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ЦИ ЈЕН А:

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

ЗА Црну ГоРУ БРОЈ 10 ПАРА
ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

• ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

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

АСЖЕ88Е:
„ХЛебпЈк* Сепјипе (Моп(епе^го)

Рукописе ваља слати Уредништву „ВјЕСНИКАи 
А ПРЕТПЛАТУ и огласе Администрацији 

Огласи се наплаћују по погодби

Нова побједа српског оружјз
Из Ниша смо добили јутрос овај 

нарочити телеграфски извјештај:
На фронту Гучево-Јагодња на 

Дрини врши се енергично поти- 
скивање непријатеља са упорним 
бојевима.

На Сави и Дрини код Раче не- 
пријатељ је енергично нападнут 
и одступа.

Код Биограда на Ади Циганлији 
непријатељ је одбијен.

На свијема бојиштима ситу- 
ација је за српско оружје веома 
повољна.

На Дрини има аустриске војске 
до 200.000, на Сави 60.000, а на 
Дунаву 40.000, укупно на свијема 
фронтовима 300.000.

Главна битка на Дрини, која је 
трајала 18 дана, завршила се по- 
бједом српског оружја. Битка се 
продужава са непријатељем, кцји 
одступа.

Протест Француске
због њемачког варварства

Бордо, 8. септембра. Француска 
Влада унутила је свима државама 
ову протесну ноту односно бомбар- 
ловања Ремске Катедрале:

. . јогр/. ’ сс позвати на и наЈ- 
чањи изговор војних погреоа, тру- 
пс су њемачке, Једино из задовол- 
стви за уништавањем, подвргле Рем- 
ску 1\атедралу систематском и бЈе- 
сом г чном бомбардова њу*

Овога је л « чувена базилика 
само гомила рушевина.
Влада Републике дужна Је да пре- 

да општем гнушању тај акт ванда- 
лизма, који, бацајући у огањ свети- 
њу наше истори]е, лишава човјечан- 
ство једног несравњивог споменика 
његових умјетничких тековина."ТЕЛЕГРАМИ

Ниш, 10. септембра. Код Њего- 
вога Краљ. Височанства Краљеви- 
ћа Ђорђа стање је 9. ов. мј. у 9 
сати прије подне сљедеће: Ране 
без рсакције.,’ Суб зктивно осјећање 
врло добро. Темцература 36 и 6 
Пулс 66. Опште стање повољно 
Из Општег Одјељења Министар- 
ства Војног.

Петроград, 10. септембра. Руска 
војска заузела је утврћену позици- 
ју Јарослав, важну аустријску же- 
љезничку станицу, која влада пре- 
ласком преко ријеке Сана. Руска 
застава вије се на вароши.

Париз, 10. септембра. (Званично). 
Јуче су Нијемци на цијелом фрон- 
ту од Оазе на Вефру показази из- 
вјесну активност не постигнувши 
никаква важнијега успјеха. Пред 
нападима Француза напустише зем- 
љиште на другој обали Оазе, а у 
Верфу учинили су силне наноре у 
својим нанадима на узвишења око 
Мезе не успјевши да их се доко- 
пају.

Лондон, 10. септембра. Рајтеро- 
ва Агенција јавља: Њемачка крс- 
тарица „Емден“ ухватила је у Бен- 
галском Заливу између првог и пе- 
тог септембра шест трговачких ен- 
глеских бродова од којих је пото- 
пила пет, а шести је отправљен у 
Калкуту са послугом са оних по- 
топљених бродова. Њемачка кр- 
старица „Кенигсберг“ изненадила 
је стару крстарицу енглеску „Пега- 
зус“ док је ова поправљала своје 
машине у Занзибару. „Г1егазус“ је 

озбиљно повријеђен, 25 људи од 
послуге погинуло је, 80 их је ра- 
њено. „Кенигсберг“ се тада упутио 
југу. Колико је оштећена крстари- 
ца „Кенигсберг“, непознато је. На 
источној обали јужне Америке по- 
моћна крстарица „Германија“ из 
Кунардове Комнаније потопила је 
велики трговачки наоружани брод, 
за који се мисли да је „Трафалгар“ 
или „Берлин*. Борба на мору тра- 
јала је један сахат и 45 минута. 
Они што су остали живи са ње- 
мачког брода спасли су се на јед- 
ној лађи која је преносила угаљ и 
која се десила ту близо.

Будимпешта, 10. септебра. Уста- 
нова за ратне позајмице недавно 
створена моћи ће издати благај- 
ничке бонове чији износи неће моћи 
пријећи суму од 290 милијона. Служ- 
бени лист објављује одлуку Мин. 
Савјета поводом изванредних мјера, 
које ће предузети Министар Трго- 
вине у погледу патента за прона- 
ласке и заштиту фабричких марака.

Шверин, 10. септемба Цар је 
подарио орден гвозденог крста Ве- 
ликом Војводи од Мекленбурга 
Шверина.

Петроград, 10. септембра. Судећи 
према јавном мишЈвењу у Цари- 
граду, ваља очекивати затегнутост 
у односима између Турске и Трој- 
ног Споразума. Узнемиреност расте. 
Странци напуштају Цариград. У 
околини Цари! рада осеиа се оску- 
дица у угљу и животним намир 
ницама.

Вугзрск« Телеграфска Агенција 
демантује вијест да Влада мисли 
гонити судским путем опозицију

Скупштина румунских прс : . .с:\< 
одлучила је да се донесе резолу- 
ција, којом се одобрава држање 
владе румуиске против Аустрије. 
Румунски професор Јонеску саоп- 
штава, да је један румунски мађар- 
ски пук потпуно уништен. Остало 
је свега три официра и 20 војника.

Јављају из Копенхагена да је Ау- 
стрија ријешила отворити у Трсгу 
талијански универзитет да би тијем 
побоЈБшала односе са Италијом.

Сва Енглеска гнуша се због бом- 
бардовања катедрале у Ремсу. У 
сваком енглеском селу вију се руске 
заставе.

„Руско Слово“ тврди да њемачко 
дефанзивно ратовање неће имати 
никаква успјеха, ако Савезници за- 
узму земљишге између Сарбрика 
Трева, гдје се налазе Крупове и 
Ерхартев фабр 
моћи радити.

Јапан је поклонио руским зе.м 
ствима хируршких инструмената у 
вриједности од 20.000 рубаља.

Московски манастири организова- 
ли су на бојишгу болнице за 1.700 
рањеника.

Петроград, 10. септембра. Гене- 
ралисимус саопштава: Продужују- 
ћи гоњење Аустријанаца, који бјеже, 
руска војска дошла је до ријеке 
Вислока (близо Кракова). У око- 
лини Пшемисла руске војне опера- 
ције успјешно се развијају. На ње- 
мачком фронту руске су трупе у 
тијесном додиру са непријатељем, 
али битке још не бијаше.

Генералисимус вели: на југоза- 
падном фронту Руси су заузели 
утврђење Јарослав на јуриш. Руси 
тјерају непријатеља. На сјевероза- 
падном фронту нема ништа значај- 
није.

Цар је одликовао генерала Ива- 
нова орденом Александра Невског 
са мачевима.

Рим, 11. септембра. Вијести, рас- 
прострте из балканских пријесто- 
ница, као да је Италија заузела 
Валону или да се спрема на такву 
акцију, неистините су. Овом при- 
ликом се изјављује, да ће Италија 
понЈговати ријешење Лондонске 
Кснференције. (Нар. извјештај.)

Рим, 11. сепгембра. Битка између 
ријека Ена и Мезе наставЈБа се свом 
жестином. Десно крило њемачко 
нолагано се повлачи. док је центар 
поновио нападе на Ремс чак и ба- 
јонетом, али је био одбијен. Ремс 
је бомбардован тешком артиљери- 
јом. Французи стављају своју тешку 
артиЈверију на рлјеци Ену. (Наро- 
чиги извјештај).

Анверс, 11. септембра. Нијемци 
продужавају пренос тешких опсад- 
них топова под Анверс. (Нарочити 
извјештај).

Рим, 11. септембра. Аустријска 
амбасада изјављује у нарочитом 
сабпштењу, да је неразборита так- 
тика тројног споразума, по којој 
се свакодневно јавља о аустријским 
неуспјесима. Саопштење тврди, да 
ће непријателл!ускоро осјетити сна- 
гу(!) аустријске армије. (Нарочити 
извЈештај).

Петроград, 11. септембра. Руски 
генералштаб јавл>а да је отпочео 
јуриш на утврђења Пшемисла, гдје 
непријатељ даје јак отпор. (Наро- 
Ч! • и звјештај).

! Ш мисли Италија?
На ово пи ње наоднмо одговор 

у »ајнов 1јСМ броју седмичног рим- 
ског листа „Б’ 16еа №21‘опа1е“, ор- 
ган нове националнстичке и импе- 
рилистичке странке, која већ броји 
неколико чланова у парламенту.

У овом листу наодимо уводни 
чланак о Лондонском Пакту Трој- 
ног Споразума од 5. сепгембра, ко- 
јим Енглеска „заузимље улогу про- 
тагонисте“ у овом рату; и којим 
Тројни Споразум „обезбјеђује ис- 
ход рата у своју корист, спасава- 
јући Француску, ставЈвајући јој на 
расположење неисцрпне силе Ру- 
сије по суху и Енглеске по мору; 
тако ће прије или послије три ве- 
лике силе, демографска, финасијска 
и чавална побједпти усамљену вој- 
ну организацију Германије“.

Па наставља: „Овај лондонски 
докуменат важи и за Италију и за 

> луку њене владе, која се очекује. 
Л јОГи су још постављали питање: 
Шта ће чинити Енглеска, што ли 
Русија?.. И сумњало се, да оне оз- 
биљно мисле, него само да ће се до- 
некле игоати.... А сада изгледа да 
држање Русије и Енглеске не може 
већ бити ослонац, да се и дал>е 
остаје при неодлучивању.... Пакти 
као онај лондонски чине се у исто- 
ријским часовима.... од народа го- 
тових да наградеуслугеучињене со- 
лидарношћу оружја а не неутрално- 
шћу. Ово греба да добро утубе 
италијански дипломати, акојош узо- 
клијевају... Посљедњи лондонски 
уговор, који обвезује Француску, Ру- 
сију и Енглеску ратном солидарно- 
шћу до коначне побједе, јер отпор 
Германије и Аустрије може бити 
дужи или краћи, али исход несум- 
њив — таЈ уговор показуЈе Италији 
категоричким имеративом шта тре- 
ба да ради^.

Затим „ЕЧсЈеа Маи1опа1еи доноси 
одговор књазу Билову, бившем

њемачком канцлару, који у једном 
свом интервју опомиње Италију, да 
остане вјерна Тројном Савезу, за- 
вршујући химном народу њемач- 
коме....... ,Ми смо се дивили и ди-
вимо — одговара римскн лисг — 
врлинама њемачког народа, које 
проповиједа књаз Билов... Али су 
то врлине њемачког народа, а ми 
им се не можемо дивити до напу- 
штања њнховој моћи заштите наше 
судбине, нити да подложимо нашу 
неутралност њемачкој нобједи, у 
коју књаз Билов вјерује. Не мо- 
жемо, и кад бисмо вјеровали — 
што напротив не вјерујемо — да 
коначна нобједа „одиста“ припада 
Германији..... Ово је наЈгрђи аргу-
менат даубиједи Италију да остане 
неутрална и да повјери своје инте- 
ресе у Јевропи побједи њемачког о- 
ружја. Јер тај аргуменат нам го- 
вори јасно каква смо ми ситница 
за наше савезнике. сада када су они 
принуђени, из простог опортунитега, 
да ћуте о нашем одрицању помоћи 
и да се задовоље са нашом неутрал- 
ношћу, изјављујући, да будућност 
Италије зависи од побједе њемач- 
ког оружја. Свакоме је јасно, што 
би значило да Италија остане у 
'Гројном Савезу неутрална: коначно 
васалство“.....

Па озај чланак завршује: „Могли 
бисмо одговорити доказујући но- 
вршност пресумција књаза Билова 
о допирању Русије до Јадрана; али 
прегпоставЈвамо рећи, да Италија 
односно Јадранскога Мора не може 
друкчије него себи обезбједити ору- 
жјем земЈве неонходне, које су сада 
у посједу Аустрије. Дакле се ми 
неминовно налазимо нротиву Ау- 
сгрије, те јој морамо рат објавити... 
И ношто се наш рат слаже са оним 
Србије и 'Гројног Споразума, мјесго 
да се бојимо тога слагања, ми се 
можемо обилато користовати тиме 
обезбјеђујући себи постигнуће оних 
циљева, због којих морамо ступити 
у раг с Аустријом, напуштајући о- 
пасну неутралност. Што више, само 
ово данашње слагање пружа нам 
све оне гаранције, које су нам по- 
гребите од стране Велесила Трој- 
ног Споразума“.

Пазавршује: „Ови аргументи кња- 
за Билова имали би отворити очи 
присташама наше неутраЛности, ко- 
ју наши бивши савезници сматрају 
непуноЈветством и немоћу“.

У трећем чланку, обзиром на мо- 
гуће балканске комиликациЈе, на- 
лазимо сљедеће закључке: „Итали- 
јани морају знати и намтити да је 
Италија непосредно угрожена као 
Инглеска и Француска од опасно- 
сти интервенције Турске у корист 
Германије, која нријети особиго ми- 
ру и реду у колонијама сјеверне 
Африке; и да је Италија непосредно 
угрожена као Русија и Србија од 
опасности нове балканске конфла- 
грације, коју жели, приправЈва и 
производи Германија ради својих 
и аустријских сврха Влада итали- 
јанска неће моћи смањити још је- 
дном, као за бомбардирање Бара, 
као за интриге и искрцавање ау- 
стријског оружја у Арбанију, као 
за њемачке интриге у Триполита- 
нији — неће моћи још једном сма- 
њити важност догађаја, чије се по- 
сљедице не могу предвидјети. Зато 
је потребно одма противу акције 
германске и аустријске на Балкану 
и у Африци сјеверној предузети 
акцију снажну и одлучну. Треба да



њемачка и аустријска дипломати/а 
у Букурешту, Софији, Атини и у 
Цариграду нађе противу себе ита- 
лијанску дипломатију готову да 
јој не да корака напријед и да јој 
ио сваку цијену осуЈети планове. 
Еле је потребито, да италијанска 
влада, док је па вријеме, испра- 
ви неопростиве погрешке, које ју 
и сувише терете, без обзира на 
држање балканских народа ... 'Гре- 
ба сада утврдити, кад се то прн- 
је није учинило, разлику интереса 
италијанских од интереса њемачко- 
аустријских на јевропском Истоку 
у Азији и у Африци, прекинути о- 
клијевања и неизвјесности, којества- 
рају око нас атмосферу све мутнију 
и задушљивију, и приправити са 
гвозденом одлуком и неограниче- 
ном свијешћу нашу нацијоналну 
будућност."

Још ћемо навести овај свршетак 
једног четвртог чланка: „Када пс- 
пред нас пролазе наши емигрантн, 
које је рат загнао у отаџбнну, ми 
себе питамо: како ћеовидо године, 
до двије, до три бити дочекани у 
свијету, ако ми докажемо још јед- 
ном, да смо народ слаби, без по- 
носа, без смјелости ? Када читамо, 
као што смо читали првих дана, 
дркћуће вапаје неспасене браће, 
питамо се: Што ће они морати 
мислити о нама, ако се у овоме 
часу, у коме би нам било тако лако, 
одричемо да их спасемо?.... И осје- 
ћамо све више, да се Италија сада 
налази на раскрсници... да се сада 
одлучу/е наша маленкост или наша 
величина"

Порука Бугарсној
„Н. Времја" завршује један чланак о 

турско-бугарским односима овом пору- 
ком Бугарској:

Напад Бугарске на Србију прош- 
ле године био је произведен искљу- 
чиво у корист Аустрије. Али је то 
био спор, каквих је пуна историја 
Словенства. Послије неког рока 
раздор овај био би заборављен, 
као што је заборав покрио давне 
крваве сукобе између Москве и 
Новгорода. А сада се тиче најве- 
ћег искушења, којему се подвргла 
Русија и с њом остали словенски 
народи. Величина и непонављање 
исхоријских дана, које преживљу- 
јемо, тако су очевидни, да је у трен 
ока био погажен најважнији сло- 
венски спор руско-пољски. У 
овим часовима свака самостална 
лржава словенска, која би стала у 
редовима наших непријатеља, за 
вазда би изгубила мјесто у нашем 
срцу.

Што значи за Бугарску одрећи 
се од Русије а држати се за руку 
с Аустријом, она знаде по горком 
искуству у прошлој години. Њезин 
пријатељ ју је издао, и остала је 
усамљена без помоћи. Али је и 
тада Русија ипак није оставила, те 
није допустила њезино крајње по- 
ништење. Бугарска се још може 
врнути у родно коло — ц томе је 
сада посљедњи час. С Русијом или 
иротив Русије-. ето избора бугар- 
ским државницима. С Русијом — 
значи ријешити се на можда не 
лако искушење, али и добитку пра- 
ва и могућности на постигнуће 
највиших бугарских идеала. Против 
РусиЈе - значи коначно избрисати 
Бугарску из Словенства и остави- 
ти је на произвољење иолитичких 
стихи/а.

Делкасеова изјава
Парнски дописник „Кориере Дела Сера* 

иитсрвјувгсао је Франиуског Министра 
Иностраних Дјела Делкасе а поводом 
италијанске изјаве о неутралности. Дел- 
касе му је у главноме ово изјавио: 
Ја се нијесам преварио кад сгм при е 
десетак година казао да ће се Ита- 
лија и Француска на кра<у крајева мо 
рати спорвзумјети у питан.у Средоземног 
Мора; то их је море побркало; оно ће 

их и помирити. Неутралност Италије без 
сумње Франпуска је са највећим задо- 
војвством прпмила. јер осим наших ла 
тинскпх осјећен.а, ту су и иптереси. Фран 
цуска м же с« бољом надом гледати у 
свој успјех у овоме рату кад је Игалија 
осгала неутрална.

Алн пма их у Француској који нијесу 
задовољни да Италија остане само неу 
трална. него би хтјелн и њену акцију — 
примијегио је новинар.

О овоме сами Италијани морају суди- 
ти — одговорио је Делкасе.

Мислите лп да (е у интересу Игалије 
да она за све ври.еме рата остане неу 
трална? уиитао је пов шар.

Ироблем |е врло деликатан — одго 
ворио је Делкасе — и страниу је врло 
незгодно у опште давати о томе тачне 
изјаве, јер бн такав мој савјет могао из- 
глелати као заинтересован. Но кад већ 
апелујете на мол практично мишљење. 
казаћу вам једноставно како бих ја остао 
према томе нроблему, кад би ми неол- 
ходно за »ало у дио да рјешавам. Не 
могу вам казаги шта бих радио у томе* 
случају да сам мипистар иностраних дје 
ла: но нагласићу вам ипак нешто: Из- 
вјесно је да ;е ова данашња криза нај- 
страшнија и највећа у историји човјечан- 
ства, по всликом броју људи на бојном 
пољу п по аспирацијп и мржњи раса. Ја 
мислим да ће се п клије рата карта Ев 
ропе знатно измијенити. БудуКи европ- 
ски кошрес мораће радити савршеније, 
а и теже, од онога ко и се састао послије 
Ватерлоа. Разумије се да ће се земља 
днјелити према побједама и жртвама, те 
је и појмјвиво да ће се свак старати да 
дође на конгрес са што више побједа. 
К н«) ће пзгледати Европа послије овога 
конгреса. не би вам знао казати. Једно 
вам могу тврдити да ће Француска и 
Енглеска осгати пријатељице, ие само ио 
осјећајима него и интересима. Шта оне 
сад бране? Бране европски еквилибарод 
претензија њемачке хегемоније. Обије и- 
мају своја велика царства. те им не оста 
је лруго нсго да их бране. То претпо 
стављаући питамо се: „Шго Игалнја 
греба да зазнре од нас?“ Ништа апсо- 
лутно. Напротив Италија може бнтиувје- 
рена да је у интересу и Француске и 
Енглеске да она постоји као јака њихо- 
ва пријатељица. Као така Италија ће бити 
на Средоземном Мору важан елемецат 
равнотеже. Француска и Еиглеска ни на:- 
мање се не противе аспирацијама Ита- 
лије, којима теже осјећаји италијанскога 
народа Ја сам потпуно увјерен ла се ни 
Француска ни Енглеска ни Русија не би 
нротивиле уступању Тријента Игалии. 
Што се тиче Трста такође силе 'ГројНОг 
Споразума не би се противиле да дођеу 
италијанске руке. Говоримо одмах отво- 
рено и о осталим тачкама Јадранског 
Мора. Ни једна од помсшутих сила Тро - 
ног Сноразума, увјерен сам. такође се пе 
би прогивила окупацији Валоне одстра- 
не Италије. А мислите ли ви да се го 
исто може казати за Њемачку? — на- 
ставио је Делкасе — у претпоставци 1а 
Аустрија ие одбрапи све своје провин- 
ције, мислите ли ви да би Њемачка про 
пустила излаз иа Јадранско Море, гд е 
она одавна тежи са свим својим снагама. 
За цијело не. Познате су њемачке аспи- 
рације на Трст.

Према свему томе лако је схватити 
како би се Италија ирема моме мншљењу 
морала држлти у овоме рату. Ра^умијем 
врло добро деликатност овога проблема. 
који је од највеће важности за Италију.

На двору Франца ЈосиФа
По вијестима, које су стигле рус- 

ким листовима у Петроград, даје 
се наслутити, како тужно и у исто 
вријеме смијешно проводи своје по- 
тон>е дане Аустриско Апостолско 
Величанство. Престарјели Франц Јо- 
сиф, како пишу „Биржевија Вједо- 
мости“, и не зна за толике аустриј- 
ске и њемачке поразе. Пред њим 
се крије истипа, а извјештаји ратни 
говоре за њега само о мисгичним 
побЈедама у „храбрости прокуша- 
них армија“ аустријских. Ћесар не 
чита новина. „\еие РгеЈе Рге88е“ — 
његово мезимче — једини је лист, 
који долази владаоцу до руку, па 
и тај у једном нарочитом издању, 
које се сасвим разликује од онога 
за публику!

Обмањивани император сваког 
дана тражи да му се поднесу на 
потпис декрети о новим одликова- 
њима, о наградама, о унапређењи- 
ма. Хоће човјек, пошто види из 
„Г1ресе“ велике подвиге својих ге- 
нерала, да их одликује, да им за- 
хвали у име Берхтолдовог ултима- 
тума.

Кажу да га његова околина с 
муком задржава од тог посла. У 
ред таквих награда пада и унапре- 
ђење фамознога фалскфикатора ди- 
пломатских докумената, грофа Фор- 
гача.

По вас дан проводи Ћесар у — 
молитви. По његовој наредби сва- 
кога се јутра служи у дворској ка- 
пели благодарење за одржане ау- 
стријске побједе!! Ту се сваки дан 
чује пјесма „Те ГЈеит 1аибати8 ‘...

Т Командир Сава Пвтров КовачевиЋ
14. августа нестало је између нас ко 

мандира Саве Петрова Ковачевића. Сноп 
непријатељских куршума изрешетао га је.

Стари иАцо“ није сретније могао про 
вестн и завршити ову шаку земаљскијех 
лана. Бити на свијем бојнијем пољанама 
и окршајима од 1875. п показати се као 
достојан син јуначке куће Ковачевића и 
залити их крвл»у своје браће попа Риста 
и Гаврила, а он дочекати, да буде учес- 
иик нотоњих разрачунавања српскога на- 
рода с његобим вјековним угњетачима, 
иа још и животом својим то маркирати 
на најомиљенијем њему мјесту, — Крњој 
Јели — своме огњишту, не може се друк 
чије сматрати него срећом.

Садашњи рат Загекао га је у 68. годи- 
ни — стара ио годинама, али ипак још 
крјенка и св;ежа. Његов натриотизам и 
жеља, до пред своје потоње дане још 
једном загази у крваву борбу, налагали 
су му, те је од лочетка неуморно радио. 
Ако је гдје требало извидјети неприја 
гељско земљиште, а то скончапо 6иј:о 
са опасношћу; ако ?е некој јединици тре- 
бало показати. земЈвиште куда нма опе- 
рисати; ако је требало извјешћа каквог 
дати о непријатељу; ако је потребан био 
стар, вешт и искусан ратник да новеде 
коју јединицу у борбу. — вазда је тамо 
био командир Сава. Радио је неуморно 
дан и ноћ. Својим смјелим извиђањем 
више пута је изазивао на самога себе 
непријатељску артиљерију и плотуие. 6 
августа изјутра дубоко је ушао на коњу 
испред наше војске у Поље Граховско 
до пред сами непријатељски ланац, све 
док је непријатељ осуо плогун иа њега, 
а артиљерија с Лисца гађала га шрапне- 
лом — и опет се повратио неповријеђен. 
Јахати на коњу и пркосити непријатељ- 
скијем куршумима омиљена му је ствар. 
била још из младих година.

Ноћу између 13. и 14. ав1уста једно 
извиђачкО одјељење из Грахбвскбг .Бата- 
лиона примакло се је Крњој Јели у на 
мјери ла испита непри ател.а н да заобиђе 
и потуче непријатељску извидницу. Брзо 
су нанЈи заобишли непријател>а с бока 
и под пепрнјатељском артнљеријском ва- 
тром енергпчпо га напали. Борба је била 
крвава п ако у малој размјери Покојнн 
Сава добро је схватио значај тога похола 
Појахао |е коња Граховским Пољсм, а 
преко Крша пјешке далеко е ишао пред 
извцдшшом. соколећи момчад, све док 
је изашао на положај, одакле се лнјепо 
може осмотрити непријатеља и пошто је 
исиалио 4 револверска метка. неприја 
тељски плотун угаси му живот! Погннуо 
је, али је и освећеп. Ол 36 непријатсљских 
извиђача 35 је убјено а 1 заробЈвен! Не 
пријатељско појачање принулило је наше, 
те су се повратили натрзг иошто нм је 
једва иошло за руком да изнесу испод 
ватре тијело свог старог командира.

Вратили су се мирне савјести. Задаћу 
ваљаио свршили; свог старог ратника 
достојно осветили. а заробљеника са рат- 
пи^м плијеном надлежним предали.

командиру Сави лака била ова српска 
земЈва, којој се је достојно одужио, а међу 
нама сви;етао и трајан спомен! х.

Дневник
Протест Француске. Опште по- 

штовани у нашој пријестоници по- 
сланик Француске Републике Госп. 
Деларош Верпе предао је јуче, у 
име своје Владе, преко Господина 
Петра Пламенца, Мипистра Ино- 
страних Дјела, нашој Краљевској 
Влади протест Владе Француске 
Републике противу рушења и па- 
љења од стране њемачке војске чу- 
вене историске француске Саборне 
Цркве у стародревноме Ремсу. Ми 
тај кратки, али језовити и до 
сржи костију потресни протест са- 
општавамо на другом мјесту на- 
шега листа. Посланик моћне и са- 
везне, у истини цивилизоване, Фран- 
цуске ставЈва нам на знање тај 
протест и излаже га оцјени нашега 
срца и душе. Нека буде увјерен да 
сесва Црна Гора из дна душе гнуша 

њемачког варварства, показанога 
приликом рушења и једне истори- 
скефранцускеСаборне Цркве,умјет- 
ничке тековине свега човјечанства. 
Ми потпуно дијелимо то гнушањс 
несамоса вазда нам милом Фран- 
цуском него и са свијема осталим 
просвјећеним народима, дајућн из- 
раза својем болу и уврпјеђепом 
човјечанском поносу и узвику:

Стид п срам те било на све ви- 
јекове, варварска војско Вилхелма II!

ОБЗПАПА
На сснову ријешења Кр. Мииисгарског 

Савјета од данас, аустријске новчанице 
цримаће се надржавнкм благајницама са- 
мо ло 15. сеитембра ове године, послије 
ког дапа државне благај|шие обавезно 
их неће примати, а у приватном саобра- 
ћају могу циркулисати према курсу, који 
им сам саобраћај олреди.

Скреће се пажња свима новчаним за- 
водима и појединцима. који имају аусгриј- 
ских повчаница, да их замијсие пашим 
боиовима или другом монетом кол нај- 
ближе царинарнице најдаље до горње! 
дана. У случају да иаринарнице не би 
моментално располагале са довољном 
количином повиа за размјену, истг ће 
издавати нодносиоиима аусгријских нов- 
чаница признанице са потписом сгарјс- 
шине царинарниие под бројем и печатом, 
којс ће им у најкраће вријеме замијени- 
ти псвцем. чим им овај стпгпе од Гл. 
Држ. Благајне.

Цетиње, 25. августа 1914 год. Бр. 7009. 
Министар Финансија и Г'рађевина, 

Р. Поповић.

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

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

Међутим, у приватном саобраћају по- 
чели су циркулисати стари бонони од 5 
псрпера, чија вриједност. разумије се, 
ни;е легачизована. а може се претиоста- 
виги, да ће се и још неповучени боно- 
ои од 10, 50 и 100 нерпера појавити у 
промету на исти начин.

Да би се сузбиле несавјесне спекула- 
ције појединаца, овим се ставља до знања 
заинтерссованима, да језаконом призната 
врнједност само оних бонова од 1 и 2 
пернера с горњим датумом и према томс. 
бонови од / и 2 перпера без датума цр- 
веним мастилом, као и сви стари бонови 
веке вриЈедности, немају законске заштите.

Из канцелЈрије Министарства Финап- 
сија и Грађевина. Број 7919. 26. августа 
1914. год. Цетиње.

0БЗНАНА
Пошто се ирема поновном стјечају Ми- 

нистарства Просвјете и Црквенијех По- 
слова од 19. јуна т. г. број 2624, кп;ц је 
излазио у неколико бројева службеног 
листа, пчјесу још јавнли на попуњење 
упражњених мјеста сви учитељи и заступ- 
ници учитељски, го се овим обзнањују, 
да су то дужни учинити најдал»е до 15. 
овог м;есеца, јер ће се у противном слу- 
чају уиражњена мјеста попунити пријав- 
љенпм већ кандидатима без обзира на 
неиријављене.

Број 3363. Из канцеларије Кр. Мшш- 
старства Просв.ете и ЦрквениЈех Послова 
од 2. сепгембра 1914. г. Цетиње.ОБЗНАНА

У смислу рјешс ња Господина Министра 
Просвјете од данас, ставља се ло знања 
свима учитељима п учитељским заступ- 
ницима, кој I су подни ели кандидације 
за учитељска мјеста. да у најкраћем року. 
било директно, било преко своје сад нал- 
лежне им власти, извијесте ово Министар- 
ство, гдје се који налази, т. ј. да ли у 
бојним редовима или штабу, интеплантури. 
санитету или ма којој установи или над- 
лештву како на бојном пољу тако и ван 
њега. Они, који нијесу у бојном реду, има- 
ју још назначити по чијем су рјешењу на 
односна мјеста одређенк.

Број 3402. Из канцеларије Министар- 
ства Просвјете п Црквених Послова. 
9. септембра 1914 год. Цетиње.

СТУДЕНТ ФИЛОЗОФИЈЕ
ницима гимназије из појединих или свих предме- 
та. Обратити се пнсмено преко књнжаре Рајн- 
вајн под знаком „Студент филозофије“. (52, 1,3)
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