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Ц И Ј Е Н А:

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

зл Црну Гору број 10 плрл 
зл Стрлне Земље број 20 ПАРЛ

лист изллзи
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИК
АДРЕСА:

„Вјесник* Цетиње, (Црна Гора)

АБКЕ88Е:
„\Пе8П1к“ Сепјдпе (Моп(епе^го)

Рукописе влљл сплти Уредништву „Вјесника" 
л претплату и огласе Администрацији 

Огллси СЕ НЛПЛЛЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

ЛовЋен. 16. августа. Јуче у 4 и по 
сата у јутро отпочела је борба на 
цијелом фронту љевокрилне колоне 
од Прчије Главе до села Шишићц.. 
Под заштитом артиљерије са утвр- 
ђења и с флоте, која је изашла била 
из Залива до спрема цркве св. За- 
горе, неиријатељска пјешадија с 
брдском артиљеријом и митраље- 
шким одјељењима, наступала је у 
3 колоне, у саставу од 5000 бораца. 
Неиријатељ је имао намјеру да 
одсјече лиЈево крило Ловкенског 
Одреда и да заузме Будву.

Средина нашег борбеног ланца, 
одступила је по наредби коман- 
данта одреда Њ. Кр- Височанства 
Књаза Петра, како би непријатеља 
у дубље увукла. Десно и лијево 
крило колоне били су на положа- 
јима, остајући на истим тачкама, 
на којима су и били прије напада.

Кад је средина непријатељска до- 
вољно ушла између нашег десног 
и лијевог крила, настуиио је наш 
центрум и потиснуо непријатеља, 
који се је дао у дивље бјегство. У 
то вријеме наша пољска брзометна 
батерија, која се је налазила пот- 
пуно с леђа аустрЈиске во/ске, а која 
до тога времена није ангажована 
у борби, отворила је најжешћу 
шрапнелску ватру, што је ироузрб- 
ковало велике губитке и неописиву 
панику у непријатеља.

У овој сретној борби, која је 
трајала 7 сати, наши губитци из- 
носе 14 рањених, од којих 2 тешко. 
Мртвих није било.

Непријатељу су заробљена два 
брдска топа са муницијом и 6 коња 
с потпуном опремом.

7 аустријских заробљених војника 
из 2. пјешадијског пука тврде, да 
је на аустријској страни било преко 
400 мртвих и рањених.

Рат за мир
„Новоје Времја" пише:
Садашњи рат, ужасан по својим 

размјерама и по до сад невиђеној 
количини учесника, има и једну до- 
бру страну, која га разликује од 
свих досадашњих ратова: ако се 
заврши како треба, овај рат могао 
би бити посљедњи у Јевропи. У 
магли идућег рјешења надозире се 
финале крвавог привиђења, које 
је толико страшило народе својим 
приближењем п које је најпослије 
постало стварношћу. Још један хе- 
ројски напор — јевропски народи 
избавиће се из мора крви, које у- 
грожава да потопи сву савремену 
цивилизацију, и стануће на тврду 
обалу. Хидра међународног наси- 
ља биће задављена витешком си- 
лом сјевернога племена; живот на- 
рода ступиће на пут справељљивости 
и хуманости и на истрзаној коло- 
салним крвополићем грјешнојземљи 
завладаће, може бити, вјечни мир.

Само слијеп може да не види, 
да је у ствари Јевропа у рату про- 
тив рата. Вазда витешка и не- 
себична у својој иностраној по- 
литици, Русија је истргла свој мач 
за мир, лрсконарушен аустријским 
нападом на малу Србију. Францу- 
ска учествује у рату по инстинкту 
самоодржања, јер пораст германске 
моћи угрожава њено биће. А Ин- 
глеска подржава савезнике сасвим 
по здравоме реалном рачуну, вазда 
готова при првој прилици да сло- 
ми развиће поморских сила Гер- 
маније, које угрожавају њезин свјет- 
ски положај.

Од доба књаза Бизмарка у свој 
Јевропи био је само један центар 
милитарнзма — Берлин. Скоро по 
стољећа, он је држао у трепету 
народе који се најпослије ујединише 
пред општом опасности у природ- 
ном савезу узајамног обезбјеђења. 
Француска, која је изгубила Елзас 
и Лотарингију, Данска — Шлезвиг 
п Холштајн, Русија, која је прину- 
ђена војевати или оставити на жрт- 
веник ненаситог германизма мале 
словенске државе, Инглеска, која 
чека нападај с Њемачког мора, Бел- 
гија која је принуђена да ратује 
ради очувања свог неутралитета 
све ове државе упирале су брижне 
погледе на једну тачку у Јевропи, 
па огњиште свјетских потреса и 
немира — на Берлин.

'Гакав је унутрашњи смисао овога 
рата. Свеопшти раг против рата 
не може се ипаче свршити него по- 
бједом сталног мира. Треба да сви 
народи јевропски, који су се уједи- 
нили против агресивне Германије, 
буду проникнути јасним сазнањем 
високе опште човјечанске идеје о- 
вога рата. Тада ћесе споразум наро- 
да из тројног претворитм у општи.

Овдашњи Царско-Руски Војни 
Аташе, примио је ово званично са- 
општење:

Петроград, 15. авг. 4 с. по подне. 
Наша се војска примиче к тврђави 
Кенигсберг, потискујући предњетру- 
пс посаде. Стигли су извјештаји, 
да су наша одјељења заузела неко- 
лико пријелаза на ријеци Але.

На галицијском фронту успјешно 
је одржана битка код Томашева. 
Ми енергично напредујемо па истоку 
према Лавову, од којега је наша 
војска на недалеком растојању. 
Наша је коњица достигнувши за- 
падно од Чорткова, аустријску ка- 
валеријску дивизију, приморала је 
да прихвати битку, разбила је и 
заробила њену коњичку батерију.

ТЕЛЕГРАМИ
Рим, 13. августа. Аустрија обја- 

вила рат Јапану. Јапански амбаса- 
дори из Беча и Берлина отпутовали.

Рим, 13. августа. Стигли су први 
извјештајиовеликој борби на ријеци 
Мези између Њемачке и савезника, 
који су се повукли под заштиту 
линије утврђења. Трупе њемачке 
задржале су све позиције, које су 
биле заизеле на француском зем- 
љишту. У горњем Елзасу Французи 
су заузели жељезницу између Мил- 
хуза и Колмара.

Берлин, 13. августа. Њемачки 
генералштаб јавља, да је пет утвр 
ђења код Намира пало, да су ње- 
мачке трупе ушле у варош, да се 
наставља бомбардовање остала че- 
тири утврђења; њихов се пад оче- 
кује ускоро. Нијемци су почели оп- 
сједати Анвер.

Берлин, 13. августа. Умро је 
стриццарев,командантцарске гарде. 
Герерал Но напустио је Милхуз и 
с неповријеђеном војском концен- 
трише се у Алткирх. Сва францу- 
ска војска ослања се на линију 
граничних утврђења.

Рим, 14. августа. Французи на- 
стављају офанзиву на линији Ли- 
невиЈБ—Нанси, док су евакуисали 
горњи Елзас због немогућности да 
очувају задобивене положаје.

Анвер, 14. августа. Краљ и глав- 
ни штаб наказе се у Малињу. Јед- 
но одје/вење њемачких хусара под 

командом грофа Шверина, царевог 
рођака, заробљено је заједно са 
Шверином.

Париз, 14. августа. 'Гелеграфишу 
из Анвера да је са једне Цепели- 
нове лађе, која је летјела изнад ове 
вароши. бачено осам бомба на 
варош. Седам је лица погинуло и 
осам рањено. Бомбе су за мету и- 
мале краљевски дворац. министар- 
ства и барутане.

Париз, 14. августа. Ево званич- 
ног коминикеа министра војног од 
12 'августа: На западу од Мезе, 
пошто су издате наредбе за насту- 
пање трупа, које треба да остану 
на заштитној линији у одбранбеном 
положају, трупе су се окупиле у 
околипи Живри-а, који су заузеле 
борећи се и задржавајући непри- 
јатеЈБску офанзиву. На истоку од 
Мезе трупе су заузеле све пролазне 
тачке, које доминирају Великом 
Шумом. У даљини наше су трупе 
извршиле вјешту и снажну офан- 
зиву, али је главпокомандајући за- 
држао наступање, да би задржао 
борбени фронт, који је дан раније 
одређен. Француске трупе показале 
су у офанзиви диван полет. Наро- 
чито је шести корпус на Виртонској 
коси нанио непријатељу знатне гу- 
битке.

Париз, 14. августа. Кретање, пре- 
дузето јуче, вршено је преко ције- 
лога дана са највећом методом у 
пркос непријатеЈвском напору, да 
га спријечи. Корпус пруске војске 
у чијем је саставу и царска гарда 
прстрпио је озбиЈБне губитке у јед- 
ној борби са туркосима. (Алжир- 
ске трупе). Покушаји, управљени 
противу Нансија нијесу успјели. Бел- 
гијанци наступајући код Анверса 
у једном енергичном нападу, по- 
вратили су Малин и одбацили Ни- 
јемце до Вилворда. Морал је код 
становништва изврстан и сваки је 
ријешен да се бори до краја.

Петроград, 14. августа. Њемачке 
агенције распрострле су неповољне 
вијести о унутрашњој ситуацији у 
Русији. Службено се демантују ви- 
јести и тврди се да потпун мир 
влада у Русији, као и једнодуш- 
ност и опште одушевљење за борбу 
противу непријатеља.

Париз, 14. августа. Званични ко- 
минике доноси, да је између Фран- 
цуске и Њемачке војске започета 
велика битка на фрацуско-белгиј- 
ској граници, између Мобежа и 
Динана. Од ње зависи судбина 
Француске и Елзаса. У посљедњој 
битци код Шарлроа погинуо је ге- 
нерал Принц Алберт, стриц Вил- 
хелмов.

Атина, 14. августа. Атинска А- 
генција има извјештај из поузданог 
извора из Софије, да је 150 њемач- 
ких морнарских официра и подо- 
фицира прошло јуче кроз Пловдив 
за Цариград.

Лондон, 14. августа. Предсједник 
Министарства изјавио је у парла- 
менту о ситуацији ово: Примили 
смо, рекао је, телеграм од генерала 
Френча, којим нас извјештава, да 
је повлачење трупа извршено с ус- 
пјехом, али са знатним губитцима 
савезничке војске. Ваља само рећи, 
да Врховна Команда извјештава, 
да су британске трупе поред фор- 
сираних маршева имале издржати 
и жестоке борбе и да су задахнуте 
најбол>ом храброшћу. Предсједник 
министарства мисли, да су енглески 
губитци у посљедњим борбама око 
двије хиЈваде људи.

Крагујевац, 14. августа. Непри- 
јатеЈв је напустио Пријепоље. — 
На цијелом осталом фронгу нема 
ништа ново, осим што је неприја- 
теЈБ избацио 13. ов. мј. неколико 
артиљеријских метака на Кулич, на 
ушћу Мораве.

Рим, 15. августа. Нијемци су за- 
узели сва утврђења око 11амира и 
окупирали Лопгви, гдје су им Фран- 
цузи дали жестоки отпор. Францу- 
ске трупе, које су долазиле од Вср- 
дена противу лијевог крила крон- 
принчева одреда, биле су одбијене

Петроград, 15. августа. Руске 
трупе заузеле су Артенбург, Сенс- 
бург, Бишофсбург. Напредовање се 
наставЈва. Руси су разбили аријер- 
гарду аустријску с ону страну ри- 
јеке Золотаја Липа.

Париз, 15. августа. Вивијаново 
министарство дало је оставку. Нови 
кабинет саставл>ен је овако: Виви- 
јани, предсједник без портфеља. 
Бријан, министар правде, Делкасе, 
спољних послова, Малви, унутр. 
дјела, Милеран, војни, Огањер, ма- 
рине, Рибо, финансија Саро, наставе, 
Семба, грађевина, Томсон, трговине, 
Думерг, колонија, Давид, пол>опри- 
вреде, а Гед без портфел>а.

Рим, 15. августа. Пошто су Ни- 
јемци заузели намирске фортице и 
Лонгви продужују напријед пут 
француског земљишта. Французи 
држе још неке положаје на западу 
Колмара. Француске се масе кон- 
центришу на Мези, на линијн утер- 
ђења до Белфора. Јавља се из Лон- 
дона и Базела, да је јуче генерал 
По потукао Нијемце код Алткирха. 
Французи и Енглези одржавају де- 
фансиву у близини Живе. Белги- 
јанци под командом крал>а Албер- 
та извршили су сјајни папад и 
истјерали Нијемце из Малиња и 
сузбили на 15 кил. до Брисела. 
Белгијанци су се јако утврдили у 
Анвсру и у Малињу, гдје могу да 
се одупиру цијелу годину дана. 
Њемачка коњица у своме развоју 
пут Валенсијепа, Мобежа и Камб- 
реја имала је великих губитака и 
заробљених. Белгијски генерал Ле- 
ман, бранилац Лијежа, нађен је о- 
несвијешћен под рушевинама фор- 
тице Лонжана, коју су Нијемци са 
мортирима уништили.

Париз, 15. августа. Нијемци, који 
су јуче поново предузели били офан- 
зиву, заустављени су од савезнич- 
ких војника. Француске трупе у 
Лорену повукле су се на висове од 
Линевила до Нансија. У Елзасу су 
њемачки напади одбијени. Руси нас- 
тављају офанзиву и већ су пред 
Кенигсбергом и опсједају Аленштајн.

Бој на Грахову
5. августа 1914.

Осјеченица, 5. августа

Има слатких умора. То је једно 
нарочито душевно расположење 
ко]е побјеђује физичку клонулост 
и даје му сву своју енергију. Раде 
само нерви и воља. Да се запита, 
је ли ико уморан, чућете одмах 
одлучно негативан одговор. О так- 
вим стварима се нема времена ми- 
слити. Нека само одјекне један 
сонорни глас: „Ордонанси, коње!“ 
— и за један тренутак одјекиваће 
само кроз ноћ топот коњских ко- 
пита под којима пршти пијесак и 
камен се одзива стакленим звуком. 
Ми не можемо бити уморни, јер 
нећемо да се одмарамо, пошто 



немамо времена на то да мислимо. 
Све што знадемо и што сами себи 
признајемо, то је да смо задовољни 
и срећни. То је једини осјећај који 
нас испуњава.

Ради тога је овај прљави хан, 
гдје пишем ове редове, испуњен 
нашом срећом и ми га волимо 
више од најљепшег хотела. Нимало 
не смета што у њему не може ништа 
да се добије, осим мало мрке воде 
која се зове кафом. У осталом, ту 
нам је све, и главни штаб, и теле- 
графска станица, и болница, и ка- 
фана и хотел. У грају војпика око 
огњишта мијеша сс званични глас 
извјештаја на телефону и сјећање 
на поједине фазе боја.

И тај бој постаје једна од наших 
најживљих и најдрагоцјенијих успо- 
мена. У њему је по трећи пут о- 
живјела и синула новим блијеском 
црногорска историја. У српске ана- 
ле записана је по трећи пут по- 
бједа на Грахову, нимало незна- 
чајнија од прошлих и извојевана 
опет над једним силним и бројно 
надмоћнијим противником. Наше 
гласне успомене не надглашава ви- 
ше грмљавина топова. Дврснпк је 
занијемио, као да су грла његових 
топова запечатиле за навијек наше 
гранате које немилосрдо и неумо- 
љиво прштаху посред његовог чела 
кроз шеснаест сати данашњег боја, 
остављајући своје дубоке бразде.

Колико је вечерас мучаљив п 
убијен, толико је југрос био оран 
и разговоран. Рика топова са Двр- 
сника и околних пољских утврђе- 
ња прекинула је зором наш сан и 
дигла нас из наших шатора на 
Вилусама. Командант IV. Дивизије, 
бригадир г. Машан Божовић, са 
положаја које је заузимао са сво- 
јим трупама, уочио је одмах, према 
жестини непријатељског напада, сву 
одсудност данашњег дана и хитно 
извијесгио о кретању непријатељ- 
ских маса команданта Херцеговач- 
ког Одреда. Није било сумње от- 
почела је — знали смо — једна 
огорчена борба и почео је да се 
бије један одсудан бој. Сви смо 
предосјећали колико је данашњи 
дан значајан. Г1ред нама је стајао 
један бијели и још неисписани лпст 
историје. Свп наши погледи, пуни 
очекивања, поуздања и вјере, били 
су уперени на озбиљно лице ко- 
манданта Херцеговачког Одреда 
дивизијара сердара г. Јанка Вуко- 
тића Пожелисмо из срца обрстару 
Вркљану, команданту Дврсника суд- 
бину Џавид паше на Мокрој.

И за један тренутак сви смо ју- 
рили за командантом одреда на 
нашим коњима у највећем трку под 
пријатним вјетром који почињаше 
разблаживати врућину и припеку, 
повијајући зелена поља руметина, 
и жуту непожњевену пшеницу. Про- 
јурисмо кроз шумице лијеска, пре- 
летисмо мноштво кршевитих бре- 
гова, слијетасмо низ стрме косе и 
дохватисмо се граховског пута. Од 
времена на вријеме, главни коман- 
дант упућиваше неколико патри- 
отских рмје^Ј војсци која га оду- 
шевљено поздрављаше на својим 
положајима.

Свуда око нас сам камен, крш, 
стијена, пећина, као да се море у 
таласима окаменило; испод нас гра- 
ховско и дврсничко поље, по ко- 
јему гмижу и миле Аустријанци као 
мрави у бојном поретку. Паклена 
ватра сипа са Дврсника. У врелом 
плаветнилу љетног неба избијају на 
хиљаде страна буке-и црвеног и 
плавичастог дима шрапнела. Грме 
топови, чегртају митраљези, пра- 
ште пушке. Бије се очајан и осу- 
дан бој на цијелој линији наших 
предњих одјељења од Кличевца до 
Омутића. Командант Херцеговач- 
ког Одреда дивизијар сердар г. Јан- 
ко Вукотић са шефом штаба ко- 
мандиром г. Петром Мартиновићем 
и читавим штабом налазе се у бор- 

беном ланцу, у којему су остали до 
краја боја и пораза неприЈатеља 
до у сами мрак.

Непријатељ напада још од јутра 
са много енергије и са унапријед 
спремљеним планом, наступајући 
од Дврспика п Бијеле Горе, пра- 
вац Граховско поље, у намјери да 
саузме Дрошкорицу и Бобијерину. 
Наше трупе су биле овако распо- 
ређене: Зетска бригада држала је 
Мали и Велики Омутић п Бојање 
Брдо, на којему се налази грахов- 
ски батаљон, потпомогнут зетском 
бригадом, долазећи у везу сво- 
јим лијевим крилом са десним кри- 
лом колашинске бригаде до виса 
Орла, на коме су била два брзо- 
метна пољска топа кумановца. 
Даље је колашинска бригада др- 
жала вис Курљај, (гдје је била и 
једна чета граховског батаљона, 
која је вршила улогу извиђања), 
иза којега су биле намјештене наше 
двије хаубице које бомбардоваху 
стално утврђење Дврсник. Нрема 
даљој акцији Дврсника у току дана, 
наша артиљерија морала му је на- 
нијети знатне штете. Лијево од ко- 
лашинске бригаде била је васоје- 
вићска бригада на положајима Мали 
и Велики Дервиш до Кличевца, 
потпомажући са своје двије чете 
дивизијску извиђачку чету, која је 
држала Кличевац. У лијево од 
Кличевца био је цуцки батаљон на 
Бјелошу над самим дврсничким 
пољем.

Страховита артиљеријска, митра- 
љешка и пушчана ватра обасипа 
без престанка цио фронт наше вој- 
ске која се држи упорно и која је 
у саму зору одбила нападај непри- 
јател>ске коњице од стране грахов- ; 
ског поља. Непријатељска пјеша- 
дија наступила је најприје преко 
Дврсничког Пол>а према Бјелошу 
и Кличевцу који је тукла против- 
ничка артиљерија са Дврсника и 
Јанкова Врха..

Фронтални нипријатељски папад 
био је најјачи од Дврсника, Лисца 
и Бијеле Гопе. Као што смо каза- 
ли, око 6 с; и изјутра појавила се 
непријатељска коњица и јурнула 
граховским пољем, али су је на- 
ше трупе из својих одбранбених 
положаја одбиле и приморале на 
одступање. Око 7 сати непријате 
насилно напада па цијелом фронту 
право граховским пољем у раније 
обиљеженом правцу. Развио се стра- 
ховити бој који се био са много 
енергије, жестине и огорчености са 
обадвије стране. Непријатељ, види 
се, хоће пошто по то да сломије 
наше лијево крило и ту је управио 
пајвише ватру своје артиљерије и 
сву снагу свога удара.

Командант Херцеговачког Одре- 
да тачно управља нашим трупама. 
Долазе и одлазе ордонанси у див- 
љем трку на вис Орао. Трче зади- 
хани пјешаци носећи извјешгаје. 
Главни командант је пеуморан и 
са највећом пажњом прати крета- 
ње наших и непријатељских трупа. 
Наша артиљерија и митраљези дјеј- 
сгвују одлично. Нада у очи да на- 
ши митраљези према аустријским 
показују надмоћност акције. Гра- 
нате наших хаубица које лупају 
Дврсник у чело, изазивају бурно 
одобравање у редовима нашевој- 
ске. Непријатељ тврдоглаво насту- 
па, угрожавајући наше лијево кри- 
ло и главни командант одређује 
да се тамо хитно пошаље помоћ. 
Ондје су г. војвода Лакић Војво- 
дић и ађутант Команданта Одреда 
капетан Тћепан Симовић.

Тутњи и јечи Грахово и планине 
над њим се сгресају, примајући у 
своје груди врелу ђулад; одјеци се 
мијешају и сустижу, стапајући се 
са новом и непрестаном грмљави- 
ном. Долази критични моменат кад 
има да се ријеши побједа. На све 
стране главни командант издаје на- 
ређење да се одмах јуриша на не- 

пријатељску пјешадију. И он сам 
хита низ стрме косе Орла на Дер- 
виш који је, као једна од најизло- 
женијих позиција, у пакленој ватри. 
Тамо је већ шеф штаба Одреда, 
г. командир Петар Мартиновнћ, 
(вазда хладан и хладнокрван). Зви- 
жди и цијуче олово око глава, пр- 
шти по камену, шушги кроз лишће 
лијеска и крха гранчице, п тупо се 
зарива у земљу. Наши се упорно 
бране, спремни да сваког тренутка 
јурише за Командантом Одреда 
који је непоколебив у својој воЉи 
да побиједи и неустрашив у своме 
самопожртвовању и јунаштву.

Ако је непријатељски напад енер- 
гичан, наш отпор је ресолутан и 
силан. Види се како се непријатељ 
колеба. И паједном, у часу кад Ау- 
стријанци почеше да одступају и 
да бјеже, сами они обасуше своје 
чете сзојим шрапнелима да их при- 
морају на наступање. Са наше стра- 
не удвостручава се ватра. Али ни 
то не помаже, осим да увећа не- 
ред и метеж у њиховим редовима.

Нападај је био сломљен. Наши 
прелазе у прогивнапад. Аустријан- 
ци се ограничавају да бране своје 
одступање. Са сумраком поче и 
паљба да бива све слабија, и више 
не падаше куршум као киша по 
Дервишу који је командант Херце- 
говачког Одреда напустио у сами 
мрак, по срећном завршетку и ис- 
ходу боја. Граховска битка била је 
добнјена. Црна Гора има да запи- 
ше једну нову славну побједу у 
своје Јветописе.

Враћајући се по помрчини и ло- 
мећи се ПЈкргама преко стрмих 
страна, сви једнодушно, од редова 
до официра, одају признање ју- 
наштву команданта Херцеговачког 
Одреда. Његово лично управљање 
бојем и његово лично присуство 
на најопаснијим положајима, рије- 
ШИЈ1О је, по општој сагласности, бој 
у нашу корист.

Осјеченица, на Преображење 6. августа.
Рано, зором, ађутант команданта 

Одреда, капетан Шћепан Симовић 
који је провео у извиђању цијелу ноћ, 
извјештавада се види како неприја- 
тељ, у јачини од пет бата.љона, одсту- 
па југозападно од Дврсника и Л исца. 
Поводом тога извјештаја коман- 
данг Одреда наређује команданту 
IV I Јвизије г. бригадиру Машану 
Божовићу — чијесу заслуге у току 
јучерашњег боја велике и неоспорне, 
— да предузме пасилпо рекогнос- 
цирање које је извршио шеф штаба 
IV Дивизије командир Вуле Томо- 
вић са 3. батаЈвоном васојевићске 
бригаде. Том приликом заробљен је, 
послије очајне одбране, у којој је 
вишп дио његових војника био по- 
бијен, рањен или заробЈвен, коман- 
дант четвртог бата;вона 33 пука, 
мајор Лудвиг Навратил који је кра- 
јем прошлог мјесеца командовао 
аустријским трупама у борбама на 
Лисцу. По његовом мишљењу ау- 
стријски губитци у јучерашњем боју 
износе око три хиљаде мртвих и 
и рањеннх, што најбоље свједочи 
колико је тај бој био жесток, огор- 
чен и одсудан. По карти која је 
код ње!а нађена, види се да је имао 
јуче за циљ да заузме планину 
Дрошкорицу. Из прибиљежака се 
види да су Аустријанци намјеравали 
да на Осјеченици установе болницу 
и да дођу до Спиле. На тај начин 
мислили су да пресијеку Херцего- 
вачком Одреду одстунницу и да 
неминовно угрозе Никшић.

Мјесто свега тога, Аусгријанци 
су претрпјели један осјетљив по- 
раз који им је поништио све прох- 
тјеве даљег напредовања на томе 
фронту. Команданту Херцеговачког 
Одреда, Дивизијару сердару г. Јанку 
Вукотићу пошло је за руком да, 
са релативно малим губитцима, по- 
туче и одбаци непријатеља и да 
му нанесе толике губитке под са- 

мим чељустима топова са тврдог 
Дврсника.

Зато Дврсник јутрос ћути, као 
и да не постоји. А како је јуче зо- 
ром гордо и пакосно грмио, иамје- 
ран да нам силом обЈави да је гога 
дана рођендан Његовог Апостол- 
ског Величанства. Само шго у вече 
Аустријанци нијесу вшп ј сл.::шлј 
Царски Дан. Славили смо га ми, 
јер бој на Грахову 5. августа био 
је царски дап за нас.

Вељко Милићевић.

Дочен Француског одреда на Ријеци
На глас да ће 10. ов. мј. одред фран- 

цуске војске са официрима стићи из 
Скадра и проћи иреко Ријеке за Цетиње, 
иред. општине г. кап. Петар КраЈвевић 
наредио је ла се варош окити заставама: 
српско-црногорским, руским, француским 
и енглеским, а грађанство да изађе ради 
сусрета у свечаном руху.

Тачно у 4 сата по подне пристали су 
под француским заставама пароброди. у 
којима јебио олред француске војске. На 
пристаништу их је дочекао прелсједник 
општине г. Краљевић с неколико виђепи- 
јих грађана. Ту је био и г. Милан Павло 
вић, секретар мин. иностраних дјела, којн 
је био нарочито послат са Цетиња у сусрет 
Франиузима. Поменути су се позлравилп 
са г. г. командантом и официрима одре- 
да и били су им на услузи при искрца- 
вању.

У вече око 6 сати француски је одрел 
кренуо пут вароши Ријеке, пјевајући своје 
патриотске пјесме. Кад су наступили билп 
марширајући у варош, на улазу дочекао 
их је предсједник општине са грађан- 
ством уз усклике: „Добро нам дошли, 
живјела Француска! Живио племенити 
француски народ! Живјела храбра фран- 
цуска в јска!“ На то су се они ола- 
звали са: „Живјела Црна Гора и храбра 
црногорска војска!*4

Пошто је било одређено ла ће кона- 
чити на Ријеци, то су се најприје војни- 
ци раздијелили у перјаничкој касарни п 
по кућама у вароши. Иза тога су олмах 
сјели за богату трпезу, коју им је оп- 
штина ријечка била прирелила, а која је 
била стављена уз дуж главних ријечких 
кафана. За другом засебном трпезом би- 
ли су г. г. командант и официри одреда, 
г. М. Павловић и предсједник општиие, 
гдје је г. командант одреда наздравио за 
срећу и величину Црне Горе и њенога 
славнога оружја. Послије овога захвалио 
је предсједнику општине и грађанству на 
тако усрдном дочеку. По том су војници 
пошли у своје одређене станове, а го- 
сиода официри на вечеру, која им је 
била приређена у једној од наших глав- 
них гостионица.

Сјутра дан 11. ов. мј. у 5 сати у јутро 
франиуски одрел пошао је за Цетиње, 
када су опет из неколика пута г. коман- 
дант и осгала г. г. официри захвалили 
на тако усрдном дочеку.

Истог дана у вече предсједник општи- 
не и ријечко грађанство добило је теле- 
графским иугем захвалност од госп. Мин. 
Унутр. Дјела Вулетића за овај дочек, 
који је на Ријецн учињен француском 
одреду. Па иза овога опет на 14. ов. мј. 
актом истог господ. Министра од 13. ов. 
мј. број 9700 добила се ова захвалност:

„Управи вар. општине,
Ријека.

Овдашњи посланик Републике Фран- 
цуске поводом скорашњег иролаза из 
Скадра преко Ријеке за Цетиње фран- 
цуског војног деташмана, издао је иреко 
Кр. Минисгарства Иностр. Дјела за ту 
Уираву и ријечко грађанство шљедећу 
захвалницу:

„Ступајући па црногорско земљиште, 
француски деташман је такобио дочекан 
од стране општине и становништва ва- 
роши Ријеке. да је тај дочек живо дир- 
нуо и официре и војнике. Припреме за 
њихов дочек и симпатије, које су им ука- 
зате, погодиле су право у срце наше вој- 
нике и њихове шефове, који с радошћу 
долазе да се боре раме уз раме с њи- 
ховим црногорским друговима.

„Молим да би се уваженој Управи Оп 
штине и дичном становништву Ријеке 
изразила жива захвалносг франнуског 
деташмана, којој ја такође придружујем 
и топлу благодарност Владе Француске 
Републике*.

Горње Вам се доставл»а са изразом 
особитог задовољства и од стране пот- 
писатог што је та управа са ријечким 
грађанством заиста све учинила, да фран- 
цуски војни деташман буде ту дочекан 
и испраћен баш како је требало.

Министар Унутрашњих Дјела 
Саво П. Вулетић.

Не само овога пута, него вазда и у 
свакој прилици у оваквим и сличним до- 
чецима и у раду за вријеме рата са Тур- 
ском 1912. и 1913. г. ријечко грађанство 
показивало се да умије правилно схватати 
своје народне и патриотске дужности.

ЦЈ гампа Кр Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник проф. Јован Николић


