КАРЛО (Фједоровић), ђене- 
рал-лајтнант руске војске (16 септембра 
1761 — 6 октобра 1812 г.), учествовао у 
руско-шведским ратовима, у борбама у 
Пољској и Молдавији и у свима ратови- 
ма против Наполеона, 1808 г. потукао је 
Швеђане у Финској, а иетакао се у бит- 
кама код Ејлау, Фридланда и Бородина, 
као командант другог корпуса. Погинуо 
у боју код Торонтина.

БАГРАТИОН ДИМИТРИЈЕ (Петро- 
вић, кнез),. ђенералмајор руске водске, 
праунук кнеза Петра Багратиона (рођ. 
1863 г.). До нред светски рат био најбо- 
љи коњички инструктор у руекој вој- 
сци и наставник Официрске коњичке 
школе.

БАГРАТИОН - МУХРАНСКИ ИВАН
(Константиновић, кнез) ђенерал-лајтнант 
руске војске, познат под именом „кав-

каски херој”. Водио борбе са Хаџи-Му- 
ратом. Пензионисан 1881 г.

БАГРАТИОН ПЕТАР кнез, руски ђе-. 
нерал (1765—1812). У чин ђенерала про- 
изведен 1794, истакаа се у ратовима у 
Пољској, Италији и Швајцарској. Узео- 
видна Јшешћа у биткама код Аустер- 
лица, Ејлау, Хајлсберга и Фридланда. 
Истакао се и у шведско-руском рату 
1808, затим у рату против Турака 1809,. 
у битци код Силистрије. 1812 г, коман- 
довао је II руском армијом. У битци код 
Бородина (7 септембра 1812) тешко је 
рањен, па је од ране и умро.

БАДАЈОЗ (лат. Рах Аи§:и51а), утвр- 
ђени град у Шпанији, на левој обали 
Гвадијане. Бадајоз у старо време био 
је поприште разних ратних операција, 
Први су увидели љегову важност Готи 
када су заузели Шпанију а потом Ара- 
пи с којима га је првп за.узео Абдера- 
ман Ш 930 г. Португалци су га освоји- 
ли од муслимана у ХП веку.

1658 г. Дон Ђованн Мендез Васкон- 
челос. ратовао је код Бадајоза са Пор- 
тугалцима, којн еу имали 17.000 војни- 
ка а Шпањолци пмали 4000 пешака и
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1000 коњалика. Португалци су били по- 
тулени и повукли су се са губитком 
чјд 6000 људи. 1811 год. Бадајоз су за- 
узели Французи под командом марша- 
ла Султа, 1812 г. ратовали су око Ба- 
дајоза Енглези под Велингтоном са 
Султом. После дугих борби које су тра- 
Ј&ле од марта до априла, пао је Бадајоз 
у руке Енглеза а Султ се морао повући 
на неколико миља од Бадајоза,

БАДАНТЕЛО, место на југу Катроне 
(Италија), код кога су Византинци и 
Сарацени (13 јула 982 г.) победили О- 
тона П.

БАДАТ КАРЛО (гроф), сардинијски 
феперал, умро 1769 г.

БАДЕН, трговиште у Швајцарској на 
Лими, 10.000 ст. Радио-активна бања и 
индустриско место.

БАДЕН, в ладалачка, в еликов ојво дска 
ттородица у Бадену, нији су војнинки 
најистакнутији чланови:

Бернард I, велики војвода, ступио на 
престо 1372. Члан савеза у Насау, који 
је  имао за циљ довођење на престб 
М акс ими ли ј ан а.

Виљем-Лудвиг, ратовао против Фран- 
.цусве под војводом Лоренским, затим 
нротив Турака, које је победио 1689 и 
1691. Умро 1707, оетавивши државу опу- 
ртошену.

Фридрих II, главнокомандујући војске 
шведоког крал.а Карла Густава, ратовао 
је против Француске.

Карло Баденски, шринц пруски ђене- 
рал (1832—1906).

Баденски пук, стари пијемонтски пук, 
формиран 1742 од два батаљона немач- 
ких' најамника, учествовао у ратовима 
против Шпаније, Француске и Аустрије.

БАДЕН, бивше немачко великовојвпд- 
■сгво а сада члан Рајха. Површина 
15.263 кв. км., око 2,200.000 становника. 
Гл. град Карлсруе; универзитетсво место 
Хајделберг. Самосталност Бадена дати- 
ра још од XI века, када, .је био прогла- 
шен за маркгрофовију. 1803 г. марвгро- 
фовија била је претворена у изборну

кнежевину, а три године касније избор- 
ки кнез Карло Фридрих, назвао се ве- 
ликим војводом и проширио своју др- 
жаву. Баденско велико војводство у XIX 
веку прикључило се немачком савезу, 
заузевши седмо место по управи, са 
три гласа у сабору. Његова војна снага 
била је тачно одређена на 10.000 људи 
који су формирали II дивизију УШ кор- 
пуса. У пролеће 1848 г. у разним цен- 
трима Бадена организовала су се мно- 
га друштва највише републиканског ка- 
рактера и превирање је узело такве 
размере да је велики војвода био при- 
нуђен да потражи војничку помоћ за 
успостављање реда од других држава 
немачког савеза. Први сукоб био је код 
Кандерна, 20 априла 1848 г. и том при- 
ликом је погинуо ђенерал Гагерн, ко- 
мандант трупа великог војводе. Већих 
окршаја било је још код Манхајма а 
мало касније револуционарни покрет 
био је угушен. Али, на јесен, вође ре- 
публиканаца, који су били пребегли у 
Швајцарску, вративши се у, Баден и су- 
кобе се код Штауфена (24 септембра 
1848 г.) са регуларним трупама вели- 
ког војводе. Маја идуће године били су 
у Бадену, као и у' осталим немачким 
државама, нови нокушаји револуциона- 
ра, који су тражили згодан терен у вој- 
сци, код које је дисциплина била са- 
свим попустила.

У Гаштату војници су се побунили 
против официра и заузели све тврђаве 
а велики војвода био је принуђен да 
бежи из Карлсруа (13 маја). 30 маја нај- 
зад су конфедералне трупе ушле у Ба- 
ден и сукобиле се са побуњеницима код 
ХатенсхаЈма. Остали сукоби били су 
следећих месеца, кад су Пруси, пошто 
су прешли Гајну код Гермерсхајма (20 
јуна) заузели постепено Манхајм, Ај- 
делсберг, Карлсруе и Гаштат. Побуње- 
ници, побеђени, у великом броју били 
су осуђени од ратног суда на смртну 
казну. Пруси су окупирали Баден све 
до 1850 г. За време рата аустро-прускон
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1866 г., Баденци еу пришли Аустријн, 
али су, 1870 год., изјавили верност Не- 
мачкој, остајући као велико војводство 
до прокламације немачке републике, 
1919 г. За време царетва баденска вој- 
ека се састојала од 6 ггукова пешадије, 
3 пука коњице, 1 артилериске брдске 
бригаде која се је састојала од 2 пука, 
и три батаљона Пруса, и од батаљона 
мекленбуршких ловаца.

БАДЕН-БАДЕН, варош и баља у Ба- 
дену (24.300 ст.).

БАДЕН-ПАУЛ-РОБЕРТ (ВаОеп-РомеП) 
енглески ђенерал, рођ. 1857. Ратовао је 
у Индији, Авганистану и у Јужној А- 
фрици и ту се борио против Матабеле

и Ашианта. 0 овим двема биткама из- 
дао је дело под насловом: „Извештаји“. 
По свршеном енглеско-бурском рату 
произведен је у чнн ђенерала. Извесно 
време био је командант полиције у 
Трансвалу, 1903 г., па је постављен за 
генералног инспектора коњице. Напн- 
сао је књигу: „Инструкције коњице".

БАДЕНСКЕ, брдо у Италији на висо- 
равни Аспага (1464 м.), на коме су се 
водиле борбе између аустриске и ита- 
лијанске војске за време светског рата. 
Важније су борбе биле за време итали- 
јанског повлачења 1917 г., када су Ау- 
стријанци напали италијанске трупе, да

би се дочепали Брентске долине. Вие 
Баденске први пут је заузег од аустри- 
ске 11 армије 22 новембра 1917 г., али 
послв одлучног отпора Италијана, ау- 
стриске трупе су одбијене.

БАДЕНС ПЕТАР, француски ђенерал 
(1847—1897) био је пешад. официр доде- 
љен морнарици. Служио је у Сенегалу 
и у Тонкину. Био је командант трупа 
у Сенегалу (1891 г.)

БАДИ-ЕЛ-ЗЕМАН, последњи потомак. 
Тимурленков, живео је у XVI в. Побеђен 
од Усбака, побегао је у Персију. Султан 
Селим I заробио га је и послао окованог 
у Цариград, где је и умро 1517 г.

БАДО АДАМ, североамерички г-ене- 
рал, рођ. у Њујорку (1831—1895).

БАДОЉО ПЕТАР, италијански мар- 
шал, вицекраљ Абисиније. Унапређиван 
и одликован због храбрости у рату. Се- 
натор је и витез Великог крста, има 
„Врпцу војног реда од Савоје". Рођен 
је у Монрерато 1871 г. Заврпшо је Вој- 
ну академију у Торину 1890 г. и про- 
изведен за артилериског потпоручника. 
Учествовао је у рату у Африци 1896-97“ 
г. Од 1899—1902 г. био је на Вишој рат- 
ној школи. Учествовао је у рату у ЈТи- 
бији и додељен Врховној команди кае 
капетан. Због храбрости и заслуга за 
победу код Занзура, пронзведен је 1912' 
г. за мајора. Произведен у чин потпу- 
ковника маја 1915 г. п као потпуковншс 
ушао у светски рат, и придодат Коман- 
ди друге армије. Као пуковник (маја 
1916) примио је команду 78 пешад. пу- 
ка, на сектору Алта Саботино. Попгго 
јо својом спремом омогућио заузимање 
Горице, 6 августа 1916, произведен је 
у чин ђенерал-мајора. После рата уче- 
ствовао је на конференцији мира као 
заступник Јулијске Венеције, која је 
била опустошена за време. рата. У во- 
вембру 1919 био је командант Врховне 
команде. 1924 г. постављен је за амба- 
садора у Бразилији. Пошто се зратио 
1925 у Италију био је начелник главног-
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ђенералштаба Врховне команде, 1926 у 
јуну био је произведен у нин маршала.

При крају новембра 1935 г. примио је 
дужност високог комесара за Еритреју 
и главну команду над трупама које су 
оперисале против Абисиније.

Победио је у првој битци у Тембије- 
ну (20—24 Јануара 1936 г.) изненадивши 
раса Касу у тренутку, када се спремао 
да изврши напад у правцу Хаусијена 
у циљу да пресече везу између итали-

јапских снага у Макале и оних на ли- 
вији Адуа—Аксум. Пошто је победио о- 
вог амбициозног раса, маршал Бадољ-о 
предузео је извршење свог смелог ма- 
невра пробивши пре свега непријатељ- 
ски фронт код Амбе Арадан, а затим у- 
ништивши, у области Еудерте армију 
раса Мулугете (10—15 јануара 1936 г.) 
Затим је напредовао на југ до Амба 
Алаги (I. слецијални армијски корпус) 
а на запад до јужног Тембијена (Ш. 
спец. армијски корпус); затим је опко- 
лио и уништио армије раса Касе и ра- 
еа Сејума, и то заобилазећи с десне 
стране (северни фронт) напредовањем 
Ш. специјалног армијског корпуса и је- 
дновременим напредовањем са севера 
домородачким армијсжим корпуоом (27 
ф|вбруара — 1 марта 1936 г.). Најзад, 
завршио је уништење абисинског се-

верног фронта са тешким поразом, који 
је нанео абисинској гарди раса Исмира, 
коју је напао у области Шире са исто- 
ка (II спец. армијеки корпус) и са 'севе- 
ра (IV сп. арм. корпус) и то између 29 
фебруара и 2 марта 1936 године.

БАЖЕЛОВ ПЕТАР (Николајевић) ру- 
ски пешадиски ђенерал, рођ. 1840, умро 
?, истакнути руски војнн пнсац.

БАЗЕДОВА БОЛЕСТ, добила име по 
др. Базедову, којн је утврдио 1840 г., а 
састоји се из убрзаног ударања срца, 
болова гуше и испадању стакластих 
очију.

БАЗЕН АХИЛ, маршал француски, 
рођ. у Версају а умро у Мадриду (1811 
—1888). Четири године после ступања у 
Еојску добио је легију части. 1835 г. ра- 
товао је у Шпанији а потом је био оа 
страначком легијом у Африци. У Ита- 
лији је »омандовао трећом дивизијом. 
Затим био је пронзведен за маршала.

За време рата 1870 г. био је коман- 
дант 2, 3 и 4 корпуса, а 12 августа 1870 
био је врховни командант војске на Рај- 
ни. Пошто је био одбијен од Немаиа, 
морао се повући на Мец. Опкољеи, пре- 
дао се непријатељу. Био је оптужен да 
није ни покушао да. пробије неприја- 
тељске линије и зато је осуђен на смрт. 
Али, инте-рвенцијом Мак-Махона, смртна 
казна замењеиа му је са 20 година ро- 
бије. Побогао је, међутим, у Шпанију, 
г-де је и умро.

БАЗИЛИКАТА, једна од пет итали- 
јанских провинција. Изгледа да јој име 
потиче од имена Базила II цара визан- 
тијсиог, који ју је отео у XII в. од Лоа- 
гобарда и ' Сарацена. Пре него што се 
ујединила са краљевином Италијом би- 
ла је једна од провинција Напуљског 
краљевства. 1820-21 и 22 год. учествова- 
ла Јв у гхобунама против Бурбона. 1860 
било јо у Корлету прокламовано осло- 
бођење и тада су прикупљене ново она- 
ге нод командом пуковника Болдонија. 
Постоји у италијанској војсци и „брига-
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да Базшшката" формирана 1883 г. од 91 
и 92 пеш. пука.

Учествовала је у ратовима у Африци 
1887—1888 г. као н за време светског ра- 
та против Ауетро-Угарске.

БАИЛИ ЛЕВИС (сир), енглески адми- 
рал, рођ. 1857. Суделовао је у рату про- 
тив Лекианта, у експедицији против гу- 
сара у Конгу (1875) и у египатском рату 
(1882). Од 1910 г. био је поморски иза- 
сланик у Вашингтону. 1914 бно је вице- 
адмирал и командант флоте на Маники. 
1915 г. претседник Бродарског колеџа, а 
1919 Је пензионисан.

БАИРАКТАР, отомаиски велики везир. 
(1755—1808), довео на престо Махмуда, 
брата Селима III.

БАИРД ДАВИД (сир), енглески ђене- 
рал рођен у Њубиту (1757—1829). Борећи 
се у Индији код Перимбанкума био је 
заробљен од Хајдар-Алп 1779 г. и тек 
после три и по године је ослобођен. 
1799 учествовао је у рату код Тнпоо-Са- 
иба као потпуковник, и заузео је Серш- 
гаиотам, потом је унествовао ирн заузи- 
мању Поидимерија. 1801 год. био је у 
Египту под ђенералом Хуиинсоном. 1808 
год. упућен је у Шпанију, и одливовао 
се у битци код Короње, затим ј.е био до- 
дељен Мору, ка»о командант иреких 
трупа.

БАЈАЗИТ I, турсни султан (1347— 
1403) кад му је отац Мурат I ногинуо на 
Косову 1389 г., Бајазит је једаогласно 
изабран од војске за султаиа. Орпске 
државе признале су његову врззовну 
власт, иустиле турску иосаду у своје 
градове, и давале му помоћ у ратовима. 
Б. је имао. више ратних уснека, заузео 
је Македонију, Бугарску, Тесалију, по- 
бедио је крсташе код Никоиоља, али је 
побеђен н заробљен од Тимурленжових 
Татара.

БАЈАЗИТ II, 'СШ1 и наследник Муха- 
меда II (1447—1512) турски султан од 
1481—1512 г. победио је Млечане, али је 
сам побеђен у Египту, па је приморан

да уступи престо сину Селиму,. воји га 
је огровао 1512 г.

БАЈДАК ЛЕ0НИД — наш ваздухо- 
пловни мајор, воји је,: као поручник на 
првој уткашци за пехар Њ. В. Краља 
6 септембра 1926 годане, стигао први 
прешавнш пут од 1300 км. за 7.09 часо- 
ва са капетаном ЦенчиНем.

Од 20 априла до 8 маја 1927 са резерв- 
ним капеганом Т. Оондермајером извр- 
шио на аероплану Потез XXV даљни лет 
Париз—Бомбај н натраг до Новог Сада у 
дужини од 14.860 км. у 15 етапа за 11 
дана путоваља одаосно за 89.05 часова 
ефективног летења, просечном брзином 
од 167 км. на час.

БАЈЕР ГУСТАВ, ггруски ђенерал 
(1812—1889). 1864 био је бригадни ђене- 
рал. -Заузео Касел. После је био мнни- 
•стар рата у великом војводству БаданЈ7. 
Тада је. реорганизовао баденсжу војоку 
и ка.да је.избио рат 1870 г., командовао 
је са војском и учествовао у заузимању 
Штрасбурга.; Затим се вратио у Карлс- 
руе и примио цоново минист-арство рата, 
Ка-д је рат свршен, Бајер је прешао у 
пруску војску н био гувернер Кобленца. 
1880 т. пензионвсан је.

БАЈЕР ЈОСИФ, пруаки ђенерал, рођ. 
1794 г. у Липелсхајму, умро у Берлину 
1885. Учествовао у рату 1813-14-15. Затнм 
је био додељен на рад у Главни ђене- 
ралштаб у геодетски отсек, чији је по- 
стао управник. Нашгсао је в&ше књига 
из геодезија

БАЈИНА БАШТА. варошица у Срби- 
ји, на Дринн (4.148 ст.).- 

БАЈКОВ ЛАВ (Лавовић), руски ђене- 
рал и 'Гггасац чувеног дела „Овојства бо- 
јевних елемената и принрема војсже за 
рат.“ Рођ. 1869 г.

БАЈЛЕЈ ТЕОДОР, северо-амерички 
адмгарал, рођен 1803 г., умро друго по- 
ловине XIX века. Бгао је командант ес- 
кадре у менсиканском заливу, а истакао 
се 1862, при заузимању Њу-Орлеана.

БАЈОНЕТ је сечиво галл бодеж које се 
намешта на пушку н ову- гаретвара од
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.даљног у блисно орузкје. У прво време 
у  саму пупгаану цев 'Спреда се уметао 
челипни шиљак војп је пушку претва- 
рао у неку врсту вопља. Недостатаж 
овога бпо је у томе што је иокључивао 
ватрено дејство пушке за све време док 
се у цев-и налази. Тек Вобан је натица- 
ње бајонета на пушку изумео тажо да 
■се овај ставља на цев епоља и не сме- 
та ватреном дејству.

Дужшна бајонета је од 25—60 см., а 
.заоедно са пушком треба да има 180 см. 
Приликом гађања. пушком на жоју је на- 
мештен бајонет, домет се обитно смању- 
.је, те је тачност гађања мања. Ово до- 
дази отуда штб је предњи део цеви оп- 
терећен тежнном бајонета. Бајонет до- 
.лази до изражаја у завршно] фази бор- 
бе, јуришу и борби прса у прса. Бајо- 
нет је. пронађен и лрви пут Употребљен 
у  француској вароши Бајони 1630 г.

БАКАР. (2.075 ст.) град у Хрватској, 
на северном крају Батарског Залива. У 
:њему се налази Поморска ажадшиоа.

БАКАР (Си) је метал сјајно црвене бо- 
је, врло тегљив и кован. Топи ее доста 
тешво на тачки 1082,6° а вључа на 2310°. 
За ливење није погодан. Топлоту и елек- 
трицитет спроводи врло добро. На влаж- 
ном ваздуху се превлачи -зеленом навла- 
ком. Раствара се лаво у азотеој кисе- 
лини, а у присуству ваздуха и у сла- 
бим и разблажаним, градећи одговарају- 
ће соли. Бакарне соли имају неиријатан 
укуо и отровне су. Као противотров узи- 
ма се шећер или беланце.

У природи се налази често и у вели- 
ким воличин&ма. Ко.д нае га има у Мај- 
дан Пеку, Бору, Кучајни итд. а највише 
га има у  С. Америци и Чиле. Зато што 
га има слободног у прнро!ДИ, био је по- 
-знат старим народима: дре гвржфа. Фа- 
брички се добија из његових руда: ку- 
ирита, малахита, азурита и хематита,

Много су употребљаване легуре ба- 
кра, к&о на пр.: бронза.

БАКАРИСАЊЕ ЦЕВИ је  хватање ба- 
кра на цеви услед трења и велике тем- 
нературе. Отклања се, у почетву чиш-

ћењвм, ако се запусти онда га је немо- 
гуће отклоиити. Ради тога се употреб- 
љава|ју превентивне мере. Гађа се нај- 
мањим могућим пуњењем, да би се цев 
што мање загревала, Избегава се бр!за 
паљба. Оруђе се оставља с времвна на 
врше да ее охлада. Што чешће треба 
вршити чишћење и П!Одмазива.ње цеви. 
Или се употребљава ј>едан прстда од ка- 
лаја и олова, који се залепи на задњи 
крај зрна. При опаљењу калај се ,ј|вдани 
са бажром у течну бронзу, воја ее зрном 
избацује. Ако је зрно разорно иа ее сме 
да се греје после ноборисања онда се на 
врх барутног пуњења стављају исави- 
јане пшпч.ице .1смеше калаја ,и олова.

БАКАРНИ ВОЛТАМЕТАР. Ако се у 
обичном волтаметру, у место кроз воду, 
проведе струја, воју хоћемо да измери- 
мо, кроз раствор бавар сулфата, онда се 
тажав волтаметар назива батарни волта- 
метар.

БАКАРСКИ ЗАЛИВ је највећи залив 
Јадрансвог мора у Хрватском Нрш!Морју.

БАКЕР ВАЛЕНТИН, британски офи- 
цир рођен 1825 г., умро у Тел-ел-Кебиру 
(Египат) 1888. Борио се у рату против 
Кафера и на Криму и био рањен вод 
Чернаје. 1860 био пуковник, а 1873 пу: 
товао је у Авг&нистан и Персију. Пошто 
се вратио у отаџбину принуђен је да да 

' осташву на службу због процеса жоји ни- 
је био војничке природе. 1878 пређе у 
турску војоку. Као ђенерал-мајор уче- 
ствочвао је у рату против Русије (1878— 
79). Добио је тнгулу паше и био главно- 
Еомаидујући египћанске војдае (1882). 
1884 понова изби рат у Судану, у воме 
је Бакер-паша поражда код Токора од 
трупа Ооман Дигше. Написао је и неко- 
ливо књига: „Енглеска коњица", „Бнгле- 
ока и Русаја у Цоптралној Азији“ итд.

БАКЕР ЊУТОН, министар рата у С. 
А. Д. за време светског рата, рбђ. у 
Мартине Аургу 1871 г. Мшшстар рата 
је био од 9 марта 1916 г. .до 4 марта 
1921 г. и. на' том’ се положају веома и- 
стакао као пријатељ савезника, па је чи- 
нио 1огромне напоре да у Европу поша-
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ље што већи број добро опремљевих 
трупа. После рата поттп'Омагао је Вилео- 
нову пацифвстичху политику.

БАКИЋ БРАНКО — наш ваздухоплов- 
нВ капетаЈН који је са поручником Руб- 
чиНем као >шлотом 31 августа 1925 из- 
врпшо лет Париз—Београд за 7.45 ча- 
оова.

БАКЛАНОВ ЈАКОВ (Петровић), једаи 
од најпопуларнијих рукжих хероја са 
Дона и из доба кавокаоких ратова (1802 
—1873 г.).

БАК ЛЕ, варош у Тоикину, (25.000 ст.) 
код које су одржане првих дана јуна 
1886 г. огорпене борбе између францу- 
ских и кинеских труна.

БАК-НИН, варош у Тонкину (10.000 
от.), ожо које су се водиле првих дана 
марта 1884 г. огорчене борбе измефу 
француске прве и друге брнгаде тоје су 
бројале 14.000 људи и бројно надмоћни- 
јих нинеских трупа (20.000 људи). Фран- 
цуске трупе располагале су н добро на- 
оружаном репном флотом од 5 монитора. 
Отсудаа битка обављена је 12 марта у 
борбама око Бак-Нина Французи су зау- 
зели многа утврђења и доминирајуће 
положаје, па је победом француеких тру- 
па код Баж-Нина решено и питаље оку- 
пације тог добро утврђеног дела Тонки- 
не од стране Француза.

БАКОН РЕЏИНАЛД (Сир), енглееки 
адмирал, рођен 1863. 1907-9 био је гене- 
рални директор артилерије при енгле- 
ском министарству морнарице. 1909 г. 
дао оставку а 1915 понова ее вратио у 
морнарицу и упућен са првом евспеди- 
цијом у Француску. После је био коман- 
дант приморских база код Довера и свих 
осталих приморских база. Организ-овао 
је многе бомбардерске мониторске евс- 
педиције на обалама Фландрије. Писац 
је мношх 'војнинких дела од војих -је нај- 
знатајнијв: „Отража на Доверу“.

БАКОН РУЂЕР, енглески фрањ -вац и 
научник (1214—1294) написао дело у ко- 
ме је описао своју летећу справу која 
у многом иотсећа на Бланшарову из 
1782 годиие.

БАКСАР или БУКСАР, висораван у  
енглеској Индији, на којој се 20 октобра; 
1764 г., воднла жестока борба између 
Енглеза, које је предводио мајор Мунро 
п трупа неколицине индијских поглави- 
ца, којима је био инструктор и саветник 
бивши алзашки војник Рајихарт са неко- 
лико Европљана и Јермена. Енглези су 
ранолагали еа 900 Европљана, 8 батаљо- 
на Сипаја (5.300 љ.), 1000 коњаника-му- 
хамеданаца и 28 топова а савезнпци 
(УДРУжене индијске поглавице) са око- 
40.000. После једнодневне упорне борбе 
домородци су морали да се повуку.

БАЛАГБЕР, место у Шпанији у про- 
винцији Лерида. Ту је била битка 1280* 
г. између одметника и Јакова I. Ара- 
гонског који је држао варош и одбио- 
бунтовнике.

БАЛАД, село у италијанекој Сомалији,. 
на 40 км. североисточно од Афгона код 
кога се водила _ битка, јула и августа 
1908 г., изме-ђу Италијана и одметника 
којима је командовао Махда-Мулах.

БАЛАКЛАВА, пристаниште на Црном 
Мору (Крим) (2.000 ст.), које је енглеско- 
француска војска заузела 1854 и држала. 
до 1856 г. 25 октобра 1854 г. код Б. је- 
била битка између Енглеза и Руса, у  
којој се нарочито истакла енглеска ко- 
њица под командом лорда Кардигана.

БАЛ АЛБЕРТ (ВАћћ АБВЕВТ), енгле- 
ски ваздухопловни капетан, који је од- 
нео 43 ваздушне победе за време Свет- 
ског рата н најзад погинуо.

БАЛАМ, в. КОНАЧИШТЕ.
БАЛАСТ, материјал насут између же- 

лезничких прагова и земље који служи 
да на што већу површину раздели за- 
машни терет који трпе шине. За ово се- 
обично употребљава шљунак нли туца- 
иик.

Реч баласт се употребљава за ознаку 
терета у опште, а нарочито код балона* 
Код њих се за баласт употребљавају* 
обично вреће песка, јер се лако могу 
празнитн кад је, ради дизања на већу
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висину, потрвбно смањити тежину ба- 
лона.

БАЛАРД (ЂОРЂЕ АЛЕКСАНДАР),
внце-адмирал енглески, рођ. 1862 г. 1834 
г. учеетвовао је у рату у Судану. 1912 
г. био је постављен за директора одсе- 
ка за операције при адмиралитету. 1914 
г.. као контра-адмирал, командовао је 
одбраном источне британске обале. 1921 
г. пензионисан је.

БАЛБЕРКА, мала дрвена коцка при- 
чвршћена танким кајишем за средину 
козачког копља а служи за везивање 
копља са опасачем.

БАЛДАМУС (ВА1Л)АМ1Јб), славни не- 
мачки пилот-ловац из Светског рата.

БАЛДИСЕРА АНТОН, истакнути ита- 
лијански генерал (1838—1917).

БАЛДУИН Џ. МАРК, амерички на- 
учник, велики пријатељ савезника у 
светслом рату, у Паризу помагао и из- 
државао наше изоегле студенте. Члан- 
пима и брошурама учинио много за сти- 
цање симпатија у С.А.Д. за савезнике. 
(] ’ођ. 1861 г.).

БАЛЕАРСКА ОСТРВА налазе се у 
Средоземном Мору, припадају Шпанији 
и еачињавају једну њену провинцију 
(375.000 ст.). У стара времена Балеарска 
острва заузели су Картагињани а, 123 
г. острва су заузели Римљани, који су 
за своје легије регрутовали на Б>. 0. 
најбоље стрелце и праћкаше (ове војнн- 
чке вештине Валеарци су научили од 
Картагињана). Вандали су заузели Ба- 
леарска острва 426 г, Г-оти 630, Арапи 
714, Карло Велики 798 а Карло V прнса- 
једенио је 1235 г. Балеарсаоа острва 
Шпанији. Ииза је 1113 г. заратио са ба- 
леарскшм гусарима али су се Пижани 
морали повући без победе. Код Балеар- 
ских Острва 1755 г. била је битка изме- 
ћу француеке и енглесже флоте. Фран- 
цуска је хтела да загосподари Порт 
Махоном на Балеарима, па је послала 
Јаку флоту из Тутона, под командом 
маркиза од Голиснијера. Да би ово 
спречили Енглези су послали флоту од

16 бродо^ва под шомаидом вице-адмирала 
Винса, који је први ударио на францу- 
ске бродове, али се, после вишечасовне- 
борбе морао повући, изгубивши битку.

БАЛЕНИЕРЕ, у средњем веку тако 
су се звале велике ратне лађе, врло 
добро наоружане, са око 500 људи по- 
саде.

БАЛЕСТРЕРОС (ДОН ФРАНЧЕСКО),
пшански ђенерал, рођ. у Сарагоси 1770, 
умро 1832 г. 1815 г. Фердинанд VII по- 
ставио га је за министра рата. г822 и 
’.832 био је на челу револуције у Шпа- 
нији, иа је морао да емигрира у Париз,. 
после неуспеха у Паризу је и умро.

БАЛИА, назив за официре енглеске 
морнарице (ХУШ и XIX в.), који су би- 
ли пореклом из нижег сталежа, али вр- 
ло епособни морнари. Били су у подре- 
ђеном п-оложају млађим официрима који1 
су били из племићских породица.

БАЛИА, врста официра у Италији у 
Фиренци, Сиени и Болоњи. Први пут су 
се појавили 1363 г. у рату против Пизе- 
Изгубили еу се свршетком XV г.

БАЛИЛА (Јован Перасо зв. ,,Балила“), 
рођен у Монтабиу око 1732 г., а умро- 
1781 г. Дошао је у Ђенову да научи бо- 
јаџијеки занат. Град је био заузет од 
Аустро-Сарда, комесар гроф Котек бно 
је наредио да се у граду мора плаћати 
врло велики данак под претњом казне 
окова. Овде је било иотребво лихпити 
с.тановништво од његова добра, и отво- 
рити касе, до сада не дирнуте из Банке 
Св. Ђрђе. Аустријанци су предузимали 
оштре мере против грађана који нису 
тај намет плаћали. Протествовало се је 
много, али без успеха. 5 децембра 1746 
г., Аустријанци пред вечер преносили 
су један аван, пролазећи кроз познати 
кварт Порторију. Велика тежина (тере- 
та) кола, сама кола упадала су у земљу 
од темшне, тражили су помоћ од грађа- 
на и присиљавали су их батинама. Ме- 
ђу њима био је и младић Балила, који 
је узео један камен и окренуо се наро- 
ду вичући: „Зашто не почнете да их:
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растргнете" и онда уда.ри официра у 
лице. То је био сигнал за узбуну, и на- 
род' се је подигао, и за пет дана.исте- 
рао је непријатеља не само из вароши 
већ са целе територије између Бокете 
и Гавиа.

За овај његов смели подвиг 'Венова 
му подигне споменик.

БАЛИЛА, врста ловачког аероплана, 
конструиса,н од Контиери — аеронаутич- 
ки Лисалдо, двосед.

Име „Балила" добио је по томе што 
јс Трговачка комора у Ђенови покло- 
нила један авион, војсци града Ђенове, 
који је био страдао за време рата.

БАЛИЛА, фашистичка, омладинска, 
национална организација. Основана је 
3 априла 1926 г. Примају се мушка и 
женека деца. од 6—12 г. Од 6—8 г. зову  ̂
се „сшви бела лупа“, од 8—12 г. „ескур- 
зиони“, од 12—14 „муекетири“, од 14—16 
„авангардиети", и од 16—18 г. „авангар- 
дисти митраљери". Женске • балиле се 
зову „пиколо" и „ђовани италијане“.

БАЛИСГА или БАЛЕСТА, справа за 
бацање пројектила (најчешће стреле). 
(Јастојала се од лука, држалице, колута, 
ручице и ужета. Лук је био од рога, др- 
вета или челика а колут од јеленског 
рога или метала. Балиста је била разли- 
чите величине, према томе да ли је њо- 
ме руковао један човек или више људи, 
тга се због тога звала ручном или непо- 
кретном. Пројектил се бацао помоћу за- 

■тегнутнх и навијених конопаца. Домет: 
140 корака. Балисту су употребљавали 
јо ш  стари народи, а била је у употреби 
и у првом крсташком рату (1098 г.). Упо- 
треба балисте од стране хришћана била 
је забрањена 1113 г. Фралцузи су у 
с.ветском рату употребљавали једну вр- 
сту балисте за бацање ручних бомби. 
Проналазак балисте приписује се Фени- 
чанима а и Архимеду.

БАЛИСТИКА (од грчког глагола 8а- 
Х\ш — бацати) је наука, која проучава 
кретање зрна нзбаченог из ватреног

оружја. Дели се на: унутрашњу и Спо- 
љашњу балистику,

Унутрашња балистика изучава крета- 
ње зрна кроз цев од момента. жада ее 
барут запали пламеном капсле (код ве- 
ћих пуњења инцијалним пуњењем) па 
док зрно не напусти цев.

Спољашња балистика проучава законе 
кретања зрна кроз ваздух.

Барут је извор енергије која гјепотреб- 
на за избацивање зрна. Хемијска енер- 
гија барута претвара се при сагоревању 
у топлотну, а ова путем напона барут- 
них гасова у механичку енергију.

Напон или притисак барутних гасова 
је дакле сила која избацује зрно из це- 
ви. Из диаграма напона и брзнне види 
се рашћење и опадање напона за два 
разна барута и повећавање брзине до 
њене максималне вредности на устима 
цеви. Подацп добијенн проучавањем на-

пона служе за конструкцију оруђа и зр- 
на. Кретању зрна противе се отпори, а 
ти су: инерција зрна, инерција ваздуш- 
вог стуба у цеви пред зрном, спољашњи 
атмосферски притисак, отпор срества за 
вођење и почетно трење између среетва 
за вођење и дуварова цеви. Збир свих 
почетних отпора изнаша према калибру 
и конетрукцији зрна и цеви 200—400 
кг./см.2, а напон барутних гасова изна- 
ша 1500—3300 кг./см.2

Почетна брзина је она брзина коју 
зрно има на устима цеви. Средња вред-
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ност почетне брзине креће се према вр- 
сти оруђа од 60 м. у секунди (рововска 
оруђа) до 1500 метара у секунди.

Почетна жива сила (кинетинка енерги- 
ја) зрна:

е Р • уо2 
2§

р = тежина зрна
Уо =  почетна брзина
§ =  убрзање земљине теже

Корисан ефекат барутног пуњења је
однос живе силе према укупној топлот- 
ној енергији употребљеног барута

К Ш  _ ^ =  Р ' уо2 -  Р ' уо2
Е 2§ • е- Рб

е-Ре
е — енергија једног кило-

грама барута јт е р -
рб =  тежина целог барут- ’ и

ног пуњења
Енергија трзања

Ег р2 -у3 
2§ ■ ?

р =  тежина зрна
V = променљива брзина зрна У цеви 
Р = тежина оруђа.

Елементи спољашње балистине:

Путања зрна је крива линија коју зрно- 
описује приликом свога лета кроз ваз- 
дух.

Линија полаза зрна је продужена оса 
душе цеви у тренутку опаљења оруђа.

Линија циља је линија која веже сре- 
диш:те уста иеви са подножјем циља.

Раван гађања је замишљена вертикал- 
на раван положена кроз линију полаза- 
зрна.

Хоризонат оруђа- је замишљена хори- 
зонтална раван положена кроз подножје- 
оруђа.

Полазна тачка је место на којем почи- 
ње путања (среднште уста цеви).

Падна тачка је место где путања пе- 
нова сече хоризонат оружја.

Теме путање је највиша тачка путање.
Пењући крак је део путање од полаз- 

не тачке до темена.
Падајући крак је део путаље од теме- 

на до падне тачке.
Хоризонтални домет је одстојање од. 

полазне тачке до падне тачке мерено 
пс хоризопту

Полазни угао је угао којега затвара 
линиуа полаза са хоризонтом (Е).

Месни угас ;е угао којега затвара ли- 
нија циља са хоризонтом (5).

Падни угао је тангентни угао пута- 
ње у падној тачки (0).
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Ударни угао је угао тангенте на пу- 
тању и нагиба земљшта у ударној тад- 
ки (0).

Почетна брзина је брзина жоју зрно 
има на устима цеви (Уо).

Крајња брзина је брзина коју зрно има 
приликом удара у земљу (Ук).

Време летења је број секунда за које 
треба зрно да превали пут од полазне 
до ма ноје тачке на путањи.

Аналитички облик једначине путање 
у безваздушном простору:

у =  х (јта 2у02 соз2а

х (§а — 2 т1! =
х

х =  у0( соза у0 соза

Параметарски облик;

х2 =  2 ру
,уп2 соз2а у02 • соз2а

-  у; Р =  — г —х - .= 9 . ‘ДА.

У
Хоризонтални домет:

х0 =  51гг2а

Брзина зрна на путањи:

СОб &

ф = тангентни угао у татки за коју 
се рачуна брзина,

Време летења;

у0 соз а
Крајње време летења:

Т = 2 • у0 51П а

Квадратни закон отпора ваздуха:

Ш =  к Р • б
2&

Р =  површина пресека зрна
{3- =  густина ваздуха
К =  коефициенат ваздушног отпора.
БАЛИС ГИЧКА КРИВА ЛИНИЈА је за-

мишљена линија по којој се креће зрно 
избачено из цеви. Она се разлшсује од 
наниже окренуте параболе тиме што јој 
је упадни угао, због отпора вездуха ве- 
ћи од полазног угла.

БАЛИСТИЧКО ДЕЈСТВО БАРУТА је 
користан притисак гасова на зрно да би 
га избацили из цеви и дали му потреб- 
ну енершју за дејство ваи цеви. Оно се 
мери брзином зрна на устима цеви — 
почетном брзином.

БАЛК МИХАЈЛО (Димитрпјевић), ђе- 
нерал лајтнант руске војске, јунак из ра- 
това с Наполеоном (1764—1818).

БАЛКАНСКИ РАТОВИ 1912— 1913. Рат 
савеза балканских држава са Турском 
1912 г.

Још на Берлинском конгресу (1878 г.) 
Јасно су се испољиле тежње Аустро- 
Угарске монархије за пресудним утина- 
јем на Балканском полуострву, па чак и 
за његовим освајањем. Пошто је Руснја 
била сасвим ослабљена и исцрпљена ни- 
је могла узети у довољну заштиту пра- 
вославни лгивот на Балканском полу- 
острву, а положај Србије, преко чије те-
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'рпторнје прелазе најважније и једине 
•сувоземне комуникације, које спајају 
исток са западом а на које је Аустро- 

-Тгарска била, по своме положају, упу- 
ћена, само су распиривале те тежње. 
Ауетро У гарска није смела дозволити да 

.држава, која поседује те комуникације 
буде снажна, зато се она брижљиво ста- 
•рала да Србија не добије излаз на мо- 
;ре, као једну од најлакших и најбржих 
могућности снажења, и да не дође у те- 
-риторијалан додир са Црном Гором. У 
'овоме је она успела добивши на конгре- 
■су право да поседне Босну и Херцего- 
вину, које су номинално и даље биле 
Туреке области све до анексије 1906 г. 

Ово је за Србију, поред царинског рата 
са Аустро-Угарском, био доврљно јаеан 
.доказ да ее у то време не може поми- 
шљатн на ширење према западу и осло- 
'-бођавање Босне и Херцеговинб, јер је 
Аустро-Угарска била моћна, а поред то- 
га одобрење за окупацију тнх области 
дша је добила од скоро свих великих си- 
ла, те би Србија, желећи да се шири на 
ту етрану могла да доведе себе у опа- 
■соост да изгуби потпору свих тих ОТ- 
ла. Правац проширивања Србије и осло- 
бођавање осталих југословенских краје- 
ва овим је био упућен према југу и ис- 
току, на рачун Турске. Поред тога Тур- 
ска је са својим феудалним уређењем 
:и феудално-империјалистичким тежњама 
била већ преживела, те се могла одр- 
'жавати једино насиљем над покореним 
народима. Мешање оеталих великих ев- 
ропских држава и њихове тежње за уво- 
ћењем реформи у Турској, па чак и 

■стварање међународне полиције, није 
нмало усиеха, Младотурска револуција 
(1908 г.) још је више појачала импе- 
ријалистичке тежње, јер је у старо др- 
жавне основе унела нови детаљ — на- 
иионализам (Отоманско царство Отома- 
нвма!). За православни живаљ у Тур- 
ској настаде после тога очајно стање. 
Младотурски режим је водио истребље- 
љу хришћана. -Још један важан чинилац

је одиграо пресудну улогу. Србија, која 
је на Берлинском конгресу добила неза- 
висност, економски се није могла никако 
еманциповати. Она није имала нигде 
слободног излаза. Њој је претила онас- 
ност економоког угушивања. Иницијатор 
тог угушиваља опет је била Аустро- 
Угарска. Због тога се покушало, поред 
с.вих Турских недела, да се уз нрипо- 
моћ пријатељсаси наклоњених великих 
сила, а под вођством Турске, образује 
савез балканских држава за одбрану за- 
једничких интереса. Савез није успео 
држањем баш саме Турске. Опасност за 
сваку поједину балканску државу била 
је велика, те се ипак приступило ства- 
рању балканског савеза, и поред свих 
различности између Србије и Бугарске, 
чији је споразум требао да буде и био 
стожер на који ће се ослонити акција 
за ослобођење. Русија и Француска су 
благонаклоно гледале на тај савез, јер 
је он био уперен и против тројног спо- 
разума (Немачка—Аустро-Угарска—Ита- 
лијаУ Русија је била нарочито у томе 
активна. Њеном иотпором склопљен је 
савез између Србије и Бугарске 29 фе- 
бруара 1912 г. за одбрану заједничких 
интереса како против Турске, тако исто 
и против Аустрије. Из тог уговора про- 
изишла је и војна конвенција од 19 јуна 
1912 г. Уговором и конвенцијом, који су 
по трајању били предвићени на 8 годи- 
на, тачно је одређено и колико која стра- 
на има да изведе војске на које ратн- 
ште. Овом савезу су у току лета 1912 г. 
приступиле Грчка и Црна Гора. Пошто 
је савез еклопљен, па му чак и циљ од- 
ређен, почело се са припремама за рат.

Продужавање насиља од стране Тура- 
ка над хришћанима, довело је до преда- 
је ноте од 6 септембра 1912 г. У ноти 
су савезници тражили од Турске да уве- 
де нову административну поделу по ко- 
јој би хришћанске покрајине: Македо- 
нија, Епир, Стара Србија и Албанија до- 
биле аутономију; гувернер области да 
буде хришћанин; да имају свој парла-

—  151 —



БАЈЖАНСКИ БАЈ1КАН0КИ

менат и милицију. Ове би ово било под 
заштитом великих сила, а на основу чл. 
28 Берлинског уговора. Турска је сма- 
трала да су захтеви претерани, да се 
Бугарска и Србија не могу споразумети, 
да су савезници јОш Сасвим слаби, да 
ће њена војСка из европског дела држа- 
ве бити довољна за рат, па је и поред 
свих својих незгода као: рат са Итали- 
јом за Триполис, буне Арнаута, Арабља- 
на итд., а вероватно и да заплаши са- 
везнике, под изговором одржавања ма- 
невара, наредила 10 септембра делимич- 
ну мобилизацију. Како су захтеви ноте 
одбијени а под утисцима Турске дели- 
мичне мобилизације савезници Рбјаве 17 
септембра општу мобилизацију. Одмах 
сутра дан то исто учини и Турска. При- 
лике су се толико биле заоштриле да 
ни интервенција великих сила.код вла- 
да свих држава није могла спречити 
рат. Погранични сукоби већ су. били по- 
чели. На Мердарима и Васиљевачким ка- 
раулама већ су се водиле праве борбе. То 
је био повод да Србија 6 октобра преда 
ултиматум Турској, који је у ствари зна- 
чио објаву рата. Остали савезници учи- 
ншне то исто: Бугарска 4 а Грчка 6 ок- 
тобра. Црна Гора је већ 25 септембра 
ступила у непрнјатељство са Турском. 
Турска је такође, још истог дана одго- 
ворила савезницима објавом рата. Да би 
у Африци имала одрешене руке еклопи 
она са Италијом у Лозани мир 5 октобра 
уступивши јој Триполис. Тако дође до 
Балканског рата у коме је Аустро-Угар- 
ска остала неутрална како не би дала 
прилике Русији и осталим силама да се 
у њега умешају.

Географски положај Србије примора- 
вао је њене водеће кругове на брижљи- 
во припремање за евентуални рат. При- 
премање планова за мобилизациЈу, кон- 
центрациЈу и вођење рата, разраЗзивани 
су до детаља, а поред тога вршене су 
и повремене пробне мобилизације. Овему 
јо овоме у многоме допринело велико 
одушевљењо народа, могло би се рећи,

фанатични патриотизам и вера у оства- 
рење идеала, ослобођење поробљене бра- 
ће, а и вековна мржња, коју су Турци 
петстогодишњом управом успели дауко- 
рене у срж српскога народа, противу 
себс.. Отуда је мобилизација српске вој- 
ске изведена тачно по плану. Дан об- 
јав.е мобилизације је 17 септембар, а пр- 
ви дан се рачунао 20, али су појединци 
почели да стижу на мобилизацискн ме- 
ста ј'о ш  у току 18 септембра. Пешадија 
је мобилисана за 4 а артилерија за 6- 
дана, Трећи позив је одмах мобилисан и 
служио -као заштита границе. Врховна 
команда је ступила у дејство 4, а' већ 
5 је била у Нишу. Врховни командант 
бно је Њ. В. Краљ Петар I а начелник 
штаба Врховне командеђенерал Радомир 
Путник, У свему је Србија мобилисала 
283.860 људи (184 батаљона, 47 ескадро- 
на, 100 батерија), у 10 пешадиских и 1 
коњичку дивизију. Брдска и тешка арти- 
лерија су биле ван састава. (У овом са- 
ставу била је и једна бугарска дивизија 
од 35.000 људи). Концентрација трупа 
почела је 25 септембра а 6 октобра је 
већ била у цотлуности изведена. Трупе 
су, у колико је било могуће превожене- 
железннцом (Дунавска н Дрннска диви- 
зија I и II позива, 1 и 2 пук коњичке- 
дивпзије до Врања) иначе пешке. Кон- 
центраиија поједнних јединица била је: 
Тимочка дивизија I позива Ћустендил,
II позива Мазарић, Шумадиска I Кур- 
шумлија, II позива Рашка, Моравска I 
Врање, II Мердаре—Реткоцер, Дринска 
II Лесковац—Лебане, Моравска бригада 
I Тупалски вис. Од 6 октобра је извр- 
шен стратегиск развој. Врховна коман- 
да је и даље остала у Нишу. Прва ар- 
мија. у чијем су саставу биле: Коњичка 
дивизија, Моравска I, Дринска I, Дунав- 
ска I, Дунавска II, Тимочка II, пук град- 
ске артилерије и по једна батерија ха- 
убнчке и брдске артилерије, под коман- 
дом Престолонаследника Александра 
развила се од Прибоја до граннце. Дру- 
га армија чији је командант био ђенерал
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Степа Степановић имала је Тимоику ди- 
визију I позива код Ћустендила и бу- 
гарску седму Рилску дивизију код Дуп- 
нзце. Трећа армија ђенерала Боже Јан- 
ковића Оила је распоређена по групама: 
Топличка, две дивизије од Мердара до 
Преполца, Медвеђска., једна дивизија 
(Дринска II) код Медвеђе и Моравска 
бригада код 'Групалског виса. Ибарска 
војека под командом ђенерала Михаила 
Живковића код Рашке и Бољевца. Јавор- 
ска бригада код Кушића на Јавору.

Црна Гора је мобилисала 4 дивизије 
(око 40.000 људи).

Бугарска 9 пешадиских и 1 коњичку 
дивизију.

Грчка 4 дивизије и нешто коњице.
Укупно су савезници мобилисали око 

800.000 људи.
Према оваквом стању код савезника 

Турска је по плану требала да мобили- 
ше 29 дивизија. Од тога је успела да 
скупи свега 18 и по неиотпуних диви- 
зија, Узроци овако слабо изведеној мо- 
билизацији су многи. Као најважнији би 
се могли сматрати ови: некомпактност и 
ненационално оеећање разних народно1 
сти држанш: само силом у Турској за- 
једниди; недовољно развијена свест не- 
просвећеног наро-да -о колежтивној од- 
брани државне територије; дејство грч- 
ке флоте, која је онемогућила превоже- 
ње трупа из Азиске Турске. За опера- 
ције на ерпском војишту били еу одре- 
ђени V, VI и VII корпус. Услед разних 
иопада Арнаута VII корпус је имао само 
1 дивизију на Куманову, 1 код Скопља 
и 1 одред код Приштине. VI кориус се 
концентрисао на Куманову дошавши пе- 
шке од Битоља. V корпус се концентри- 
сао око Скопља.

Ратни планови како турски тако и са- 
везнички још на почетку рата еу унеко- 
лико измењени. Савезнички ратни план 
је предвиђао груиисање главне бугар- 
ске војске на Маричком војишту са прав- 
цем дејства: Маричка долина—Цари-
град. Све остале војске би имале кон-

центрично дејствовати кроз Македонијуг 
Стару Србију, Епир и Албанију.

У самом почетку је настао мали не- 
споразум између Србије и Бугароке. За 
кооперацију српској војсци и заштиту 
правца Ћустендил—Софија, Бугарска је 
требала да одреди 100 хиљада војника, 
Али је Бугарски начелник, ђенерал Са- 
вов предложио да ту улогу примо на 
себе сриске давизије концентрисане око 
Ћустендала и . Дупнице. Коначно . је 
опор решен тиме што је требало да се 
образује једна армија под командом 
српоког ђенерала од једае српске и бу- 
гарске дивизије.

Према српском ратном плану, који ј& 
у основи- био офанзиван, иредвиђала се' 
одсудна битка на Овчем нољу. Зато је 
гро српске војске I и II армије требало 
да концентрично наступа према Овчем 
пољу. III армија је требала да, заобила- 
ском преко Косова, дејствује на лево 
крило и бок главној турској снази.

И збиља према ратном плану кога је 
Турцима израдио немачкн официр фон 
дер Ганц главна турска војска требала 
је, држећи се дефанзивно, да прими од- 
еудну битку на Овчем пољу, по могућ- 
ству разбије савезнике и тек онда пре- 
дузме офанзиву. Али је овај план изме- 
нио Низам-паша. По Низам-лашином 
плану, требало је енергично напасти и 
тући Бугаре на Маричком и Србе на 
Вардарском војишту и то у правцу: Ку- 
маново. Као главна идеја је било поче- 
сно тучење појединих армија, а онда на- 
ступање долином јужне Мораве у ирав- 
цу Ниша и Ћустендил—Оофија, жако би: 
се раставиле Орпска и Бугарска војска 
и како би угрожавањем Оофије примо- 
рао Бугаре на повлачење војске ‘са Ма- 
ричког војишта.

Прва директива наше Врховнв коман- 
де издата је 7 октобра. По њој је: Прва 
армија имала да наступа орема Кумано- 
ву до линије: Табановац—Четирци—На- 
горичани и ту да се задржи. Једна њена 
побочница требала је да обезбеди Кон-
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чулски теснац. Друга армија наступа 
прек» Криве Паланке и Страцина на 
Кратево, где ће ухватити везу са I ар- 
мијом. Трећа армија је имала да заузме 
Приштину и да упути један одред на 
Вулитрн. Ибарска војска имала је да за- 
узме Новн Пазар. Једино је Јаворска бри- 
гада имала да остане на месту и само 
да извића у правцу Сјеница

Турска Врховна команда је издала ди- 
рективе за наступање већ 4 октобра. 
Према тој директиви Вардарсжа арми^а 
је требала да спрени наступање Срба и 
Бугара на Царево село, а по могућству 
и да их разбије. Да заузме и утврдн 
положаје који ће онемогућити савезнич- 
ко наступање на Куманово. Према овој 
директиви и заповеети команданта Вар- 
дарске армије две дивизије су требале да 
.спретавају наступање од Криве Палан- 
ке и Конана а VII корпус је заузео по- 
ложаје западно од реке Бањске и на Цр- 
иом Пољу, које је утврђено. 7 октобра 
издала је Вардарска армија опет запо- 
вест да: две дивизије V корпуса опрена- 
вају наетупање од Царевог села и Сул- 
та-нтепе, а да остатак армије изузимају- 
ћи УП корпус, који је требао да се бра- 
ни ®од Куманова, наступа против Орба 
правцима: Штип — Берекетли — Павле- 
шинце—Градиште (V корпуе) и Береке- 
тли — Молина — Орашје — Живина (VI 
корпус).

Пзвршењу директиве Врховне коман- 
де приступило се одмаж. Прва армија је 
наступала према Куманову са Морав- 
с-ком, Дунавском и Дринском дивизијом, 
првог позива у првој и Тимочком и 
Дунавсжом, другог позива, у другој ли- 
нији позади крила. Правци кретања ди- 
визија били су: десна колона Моравске 
днвизлје (један пук пешадије и једна 
брдска батерија) преко Трновца, лева 
колона путем Давидовац—Бујаиовац. 
Дринска I позива: десна колона Жапско 
— Караула Цер—'Ов. Петка'—планвна 
Огарац; лева колона: Мало Буштрање— 
Жагаје—Св. Прохор. Коњитка дивизија

остала је код штаба армије у Врањској 
Бањи. Друга армија у тијем је саетаву 
остала само Тимочка дивизија I позива, 
јер је Рилска бугарска дивизија добила 
заповест од бугарске Врховне команде 
за кретање преко Криве Паланке, коју је 
заузела, према Кратову. Код Треће ар- 
мије оитуација је била мало друкчија, 
пошто су се на њеном фронту водиле 
борбе још од 2 октобра, нарочито са 
Арнаутима, због чега је њена ШЈт.тди- 
ска дивизија I позива већ била прешла 
границу. Ипак је 7 октобра наређено 
прикупљрње Дринске дивизије II позива 
и Моравске бригаде код Секираче и Ли- 
сице и покрет Дринске дивизије I пози- 
ва са задатком: заузимање Подујева, а 
Моравска П позива правцем Баловце—• 
Ладовце. Јаворска бригада је извршила 
насилно извиђање у правцу Кладнице. 
Скоро све јединице су у пожрегу наила- 
зиле на мање отпоре турсшгх трупа које 
су потискиване.

У току следећег дана, 8 октобра ар- 
мија је вршила покрет ка Куманову/ II 
армија ка Кратову, а Ш армија у четн- 
ри колоне према Пршптини. Ка®о је 
Трећа армија морала да врши наступа- 
ње под борбом то је 9 октобра наређено 
Првој армији да се заустадаи и да сачека 
излазак Треће армије у њену висину и 
да утврди положај. Армија се заустави- 
ла на 'линијн: Ваксинаца—Табановци— 
Четирци—Сефери — висови код Караби 
—Никуљански вис—Младо Нагоричане 
—Орловац—-Отар о Нагоричино—Караула 
Бајазит—Бугариње. Друга армија је 
претходвицом дошла у Кратово, а глав- 
нином до Крилатице.

Трећа армија је опет под борбом, до- 
спела на лннију: Гази Места-н—Пришти- 
на—Луковачка коса—Мрамор — околина 
Новог Пазара

Турски VII корпус је добио наређење 
да посвдне и утврди положаје источно 
од Куманова.

Прва армија је 10 п 11 октобра водила 
и добила битку на Куманову. (внди Ку-
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мановска битка) и заноћила 11 октобра 
у околини Куманова.

Друга армија је продужила наступа- 
ње и избила на линију: Приколци—В.
Карадаг—Туларово и -ееверно од Крато- 
ва. Рилска дивизија је заузела Конане.

Трећа аршгја је 10 октобра имала 
цреданак код Приштине. За следећи дан, 
11 октобар, био је одређен поврет ка 
Свопљу преко Качаника и ка Гиљану. 
Дринска дивнзија II позива упутила је 
из Приштине одреде ка Вучитрну, Дре- 
ници и Призрену.

Ибарска војска је 10 октобра заузела 
Нови Пазар и остала у њему и 11 окто- 
бра. Јаворска бригада је заузела Сјени- 
цу, која јој ее као и Нови Пазар предала.

После битке на Куманову Прва армија 
је 12 октобра предузела гоњење Вардар- 
ске турске армије, која нигде није да- 
вала отпора. Истог дава је доспела и за- 
лоћила на линији: Зубков Рид—Гради- 
ште—Шупљи Камен—Атино Село—Вла- 
хов Гршб—Бучинска Планина—Ново Се- 
ло—Мургаш.

Друга армија је у току целог дана 
лродужила напад на Црни Врх, кога су 
10 октобра Турци заузели, и тек увече 
га повратила.

Трећа армија је продужила покрет ка 
Скопљу, упућујућн делове према Црном 
Врху, Куманову, а Дринску дивизију 
остављајући и даље у Приштини.

Прва армија је за 13 октобар издала 
заповест за останак на положајима. Али 
како су лретставници Скопља извести- 
ли Моравсжу дивизију да у Скопљу и 
околини нема Туроке војске, то је запо- 
вест измењена у толико што је Морав- 

•свој дивизији наређено да поседне Скоп- 
ље и што ее штаб армије преместио у 
Скопље. Остале су јединице остале на 
положајима: Бучинска Планина—желез. 
стан. Хаџалар—Студена Бара—положа- 
ји код Бизлима—Зубовски Рид.

Друга армија је на Црном Врху оста- 
вила један пук, а са осталим деловима 
имала је да се, по наређењу Врховне

команде, прикупи код ТЈустендила и 
стави под бугарску Врховну команду.

Трећа армија је без отпора продужи- 
ла наступање и дошла на линију: Гло- 
бачица — Црни Брег — Качаник — Ка- 
радаг. Одред Дринске дивизије упућен 
ка Вучитрну заузео је Кос. Митровицу.

У току 14 октобра само је Трећа ар- 
мнја продужила покрет и Ибарска вој- 
ска у Митровицу.

У овој фази рата, до прегруписавања 
српске војске, може се рећи, одлучена 
је судбина рата. Савезници еу још та- 
да могли рачунати на сигурну победу 
свога оружја. Највећи, одлучујући дога- 
фај, у кога- су обе стране полагале све 
своје наде, што се и из ратних плано- 
ва види, битка на Куманову, испала је 
повољно по савезнике.

Услед измењене ситуације појавила 
се потреба прегруписавања војске пгго 
је и извршено у току од 14—18 октобра. 
Прва армија је упутила Другој армији 
која је стављена под бугарску Врхов- 
ну команду, за опсаду Једрена, Дунав- 
ску дивизију II позива. Прва армија је 
остала груписана на просторији Св. Ни- 
кола — Велес — Штип еа задатком на- 
ступања од Велеса ка Прилепу и зау- 
зимање Демир-капије. Трећа армија је 
груписана код Скопља, са задатком на- 
ступања ка Призрену и Ђаковици, а у 
садејству са Ибарском војском да овла- 
да сливом Белога Дрима. Ибарска вој- 
ска је имала да се прикупи у Митрови- 
ци, да продужи наступање и заузме Пећ 
па ту да се задржи до даљег наређе- 
ња. Јаворска бригада код Сјенице и 
Плеваља да заузме Нову Варош. Мо- 
равска дивизија II позива, пошто је 17 
октобра заузела Тетово и Моравска бри- 
гада, која је била у Скопљу, остале су 
на својим местима и стављене на рас- 
положење Врховној команди у Скопљу. 
Друга армија је после прикупљања код 
Ћустендила превезена железницом под 
Једрене.

Према ново добијеном задатку Прва
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армија је 18 октобра наредила покрет 
предњих делова ка Прилепу. Један ба- 
таљон, један ескадрон и једна брдска 
батерија упућени су правцем Оризари 
— Ораховац — Кројница — Попадија — 
Ворила Планина, као лева побочница 
коњичке дивизије. Правцем Раштани — 
Горњи Раковац — Крива Круша — к. 
1458, упућен је један ескадрон коњипе 
и четнички одред Војводе Вука као де- 
сна побочница. Главнина дивизије се 
задржала код хана Кумсели. Следећег 
дана дивизија је у наступању наишла 
на отпор на Присатском превоју, где је 
командант V турског корпуса са двема 
дивизијама, по наређењу команданта 
Вардарске армије организовао заштит- 
ничке положаје. Претходнички пук ко- 
њичке днвизије, услед јаког отпора, по- 
вукао се у десно на Мукош, где се сје- 
динио са десном побочницом и ту зано- 
ћио. Главнина дивизије се рокирала у 
лево ка Плетвару, да би оставила међу- 
простор за развијање пешадиских диви- 
зија, а у исто време да би дејствовала 
на десно турско крило. Она је заноћнла 
код хана Бабуне, а лева побочница код 
Никодима.

Моравска дивизија II позива, која је 
наступала од Велеса ка Прилепу, доби- 
ла је наређење да помогне коњичку ди- 
визију при нападу на Присатске поло- 
жаје, заузме их и продужи наступање 
ка Прилепу, јер су Турци били поти- 
снули десну побочницу и заузели Ми- 
кош. У току 21 и 22 октобра коњичка, 
Моравсжа првог и Дринока дивизида I 
позива, која је била стигла, извршиле 
су напад на Присатске положаје, зау- 
зеле их, а затим и Козјак (в. Присат- 
ски бој).

Турци су морали, пошто су се за- 
штитнички одреди морали повући са 
Присатских положаја, по наређењу Зе- 
ки-паше, команданта Вардарске армије, 
дати отпор код Бакарног Гумна, како 
би он сам добио у времену да утврди 
Битољ.

23 октобра еу, према заповести коман- 
данта Прве армије, од 22 октобра, а по- 
гато се уверило да су Турци напусти- 
ли Присатске положаје, јединице кре- 
нуле напред, према Битољу. Моравека 
дивизија I позива је наетупала друмом 
према Прилепу, али је код Пестерице 
била задржана и ту заноћила. Дринска 
дивизија I позива кретала се трима ко- 
лонама: 4 пук од карауле Присат, 5 пук 
преко Пестерице, а 6 и 17 од.Небрего- 
ва концентрично ка Прилепу. Једино је 
17 пук имао мањих сукоба са неприја- 
тељем кога је гонио до Прилепа. Сви 
су делови, заједно са коњичком диви- 
зпјом заноћили у околини Прилепа. За 
24 октобар заповест I армије је гласила: 
Коњичка дивизија и један пук Дринске 
дивизије да извиђају положаје и снагу 
турску око Битоља, али да избегаваду 
јаче ангажовање у сукобима, Па ипак 
је 24 дошло до сукоба са трупама које 
су браниле Присат, код Алинаца (Кара- 
Саид-паша). Као код Присата, Турци су 
и код Алинаца морали напустити своје 
положаје. До 25 октобра јединице I ар- 
мије стигле су: Коњичка дивизија код 
Вардина, Моравска дивизија I позива 
до Чепилова и Тополчана, Дринска до 
Алинаца. 26 октобра је коњичка дивизи- 
ја ухватила везу са Моравском дивизи- 
јом П позива код Кичева. Остали дело- 
ви су осталп на месту. До 30 су прику- 
пљани подацњ о турским положајима,

Паралелно раду Гармије Моравска ди- 
визија II позива из Тетова је наступи- 
ла преко Гостнвара, где је дошла у су- 
коб са турским одредима и иреноћила 
прикупљајући податке. Кретање је вр- 
шила ешалонима. 30 октобра је била у 
Кичеву са задатком да штити правац 
Дебар—Гаре—Кичево.

.Према заповестима I армнје од 30 ск- 
тобра, 31 је предузето групнсање за 
битку код Битоља. Коњичка дивизија 
после потискивања турских одреда код 
Далбеговца, заноћила је на простору 
Магланци — Дедебалци; Дунавска I
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код Тополчана, Канатларца и Рувца;- 
Дринска I код Вашаронца хана и реке 
Црне; Моравска I је остала на месту и 
ухватила, код Сапотнице ве-зу са Морав- 
ском II позива, где је ова заноћила про- 
теравши мање турске делове. Тимочка 
II позива је кренула на Прилеп. Арти- 
лерија ван састава је била код 'Гопол- 
чана (једна група) ееверно од Тополча- 
на и Канатлараца (друга група) и са 
обе стране пута Прилеп—Лак (трећа 
група). Овакав распоред је остао и 1 
новембра сем што је Моравека I пози- 
ва избила на линију: Чагор—Древник 
(један пук) н Древник — к. 709 (један 
пук), (друга два пука су била код Тр- 
новаца и Бучина), и што је Моравска 
II позива главнином дошла до Мурга- 
ша, а претходницом до близу Вирова, 
растерујући успут мање турске одреде. 
За 2 новембар је I армија наредила, да 
Моравска дивизија II позива избије на 
линију Црневце—Лисолај и да пресече 
везу Битољ—Охрид. Дунавска дивизнја 
I позива имала је да доспе до на лини- 
ју Чаирли—Трап. Дринска дивизија из- 
бија на линију: Беранце—Кијашли. Мо- 
равека диви.зија I позива између Морав- 
ске II и Дринске од Лисолаја до Беран- 
на, Артилерија ван састава, у две гру- 
пе и то код Старих Србаца и Чаирли. 
Коњичка дивизија задржава ранији пра 
вац и хвата везу са Грцима. Постепено 
се из овог покрета развила Битољска 
битка. Као и све до тада, и она се свр- 
шила еа неуспехом по Турке, који су 
се повлачили остављајући заштитне од- 
реде на Козјаку, код Ресна по једпу 
дивизију и код Јанковца један пук. Под 
њиховом заштитом а захваљујући не- 
енергичном гоњењу од стране ерпеке 
I армије, Турци су ипак уепели да се 
извуку према Лерину и Биклишту, где 
су се спојили са трупама, које су опе- 
рисале на грчком фронту.

Јединицама I армије је наређено да 
остану на месту, а гоњење је поверено 
коњичкој дивизији правцем: Бач —

Кремјан —- Орта — Оба. Претходница 
дивизије је стигла до Лерина. Осим ко- 
њичке дивизије гоњење је вршила и де- 
сна колона Моравске дивизије П пози- 
ва и то по личвој иницијативи коман- 
дантовој. Ова колона је растерала мање 
турске одреде код Јанковца н Хана 
Шурленца,

Од 9 до 12 новембра Моравска диви- 
зија II позива заузела је и очистила за- 
падну обалу Преспанског Језера до 
Горње Горице. Пошто је даље гоњење 
Турака према југу препуштено Грцима, 
Моравска дивизија II позива је заузела 
Охрид. 13 је заузета Отруга, 15 Дебар, 
а 16 Елбасан.

Трећа армија је за ово време овлађи- 
вала сливом Белог Дрима. До 20 но- 
вембра је већ био зау.зет Призрен. Тур- 
ске регуларне трупе су се свуда повла- 
чиле, али су Ђаковицу бранили арнаут- 
ски прваци: Бајрам Цур и Ризам-бег са 
2000 Арнаута које је Дринска дивизија 
II позива растерала 23 октобра и ушла 
у Ђаковицу. У исто време је Шумади- 
ска I са штабом армије стигла у При- 
зрен. 24 октобра је Врховна команда 
наредила да се из Ш армије образује 
један здружени одред и упути у Ме- 
довски залив. Одреди су формирани 25 
и 26 октобра. Један одред је сачињава- 
ла цела Дринска дивизија II позива о- 
јачана са две батерије Ибарске војеке, 
која је ухвативши везу са једним цр- 
ногорским одредом у Пећи, стигла 24 у 
Ђаковицу. Овај одред је кренуо 28 ок- 
тобра из 'Баковице према селу Спаше, 
где је требао да пређе Црни Дрим. Он 
јо ту стигао 29, али прелаз се није мо- 
гао извршити, те је 30 морао промени- 
ти правац и ићи на Везиров мост, где 
је прешао Дрим и преко Петке — Ми- 
хајне — Пуки — Души — Калмети, сти- 
гао 5 новембра до Љеша.

Други одред формиран из Шумади- 
ске дивизије, Шумадиско - арбански 
одред, у јачини: 6 батаљона, брдска ба- 
терија, вод пионира и ескадрон коњи-
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це кренуо је 27 из Жура, па преко 
Љум-куле и Сроће— Ђуђе — Бисал- 
Сипри — Ораши — Блиништа — Кола- 
ра и Трагенте стигао у исто време. кад 
и Дринска дивизија 5 новембра у Љеш.

Оба ова одреда имала су искључиво 
товарну комору, пошто се кроз арбанске 
планине није могло ни помишљати на 
вучну комору, јер су и трупе често мо- 
рале да се крећу у колони по један ме- 
њајући повремено, унапред, одређене 
правце. На отпор Арнаута наишла је 
само Дринска дивизија код села Спаеа- 
ри, али их је лако растерала. Ипак је, 
ради обезбеђења позадине, оставила у 
Мјету један одред од 6 чета са два ми- 
траљеза и водом брдске артилерије. 
Тек по епајању пред Љешом српски 
одреди су наишли на отпор једног тур- 
ског пука, кога су, не развијајући целу 
снагу, после двочасовне борбе, зароби- 
ли. У њему су се наши одреди састали 
са једним црногорским који је нападао 
на Љеш са западне стране. Одредима 
је од стране Врховне команде наређено 
8 новембра да не наступају даље од 
Драча, већ само да овладају простори- 
јом између Моће и Шкумбе са заузи- 
мањем Драча. Шумадиско -арбанашки 
одред је 9 новембра преко Плане и Гур- 
си, прешао Моћу, 12. новембра без бор- 
бе заузео Кроју и ту се задржао два 
дана. Арбанска влада у Балони, под 
протекторством Аустро-Угарске прогла- 
еила је џезависност. Њени делегати су 
о томе известили команданта. Шумади- 
ско - арбанског одреда и тражили да се 
обуставе операције у Арбанији. Пошто 
то није био довољан разлог, то су опе- 
рације настављене и 15 новембра је од- 
ред заузео, без отпора, Тирану, а 16 
Драч у који је дошао цео одред. Дрин- 
ска дивизија II позива била је код Ље- 
ша, а поједине своје делове је имала у: 
Ваудању (један батаљон са два брдска 
топа) Шитн Хајмелиту (две четв), Ље- 
шу (3 батаљона са шест топова), Сан 
Ђовани (1 баталшн, 1 ескадрон и 6 че-

та за везу са Шумадиско - арбанским 
одредом). Оба су одреда била, ради си- 
гурнијег заједничког дејства, под ко- 
мандом команданта Дринске дивизије II 
позива, док није 25 новембра почела 
дејствовати команда приморских трупа 
на челу са пуковником Дамјаном По- 
повићем. Аустро-Угарска, која није мо- 
гла хладнокрвно гледати на успех Ср- 
бије у овоме рату и на њен излазак на 
море, а да би спречавање тог изласка 
обезбедила за конференцију мира, по- 
чела је подбадати Арнауте на буне. 
Због тога су Приморске трупе морале 
вршити разоружавање Арнаута.

Остали делови који после Битољске 
битке нису водили борбе, распоређени 
су овако: Моравска див. II позива у Де- 
бру и Елбасану, Дринска I у Битољу, 
Дунавска 1 у Скопљу, Тимочка П у Ве- 
лесу са деловима у: Струмици, Дојра- 
ну, Ђевђелији, Криволаку и Штипу, 
Моравска I у Битољу, претстраже у 
Кенали и Ресну, а коњичка дивизнја у 
Скопљу.

Такав је био распоред српске војске 
на дан 21 новембра кад су Турци за- 
тражили примирје и преговоре за мир, 
Ти су се преговори на почетку 1913 г. 
разбили и рат је настављен. У овом 
другом периоду рата од српских трупа 
учествовале су само: Друга армија под 
Једреком и Приморске трупе, пошто је 
јужни део Србије био потпуно очишћен 
и српска и грчка војска дошле у непо- 
средан додир на граници.

Судбина Огоманске царевине била је 
]1ешена у првом периоду рата и то на 
ерпс.ком бојишту. Њу су одлучиле бит- 
ке код Куманова и Битоља, Турци су 
се држали још у Једрену, Јањини и 
Скадру, због чега су операције у дру- 
гом периоду рата, после неуспелих пре- 
говора о миру вођене противу та три 
објекта.

Рад еавезничких војсака у првом пе- 
риоду рата у кратким потезима изгле- 
дао Гш овако: .
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Бугерскз: Од четири армије, колико 
је мобилисала, две су биле на марпч- 
ком вслшпту (1 и 2), једна на траки- 
ском (3) и једна у Софији (4) која је 
требала да оперише долином реке Стру- 
ме и да одржа.ва везу са српском вој- 
ском. 18 октобра је II армија прешла 
границу, заузела пролаз код Кускелн 
и опколила Мустафа-пашу, кога су Тур- 
ии већ били евакуисали. Са двема раз- 
вијеним дивизијама, са обе стране Ма- 
рице ,она је до 23 октобра стигла пред 
Једрене, растерујући турске претстра- 
же. Прва армија је, такође, имала пра- 
вап Једрене. Трећа армија је са севера 
наступала на Клук-Кимлес.

Турци су били изненађени оваквим 
нападом. Они су предвиђали бугарски 
напад на -Једрене, али не и са севера. 
Међутим, Ш армија је заузела Истран 
ча — Даг и 22 октобра стигла до лини- 
је Ерклер — Ескиполос, одакле је 23 
растерала турске престраже и 24 зау- 
зела тврђаву Клук-килис, евакуиеану 
од Турака. Турци су се тада повукли 
на линиЈу: Лиле Бургас — Бунар Хи- 
сар. До 27 октобра Бугари су били из- 
губили сваки додир са Турцима и иа- 
ступали према Ергену, али су, по доби- 
јеним подацима, морали променити пра- 
вац и поћи ка Лиле Бургасу, где је до- 
шла до битке, после које су се Турци 
иовлачили ка Цариграду. До примирја 
Бугари су покушали освајање Чаталџе, 
али нису успели.

Црногорска војска је у три колоне 
наступала: и то једном колоном према 
истоку, ова колона је 16 октобра зау- 
зела Беране, а љен један део је доли- 
ном Лима напредовао према Гусињу. 
Друге две колоне су постепено обалама 
Скадарског Језера ишле према Скадру 
са циљем његовог заузимања.

Грци су своју офанзиву почели 18 
сктобра ирема Еласони коју су после 
четворочасовне борбе заузели 19 окто- 
бра. После борбе код Албелије Турци 
су се повукли ка Сервији, коју су Грци

такође заузели и продужили наступа- 
ње у три колоне ирема Солуну, Бито- 
љу и Касторији. Колона која се крета- 
ла према Битољу имала је већу борбу 
код Налбанкена. Ова колона. је помо- 
гла српску I армију при заузимању 
Битоља. Колона за Солун добила је 
бнтку код Јениџе над турском, маке- 
донском армијом и продужила даљ.е 
према Солуну. Трећа колона је потпо- 
магана флотом заузела Катерињи и 30 
октобра стигла на Капа Нигерида. Со- 
лунска колона је 9 новембра заузела 
Солун.

После примирја и прекида преговора 
о миру у почетку 1913 год. настављене' 
су операције противу Скадра, који се 
пре-дао Црногорцима 10 марта и Једре- 
на које је јуришем заузето 13 марта. 
1913 г. (в. Опсада Скадра и опсада Је- 
дреиа). По паду Скадра српске трупе 
с.у преко Солуна прешле у Скопље, а 
после пада Једрена II армија је желе- 
зницом превезена и то: Дунавска ди- 
внзија у околину Врања, а Тимочка I 
иозива код Пирота. Бугари су ово пре- 
бацивање колико год су могли затеза- 
ли, јер су већ тада имали неке намере 
у сливу Вардара. Зато је Врховна ко- 
манда у почетку априла 1913 г. нареди- 
ла груписање I армије према Бугар- 
ској граници, пошто су се већ примв- 
тили покрети -бугарских трупа на ту 
страну.

Турска је после пада ових последњих 
ослоних тачака тражила мир. Конфе- 
ренција за мир радила је у Лондону, 
где је после дугих преговора међу ве- 
ликим силама 17 маја 1913 г. потписан 
мир. Турска је уступила савезницима 
све своје територије на Балканском По- 
луострву сем Цариграда, Дардадгелв в 
једног дела источне Тракије.

Србија је овим миром добила Јужну 
Србију, један део Македоније, освети- 
ла Косово, добила непоередну везу.са 
Црном Гором. Али Аустро-Угарска је 
остала и даље верна својој политицв
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економског загушивања Србије, те ]е на 
конференцији мира успела да створи 
иезависну Арбанску државу са прин- 
ном Видом као поглаваром, како би Ср- 
бији онемогућила да задржи толико 
потребан излаз на море — Арбанско 
приморје у с.војим рукама, а које су 
њене приморске трупе освојиле.

Српско-бугарски рат 1913 г.
Према Уговору о савезу и војној кон- 

венцији Србија је за време рата са Тур- 
ском 1912 испунила ове своје обавезе 
према Бугарстоој. Чак ,је и преко обавеза 
упутила Бугарскод Врховној команди 
две своје дивизије као појанање на Тра- 
киском војишту, иако је по уговору Бу- 
гарсжа требала да помогне Србију са 
100.000 војника, што је доцније по при- 
«танку обеју страна ' било оведено на 
једну дивизију, да конаино и та дивизи- 
ја  ојстане и ради по директивама и за- 
повестима Бугарске Врховне команде. 
Српска влада и Врховна команда има- 
ле су широк хоризонат и зато су вели- 
кодушно помагале еве савезнике имају- 
ћи пред оиима опште добро и опште ин- 
тересе свих балканских држава. Ово се 
најбоље види из нињенице, да је она, у 
току самог рата. одмах после прве бит- 
ке, коју је додуше добила, али која ни- 
је морала да знани конанну победу ерп- 
ског оружја ипак оелабила своје снаге 
да би помогла Бугарима. За све те о- 
громне жртве, а ослањајући се на Ау- 
стро-Угарсжу као крвног непрнјатеља 
Србије, одужила се Бугарска мучким на- 
падо-м на Брегалници без претходне об- 
јаве рата. Србија је склападући савез за 
Балкансжи рат имала на првом мвсту у 
виду излазак на Јадранско море. Али 
у току рата кад су њене трупе у томе 
усцеле, она их је морала повући, јер јој 
је Аустро-Угарска запретила чак и обја- 
вом рата. Увидевши ово још у току рата 
Србија је покушала да непосредним до- 
говором са Бугарском изврши ревизију 
уговора како би на другој -страни могла 
добити компензације за изгубљени из-

лазак на море. Бугарска де на све то 
одговорила тајним преговорима са Ау- 
стро-Угарском, па чак и са Туроком и 
повлачењем својих трупа са Чаталџе и 
пребацивањем у западне своје крајеве. 
Из ових разлога је дошло и оно одуго- 
влачење превожења српских дивизнја 
које су учествовале у олсади Једрена. 
Према уговору о миру са Туреком у 
Лондону од 17 маја 1913, ова је уступи- 
ла савезницнма своје европске покраји- 
не овако: Србији и Црној Горн Стару 
Србију; Бугарокој: источни део Македо- 
није и Тр'акију до линије Енос—Мидаја; 
Грчкој: део Епира и Јужну Мажедони- 
ју. Проеторија између Шаре Планине— 
Родопа—Охридскбг језера и Архипелага 
—Македонија — имала је да се органи- 
зује жао аутономна област или да се 
подели између Србије и Бугарске према 
споразуму. Граница би у том случају 
имала да буде од Големог Врха преко 
Градишта на западни део Овчег Поља 
па. преко Вардара између Велеса и Зе- 
леникова, онда вододелницом Бабуно и 
Тресже преко коте 1200 Илинсшх плани- 
на до манаетира Губавца на Охридском 
језеру. Као што се внди захтеви Србије 
према југу били су минималнн п не- 
сравмерни према заслугама и .жртвама 
поднесеним за време рата и могли су се 
примити само у случају испуњења евих 
осталих обавеза. Но кажо први и живот- 
ни услов Србије, излазак на. м.оре, није 
задовољен, то де она тражила званичном 
нотом од 12 маја 1913 г. упућеном бугар- 
ској влади, ревизију уговора. На ову но- 
ту бугарска влада је одговорила б јуна 
одбијадући ревизију. Кад је и тај по- 
следњи пожушај даректног споразума 
пропао српека се влада обратила руеко- 
ме цару, који је према уговорима тре- 
бао да буде арбитар — еудија — у сви- 
ма спорним питањима. Но Бугарска је 
стално затезала ствари. Ч11к ни лично 
пиомо рускога цара краљевима Србије и 
Бугарске није помогло. Док је одговор 
српског краља био у духу помирљиво-
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сти дотле је бугароки одговор био не- 
ломирљив, лахваљујуКи непреотаном 
пототицању од стране Ауотро-Угарске. 
На то се састало бугарско Крунско веће 
9 јуна и одлучило да се умолж руски 
цар да донесе одлуку по спору, на ос- 
нову уговора и то у року од 7 дана. На 
ово Русија није могла никако пристати 
јер би се тиме оснажила Бугарска, као 
експонент аустрофилске политике, а 
Србија би се могла разонарати тажвим 
решењем и бацити у нарунје другој не- 
кој сили, те бн утицај Руоије на Балка- 
ну дошао тиме у питање. Поред тога, 
такво решење би значило притисадс јед- 
не мале државице на велику силу, од- 
носно капитулација Русије под прити- 
ском Аустрије. Зато је Руска влада 12 
јуна одговорила да Бугарека нз треба 
да очекује ништа од Русије. Крунски 
савет је осим тога решио да, ако руски 
одговор буде негативан, Бугарсжа реши 
спор оружаном силом. У том циљу је и 
вршена концентрација бугарске војске 
на ерпској и грчкој граници одмах по 
закључењу мира са Турсжом. Као што 
се види — на Крунском еавету пресудну 
улогу је играла бугарска Врховна ко- 
манда. Зато је и могло да дође још исто- 
га дана (12) до напада на предстраже I 

, армије код Злетова. А већ сутра дан ди- 
ректива армијама за довршеље страте- 
гиског развоја те да 15 јуна буде иада- 
то наређење IV бугарској армији за ноћ- 
ни напад на Брегалници.

Због рата, који је био извесан Бугар- 
ска је после мира са Турском задржа- 
ла мобилисане 11 пешадиеких и 1 коњи- 
чку дивизију, попунила их товим ре- 
крутима и формирала још 4 дивизије из 
допунских јединица и људства из ново- 
ослобођених крајева. Укупно 16 давизи- 
ја  формираних у 5 армија еа бројним 
стањем око 440.000 људа.

И Србија је рада заштите територше 
на левој обали Вардара задрлсала мо- 
билисаних 10 пешадаских и 1 коњичку 
ливизију попунивши их новим контин-
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гентима рекрута и мобилисала још неке 
пукове III позива. Укупно бројво стање 
трију армија и труна ван састава могло 
је бити око 348.000 људи. Највећи део 
дивизија био је сконцентрисан између 
границе и леве обале Вардара, дер је по 
конвенцији еа Грчжом главна снага тре- 
бала да буде у близини грчке главне 
снаге, а то је била и спорна област за 
коју се рат и водао. У тој области је би- 
ло 8 пешадиских и 1 коњичка дивизија. 
Формација српеке в-ојске је иретрпела 
мале измене још у току концентрације. 
Поред три армије створене су и трупе 
ван армиског састава.- Концентрација и 
формација, које су извршене у мају 
1913 г. изгледале су овако:

Јужна група: I, Ш армија и коњичка 
даввзија (Вардарсжо водиште).

III деснокрилна армија формација: Ко- 
мандант ђенерал Б. .Јанковић, начелвик 
штаба пуковниж П. Пешић. У саставу: 
Дринсжа и Моранска дивизија I позива 
и Тимочжа дивизија II позива.

Развој армије је био у две линиде. Пр- 
ва линија Тимочка II и Дринска диви- 
зија I позива на толожајима: Пепелиште 
— караула Шеоба—Драгово—Тестемел- 
ци—1Кота 319—Јежево Брдо—кота 650. 
Армиска резерва и Моравска давизија 
I позива код Сари—Хамзали.

Прва армија: командант Њ. В. Престо- 
лонаследник Александар, начелник шта- 
ба ђенерал Петар Бојовић. У саставу: 
Шумадаска I и II позива (Шумадаска 
П позива 27 маја уиућена у састав П 
армије и концентрибала се 6 јуна код 
Зајечара), Дунавска I и П позива и Мо- 
равска II позива. Армија је имала и 3 
аероплана.

Прва армија се развила као продуже- 
ње левог крила III армије до Злетова. 
Од Злетова до Ретких Букви су крста- 
риле само патроле. Главна снага: Шума- 
диска I, Моравска II и коњичка дивизи- 
ја је била позади ове на линији: Крато- 
но—Плавица—Црни Врх—Градиште. От- 
сек: Ретке Букве—Царев врх и Осогов
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посео је један одред Дунавоке I, а от- 
сек: Цшрев врх—Крива Паланка—Големи 
врх 3 пешадиска пука и 2 батерије. На 
Отрацинским положајима остата® Ду- 
навске I и II позива.

Средња група: II армија са центром у 
пиротском утврђеном логору — Нишав- 
ека зона — Командант ђенерал С. Сте- 
пановић, начелник штаба В. Живановић. 
У саетаву: Тимонка I Шумадиека II, 1, 
3, 4, 6 и 14 пук III позива. Развој извр- 
шила на старој српоко-бугарској гра- 
ннци.

Тимочка група састављена од разних 
јвдиница имала је центар у зајечарсжом 
утврђеном логору, а распоредила се, као 
и II армија дуж границе.

Према оваквом распореду српске вој- 
ске и грчке, која је главним снагама би- 
ла северно од Солуна, Бугари су извр- 
шили скоро кордонски раепоред својих 
пет армија. Али, стратегисжи развој бу- 
гароке војске био је завршен 15 маја. 0- 
туда су они били у могућноети да из- 
врше напад на Брегалници док је срп- 
ска војска била оош у развоју. Тежиште 
б-орбе и за њих је био јужни део фронта,
— брегалнички, — зато су на том делу 
развили своје три армнгје према Србима 
и Грцима, Друга армија је била на ли- 
нији: Кукум—кота 665 — Негован. Чет- 
врта армија, министра војног ђенерал'а 
Ковачева, на Брегалници. Штаб армије 
и армиска резерва од једне дивизије код 
Радовишта. Предњи делови: лева група
— Тражиска дивизија — главнина код 
Радовишта, предњи део код Криве Лу- 
кавице—Валандова и Худова; Тунџан- 
ска дивизија брдо Селце до.Криве Лу- 
кавице; Рилсжа дивизија: главнина код 
Спанчева — Бање и Рајчански Рид 
предњи делови: Рајчански Рид—Злетов- 
ака река; десна група: Мажедонско—Је- 
дренско ополчењо на положајима Китка 
—Пашаник. Трећа армија: Врапча—Дра- 
гоман—Комштица. Пета армија код Гр- 
љана. Прва армија Белограчик—Чупрен 
—Кула.

Ратни планови: Срвски ратни план је 
зависио од политичке ситуације. Србија 
није смела дозволити да буде нападач, 
јер би се тиме оеамила, а нарочито би 
тнме довела у питање улазак РуЈгуније 
у рат. Зато је српски ратни план био 
дефанзиван. Требало је првенствено бра- 
нити заузете покрајине на југу и пу- 
стити Бугарску да нападне. По одбија- 
њу наиада врећи у офанзиву са трећбм 
армијом у садејству са грчком водском. 
Прва армија у овој акцији помаже тре- 
ћу. Остали делови бране гравицу. Циљ 
офанзивне ажције је, по могућству, обу- 
хват левог крила бугарског у долини 
Струме.

Бугареки ратни план је предвиђао 
концентрдцију главних снага на јужном 
делу сриеко-бугарске границе и брз на- 
пад ради заузимања српског земљишта, 
док Срби још не буду спремни и да тако 
ставе свет пред свршен чин, како би те 
области могли задржати. Још у току 
концентрацигје и стратегиеког развоја 
Бугари еу вршили мање нападе, без 
икаквих резултата, јер су српске трупе 
биле увек на опрезу, док није од бугар- 
ске Врховне команде издато наређење 
за напад на. Брегалници, за чији поче- 
так је командант IV бугарске армије и- 
забрао ноћ 16—17 јуни. (О току Брегал- , 
ничке битке види Брегалничка битка). И 
ако је на почетку, због нзненађења, бу- 
гарска војска имала привндног уепеха, 
ипак се до 24 јуна морала повући са 
својих положаја, коде је заузела српска 
војска. Грци су такође у овом периоду 
имали усиеха против П бугарске армн- 
је. Последица пораза на Брегалннци би- 
ла је смењивање бугарсжог главнокоман- 
дујућег ђенерала Савова, чи|е Ј’е место 
заузео ђенерал Ратко Димитријев, који 
је наредио напад I бугарске армије на 
лево крило Зајечарског фронта, где с-у 
Бугари ималн успеха, али су га мора- 
ли жртвовати ради неуспеха на јужном 
делу и целу I армију повући н прнку- 
пити код Софије.
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После поседања бугарсљих положаја 
25 јуна српска је војсаса продужила на- 
ступање 26 јуна. Коњичка дивизија је 
стигла до Радовишта, где су увече сти- 
гли и предњи делови Моравске дивизи- 
је I позива, Долином Вардара, кроз Де- 
мир Капију, наступала је Добровољачка 
бригада. Моравска II позива је наступа- 
ла ка Почивалу. На Црногорску дивизи- 
ју (била ван састава армија и у току 
концентрације те« се прикупљала у 
Окопљу), изврпгали су Бугари на Гове- 
дарнику напад са јаким снагама преко 
Побнјена. Услед бугарске надмоћности 
она се морала повући на Цер. Бугарима 
је заузимање Говедарника било иотреб- 
но ради осигурања бочног марша IV ар- 
мије. Напад Дунавске дивизије I пози- 
ва на Бождерицу није уопео. а Дунав- 
ска П позива није могла одржати у сво- 
ме поседу Чупино Брдо, које су Бугари 
заузели 26 јуна. Услед бугарсжог напа- 
да, и успеха на зајечарском фронту мо- 
рала се Дринска дивизија I позива при- 
куиити код Веле-са да би се железницом 
пребацила д-о Ниша, ради заустављања 
бугарског надирања.

Истог дана (26 јуна) Врховна »оманда 
је издала наређење да: Цриогорска бри- 
гада одмах крене на Рајчаиски Рид; Мо- 
равска дивизвја II позива жа Кочанима, 
ради спречавања покрета бугарских 
трупа од Царевог Села, Добровољачка 
бригада да рашчисти нростор у правцу 
Киразли—Тепе и Козбрана, а Моравска 
дивизија I позива да се врати на десну 
обалу Брегалнице код коте 319 и да ту 
сачека иаређење за дал>и покрет.

Дринска див. I позива која је требала 
од Велеса да буде превезена до Ниша, 
услед заетоја бугаЈрсжих операција на 
том фронту, превезена је до Куманова 
где је ушла у састав I армије и посела 
Страцин. Шумадаска давизија I позива 
преко Дрног Врха стигла је у долину 
Криве реке. Коњичка дивизија је ухва- 
тила везу са грчком војском код Стру- 
мице. -Цо њеним подацима Бугари су

јачим снагама отступали према Пехче- 
ву. Црногорска дивизија која је имала 
борбе, заузела је Побијен и ухватила 
везу са Дунавском I позива. Дунавска 
дивизија II позива је целога даша води- 
ла борбе на Ретким Буквама, изгубила 
их, па их опет иовратила.

Померање Шумадиоке дивизије и про- 
мена одлуке о Дривскоо дивизији дошле 
су као последица пристуиања Румуније 
Србији и одлуже да Румуни оперишу у 
зони источно од Видана. Овим би и  нај- 
већи успех Бугара био уништен деј- 
ством у десни бок Румуна који су 27 
јуна предали Бугарској ноту обавешта- 
вајући је да је издала војсци наређење 
за напад, то су се орпеке снаге на за- 
јечарском фронту могле оставити без по- 
јачања.

За одс-удне операције на јужном делу 
фронта српска Врховна комашда је 28 ју- 
на издала наређење да се: I армија при- 
куши на правцу Страцин—Крива Палан- 
ка и припреми за офанзиву ка Ћустен- 
дилу. Према овој наредби јединице I ар- 
мије су биле овако распоређене: Дунав- 
ска I и П позива и Црногорска дивизија 
остају на овојим положајима; Шумада- 
ска I и Дринска I позива извршиле по- 
крет долином Криве реже ка Страцину, 
Моравска дивизија II позива се прику- 
пила код Кочана. Армија је 1 јула изда- 
ла још једну наредбу за образовање 
Пчињског летећег одреда од 600 пуша- 
ка, 280 карабина и једног брдског топа. 
Овај одред је 2 јула заузео положај: 
Дукат—Виње Коло—Близник. Да Дрин- 
ска I дође у просторију Псача—Дубочи- 
ца. Да Дринска I уиути један пук, а Ду- 
навска I једну брдску батерију Дунав- 
ској II позива. Да еве јединице 3 јула 
изврше насилно рекогносцирање према 
наредби од 2 јула.

Трећа армшја је према заповести Вр- 
ховне команде од 28 јуна имала да се 
гфикупи код Кочаша и припреми за о- 
фанзиву правцем: Царево Село—Црна 
Скала—-Кадин Мост, Услед прекида те-
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леграфеке линије Ш армија је ову запо- 
вест добила тек 29 јуна. Одмах је наре- 
ђено Моравској I позива да 30 јуна буде 
на просторији Виница—Градец. Морав- 
ска Н да изврши раопоред од Оризора 
до Беликова. Добровољачка бригада да 
стигне у Радовиште. Тимочка П код До- 
њих Трогераца.

Према III армнји је на пололсајима: 
Калиманци—Гр љани—Чука—Голак била 
7 бугарска дивизија и делови 8 и 2 ди- 
визије. Према томе, за иретстојећи на- 
пад, III армија је издала следећу запо- 
вест: Коњичжа дивизија (која је код_Ко- 
чана ушла у еастав III армије) правац 
Пљачкавица—-кота 1185; исти правац де 
имао и један одред Моравске I позива; 
Моравска I позива: Грлени—Чука—Го- 
лак, Моравска II позива Црни Камен; 
Тимочка да се прнпремн за покрет; До- 
бровољачка бригада да обезбеди Радо- 
виште.

Сви покрети и припреме српоке војске 
били су завршени до 4 јула. Тада је по- 
чела битка на Грленским ввсовима и 
трајала све до примирја 18 јула (види 
битка на Грленским висовима).

Румуни еу пре<ма споразуму упали у 
Бугарску 2 јула и напредовали према 
Софији 'опојивши се са левнм крилом 
наше II армије, која је заузела Белогра- 
чик и Кулу, до које је стигла до зажљу- 
чења примирја.

У овом периоду су једино Грци били 
лоше среће јер су их Бугари прво у до- 
лини Месте, а затим на Бераз Тете и 
најзад и лево њихово крило у долини 
Струме разбили. Али долазак Румуна 
пред Софију и примирје на које су Бу- 
гафи овим уиадом бнлп приморани пре- 
кинуло је операције.

Примирје је прво било закључено 18 
јула и то на 5 дана, продужено на јмп 
3 дана, а затим 27 јула на неодређено 
време.

Мир је потписан у Букурешту 28 јула 
1913 г. на дан Велбушке битке. Услови 
су за Бугароку билн тешки али нх је

она морала ирисшти. Овим миром је она 
изгубила пелу спорну облает.

Демобилизација за Бугароку војоку је 
предвиђена да почне 29 јула. Српска вој- 
ска је почела демобилизацију 4 августа.

(По дивиз. ђенералу г. Влад. Белићу).
БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО. Пре XIX 

века, Балканско Полуострво је носило 
назив: Јелинско, Грчко, Византиско, а 
некн су га називали Римско или Илир- 
ско Полуоетрво. Неки географи и карто- 
графи са запада називали су га и Ев- 
ропско отоманско царство, Европска 
Турска или Царство Великог Турчина, а 
неки су предлагали да се назове -Јужно- 
словенским, због тога што је већи 
део насељен Србима и Бугарима.. Тако 
се није знало све до Берлинског конгре- 
са (1878 г.), када је полуострво носило 
нме Евроиска Турска, које би му име 
требало дати. Немачки географ Цајне 
1308 г., верујућн да постоји Централно 
било, које се пружа од Црног до Јадран- 
ског мора, кроз ередину полуострва, на- 
звао га је Емско или Балканско Полу- 
острво, по источном делу Централног 
била, које се звало Хемус, или Балкан, 
мада име Балкан уместо Хемуе није 
потпуно тачно. Овај се назив задржао 
до данас п ако је тврдио А. Буе 1840 г., 
да на полуострву не постојн Централно 
било.

Положај: Балканско Полуострво захва- 
та југоисточни део европског континен- 
та. Пружа се између 36°5’ и 45°30’, се- 
верне ширине и 13°5’ и 29°5’ источне ду- 
жине.

Због свога географског положаја Бал- 
канско Полуострво нма светски значај. 
Служи као спона између истока и запа- 
да. Преко њега воде важне комуника- 
ције које везују Европу са Азијом и 
Африком. Са Европом је срасло на се- 
верној страни. Са Азијом је у вези.пре- 
ко оетрва у Егејеком н Мраморном мо- 
ру, а са Африком Средоземним морем.

Облин: Балканско полуострво има об- 
лик равностраног троугла, са основи-
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цом наслоњеном на труп Европе а врх 
ну је рт Матапан. Медуанеки залив (5- 
Ошуаш сН Медиа) код ушћа Дрима, и 
Солунско-Орфански заливи око Халки- 
дниеог Полуострва, су главне тачке, од 
значаја аа облик полуострва. Јужна оба- 
лч му је много разуђенија од северне, 

Величина: Са острвима, БалканскоПо- 
луострво захвата простор од 500.000 км.2

или 6% целокупне европске површине, 
на којој живи 20,000.000 становника или 
40 душа на један км.2 Узрок овако рет- 
ком насељењу је дуга и тешка турска 
управа, коју народ није могао подноси- 
ти те се морао расељавати.

По величини, међу полуострвима у 
Европп стоји једино иза Скандинавског 
и Пиринејског.

Границе: Балканско Полуострво се гра-

ничи са истока и југоистока Црним, Мра- 
морним, Егејским (Белим) и Критским 
морем, са југа Средоземним морем и са. 
севера Савом и Дунавом, које га одва- 
јају од трупа Европе, које престављају 
добру границу у географском погледу.. 
Североисточна граница иде Купом до 
њеног извора, а одатле преко динарских 
венаца у правцу Ријеке до јадранске

обале. Ова је граница некада била по- 
литичка граница између Турске и Ау- 
стрије. Она не одговара висинском об- 
лику ни политичким и етнографским 
фактима, јер раздваја српско-хрватски 
народ. Граница која води поред Саве, 
узводно сд ушћа Купе, кроз љубљанско 
поч.е и поред река Идрије и Соче до 
Јадранског мора, много је природнија. 
Ова граница сече Динарске планпне та-
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мр где оле хватају везу са сплетом Ал- 
па. Алшшски ланци Караванка пружају 
се од запада ка истоку и око љубљан- 
ског 110љ.г; сусрећу се са Динарским вен- 
пем, којн се пружа од северозапада ка 
југоистоку. Љубљанско поље раздваја 
стпарно Дннаре и Алпе. Крањски крас 
и Истра, због овакве границе, припа- 
дају Балканском Полуострву, коме и по 
осталнм особинама припадају. Премда је 
северна граница природнија, она ипак 
нијо тако одређена и прецизна, као гра- 
нице Пиринејског и Апенинеког Полу- 
острЕа.

Северна 'раница данас, нема за нас 
велнког знанаја.

Купа. Корито јој је дубоко усечено, 
уз њу су припете Ускочке планнне са 
севера, Дуга 215 км.

Сава преставља јаку препону како по 
положају обала, тако по дубини и ши- 
рини корита и по количини воде. Дуга 
595 км., дубока 2—6 а широка 200—650
м. Десна обала доминира левом.

Дунав претставља врло јаку војничку 
препону на делој својој дужини. Дуг је 
1176 км. Ширина од Београда до Орша- 
ве варира од 800—1200 а дубинаод 7—16 
м. Од Оршаве до ушћа ширина му је 
1200—2500 а дубина 7—30 м. Граннца 
Балканског Полуострва Дунавом, почи- 
ње од Београда до Црног мора. До Сме- 
дерева десна му обала доминира левом. 
Од Смедерева се десна обала спушта, 
прима Мораву и Млаву, затим се узди- 
же врло високо са обе стране, правећн 
од Голубца. до Кладова чувено Ђердап- 
ско ждрело, дуго око 120 км., које чини 
границу између средњег и доњег Ду- 
нава.

Црно море, одваја Балканско Полу- 
острво од Кавказа и сматра се као пре- 
пона у пуном смислу речи, због свога 
географског месног положаја. Изложено 
хладноћама н вечитнм олујама, веома 
је неподесно за пловидбу; осим тога не- 
ма залива подесних за пристаништа, 
изузев Бургаса. Ушће Дунава је непо-

десно јер је засуто шљунком и песком, 
а пристајање у заливу Варна је скоп- 
чано са велнким опасностима. Зато у 
ратној историји нема примера да је 
Црно море било операциони правац за 
агресивна предузећа са Кавказа против 
Балканског Полуострва. Босфореки мо- 
реуз, дуг 30.9 км. везује Црно и Мра- 
морно море. Врло је незгодан за про- 
лаз бродова услед велике брзине тока 
н јаког ветра. Мегарци су у VII веку 
пре Христа, на европској страни овог 
мореуза подигли рибарску станнцу Ви- 
зантијум. Одавде у европско копно ула- 
зи залив Златни Рог, дуг око 6 км., по- 
десно уточиште великим бродовима и 
полазна тачка за сва предузећа по Цр- 
ном мору. Данас на северној страни 
залива, лежи стара ђеновљанска варош 
Галата са предграђем Пера, а на јужној 
страни, место старог Бнзантијума, дана- 
шњн Цариград. Цариградско прнстани- 
ште је по броју лађа, које годишње у 
њега пристану, једно од најбогатијих. 
Цариград лежи на оном месту где се 
Европа и Азија састају, и његову од- 
брану појачавају мореузине Босфора и 
Дарданела.

Има згодан стратегиски положај, оп- 
кољен са три стране морем, те га је са 
мора врло тешко освојити.

Мраморно море, дуго 200 км. На ев-
ропској страни има два пристанншта: 
Силвирију и Родосто, дотле на азнској 
обали нма неколико згодних залива. 
Силвирија и Родосто су од великог вој- 
ннчког значаја, јер служе као главне 
тачке за искрцавање азнјске турске вој- 
ске на европски континенат.

Мореу.з Дарданели (Галиболи Богаз, 
Хелеспонт) дуг 65 км. са средњом шн- 
рином око 5 км. (најмања 1,22 а највећа 
7,5 км.) везује Мраморно п Бело море. 
Са европске стране Галнпољско Полу- 
острво чинп обалу Дарданела, за чнје се 
продужеље могу сматрати острва Имбре 
и Лемнос. Овај део границе је од велике 
историске важности. Персијанци су под
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краљем Даријем (515 пре Хр,), на нај- 
ужем делу мореуза прешли у Европу. 
Ксеркс је на истом месту при походу 
на Грке (480 пре Хр.) подигао два мо- 
•ста. Александар Велики је са Маћедон- 
днма, на овом делу мореуза прешао у 
Азију (334). Овуда су прошли и крста- 
т и  под Фридрихом Барбароеом (1189 г.) 
у Азију, а Турци су први пут прешли 
у Европу (1357) г.) под Сулејман Пашом 
и учврстили се у вароши Галипољу. Да 
<би бранили улаз у мореуз Турци су, за 
време Мухамеда II (1462—63 г.) подигли 
три пара јаких утврђења, а Галипоље 
им је постало главна лука флоте. Део 
фронта нашег полуострва од Босфора и 
Дарданела је од врло великог војног 
значаја. Сви путеви који воде из запад- 
не Европе ка Персији, Индији, Арабији 
и северо-источној Африци, воде Јпрема 
Босфору и Дарданелима. Оно је и данас 
главно тежиште око кога ■ се окреће 
„Источно питањеТ Дарданели су пред 
рат 1914—1918 г. били врло добро утвп- 
ђени, те еу тиме спречили енглеској 
флоти пролаз кроз мореуз у циљу на- 
пада Цариграда.

Егејскс (Бело) море, одваја од Мале 
Азије Тракију, Грчку и Маћедонију. 
Широко јо око 300 км. Услед јаке разви- 
јености обале има доста залива и при- 
станишта. Од острва су од нарочите 
важности Споради и Киклади. Она пре- 
стављазу остатке некадањег копна, којим 
је била везана Азија са Европом. Служе 
као веза Мале Азије са Грчком. Преко 
њих води операциски правац са полу- 
•острва ка Малој Азији или обратно. Од 
важнијих острва има још: Имброс, Лем- 
нос, Тенедос, Самокраки и Тасос. Од 
залива су најважнији: Еноски, на ушћу 
Марице у Бело море, Дедеагач који је 
железничком пругом везан за Једрене 
и са Дариградом. Затим Кавалеки и Ор- 
•фански залив, који би према своме по- 
ложају имали велику војну важност, кад 
■би долине река Месте и Струме биле 
погодније за саобраћај. На западу од

Халкидичког полуострва налази се нај- 
веће удубљење полуострва: Солунски
залив (7.224 км.2), на чијем северном 
крају лежи Солун, који због добрих ве- 
за са централним делом полуострва и 
добрим морским комуникацијама са свнм 
пристаништима Средоземног мора, игра 
данас врло велику улогу како у трго- 
вачком тако и у војничком погледу, јер 
лежи на ушћу Вардара, те може да бу- 
де основица свим операцијама, које би 
се водиле на север, са ове стране. У 
светском рату (1914—1918) Солун је оди- 
грао ову улогу, јер цела источна савез- 
ничка армија на солунском фронту, осла- 
њала се на Солун.

Долином Мораве и Вардара води же- 
лезничка пруга и друм ка Солуну, од- 
носно Солунском заливу и тиме је за- 
падна Европа везана најкраћим путем са 
Малом Азијом и северо-источном Афри- 
ком.

Западна обала Архипелага иде на ју- 
гоисток 400 км. у дужини до јужног кра- 
ја острва Еубеје, које је од копна одво- 
јено каналима Талантинским и Егрипо- 
сом. Северни део острва је одвојен од 
Волоског залива и залива Ламије кана- 
лом Трикери.

На јужном делу Талантински канал 
је широк свега 100 м. и на томе месту 
је острво Еубеја везано са континентом 
једним мостом. Ту се налази и варош 
Халкис. Од залива треба још споменути: 
Егински, Науплиски (Аргоски), Мара- 
тонски (Лакониски) и Месински.

На источном прибрежју Егинског за- 
лива, који је добио име по острву Еги- 
ни, налази се престоница Грчке, Атина. 
Залив је везан са Коринтским заливом 
каналом дугим 6.343 м. са ширином ко- 
рита на површини воде 25 а на дну 22 
и дубином 8 метара, прокопан је 1893 г. 
Овим каналом је скраћен морски пут из 
Белог у Јонско море за 340 км. Остали 
заливи имају више локални значај за 
Пелопонез.

Западна граница Полуострва дугачка
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је око 2000 м. Она полази од јужног вр- 
ха Пелопонеза (Мореје) и свршава се у 
врху Јадранског мора код Ријеке.

Јужна граница почиње од јужног вр- 
ха Пелопонеза —- Месенског Полуострва, 
иде на север до острва Крфа. Главни 
заливи су Аркадиски (Кипареки) који 
има само локални значај и Патраски у 
чијем је продужењу Коринтски залив, 
који помоћу канала стоји у вези са Егин- 
ским заливом, односно Белим морем. 
Патраски залив је са западне стране 
заклоњен јужном групом јонских острва, 
од којих је највеће Зант, прозвато због 
плодности и лепоте „Цветом Леванта“. 
Северније од Занта је острво Кефало- 
нија, најзнатније острво у царству Оди- 
сеја, уз чију се источну страну налази 
острво Итака, и као крајње северно 
острво ове групе Левкада, које долази 
скоро до саме обале Полуострва, обра- 
зујући тесну мореузину, којом се до- 
спева у залив Арту, на чијој се левој 
страни налази варош Арта (Амбракија), 
некадања престоница краља Пируса. 
Острво Крф је важна лука између Трста 
и Александрије, јер на својој источној 
страни има доста згодних пристаништа.

Средњи део почиње од Крфа, наилази 
на Отрантски Канал (широк 60 км.) који 
спаја Јонско и Јадранско море, према 
којем се на страни Полуострва налази 
Валонски залив и иде на север до ушћа 
Дрима (Медуански залив). Од Валоне се 
пружа Арбанашко Прнморје у дужини 
од 200 км., у чијој средини лежи при- 
станиште Драч. Од Драча је почињао 
стари пут „\Та Ае§;пааа“ који је водио 
за Цариград преко Елбасана, Охрида, 
Солуна и Сереза.

Северни део почнње од ушћа Дрима 
и иде на север до Ријеке. Има велики 
број залива и острва.

Од залива су важнији ови:
1) Медуански залив (Дримова делта), 

ушће Дрима и Бојане. Згодна приста- 
ништа су ЈБеш и Улцињ. На трећем 
рогљу делте налази се Скадар.

2) Всжа Которека има девет малих за- 
лнва. Еајлепши је залив у Ввропи, а по- 
ред тога најлешпе пристаншпте јер је 
заклоњена вншким обалама.

Природво врло добро утврђена и вео- 
ма тешка за освајање. Дубнна јој је сву- 
да велика. Може да прими ввлику флоту.

3) Дубровеик, служи као важно трго- 
вачжо место. Железницом је везан еа 
доливом Неретве и Бооном. Пристани- 
ште Груж је врло подесно за прнетаја- 
ње у евако доба, јер је природно зажло- 
њено. Пред њим су острва: Локрум, Ба- 
бин Луж и Калоцеп.

4) Неретвнна делта је подесае залив 
за складиште бродова. Најзначајнија. 
пристаништа оу: Затон, Клек и Лука. 
Испред залшва се налази полуострво Пе- 
љешац и острва: Мљет, Корчула, Хвар 
и Вис.

5) Оплнт је после Дубровника на!јзна- 
чајнији залнв у погледу утицаја на кон- 
тиненат. Иснред залива су острва: Брач. 
Сулет и Циово.

6) Шибеник је тавође врло значајаи 
залив. Својим положајем може се упоре- 
дити са Ђеновом. Испред залива налази 
се велики број малих острва.

7) Задар, који је одвојен Велебитом и 
Динарским Алпима од осталог дела По- 
луострва. Присташппте, је доста плитко 
и није велико. Испред Задра су острва: 
Дупи оток, Папшан и Уљан.

8) Сењ се налази у Кварнеру.
9) Ријека, лежи у кварнерсшм заливу 

где влада најјача бура. Налази се на ра- 
свроници путева и железничких пруга 
за Трст, Пуљ, Карловац, Загреб и Ои- 
сак. Због те везе је од јавог значаја за 
Хрватоку, Славонију и Босну.

Орографија; Овега 1/10 део Балжанеког 
Полу.острва је равница, дож је остал'0 ове 
планински предео, управо простра.на ви- 
сија, проеечно <жо 580 м. висине. Плани- 
не су опојене са оредњеевропским пла- 
нииоеим оистемом на два места: на се- 
веро-западу са алписким код извора Ку- 
пе и на средњем Дунаву — са карпат- 
ским.
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Планине Балканског Полуострва дели- 
мо у главном на пет планннских снсте- 
ма: Дннарски, Арбшнашво-грчки, Кар-
'патскн, Балкански и Родопски.

Динарски систем попуњава североза- 
падну страну Полуоетрваи разликује се 
кадсо од истонних карпатоких и балкан- 
еких тако н од јужних, арбанашких пла- 
нина. Правац кретања им је од северо- 
запада ка југоистоку до Медове и Ска- 
дра, одакле се повија у североисточном 
празду. У дужини износи око 550 1км. а 
у ширинн 400 км. Цела област је испу- 
њена узвишицама. Централно бооаеско 
било, шје се пружа од извора Уне до 
Кома и које образује главну вододелни- 
цу између вода -Јадранског и Црн'ОГ мо- 
ра, заузима највиднијв меето у целој 
овој области. Оно је уједно и гранина 
између западних планина Динарсвог си- 
стема н источних босанкжих планина- 
Планине немају дугачких пробојница, 
које бн могле послужити као канал за 
вомуникацију између унутрашњости и 
Приморја. Изузетак чини река НереФва. 
Источни део босанских планина је мно- 
го подеснији за саобраћај.

Арбанашко-грчки систем се пружа ју- 
жно од Дрима и Призреноке котлине, 
захватајући југозападни део Полуостр- 
ва, до рта Матапана, а затзм нрелази на 
оетрва Егејовог мора. Дужина система 
износи до рта Матапана о®о 750 км. а 
ширина му варира између 80—225 км. 
Северни део је ужи од јужног. Граница 
овог система је: На западу Маре, на и- 
стоку је од Родопских планина одвојен 
рекама Лепеницом и Тресвом, Преспан- 
ским језером, Биотрицом и Тесалијом, 
на северу, на састаику' са Динароким н 
Родопским планинама има правац ј. з.— 
с. и. (Паштрик, Коритник и Шар-плани- 
на), а даље се пружа на југ. Од Динар- 
ског система се разлнкује, што му је 
правац потпуно меридијалан, ланци су 
му нижи и ужи и јако збијени. Арбана- 
шке се планине протежу од Дрима до 
линије Преспанско језеро—Валонеки за-

лив и одатле до рта Матапана—Грчке- 
планине.

Арбанашке планине еу подељене ре- 
ком Шкумбоа: на два дела. Севврни под 
именом Геге и јужни под именом Тосве. 
Просетна им је висина 1500 м. (иод Ја- 
бланице имају висину преко 2000 м.). 
Ово планине пресецају реке: Дрим,
Шкумба, Семени и Војуша, које теку у 
правцу исток-запад. Албанија због ових 
планина преставља земљиште врло сте- 
новито и кршно, тенпво пролазно и у жи- 
вотним намарницама сиромашно. Равни- 
це у овом делу су: Мусакија, примор- 
-сна, слабо плодна и ретко насељена, Ел- 
басансва, доста плодна, Београдска, Ко- 
ричка, Коњичка, мале, добро насељене и. 
плодне.

Грчке планине се пружају у правцу
о. з.—ј. и. до рта Матапаиа. Гланно пла- 
нинсшо било је Пинд, са велшвим бројем 
огранака воји испуњавају Твсалију, Е- 
пир и Оредњу Грчву. Висина планина 
ове групе износи ово 1.500 м. а има их 
које достижу вжину и прево 2000 м. 
Аркадиска Висораван, чини главну масу 
Пелопонеза. Од ње се одвајају на југу 
два планинс.ка ланца Пареас и Тајгетос, 
чија је врајња тачка Матапан. Од равни- 
ца које се протежу између -ових планина 
најзначајније су: Тесалијска, назвата 
због своЈе плодности житарнцом Грчкег 
кроз коју протиче река Саламбрија. За- 
тим Ламијсва равница, долина реке Ма- 
вропатамоса оа Тнвовом раиницом, Арт- 
ска и Мпсолушка. Гавнице су мале али. 
доста плодне.

Карпатски систем захвата најмаљи 
простор Полуострва. Плаиинв прелазе' 
прево Динара у североистонне крадеве 
Србије, пружају 'Се на истоку до Тимока, 
а на западу до Велике Мораве. Дунаи 
их пресеца и ствара 'Вердапеку клису- 
ру. Огранци ових плаиина почиљу од 
севера Мајданпечшим планинама и Ми- 
рочем. Јужно се уздшку Гтањ, Тупиж- 
ница и Озрен изнад Алевсинца, од воје- 
га се на југоистожу пружају мањи вр- 
хови почев од Вршке Чуке вод Зајечара
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па ове до Балваио. Од ретаих долина 
најзнатајаија је река Млава, позната 
под именом Стшг.

Балкански 'сиотем еалази ое на севе- 
вероистотном делу нашег Полуострва. 
Најважнија је планжа Балжан, нији 
главни гребен иониае од Врппсе Чуке, 
као наставак источших српсгоих планина, 
пружа се на ј. и. до Исжарстог пролома, 
бдакле иде на исток до Црног мора. Ду- 
жина му ЛЗНО0И 700 жм. а пшрина 30 до 
30 км. Гладано планинсно било образује 
вододелницу између Дунава и Марице, 
које је само на једаом месту пробијеео 
реном Исиром. На северну страну на- 
■слања се планинска маоа, ®оја идући ка 
северу постепено прелази у  низију, или 
благе повнје. Ово благо погнуто земљи- 
ште назива се Бугарска Табла. Подесних 
ирелаза прево Балкана има око 30 на- 
;рочито са северне стране. По геолошком 
саставу и шсини, ороографским и хидро- 
графским оообднама планина Балкан се 
може поделити на три дела:

а) Западни Балкан 'воји почиње од Вр- 
шке Чуке па до Искривог пролома; б) 
Средњи или Централни Балкан од Искре 
до Демир Капије и в) Источни Балкан 
<Мали Балкан) од Демир Капије до Цр- 
ног мора. Највећи су му врхови Миџор 
са висином од 2.186 (Западни Балкан). 
Фердинандов врх — Јумрукчал, висок 
2.385 м. (Средњи Балкан) а. на Источном 
Балкану, неколиво врхова од војпх је- 
дан достиже 'висину од 1.182 метара.

Родопски еистем испуњава централни 
и југоисточни део Балканског Полуостр- 
ва. Од Балканевог оистема је одвојен 
Оофнском иотлином и котлинама: Злепо- 
ље, Заплање, Нишним иољем и Велик)0 
Моравском долином. На југу се пружа 
до Егејског мора и Тесалијске равнпце 
а на западу је одвојен од Дипарскога и 
Арбанашко-грчкога система котлинама 
од војих су највалшије: Кастурока, Пре- 
спанска, Пореч, Тетово и Косово, затим 
захватајући Копаонпк, Гажгју и Јастре- 
■бац, Родопски .се систем пружа преко

Рудника и допире на север до Саве и 
Дунава. На њему се налази највшпа 
планина Полуострва Олимп (2.985 м.), 
Рило са врховима Мусалом (2.923 м.) и 
Чедиртепе (2.781 м.). Планине су старе 
и поглавито састављене од вристаластих 
шкриљаца. Родопском систему припада- 
ју ове планине у Бугарској: Странџа 
Планина, Средња Гора, Роподе, Рило, 
Доепад, Даг, Пирин. У Маћедонији: а) 
Источно маћедонске планине: Осоговске 
планине- Пљачкавица, Влахиња, Малеш- 
ке планине, Благуша, Беласица, Кружа 
планина, Бешак и Халкидичке пла- 
нине. (Висина планина од 1.200 — 1.4000 
м.)| б) Западне маћедонске планине: Ја- 
купица, Бабуна, Селечка планина, Мо- 
риховско-Могленичке планине, Његушка 
пл., Баба, Неречко итд., које почињу од 
Скопске Црне Горе и пружају се мери- 
дијално на југ. На север од ових про- 
стиру се Српске планине Родопсвог си- 
стема: Скопска Црна Гора (Карадаг), Ру- 
Јан, Патерница, Козјак, Лисац, Обрелус, 
Копаоник, Јастреба.ц, Рудник итд.

Хидрографија: Ове реке на Балкан- 
ском полуострву можемо поделити у 
три слива:

Западни или Јадранско-Јонски слив 
је врло дугачак и узан са кратким и 
брзим рокама, воје имају јаво усечена 
корита. Вододелницу овог слива образу- 
ју на истоку плантше Динарског и Ар- 
банажво-грчког пл. свстема, Најважније 
реке су: Неретва, Бојаиа, Дрим, ПЗкум- 
ба, Семен, Војуша, Арта и Аспропота- 
мос.

Североисточни или Црноморски слив 
је најдужи, а по пгирини је мало ол 
Беломорсвог. Вододелннца овог слпвн 
иде средином Полуострва са правцем 
кретања з.-и. коју образују гребони Цр- 
номорских н Северо-арбанашкнх планн- 
на. Најважннје су реко: Сава и Дунав 
са њиховим притокама: Уном, Врбасом, 
Босном, Дрином, Колубаром, Моравом, 
Млавом, Тимоком, Ломом, Огостом, Ис- 
кром, Видом, Јантром и Комчијом.
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Јужни или Беломорски елмв. Реке су 
?,гу пуне муља и заожгају овода ушћа. 
Долине су т г  ширеке, саЈСтављене од 
котлина. Ушћа су >им већином монварна 
и блатњава. Главне .реке су: Марица, 
Места, СтрЈша, Вардар, Бистрица н Са- 
ламбрија.

Језера на Балканеком Полуострву су 
релатишо налог прострдаства и већи- 
ном се налазе у западном делу Полуо- 
стрва, у Албанији и Маћедошији. По њи- 
ма је пловндба незнатна, изузев на Ока- 
дароком, где је мало живља. Рибе имају 
у већод количини: Ска-дарско, Блатно, 0- 
кридско и Дојранско језеро. Највећа су: 
Скадарско Блато, Охридско, Пре1опаес®о, 
Остравско, Тахинско, Ајвасилско (Бе- 
шик језеро), -Јениџе, Коетурско, Дојран- 
ско, Плавсно, Јан.ивс®о и друга мања.

Од долина су најзначадније: Моравско- 
Вардарока, Моравежо-Маричка, долина 
Колубаре, Тимока, Подбалканска Котли- 
на од Бургаса до Софије.-долина Дрима, 
Шкумбе, Девола итд.

Клима је тројака: отеиска, умерено- 
континентална и средоземна. Степсжа 
влада на крајњем североистоку у Дунав- 
ској равници и Добруџи, умерено-конти- 
нентална источно од јадранеке и северно 
до егејоке вододелнице и средоземна у 
приморју Јадранског и Јонског М'ора н у 
широј облаети Егејског мора.

БАЛКАРАС АЛЕКСАНДАР, енглески 
ђенерал, рођ. у Шкотској. Учествовао у 
рату у Америци, а 1793 г. био је коман- 
дант острва Џехеда, а потом Јамајке, и 
ту се одликовао суровошћу, приликом 
угушивања једног урођеничког устанка.

БАЛОН (АЕРОСТАТ) је справа за ле- 
тење лакша од ваздуха а сачиљен од о- 
мотача елипсастог облика, који је снаб- 
девен балонетом — вомнензатором, у у- 
нутрашњости или, споља, амортизаго- 
ром, а њихова је намена да омогуће ба- 
лоиу да очува свој спољни облик. За- 
премина балона је 1000 м3, а на задњој 
страни има пнеуматички додатак наме- 
њен за оријентисање балона и осигура-

ње његове стаоилности. Корпа за осма, 
траче налази се испод балона. Балон 
може да се употреби и по ветру од 27 
м. брзине у секунди, а нормално до бр- 
зине ветра од 18 м. у секунди.

Историја: Италијански физичар, је-
зуит Франчееко Лана Терзи, претеча је 
проналаска аеростата, пошто је прзи 
дао идеју за справу која би летела по- 
моћу балона, израђених од танких ба- 
карних листова. Овај пројекат није мо- 
гао да буде остварен, али идеја језуите 
Терзија била је основ за стварање спра-

Монголфиеров балон из 1783 г.

ва за летење које би биле лакше од ва- 
здуха. 39 година касније физичар Гуз- 
мао подигао се у ваздух пред даором 
португалског краља на справи која је 
била лакша од ваздуха а дизала се по- 
моћу сагоревања неких материја. Први 
сферни балон конетруисали су, 1783 г., 
Французи Жозеф и Етијен, браћа Мон- 
голфие, који су успешно пустили у 
ваздух прво 5 јуна 1783 г. у Анону, за- 
тим 19 септембра, у Паризу. Они се 
због тога сматрају проналазачима бало- 
на. Први су се на балону подигли у ва- 
здух, 21. новембра 1783 г., Пилатр де Ро- 
зије и маркиз Арландски. Они су успе-
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ли да постишу висину од око 900 м. 
палећи сламу, чији је дим појачавао 
моћ дизања балона, па су чак прелетели 
Париз и срећно се спустили на земљу. 
Проблем балолетова (аеростације) био је 
међутим, решен тек проналажењем во- 
допика (1781), који је употребљен за пу- 
њење балона. Француски физичар Шарл 
после многих покушаја, искористивши 
проналазак каучука, конструисао је ба- 
лон са непробојним омотачем, применио 
пуњење водоником и увео вентил за ис- 
пуштање гаса и ношење баласта од пе- 
ска. На свом балону он је, 1 децембра 
1783 г., у Паризу, попео се на висину 
од 3000 м. а затим се, постепеним испу- 
штањем гаса кроз вентил, без икаквих 
тешкоћа спустио на земљу и тако први 
ударио темељ практичног балонства. И- 
деја за управљање кретања балона по- 
јавила се 1784 г. Њен највећи поборник 
био је Бланшар, кога ематрају пронала- 
зачем падобрана. Дугуљасти облик ба- 
лону дала су браћа Робер, а француски 
инжењерски ђенерал Месније утврдио је 
основне идеје за конструкцију дирижа- 
бла (в. ову реч). Први балонски матери- 
јал и прва два балона добила је српска 
војска 1909 г. Први балони и материјал 
набављени су у Немачкод, у Аугсбургу, у 
фабрици Ридигер, где је сав материјал 
примио капетан Коста Милетић, који је 
извршио и пробна летења, са привеза- 
ним балоном »Бгасћеп« на лицу места, а 
са слободним балоном „Србија", под 
ерпском заставом прелетео је Аугсбург 
и Минхен. То је био и почетак нашег 
ваздухопловства. Трећи балон био је 
поручен у Русији. Наша прва два сло- 
бодна балона носила су имена „Србија" 
и „Црна Гора“, први привезан балон до- 
био је име „Босна“ а други „Херцего- 
вина“.

Подела: Балони се деле на привезане, 
слободне и дирижабле (ваздушне лађе). 
Привезани балони су стабилне справе, 
намењене за осматрање и стално приве- 
зане за земљу. Могу свуда да се дижу 
и спусте. У сталној су и непосредној ве-

зи са земљом, али претстављају л а т  
уочљиве циљеве. Слободни балони лете 
на великим в-исинама, ношени вазду- 
шним струјама, али због савршенетва 
садашње аниације, убудуће се слободањ 
балон неће моћи да употреби за војне 
циљеве.

Данас се налазе у уштреби ови ба- 
лони: Бгасћеп-ВаИоп, немачки модел са 
балонетом, конструисан још пре рата; 
балон бетрегћ, стари аустриеки модел 
типа Бгасћеп, конструисан је за време 
рата, а израђен је од платна импрегнл- 
раног лаком (у недостатку гуме). Мање 
се пење, држи у ваздуху и губи гас; 
балон Садиаи са балонетом модел фран. 
мајора Садиаи, конструисан за време 
рата, а израђен јо од ллатна импрегни- 
раног гумом. Висина уздизања: 1200 м» 
са два осматрача и 1500 с једним; Ба- 
лон В. Б., нови француски модел, изра- 
ђен од платна импрегнираног гумом (но- 
ма балонет већ ајмортизаторе — гумене 
растезаче). Стално одржава облик, не 
губи гас и диже се на већу висину. Ви- 
сина уздизања: 1200 м. са два осматра- 
ча, 1800 м. са једним. Наше ваздухоплов- 
ство располаже овим моделом а рађени 
су код фирме „Зодијак". Италијанске 
ваздухопловство има балоне новог ита- 
лијанског модела Ауопо-Ргаззопе, бли- 
ско сверног облика а има додатак у ви- 
ду репа за осигурање стабилноети и о- 
риентисања. Достиже већу висину од. 
свих других модела, али је неетабилан 
у ваздуху. Са додатком мотора може но- 
годно да се употреби и за управљање- 
(О балонима великих димензија којима 
се управља види под „дирижабл").

Балон је поглавито орган у служби о- 
сматрања и нарочито је погодан за о- 
сматрање правца гађања а' знатно мање 
за осматрање домета. Осматрачи одржа- 
вају везу са командним местима помо- 
ћу телефона, радиотелеграфије, оптичне 
телеграфије, ржета, пис&них извешта- 
ја итд. Балонска кола могу бити са сточ- 
ном или аутомобилском вучом. Аутомо- 
билска балонска кола, еа једним или два.
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мотора, опоообна -су да спусте балон бр- 
зином од 5 до 6 м. у секунди.

БАЛОНСКА ЧЕТА је основна јединица 
балонства, а у њеном саставу се налази 
један привезани балон и потребан број 
људства. Прва балонека иета формирана 
је 2 априла 1794 г„ у Француекој вој- 
сци, за време француске револуције а 
употребљена је прво код Мобежа а за- 
тим у битци код Флерија и имала је 
знатан утицај за добијање победе. У 
српској војсци прва балонска нета фор- 
мирана је тек 1913 -г., а први командир 
балонске иете био је Јован Југовић. Сз- 
диште нете било је у Нишу, где је био и 
први наш авијатички центар.

БАЛСНСТВО је део ваздухопловсгва 
снабдевен слравама лакшим од ваздуха, 
које се дилсу и одржавају у ваздуху по- 
моћу гаса, водоника или хелијума, којим 
су напуњени. Балонство је подељено на 
везане и слободне балоне и ваздушне 
лађе (дирижабле). Балонство служи за 
осматрање. Основна јединица балонстза 
је лета, која у свом еасгаву има један 
привезан балон. Чета је и тактиина је- 
диница балонства. У мирно доба, у ци- 
љу обједињавања командовања и једно- 
образног извођења наЈСтане, по 2—4 чеге 
■формирају ее у батаљон а 2—5 батаљо- 
на могу да образују нук.

БАЛТА, место у совјетској републици 
Молдавији (23.000 -ст.), ранија престони- 
ца Молдавије, у којој је, 1 маја 1849 г., 
закључен уговор између Русије и Тур- 
ске о окупацији делоЗа Молдавије и 
Влашке од стране руских и турских 
трупа за седам година.

БАЛТА ЈОСИФ, официр и државник 
перуански, рођ. у Лими <1816—1872). У- 
чветвовао је у угушивању унутрашњих 
размирица, дотерао до чцна пуковника 
и положаја инструктора војске. Одлико- 
вао се је у битци у Полми, код Калаоа 
<1866) против Шпанаца. Кратко време 
<био је министар рата и морнарице.

БАЛТА ОГЛУ, турски адмирал за 
®реме Мухамеда II 1453 г. Командовао је

са флотом од 400 једрилица, коју је он 
направио у Босфору, и њом блокирао 
Цариград са морске стране, док га је 
Мухамед заузимао с копна. Попгго није 
успео да спречи улазак пет ђеновљан- 
ских галија, одуетане од напада и пову- 
че се. Од Мухамеда био је кажњен због 
тога са 100 батина, и смењен.

БАЛХ, град у јужном Туркестану.
БАЛЧАН је део хладног оруђа (сеч- 

ног, бодног итд.) који гје подешен да се 
оруђе може угодно држати, како би се 
оруђем могло лакше руковати, _а треба 
и да заштити руке. Састоји се од: др- 
шка и рукобрана.

БАЛШИЋИ, српска владалачка поро- 
дица, чији је оснивач зетски племић 
Балша, који је живео у XIV в. Његова 
три сина, Страцимир, Тура и Балша П. 
од 1360 г. постали су господари облаоти 
ово Бојане, па су поетепено освојили це- 
лу Зету. Веома борбени и амбициозни 
ратовали су са свима еуседима: Воји- 
славом Војиновићем, господарем дана- 
шњег источног дела Херцеговине и ње- 
говим наследницима Николом Алтома- 
новићем, затим са господарима средње 
Албаније, па са босанским краљем Тврт- 
ком, због поседа Требиња, Конавља и 
Котора. Балша П, погинуо је у Мусаки- 
ји, северно од Валоне, 18 септембра 
1385, бранећи од Турака Валону, Берат 
и Химару, области које је добио уз же- 
ну, валонску деспотицу Комини. Њега 
је у тим областима наследила жена и 
њен зет, Мркша Жарковић, а у Зети си- 
новац Ђурађ Страцимировић, с престо- 
ницама у Скадру и Улцињу. Он је заро- 
бљен 1392 од Турака, којима је морао 
да уступи Скадар, Дриваст и Св. Срђ. 
Ове је области повратио тек три године 
касније. Са Балшом Ш, сином Ђурђа 
Страцимировића, који је наследио оца 
и повратио неке изгубљене области, и- 
зумрла је мушка линија Балшића, јер 
је Константин, син Ђуре Балшића уби- 
јен од Млечића због Кроје. 1402 г. Бал- 
шу Ш наследио је деспот Стеван, на
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БАМБЕРГ БАНГКОК

чијем је двору, 28 априла 1421 г. Балша 
Ш у.мро.

БАМБЕРГ, град у Немачкој, Баварска, 
на Регницу, притоци Мајне. 50.000 ст. 
Важно индуетриско место. Основан је 
од Сакеонаца у IX веку.

БАН, високи државни достојанственик. 
До ХП в. једино познат код Хрвата. По- 
четак банског доетојанства је на терито- 
рији Крбаве, Лике и Гауне. Кад су Ар- 
падовци поетали и хрватски владари, 
бан је био краљев намесник у хрватској 
краљевини. У прво време био је само 
један бан, а каеније, од краја ХП в. ио- 
стављани су чеето и поеебни банови за 
Хрватеку, Славонију и Далмацију. По- 
ложај бана био је врло угледан. Опсег 
његове власти мењао се у разна време- 
на, али је бан углавном био: врховни у- 
правитељ, врховни војвода и врховни су- 
дија у бановини. Бан је данас у на- 
шој држави високи државни функцио- 
нер, и налази се на челу једне бановине.

БАНАТ, саставни део Дунавске бано- 
вине, састављен од највећег дела бивше 
торонталске и дела тамишке жупаније. 
Гл. градови: Петровград (Вел. Бечкерек), 
Велика Кикинда, Вршац и Бела Црква.

У П в. Банат је бно саставнн део рим- 
ске провннције Дакије, а после Римља- 
на Банатом су господарили редом Готи, 
Хуни, Гепиди, Авари и Буга.ри. Већ та- 
да у Банату је било доСта Јужних Слз- 
вена, чију су племенску заједницу Ма- 
џари успели да сломе тек у ХП в. и да 
је замене жупаниском, спроводећи коло- 
ншацију Мађа.ра. Под Турцима Банат 
је био 1552—1717 г. као темишварскн ви- 
лајет, подељен на санџаке а. ови на на- 
хије. После ослобођења. Баната од Ту- 
рака, 1718 г„ Аустрија. је Банат уредн- 
ла као војну провинцију и поделила га 
на 11 округа, а Марија Терезија одузме 
8 округа и присаједини их Угарској 
(1741) а од остала три округа касннје 
(од 1768—1773) образовала је банатску 
војну границу. Како у састав ове банат- 
ске војне границе нису ушли северни

делови данашњег Баната, Срби су били 
незадовољни због чега је Марија Тере- 
зија формирала веливо-кикиндски округ 
(диштрикт), који се састојао од 10 оп- 
штина: Вел. Кикинда, Мала Кикинда,.
Драгутиново (Карлово), Кумане, Караш, 
Обилићево (Јозефово), Српски Крстур, 
Врањево, Меленци и Мокрин. Војводство 
српско и Тамишки Банат створено је 
1849 г., које је заузимало читав Банат' 
осим војне Границе. Војводина је укину- 
та 1860 г. а 1873 г. развојачена и банат- 
ска војна граница, док је „диштрикт'*' 
престао 1876 г„ па је цео Банат подељон 
на три жупаније: торонталску, тамишку 
н вршачку. За све то време спровођена 
је јака колонизација Пемаца а нарочито 
Мађара. Данас је Ванат у војно-тернто- 
ријалном погледу подељен између пан- 
чевачког војног округа (Доњи Банатг 
Панчево, Алнбунар, Ковачица, Дебеља- 
ча, Вршац, Бела. Црква итд. и Велико- 
бечкеречког војног округа (Горњн Ба- 
нат, Петровград, Јаша Томић, Меденци,. 
Н. Бечеј, Перлез, Вел. Кикинда, Мокрин 
итд.)

БАНБУРИ, град у Енглеској, у гро- 
фовији Оксфорд, на обалама Червона„ 
код кога су се водиле борбе између кра- 
ља Едуарда IV и побуњеника, 1469 г.

БАНГАЛОВ или БЕНГАЛОВ, врста 
куће (виле) енглеских официра у бри- 
танској Индијп.

БАНГ-БО, место у Кинп, познато из- 
времена француоких ратова у Тонкину 
1885 г. Код Банг-Боа Кинези еу се били 
утврдилн за борбу протпв Француза,

БАНГНОК, главни град Сиама, на ле- 
вој обалн Менама, 500.000 становника,

Уговор у Бангкоку закључен је изме- 
ђу Сиама и Француске 1917 г. По њему 
с-у Француској припале провинције Ба- 
тамбанг, Сием-Реап и Лисофам. За на- 
кнаду Сиам је добио територију Донсај. 
и Крат.

Уговор у Бангкоку између Енглеске н 
Сијама склопљен је 1919 г. По њему су
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Енглеекој припале провинције: Келан-
тан, Кота Барн, Тринг-гану и Кедах.

БАНЕЛ ПЕТАР, фра.ннуски ђенерал, 
рођ. у Лектиру 1766 г. а умро у  Косе- 
рији 1796 г. Постао је брнгадни ђенерад 
1793 г. Ратовао је под Анжераном у И- 
талијп. Одликовао се у нападу на твр- 
ђаву Косерије где је погинуо 13 априла 
1796 г.

БАНЕР ЈСВАН-ГУСТАВ, шведски ђе- 
нерал, рођ. у Ђурхајму код Штокхолма, 
а умро у Холберштату 1641 г. У војску 
је ушао као обичан коњаник 1615, про- 
изведен је у нин ђенерала 1631 г. Одли- 
ковао се у ратовима Густафа Адолфа. 
Био је командант шведеке војске 1634 г.

БАНЖ ШАРЛ РАГОН ДЕ, француски 
артилериски пуковник и инжењер, рођ. 
у Болињикуру 1835 г., умро у Шеноу 
1914 г. Познат је као реорганизатор 
француеке артилерије после рата 1870- 
1871 г. Он је пронаша« једну врсту че- 
лика за топове а потом конструисао си- 
стем топова зв. „Де Банжови топови“, 
крјима је, 1886-87 г. преоружана српска 
артилерија. Да би се поеветио ратној 
индустрији пуковник Де Банж је, 1882 
г., дао оетавку и заузео положај гене- 
ралног директора фабрике у Паризу, 
која је израђивала његове топове. Више 
се није враћао у војску.

БАНИАС, град у Сирији, познат из 
времена креташких ратова.

БАНКЕРТ (ЈОСКФ ВАН ТРАПЕН), 
холандски адмирал, рођ. 1646 у Флесин- 
гу. Од обичног морнара доспео је, 1645, 
до положаја команданта целокудне хо- 
ланске флоте. Истакао се у битци код 
Тромпа.

БАНКЕТ, део рова на коме стоје 
стрелци приликом дејства.

БАНКС НАТАНИЕЛ, амерички ђене- 
рал (1816—1894). Био је претседник кон- 
греса 1855 г. и гувернер државе Маса- 
чусет. Учествовао је као ђенерал-мајор 
у борбама на реци Потомаку, 1862—4.

БАНОВ АЛЕКСИЈЕ (Константиновић), 
истакнути руски војни писац и профе-

БАНЕЛ

сцр Николајевске војне академиЈе. Рођ. 
1871 г.

БАНОВИНА, банова земља, некад: Хр- 
ватска, Славовија и Далмација, у који- 
ма су владали банови, или краљевски 
намесници од 1102 г. до 1919 г.. Босна, 
пре 1377, кад с-е краљ Твртко венчао 
двогубим (краљевским) венцем; Мачва, 
северозападна Србија а понекад и Срем 
(основао угарско-хрватски краљ Б.ела 
IV 1247 г.); Јајачка бановина и Сребр- 
ничка бановина у северној Босни (осно- 
ване 1463 г.); Шабачка бановина (раније 
Мачва, основао краљ Матија 1476) и Бео: 
градска бановина; још Северинска ба- 
новина у Хрватској, између Коране к  
Купе била је уређена бановина која је  
доцније уређена у војну крајину (две- 
регименте: глинска и петрињска).

БАНОВИНЕ, највеће административне 
и управне области у нашој земље. Има 
их девет а с.едишта су им у Новом Оа- 
ду, Нишу, Скопљу, Цетињу, Сарајеву, 
Бањој Луци, Загребу, Љубљани и Сшпњ 
ту. На челу бановине налази се бан, ко- 
га помажу у раду помоћник, начелницв 
појединих одељења банске управе »  
банско веће.

БАНОВИЂ СТРАХИЊА (СТРАХИНИЋ 
БАН), популарни јунак народне поезије, 
али није истсриска личност.

БАНОНБАРН, место у Шкотској, по- 
знато по битци између Едуарда II и 
Шкотланђана 1314 г.

БАНОШТОР, село у хрватској Славо- 
нији, на Дунаву, више Черевића.

БАЊА ЛУКА (22.165 етан.), варош у 
Босни, на обе стране Врбаса, седиште 
Врбас.ке бановине и Врбаско дивизиске- 
области. Предграђа: Новоселија, Горњи 
и Доњи Шехер.

У римско доба на том месту је било 
насеље на путу Салона—Сервициум. У 
средњем веку средиште врбаоке жуше, 
Турци су Бања Луку заузели 1527 г.,. 
где је неко време, од 1583—1639 а и дои- 
иије, било седиште босанског вилајетњ

БАЊА ЛУКА
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БАЊАНИ БАРАНОВСКИ

ВАЊАНИ, племе у Црногорекој Хер- 
цеговини, око 870 домова.

БАЊЕ су места где се лечи минерал- 
ним водама (в. минералне воде), вазду- 
хом — ваздушне бање, или топлим во- 
дама (в. терме).

БАЊЕ, варошица у Француској, на 
Сени, 8.398 ст.), код које је, у време 
пруско опсаде Париза, 13 октобра 1870 
г. био бој између француских и пруских 
трупа, Французп су располагали са 
25.000 људи и 80 топова а Немци 2 ба- 
еарским корпусом. Губици на обема 
•странама око 400 људи.

БАЊЕ ФРАЊА (барон), француски 
ђенерал (1769—1839). Био је, 1814, ђене- 
рални инспектор пешадије.

БАЊСКА РЕКА у Србији, десна при 
тока Јужне Мораве, извире са Биљани- 
це Планине и Патарице. Утиче на око 
4 км. од Врањске Бање. Ток: 19 км., 
површина слива 108.2 км.2

БАЊСКА РЕКА у Србији, десна при- 
тока Топлице, извире т  Мацљине (1334 
м.) и Угљарског Крста (1322 м.) а утиче 
код Куршумлије. Ток: 31 км. Површина 
слива 105.3 км2

БАЊСКА РЕКА у Србији, лева при- 
тсжа Црне Реке, извире са Тилва Њагра 
((686 м.) а улива. св око 2 и по км. севе- 
■роисточно од села Метовннце. Ток: 22 
км. Површина слива 149 т ,г

БдПОМ, варг.ш у Француској, Па де 
Калс (2.-782 ст.). Битке код Бапома во- 
дале су се 1597 и 1871 г.

БАР, (с 541 ст.), варош у прногорском 
Приморју, испод планине Межуре. Крат- 
•ком железничком пругом узаног коло- 
сека Бар је везан са Вир-Пазаром. Стал- 
на паробродарска веза са Херцегновим, 
Дубровником, Сплитом и Сушаком.

БАР, град у Пољској (данас 28.000 ст.), 
разрушен 1452 г. од Татара и поново по- 
диггтут 1540 г После смртп пољског кра- 
л а  Фридрих Августа Ш Саксонског, ру- 
ског приврженика, за краља је изабрап 
противник Руса Станислав Поњатовски 
Руси тада заузму град и заробе, 1714 г„

све чланове његове владе и остале пољ- 
ске патриото. У Бару је, 9 фебруара 
1768 г. створена конфедерација пољских 
племића, на чијем је челу био Казпмир 
Палавоски, у циљу да се извојује неза- 
виеност Пољске. Побуњеници су, међу- 
тим, 1772 г„ потучени од руске, пруске 
и аустриске војске, савладани и похап- 
шени, што је имало за последицу поде- 
лу Пољске између ових држава, угово- 
ром склопљеним у Петрограду, 5 сеп- 
тембра 1772 г.

БАРАКА (Вагасса) — италијаноки ваз- 
духопловии мајор, који је однео 34 ваз- 
душне победе у светском рату и најзад 
погинуо.

БАРАКА, зграда начињена на брзу 
руку од средстава која се имају на ра- 
сположењу а намењена је становању 
људи или коња за краће ереме.

БАРАКИНИ (ВагассШш) — италијан- 
ски ваздухопловни капетан, који је у 
светском рату однео 21 ваздушну по- 
беду.

БАРАМБАРАС, официрски чин у бив- 
шој абиспнској војсци. Тај се чпн давао 
поглавнцама који су подређени расови- 
ма, као њихови помоћници и начелници 
гатабова.

БАРАНОВ ПЕТАР, совјетски ђенерал, 
рођен у Петрограду 1892 г. Самоук и 
револуционар. За време светског рата 
био је војник у VIII царској армији на 
румунском фронту. 1918 ступно у Црве- 
ну армију, и од Политичког комитета 
одређен за помоћника начелнпка штаба 
при Врховној команда. Заузимао јеврло 
видне положаје као шеф политичке сек- 
ције на фрснгу у Украјини, а био је и 
члан Вбјног еавета.

БАРАНСВИЋИ, град у Пољској, же- 
лезнички чвор, на половини пута Брест- 
Литовски -Минск. Био је заузет од Не- 
маца 1915 г Место код кога су се во- 
диле борбо камеђу Пољака и бољше- 
вика.

БАРАНОВСКИ ВЛАДИМИР (Степано- 
вић), конструктор првог брзометног то-
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па малог калибра, пољског и брдског. 
*Овај топ Барановски је конструисао 
1675 г.

БАРАНЦОВ АЛБНСАНДАР (гроф), ру- 
ски ђенерал (1810—1882). Одликовао се 
у борбама на Кавказу. Био је командант 
артилерије код Свеаборга. Учествовао ]е 
:и у Кримском рату. 1863 г. био је гене- 
ралиеимус руске војске.

БАРАЊА је део некадашње барањске 
жупаније. Са истока се граничи Дуна- 
вом, односво Бачком, са севера Мађар- 
ском, са југозапада Дравом. Данас је 
подељена на два среза: батински и дар- 
(ђански. -За време Диоклецијана Барања 
је  била еаставни део Паноније а у дру- 
гој половини VI в. ове су крајеве насе- 
лили Словени, које су подјармили Ава- 
ри. Од власти Авара барањске Словене 
су ослободили Франци. Доцније је Ба- 
рања ушла у саетав државе кнеза При- 
вине и Коцела. 1687 г. Аустрија је осво- 
јила Б. од Турака. 1919 присаједињена 
је  Б. краљевини С.Х.С.

БАРАЊ АГОШТ, мађароки исторетар 
'И топограф, (1798—1849).

БАРАТИЕРИ ОРЕСТЕ, као двадесето- 
годишњи младић,' био је један од ,ди- 
.љаде” који су ее искрцали код Марсале 
са Гарибалдијем. Био је одмах произ- 
веден за потпоручника и ратовао у Јуж- 
ној Италији. Ту је био одликован за 
храброст. Ратовао је и код Кустоце и 
произведен у чин пуковника. Био је ко- 
:мандант 2 експе-деције у Масау. 1891 г. 
постављен је за команданта италиЈан- 
■ских трупа у Африци, а после је био 
гувернер Еритреје. Написао је много 
•војних књига.

БАРБАРОСА АРУЏИ (1473—1518) гу- 
•сар у XVI в. Још као младић био је 
•командант једне екскадре која је имала 
око 40 галија. Пошто је прешао у службу 
туниског султана, свргнуо је с престола 
шеика аралских племена у Алжиру, и 
шрогласио се влацаром. Победио је два 
шепријатељска краља али, када је Кар-

БАРАНЦОВ

ло V. послао ггротив њега добро наору- 
жану војску, побеђен је и убијен.

БАРБАРОСА, в. ФРИДРИХ I.
БАРБАРОСА ХАЈРЕДИН, алжирски 

гусар, назван од Италијана „Ариадена“, 
био је Лруџијев брат и проглашен за 
владара у Алжиру по смрти овога. Био 
јо позван од Сулејмана II. у Цариград 
ради реорганизације турске флоте, коју 
је за врло кратко време подигао на врло 
високи степен, тако да је за врло кратко 
време сву италијанску обалу олустоши- 
ла. Потом је ударио на Алжир и потчи- 
нио га султану.

Он је први прави турски адмирал и 
под њим је турска морнарица стекла 
глас ненадмашиве, што је задржала још 
кратко време после његове смрти.

БАРБАТОВАЧКА РЕКА, у Србији, ле- 
ва притока Топлице. Извире са Голице 
а утиче око 2 км. југоисточно од села 
Калудре. Ток: 25 км., површина слива 
125.8 км.2

БАРБИ АНРИ, чувени француски књи- 
жевник и новинар, који је као ратни до- 
писник париског „Журнала“ пратио на- 
шу војску у Балканском и Светском ра- 
ту и дао веома занимљиве и објективне 
описе борби и наших ратних напора у 
књигама: ћез ^к^окез бегћез 1913;
Вге&аШка (1914); Ауес 1’агпке зегће 
1917; V  Ерорее зегће, Г а^оше сГ ип 
реирк, 1916.

БАРБОЗА ЕЛЕАЗАР, бразилијанскн 
адмирал XIX века, рођ. у Бахији. Рато- 
товао је против Парагваја. 1894 г. био 
је министар морнарице.

БАРБОЛА (БАРБЕЛА), секира, врста 
оружја са чекићем (маљем) с једне, а 
оштрицо-м >с друге стране а  завршава се 
оштрицом као копље. То је било оружје 
барбарских нарада. Била је нево време 
уведена и у Европи.

БАРДАРИОТИ или ВАРДАРИОТИ, 
гарда византиских царева, рекрутована 
од Персијанаца а са слулсбом углавном 
на Вардару, због кога су и добили име. 
Иосили су црвено одело и на глави тур-

БАРДАРИОТИ
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БАРДАС БАРЈАКТАРЕВИЋ

бан као персијанци. Наоружани су били 
батином и бичем а обезбеђивали су про- 
лазак владара.

БАРДАС ФОКА, византиски ђенерал 
у X в., пореклом је из Мале Азије. Унук 
цара Никифора Фоке. Ратовао је против 
Руса, и после успешних борби био је по- 
стављен за генералисимуса византиске 
т;ојске у Малој Азији, и у више махова 
спасао је од пропасти државу.

БАРЕТ АРТУР (сир), маршал британ- 
ске војске, рођ. 1857 г. 1907 произведен 
за ђенерал-мајора а 1921 год. за марша- 
ла. Учествовао је у светском рату, уИн- 
дији и у екепедицији за Месопотамију.

БАРИ, главно утврђено место провнн- 
ције Пуље, у Италији (175.000 ст.) При- 
станиште на Јадрану. Град је опседан 
1004, 1068—1071, 1139, 1155—1156 г. Бари 
је разрушен а потом поново иодигнут.

Бригада Ба-ри образована је у итали- 
јанској војсци 1 марта 1915 г. и послата 
на. аустриски фронт.

БАРИ АЛФРЕД, аустриеки адмирал. 
рођ. у Кунеу 1830 г. Пошто је ушао у 
аустриску морнарицу 1848 г. еуделовао 
је у блокади Венеције на жрстарици „Бе- 
лона“. 1864 г. за време борби вод Виоа, 
командовао је крстарицом „Принц Еу- 
ген“.

БАРИЈЕРА, служи за затварање Vлц- 
за у фортификациске објекте. Састоји се 
од једне или више хоризонтално постав- 
љених греда.

У јахагву је б. врста препоне која слу- 
жи за прескакање.

БАРИЈУМ алкално-земни метал по хе- 
миским особинама сличан калцијуму. У 
природи се налази као барит (баријум 
сулфат) и као витерит (баријум карбо- 
нат).

У пиротехници се употребљава при 
прављењу золено бенгалске ватре, пп- 
што његове соли боје пламен зелено.

БАРИКАДА, врста препреке начнње- 
не од материјала који се има при руци 
и служи да се прегради улица или 
друм.

За прављење барикаде употребљава се 
обитно камење прекривено слојем земље 
која вадржгва грна да не одскату. Она 
се прави такође од буради или санду- 
ка напуњенпх земљом, као и од разних 
предмета па и од кола.

БАРИОС ГЕРАРДО. ђенерал и држав- 
ник државе Салвадор (1809—1865). 1860 
г. био јб изабран за претседника репу- 
блике н тада је реорганизовао војскупо- 
што је. довео официре Французе за нн- 

-структоре. 1882 ушао је у рат против 
Карере, претседника Гватемале, у коме- 
је био Карера побеђен.

БАРИТ (Ва бО )̂ је сулфат бариЈума„ 
једињење из кога се добија баријум.

БАРЈАК, в. ЗАСТАВА.
БАРЈАКТАРЕВИЋ М. ЉУБИВОЈЕ, ди- 

визиски ђенерал (рођен 19 децембра 186&

г. у Београду). Завршио је Нижу и Вишу 
школу Војне академије и двогодишњш 
пра.ктични курс за ђонералштабну стру- 
ку. Пронзведен је у тин коњитког пот- 
порутника 10 августа 1887 г., порутника 
2 августа 1892 г., капетана П кл. 22 фе- 
бруара 1896 г., капетана I кл. 22 фебру- 
ара 1898 г., мајора 1901 г„ потпуковника. 
29 јуна 1906 г„ пуковника 29 јуна 191Т
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БАРЈАТИНСКИ БАРКЛАЈ

г., ђенерала 5 јануара 1923 г. Од 1887 г. 
до 1901 г. бно је водннк и командир ес- 
кадрона; од марта 1901 г. до јуна 1902 
г. референт коњиде Тимочке дивизиске 
области; од јуна 1902 г. до марта 1903 
г. помоћник команданта IV коњичког пу- 
ка; од 1903 г. до марта 1904 г. коман- 
дант Ш коњичког пука; од марта 1904 
г. до маја 1905 г. ађутант Њ. В. Краља 
Петра I; од 1905 до октобра 1907 коман- 
дант I коњичког пука; од 1907 г. до ок- 
тобра 1908 командант IV >коњичког пука; 
од октобра 1908 г. до септембра 1911 г. 
командант II коњичке бригаде, од сеп- 
тембра 1911 г. до фебруара 1912 г. по- 
моћник команданта Дивизиске области; 
од 1912 г. до јуна 1914 г. помоћник ко- 
манданта Моравске дивизиске области; 
од јуна 1914 г. до јануара 1916 г. начел- 
ник општег оделења Министарства вој- 
ске. Од јуна 1918 г. до августа 1919 г. 
делегат Министра војске у Марсељу; од 
априла до септембра 1920 г. командант 
Тимочке дивизиске области; од септем- 
бра 1920 г. командант Вардарске диви- 
зиске области. Учествовао у свима ра- 
товима од 1885 до 1918 г. Одликован је 
Сребрном медаљом за храброст и спо- 
меницом за рат 1885—86 г., Таковским 
крстом IV степена, медаљом Краља Пе- 
тра I, Белим орлом IV степена, Кара- 
ђорђевом звездом IV степена, Карађор- 
ђевом звездом IV степена са мачевима 
и ратном споменицом 1913 г., Белим ор- 
лом еа мачевима III степена, Св. Савом 
II реда, Пољским орденом Полонија ре- 
ститута, орденом Св. Саве I реда и ор- 
деном Југословенске круне III степена.

БАРЈАТИНСКИ, име једне руске пле- 
мићске породице, која је руској војсии 
дала неколико ђенерала: Јуриј (1660) којн 
со одликовао у борби са оапорошцима; 
№ан Сергијевић, ђенерал, (умро 181.'); 
Александар Ивановић, фелдмаршал, 1859 
г. освојио цео Кавказ.

БАРЈАЦИ су средство за оптичку 
(видну) сигнализацију. Помоћу њих се 
предају депеше Морзеовом азбуком. За

дневну синализацију потребна су два>. 
барјака. Мотчица барјака дугачка је око 
1.20 м. Крај, који се држи руком, дебеО’ 
је ко 3 см. и све тањи ка врху, где има 
око 2 % см. Платно барјака се иавлачи 
на мотчицу. На доњем телу помоћу тра- 
ке везује се за алку на мотчици. Платно- 
барјака облика је правоугаоника, са ду- 
жом страном око 1 м., а краћом око- 
80 см.

Да би се сигналне станице појединих. 
родова војске лакше разликовале, пеша- 
дија има један барјак бео а други поде- 
љен на шест наизменце порећаних и са 
мотчицом паралелних отворено црвених 
и јасно наранџастих поља, артилерија' 
има један барјак бео а други подељен 
на два поља управна на мотчицу бар- 
јака, једво отворено црвено а друго ја- 
ено наранџасто, а код коњице један је- 
бео а други подељен дијагонално на два 
поља јвдно отворено црвено а друго ја- 
сно наранџасто.

Виши штабови, инжињерија, специјал- 
не јединице и комора као и поједине' 
установе користе пешадиске барјаке.

Сем ових барјака свака сигнална ста- 
ница има у резерви још по једно бело- 
и једно плаво платно барјака. Бели бар- 
јади се користе када је позадина ста- 
нице такова, да отежава уочавање на- 
ранџасто - црвених барјака. Комбинаггија 
плавог и наранџасто-црвеног барјака ко- 
ристи се када позадина станице отежа- 
ва уочавање белог барјака. Домет овог 
начина сигнализације је око 2 км., а ако 
се пријем врши догледом и до 5 км.

Сигнализација барјацима дели ее на: 
сигнализацију Морзеовом азбуком и 
еигнализацију бројевима.

БАРКЛАЈ ДЕ ТОЛИ (КНЕЗ МИХАЈ- 
ЛО БОГДАНОВИЋ), руски фелдмаршал 
рођ. у Ливонији 1751 г. умро у Истер- 
бургу 1818 г. 1773 г. ступио је у војску,. 
и учествовао у рату са Турцима (1788). 
са Шведском (1790), са Пољском, Пру- 
ском и Финском, 1810 био је министар1 
рата, а 1812 командовао је западном ар-
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мијом која се борила код Бородина. На- 
пустио је команду пошто се није слагао 
са Кутузовим и вратио се на свој ра- 
нији положај и добио команду руских 
трупа у Сакеонији и Француској. Одли- 
ковао се у борбама код Дрездена и 
Лајпцига и зато је добио чин фелдмар- 
шала и кнежевску титулу.

БАРКЛАН, (Јован барон Шонрајт), 
аустриеки ђеперал (1700—1746). Учество- 
вао је у рату у Италији. Погинуо је у 
битци код Ротофрена.

БАРЛОВ М. ЛЕОНАРД (Ваг1о\с М. 
Беопагб), енглески ваздухопловни по- 
ручник који је однео 17 ваздушних по- 
беда у светском рат}? и најзад погинуо.

БАРНАРД АНДРЕЈА, енглоски ђене- 
рал (1773—1855) одликовао ее, под Ве- 
линггопом, у Шпанији и код Ватерлоа 
где је био и рањен. После пада Париза, 
био Је комаидант енглееких окупационит 
трупа у ФрапцускоЈ.

БАРНЕЈИ ЏОЗЕФ, амерички адмирал 
(1759—1818). Одликовао се у рату за не- 
завнсност против Енглеза. Од 1799—1802 
г. био је на служби у Француској, као 
командант ескадре. 1812 г. бранио је 

•обалу Чезапика од Енглеза.
БАРНЕТ, варош у Енглеској, у гро- 

фовији Хертфорд у близини Лондона, 
тоод жоје су одржане битке 1461 г. и 14 
априла 1471 г.

БАРОГРАФ је метални барометар код 
кога се на врху казаљке налази мало 
неро, које записује на хартији кретање 
барометарског стагва, обично у току јед- 
не недеље. Хартија навијена на један 
ваљак креће се заједно с њиме помоћу 
сахатног механизма тако да у току јед- 
не недеље ваљак начини цео обрт.

БАРОМЕТАРСНИ МАКСИМУМ је нај- 
јачи ваздушни притисак.

БАРОМЕТАРСКИ МИНИМУМ ,је нај- 
■слабији притисак ваздуха.

БАРОМЕТРИ су физичке справе за 
мереље притиска ваздуха — атмосфер- 
ског притиска. Притисак ваздуха изме-

рио Је први, Италијан Торичели (1644 г.). 
Барометра има двојаких: 1) барометри 
са живом и 2) метални барометри — ане- 
роиди (в. анероиди). Барометри са жи- 
вом, састоје се из једне дугачке стакле- 
не цеви, која је напуњена живом. Кад 
се та цев изврне и стави у суд такође 
напуњен живом, назива се барометар са 
судом. Горњи део уже цеви налази се 
поред милиметарске скале на којој се 
чита висина живиног стуба. Овакав ба- 
рометар, удешен да се дно ширег суда 
састоји од парчета коже и да се помоћу 
завртња може кретати, назива се Фир- 
пенов барометар; ако је барометарска 
цев савијена, онда се такав барометар 
казива барометзр са кривом цеви или 
барометар на лакат. Ова цев је свуда 
подједнако широка. Утнцајем атмосфер- 
ског притиска жива се помера у оба кра- 
ка — краћи крак је отворен, и када се 
ту стуб живе емањује у другом се по- 
диже. Код њега се морају читати оба 
нивоа живе на скали или је апарат уде- 
шен да се ниво живе у краћем краку 
увек доводи до исте висине која чини 
нулти подеок скала.

Барометар са крушком, собни бароме- 
тар, састоји се из савијене стаклене це- 
ви, док се краћи крај завршава отворе- 
ним кугластим судом. И овај барометар 
јо причвршћен уз скалу на којој су по- 
деоци. Примена барометра: 1) Бароме- 
тар за мерење висина. У висину баро- 
метар опада за 1 мм. на сваких 10,5 м. 
За мерење висине употребљавају се ме- 
тални барометрн. 2) Барометар показује 
промене времена јер се барометарска ви- 
еина на истом месту мења еа променом 
времена. Промене ваздушног притиска 
настају редовно брже од промена у вре- 
мену, те се може по њима закључити, 
иако не баш саевим сигурво кажо ће 
бити време. 3) Барометар се даље упо- 
требљава код разннх физичких огледа, 
где је потребно познавање атмосферског 
притиска (в. Барометарски максимум и 
баром. минимум).
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БАРОН, племићска титула, која се да- 
вала на почетку XVI в. магнатима, ве- 
ликим вазалима круне. У почетку, баро- 
нима у  Француској били су називани 
офнцири, који су били на слулсби у ве- 
ликим утврђењима на гранипи а имали 
су-пуну власт у правом смислу речи на 
тој територији, која се звала „бароаија“.

БАРОНЕ ЕНРИКО, италијански арти- 
лериски пуковник и истакнути војни пи- 
сац, (1859—1924).

БАРОСКОП је мала справа саставље- 
на из једне хоризонталне равнокраке 
полуге, на чијем једном краку виси ма- 
ли стаклени балон, а на другом оловни 
тег, који му држи равнотелсу. Помоћу 
бароокопа се доказује атмосферски при- 
тисак и служи за доказ Архимедовог 
закона за гаеове.

БАРС, име пастува рођеног 1784 го- 
дине од оца Полкана чије је порекло 
укрштање арапског пастува Сметанка и 
холандиске кобиле. Власник му је био 
руски гроф Орлов. Предак пунокрвних 
руских касача и тркача Орлов.

БАРСКА БИТКА, Да би покорио по- 
буњене и одметнуте Зећане адје је во- 
дио Доброслав (Војислшв) византиоки 
цар Константин IX Мономах наредио је 
управнику Драчке области војводи Кур- 
силију да, помогнут поткупљеним савез- 
ницима, рашким жупаном, босанским ба- 
ном и кнезом хумским, нападне Добро- 
слава с југа (од Драча). Грчки војвода 
је склопио ратни план по коме је требао 
да са савезницима удари зедновремено 
на Доброслава са евих страна. Концен- 
трацзја војсже савезнива извршена је у 
Травунији. Грчка пак војска, к01Јом је 
командовао Курсилија, требала је да до- 
ђе у равницу код Бара, па да једновре- 
мено крене са савезничким војскама и 
отепне Добреслава. Располажући са 
много мање војсже, Доброслав је одлу- 
чио да искористи шо разједињење сна- 
га савезника, па је решио да први уда- 
ри на Курсилијину војску, створи иани- 
ку и растера је. У ноћи 7 октобра 1042

године он је ивај свој план и ири- 
вео у дело, напао и растерао иред- 
страже и стварајући велику ларму 
направио узбуну у грчком логору и ис- 
терао Грке, који су били убеђени да пред 
собом имају много већу војсжу, и далиее 
у панично бекство. Том приликом тешко 
је рањен и сам грчки војсковођа, док је 
много Грка побијено и заробљено. По- 
што је победио Грке, Доброслав је успео 
да растера и војску грчког савезника, 
хумског кнеза Љутовида, и на тај начин 
однесе велику победу над савезницима 
и спасе Скадар и Бар и остали део сво- 
је територије, док су Грци за читавих 
20 година изгубили сваку вољу за на- 
падање на ове крајеве.

БАРСКИ ГАС, метан (в. метан).
БАРТ ЈОВАН, француски адмирал, ро- 

ђен и умро у Денкерку (1650—1702). 
Прво је служио у холандсадј морнарици.

БАРТЕЛЕМИ ИПОЛИТ, француски 
официр и војни писац, рођен 1840 г. Пи- 
сац многих војничких дела: „Пешадиски 
приручник", „Пред почетак битке“ итд.

БАРТОЛ II, син крчког' кнеза Дујма 
(1186—1224), напустио Крк и прешао у 
службу Беле III, који му је због заслуга 
и одане службе поклонио жупу Модру- 
же, те је Бартол постао вазал краљев, 
а Андрија II поклонио му је и жупу Ви- 
нодол.

БАРУНИ СУЛЕЈМАН ЕЛ, шеик га- 
белски у Трнполиеу, вођа отпора урође- 
ника против освајања Италијана. Марта 
1913 г. ноћу, напао је утврђење Толме- 
за и то је био повод рата између Ита- 
лије и Триполиса. После дугих борби 
ипак је Триполие окупиран од Итали- 
јана.

БАРУТ је. експлозивни препарат упо- 
требљен код ватреног оружја као извор 
снаге за избацивање зрна. Чврстог је 
агрегатног стања. Лаво запаљив и са- 
горљив. При сагоревању развија вели- 
ку количину гасова, чији прнтисак на 
зрно, услед мале запремине цеви, изба- 
цује ово из цеви.
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Према врстама материЈа од којих се 
тграви има: амон и црни барут, који су 
механичке смеше, а зову се још и дим- 
•ни барут, јер се при сагоревању ствара 
.дим и малодимни барут по саставу хе- 
миско једињеље. (Ближе о свакој врсти 
види под њиховим ближим ознакама).

БАРУТНА МЕШАВИНА је експлозпв- 
но пуњење за немачке ручне јајасте гра- 
нате које се састо-је из: 83 дела црног 
барута, 12 делова перхлората алумини- 
Јума и 5 делова алуминијума.

БАРУТНИ ФИШЕК је свилена кеснца 
напуњена барутом којом се пуни топ. 
Овакво пуњење је било нарочито код 
старијих спорометних топова.

БАРУТНО ПУЊЕЊЕ је потребна ко- 
личина барута за избацивање једнога 

гзрна. Према врсти оружја и она је раз- 
-лнчита, а код артилерије још и према 
врсти гађања. Код пешадиских оруђа 
тежина колнчине барута је, код исте вр- 
сте зрна, стална, у колико је то опра- 
вама за мерење могуће постићи, мада 
јо идеал да оне буду апсолутно подјед- 
наке, јер је само у том случају могуће 

.добити тачне податке о особинама гаћа- 
ња појединих оруђа, Код артилерије, ба- 
рутно пуњење се управља према пута- 
њи. Ако је потребно добити положенију 
путаљу онда се употребљава веће, а ако 
је потребна кривља путања мање ба- 
рутно пуњење. Ради тога је код њих ба- 
рутно пуњење подељено у неколико 
свилених кесица обележених бројевима 
или неколико свежњева п пре пуњења 
цеви се нагласн које ће се пуњење упо- 
требити.

БАРЦЕЛОНА, приморски град у Шпа- 
нији, седиште каталонске покрајине. Ве- 
лика војничка и трговачка лука. 980.000 
ст. Верује се да ју је основао Хамил- 
кар Барка. После пада западног царства 
освојена је од Римљана. Потом је прела- 
зила под власт Гота, Маура и Франака, 
у XII в. присаједињена Арагонији.

1258 г. у Барцелони издан је чувени

марински кодекс, који је познат под 
именом „Морски конзулат“.

Код Барцелоне су се водиле више пу- 
та битке и то: 501 године између Тео- 
дорика и Франко-Бургуна, 801 г. заузео 
је Барцелону Лудвик Побожни, 985 г. 
Барцелона је пљачкана и опустошена од 
Алманзора. 1461 г. заузео је Барцелону 
Јован II. Арагонски. 1642 г. била је по- 
морска битка каталонско-француска ра- 
ди заузећа Барцелоне.

1652 г. Јован Аустриски покушао- је 
да заузме Барцелону, али без успеха.

1679 г.' заузели су Французи Барие- 
лону.

1705 г. заузета је била Барцелона од 
стране грофа од Петерсбурга.

1706 г. покушали су Французи, под 
командом маршала Тасеа, да је заузму, 
али без уснеха.

1808 г. заузели су је Французи, н др- 
леали је до 1813 г.

1843 г. Барцелона је била бомбардова- 
на од регента ген. Еспратера.

БАСАРАД, влашка војводска породи- 
ца, Одликовало се као ратници: Тугомир 
(владао 1290—1320) који је потукао Та- 
таре, Румуне и Мађаре и извојесвао не- 
зависност својој држави, Александар 
(1320—1360) који је јуначки одбио напа- 
до Пољака и Срба, Владислав (1360— 
1372) који је победио Турке п Мађаре, 
Матеј (1633—1664) који се борио шест 
година против Василија, принца молдав- 
ског, Константин који се борио против 
Аустрпјанаца, Турака и Руса (1688— 
1714).

БАСЕН, корито, језерце, котлнна, ува- 
ла.

БАСКАРАН ЈОСКФ, шпански ђенерал, 
рођ. 1843 г. Био је наставник у Ратнчј 
школи; 1893 г. учествовао у операцијама 
у Мелини, 1903 бно дивизискн ђенерал 
а 1907 гувернер Мадрида. Писац велике 
студије о артилерији.

БАСОМПИЈЕР КРИСТОФОР, францу- 
ски ђенерал (1547-1596). Врло млад ушао 
је у војску Емануела Филиберта Савој-
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•ског, и ратовао у Угарекој против Тура- 
ка. После је служио под Карлом IX у 
■Француској, одликујући се у  свим ра- 
товима.

БАСТИЉА, заједничко име за сва 
утврђења која су имала опкоп и торње- 
ве. Долази од провансшкже речи „ћа- 

У Паризу је било три бастиље: 
'Танпл, Сен-Денис и Сен-Антоан, која је 
постала чувена из времена француске 
револуције (14 јула 1789). Она је зидана 
1369—1489), као тврђава за одбрану про- 
тив Енглеза за време краљева Шарла 
V и VI, а саградио је архитект Добрио, 
на истом месту где је и раније посто- 
јала једна тврђава, дело архитекте Ма- 
рсела. Најпре се састојала од два окру- 
гла торња висока од прилике 22 м. По- 
сле су овима додата два паралелна тор- 
ња, која су била везана високим зиди- 
нама.

14 јула 1789 од стране револуционара 
■била је заузета бастиља, а то је био по- 
четак француске револуције.

БАСТИЉА, БАСТИЉОН, БАСТИДА,
у  фортификацији самоетално утврђење 
које у низу осталих сачињава неку вр- 
•сту ослоне тачке.

БАСТИОН, БАСТИНА ТРАСА, форти- 
•фикациски објект саставни део кружног 
утврђења, који се саетоји пз две стране 
и две фланке. . .

БАТ-АГОС, абисннски ратник, погла- 
вица Окуле-Кусај; био је у служби Ита- 
лије, али, децембра 1894 г. одметнуо се 
-заробивши италијанског поручника Сан- 
гвинетија. Због тога је допгло до битке.

БАТАВИЈА, главни град на острву Ја- 
ви и еедиште холандског генералног гу- 
вернера. 320.000 ст. Војно седиште и ар- 
сенали. Град је основао, 1617 г„ холанд- 
ски адмнрал Жан Коен.

БАТАЈНИЦА, село у Срему, желез- 
ничка етаница на прузи Београд—Инђи- 
ја. Око 4.700 ст.

БАТАЉОН је тактичка јединица спо- 
собна за самостално вршење мањих так- 
тичких задатака.

Према родовима војске у којима се 
употребљава и различитим видовима и 
формација му је различита. У главном 
потребно је .д а  има у саставу све једи- 
нпце које омогућавају самосталан рад.

БАТАРНЕ, германско племе које је у 
старо доба у неколика махова вршило 
упаде у нашу земљу.

БАТЕРИЈА у артилернји основна је- 
диница.

Назив батерија, за основну јединицу 
у артилерпји, први пут је употребљен 
од Швеђана у тридесетогодишњем рату 
(1618—1648) за време краља Густаза 
Адолфа.

Број оруђа у батерији зависи од њи- 
ховог калибра. Креће се од 1—4. Бате- 
рија се дели на водове. Према виду ар- 
тилерије њ батерије су: брдске, пољске, 
хаубичке итд.

Код електрицитета батеријом се нази- 
ва скуп од више елемената повезаних 
заједно: наизменично (позитиван за не- 
гативан итзд.) да се добије струја већег 
иапона или паралелно (сви позитивни 
заједно и негативни заједно) да се до- 
бије струја веће јачине. Према врсти 
елемената могу бити: галванске, акуму- 
латорске итд.

БАТЕРИЈА ХАЛВАНСКА (в. галван- 
ска батерија).

БАТЕРИЈЕ СЕКУНДАРНЕ. Да би се
добиле јаке струје већег напона пове- 
ЗУЈУ С0 више секундарних елемената 
акумулатора, један за други као код 
галванске батерије. Тако повезани на- 
зивају се сежундарне батерије.

БАТЕУСКОВ КОНСТАНТИН, руски о- 
фицир и писац (1787—1855). Један од 
најбољих словенских писаца. Његове 
песмв као: „Прелаз преко Рајне“ (1814) 
и „Заробљеник" красиле су све руске 
антологије. Такође је оставио „Успоме- 
не“. Услед великих ратних напора по- 
лудео је.

БАТИЈАНОВ МИХАЈЛО, руски ђене- 
рал, (рођ. 1835 г.). Започео је каријеру 
у морнарици, а посло је прешао у суво-
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земну војску. Одлвковао се у рату на 
Кавказу, 1852 г., у кримском рату, као 
и у турском и због заслуга произведен 
за дивизиског ђенерала. 1903 г. био је 
постављен за члана Врховног ратног са- 
вета. 1905 г. после Мугденеке битке по- 
с-тављен је за команданта 3 армије.

БАТИНА, среско место у Барањи.
БАТИНА прва најстарија и најприми- 

тивнија врста оружЈа, која се састоји од 
једне обичне, одломљене, гране. То у 
ствари и није никакво оружје, већ обич- 
но продужење сопствене руке. До ње је 
човек дошао, вероватно, размишљајући 
како ће дохватити неки плод. Саврше- 
нији тип батине је свакако буздован.

БАТИНОВАЦ једно од Плитвичких је- 
зера, на североиеточном подножју Мале 
Капеле, сев. североисточно од Прошћан- 
ског Језера. Површина: 0.013 м.2, апс. ви- 
сина 605 м. Највећа дубина 5.9 м.

БАТИРАТИ значи у двобоју или ма- 
чевалачкој борби избити противнику 
мач из руке.

БАТИСТИ ЧЕЗАРЕ, италијански на- 
учник, политичар и публициста. Рођен 
у Тренту 1875 г. Средњу ппсолу свршио 
је у родном месту, после се је уписао 
на правни факултет у Грацу. После то- 
га пребегао је у Фиренцу, похађао је 
литерарне курсеве у Вишем институту, 
прославио се је 1897 г.

Пошто се је повратио у Трент одао се 
Је политици и настојао је на сваки на- 
чин да своју земљу ослободи од Ау- 
стрије.

За време италијанско-аустриског рата 
учествовао је у италијанској војсци где 
со је одликовао и био је унапређен за 
официра.

БАТОМЕТАР, справа за мерење мор- 
ске дубине.

БАТОН, (француска реч) штап, пали- 
ца, маршалска палица (в. ову реч).

БАТОРИ, стара угарска породица, 
воја је дала многе принчеве Тралснлва- 
нији, и једног краља Пољској.

Један од наЈГлавнијих чланова ове- 
породице био је Стеван Батори (1532— 
1586). Био јо пољски краљ 1575 г. По- 
бедио је свога такмаца Максимилијана 
Аустријског, и заузео Данциг. Ратовао 
је- пет година против Руса и одузео пм 
Курландију (Курдску). Први формирао 
пољску коњицу.

Сигисмунд Ш, унук Стевана Батори- 
ја, продао је Трансилванију Рудолфу П, 
аустриском, а зато је имао да добије 
кардиналски чин и доживотну пензију.

БАТОЧИНА, (566 становника) варо- 
пшца у 'Србији на Лепеници.

БАТУМ, град и лука Травскавказије. 
У старо време био је ту римски логор. 
Од XV до XIX в. припадао је Турцима, 
који су га утврдили, 1878 по Берлин- 
ском уговору припао је Русији.

БАУЕР АДОЛФ, руеки ђенерал, ро- 
ћен у Холштајну (1667—1717). Служно 
је под Петром Великим. Потукао је 
Швеђане код Калиша; одликовао се у 
битци код Полтаве. Реорганизовао ру- 
ску коњицу.

БАУЗА РУФИН, уругвајски ђенерал 
XIX в. учествовао у ратовима протнв 
Шпанаца, за независност, наоружавши 
један корпус добровољаца о свом тро- 
шку. Борио се и против ннвазије Пор- 
тугалаца. XIX в.,

БАУНСИТ је алуминиум хидрат. Ва- 
жан је због тога што се из њега добн- 
ја алуминнјум.

БАУМГАРТЕН АЛЕКСАНДАР, један 
од најбољих руских артилериских офи- 
цнра (1843—1901).

БАУМГАРТЕН АЛОЈЗ, аустриски ђе- 
нерал (1814—1895). Био је врло истак- 
нут наставник у ратној школи. Као ђе- 
нерал учествовао у италијанском рату, 
а, 1866 г. у рату у Чешкој.

БАУР ТОДОР, руски ђенерал (рођ. 
1731 г. — основао руекн главни ђене- 
ралштаб.

БАХЕЛИН АВГУСТ, швајцарскн вој- 
ни сликар, рођен у Нененбергу, умро у 
Берну (1830—1890). Служио је за време
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Гарнбалдија у Италији. Једна од нај- 
знаменитијих слика му је: „Улазак вој- 
ске Бурбаки на швајцарску терито- 
рију“.

БАХЕ ХАРТМАН, северо-амерички 
инжењер, рођен у Филаделфији (1797— 
1872). Био је инжењерски ђенерал 18155. 
Руководно је важнш.1 војним радовима. 
Пронашао је нарочиту врсту' цемента.

БАХЕР-БАХ, поток на вису Кадоре 
(северо-источно од Мизурина), извире 
на западној етрани Ћима Ундићи, и по- 
еле кратког тока састаје се са Беден- 
бахом, и с њим чини мало језеро Бе- 
ден. Познат је стога. што су ту вођене 
борбе 1915 г. између Италијана и Ау- 
стријанаца. Италијанске операције које 
су биле од 12—19 августа 1915 нису у- 
спеле углавном због врло брдовитог те- 
р ен а .

БАХМАН, ЈАКОВ ЛЕГЕР (барон) ђе- 
нерал, заповедник швајцарских трупа у 
Француској. Рођен око 1750 г. Истакао 
се као одани пријатељ Луја XVI. Обе- 
шен је. Његов брат, барон Ни«ола Бах- 
ман.Андерлез (1740—1831) био је такође 
иристалица Луја XVI. Пребегао је у 
Швајцарску и ту је организовао један 
пук, с којим се ставио на расположење 
краљу Сардиније. Пошто је касније у 
Швајцарској образовао још један пук, 
служио је Енглезима. Одликовао се у 
борбама код Цириха, Фелдкирхена и 
код Зута, где је заробио један францу- 
ски корпус.

БАХОВИ ХУСАРИ: назив за чинов-
нике, које је у Хрватску, после револу- 
ције од 1848 год., слао аустриски прет- 
седник владе Александар Бах (1849— 
1859) пошто домаће чиновништво није 
знало немачки језик, а хрватски је био 
забрањен.

БАЦАЊЕ ПИСМЕНИХ ИЗВЕШТАЈА 
СА АЕРОПЛАНА на земљу употребља- 
ва се за достављаље података коман- 
дантима и појединим јединицама. Омо- 
гућава непосредно достављање тачног,

потпуног и потписаног извештаја, са 
прилагањем крокиа.

Врши се оватсо: извештај ее меће у 
металну кутију са једном дугом лако 
уочљивом пантљиком. Аероплан се спу- 
шта до испод 300 м. и привлачи пажњу 
на себе, ако је то потребно, испаливши 
неколико метака из митраљеза. Затим 
извиђач баца ту кутију и потом прове- 
рава да ли је кутија узета са земље.

Овај начин се може врло корисно у- 
потребити за доношење наређења и из- 
вештаја и за енабдевање храном и му- 
ницијом јако удаљених, одвојених и на- 
рочито опсађених делова трупа.

БАЦАЧИ БОМБИ (МИНА) види Ро- 
вовска оруђа,

БАЦАЧИ ИЗВЕШТАЈА И НАРЕЂЕ-
ЊА се употребљују када се због непо- 
средне близине непријатеља не може 
употребити које друго средство за везу. 
Добацивање се врши руком или наро- 
читом справом.

БАЦАЧИ ПЛАМЕНА први пут су упо- 
требљени од стране Немаца у светском 
рату 20 фебруара 1915 г. у шуми Ма- 
ланкур, северно од Вердена. Французи 
су их први пут употребили у лето 1915 
г. Бацача пламена има великих, малих 
и средњих. Мали и средњи бацачи пла- 
мена на 20 до 30 м. а велики на 35—40 
м. Мале и средње бацаче пламена носи 
Један човек-пешак на леђима као ранац 
а велнке два војника, пошто су доста те- 
шки. Са малим бацачем војник може лако 
да ускаче у ров, док се са средњим те- 
же креће. Бацачи пламена се пуне ма- 
теријом која се састоЈИ из лаких и теш- 
ких угљеноводоника (бензнна, лигрои- 
на), петролеума, тера и угљендисулфп- 
да (С82). Материја се налази под при- 
тиском (15 атмосфера) компримираног 
азота. Кад се славина на челичној цевн 
отвори, онда сагорљива материја под 
притиском излази кроз цев напоље а 
при изласку из цеви запаљује се ауто- 
матским упаљачем који се налази на
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крају челичне цеви. Пламен се може пу- 
штати на непријатеља испрекидано, на 
махове, отварајући или затварајући сла- 
вину, или без прекида. Пламен је веома 
врућ. Напади пламеновима предузимају 
се изненада и брзо. Морално дејство је 
много веће од физичког.

БАЧ, место у  Бачкој, на железничкој 
прузи Сомбор—Паланка. За време Ра- 
коцијеве буне Бач су заузеле Ракоције- 
ве чете и запалпле град. По Бачу, који 
Је подигао Св. Стефан, дошло је име 
Бачка жупанија. Град Бач је у  близи- 
ни села Бача. Четворостран јс а углови 
су утврђени са три округле и једном 
квадратном кулом. Бранич-кула била је 
на 6 спратова, Град је сазидао краљ 
Карло Роберт (1308—1342).

БАЧКА је саставнн део Дунавске ба- 
новине а заузима највећи деб некада- 
шње бачко-бодрошке жупаније. Граничи 
се са запада и југа Дунавом, са исто- 
ка Тисом и са севера Мађарском. Сло- 
вени су Бачку населили у 6 в. а~ после 
заузећа Панонског базена од стране 
Мађара, у Бачкој се појављују' као ста- 
новници Мађари, Печењези и др. У ве- 
ћој мери дОсељавање Срба почело је у 
ХЛ7" в. за време краља Жигмунда. Тур- 
ци су опустошшш Бачку у 16 в. 1542 г. 
Бачка је допала под будимски пашалук 
(сегедински санџак) а делила се на, 6 
нахија: бајску, суботичку, сегединску, 
с.омборску, бачку и тителску. После 
развојачења потпске границе формиран 
је коморски округ (главно место Стари 
Бечеј), а 1750 г. почело се радити на 
организацији шајкашког округа. Бачка 
је, 1848-49 г. била поприште крвавих 
борби између Мађара и Срба, 1849 г. 
један део Бачке је ушао у саетав срп- 
ске Војводине а, 1860 г., ови, су делови 
враћени бачкој жупанији. У војно-тери- 
торијалном погледу Бачка данас при- 
пада Потиској дивиз. области са седи- 
штем у Суботици.

БАЧКА ТОПОЛА, среско место у 
Бачкој (Дунавска бановина) на прузи

Суботица—Нови Сад. Старобечејски вој- 
ни округ.

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, место у Бачкој, 
северозападно од Новог Сада. 1745 г. у 
Бачком Петровпу извршена је колони- 
зација Словака.

БАЧКО ГРАДИШТЕ, место у Бачкој, 
поред Тисе, у турско доба припадало 
сегединскоЈ нахији. По ослобођењу од 
Турака Бачко Градиште је постало ша- 
нац у потиској граници.

БАШЕМИ ЖИЛБЕР, француски ђе- 
н.ерал, рођен у Доле-у 1777 г. Сврпшо 
Бојну инжињерску школу у Мецу. У- 
чествовао је у рату у Етипту и у  похо- 
ду на Сан Доминге, као инжењерски 
пуковник. 1809 г. унапређен је за бри- 
гадног ђенерала. Учествовао је и у ра- 

. ту у Р.усији и био командант резервних 
трупа приликом повлачења од Тилзита 
ка Данцигу, као н код Ватерлоа, 1815. 
1817 био прн Врховној команди.

БАШИ (турска реч), старешина, јани- 
чар, поглавар.

БАШИ-БОЗУК је назив за нередовне 
. војнике у некадањој турској војсци. 
Плаћани су по 8 талпра месечно. Бнли 
су веома храбри, али дивљи и неднсци- 
плиновани, жељни пљачке. Наоружани 
су били пушком и са 2 пиштоља. За 
време рата 1855 год. Омер паша их је 
половину разјурно, а половину превео 
у редовне трупе. У рату против Руса 
1877 год., скупила је Турска око 50.000 
башибозука. Назив баши-бозук због њих 
се даје недисциплинованим, распојаса- 
ним- пљачкашким војним одредима.

БАШКА, село на острву Крку (3549 
ст.). Становници су познати као одлич- 
ни морнари.

БАШКИРИ, народ који живи на јупо- 
истоку Јграла, а припада породици Та- 
тара. По природи су ратоборни и нома- 
дн. И после покорења од стране Руса, 
наставили су са упадима и пљачкањем 
у суседству. Одликовали су се за. вре- 
ме побуне Пугачева (1774).

Руска влада мало по мало успела је
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«од њих да наирави најбољу војеву, као 
пјто је слунај био и са Козацима. Ба- 
шкири су врло вешти јахачи, а у старо 
г.реме билн су наоружани копљем и 
луком. У новије време најбољи стрел- 
ии на коњима.

БАШКИРСКИ КОЊ — тип руског 
степеког коња чије гајење чини прелаз 
ка ергелском. Финског и монголског 
лорекла. Употребљују га Козаци на се- 
веро-истоку Европске Русије.

БАШЛИКА, врста капуљаче, руског 
порекла од топле тканине са два дугач- 
■ка краја за завијање око врата.

ВЕа ТТУ 0АУ10 (Бити) енглески адми- 
рал, (1871—1936). Упао је у енглеску 
морнарицу 1884 г. За време египатског 
рата био је на Нилу, под командом лор- 
да  Киченера. 1898 понова је био на Нилу 
у  рату у Судану. После бнтке код Кар- 
лума био је капетан фрегате. За време 
Бугарског рата, био је командант понор- 
ске енглееке бригаде. Учествовао је у по- 
ходима на Пекинг и Тјенцин. Због рат- 
них заслуга био је произведен у чин ка- 
пет-ана бојног брода 1900 г. у овојој 29 
години. 1910 г. контраадмирал, а мало 
лосле еекретар министаретва морнарице. 
28 августа 1914 год. победио је Немце 
код Хелголанда.

Због заелуга има велики број највећих 
британеких и страних одликовања.

БЕГ или БЕЈ, почасна титула код Ту- 
рака, која се давала випшм официрима 
Отоманске империје, сувоземним и по- 
морским, као и високим државним чи- 
новницима. Мања је титула од паше а 
већа од ефендије. Раније ее давала и гу- 
иернерима провинције као и турским ва- 
-залима, тунисвом беју итд. Египатски 
беј био је истовремено и гувернер и ко- 
мандант војске, па је био моћнији од 
паше.

БЕГЛЕР-БЕГ, (тур.), управник провин- 
ције; паша.

БЕГОВАЦ ЈЕЗЕРО, пернодско језеро 
у Лици, налази се источно од Мале Ка- 
пеле, између Виооког Врха 1125 м., Пла-

шке Главе 794 м., Велнког Пиштеника 
822 м. и коте 800 м. 7 км. југоисточно од 
Плашког. Површина 0.77 км2, дубина је- 
зера 3—4 м.

БЕГОВИЂ А. СТОЈАН, инжењерски 
бригадни ђенерал (рођен 14 јуна 1884 г. 
у Смедеревској Паланци). У Нижу шко- 
лу Војне академије ступио 1900 г. У чин 
потпоручника произведен је 27 авгуета 
1903 г., поручника 29 јуна 1907 г, капе- 
тана II кл. 29 јуна 1910 г., капетана I кл. 
20 октобра 1912 г., мајора 1 октобра 1915 
г., потпуковника 14 октобра 1920 г., пу- 
ковника 14 октобра 1924 г., и ђенерала 
17 децембра 1929 г. Као командир теле- 
графског оделења Шумадиске дивизије 
I позива био је 1912—1913 г. У времену 
од 1914 г. до 1920 г. био је команднр I 
телеграфског оделења, шеф телеграфа Ш 
армије, помоћник шефа телеграфског от- 
сека и шеф радио телеграфске службе 
Врховне команде. Од 1920 г. командант
3 саобраћајног оделења Главног ђенерал- 
штаба; 1922—1923 г. хонорарни професор 
на Нижој шволи Војне академије, поред 
редовне дужности; од 27 јануара 1923 г. 
постављен је за вршиоца дужности ко- 
манданта воманде инжињерије I арми- 
ске области. Одликован је Медаљом Кра- 
ља Петра I, споменицом српско-бугар- 
ског и српско-турског рата, Златном ме- 
даљом за ревносну елужбу, Медаљом за 
војничке врлине, Белим орлом V степе- 
на, Белим орлом IV степена, Св. Саве IV 
реда, Белим орлом Ш реда, орденом Ју- 
гословенске круне Ш реда и Грчким рат- 
ним крстом.

БЕГОВО РАЗДОЉЕ, село у Хрватској,
4 км. југозападно од Мрколља. 430 ст.

БЕГУЊЕ, село у Словеначкој, под Ка-
раванкама.

БЕГУЊШЧИЦА, планина у Слове- 
нији део Караванки 2063 м., 9 км. се- 
верозападно од Тржича. Источним кра- 
јем Б„ уз реку Мошченик и преко прево- 
ја пролази друм ЈБубљана—Целовец.

БЕ ДЕКОВЧИН А, име двају села у Хр- 
ватској (Доња и Горња Бедековчина).
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БЕДЕМ, зид од опкопа или тврђаве.
БЕДЊА, река у Хрватској, десна при- 

тока Драве, извире са Мацељ-Планине, 
утиче око 2 км. североиеточно од села 
Малог Буковца. Ток 133 км, површина 
слива 966 км2.

БЕДЊА, село у Савској бановини, 730 
становника.

БЕДО АЛФОНС, француски ђенерал, 
истакао се у ратовима у Француској 
(1804—1863).

БЕДУИНИ, арапски пустињски нома- 
ди, живе у Северној Африци и у Арабији.

БЕДФОРД, варош у Енглеској (41.000 
становника).

БЕЖАНИЈА, село у Срему, срез зе- 
мунски, 4 км. југозападно . од Земуна 
(1950 ст.). Код Б. се налази војни и ци- 
вилни аеродром за Београд.

БЕЖИЧНА ТЕЛЕГРАФИЈА, в. ТЕЛЕ- 
ГРАФИЈА БЕЗ ЖИЦА.

БЕЗДАН, место на Дунав^, у Бачкој, 
око 8200 становника.

БЕЗЕЛЕР ЈОВАН ХАРТВИГ (фон),не- 
мачки ђенерал, рођ. 1850 г. у Грајфсвал- 
ду. Ушао је у војску 1868 г. Ратовао је 
1870 г. Налазио се на истакнутим поло- 
лсајима у инжињериЈИ и Врховној коман- 
ди. 1901 г. као ђенерал-мајор учествовао 
је у походу у Кини. За време светског 
рата командовао је трупама око Анвер- 
са. Учествовао је у заузимању Ново- 
Георгијевска, а затим је био гувернер у 
Варшави.

БЕЈБУРТИ, главно место Лазистана 
на Кавказу, врло добро утврђено, а на- 
лази се североисточно од Ерзерума.

Ту је била битка нзмеђу Руса и Тура- 
ка 27 септембра 1829 г.

БЕЈРЛЕ, име турског коња, сина Хе- 
родовог, олсдребљеног 1689 године. Један 
од три пастува који су поставили теме- 
ље енглеској чистокрвној раси.

БЕЈРУТ, главни град у Сирији на ма- 
лом полуострву, за време римских царе- 
ва био је римска колонија. 614 г., освојен 
од Козроа, паде под турс-ку власт.

Око Бејрута су се чешђе водили ратови^ 
тако да је врло често мењао господаре-

За време светског рата Бејрут је био 
окупиран од савезника октобра 1918 г., 
поеле сукоба Турака и Арапа у Сирији.. 
Данае је под протекторатом Француске 
н Либанеке републике; важно поморско 
и трговачтсо место на Средоземном Мору 
(250.000 етановника).

БЕКЕНДОРФ КОНСТАНТИН, руски ђе- 
нерал (1818—1858). Борио ее на Кавказу 
против Турака. Написао је дело: „Уепо- 
мене о битци на Кавказу".

БЕКЕР НИКОЛА (гроф) францускпђе- 
нерал (1770—1840). Ушао је у војеку 
1786 г. и учествовао у  ратовима за вре- 
ме револуције. Суделовао је у битци код 
Касана у Италији, где је био тешко ра- 
њен. 1806 добио је титулу грофа.

БЕК ЈОВАН (барон) немачки ђенерал,. 
на служби у Шпанији (1588—1648). У вој- 
ску је ушао као обичан војник а због за- 
слуга добио је ђенералскн чин и барон- 
ску титулу а био је и гувернер Луксем- 
бурга. Нарочито се одликовао у битци 
код Тонвила и Лена, где је смртно ра- 
њен.

БЕКСТВА ИЗ ВОЈСКЕ подофицира, 
каплара, редова и морнара I и П класек 
„Подофицир, каплар или редов, који се 
самовољво удаљи од своје т.рупе или 
службе или из војног притвора или за- 
твора, илц са истеклог или прекинутог 
му отсуства или уопште допуштеног бав- 
љења ван команде не дође на дужност,. 
у редоввом стању преко седам а у мо- 
билном или ра.тном стању преко три да- 
на, казниће се као војни бегунац: 1) у 
редовном стању за прво бекство затво- 
ром до две године, за друго бекство за- 
твором најмање две годнне, а за треће 
бекство робијом најмање пет година; 2) 
у мобилном илн ратном стању за прво 
бекство робијом од пет до десет година, 
а за друго бекство емрћу. За бекство у  
нностранство учинилац да се казни нај- 
већом мером предвиђеннх времених ка- 
зна односно смртном казном. Ако ее учи~
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таилац из бекства својевољно врати у ко- 
манду или се власти пријави у редовном 
стању у року од три месеца а у мобил- 
ном у року од петнаеет дана казниће се 
половином оне казне, коју би заслужи- 
вао да је био ухваћен". (§ 64 Војног кри- 
винног законика).

За време рата бегунце треба одмах ис- 
питивати у циљу прибављаља података 
о непријатељу. Треба тежити да се до- 
-зна о непријатељу: положај и његове 
правце кретања, јачину и род војске, на- 
чин издржавања и становања, намере, 
стаље војске, називи трупа, имена ви- 
шгах командаиата и расположење у вој- 
-сци.

БЕЛА, херцег Хрватске и Далмације 
(1220—1226), савладар евог оца Андрије 
П од 1226 до 1235 г. и под жменом Бела 
Ш (IV) од 1235 до 1270 г. Бела је 1241 г. 
■побеђен од Монгола на реци Шају, па је 
потом, да би одбранио своје земље од 
монголске најезде, поднзао градове (Га- 
рић, Медведград, Калник итд.).

БЕЛАВА, планина у Србији, 7.5 км. се- 
верозападно од Пирота. Највећи висови: 
Белава 946, Дебели Дел 916, кота 871 м. 
Друм Бела Паланка—Пирот југозапад- 
■ним положајем Белаве а источним под- 
ножјем друм и железничка пруга Ниш 

—Бела Паланка—Пирот—Цариград.
БЕЛАНДА, врста једрилице.
БЕЛАНЧЕВИНЕ, сачињавају групума- 

терија, које играју једну од најважнијих 
улога у живој природи. Протоплазме у 
ћелијицама јаја, крви, млека, кожа итд. 
еадрже као битни састојак беланчевина- 
-сте материје. Беланчевине сачињавају: 
угљеник, водоник, кисеоник и азот, а  не- 
ке од њих још сумпор и фосфор.

Налазе се у воденом раствору у т. зв. 
калоидалном раствору. Структурна фор- 
мула беланчевина није позната. Загрева- 
њем кал. раствора, ови се коагулишу. Од 
.многобројних поменућемо јајни албумин, 
.крвни фибрин, биљни лепак итд.

БЕЛА ПАЛАНКА, варошица у Србији, 
-Моравека бановина (2066 ст.), у долини

Нишаве, у пространој Белопаланачкој 
Котлини. Бела Паланка је подигнута на 
развалинама старе Рамезијане. Ту је, 
1637 г. Муса-паша подигао градић, који 
се звао Муса-Пашина Паланка.

БЕЛАСИЦА, планина у Македонији, 
на тромеђи између наше државе, Бугар- 
1ске и Грчке, 17.5 км. југоисточно од Стру- 
мице. Највиши врхови Висока Чука 1494 
м. и кота 1427 м. Беласица је већим де- 
лом под шумом. Од Беласице се одвајају 
ка југо-западу ниски огранци, који испу- 
њавају проеторије између Дојранског Је- 
зера и Вардара, на коме образује Циган- 
ску Клисуру, која припада Грчкој. Бе- 
ласица је тешко пролазна и слабо путна 
планина. Преко целог гребена води један 
једини пут Струмица—Дојран. Као гра- 
нична планина између наше Краљевине 
и Грчке Беласица преставља веома јаку 
браничну баријеру и затвара и кочи еве 
операције које би водиле из Доњег По- 
вардарја у Горње ка Скопљу и обратно 
из Горњег Повардарја ка Доњем, ка Со- 
луну.

БЕЛАСИЦА, предео у подручју шта 
нине Беласице у Јужној Србији. Ту је 
византиски цар Василије II потукао Ца- 
ра Самуила 1014 г.

БЕЛА СУНЧЕВА СВЕТЛОСТ. Ова
светлост није једноставна, него ее састо- 
ји из разнобојних зракова (види спек- 
тар). Спајањем свих спектралних боја 
добнја се бела светлост. Бела светлост ее 
може добити када се споје на пр. црвена 
и зелена, неранџаста и плава итд. Такве 
две боје воје дају, белу када се епоје зо- 
ву се допунским или комплементарним 
бојама.

БЕЛАЦ, коњ чија је кожа бледоцрзен- 
каете боје а долази на свет са белом 
длаком, копита су му такођо беложућка- 
ста. Врло је редак и не треба га мешати 
са белим жоњима иа које чеето наилази- 
мо, јер је код њих бела боја знак ста- 
рости.

БЕЛА ЦРКВА, варош у Банату, Ду- 
навске бановине, око 8000 становншш.. По
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ослобођењу Баната од Турака (1718 г.) 
Белу Цркву су почели да насељавају 
Немци, док је дотле у њеној околини би- 
ло само Срба. Кад је формирана војна 
граница Бела Црква је постала главпо 
место српске банатске регименте а, 1777 
г. слободна војна варош. Српска војска је 
ушла у Белу Цркву 8 новембра 1918 г. 
У Белој Цркви се налази Ваздухопловна 
школа гађања и метереолошка станида. 
Припада панневачком војном округу.

БЕЛАШНИЦА, река у Македонији де- 
сна притока Црне Реке, извире испод 
Козјака и Кучкова Камена а утиче око 
6.5 км. југозападно од села Полошног. 
Ток 26.2 км, површина. слива 232.7 м.2

БЕЛВЕДЕРЕ, кула за  осматраље.
БЕЛГИЈА. Белгијанци су порекла по- 

лу-келтског, полу-германског. Становали

нама »бегташа ш!ег1ог« под називом, 
>Ве1§;1са зесшкЈа« (оа главним местом 
Ремом). 186 г. Белгија је погпала под. 
француску власт, и када је ова по смрти 
краља Клодовика бнла раздељена на 
Неустрију или западну француеку, и 
Аустразију или источну Фрашутку 
Белгија је сачпљавала један део слобо- 
дан и њом су управљали краљевски 
префекти, али није играла важнуг улогу 
у то времо, у војном погледу.

По смрти Карла Великог, његова ве- 
лика дела-оу почела да пропадају, те је- 
тако и Белгија била раздељена између 
Лотара, који је добно највећи део, Карла 
и Калва. У XII.—XV. в. била је Белгија! 
поприште борби, политичких социјалних 
и династичких. Од 1795 г. до 1815 г. била 
је под француском влашћу, а од 1815 до=

су северо-источно од Рајне, северо-за- 
палнп ол Германског Мора и југоисточ- 
но од Марне и Сене 57-54 г. пре Хр. би- 
ли су покорени од Цезара после великог 
отпора- и приспојени другим покраји-

1830 г. присаједињена је Холандији. Не- 
завионост је добила 1830 г. До времена 
доласка династије Саксон-Кобург вла.да- 
ле су разне породице Белгијом. 4 јуна
1831 г. био је изабран за краља. Леополд.
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Саксон Кобург. 15 новеибра у Лондону 
је закључен уговор по коме су Белгијп 
одређене границе, и краљу Леополду та- 
да је загарантована круна, и посед зем- 
ље коју су сачињавали јужни Брабани, 
Лнјеж, Намур Хајнаут, део источне и 
западне Фландрије и једа-н део велнке 
кнежевине Луксенбурга, од Анверса и 
Лимбурга и још од неких округа. Али 
Холанђани нису били задовољни овим 
утовором и стога заратише под принцом

Немачка тражила: ако би трупе Великих 
сила прешле у њене базе, на територији 
Белгије да имају слободан пролаз за 
овоју војску и да се путеви и ове кому- 
никације но смеју разрушити. Белгија 
која је већ 30 јула била мобилисала своју 
15 класу војсже, хитно је одговорила: да 
ће са свим својим силама штитити неу- 
тралитет’ своје територије, и да ће 1се -о- 
ружјем одупрети страном упаду на њену 
територију. 4 августа ноћу, по вестима

Белгиске избеглице за време СЕетског рата.

од Оранжа, који је требао заузети Ан- 
верс, и натерати Белгијанце на поелуш- 
ност. Он је био са целом војсжом поту- 
чен код Лувена и помоћу Француске 
истеран из Белгије.

После великх размирица краљ Лео- 
полд тго уговору од 9 априла 1839 г. при- 
мио је био унију са краљевином Холан- 
дијом која јетрајала еведо 1890. Од тада 
се Белгија почела да рапидно развија.

Инвазија Белгије (оветски рат). 2 ав- 
густа 1914 г. у 9 ч. примила је белгијска 
влада ултиматум од Немачие са којим је

примљеним о догађајима на Мози, она се 
обратила Француској и Енглеској траже- 
ћи помоћ њихове војеке за одбрану бел- 
гијске територије. Врховну команду над 
војском је прсузео Крал, Алберт. План 
је био утврђен да се непријатељу не до- 
пуети прелаз нреко Мозе, и да трупе 
оетану што више на позицијама близу 
границе. Требало је одржати утврђења 
Лијбж, Намур и тврђаву Иј (Ниу) зашто 
су бнле одређене 3 и 4 дивизија, и једна 
дивизија коњицо.

б августа белгијека војска већ је била
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спремна за акцију. Она је раеполагала 
сем са две напред именоване дивизије, 
још еа. 4 мешовите бригаде, дивизијом 
коњице, 4 дивизије свака од 3 мешо- 
вите бригаде, 1 пук коњице, 1 пук ди- 
визијске артилерије, техничким трупа- 
ма и осталим потребним трупама. 
Оне су биле овако поређане: Вр-
ховна команда у Брислу, VI дивизија 
код Ам Мила, П дивизија код ЛЈњена, 
I и V дивизија између Тирлемона н Јо- 
доаља уздуж реке Гете, III днвизија код 
Лијежа, IV див. код Намура, а једна ме- 
шовита бригада код Пја (Ниу), а коњит- 
ка дивизија код Варема. Овим снагама, 
воје су бројале 117.000 људи треба још 
додати п трупе посаде на тврђавама, н 
градску стражу која је била на службп 
при гарнизонима.

Немци, међутим, нису губили време. 
Већ 4 авгуета ујутро 2 дивизије коњице, 
прешле су Мозу код Ликсе, ван домаша- 
ја артилерије од Лијежа, а сутрадан еу 
се прнмицали Туру. Ноћу армија на Мо- 
зи под командом Фон Емиха, напала је 
тврђаву Лијеж.

Против мале белгијеке војске на једној 
страни, стајала је на другој странн еил- 
на немачка војека: I армија (фон Клук) 
и II (фон Билов) која је била окупљена 
код Крефелда, покрнвена од Лимбурга 
холандеком и друга око Малмедија. До 
10 августа сукоба иије било, али наведе- 
ног дана одреди немачке коњице потпо- 
могнути од ловачких батаљона виђени 
су код Гете према Хаселу и Дису, док 
је дивпзија белгијске коњпце долазпла 
да заузме Хал са нзвидницом днвизиј- 
ске коњице фон Марвицом.

Од тога времена Немци су непрестано 
налредовали док нису прегазили целу 
Белгију. Заузеће Белгнје је текло овако: 
Намур је пао 23 августа; П немачка ар- 
мија напредовала је на југ ка Самбри, 
и била је 25 августа на границп белгиј- 
ско-француској јужно од Филнпвила; I 
армија већ је била прешла и следила Ен- 
глезе у правцу Като-а, док је у Белгији 
остао само Ш и IX корпус резерве, код

Анверса, против којих ее тукла белгијека 
војска 25 и 26 авгуета-. Јужна и источна 
Белгија била је заузета од Немаца тек 
по паду Аввереа. Белгијока војока која 
се тога момента налазила код Изера бро- 
јала је 82.000 људи, и јуначки се опира- 
ла непријатељу да спасе н последњи ко- 
маднћ своје родне груде. Ови остацп су 
се после борили са савезницима на Мо- 
зи, Гети и код Анверс-а, никада не забо- 
рављајући речи евога краља „Што се 
догађа посматрајте са надом, и борите 
се бдважно“ и с том надом борили су се 
под најгорим условима, па су најзад ус- 
пели да ослободе своју земљу коју је 
непрнјатељ био 1914 г. заузео.

Балгијска војска, — Белгијске границе 
су мериле 1226 км. од којих 593 према 
Француској, 279 према Холандији, 163 
према Немачкој и 191 према Лукс-ембур- 
гу. Министар Народне одбране команду- 
је целом војоком, потпомогнут од „Вншег 
савета Народне одбране". Он управља 
војском за време мнра, а за време рата 
управу над војском преузима краљ. 
Претседник Врховне команде за време 
рата је технички саветник краљев. Вој- 
ни комптет који је састављен од ннспек- 
тора и офпцпра, пма саветодавајући ка- 
рактер. Цела терпторија је подељена на 
три дела, н свакн одговара по једној ар- 
мији.

Војека ее састоји: од 3 армије са 6 дн- 
визија пешадије, н једна лака дивизија 
коњица и бициклисти, 1 дивизија арти- 
љерије, 3 пука авиације (7 група, 21 ес- 
кадрила п 150 припремних) Пук борних 
иола, 1 корпус торпедињера и морнара.

Пешадија се састоји: од 18 пукова по 
3 батаљона (гренадири, карабинери и 
ловци пешаци). Оружје је Маузерова пу- 
шка мод. 1889 г. кал. 7.65 мм., пушко- 
митраљез мод. 15, а митраљези су с-и- 
стема Хочкис и Максим.

Коњица се састоји: од 6 пукова (коп- 
љоноше, ловцн на коњима и етраже) 
наоружани су са карабином мод. 16.

Артилерија: се еастоји од 6 дивизиј- 
ских пужова од 4 батерије, 6 армијскнх
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пукова од 2 батерије, 1 пук коњичке ар- 
тилерије и 4 пука артилерије који сачи- 
њавају армијске артилерије. Наоружање: 
топови од 75 м:м., 105, 120 и 155.

Инжењерија се еастоји од 8 пука. У 
Брислу има Војна пгкола за све врсте о- 
ружја, у На-ми има Кадетска школа. 
Активни рок у кадру за пешадију траје

10 месеци, 12 месеци за техничке трупе, 
13 месеци за коњицу.

За време мира контигенат војске је: 
4.378 официра и’ 50.000 људи. За време 
рата Белгија може да мобилише 400.000 
људи. Снага у колонијама (Конго) броји 
76.000 људи.

БЕЛГИСКИ КОЊ, тежи тип арденца. 
Тежак, масиван л добро грађен коњ. У- 
потребљава се за обраду земље.

БЕЛГРАНА МАНУЕЛ, аргентински ђе- 
нерал (1770—1820) почео је војничку ка- 
ријеру учествујући у >рату (1806) против 
Енглеза. 1810—11, као ђенерал ратовао 
је против Парагваја, 1812—13 био је ко- 
мандант трупа у Перу и ратовао против 
Шпанаца. Био је један од пионира ју- 
жно-америчке независности. 1926 г. по- 
дигнут му је спомениж у Ђенови.

БЕЛЕГАРДЕ, утврђење у источним 
Пиринејима, у близини француско-шпан- 
ске границе, саграђено 1679 г. Рикардоа 
заузео га је 1793 а поново оовојио од 
Шпанаца француеки ђенерал Дагомије. 
1794г.

БЕЛЕГЕ КОД КОЊА су групе белих 
длака разне величине и различитог об- 
лика, ко]е се налазе на разним делови- 
ма тела и независне су од боје длаке. 
Важтш су за распознавање коња јер су 
сталне кроз нео живот. Могу бити уро- 
ђене, са којима коњ долази на свет или 
стечене до којих коњ дође у току жи-

вота. Урођене белеге се налазе нарочито 
на глави и ногама и наследне су, пре- 
носе се са родитеља на потомке. По об- 
лику, величини и нравцу носе различи- 
то називе по којима се и коњи назива- 
ју. Стечене белеге су оне које су се по- 
јавиле на телу коља у току живота слу- 
чајем или су вештачким путем произве- 
дене Случ&јде су блеге обично последп- 
пе повреда на телу, најчешће одприбо- 
ра. Вештачке белеге еу знаци горењем 
утиснути иа коњском телу, у циљу рае- 
псзнанања порекла или категорисања за 
разие елужбе.

БЕЛЕГЕ НА КОЊСКИМ НОГАМА —
могу бити на једној или на вшпе ногу 
и на разним деловима ноге. По месту 
где су, по облику и величини носе раз- 
но називе.

Ако се група белих длака налази на 
круни онда се за такве коње каже да су 
крунасти, а ако се налазе на петама он- 
да да су петасти.

Ако група белих длака обухвата ноге 
од круне, па до кичичног зглавка ма ко-
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]б ноге, онда се даже за таквог коња да 
је путаст, и то према величини протеза- 
ња полупутаст, путаст или високопу- 
таст.

Ако бела белега иде од круне до пред- 
њег колена на предњим или до скочног 
зглавка на задњим ногама онда се за ко- 
ња каже да је чарапаст и то према ве- 
личини протезања белеге получарапаст, 
чарапаст или високочарапаст.

Ако белега прелази и на горњу цева- 
ницу предње однооно на доњу бутњачу 
задње ноге онда је коњ гаћаст.

БЕЛЕГЕ НА КОЊСКОЈ ГЛАВИ — у- 
рођене белеге са разним називима по 
којим и коњи добијају називе.

х\ко ко1н ни челу има неколико белик 
длака каже се: коњ са неколико белих 
ДЈгака на челу.

Већу групу длака на челу називамо 
чвет а кон.а нветаст. Ако је група дла- 
ка јога већа, онда је то звезда а кољ 
звездаст. овезда по величшга, облику, 
псложају и дужини може бити: мала и 
велика, прстенаста ("беле длаке праве 
круг око Једне црне тачке), дугуљаста 
(пружа се нћско ка носу), коса (косо по- 
ложена п(. челу), мешовита (са белнм 
длакама измепгане и длаке других боја) 
итд. Ове разне врсте звезда уврк се при 
опису наглашавају, на пр. дугуљасто- 
звездаст.

Белега на носу зове се лиса а коњ ли- 
саст. Лиса у погледу ширине, дужине, 
правца и саетава може битн: мала (ма- 
ло лисаст жоњ), танка (танко-лисаст) шн- 
рока (широко-лисаст). Ако је лиса толи- 
ко широка да прелази са стране лица 
на образе онда се зове фењер а коњ фе- 
рвераст. Лиса може бити у лево и у де- 
сно.
Беле мрл,е различитог облика на усни- 

цама и врху носа називамо брња, а ко- 
ње са њом брњаст.

Ако су усне код коња беле, кажемо да 
коњ има млечна уста, а ако су црвен- 
касто и покривене разнобојним мрљама. 
онда, да коњ нма жабља уста.

БЕЛЕЗИК ПЛАНИНА у Јужној Србн- 
ј и , 11 км. југоисточно од Гостивара, из- 
међу река Падамишке —• Волчице. Апе- 
висина 1.400 м.

БЕЛЕ ГИЈОМ, француски ђенерал, пи- 
сац и дипломата (1491—1543). Борио се 
на Павији где је био и заробљен.. Мир- 
између Енглеске и Шкотске 1535 г., у- 
говор његовог краља и протестантских 
поглавица његова еу дела. 1537 учество- 
вао је у заузећу Монколерија. НаписаО' 
је неколико дела од којих су најпозна- 
тија: „Три књиге о војној дисциплини” и 
„Успомене" Б. је био јвдан од најхраб- 
ријих и најинтелигентнијих ђенерала 
француског краља Франсоа I.

БЕЛЕ ЛУЈ (гроф од Тура), белгнски 
ђенерал, рођ. у Латуђу (Луксембург) 
1753 г., умро у Брислу 1836. Био је виши! 
официр у белгиској војсци а када је Бел 
гија пала под франиуску власт (од 1795 
до 1815) прешао у француоку војску. Ка- 
да су Бурбонн дошли на белгискн пре- 
сто, вратио се у домовину. Био је бри- 
гадви ђенерал.

БЕЛЕМНКТ, (грчка реч), стрелица.
БЕЛЕЊЕ МАТЕРИЈА бива услед ки- 

сеоника којн се ослобађа из воде када 
на ову дејствује хлор (види хлор).

БЕЛЕТИНЕЦ И ФИЛИПИЋ, угљени 
мајдан у Хрватској. Црни угаљ од 6.000 
до 6.500 калорија.

БЕЛИ ВИТРИОЛ (в. Цинков сулфат).
БЕЛИ ДРИМ, река у Јужној Србијн,- 

десна саставница Дрима, нзвире нз 
Жљеба (2.243 м.) у више речица и тече 
кроз нашу земљу до села Вринца а. с 
Дрним Дримом се саставља у Албанији,- 
испод села Кукуса. Ток кроз нашу зем- 
љу 103 км., површина слива око 4.000 
км2. До испод Призрена Б. Д. тече кроз 
равничасто земљиште, звано Подрим- 
ље, а само у изворном делу тече 
кроз крптан крај. Пспод Призрена улази 
у теснац, дуг, 40 км., који се зове Врб- 
ничжа Клисура, између Папггрика и Ко- 
ритника. Клпсура трајо до саставка са 
Црним Дримом. Од Врбнице до ЈБум
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Куле левом обалом иде добар пут од 
Прнзрена. Б. Д. је брз еа лвретим обала- 
ма и дном. У нормалним приликама га- 
зан је на више меета, Вода надолази у 
нролеће и у јесен-и тада је еамо. прела- 
зан на мостовима. Важније прито- 
ке су: Пећска Бистрица, Денанека Бис- 
трица, Исток, Клина, Мируша и Приз- 
ренска Бистрица. У војном погледу Б. 
Д. је важан као препрека и бранични от- 
еек. Долпна Б. Д. може да. послужи за 
прикупљање и издржавање већих дело- 
Еа војске. Б. Д. се у односу према Ал- 
банији може да употреби и као операци- 
ски правац.

БЕЛИМАРКОВИЋ К. ДАНИЛО, пеша- 
диски бригадни ђенерал у пензији (ро- 
ђен 2 августа 1882 г. у Београду). Нижу

школу Војне академије учио од 5 сеп- 
тембра 1898 г. до 2 авгуета 1900 г. У чин 
потпоручника произведен је 2 авгуета 
1900 г., поручника 29 јуна 1905 г., капе- 
тана II кл. 29 јуна 1909 г., капетана I кл. 
29 јуна 1911 г., мајора октобра 1913 г., 
потпуковника 1 октобра 1915 г„ пуковни- 
ка 14 октобра 1920 г„ бригадног ђенера- 
ла 1927 г. Од 25 августа 1900 до 1909 г. 
био је водник у 8 пешадисжом пуку, па

натпм у. четп Краљве гарде. Од 1909 г„ 
до 1913 г. командир чете и заступник ко- 
манданта батаљона у III пешадиском 
пуку; од 15 јула 1914 г. др 26 априла 
1919 г. командант батаљона 8 пешади- 
с.ког' пука I позива, од 20 априла 1920 г. 
до 6 априла 1925 г. командант 42 пеша- 
диског пука, од 6 априла 1925 г. до 10 
фебруара 1927 г. у ђенералштабном оде- 
лењу IV армиске областн; од 10 ф.ебру- 
ара 1927 г. до 31 октобра 1928 г. коман- 
дант нешаднјо Вардарске дивизиске об- 
ластн; од 25 октобра 1930 г. до ЗО апри- 
ла 1934 г. заступник команданта Савске- 
дивизиске области; од 5 децембра 1932 г. 
до 4 јануара 1935 г. помоћник командан- 
та Врбаске дивизиске области. 1935 г. 
пензионисан. Учеетвовао јеу  свима рато- 
вима од 1912 до 1918 г. Рањен је 1914 г. 
код Сурчина у Срему и 1918 г. код Цр- 
не Реке. Одликован је Споменицом Кра- 
ља Петра I, Медаљом за војничке врли- 
не, Златном медаљом за храброст, Орде- 
ном Белог орла V степена, Карађорће- 
вом звездом са мачевима IV ст„ Св. Са- 
вом III ст„ Југословенском круном III 
степена, Белим орлом IV ет. са мачеви- 
ма, Орденом Југословенске круне II сте- 
пена, Албанском и евим оеталим ратним 
споменицама. Од страних одликовања 
има: Руски св. Отанислав III степена са 
мачевима, француски Ратни крст са пал- 
мом, Ратни крст -са златном зввздом 
и нталнјански Орден круне, IV степене.

БЕЛИМАРКОВИЋ ЈОВАН, ђенерал у 
пензији и краљевски намесник (1 јануа- 
ра 1827, Београд — 15 августа, 1906, 
Врњци). Пошто је свршио у Београду 
гимназију и лицеј 1846 г„ у Берлину је 
две године био државни литомац на та- 
мошњем универзитету па је 1848 г„ пре- 
веден у берлинску Артилериску школу 
за в-ојног питомца. У чин инжењерског- 
потпоручника нроизведен је 1850 г. а 
1851 вратио се у Србвју, где је већ иду- 
ће године постављен за наетавнтгка у 
Артилериској школи. У чин капетана 
произведен је 1858 г. пуковника 1869 и
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ћенерала 1877 г. 1858 Белимарковић је 
био управник варооши Београда; 1860 у- 
правник тополивнице, 1861 био је у о- 
ставци, али је идуће године реажтиви- 
ран. 1862 г. за бомбардовања Београда 
био је командат левог крила опсаде Бео- 
града. 1865 постављен је за шефа штаба 
стајаће војеке, 1866 инспектор инжењер- 
ских трупа, 1867 помоћник министра вој- 
ног, а од 1868 до 1872 био је министар 
војни и заступник министра грађевина, 
1872—75 био је нлан Државн-ог савета, 
1879—1881 био је командант Шумадиског 
корпуса, 1882 г. је пензионисан, 1888 по- 
ново је постао члан Државног савета, 
а од 1889 до 1893 био је намеоник краља 
Александра Обреновића.

БЕЛИМАРКОВИЂ К. ЉУБОМИР, ко-
њички бригадни ђенерал (рођен 18 јану- 
ара 1885 г. у Београду). По завршетку 
Војне академије 10 септембра 1905 г. 
произведен је у чин потпоручника; у 
чин поручника 25 марта 1909 г., капета- 
на II кл. 8 новембра 1912 г., капетана 
I кл. 14 новембра 1913 г., мајора 14 окто- 
бра 1915 г., потпуковннка 14 октобра 
1920 г., пуковника 14 октобра 1924 г. и 
бригадног ђенерала 31 децембра 1931 г. 
1912—1913 г. био је командир ескадрона 
Моравског коњичког пука; од 1914 до 
1918 г. жомандир мнтраљеског оделења 
IV коњичког пука; од маја 1920 г. до 
марта 1921 помоћннк команданта IV ко- 
њичког пука; од 15 марта 1921 г. до 16 
новембра 1922 г. командант I коњичког 
пука „Обилића“; од 12 новембра 1923 г. 
до 14 априла 1924 г. начелник штаба По- 
тиске дивизиске области; од 14 маја 
1924 до 4 марта 1927 г. на служби у оба- 
вештајном оделењу главног ђенералшта- 
ба; од 4 марта 1927 г. до 4 јула 1927 г. 
шеф наставног оделења коњичке инспек- 
ције; од 4 јула 1927 г. до 1 октобра 1935 
г. командант II и I коњичке бригаде. У- 
чествовао је у свнма ратовима 1912 г. — 
1918 г. и одликован: Сребрном медаљом 
за храброст, Златном медаљом за храб- 
рост, Орденом Белог орла IV реда са ма-

чевима, Карађорђевом звездом са маче- 
вима IV реда, орденом Белог орла V ре- 
да. Св. Савом III реда, Југоеловенеком 
круном IV реда, Белим орлом III степе- 
на, италијанском Сребрном медаљом за 
храброст, за операције на Солунском 
фронту.

БЕЛИ ТИМОК, рекауСрбији, деснаса- 
ставница Тимока извире еа Рињске Пла- 
нине (1.264 м.) Равног Камена (1.220 м.), 
Брезовачке Чуке (1.352 м.), Бабина Зуба 
(1.827 м.) п Старе Планине (2.186 м.). Ток 
105.8 -км. површина слива 2.145.5 км.2.

БЕЛИЋ ЕМИЛО, армиски ђенерал (ро- 
ђен 2 августа 1877 г. у Београду). По

завршетку велике матуре ступио је у 
Војну академију, 1 септембра 1895 г. н 
изишао као погпоручник 1893 г. Учио је 
Вишу академију и био приправник за 
ђенералштабну струку. У чин потпоруч- 
ника произведен је 1901 г., капената II 
кл. 1905 г., капетана Ј кл. 1908 г., мајора 
1910 г., потпуковника 1913 г., пуковника 
1915 г., брнгадиог ђенерала 1923 г., 
дивизиског ђенерала 1930 г. Био је вод- 
ник и командовао четом VI пешадиског 
пука. Затим помоћник начелника штаба
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Дриноке дивизије, па помоћник начел- 
ника штаба Моравске дивизије, начел- 
ник штаба Пчињског летећег одреда п 
члан комисије за обележавање сјп око- 
бугареке границе. После тога био је на- 
челник штаба Моравске дивизије, прили- 
ком угушивања албанске побуне. 1916 г. 
начелнш; штаба резервних трупа у  Бн- 
зерти. 1916—1917 г. помоћник начелника 
штаба II Армије. 1917—1921 г. начелник 
штаба I Армије; од 1921 г. до 1923 г. на- 
челник оперативног оделења Главног ђе- 
нералштаба, а затим командант Вардар- 
еке дивизије. Од 1923—1927 г. начелник 
наставног оделења Главног ђенералшта- 
ба; од 1927 г. до 1930 г. помоћник начел- 
ника Главног ђенералштаба; од 1930 г. 
до 1935 г. командант П Армиеке области, 
а сада члан Војног савета. Учествоваоје 
у свима ратовима за ослобођење. Одлико 
ван је медаљом за војничке врлине, ме- 
даљом Краља Петра I, -Златном меда- 
љом за храброст, Карађорћевом звездом 
IV степена са мачевима, Белим орлом III 
степена са мачевима, Карађорђевом зве- 
здом III степена, орденом Св. Саве II 
и I степена, Југословенском круномПи 
I степена. Од страних одликоваља; Еи- 
глеским орденом купатила Ш ст. Офи- 
цирским орденом за оеобите заслуге, 
француском Легијом части IV и Ш реда, 
Црном звездом Бенинског, пољском По- 
лонија реетитута Ш и II реда, Златним 
крстом за заслуге, Румунском круномШ 
и II степена, амернчком Панамском ме- 
даљом, чехословачким Белим лавом II 
реда, француским Ратним крстом са пал- 
мом. Истакао се као писап етратегије и 
других научних, војних радова.

БЕЛИЋ ВЛАДИМИР, дивизиски ђе- 
нерал (рођен 2 августа 1877 г. у Београ- 
ду). У Ншку школу Војне академије 
ступио 1 септембра 1895 г. а завршио је 
и произведен за потпоручника 1898 г., 
капетана П кл. 1905 г., капетана I кл. 1908 
мајора 1911 г„ потпуковника 1913 г., пу- 
ковника 1916 г., бригадног ђенерала 1923

г. и дивизиског ђенерала 1927 г. Бно је- 
водник у пешадији, а затим од 1902 ш 
до 1905 г. у ђенералштабној Академији у 
Петрограду; од 1906—1909 г. био је при- 
правник за ђенералштабну струку за 
тим командир чете, па до 1911 г. ађу- 
тант дивизиске области; до јула 1912 г. 
командант батаљона. После рата од 1918- 
г. до 1922 г. командант пешадиске по- 
дофипирске школе; до 1924 г. у пеша- 
диекој инепекцији, па затим помоћник 
Управника Војне академије до 1927 г.; 
од 1927 г. до 1931 г. командант Дринске 
дивизиске 'Области, а сада помоћник ко~ 
манданта I армиске области. У ратови-

ма је учествовао: од 1912—1913 г. као- 
помоћник команданта штаба Моравске 
дивизије I позива и ађутант команданта 
примирског кора. Од 1914—1918 г. био 
је командант пешадиског пука, начел- 
ник штаба Браничевског одреда, помоћ- 
ник начелника штаба добровољачког 
корпуса у Русији и начелник штаба I и 
II добровољачке дивизије. Одликован је 
медаљом за војничке врлине, Златном 
медаљом за храброст, Белим орлом V 
ст. Белим орлом IV ст., Карађорђевом
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-'звездом IV ст., Југословеноком круном 
Ш ст., орденом св. Владимира VI ст. и 
ОЈденом св. Михаила. Радио на војној 
књижевности, држао низ предавања. из 
исгорије и ратне, вештнне. Уређивао 
војну одбрану у „Народној енциклопе- 
дији“ проф. Ст. Станојевића.

БЕЛИЦА, река у Србији, лева притока 
Мораве, извире на планини Црни Врх 
(799 м.) утиче око 500 м. западно од ма- 
настира Тоасића, Ток 40 км. површина 
слива 227 км2. Планинска река без војне 
важности.

БЕЛИЦА, област у Србији, у сливу 
реке Белице.

БЕЛИЦА, висораван у Словеначкој, се- 
верно од Буковб Горе, 7.5 км. западно- 
југозападно" од места Тршће. Највећи 
внсови: Белнца, 1330 м. и кота 1.294. Пре- 
ко Б. воде многи "добри путевн.

БЕЛКЕ <'Вое1ске)— немалки ваз. ка- 
петан најбољи немадкц пплот-ловац у 
светском ратЈд Нема тачних података 
колико је однео ваздагшннх победа, али 
Је извесно да стојп по томе на првом ме- 
сту међу пплотпма целог света. 12-Ш- 
1916 код Вердена само у току једног 

,дана оборио је 10 нбпрпјатељских аеро- 
роплана. Погинуо је 28 октобра 1916 на 
Соми.

БЕЛМУЖЕВИЋ МИЛОШ, властелин 
деспота Ђурђа, који је од 1470 г. живео 
у Мађарској као командант коњице, п 
тамо се својим јунаштвом веома одлн- 
ковао.

БЕЛО ГВОЖЂЕ је метал који садржи 
сав угљеник, хемиски сједињен са гво- 
жђем. Није подесно за лнвење, те од 
њега праве нели.к и гвожђе за ковање.

БЕЛСНРАЈНА (Бело Крањско) југо- 
источни део бившег крањског војводства 
уз хрватску границу простире се нзмеђу 
падпне Кочевало — долењске висоравни 
и Горјанаца са западне и северне стране 
а реке Купе са истока и југоистока.

БЕЛО МОРИС, фрнцуски ђенврал, 
рођећ у Туру 1847 г. Био је у рату

у Африци са 3. ловачким пуком за вре- 
ме рата 1870 г. био је у Судану рањен. 
1888 г. био је ,.у нарочитој мисији у Цеи- 
тралној Азији, на Кавказу и у Јерменији. 
1895 г. био је пуковник и командшт 
франпуског одреда у походу на Мада- 
гаскар, 1900 био је командант П бригаде 
експедиционог корпуса у Кину, и одре- 
ђен од међуна.родне комисије за члана 
за пријем Пао-Тинг Фуа и да отвори 
пут за Тиен-Тенн.

За. дивизијског ђенерала произведен је 
1901 г. а за армиског 1906 г.

БЕЛОНА, богиња рата код старих Ла- 
тина.

БЕЛОНИ ДР, КАРЛО, лекар, родом из 
Леве у Горњој Угарској, који је дошао 
у Србвду 1839 н први ударио темеље на- 
шем војном санитету, због чега га с 
правом треба сматрати Оцем српекогвоЈ-- 
ног санитета. Од 1858 до 1877 године био 
је на. челу српског војног санитета.

БЕЛУЏИСТАН, држава у јужној Ази- 
ји. На северу се граничи са Авганисга- 
ном, на истоку Индијом а на југу О- 
манским заливом. Белуџистан је стара 
Гедровија, у старо време освојена од 
Дарија персијског краља а после од 
Александа Великог. У осмом веку Б. су 
покорили Арапи. Белуџистан је од 1879 
г. под протекторатом Енглеске. Преего- 
ница Пелат; 800.000 ст.

БЕЛШЧИЦА, планина на граници Сло- 
веначке и Аустрије; назив дела Кара- 
ванки западно од Бегушчице до Јеке- 
лова Седла 1490 м. 7 км. источно од ме- 
ста Јесенице. Највишп врхови: Голнца
1835 кота 1940 и Војнац 2102 м.

БЕЉАК (уШасћ) град у аустриској 
Словеначкој, на ушћу Зиле у Драву. Има 
око 20.000 ст.

БЕЉАКОВАЦ, манастнр у Горњану, 
стари кумановски округ (вардарска ба- 
новина). Код Бељаковца су, 3 јуна 1905 
г. у борби, с турском војском погинуди 
четници: Аксентије Бацета Гујанац.
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тпеф горског штаба п војвода Павле Ма- 
реновић са још пет четника.

БЕЉАНИЦА, река у Србији, десна 
лритока Псштана извире из Липовине 
(381 м.) а улива се-око 3.5 км. западно- 
југозападно од села Степојевца. Ток: 
.29.2 км.; површина слива 254.4 км2.

БЕМБЕЗАР, река у Шпанији, прито- 
ка Гвадалкпвира. Код ње се водила 
битка између две фракције. муслимана, 
једне: под вођством Абд-ел-Мелика, а 
друге под вођством Абдерамана.

БЕМ ЕРМСНД (барон ЕДМОНД) ау- 
стриски ђенерал, рођ. 1856 у Анконп 
(Италија) где је његов отац био у по-за- 
.днни за време рата. Свршио је Војну ака- 
демију у Бечу. 1909 г. унапређен је у 
чин маршала и постављен за командан- 
та 12 пеш. дивизије. У рат је ступио као 
командант 2 армије. Прво је био на 
фронту против Србије, зати.м у руској 
Пољској, у Карпатима. За. ратне заслуге 
добио је титулу барона.

БЕМ зОСИФ, пољски ђенерал (1795 
Тарново, 1850 Алеп, Турска). Врло млад 
учеетвовао је у Наполеонрвим послед- 
њим ратовима (1812—1815), па је зати:м 
био наставник у артилериекој школи у 
Варшави. Узео је видног учешћа у пољ- 
екој револуцији и организовао доброво- 
љачке легије. Кад су Руси савладали по- 
буњенике, побегао је у иностранство. Кад 
је, 1848 г. почела маџарска буна, ступио 
,је; као ђенерал, у маџарску војеку и гу- 
као Аустријанце. Кад је буна угушена 
поново је побегао у иностранство, овог 
иута у Турску, где је примљен у војску 
под именом Мурат-паше и постављеи за 
гувернера Алепа, на коме је положају 
и умро, 1850 г.

БЕНАДИР, италијанска колонија у 
Африци. Именом „Бенадир’’ Арапи озна- 
чавају онај јужни део обале полуострва 
.Јужне Сомалије, коју запљускује Ин- 
дијски океан.

(Бенадир је множина од арапске речи 
„бендер” што значи сидриште-котвиште

где се лађе усидре, укотве). Бенадир је 
најпре постала италијанска колонија, још 
1885 г. У Бенаднру постоји одред вој- 
ске зв. „Бенадпрски батаљон” који је 
образован од урођеника под командом 
италијанских официра.

БЕНАРЕС град у енглеској Индијина 
Гангу. Под енглезима је од 1775 г. Све- 
та варош индуса. 204.000 ст.

БЕНБОВ ЏОН, енглееки адмирал (1650 
—1702), водио мвоге успеле казнене ек- 
спедиције против гусара, под Виљемом 
III. и организовао на Маники, побуне 
против француза и Шпанаца. У битци 
код Барбадоса био је потучен и смртно 
рањен од Француза.

БЕНГАЗИ или БЕН-ГАЗИ, варош у 
Либији, престоница Киренајке (32.000 ст.), 
подигнута је на рушевинама старе Бе- 
ренике. Италијани су 1911 г., почели са 
освајањем Бенгазија што је био повод-за 
италијанско-турски рат 1911 г. Са ита- 
лијанске стране у борбама је учество- 
вала 2 дивнзија (ђенерал Брикола) ита- 
лијанске армије која је учествовала у 
окупацији Либије. Борбе између итали- 
јанске и турске војске водиле су се 19 и 
20 октобра 1911 г. После дужег отпора, 
Бенгази је најзад пао у руке Италија- 
нима.

БЕНГАЛ, покрајина у енглеској Инди- 
ји 5,000.000 становника. Гл. град Кал- 
кута.

БЕНГАЛСКА ВАТРА — светлосно 
средство за оптичку (видну) сигнализа- 
цију. Користи се за предају уговорених 
знакова, односио значења. Постоји у 
разним бојама од којих се за војне по- 
требо узпмају: бела, црвена, затворено 
жута, зелена и тамно плава. За сигна- 
лизацију се саставља кључ знакова. Мо- 
гуће је давање једног сигнала употре- 
бом једне до двеју а изузетно и од три]у 
разних боја. При овоме морају се упо- 
требнти супротне боје, које се јако раз 
ликују једна од друге.
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БЕНГАЛСКИ ЗАЛИБ налази се изме- 
ђу Хиндустана и Индо-Кине.

БЕНЕДЕК АЛОЈЗ, аустријскн ђене- 
рал, (1804—1881 г.) Одлнковао се у у- 
гушивању побуна у Галицији (1846). Као 
бригадни ђенерал (1848-9) истакао се у 
битцп код Куртатоне и Мортара. 1859 г. 
командовао је 8 корпусом, и одликовао 
се у битци код Солферина. 1866 г. био 
је командант трупа у Чешкој.

БЕНЕТ, врста барута припада катего- 
рији баруга, која је проистекла од нр- 
ног барута.

Састоји се од нитрата поташе (65 де- 
лова), сумпора (10 дел.), угљена (18 
дел.) и размућеног крета (7 дел.). Овај 
последњи даје већу издржљивост.

БЕНЗКН. Снровн бензин се добија 
фракционом дестилацијом природног пе- 
тролеума и то на температури до 150°. 
Тако добијен бензин се мора најпре ра- 
финисати (пречистити) од непотребних 
материја а то се врши концентрисаном 
сумпорном киселином. Даљом фракцно- 
ном дестилацијом на 60° и 110° добија 
лаки бензин — лнгронн (в. лигроин), 
којн се употребљава и за авионске мо- 
торе. На (° између 100° и 140° добија 
се тешки бензпн, који се употребљава 
за аутомобилске моторе. Бензин је ла- 
ко запаљива течност.

БЕНЗИН БРОМИД (С6 Н5 СН2 Вг) 
добија се бромирањем толуола. Деј- 
ствује као сузавац; дејством гвожђа се 
распада. Због тога се гранате и зрна, 
која се њнме пуне морају изнутра обло- 
жити оловом или стаклом. Нарочито је 
погодан за гасне собе у којима се про- 
бају маске.

БЕНЗОЛ (С0 Н6) је угљоводоник. Оп 
долази у циклична једнњења органске 
хемије. На обичној температурп безбој- 
на течност нарочитог мириса; кључа на 
80,4°, а мрзне на 5,4°.

Добија се приликом суве дестилацнје 
каменог угља. Гори светлим пламеном, 
који се јако дими.

Употребљава се за моторе место бен- 
зина, растварање масти итд.

БЕНИ, Француз који је, 1678 год., 
конструисао први планер за спуштање 
са великих висина и планирање, у виду 
два предња и два задња крила и успеп 
да са балкона једне куће прелети пре- 
ко кровова суседних кућа.

БЕНИГСЕН АВГУСТ (гроф) рускп ђе- 
нерал, пореклом Немац (1745—1826) у- 
чествовао је у  многим ратовима против 
Турака (1788), Пољака (1793), Персије 
(1796) и Француске (1806—12—13). Био 
је вођа завере која је стајала живота и 
престола цара Павла I.

Александар I му је дао грофовску ти- 
тулу. Умро је потпуно слеп. Написао јо 
и значајно дело „Успомене”.

БЕНКЕЈИ, јапански ратник из XII. в- 
Борио се је против Јошицуна, али се по- 
сле с љим помирио и заједнички борио 
против „таира” и у неколико махова их 
победио. Погпнуо је у бптци код Коро- 
могаве.

БЕНКОВАЦ, варошица у Далмацији, 
Приморска бановина (969 становника а. 
пела општина бенковачка 15.575 ст. 
раскрсница путева Задар — Скрадин и 
Новпград — Врана. Има пошту, теле- 
фон н телеграф.

БЕНТИНК ВИЉЕМ (лорд) енглескп 
ђенерал (1774—1889). Био је гувернер 
Мадраса, а затим главнокомандујући 
помоћник трупа у Сицилији, 1813 г. био 
је упућен у Каталонију. 1814 г. заузео 
је Ђенову са англо-снцплнјанским тру- 
пама.

Од 1828—1835 г. био је гувернер ен- 
глеске Индије.

БЕНТИНК ЏСН - ВИЉЕМ, холандски 
ђенерал и дппломата (1649—1709).

БЕЊАМИН.француски пушкар прона- 
шао врсту пушке, која је носила њего- 
во име.

БЕОГРАД (лат. Сингидунум, а у еред- 
њем веку се звао Белоградум). Пресго- 
ннпа Југославије на ушћу Дунава и Са-
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ве. Био је велика тврђава за време Ту- 
рака. Београд лежи на подножју пла- 
нинског ланца који се са Рудника епу- 
шта у- дунавску долину. У најстарнја 
времена. били еу познати рудници на 
Авали, који еу се већ онда експлоати- 
сали. За време Келта, у Ш и IV в. ире. 
Христа. данашњи Калимегдан био јо 
утврђен за. одбрану града. Београд је 
после прешао у римске руке. У Београ- 
ду (или Сингидунуму) родио се римскн 
иар Јован. У V в. град је био освојен 
од Атиле („Бнч божји“) краља Хуна. 
После њега освојили су га Готи. За вре- 
ме цара Јустинијана град је био врло 
добро утврђен, да би био брањен од на- 
језде Словена. После пада под аварску 
власт у 7 веку, нема историјскнх пода- 
така о њему све до 9 в., и тада се први 
пут јавља 'са својим славенским. именом 
„Београд’’ и тада је био у рукама Бу- 
гара, који су у њему примили Методи- 
јсве ученике на повратку из Моравске. 
У 12 в. код Београда биле су честе бор- 
бе ијзмеђу Мађара и Византинаца. 1124 
год. Мађари су сасвим разрушили град 
и његовим камењем утврдилИ Земун. 
У 13 в. око Београда борили су се Бу- 
гари и Маџари, а од 1232 г. Београд ;је 
био мађарски. 1284 г. краљ Драгутин, 
као зет мађарски и вазал, добио је Мач- 
ву са Београдом, Срем, Соли, и Усору у 
Босни. Београд му је био престоница. У 
14 в. Београд је опет постао мађарски. 
Цар Душан водио је борбе око њега са 
Мађарским краљем Лајошем Великим, и 
са Карлом Робертом, а под царем Уро- 
шем он је дефинитивно био за Србе из- 
губљен. Поново је дошао у српеке руке 
за време деспота Стевана, који га ]е 
бИО врЛО Добро УТВРДИО. ПО УГОВОРУ 110- 
сле смрти деепотове Београд је понова 
припао Мађарима.

У 15 в. понова еу биле жестоке борбе 
око Београда између Мађара и Турака, 
у којима се нарочито истакао, 1456 г. 
Јанко Хуњади (у нашим народним пе-

е.мама познат под именом „Сибињашш 
Јанко”). Турци су тада уништили град.

После су га Турци шнова почели у- 
тврђивати и направили многа утврђе- 
ња. 1594- г. спаљено је у Београду тело 
св. Саве. У 16 и 17. Њ Београд се раз- 
вио у живб трговачко место. Тада је 
пмао око 12.000 кућа. Пошто су Туршт 
били потучени код Беча, Ббоград је пао 
у руке Аустријанаца. 1690 г. у њему се 
задржао збег Срба предвођен од патри- 
јарха Арсенија Чарнојевића. који је но- 
ббгао пред турском- силом и тражио с.пас 
у Аустрији. По Карловачком миру, 1699 
год. Београд је био главнатурска тврђа- 
ва против. Аустрије, код које су се у 
18 в. водиле огорчене борбе. 1717 иринц 
Евгеније Савојски пош.шао је Турке и 
заузео Београд, и од тада је Београд у 
рукама Аустријанаца са северном Срби- 
јом све до 1739 г. После пораза Аустрн- 
јанаца код Гроцке, Бебградским миром 
Аустрија је изгубила Србију и Дунави 
Сава посгале су граница између Турске 
и Аустрије. У неколико махрва потом 
Аустрија је покушавала да заузме Бео- 
град, али без успеха и тек га је осво- 
јила 1789 г. али по Свипгговском миру, 
1791 г. враћен је нонова Турској. Турци- 
ма је отео Београд Кара-Ђорђе 1806 г, 
и држао га до 1813 када су га понова 
Турци заузели. За време другог устан- 
ка књаза Милоша Обреновићау Београду 
су били Турци, али већи део становнп- 
штва био је српски. Београд није био 
српска престоница све до кнеза Алек- 
сандра Карађорђевића 1842 г. 1867 г. 
прочитан је сулТанов ферман и кључеви 
су преданн кнезу Михаилу и тада су 
Турци ’ сасвим напустили Београд. Кра- 
јем 1914—1918 Београд је био у рукама 
Аустро-Немаца и за то време је страш- 
но оштећен, јер су се око њега воднле 
огорчене борбе. По ослобођењу и уједи- 
њењу свих Срба, Хрвата п Словенаца 
3-Х1-1918 год. у слободну државу, Бео- 
град је постао престоница.
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Београд има око 240.000 ст. Београд
је седиште Њ. В. Краља, краљевске 
владе, Народног претставништва (Народ- 
не скупштине и Сената), Државног са- 
вета итд. У Београду се налази Мини- 
старство војске и морнарице, главни ђе- 
нералштаб, команда Београда, команда 
Дунавске дивизиске области, Виша и 
Нижа школа Војне академије, Интен- 
дантска академија, Пешадиска подофи- 
пирска школа Краља Александра I. Вој- 
ни музеј, затим уредништва војних ли- 
стова и часописа „Службени војни лист” 
„Ратник”, „Војнички Гласник” итд. Р1а 
медицинском факултету Београдског у- 
ниверзитета пгколује се известан број 
питомаца, који су се обавезали да ђе 
као лекари служити у војсци као сани- 
тетски официри.

БЕОГРАДСНИ МИР закључен је у 
Београду 18 сепгембра 1739 између Ау- 
стрије н Турске, уз посредовање Фран- 
цуске. По овом уговору, који је имао 
23 члана, Турска је добила тврђаве Бео- 
град, Шабац, затдм Србију и аустриоку 
Влашку. По уговору, тврђаве су имале 
одмах да се поруше а непријатељства 
обуетаве.

БЕОГРАДСНИ ПАШАЛУН обухватао 
је обласг од Дрине на западу до нспод 
Ужица и Карановца, на југу до Стала- 
ћа а на истоку до Пореча, а био је ад- 
министративно подручје под управом 
београдског паше. Од 1791 северна гра- 
ница б. п. биле су дефинитивно Сава и 
Дунав. После Свиштовског мира (4 ав- 
густа 1791 г.) а према примљеним оба- 
везама, Турска је почела. да уводи ре- 
форме у б. п., па је и јаничарима забра- 
њен боравак у целом пашалуку, шго је 
изазвало више борби (освајање Београ- 
да од стране Кара-Хасана, 1792 г. и на- 
пади Пазван-Огла). У борбама с, јани- 
чарнма у београдском пашалуку уче- 
ствовали су, поред редовне турске вој- 
ске и Срби, који су помагали београдеке ’ 
везире. Међутим, 1799 г. јаничари су

почели да се враћају у београдски па- 
шалук, па су 8 августа 1801 г. јуришем 
заузели и београдску тврђаву а 15 де- 
иембра исте године убили.и везира Ха- 
џи-Мустафа пашу. Тада су власт у  па- 
шалуку узеле дахије, који су у  целом 
пашалуку сгворили веома несносно ста- 
ње, што је и иза.Звало устанак 1804 г.

БЕОЊАЧА — види око.
БЕОЧИН, село у  Срему, иепод Фру- 

шке Горе. Пошта. телеграф и телефон.
БЕРАНЕ, варош у Зетској бановини 

(3.319 ст.)\ За време балканског рата код 
Берана се водила борба између црногор- 
ских трупа, дод командом ђенерала Јан- 
ка Вукогића и турскнх, којима је ко- 
мандовао Ђемал-беј. Црногорска 4 диви- 
зија, пошто је заузела Бијело поље, спу- 
стила се на Лим да нападне Беране са. 
севера. Турци, 3 батаљона низама, 1000 
других војника и још неколико маљих 
одреда, налазили су се на висовима се- 
верно од Берана. Град је био заштићен 
са неколико пољских утврђења. Ђене- 
рал Вукотић је напао варош са две ко- 
лоне. Непријатељи су се сукобили 15 
авгуета. увече. Лево турско крило погу- 
чено је код Ђурђевнх Ступова, па су 
га Турци у ноћи повукли ка Рожају. 
Црногорци, уморни, нису их гонилн, већ 
су тек сутрадан ушли у Беране. Заро- 
били су око 700 Турака, 15 топова идо- 
ста муниције.

БЕРАНЖЕ ПЈЕР-ЖАН, славни фран- 
нуски песник (1780—1857) назван „на- 
роднп песник”. Његове војничке пес.ме 
унете су у све антологије.

БЕРАТ, град у Албанији, налази се 
у плодном делу Албанпје. За време 
Скендер-бега, био је утврђен. Код Бера- 
та су се водиле борбе за време офан- 
зиве 1918 г.

БЕРБЕРИ, арабљанско племе и исто- 
имена покрајина у Северној Афрпци.

БЕРБЕРСНИ КОЊ, врста коња семиг- 
ског типа, источњачке расе, који се га-
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је у Сахари. Добри су исто тако као и 
арапски.

Употребљују се у Француској за лаку 
коњиду.

БЕРВИК (ВЕК\У1СК) ЖАК, францускп 
маршал, пореклом из Енглеске (ванбра- 
тни син краља Јакова II. рођ. 1671 г. а 
умро 1786 г.). Ратовао је у  Ј^гарској и 
код Будима је рањен (1688). Луј XIV. 
га је поставио за врховног команданта 
у ПТпанији. Написао је неколико војних 
књига.

БЕРГМАН ТЕОДОР немачки пронала- 
зач нашега времена. Пронашао једну 
врсту аутоматског пиштоља. Постоји та- 
кође и митраљез аутоматски типа „Берг- 
ман“ модел 1902 год.

БЕРГ ФЕДОР (гроф), руски ђенерал 
(1794—1874 год.). Уиествовао је у  ра- 
товима у  Русији и Франпуској 1812-13 и 
1814. г. Борио се против Киргиза 1822 г. 
и, као ђенерал, 1828-29 против Турака. 
1861 г. био је гувернер Финске.

ВЕРД, амерички адмирал, који је, као 
мајор 28, 29 ј 30 јула 1927 г. прелетео Ат- 
лантски Океан из Америке у Евроду. 
Познат је као истраживач јужног пола.

БЕРДАН, амерички артилериски ђене- 
рал, умро 1893 г. Конструисао пушку, 
познату код насподименом „берданка”.

БЕРДАННА, врста пушке калибра 11 
мм. која се пуни одостраг са по једним 
метком. Име носи по свом конструктору, 
америчком ђенералу Бердану. Срнска 
војска је 1890 г. набавила из Русије 
75.000 пушака система Бердан П (бер- 
данке). Овим пушкама је у то време би- 
ла наоружана и руска војска. Каракте- 
ристика ове пушке: „спорометна, остра- 
гуша, жљебна, калибра 10,66 мм. са ме- 
талном чауром. Затварач чепни обртни 
утврђивао се у сандуку наслрном уп- 
рављача чепа на раме сандука. Кочила 
се повлачењем ударача затварачевог на- 
зад и отпуштањем полагано да запиња- 
ча уђе у већи зарез на чепу са ког се 
не може окинути. Откочи се кад се уда-

БЕРВШ

рач Повуче назад да запињача изиђе из 
већег задњег зареза и онда се полако 
пушта да запињача уђе у зарез предњи 
на ударачу. Бајонет је у  виду бодали- 
це. Нишан је са преклапачем и степена- 
стим образима постоља, обележен од 200, 
300, 400 итд. до 2000 метара. Пуњење 
црним барутом“. (Д. Влајић: „Наука о 
оружју“).

БЕРЕ, врста капе без сунцобрана, 
које употребљују француске алписке 
трупе.

БЕРЕБИСТЕ, краљ Дачана, саврбме- 
ник Цезаров и Аугуетов. На обалама Бо- 
ристене и Сормата задржао је Ските ко- 
ји су били прешли Танај.

Покорно је Тракију, Македонију и И- 
лирију. Био је жртва завере док се спрб- 
мао за поход на Рим.

БЕРЕ ЖОРЖ (ВЕ1ЈКЕТ) француски ђе- 
нерал (1803—1859). Ратовао је у Шпа- 
нији, у Алжиру, у Риму и учествовао у 
Кримском рату, 1859 г. погинуо је у 
бнтци код Монте Бела у самом почетпу 
битке, док је командовао I бригадом.

БЕРЕЗИНА, река у Русији, десна при- 
тока Дњестра, ток 629 км. Код Борисова 
Березину је прешао 1708 г. Карло XII а 
Наполеонова Велика армија од 26 до 29 
новембра 1812 г., за време повлачења 
из Русије. 1920 г. на обалама Березине 
водиле су се жестоке борбе између пољ- 
ских и бољшевичких трупа.

Битка и прелаз преко Березине 1812 
год. Крајем новембра 1812 год. Наполеон 
се гоњен Кутузовљевим трупама, жу- 
рио да се дочепа Березиие у  намери 
да ову реку пређе код Борисова, где 
је постојао једини мост. Међутим, 22 
новембра Наполеон је дознао да Чи- 
чагов на десној обали држи овај про- 
лаз, док је Витгенштајн, на левој обали, 
запосео једини слободан пут. Ситуаци- 
ја је била веома тешка, чак скоро, безиз- 
лазна. Срећом, Корбино је на три кило- 
метра северно од Борисова открио једно 
место веома згодно за прелаз. Наполеон
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је на ово место дошао 25 новембра и 
лично управљао радовима, на подизању 
два моста, под заштитом 30 топова. и 
Корбиновљеве коњинке бригаде која је 
по потребн прелазила реку и заштићава- 
ла рад понгонирских трупа. Ове су, 
иако уморне и гладне, униниле надчо- 
вечанскн напор, потстрекнуте личним 
примером Наполеона и официра из ње- 
говог лггаба. Мост за прелаз пешака 
понтонири Французи, Италијани, Поља-

се, међутим, припремао да 28 новембра 
удари са свима снагама које су му ста- 
јале на расположењу на десну обалу, у 
заједници са Кутузовом и Витгенштај- 
ном. С леве стране обале Кутузов је по- 
слао коњицу у помоћ Чичагову, док је 
Витгенштајн напредовао на југу у прав- 
цу Борисова, да би с леђа напао Вик- 
тора.

Наполеонова заштитница, Портонова 
дивизија, која је осталакодБорисова, до-

ци и Немцн, израдпли су за једно пре 
подне, 26 новембра, а другн, за кола, у 
четири чаеа поподие истог 'дана. ГГреко 
моста је прво прешао корпус маршала 
Удиноа, који је заузео нзлазе нз тттума 
у правцу Борисова. У 4 часа прешла је 
п Удиновљева артилерпја а остале гру- 
пе почеле су да пролазе 27 новембра. 
Наполеон је прешао преко моста у 1 час 
по подне. Исгог да.на су тгталијанске 
тругте прешле преко реке.и заузеле по- 
ложаје око Студијанке. Око 4 часа по 
подне један одред Вттенштајновог кор- 
пуса приближио се Викторовој главној 
артилериској снази, која јо шТнтттла пре- 
лаз француских трупа, и укопао се у 
подножју Студијанке, али су га Итали- 
јани принудили да се повуче. Чпчагов

бнла је, 27 новембра, наређење да се 
повуче на Студијалку п да пређе Бе- 
резину, али се одред руског ђенерала 
Милорадовића, марширајући друмом Ор- 
ха—Борисов, да бп се састао с трупама 
Чичагова, одједном нашао између Внк- 
торових и Пертиновљевих трупа. Бно је 
дан већ на измаку кад се дивизпја ђене- 
рала Портона, долазећп од Орха, сасвим 
приближила Чичагову, који је покуша- 
вао да се код Бориеова пребаци преко 
моста. У међувремену, Витгенштајнова 
артилерија почела је да сипа паклену 
ватру на Внкторове линије. Врло често 
погодци су падали и на мостове, што је 
још вшпе створило забуну п етрах код 
трупа. Кад је маршал Виктор увидео 
да не може да одбранн прелаз, одлучио
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се на напад на руски центар. Његове 
трупе помогнуте једпннпама које еу се 
налазиле у близипм, ударнле су на ру- 
скп центар и принуднле батерије које су 
тукле прелазе на повланење. Док је пе- 
шадија јунанки нападала центар, коњн- 
да се пребацила на лево од руске артн- 
лернје, која се, због уског фронта и бо- 
кова на које је непри^атељ жестоко у- 
дарао морала повући. У исто време Неј 
ц Удпно дају жесток отпор код Студи- 
јанке Чинагову. Сутрадан, око .7 насо-

у рецн. Око 9 и по насова мостови су 
били порушени а ђенерал Ебле се по- 
вукао сав онајан што је на десној оба- 
ли оставио десетине хиљада жртава. 
Руси су том приликом заробили око 10 
хиљада људи, око .40 топова, све ђене- 
ралске коније и један део каса, а Вели- 
ка армија, преполовљена, продужила Је 
напоран пут ка Вилни.

БЕРЕЗНА, варош у Совјетској Русијн 
(Украјина|), на Десни, притоци Дњепра 
(11.000 ст.).

Г’ ' V  '
д  Њ: ■. ^  ј  ч .

Прелаз преко Березине
(Литографија од Адама)

ва изјутра, Вдхтор је прешао мостове. 
29 новембра изјутра он је ђенералу Еб- 
леу наредио да сруши моетове. Наређе- 
ње је издато сувише рано, јер јоцг до- 
ста француских трупа. није прешло ре- 
ку. Чим су видели мостове у пламену, 
неки француски одреди појурили су ка 
мостовима да покушају прелазак док 

мостови нису сасвим уништенн, али, би- 
ло је већ доцкан и многи су нашли смрт

БЕРЕНГВЕР ПЕТАР АЛНАНТАРА
шпански офииир и војни пиеац (1852 -  
1900). Био је иетакнути наставник у Вој- 
ној академији. Између осталог написао 
је „Белешке из војне историје" и „Рат- 
на естетика".

БЕРЕСФОРД ВИЉЕМ, енглески ђене 
рал (1768—1854.). Ратовао је у источној 
и западној Индији, и еуделовао у зау- 
зећу Рта Добре Наде. Заузео је Буенос
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Аирее 1806 г. а касније је био принуђен 
да се повуче. Од 1816—20 био је врхов- 
ни командант енглеске војске.

БЕРИ-БЕРИ, врста болести, која вла- 
да само на Далеком Иетоку, Јужној Аф- 
риди и у Бразилији, међу поморцима. 
Много се појављивала међу италнјан- 
ским морнарима, као и међу јапанскпм.

БЕРИЛ је силикат алуминијума и бе- 
рилијума. Стакластог сјаја. Налази се у 
стенама и наносима.

БЕРИЛИЈУМ (Ве) налази се еамо у 
једињењима, поглавито у минералу бе- 
рилу. Бео, ејајан, лакши метал, сличан 
цинку. На ваздуху је постојан.

БЕРИСЛАВИЋ ПЕТАР, хрватскп бан 
од 1513 до 1520 г. (рођ. око 1460 у Тро- 
гиру, умро 1520 у Пљешивици, између 
Кореница. Борно се с Турцнмаи победио 
их, 15 августа 1513 г. код Дубице, а због 
ове победе славили су га хрватски гра-

бро у рату за америчку независност 
против Американаца, као мајор, и међу 
поеледњим вратио се, 1783 г., у Енгле- 
ску. Прославио се заузећем Мартинике 
и Доминике (1809). Потом је био гувер- 
нер Барбадоеа.

БЕРКХАЈМ ФРИДРИХ (барон) фран- 
цуски ђенерал (1775—1819), учествовао 
у свим ратовима свога времена, као и 
у заузећу Алсаса.

БЕРЛИН, варош у Немачкој, главни 
град покрајине Бранденбург и Немачке 
републике, (4.000.000 стан.). Налази се 
на реци Спреи, везан са Северним мо- 
рем и Каналом Фридриха Виљена са 
Балтичким морем. Основан је, отприли- 
ке, за време Алберта II (1206—1220 г.). 
За престоницу Пруеке прогласио га је 
Фридрих II 1701 г. Французи су га за- 
узели 1806 г. н у њему оетали три го- 
дине. 1878 г. одржан је у њему познати

Берлин

дови 1515 г. Турци су, међутим, побе- 
дили Бериславића код Новиграда у Дал- 
мапији и напалн на Јајце. 1518 и 1519 г. 
Бериславић је упао у Босну и дуже вре- 
мена опкољавао Јајне. 1520 г. Турци су 
упали у Хрватску, пљачкајући. Бери- 
славић је покушао да брани земљу али 
је у једном окршају погинуо.

БЕРКВАЈТ (ВЕКСКШТН) ЏОРЏ енгле- 
ски ђенерал (1753—1823). Борио се хра-

Берлинскн конгрес на коме су донета 
решења. поводом „Иеточног питања".

Од старих утврђења остали су само 
тврђава Шарлотенбург н тврђава Шпан- 
дау, где је увек остављано ратно благо. 
затим тврђава у Потсдаму.

Град је од 1593—94 био утврђен јед- 
ном тврђавом а 1658 до 1683 појасом, по 
угледу на холандске градове.

БЕРЛИНСКИ УГОВОР потппсале су
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13 јула 1878 г. у Берлину Немаика, Ау- 
стрија, Енглеска, Француска, Русија, 
Турска и Италија, а њиме је успосгав- 
љена аутономна трибутарна кнежевина 
Блнарска са хришћанском владом и на- 
родном војском а под сизереннтетом 
султановим, да не буде више турске 
војске у Бугарској а тврђаве да се по- 
руше. Затим је, по одредбама овог уго- 
вора образована на југу Балкана про- 
винција са називом „Источна Румели- 
ја“ са једним хришћанским гувернером 
и администативном аутономијом, али 
под директном политичком и војном вла- 
шћу еултана. Гувернера бира султан еа 
пристанком сила потппсница, а Турској 
је дозвољено да утврђује одређене гра- 
нице. Даље је овим уговором овлашћена 
Аустро-Угарска да окупира Босну и 
Херцеговину, Црној Гори је призната 
независност а одређене су јој нове гра- 
нипе (чл. 26) а исто тако призната је и 
независност кнежевине Србије (чл. 34) 
и одређене су јој нове границе (види 
Србија). БеЈшинским уговором призната 
је исто тако и независност Румуније 
(чл. 43), а утврђени су и унутрашњи од- 
носи у Источној Румелији и на острву 
Криту.

БЕРМА, врста банкета у рововима и 
утврђењнма којн служи да спречи одро- 
њавање грудобрана. Ширина јој је 0,5 
до 1 м.

БЕРМАР, војвода од Септиманије од 
820—844 г.

БЕРМИДА, (Бермидска острва) — ар-
хипелаг у Атлаитском Океану, удаљен 
око 1000 км. од америчке обале, укупна 
површина свих оетрва око 30 км. Открио 
их је Бермиден 1522 г. Припадају Вел. 
Британији. Врло добро утврђена служи- 
ла су савезницима као ратне базе, за 
време светског рата.

БЕРН, главни град иетоименог швај- 
царског кантона, а од 1848 и главни град 
Швајцареке Конфедерације. Налази сена 
једној врсти полуострва, окруженог еа

три стране реком Аара. Основан од Хел- 
већана, потпао је под римс.ку власт и 
постепено бивао је немачки, бургоњски 
и франачки. 1191 г. Бертолд V. војвода 
од Церингена, краљев намесник, ту је 
направио тврђаву и опасао је јаким зи- 
дом. 1288 Рудолф, цар Аустријски, поку- 
шао је да варош заузме, али је одбијен 
од грађана који су били благовремено 
обавештени. 1353 год. Берн је ушао у 
швајцарску Конфедералију. Данас ва- 
рош Берн има 112.000 ст. а кантон 690.000 
ста.новника.

БЕРНАДОТ ЈОВАН, Француски мар- 
шал а потом краљ Шведске, рођен у 
Поу, а умро у Штокхолму (1763—1844). 
Своју брзу војничку каријеру направио 
је за време француске револуције, нај- 
пре са Журданом п одликовао се код 
Флерија. После је прешао са Бонапар- 
том у Италију. За време друге коали- 
ције командовао је на Рајни, и по томе 
био миниетар рата. 1804 г. био је мар- 
гаал, а 1806 комановао је корпусом, за- 
тим је постављен за принца од Монте 
Карла. 1810 г. примио је престо који су 
му понудили Швеђани по смртп Карла 
XIII и 1818 прогласио се за краља. Уче- 
ствовао је у рату против Наполеона 1813 
год. и одликовао се код Лајпцига.

БЕРНАР, војвода од Сакс-Вајмара, ро- 
ђен у Вајмару (1604—1639), у тридесето- 
годишњем рату командовао, после Гу- 
става Адолфа, шведском војском.

БЕРНАР, син италијанског краља Пе- 
пина, 818 г. побеђен од свог ујака Луја, 
који га је ослепио.

БЕРНАР СИМОН, Француски инжи- 
њерски ђенерал (1779—1830). Био је На- 
полеонов ађутант и учествовао у битци 
код Ватерлоа. 1814 отигаао је у С. А. Д. 
и тамо организовао војску, и извршно 
утврђивање обала. Пошто је завршио те, 
радове, вратно се у домовину 1830, ка- 
да је престала револуција. Био је ађу- 
тант краља Луја Филипа а 1836 г. био 
је миниетар рата.
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БЕРНЕР БЕРТА

БЕРНЕР КРИСТОФОРА (барон), ау- 
стриски ђенерал (1650—1722). Служио )е 
у артилерији и реорганизоваб је. Коман- 
довао артилеријом за врсме туроког оп- 
седања Беча. (1683).

БЕРНОВИЛ ПЕТАР (маркиз). францу- 
ски маршал (1762—-1821). Олужио је у 
Нндији под Суфреном. Пошто се вратио 
у Француску у ночетку револуције оио 
је пуковнпк. 1792 г. пропзведен је за 
маршала. Одлнковао се у битпи код Вол- 
мна, затим је био командант војске на 
Мозели, а потом се вратио у Париз и био 
министар рата 1793 г. Пошто се понова 
вратио на фронт био је од Аустријана- 
ца заробљен. Наполеон га је поставио 
за амбасадора у Берлину и Мадриду.

БЕРОВО, варошица у Јужној Србнји, 
изнад ушћа Беровске Реке (3275 ст. а 
Беровска општнна 5.612 ст.). Привредно 
средипЈте за планинска села у Малешу. 
Има погату, телеграф и телефон. Седи- 
ште начелника среза малешког.

БЕРСАЉЕРИ су нарочпто извежбане 
јединице стрелаца у пталијанској вој- 
сци. Прва јединица берсаљера формира- 
на је пре 100 година. Први пук берсаље- 
ра формиран је у сардпнпско-ппјемонт- 
ској војсцн 18 јуна 1836 г. а по предло- 
гу и упуствима Александра Ламармаре 
капетана у Гренадирској стразки. Берса- 
љери су данас додељени као посебни 
одреди свима италијанским пешадиоким 
пуковима.

БЕРТА (Добела Берта) назив који су 
Французи дали немачком далекометном 
топу, који је 1918 год. са даљине од 110 
км. гађао Париз.

Берта је рађена у 111кодиш1М фабри- 
кама у Пилзену. Коиструпсао ју је глав- 
нн инл;ењер-конструктор тих фабрика 
Розеибергер. У ствари Берта је постала 
преправком старих, похабаних марпн- 
ских топова од 38,1 см. чија је цев бпла 
дуга 17 м. У овакву цев, која је још 
прошнрена, уметнута је друга нов ка-

либра 21 см., а дужа од ње 13 м. Задњи 
крај јој је ојачан још једним огртачем. 
На предњи крај је навучена још једна 
глатка цев од 6 м. дужине. Додатком 
овог глатког дела цеви извукле су се 
две користи: напон барутних гасова је 
потпуно искоришћен те је повећана по- 
четна брзпна и зрно је добило већу пра- 
вилноет у лету. Целокупна 'дужина цеви 
износила је 36 м.

Затварач је остао као што је био код 
маринског топа.

Цев је постављена на лафет који има: 
колевку п доњн део лафета направљен 
од јаких челичних греда. За ограннчење 
трзања имао је два цилиндра хидрау- 
личне кочнице са клнпом и клипњачо.м. 
А повратник је бпо ваздужнп н опру- 
жни.

Цео топ, који се превдачио возом, по- 
стављен је на нарочиту инсталацију, од 
којих је свега једна остала не поруше- 
на у близини Шато-Тпјерија у  Францу- 
ској, а која је имала два спрата. Доњн 
с.прат, направљен од челпка н бетона. 
непокретан је. а горњи. који сачињава 
платформу, постављену на велпке че- 
личне кугле, н на коју се ставља топ, 
покретан је.

Зрно је прављено од ннкло-хромо-че- 
лпка око 50 см. дужине, са једном врло 
зашиљеном капом од челичног лимаисго 
толике дужнне. Тежина зрна је 100 кг. 
а барутног пуњења 300 кгр. Напон ба- 
рутних гасова 3.000 атмосфера. Почетна 
брзина 1.500—1.600 м. Крајља брзина зр- 
на 400 /м. Домег 130 км. Теме путње 40 
км. Зрно лети до те даљпне 3 минуга. 
Највећп део путање је на виспни већој 
од 10 км. Гађање се вршн са сталном 
елевацнјом од 55°. Укупна тежина топа 
140 тона-

Како се цев ггосле 50 избачених мета- 
ка кварила то је подешена да се може 
наново бупшти н то на калибре: 28 и 
26 см.
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