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ЦИЈЕНА:

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

ЗА ЦРНУ ГОРУ БРОЈ 10 ПЛРА 
ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

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

АОРЕ83Е:
„Ујебшк* СеПЈ^пе (Моп1<5пецго)

РУКОПИСЕ ВАЉА СЛЛТИ УРЕДНИШТВУ „ВјЕСНИКА„ 
Л ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

РОГАТИЏА ПАЛА
— Нова сјајна побједа наше војске —

Дивизијар Вукотић телеграфигпе јутрос, да су трупе, које су под 
љеговом командом, јуче заузеле Рогатицу.

II аша храбра војска потоњих дана ниже на сјеверном бојигпту 
успјех за успјехом. Послије Чајниче, Фоче, Горажде, освојила је и 
Рогатицу.

Непријатељ је потпуно деморализован. Он нашим трупама свуда 
оставља богат плијен. Аустријанци се у паници повлаче.

Нагпа војска налази се сада петнаест километара далеко од Са- 
рајева, главнога града Босне.

Гдје су Бугари?
„Руское Слово“ од 30. августа 

доноси на уводном мјесту чланак 
од Немировића Данченка. У чланку 
се говори о рату словенском с гер- 
манством, а Бугари, наша браћа, 
нијесу с нама.

„Смијете ли ви сада ступати на 
нашу и вашу Голготу, Шејновска 
поља, гдје смо ми и ви руку под 
руку нанијели посљедњи удар ва- 
шем одисконскоме тлачитељу, а са- 
дашњем другу — Турској?

Или ће вјечна легенда о неми- 
новности Јудине појаве сред учења 
великога ИскупитеЈва опет постати 
гнусном и подлом истином животне 
јаве?

Бугари, најбољи од вас, с вашим 
херојем и вођом Ратком Димитри- 
јевим већ се боре с нашим и ва- 
шим непријатељем!

Они вам довикују преко балкан- 
ских и карпатских висова, преко 
Црнога Мора и Дунава: Браћо, 
гдје сте ви? Похитајте на велико 
дјело искупл>ења и слободе! По- 
хитајте; сјутра, може бити, биће 
већ касно!"

Црна књига
— Њемачких варварстава —

„Новоје Времја" пише:

Послије наранџасте, плаве, бијеле 
и жуте књиге говори се сада о црној. 
У црну ће се књигу уносити сви 
подвизи њемачких варвара, који 
презиру све законе Божије и људ- 
ске. Француска влада је већ отпо- 
чела рад у томе смислу. Имамо у 
рукама протокол, који је саставио 
париски полицијски официр Пашо. 
У њему су искази францускога мла- 
дића Деконбине-а о свирјепим уби- 
ствима Њемачке. Ми мислимо да 
овај француски покрет треба пот- 
помоћи. Нијесу ови подвизи ње- 
мачких војсака тако несумњиви и 
очевидни, као необјашњива кон 
трибуција од двије стотине милиона 
на незаштићени Брисел. Маса ма- 
њих, али зато не симптоматичних 
података, утонуће у вјечност ако не 
буду за времена записана. Важно 
је утврдити факта и она треба да 
су сабрана у моменту док су још 
у добром памћењу.

Неутралност Италије
Полуслужбена римска „Трибуна", 

у чланку који се бави питањем о 
неутралности Италије и о понудама 
које јој чине силе Тројног Спора- 
зума с једне стране, и Аустрија и 
Њемачка с друге, између осталога 
вели: С обје нам стране доносе 
понуде, наговарају нас, туткају нас 
и обећавају нам брда и долине. 
Док нам једни дају Тријент, Трст 
и Јадранско Море, други нам нуде 
Ницу и Савоју, Тунис и Средоземно 
Море; можда још Малту и Гибрал- 
тар? Добро би било да наши стари 
и нови пријатељи узму на знање, 
и запамте, да се Италија неће ру- 
ководити ничијим обећањима ни 
сугерисањима, него се владати и 
радити нрема својим интересима. 
Италија нуди своју главу, своју руку, 
своју савјест која ће се знати сама 
опредјелити куд је воЈва народа 
наводи н куд је интерес наше 
отаџбине упућује. Наша неутрал- 
ност ће трајати дотле док ми сами 
нађемо за сходно, а ако дође мо- 
менат да морамо ступити у акцију, 
ми ћемо сами без ичијег утицаја го 
учинити и ударићемо тамо гдје на- 
ђемо ми сами за сходно и гдје нас 
интереси наши воде.

Крај једне егзистенције без части
Полузванични париски „Тетрз“ 

пише:
Србијанци и Црногорци, које је 

Аустро-Угарска хтјела да начини 
својим вазалима, сјајно су се реван- 
ширали за гоњење из Беча и Пеште. 
Они одбијају нападе и сад већ 
проширују своју акцију на сјевер, 
у српске земље, које је Аустро- 
Угарска била анектовала.

Срби у Босни и Рутени у Гали- 
цији дочекују Србе и Русе са оним 
истим заносним одушевл>ењем, које 
и нашим Алзашанима натјерује сузе 
радости. Аустро-Угауска се пољу- 
љала у основима својим и Франц 
Јосиф, који је својим рукама раз- 
дерао иосљедњи вео ресиекта, којим 
милосрђе цијелога свијета обавија- 
те крај једне егзистенције без части, 
премјешта своје трупе с једне гра- 
нице па другу, и те трупе Аустро- 
Угарска мора пажљиво да премје- 
шта, јер не смије да их држи гдје 

им је мјесто, пошто се боји да на 
границама сусједних земаља те тру- 
пе не пријеђу сусједним против- 
ничким државама, чије су народ- 
ности и саме те трупе.

Критична ситуација, у коју су 
Срби довели Аустро-Угарску, не 
допушта Аустрији да помаже Ње- 
мачку на западној граници, као 
што је Њемачка очекивала.

Како се живи у Трсту
Данас Трст проводи своје дане друк- 

чије него у почетку рата. У почетку рага 
кад је Аустрија за стално држала да ће 
се Италија с н>ом борити раме уз раме, 
Талијани града Трста уживалп су изван- 
редне благодати. Тада су они као никада 
прије у вриејме мира могли да испОЈБе 
свој иредентизам и мржњу против Сло 
вена Трста. Гарибалдијева химна. за коју 
су Талијани Трста добијали у мирно доба 
по три мјесеца тешког затвора, по го 
дину дана, и били за десет година, на и 
за вазда, тјерани из Аустрије, та се је 
Гарибалдијева химна у ночетку рата ори- 
ла улииама 'Грста готово уз секундирање 
саме аустријске полиције. И више него 
и сама државна полиција обични су та- 
лијански грађани Трста били опаснији по 
Словене гог великог трговачког града. До- 
ста је било да ма који Талијан осумњичи 
са велеиздајничких циљева нашег брага 
Словена, па да овај буде загворен у тврђаву 
и одагле да никада жив више не изађе. Али 
кад се је дознало да Италија остаје неу- 
трална. приликесесасвимизмијенише. Та- 
лијани су у Трсту постали исто што и Сло- 
вениуТрсту: сумњив елеменат и најгори 
олош који се силом тјера на кланнцу, да- 
насу Трсту није боље ни једнима ни дру- 
гима. И Словени и Талијани преживљују 
тешке дане очајне тјескобе. Трст живи у 
мраку; становништво је очајно. То је 
данас можда један од најнесретнијих гра 
дова те. од Бога и цијелога свијета, про- 
клете Аустрије. Јер. Трст који иде у ред 
највећих градова Аустрије има у себе 
најмање аустријског духа. Ни Словени, 
којих има претежна већина, ни Талијани 
који су у мањини не знају данас зашто 
би волили Аустрију и слуте њен скори 
распад. А тамо далеко бог зна на којим 
пољанама Галиције и у којим брдинама 
крцЈне Босне, лудо гину њпна браћа. 
Зашто? докле овако? — тјескобна и ни- 
јема су питања хришћанских грађана Тр 
ста што не виде ништа до бескрајне своје 
жалости и биједе.

Поданици Италије, иначе новинари који 
ријетко и тешко успијевају да из Вене- 
ције походе на неколико саги тај кобни 
град, причају у новинама талијанским у- 
право невјероватне ствари. У новинама 
по границама. у хотелима пише један 
дописник миланског „Коријере дела Сера“ 
— по свуда се виде сами шпијони и није 
могућно разговарати ни у двоје а да се 

један од ових сасвим близу не ириближи. 
Трсг је изолиран не само с мора него и 
од унутрашњости; нико не може да оде 
у Далмацију; треба имати нарочиту про- 
пуснииу за најближу околину Трста. Пе- 
ма никаквог саобраћаја са Полом. Ста- 
новници могу отићи из Поле ако хоће, 
али ко је једном изишао, томе више нема 
повратка. Сва се приватна писма отва- 
рају, а ни обичне се дописнице не до- 
стављају ради бојазне од двосмисленог 
писма. Локалне су новине сведене на 
сува службена извјешћа. Код кога се 
нађе каква новина из Италије, кажњен је 
тешком тамницом. а за кога се посумња 
да их кришом продаје за скуне наре, 
кажњен је смртном казном... И тако дал>е. 
Све горе и горе.

Трст, онај словенски Трст, данас пати 
неизмјерно, али кроз недалеко вријеме 
он би могао да доживи најрадосније 
своје дане националнога и моралнога 
Васкрса!

Скобељев о Нијвмцима
(Из „Н. Времена*1)

Поводом прве годишњице знамените 
побједе Денгил-Тепе, учесници овога слав- 
ног догађаја сабрали су се за трпезом. 
гдје је генерал Скобељев држао говор, 
који је изазвао велики шум у Русији и 
особито у иностранству. То се збило 12. 
јануара 1882., дакле у почетку друге буне 
бокешке, у којој су учествовали и по- 
гранични херцеговачки крајеви.

Скобељев је овако отпочео:
Дозволите ми, господо, да за- 

мијеним чашу с вином чашом воде 
и да вас замолим, да будете свје- 
доци, да ни ја ни нико од вас није 
говорио нити може говорити под 
упливом ненормалног узбуђења. Ми 
живимо у такво доба кад се и ка- 
бинетске тајне слабо чувају, а што 
се рече у оваквом скупу, биће на 
неки начин одмах објављено, и зато 
неће бити излишна ова предострож- 
ност.

Искуство пошљедњих гвдина у- 
бједило нас је, да ако Рус случајно 
спомене, да он припада великоме 
и силноме народу; ако, сахрани Бо- 
же, тај исти Рус случајно споме- 
не, да руски народ саставља једну 
породицу са словенским племеном, 
ко/е се сада сатире, тада у извјес- 
ним домаћим и заграничним ино- 
племеним круговима подиже се 
вика негодовања, и тај Рус, по 
мишљењу те господе, налази се 
под упливом ненормалних узрока, 
под упливом баканалија. Ето зашто 
поново молим, да ми допустите, 
да вино замијеним водом.



(Па је овако завршио):
Господо, данас, спомињући пад- 

ше другове и храброст наше вој- 
ске, и нехотице продире и обузи- 
ма нас добро, свето осјећање........
Док се ми овдје радујемо, тамо на 
обалама Јадранскога Мора, на ро- 
ђеној нам словенској земљи њемач- 
ко-мађарске острагуше управљене су 
на једновјерне груди наших сапле- 
меника.... Али нам је утјеха вјера
у историЈски позив Русије.... Из ду- 
бине срца подижем здравицу за 
здравље Господара Императора.

Ове ријечи Скобељеве учиниле су си- 
лан утисак у иностранству; па иза тога 
кад је Скобељев био у Паризу, српски 
студенти изаслали су једну депутацију, 
која му је изразила благодарност за тај 
његов говор.

Њима је Скобељев тада одговорио:
Заклињем вам се, да се сматрам 

срећним видећи око себе младе пред- 
ставнике српскога народа, који Је 
први на словенском истоку подигао 
заставу словенског ослобођења... Ја 
сам дужан да се с вама објасним 
чисто срдачно, ја сам дужан да 
вам кажем, за што ми не стојимо 
вазда на висини својих патриотских 
обавеза у опште и словенске улоге 
особено. То је за то, шго како 
унутра, тако и спол>а ми морамо 
да се боримо са туђинским упли- 
вом. Ми нијесмо господари у својој 
кући. Да, туђинци су код нас свуда. 
Ми смо играчка гуђинске политике, 
жртве туђинских интрига, робови 
туђинске силе.... Његови кобни у- 
тицаји до тог степена господаре 
над нама, да ако кад год, као што 
се надам, успијемо да се од њих 
ослободимо, то ће бити не иначе, 
него мачем у рукама.... И ако же- 
лите знати, ко је тај туђинац, тај 
интригант, тај тако опасни непрп- 
јатељ Руса и свих Словена, ’— то 
је Нијемац. Понављам и молим да 
не заборавите, да је ваш непри- 
јатељ Нијемац. Борба између Сло- 
вена и Тевтона је неизбјежна.... 
Што више она је блиска... То ће 
бити дуга, крвава, страшна борба, 
али, што се мене тиче, ја сам убје- 
ђен, да ће Словени побједити.

Шго се тиче вас, то је с ваше 
стране веома природна жеља знати. 
како треба да се држите, јер се код 
вас већ крв лије. О томе нећу ду- 
љити, али могу вас увјерити, ако 
покушају да дирну у државе, при- 
знате јевоопским уговорима, било 
Србију или Црну Гору... о, тада 
нећете се ви сами борити! И ако 
буде угодно судби, до виђења на 
бојном пољу, раме уз раме против 
општег непријатеља!

Враћајући се из Париза. Скабељев се 
зауставио у Варшави и врло љубазно је 
општио са неким представницима пољске 
интелигенције. Отуда је између осталога 
писао г-ђи Адам у Паризу:

Мени су мили Пољаци. То је 
народ, који је сачувао херојске тра- 
диције. Русија је знатни дио Пољске 
предала туђинцима — Нијемцпма. 
Пољаци ипак биће с нама против 
Нијемаца, хтјели — не хтјели. Они 
се не могу борити с анти-њемачким 
инстинктом своје расе.ТЕЛЕГРАМИ

Петроград, 4. септембра. Турци 
су концентрисали велпку војску на 
бугарској граници. гдје сс очекује 
доласак генерала Лимана фон Сан- 
дерса.

Јављају из Черновица, да по зва- 
ничним канцеларијама и у кафана- 
ма не висе више слнке Цара Франца 
Јосифа. Руски и румупски језик 
употребљавају се званично.

Главни румунски листови говоре 
о потреби да се пред парламент 
изнесе питање о експедицији ру- 
мунских трупа у Буковину и Ер- 
дељ. Дошао је тренутак — пишу 
листови — да се одречемо неутра- 
лигета, да нас наша дјеца не би 
могла оптуживати за издају. У Ја- 

шу је приређена топла манифеста- 
ција у част рускога цара.

Увјеравају да је Њемачка поку- 
шала, али без успјеха, да добије 
зајам у Америци.

Цара Виљема прате свагда на 
његовом путу артисти и сликари 
да би обесмртили виновника европ- 
ског рата на бојним пољима.

Париз, 4. септембра. (Званично) 
Француске групе отјерале су ње- 
мачке армије са свих утврђених по- 
зиција, и сада је француска тери- 
торија потпуно очишћена од ње- 
мачких трупа. Предвиђа се нова ве- 
лика битка. Код једног њемачког 
генерала који је био доведен са је- 
дним транспортом заробљеника, на- 
ђена је дневна заиовијест, коју Је 
потписао цар Виљем, о наименова- 
њу генералног гувернера Париза.

Лондон, 4. септембра. Дошло 
је до великих манифестација у сла- 
ву савезничких побједа и францу- 
ско-енглеске војске.

Петроград. 4. септембра. С об- 
зиром на то, што је престао сваки 
увоз, у Њемачкој су знатно ско- 
чиле цијене животним намирницама. 
Број људи, који су остали без ра- 
да, брзо расте.

Американска штампа тврди, да 
мир треба да буде закључен под 
таквим условима, да за увијек о- 
немагући Њемачкој да изазове но- 
ви преврат у Европи.

У гоњењу Аустријанаца руске 
трупе су гогово уништиле неке не- 
пријатељске корпусе.

Петроград, 4. септембра. Управа 
Црвеног Крста обавјештена је од 
стране свог изасланика да се по- 
слије заузећа аустријских пољских 
утврђења нашла у истима велика 
количина аксплозивних зрна у по- 
себним пакетима, као и многе изо- 
рене чауре које се употребљавају 
за тј’ врсту метака, који носе датум 
1914. г. Управа је наредила свом 
изасланику при ген.штабу Генера- 
лисима да затражи да то установи 
једна исљедна комисија.

Петроград, 4. септембра. Фран- 
цуско саопштење гласи: Лијево кри- 
ло њемачке војске, које се било 
одоцнило у свом одступању, а кога 
је достигла француска војска, било 
је принуђено да прими бој. И ако 
су Нијемцима дошле знате погпоре 
из главне војски, они су се огра- 
ничили једино на одбрану, пошто 
су претрпјели страшне губитке.

Цар Руски упутио је Поенкаре-у 
честитку због одржане побједе над 
Нијемцима.

Велике манифестације биле су у 
Риму у част Русије, Француске и 
Енглеске.

Аероплани јапански бомбардо- 
вали су Цингтау.

Дневник
Одјек у руској штампи. Велики 

петроградски лист „Биржевија Вје- 
домости“ саусхићењем поздравља 
уводни чланак нашега листа, у ко- 
јем је, на почетку рата, постављено 
питање: ко је банио смртоносну 
бомбу општега пожара међу европ- 
ске културне народе? Доносећи у 
цјелини преведен поменути чланак, 
„Биржевија Вједомости“ додају са 
своје стране ово: „Крозчланак про- 
вијава херојска душа малога на- 
рода, који је историја ставила на 
југо-западно крило Словенства. Ми 
тај чланак преносимо у преводу 
као интересантни докуменат о ви- 
тештву црногорске душе.“

„Дневни Лист“. На Цетињу је 
изашао 30. августа први број неза- 
висног политичког органа „Дневног 
Листа“ под власништвом и уред- 
ништвом г. Мила М. Вујовића. У 
првоме броју уредништво изјављује, 
да лист покреће, да би задовољи- 
ло једну осјетну празннну у што 
бржем, чешћем и тачнијем обавје- 

штавању нашега народа у овим 
тешким и славним данима.

Код нас се уопште осјећа потре- 
ба независног политичког листа. 
који би био прави тумач осјећања 
наше јавности и мудри регулатор 
њенлх погледа, те зато овај нови 
лист, у колико буде одговарао томе 
задагку, топло препоручујемо на- 
шим читаоцима.

Св. Никола (на Бојани), 4. сеп- 
тембра. Док је данас са аустријске 
ескадре поново бомбардована бар- 
ска радиотелеграфска станица, ]е- 
дан торпиљер од те ескадре се од- 
војио и упутио се к Св. Јовану 
Медуанском. Али прије но је тамо 
стигао, приближио се обали према 
Вељем Пољу (између ушћа Бојане 
и Св. Јована Медуанског) и искр- 
цао нешто људи (иовеКу 1рупу), који 
су се упутили Скадру, а торпиљер 
се повратио својој ескадри.

Бар, 5. септембра. Овдје је данас 
стигла вијест, да су се Италијани 
искрцали у Валони и заузели ју.

Јунаштво једног шегрта
Париски „Тан“ доноси једну сличицу 

гогово легенларну, која нас подсјећа на 
стара јуначка врелген?.

Треба споменути задивљавајући чин — 
велн „Тан“ — једног дјечака од седам го- 
дина, који је бпо запослен у једном се- 
лу недалеко од Белфора. Он је ишао 
из поља кући кад га на путу заустави 
патрола њемачких улана:

— Гдје су Французи?
Д^ечак је видио наше масе код једне 

оближн.е шуме. Он одговори:
— Ја не знам.
— Ти н ћеш да каженЈ. Ти ћеш бити 

стријељан.
И улани га везаше кононцима уз стабло. 

Узеше га на нишан. Официр га упита 
поново. Млади се шегрт не препаде; он 
опет одговори исто. Тада улани спусти- 
ше пушке.

Јуначко дијеге налази се сада у Па- 
ризу.

Војни програм генерала ЖоФра
„ће Тетрз“ подсјећа на војни про- 

грам Француске, који је генерал Жофр 
обиљежио прошле године на скупу ста 
рих ђака Политехничке Школе.

Жофр |е већ данас славан војсковођа, 
његов план је за један дап срушио све 
оно шго су Нијемци свим напоном сво- 
јих снага за 15 лана изводили, на њ оста- 
вили 4 5 своје војске и напокон претр- 
пјели пораз.

Његове ријечи, које се данас називају 
пророчкијема, у овоме су:

Да би били спремни данас, говораше 
Жофр, треба имати. унапријед, оријенти 
сао са методом, са чврстином, сва сред- 
ства земље, сву интелигенцију њенијех 
синова, сву њихову моралну енергију, за 
једап једини циљ: побједу. Треба имати 
све организовано све предвиђено. Кад 
једном непријатељства отпочну. никакве 
импровизације неће важпти. Што онда 
буде нестало, неће га биги дефинигивно. 
И најмања празнина може проузроковати 
пораз.

Тај програм, пак, којему је генерал 
Жорф посветио свој живог. ко|ег прошле 
године излагаше у главним потезима, 
данас побјеђује и дивн му се цио свијет.

Треба, говораше генерал Жофр, да сав 
материјал, (наоружање, муниипја, справе, 
животне намирнице, и т. д.), који је војсци 
потребан, буде стално комплетан, у са- 
вршеном стању одржава", непрестано 
трансформиран тако, да би био иско- 
ришћен прогрес индустрнје и науке, да 
буде сабран на тачкама згодно изабра 
ним. Треба да, у току операција. може 
бити обнављан посредством реквизиција, 
продукција, фабрикација које све имају 
бити унапријед регулисане у том циљу.

Треба подијелиги све људе валидне по 
групама, по колективним јединицама раз- 
них класа, које су саставни елеменат 
виших група Ове посљедње морају бити 
организоване и уређене тако, да дају у 
маси максимум снаге и покретности.

Треба да су предузете мјере најстро- 
жије и најпоузданије да наредба о позиву 
на оружје обухвати све заинтересоване, 
да сваки зна гдје мора доћи и како; гдје 
да нађе своје старјешине, своје оружје 
и своје ствари; да јединице тако састав- 
љене буду транспортоване на тачкама 
концентрације са њиховим материјалом...

Сва народна мрежа путова, жељезница, 
канала мора се искористити до макси- 
мума. Мора бити проучена, организована, 
спремљена с погледом на обзир концен- 
трације, чији најмањи недостатак може 

довести губитак домовине. Треба да та 
операција не може биги поремећена ни 
у ком часу, ни на којој тачци, од стране 
непријатеља и да стога заштигне трупе 
буду нарочито уређене и транспортоваае.

Треба да кониентрисане масе буду 
снабдјевене храном, мунииијом и мате- 
ријалом сваке врсте; да тај материјал, 
пренесен у позадинп и напријед дође 
свакоме, ма гдје било мјесто гдје су га 
војне операције одвеле.

Треба да рањеници, болеснипи буду 
прикупљани, његовани, одношени у бол- 
ниие гдје ће се довршити њихово лије- 
чење; биће тако, на нашим комуникапи- 
оним пуговима, непрестани покрет, чије 
је функционисање исго толико животно 
колико циркулација крви у људском тијелу.

Предсказујући конфликт, који је сада у 
Европи, ђенералисим говораше:

„Већ борба, и ако даља, одиста је ан- 
гажована између прогивника, борба бр- 
зине, борба реда, борба интензитета“.

Генерал Ж' фр смаграше конфликт не- 
избјежнпм. Историјски разлози, економ- 
ски разлози, психолошки разлози изгле- 
даху му да допринесе да се сукобе, један 
с другим, два велика етничка елемента, 
који су данас сударени. И са великим 
здравим разумом, основаним на опажању 
факата и анализи разних нријетња, које 
Франпуској непријатељ упућиваше, шгф 
војске показиваше колико су тијесно ве- 
зани интереси народне одбране и па- 
родне активности.

ОБЗНАНА
На основу ријешења Кр. Министарског 

Савјета од данас, аустријске новчанице 
нримаће се надржавним благајнипама са- 
мо до 15. септембра ове године, послије 
ког дана државне благајшше обавезно 
их пеће примати, а у приватном саобра- 
ћају могу ииркулисати према курсу, којп 
им сам саобраћај одреди.

Скреће се пажња свима новчаним за- 
водима и појединцима, који имају аустриј- 
ских новчаница, да их замијене нашим 
боновима или другом монетом код нај- 
ближе царинарнице најдаље до горњег 
дана. У случају да царинарнице не би 
моментално располагале са довољном 
количином новца за размјену, исте ће 
издавати подносиоцима аусгријских нов- 
чанина признанине са потписом старје- 
шине царинарнице под бројем и печатом. 
које ће им у најкраће вријеме замијени- 
ти новцем, чим им овај стигне од Гл. 
Држ. Благајне.

Цетиње, 25. августа 1914 год. Бр. 7909. 
Министар Финансија и Грађевина, 

Р. Поповић.

ОБЗНАНА
Законом од 25. јула тек. године, пуш- 

тени су у саобраћај стари бонови од 1 
и 2 перпера пошто је на њима претходно 
отиснут црвеним мастилом датум истога 
закона.

Међутим, у приватном саобраћају по- 
чели су циркулисати стари бонови од 5 
перпера, чија вриједност, разумије се. 
није легализована, а може се претпоста- 
вити, да ће се и још неповучени боно- 
би од 10, 50 и 100 перпера појавити у 
промету на исти начин.

Да би се сузбиле несавјесне спекула- 
ције појединаца, овим се ставља до знања 
заинтересованима, да је законом призната 
вриједност само оних бонова од 1 и 2 
перпера с горњим датумом и према томе, 
бонови од 1 и 2 перпера без датума цр- 
веним мастилом, као и сви стари бонови 
веке вриЈедности, немају законске заштите.

Из канцеларије Министарства Финан- 
сија и Грађевина. Број 7919. 26. августа 
1914. год. Цетиње.

ОБЗНАНА
Пошто се према поновном стјечају Ми- 

нистарства ПросвЈете и Црквенијех По- 
слова од 19. јуна т. г. број 2624, који је 
излазио у неколико бројева службеног 
листа, нијесу још јавили на нопуњење 
упражњених мјесга сви учитељи и заступ- 
ници учитељски, то се овим обзнањују, 
да су то дужни учинити најдаље до 15. 
овог мјесеца. јер ће се у противном слу- 
чају упражњена мјеста попунити пријав- 
љеним већ кандидатима без обзира на 
непријављене.

Број 3363. Из канцеларије Кр. Мини- 
старства Просвјете и ЦрквениЈех Послова 
од 2. сепгембра 1914. г. Цетиње.

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


