
ГОДИНА VII.

Рукописе влљл слати Уредништву „Вјесникл"
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛЛСЕ АДМИНИСТРЛЦИЈИ

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

БРОЈ 102. 11ЕТИЊЕ, понедјељак 17. човембра 1914. год.■' ---
ЦИ Ј ЕН А:

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

ЗЛ 11рну Гору БРОЈ 10 ПАРЛ
зл Стрлне Земље БРОЈ 20 ПАРА

Ј1ИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИК
АДРЕСА:

„Вјесник* Цетиње, (Црна Гора)

АОРЕ88Е:
„\.Че$тк" СеШ&пб (МопМпб^го)

Кајзер моли Белгијанце
Фелдмаршал фон дер Голц 

губернатор Белгије, посјетио је 
прошле с>боте у Малину кардинала 
Мерсеа, па га је замолио у име 
императора Виљема II, да употреби 
сав свој утицај ради што скоријег 
успостављања нормалног живота у 
Белгији. Фон дер Голц је у исти 
мах замолио кардинала и да се 
постара да склони Белгијанце на 
дружељубиво понашање према Ни- 
јемцима.

То је немало задивило кардинала 
Мерсеа, па је овако одговорио:

„Ја не могу вршити насиље над 
природним осјећањима Белгијанаца, 
који су много препатили. Тешко је, 
врло тешко, ма и понајмање ути- 
цати на белгијско становништво, 
јер је већи дно становништва по- 
бјегао из пограничних области у 
сусједне државе и издржава се ми- 
лостињом, у буквалном смислу 
ријечи “.

На то је фон дер Голц рекао:
„Ми, Нијемци, водимо рачуна 

само о реалним величинама, осје- 
ћања су за нас непозната. Да су 
Белгијанци још од самога почетка 
изабрали други начин акције, Бел- 
гија не би била збрисана са еврон- 
скс политичке карте“.

Гордо је кардинал одговорио фон 
дер Голцу:

„Ваше превасходство, можда би 
Белгијанци по ту цијену могли да 
купе очуваЊе сШЈјЦ' 1П5ЛМТНЧШГ еГ- 
зистенције, али би та срамота била 
то исто што и потпуна смрт њи- 
хове наиионалне сомјссти.44

МЈесто одговора Голц је предао 
кардиналу једно писмо, рекавши:

„Мој крунисани заповједник ми 
је поручио, да Вас замолим, да ово 
писмо предате краљу Алберту. Ја 
знам, да је мој господар, без об- 
зира на све жртве, које смо дали 
у Белгији, сачувао најбол>е осјећаје 
нрема вама и најживље симпатије 
нрема крал^евској породици. Мој 
господар ће учинити све само да 
се дође до ма каквог споразума.“

„Ја бих више волио, да Ви ком 
другом повјерите ту мисију“ — од- 
говорио је кардинал Мерсе.

Фон дер Голц је, послије крат- 
ког ћутања, рекао кардиналу:

„Нећу ни да помислим, да сте 
Ви, као архипастир, способни да 
још већма погоршате биједно ста- 
ње овога несрећног и сломљеног 
народа“.

„Нарочито ја, као слуга цркве, 
не могу свјетовати народ на издај- 
ство према његовом законитом гос- 
подару и да убијем херојски дух 
мога краља" — бЈеше одговор.

„Имајте на уму, да је ово, може 
бити, посљедњи покушај, да се на- 
ђе основица за споразум с вама. 
Послије ћемо с вама поступити у 
тачном смислу старе изреке: „Теш- 
ко побјеђеним!“

Затим је фон дер Голц пријешао 
на застрашивања, па је рекао:

„Мислим да сам дужан да об- 
ратим на Вас већу пажњу“.

„Стојим вам на услузи* одгово- 
рио је кардинал Мерсе, који је доц- 
није послао опширне извЈештаје на- 
пи и краљу Алберту о посјети фон 
дер Голца.

Овдашњи Царско-Руски Војни 
Агент, г. генерал Н. Потапов, при- 
мио је ова службена саопштења:

Петроград, 13 новем. у 215 по 
подне.

На кавкавском фронту у правцу 
Ерзерума завршено је гоњење раз- 
бијеног непријатеља.

За посљедњих дана дошло је до 
читавог низа сукоба јужно од Ала- 
шкертске долине, при којима смо 
разагнали знатну силу Курда, које 
су још и регуларне трупе турске 
помагале.

У осталим одредима није било 
значајнијих промјена.

Петроград, 14. новембра у 1 Г25 
нрије подне.

На лијевој обали Висле наша је 
војска, наступајући од доњег тока 
риЈеке Бзури, дошла до града Гом- 
бина. У центру борбе заузели смо 
град Брезин и села јужно од ри- 
јеке Морге, пошто смо на неким 
мјестима бајонетима потиснули Ни- 
јемце. Између градова Брезин и 
Гдово наша је коњица извршила 
неколико успјешних нападаја на 
непријатељску пјешадију. Док су 
Нијемци одступали, ми смо им за- 
хватили топове, од којих су неки 
били под пуном запрегом. Број за- 
робљених угврдиће се доцније.

У саставЈ њемачке војске, која 
одступа од Рзгова и Тушина кроз 
Брезин, запажена је и трећа гар- 
дијска дивизија.

У рејону Згерж Стриков нана- 
ли смо непријатељску војску са 
стране Лођа. Између Згержа и 
Здунске Воље Нијемци се још др- 
же у шанчевима.

Уопште, на цијелом фронту из- 
међу Висле и Варте битка се за 
нас развија врло повољно.

На фронту Ченстохов Краков— 
Тимбарк наш се успјех истиче све 
јасније. У току 13. новембра наша 
је војска заробила у свему више 
од 4.000 војника. Особито смо ус- 
пјешно напали непријатеља у ре- 
јону доњег тока ријеке Шпрењаве, 
гдје се је нашој војсци предао с ци- 
јелом опремом багалијон 31. хон- 
ведског пука. Исто тако смо заузели 
јако утврђену аустријску позицију 
на лијевој обали ријеке Рабе, коју 
су неки наши дјелови морали ради 
напада пријећи и ако се под њи- 
ма проломио лед, а они газили во- 
ду до појаса. Особито упорно бра- 
нили су Аустријанци Вожнију, коју 
смо отели на јуриш и заробили 
више од 2.000 војника, 10 топова 
и неколико митраљеза.

На десној обали Висле непри- 
јатеЛ) одступа у великом нереду 
према Кракову, енергично гоњен 
нашом војском.

Дух наших армија, које воде већ 
45 дана беспрекидну борбу, огром- 
но је висок, како о томе извјешћују 
поједини команданти.

Добивени су потпуно поуздани 
податци о стању у Кракову: посред 
града, на звонику саборне цркве, 
намјештен је радиотелеграф и ми- 
траљези против наших аероплана.

На кавкаском фронту дошло је 
13. нов. до сукоба са једном јаком 
турском колоном, западно од Јуз 
Верана. У другим правцима било 
је само невеликог препуцавања.

Петроград, 15. новембра у 4*40 
по подне На фронту Прошовице 
Старо— Бжеско—Бохнија—Виснич. 
наша је војска одржала одличан 
успјех. Овдје је у току 13. новембра 
потучена аустријска армија. заро- 
бљено више од 7.000 воЈника, 30 
топова (од којих је 10 под заире- 
гом) и преко 20 митралеза. Наши 
баталијони, који су упали у Бже- 
ско, заробили су остатке 31. хон- 

ведског пука. заједно са командан- 
том 20 официра и 1.250 војника и 
запЈ.ијенили пуковски барјак. Ухва- 
тила смо такође и аутомобил с о- 
фицирима штаба те армије.

ГЈродужујемо енергично гоњење 
непријатеља.

Битка код Лођа наставља се и 
ми смо усијели да се 14. нов. помак- 
нем 9 напријед на неколико мјеста

У Карпатима наша војска напа- 
да знатну силу Аустријанаца.

Петроград, 16. нов. у 12 50 по 
подне. На кавкаском фронту није 
било 14. новембра значајнијих бо- 
јева. Према добивеним извјештајима 
разбијена турска војска претрпјела 
је велике губитке. Тако су на при- 
мјер сви пукови 28. и 29. дивизије 
изгубили скоро половину свега број- 
нога стања. Надаље, потпуно су 
уништена два баталијона 88. пука, 
јако је пострадао 102. пук, а исто 
тако 23. и 24. кавалеријски пук. 
Великих губитака било је и у пу- 
ковима 34. дивизије. У Маслагату 
погинуо је, изгледа, командант 34. 
дивизије, а командант 33. дивизије 
побјегао је и замијењен је другим 
лицем.

Главни заповједник турске војске 
није задовољан дјејством Курда па 
је одлучио да их организује на 
други начин.

Петроград, 16. новембра. у 1120 
у вече. Између Висле и Варте не- 
пријагељ се задржава на својој ут- 
врђеној оозиЈЈији; Стриков—Згерж 
- Шадек -Здунска Воља. Особито 

упорни бојеви вођени су у рејону 
Стрикова и Згержа, гдје смо непри- 
јател>у отели топове, митраљезе и 
заробили неколико стотина војника. 
Наша је војска послије борбе зау- 
зела фронт Главно — Бјел>ави—Со- 
бота.

На доњем дијелу лијеве обале 
Висле Нијемци изводе контра 
нападе.

По казивању заробЈвених губитци 
су Нијемаца огромни: многи бата- 
лиони уопште немају официра, а 
чете су спале на по 60 — 80 људи.

На фронту Честохов—Краков 
није било крупнијих бојева. Ау- 
стријску армију, која је силазила 
према Кракову на ријекама Шре- 
њава и Рабу, разбили смо 13. но- 
вембра и гонећи је потиснулп је 
у рејон утврђења.

У Карпагима заробили смо 14. 
новембра до 1.200 Аустријанаца. 
Черновице смо опет заузели. У 
Источној Пруској пробијамо се на- 
пријед.

Бугарска и Русија
Руски лист „Новоје Времја“ од 

23. октобра донио је под горњим 
насловом чланак, у коме се, између 
осталога, говори:

„Бива таквих политичких моме- 
ната, кад није могуће држати се 
„средине“. Треба се привољети или 
на једну или на другу страну. Та- 
кав је моменат постао сада за Бу- 
гарску.

„Ми тврдо вјерујемо, да се неће 
наћи у Бугарској те пушке, која ће 
пуцати у прси рускога воЈНика. Ми 
такође не вјерујемо у могућност да 
ће Бугарска кренути против Ср- 
бије, савезнице руске, која се бори 
против општег непријатеља Сло- 
венства. Кад би се Бугарска одлу- 
чила на такав злочин, онда би с 
побједоносним свршетком одстра- 
не Русије овога рата настао свр- 

шетак политичке самосталности Бу- 
гарске...

„Али нећемо да говоримо даље о 
могућности таквога жалоснога свр- 
шетка оне државе, коју смо ми 
створили. Такав свршетак био би 
жалостан не само за Бугарску, него 
бн био бескрајно жалостан с тога, 
што би служио као вјечни пријекор 
за бесплодно проливену крв на- 
шијех отаца.

„Бугарска тугује због разбијених 
народних надања, која су се раз- 
била једино кривицом њених управ- 
љача. Она машта и чека жељени 
тренутак, кад ће моћи те наде ос- 
тварити. Сада се показује Бугар- 
ској посљедњи случај, да то пости- 
гне. Кад би часно пружила руку 
Русији, у тијесном савезу са својом 
Великом Ослободитељком, Бугар- 
ска може бити увјерена, да је чека 
свијетла будућност ...

„Нама није баш неопходна по- 
моћ Бугарске. Руска армија и сама 
ће доћи врха главе расклиманој 
империји османлија и дати јој по- 
сљедњи, смртни ударац. Позива- 
јући Бугаре да иду с нама и да 
уједине своју младу војску са рус- 
ким пуковима, који иду у бој под 
окриљем својих многим побједама 
овЈенчаних барјака, ми не помиш- 
љамо на корист, коју ће нам до- 
нијети бугарски војници у борби 
против непријатеља, не, ми зовемо 
Бугарску, да нам се придружи због 
тога, што смо купили њену слобо- 
ду под цијену своје крви, и не мо- 
жемо себи представити, да би та 
велика жртва, коју је припијела Ру- 
сија, била оскврњена. 'Го Русија 
нити би заборавила ни отрпјела, 
оскврњење то би била страшљива 
неутралност Бугарске, која се об- 
зире на Нијемце.

„Русија ратује против Турске! 
Чујете ли, Бугари? Похитајте да 
нам се придружите. Избио је по- 
тоњи, одлучни час. Ако и даље 
будете оклијевали, могли би суви- 
ше закаснити и наћи врата за вас 
већ затворена”.

Данашњи рат (у бројкама)
Данас је у Европи под оружјем или у 

току мобилизације бар двадесег милиона 
бораца, који стају дневно око 250 мили- 
она перпера. Становништво осам зараће- 
них држава износи 432 милиона душа, а 
ако се урачуна и становништво у коло- 
нијама, он.та тај број достиже 883 мили 
она; сама Индија прелази број од 300 
милиона. Ових осам држава представ- 
љале су 1912 год. међународну трговину 
од 121 милијарде и 350 милиона перпера. 
Разне лађе ових држава износиле су 32 
милиона тона од 47. колико их и има 
свега на свијету.

Три велика рата, која су иретходила 
овом садашњем рату: пруско-француски 
(почео 15. Јула 1870. а завршио у маргу 
1871); енглеско бурски (од 11. окгобра. 
1899. до 31. ма|а 1902); руско јапански 
(ОД 9. фебруара 1904. до 31. авгусга 
1905), — ситни су и незнатии при вели- 
чини катастрофе коју доноси овај вели- 
ки данашњи рат.

Економске носљедице посл>едња три 
рата, како су биле знатне. не могу се ни 
из далека упоређивати са страховитим и 
колосалним посљедицама у људству и 
имањима, које ће за собом оставити ова| 
рат народа. НаЈвеђи од прва три рата, 
прускофранцуски, стао је Француску 
21.500 официра и 702.000 војника мртвих, 
рањених и заробљених. А крајњи рачун 
свега рата. подразумијевајући у то губи- 
так Елзаса Лорена предатих Њемачкој. 
достиже суму од 18 милијарди и 125 ми- 
лиона, — даке више но што је износио 
годишњи приход народни. који се 1869. 
године пео до 15 милијарди перпера. а до 
12 милијарди годишње уштеђевине.



Познато је да је Француска у кратко 
вријеме исплатила сва својд дуговања и 
своје финансије опет довела брзо у ред; 
а познато је и како је Бизмарк мислио 
и варао се да 1»е Француску упропастити 
са казном ОД пет милијарди. Али по- 
знато |е и да претпоставка о једном ве- 
ликом рату, који да слаби побједиоца 
као и поб|еђенога, није се обистинила, 
јер Њемачка |е од уједињења 1870. сво- 
јим економским напретком задивила сви- 
јет. Овај примјер пруско-фраицуског рата 
доказује. као што је доказао и рат ру- 
ско јапански. да |е велика тајна: енергиЈа 
за поновним поправљањем.

Али овога иута раг гори истовремено 
у више континената и односи и мноштво 
л*уди и безброј богаства... Бог зна до 
када и са каквим посљедицама.

По писању једног енглеског писца, 
вјероватне посљедице рата, са гледишта 
енглеског, више су ружичасте неготамне. 
Разумије се да је овдје риЈеч нарочито 
о Енглеској. у којој је сталан оптицај 
новчаки; златне резерве јаке; ингересна 
сгопа непромијењена; СИу Лондон остаје 
и сада центар банкарски и новчани, као 
11јто јс уви|ек био. Губитци су незнатни; 
свшет плаћа енглескОЈ трЈОвачко) марнни 
двије и по милијарде годишње. којс ће 
се можда преполовити. али ће наћи на- 
кнаду у лругим економским лриходима.

Енглези вуку велику добит. будући су 
и финанси.|ери и сигурност трговачком 
свиЈету; и онда ће бити нешто губитака, 
али не и прекид прихода. Трговина с ино- 
странством осјетиће губитака, али не вели- 
ких. јер су Енглези ипак госпоаари мора. 
Ефекти финансијски биће мање сигурни 
него при|е рата, пошто |е Енглеска једина 
велика сила која је у вријеме мира. сл*е- 
дујући златним савјетима Гледстоновим, 
имала храбросги да сведе. да смањи др- 
жавни дуг. предвиђајући трошкове око 
рата. за марину и за друштвени мпр. и 
то с природним прираштајем прихода. с 
посредним и непосредним порезом, без 
нових намета.

У посљедњих десет година она је ис- 
платила до III милијона стерлинга др- 
жавног дуга, који је у априлу 1914. из- 
носио свега 651 милијон стерлинга или 
или 16 милијарди и 275 милијона перпера 
(мало више од државног дуга Италије).

Енглеска је пласирала у иностранство 
3 милијарде и 900 милиона фунти стер- 
линга. који јој доносе годишње 300 мч- 
лиона перпера прихода! Од свега гога у 
Европи је пласирано само 170 милиона 
перпера. то јесг 44"/0 од све суме. Све 
кад би се десило да Енглеска изгуби сву 
ту залогу, за њу тај губитак не би пред- 
стављао осјетну штету.

Осјећајући Енглеску тако јаку. финан 
сијски писци њени говоре о данашњем 
рату да би могао трајати неколико година. 
Али ми не вјерујемо у такву могућност. 
јер 20 милиоиа људи данас већ оружаних 
или спремних за оружање. имају своје 
физичке и моралне нерве, кош имају и 
границу почетка и границу моћи. и који 
ће убрзати свршетак овог дивљег рат 
ног стања.

Румунија у опасности
Под овим натписом „Н. Времја“, пи- 

шући о румунској политици у овоме рату 
за вријеме умрлог краља Карола. ова« о 
наставља:

„Како изгледа, овај сукоб изме- 
ђу династичких и националних ин- 
тереса у Румунији престаје. То се 
може претпоставити бар по јучера- 
шњој измјени мисли између пред- 
стадништва румунског научног сви- 
јета и румунскога краља. Универ- 
зитетско изасланство, које је краљ 
Фердинанд примио, њему је из;а- 
вило да садашња ситуација прије- 
ти румунској нацији и држави. Ру- 
муни, који служе у угарској војсци, 
систематски се шаљу у прве редо- 
ве под огањ руске војске. Тако се 
систематски истребљује румунско 
становништво с оне стране грани- 
це. У исто доба у Угарској се 
румунско становништо грозно про- 
гони од стране угарских власти. 
Рат с Русијом тако је постао сред- 
ством за уништавање румунског 
народа. На ту националну о- 
пасност румунски универзитетски 
професори обраћају пажњу Кра- 
љеву и моле га да томе злу стане 
на пут. Румунски научници завр- 
шили су ту представку своме Кра- 
љу овим свечаним ријечима: „За 
Ваше Величанство куцнуо је по- 
сљедњи час; и ако ви остварите на- 
ционални идеал стварања велике 
Румуније, ваше ће име остати слав- 

но у историји из покоЈвења у по- 
кољељеи. До скоро се овакав ко- 
рак није могао ни замислити: он 
је тако близо осуђивања дјелова- 
ња врховне власти, да је готово 
буњење противу ње. Али је сада 
овај корак био боЈве среће. Краљ 
није одговорио гњевом противми- 
јешања универзитетских учитеЈва у 
област полигике, него им је приз- 
нао право и што више дужност 
као васпитатеља омладине, надах- 
њивајући је националним тежњама. 
„У овим свечаним часовима —он 
је рекао — нема више политичких 
странака, него само Румуна“. Краљ 
је даље увјерио професоре, да је 
он одушевљен „истим осјећајима 
као сав народ.“

Овим ријечима је румунски Крал> 
објавио, да династичка политика ру- 
мунске владе одсле уступа мјесто 
националној политици. Истребљење 
румунског народа у Угарској неће 
даље ћутањем одобравати врховна 
власт Румуније, него ће се томе 
опријети. Моћ писмених и усмених 
представка по овом поводу Румуни 
су искусили.. Зато ријечи Краљеве 
могу значити само, да румунска 
влада престаје подржавати непри- 
јатеље Румуније и да устаје у за- 
штиту румунског племена. А то 
значи: пријећи на страну Тројног 
Споразума; учествовати у општој 
борби са свјетским насиљем; обја- 
вити рат Аустрији, и тим добити 
право па законити дио општих пло- 
дова побједе

Посљедњу ријеч Румунија још 
није изрекла; без нестрпљења, него 
с вјером у здрави разум румунске 
владе чекамо, да не закасни.“

■— »■—I ■ ■ ■■■

Ничеовски рат
Римска „Трибуна“ у чланку под 

овим насловом, износи мишљење 
једног анонимног енглеског фило- 
зофа, који је у „Тајмсу“ објавио 
чланак, као одговор француској, 
енглеској и италијанској штампи. Та 
је штампа тврдила, да се данашњи 
европски рат може назвати ничеов- 
ским. Пичеова филозофија имала је 
великог утицаја на Нијемце и навела 
их на странпутицу, проповиједајући 
им да су они једини, по својој при- 
роди и надчовјечној снази, позва- 
ни да буду цвијет људскога рода.

Енглески писац, међутим, тврди 
противно, наводећи да је Ниче 
сасвим друкчије мислио о својим 
земљацима и да их није баш сма- 
трао за изабранике на земЈви. Ево 
шта он сам, Ниче, пише о Нијем- 
цима у „Екце Хомо“:

„Ја вјерујем само у културу фран- 
цуску, и сматрам да је сумњиво 
све оно остало што Европа зо- 
ве „културом“. Што се 1вемачке 
културе тиче, нећу ни да је у обзир 
узимам. Гдје допре њемачко го- 
сподство, ту пропада култура.

„Бити Нијемац то само по себи 
сачињава један аргуменат". „Дајч- 
лад, ибер алес“! Њемачка, Њемач- 
ка прије свега!) то је принцип... 
Нијемци носе на/војој души све 
велике злочине против културе че- 
тири пошљедња вијека“.

Да ли то Ниче благосиЈБа њс- 
мачко оружје, шта ли?

Дневник
Отпутовао у Никшић. Његово 

Величанство КраЈБ отпутовао је ју- 
че прије подне војничким послови- 
ма у Никшић.

Стање у Арбанији. Према вје- 
родостојним вијестима из Арбаније, 
тамо се спремају за напад на нашу 
и србијску границу. У средњој 
Арбанији, Арбанаси мусломани, за- 
ведени од младотурских смутљива- 
ца као и од њемачких и аустријских 
агената, прокламовали су поводом 

турско-руског рата свети рат про- 
тиву Русије и њених савезника, 
т. ј. Србије и Црне Горе. Католички 
Арбанаси то су једва дочекали и 
обећали су своју помоћ. Аустриски 
агенти тумарају по Арбанији, дијеле 
новац и подговарају на непријатељ- 
ство против двију српских краље- 
вина. Пошто се рашчуло да је Е- 
сад-паша, у интересу опстанка саме 
Арбаније, противан таквој акцији, 
запријећено му је, да ће оружје 
смутЈвиваца бити најприје против 
њега управљено.

Као год што су Италија и Грч- 
ка ових дана предузеле у Арбани- 
ји извјесне привремене војничке мје- 
ре предострожности и исте им од 
Великих Сила биле одобрене, слич- 
ним мјерама морале би, у интересу 
своје безбједности, да прибјегну и 
српске краЈвевине, како не би са 
те стране биле изненађене.ТЕЛЕГРАМИ

Ниш, 15. новембра. У току 13. но- 
вембра водили су се бојеви на де- 
сној обали Лима. Овога дана ти 
су се бојеви завршили успјесима 
за нас. Код Конатица продужена 
је борба са непријател>ем, у којој 
су се наше трупе врло храбро др- 
жале. Непријатељ није имао никак- 
ва успјеха на тој страни. Покушај 
непријатеља да преко Саве код 
ушћа Колубаре нребаци једну чету 
завршио се кастрастофом. Чета је 
уништена и један њен мали дио 
заробЈвен. Наша ужичка војска за- 
узела је у току 13 новембра одре- 
ђене нове положаје. Према доса- 
дашњим кратким извјештајима у 
току 14. новембра вођени су бојеви 
на цијелој линији. Ми смо зароби- 
ли преко 1500 непријател>ских вој- 
ника и око 20 официра. На оста- 
лим фронтовима није се десило 
ништа значајније.

Крагујевац, 15, новембра. У току 
14. новембра непријатељ је с нај- 
већом жестином нападао са фрон- 
та Маљен- Љиг—Лазаревац. Ње- 
гови су напади били нарочито снаж- 
ни на нашс положаје код села Гу- 
коша и код села Будовца. Непри- 
јатељ је одбијен на цијелом фронту. 
Код села Гукоши јуришао је три 
пута и три пута био одбијен. Овдје 
су наше трупе пријешле у против 
напад и претјерале непријатеља до 
Сига. Напад код села Дубовца не- 
пријател> је отлочео 13. новембра 
у вече, успјевши да то вече заузме 
једну тачку на десној обали Љига 
Али 14. изјутра наше су трупе при- 
јешле у против напад, разбиле не- 
пријатеље и пребациле преко Љига 
Том приликом заробљена су три 
Непријатељска официра и 589 вој- 
ника. На положајима на десној оба- 
ли Љига, које је непријатељ држао, 
нађено је 600 које мртвих које ра- 
њених, а готово толико код самог 
Љига. Код Лазаревца непријатељ 
је покушао напад на Стубљички Вис, 
али су наше трупе одбиле овај на- 
над и гонећи непријатеља зароби- 
ле 6 официра и 267 војника. У ма- 
њим борбама код Обреновца на 
десној обали Колубаре заробили 
смо 75 војника, исто тако и на о- 
сталим тачкама бојнога фронта за- 
робљене су мање групе непријатељ- 
ских војника, укупно у току овога 
дана заробЈБено је преко 1500 вој- 
ника и 20 официра.

Букурешт, 15. новембра. Редовна 
сесиЈа парламента отворена је данас 
на подне. Краљ Фердинанд који је 
дошао, праћен од Насљедника 
Карола, прочитао је пријестону бе- 
сједу, у којој се вели: Отварајући 
први пут редовну сесију парламен- 
та, моје мисли иду моме љубл>еном 
стрицу, чији губитак једнодушно 
оплакујемо. Мудрошћу, врлинама 
и непрекидним радом посвећеним 
општем добру, Крал> Карол је за- 

писао у историји наше нације нај- 
славније дане. У рату је водио у 
побједе нашу храбру војску, а у 
миру је неуморно радио на раз- 
вићу земље и довео је кроз пола 
вијека своје благодатне владавине 
до завидне висине, па сада с но- 
вјерењем идемо оствбрењу своје 
судбине. У толико болније осјсћамо 
данас губитак овог великог КраЈва, 
што је данашња ситуација необично 
озбиљна. У овим тешким временима 
нама је потребна искрена помоћ 
свијех просвјећених патриота као 
и јединство свију. Убјеђен сам да 
ће те сви бити прожети озбиЈвно- 
шћу садање ситуације.

Лондон, 16. новембра. Лојд Џорџ 
је изјавио у Доњем Дому, да је 
скорашнзи ратни зајам највећи ко- 
јега је до сада Енглеска закл>учи- 
вала. Вели, да је финансијски по- 
ложај веома повољан и да земља 
слабо страда од европског рата.

Нијемци су послали из Францу- 
ске пут Бреславе (према Русији) 
80.000 војника, а 75 топова за 
Краков.

Турци су потпуно напустили по- 
луострво Синај.

Петроград, 16. новембра. Главни 
штаб јавља: Између Висле и Варте 
непријатељ продужава да се држи 
на положајпма, које је утврдио на 
Стрикову и Згерчу, Шадску и Зе- 
дунској. Било ]е очајних бојева у 
крајевима Стрикова, гдје смо за- 
плијенили топова и митраљеза и 
неколико стотина во.ника. Наше 
трупе Ј.мале су бојеве на фронту 
Сопота. Уз лијеву обалу Висле Ни- 
јемци врше прогив нападе. Према 
исказима заробљеника Нијемци су 
имали огромне губитке. Више ње- 
мачких батаљона остали су без 
официра, а четири су спали на 
по 60—80 војника. На фронту Чен- 
стохов—Краков није било оз6ијб- 
них бојева. Аустриска војска, која 
је бранила оближње крајеве на и- 
стоку од вароши, била ]е потучена 
13. новембра и гоњена повукла се 
у утврђења. На Карпатима 14. но- 
вембра заробили смо 1200Аустри- 
јанаца. НепријатеЈБСка војска нагло 
се повлачи из Буковине.

Школска објава
Предавања у Држ. Нижој Гимназдјн у 

Никшићу. иочињу 8. децембра о. год.
Упис ученика вршиће се 1., 2. и 3. 

децембра о. год.
У први разред гимназије примају се они 

ученици це, којима није мање од 10 ни 
више од 14 година, који су свршили че- 
тири разреда основне школе с добрим 
успјехом, а који уз то положе пријамни 
иснит из вјеромауке, српског језика и ра- 
чуна. Сваки од ових ученика треба да 
донесе крштеиицу и свједочанство из 
основне школе.

Пријамни ће се испити примати одмах 
по упису, а накнадни и поновни 4. и 5. 
децембра о. год.

Ученици првог разреда плаћају 4 пер- 
пера на име уписнице. остали по 5 пер- 
пера., а сви осим сиромашних по 2 пер- 
пера на име ђачке библиогеке.

Бр. 184. Из канцеларије управе Држ. 
Ниже Гимназије у Никшићу, 13. новембра 
1914. год. 1,4
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