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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 ПАРА

ЗА СТРАНЕ ЗеМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИК
А Д Р Е С А:

„Вјесник* Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
„УЈезтк* Сеиј^пе (Моп^пе^го)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника* 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСГРАЦИЈИ 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Пред српско-аустријским ратом
— „Новоје Времја* —

Њемачки политички кругови и 
берлинска службена штампа још и 
саде тврде, да је берлински каби- 
нет улагао са своје стране сав на- 
пор, да би аустро-руски конфликт 
због Србије био завршен на ми- 
ран начин. И та се верзија није 
само на један начин понављала. 
Међутим, данас сам имао прилике 
да ово чујем од једнога врло до- 
бро обавјештеног лица:

— Још од самог почетка аустро- 
српског конфликта њемачка дипло- 
матија имала је у њему наЈЖивље 
судјеловање и много је помагала 
да се још вишезаошзри. Раздра- 
жење против Срба било је у Бечу 
врло велико. Оно је вјештачки по- 
државано и од штампе и од по- 
литичара, те је напошљетку дове- 
дено до крајњих граница. Аустри- 
јанци су одлично знали да се по- 
ред таквог и толиког узбуђења 
спор неће ријешити дипломатским 
путем, а на то су и ишли још од 
самог почетка. Гроф Берхтолд и 
|роф Форгач ипаксу вјеровали, да 
ће се циЈела ствар локалкзовати, 
те су били скептици према тврђе- 
њу да Русија неће допустити про- 
паст Србије. Чак и онда, кад је 
наш посланик у Бечу Н. Н. Ше- 
беко изјавио, да сав тај конфликт 
живо узбуђује руску владу и ру- 
ске друштвене и владине кругове, 
п да они не могу остати назаинте- 
ресовани, — Аустријанци ипак нијесу 
губили наде, да ће у пошљедњим 
тренутцима успјети да преговорима 
ограниче сферу неспоразума. У о- 
вим преговорима између аустријске 
и руске владе, иза кулиса стално 
је био њемачки посланик фон Чир- 
ски. Било је случајева када је гроф 
Берхтолд примао ријечи Н. Н. Ше- 
бека, али јеодмах затијем долазио 
њемачки посланик, и све се у је- 
дан мах мијењало.

За наше дипломате било је, на 
тај начин, још од првих дана јасно, 
да је Њемачка намјерна да се ко- 
ристи аустро-српским конфликтом, 
како би своју политику у дјело 
привела. Берлинска дипломатија 
радила је у овом случају са много 
наваљивања, те су Аустријанци по- 
чели полако да губе терен под со- 
бом, претворивши се тако у играч- 
ку, која је била у рукама посланика 
фон Чирског. Сада је несумњиво 
познато, да је ултиматум, који је 
Аустрија била предала Србији, био 
састављен уз помоћ фон Чирског, 
који је судјеловао у свима савје- 
товањима.

У Бечу су одлично знали, да 
Србија ни у ком случају не може 
пристати на тај ултиматум, па је 
ипак аустријска дипломатија тако 
поступала, знајући шта је чека у 
случају аустро-српске компликације. 
Ипак, и у том случају, Аустријанци 
су рачунали да ће се руска дипло- 
матија ограничити само на посре- 
довање. О европском рату нијесу 
мислили. Фон Чирски, са своЈе стра- 
не, на све начине подржавао је 
мисао да се Русија неће умијешати 
у рат, јер ће се у посљедњем тре- 
нутку слика оштро измијенити. Рус- 
ки посланик у Бечу ипак није крио 
од аустро-угарског министра ино- 
страних дјела, да петроградска 
влада гледа на конфликт са Срби- 
јом, као на велику опасност за 
мир, и уз то је помињао да се 
Русија ни пред чим неће задржати 

да би заштитила Србију од не- 
оправданих претензија Аустро-У- 
гарске. Па ипак гроф Берхтолд, 
барон Макио и гроф Форгач нијесу 
вјеровали у могућност рата, стара- 
јући се на све начине да продуже 
преговоре са руском дипломатијом, 
и очекујући да ће наћи ма какав 
излазак. Да кије било утицања ње- 
мачког посланика, који је и суви- 
ше заоштрио односе, несумњиво 
је да би Аустријанци попустили 
у посљедњем тренутку, те ствар 
не би дошла до оружаног кон- 
фликта са Русијом. Представник 
Њемачке ипак је захтијевао одлуч- 
ност и доказивао, да је конфликт са 
Србијом животно питање за Ау- 
стрију. Без обзира на потпуно гу- 
сту атмосферу, преговори између 
аустријског министра иностраних 
дјела п нашег посланика трајали 
су и даље. — Н. Н. Шебеко, како 
кажу, није изгубио наду да ће се 
Аустријанци уразумити, схватити 
сву опасност и отргнути се из снаж- 
них руку њемачких дипломата. Гроф 
Берхтолд, у приватним разгорима, 
давао је разумјети, да је на крају 
крајева цио центар пренесен из 
Беча у Берлин. Догађаји су ишли 
брзо и када је у Бечу примљен 
извјештај о дјелимичномнаоружању 
Русије, пријестоница Аустро-Угарске 
у један мах промијенила је свој из- 
глед. Нестаде пређашњег одушев- 
љења и сви јасно увидјеше ве- 
лику опасност. То се расположе- 
ње још више појача, када дође 
извјештај о ултиматуму који је Ње- 
мачка поставила Русији. Аустријски 
политичари напосљетку увидјеше, 
до какве је пропасти Њемачка до- 
вела Аустрију. И када је Њемачка 
објавила рат Русији, наш посланик 
у Бечу остао је још неколико дана, 
виђајући се и опет са грофом Берх- 
толдом, који је, без обзира на тешку 
ситуацију, покушавао да нађе из- 
лазак из свега тога, како би избје- 
гао рат Аустрије са Русијом. Али, 
у посљедњем тренутку и опета се 
појавио њемачки утицај, те је бечка 
влада, под притиском тог истог 
берлинског кабинета, објавила Ру- 
сији рат. Посљедњи састанак грофа 
Берхтолда са нашим послаником 
био је још један доказ више, да су 
се бечки владини кругови и до 
посљедњег тренутка надали да ће 
избјећи катастрофу; али су, и по- 
ред тога, сваког дана све више па- 
дали под власт и утицај Њемачке, 
док на крају крајева, и ако свјесни 
о непромишљености оружаног су- 
коба и све опасности по своју др- 
жаву, не дођоше чак и до *тога 
да Русији објаве рат. Тешко је и 
замислити сву забуну Беча, који је 
у својим широким масама знао да 
је Аустрија на крају крајева постала 
жртва њемачке интриге и насрт- 
љивости.

Овако говоре и казују лица која 
изблиза познају закулисне стране 
свега што је до сада било.

Измирење итал ијанских и словвн- 
ских интереса на Адрији.

— Проф. Н. Јастребов. —

Италија је својом неутралношћу 
у овом великом рату указала пој- 
мљиво велику услугу Русији и ње- 
ним савезницима.

Можда није погрешна претпо- 
ставка, да се неутралност Игалије 
треба објаснити не толико разли- 
ком у интересима њенима и ње- 

них недавних савезника, колико 
признањем, од стране Русије и ње- 
них савезника, ових или оних права 
на очекивано „аустријско насљеђе“. 
Италији је призната вјероватно још 
и нова позиција, повољнија за про- 
тивнике германизма.

Можда ће и тај нови положај 
Италије бити условљен признањем 
њених нових интереса у „аустриј- 
ском насљећу4. Но, какви су уоп- 
ште ти интереси и у којој се мјери 
смију и могу признати као оправ- 
дани и остварљиви?

Један је круг интереса у „аустриј- 
ском насљеђу" јасан и неоспоран 
за Италију. Он се своди на заузи- 
мање Валоне и њенога залеђа у 
Арбанији, јер би се тиме за Ита- 
лију осигурао слободан излаз из 
Јадранског Мора, а постигао би се 
Јачи економски и трговачки утицај 
на јужни дио Балканског Полу- 
острва.

Али, у Италији има и других, 
ширих, само не више неоспорних 
интереса у погледу „аустријског 
насљеђа“. Под влашћу Аустро- 
Угарске постоји једна „неослобо- 
ђена Италија", коју би требало сје- 
динити с „великом отаџбином*. Г1а 
што представл^а сама по себи та 
„НаПа 1ггј(1еп1а“? Ништа друго до 
770.000 Италијана, (према попису 
из 1910. год.) који живе у Аустрији, 
нарочито у 'Гиролу с Форалбергом, 
у Горици са Градишком, у Трсту, 
Истри и Далмацији, и њих би 
жељела Италија добити заједно са 
земљиштем што га они данас држе.

Већина Италијана у Аустрији — 
њих 391.000 — живи у масама у 
јужном Тиролу с Форалбергом, у 
близини Италије (у 'Гиролу 386.000, 
а у Форалбергу око 6 000), у крају, 
који се назива и „Трентино.“ На 
тој територији има Италија неоспор- 
но право, против кога се не подижу 
никакви приговори са стране Русије 
и Словенства.

Сасвим друкчије стоји ствар с 
осталим областима Аустрије, у ко- 
јима има италијанског становни- 
штва, а које се простиру дуж сје- 
верне обале Јадранског Мора. У тим 
областима — у Приморју и Далма- 
цији — на простору од 20.800 кв. 
километара жипи око 386.000 Ита- 
лијана, т. ј. нешто мање од поло- 
вине свега италијанслог житељства 
у Аустрији. Но, баш у том истом 
Приморју и Далмацији живи и 
1,045.467. Словена, од којих је 
778.853 Србо-Хрвата и 266.614 Сло- 
венаца. Само један факат говори 
довољно јасно, да би одступање 
Приморја и Далмације Италији била 
највећа неправда за Словене, коју 
би они горко осјетили због скром- 
ног броја српско-хрватског (10 ми- 
лијона) и словеначког народа (око 
1 и по милијона). Осим тога то би 
за оба словенска народа било уби- 
ствено, јер би били потиснути с 
мора.

Ево још неколико убједљивих по- 
датака:

У Далмацији, на примјер, има 
Србо-Хрвата 610.000 (96*1в%)> а 
Италијана само 18.000 (2\4° 0). Како 
ту може уопште бити говора о не- 
каквим правима Италије на Дал- 
мацију?

У Истри живи 147.000 Италијана, 
али упоредо с њима и 223.000 Сло- 
вена (168.000 Србо-Хрвата и 55.000 
Словенаца). То значи, да Италијани 
овдје сачињавају само 3815° о ције- 
лог становништва, а Словени 5778%.

У Горици у Градишкој има Ита- 
лијана 90.000 (36 06%) а Словена- 
ца 154.000 (6Г85%).

Једино град Трст са својом околи- 
ном показује превласт италијанског 
елемента над словенским. Ту има- 
де Талијана око 118.000 (62.31%), 
а Словена око 59.000 (30%). Па 
ипак је околина 'Грста сасвим сло- 
венска (ово 30.000 душа).

Једном ријечју, Италијани могу 
с правом претендовати само на 
Трст и његов округ, јер без тог 
округа не може Трст да постоји.

Коначно, не треба захтијевати од 
Италије да се одрече 357 хиљада 
својих сународника у Приморју 
(Горици, Истри и Трсту), који овдје 
представл>ају занатлијско трговачки 
елеменат. Срећом се даду легитимни 
интереси Италијана и Словена раз- 
граничити и измирити. Италији могу 
припасти, осим Трста, још и чисто 
талијански дјелови Горице с Гра- 
дишком и Истром, као што треба 
да остану Словенима словенски дје- 
лови тих области. 'Галијанске и сло- 
венске територије нијесу прошаране; 
талијански дјелови, који се пружају 
на запад, нарочито у Горицу, при- 
ближују се Италији, а у Истри 
заузимају фронт према италијан- 
ској обали. Ако у градовима Истре 
и Горице, који припадну при ова- 
квој подјели Словенима, остане Ита- 
лијана као у далматинском Задру, 
то неће ништа сметати, јер ће Ита- 
лија у округу града 'Грста и у за- 
падној Исти добити готово подјед- 
нак број Словена. Ја мислим, да би 
Италија била дужна повратити Сло- 
венцима 43.000 њихових саплеме- 
ника, који данас живе у Удинској 
Префектури, а који непосредно при- 
падају Словенцима из Горице и 
Градишке.

Добивајући много овим братским 
споразумомса Словенима, Италијани 
неће изгубити ништа свога. Ето, у 
ДалмациЈИ су Италијани одавно из- 
губили историјску превласт над 
Србо-Хрватима и у законодавном 
тијелу и у администрацији и у шко- 
ли и у судовима. Данас Италијани 
доминирају над Словенима у Го- 
рици и Истри (у Горици има 15 
посланика Италијана и 14 Слове- 
наца; у Истри 26 Италијана и 18 
Хрвата и Словенаца); затим у зе- 
маљским управама гдје су 3 члана 
Италијани а 2 Словени; па у школи 
особито средњој, гдје Италијани 
имају 8 а Словени само двије средње 
школе — па ипак, кад на основу 
правичнога споразума са Словенима 
изгубе своју превласт, неће постра- 
дати у својим законитим правима.

Већ и сада нема оштрих непри- 
јатељстава између Италијана и Сло- 
вена на Јадрану. Пошто се спорна 
питања међу њима ријеше у духу 
права и законитости, њима ће овла- 
дати пријатеЈБска Јвубав, којој се 
почетак находи у старом и плодо- 
носном културном утицају Италије 
на западни дио јужнога Словенства. 
Те везе треба данас да обнови 
једнодушна борба с „Тедескмма“.

„Биржевија Вједомости“.

Постанак Тројног Савеза
Било је 7. октобра 1889. када 

се је предложила идеја Тројног 
Савеза. Тога истога дана су гроф 
Андраши и принц Хајнрих де Рајс, 
као опуномоћеници својих влада, 
потписали уговор савеза између 
Њемачке и Аустрије. Темељ овог 
уговора био је исток или „ориент“,



под којим називом избија више 
његова значајност и важност. Ста- 
ро пријатељство између Русије и 
Њемачке било је доказано у рату 
од године 1870—71. и исто је по- 
чело охлађивати се од руско тур- 
ског рата. Бизмарк је био послао 
своје људе у Беч, да приправе те- 
рен и прилике за савез.

Руски цар писао је три писма 
цару Виљему у којима је изискивао, 
да се међе Новог Назара уреде по 
жељи Русије и да Њемачка гласа 
и оправда њезине приједлоге. Ви- 
љем је доставио ова писма своме 
канцелару Бизмарку у Гастајп и 
овај је ради њиховог озбиљног и 
енергичног садржаја свјетовао свог 
цара, да пише у Петроград и за- 
хтијева, да се преговори држе јав- 
но и службеио а у исто вријеме 
писао је грофу Андрашију (тадаш- 
њем Берхтолду) да дође у Гастајн.

'Гу је канцелар извијестио аустриј- 
ског министра о цјелокупној изва- 
њој политици, као и о везама са 
Русијом а особито га је упозорио 
на наведена три писма и изразио 
је при томе мњење, да Русија може 
да говори у тако енергичном и за- 
хтјевном тону, јер је везана са 
Француском на темељу чега не би 
остајало никаково друго средство 
него чврсг и одлучап савез Аустрије 
са Њемачком. Оба министра засту- 
пала су исто мњење и 21. септем- 
бра упути се Бизмарк личио у Беч, 
да конферира о тој ствари са Фран- 
цом Јосифом и 24. истог мјесеца 
били су темељи будућег уговора 
већ углављени. Цар Виљем за вољу 
старом пријатељству, колико и ради 
родбинских веза, што су га спајале 
са Петроградским Двором, није се 
хтио приволити на овај уговор Све 
до половине октобра морао је Биз- 
марк сву своју силу улагати, да се 
цар одлучи прихватити попуђени 
савез. Овај уговор носи дан „7. 
окгобра 1879.“, као дан потписа, али 
јеистибиопо њемачком цару тек 15. 
октобра потписан у Баден-Бадену

Италија се је придружила том 
савезу тек годпне 1883 Након раз- 
них натезања савезса Италпјом био 
је склопљен у три разна уговора, и 
то између Аустрије и Њемачке, из- 
међу Њемачке и Игалије, и између 
Италије и Аустрије. Први уговор 
објелодањен је био текЗ. фебруара 
1888. када се |е држао рат између 
Русије и Аустрије неизбјежив, остали 
уговори нијесу никада угледали 
свјетлост дана а изгледа и да неће 
никада.

Године 1891. био је уговор са- 
веза по први пут обновљен, и то 
послије 12 година, 18. јуна 1902. 
потписали су га у Берлину канце- 
лар гроф Билов, носланик аустро- 
угарски гроф Сечењи — Марић и 
талијански посланик гроф Ланца. 
Овом приликом догодио се је је- 
дан оригиналан случај. Министар 
спољннх послова талијански Вискон- 
ти Веноста је склопио са Францу- 
ском уговор због 'Гриполитаније и 
Марока сакривајући га пред својим 
савезницима, јер је био донекле у- 
перен против Њемачке.

Његов насљедник Принети упо- 
требиоје прву прилику да упозна 
свијет са овим уговором, што је 
имало за посљедицу потпуно не- 
повјерење између савезмика.

Што се 1912. није могло пред- 
видјети, догодило се сада, уговор 
био је поново обновљен по други 
пут ту недавно, а сада када би 
савез морао показати своју велику 
чврстоћу и силу према 'Гројном Спо- 
разуму, Италија за свој властити ин- 
терес и по налогу више силе, воље 
народа, мора да остави своје савез- 
нике на цједилу и изјављује своју 
неутралност у којој се неће моћи 
дуго одржати; јерта већа сила, која 
ју је приморала на прекршење ри- 
јечи, тражи, да се талиЈанско оружје 
скрене према Аустрији.

Кано су Аустријанци
ухватили Татарина

О козачкој коњичкој вјештини 
причао је петроградском дописнику 
„Морнинг Г1оста“ један чиновник 
из Лавова ово: Један аустријски 
генерал, сазнавши да су му војници 
преко сваке мјере застрашени при- 
чама о козачкој одважности, одлучи 
да их очигледно увјери, да је козак 
обичан војник, као и сваки други, 
па нареди да му се по сваку ци- 
јену ухвати један жив козак и до- 
веде. 'Го се како тако, послије ду- 
жсг времена, и изврши, и козак би 
доведен пред генерала. Генерал, 
сједећи на коњу, објасни војницима, 
да козак није ништа необично, и 
да ће им сад то доказати. Он на- 
реди да се козак одријеши, па ви- 
дјевши да овај разумије знаке, даде 
му сабљу да покаже шта умије 
њоме радити. Аустријски војници, 
скупЈвени наоколо, уживали су у 
шали. Козак поче млатати сабљом 
по ваздуху, па ударивши у дивљу 
дреку, која је као нека врста језика 
у свих народа у којих је љубав 
прсма коњу развијена, вину се од- 
једном на седло иза генерала. За- 
тим натјера коња да удари у го- 
милу војника, који не могоше при- 
пуцати да нс би убили свог коман- 
данта, те се уклонише с пута. Ко- 
зак појури своме логору, а аустриј- 
ске предње страже, упрепашћене 
генералом и козаком на коњу, опале 
неколико мегака насумце за тим 
интересантним паром без икаква 
ефекта. Тако генерал допаде рус- 
ког ропства, убијеђен да у тим 
несрећним козацима мора бити 
„нечег ђаволског“.

Бојеви на Грахову
Граховац, 3. октобра 1914.

Трупе Херцеговачког Одреда у борба 
ма од 27. до 30. октобра већ су ио трећи 
пуг показале храброст и прегалаштво 
сво ствено нашем војнику.

Надчовјечном борбом храбрих наших 
војника одбијен је и уништен и овом при- 
ликом много надмоћнији неприЈатељ.

Послије пораза на Грахову 5. и 20 авгу- 
ста, непријатељ је са снагом од шест 
бага.1иона. 12 топова, неколико митра- 
љеза и претходним аеропланским изви- 
ђањем, навалио на Клобук, да продре у 
правцу Вилуса. Ваљда је нови командант 
Балканеког Ратишта хтио да и он поку- 
ша сво|у рагну срећу и војничку вјешти 
ну на Црну Гору, али је Црногорац и 
овом приликом потврдио ону нашу изре- 
ку, да бој не бије само свијетло оружје, 
већ бој бије и срце у јунака. Сва непри- 
јател>ска савремена техничка средства раз- 
била су се о нашега челик јунака.

Позиције према Клобуку држале су у 
почетку врло мале јединице храбре вој- 
ске Херцеговачког Одреда. а затим су 
им стизала 28. и 29. окг. у помоћ. осо- 
бином хитрином ствојственом само Цр- 
ногорцу, већа појачања, која су у четво- 
родневној непрекидноЈ борби показала 
неумориву храброст. У исго вријеме је 
Дврсник у правцу Тимора и Омутића 
засипас као градом наше борпе на оној 
сграни. Они су јуначки одбијали жестоке 
нападе наших непријатеља, док их Је наша 
аргиљерија са особитом прецизношћу 
засипала гранатама и ућуткивала.

Послије четворо дневне борбе, непри- 
јател. се, пред необичним прегалаштвом 
и храброшћу наших трупа, морао повућн. 
оставивши за собом велики број мртвих, 
рањених и заробљених, а да је велики 
пораз претрпно. свједоче и 7 отетих 
официрских сабаља, небројено пушака и 
опреме, као и искази заробљеника о уни- 
штењу њихових трупа. погибији официра. 
а међу њима и једног мајора.

Наша је Врховна Команда са особитим 
интересовањем и савјеговањем пратила 
ток операција и по усојешном, сретном 
свршетку, у знак захвалности, упутила 
команданту Херцеговачког Одреда и под- 
ручној му војсци овакав телеграм:

„Команданту Херц. Одреда Г'раховац
Ваш извјештгј број 2018. примио сам 

са особитим задовољством. Вама, свима 
старјешннама и храбрим групама Вашим 
честитам на упорно издржаној четворо- 
дневној борби и јуначки одбијеним на- 
падима непријатељским. онако како се то 
вазда од дичних Црногораца и очекива- 
ти могло. Начелник ИЈтаба,

генерал Божа ЈанковиК".

На ову му је честитку у име војске 
Командант Одреда. уз особиту захвал- 
ност. одговорио:

„На Вашу честитку нод број 2038. 
приликом четвородневних борба подруч- 
них ми трупа. одржзних над много над 
моћнијим непријатељем, ја. официри и 
војска од срца смо захвални и подстак- 
нути на неирекидну н неуморну борбу до 
коначног ријешења нашега српског пи- 
тања.
П. Командант Одреда, Ђ. Петровић".

Разочарање у Бечу
Лондонски „'Гајмс41 пише:
Дописник из Млетака јавља нам 

да је срио на италијанско-аустри]- 
ској граници неке који су се вра- 
ћали из Беча. Поређујући утисак 
који је добио од њих са оним који 
је имао од оних из Берлина, кон- 
статовао је, да је термометар нада 
у Бечу нижи за неколико степена 
од оног у Берлину. Берлину је не- 
лагодно, жудан је новости, окануо 
се свог ранијег повјерења, али Беч 
огворено страхује када је брзо 
отишла она опијеност која је вла- 
дала свијетом кад се нредавао онај 
брутални ултиматум Србији, и он 
је страшно кажњен. Удар јачи од 
свих, па и од пораза којс су Руси 
задали, то је потпуно насједање 
охоле царске војске у малој Србији. 
Разочарање се видп на сваком лицу. 
и то разочарање није далеко од 
очајања. Аустрија полаже сву своју 
наду у Њемачку. „Једино нас Ње- 
мачка може спасти", чита се између 
редова у бечким листовима.

Дневник
Министарске вијести Г. Г. Це- 

ровић, министар просвјете и цркве- 
них послова, отпутовао је службе- 
ним послом у Никшић.ТЕЛЕГРАМИ

Рим, 15. новембра. Висконти Ве- 
поста, бивши министар спољних 
послова умро, је јутрос у девет сати 
прије подне.

Атина, 15. новембра. Јак земљо- 
трес осјетио се јуче у западној Грч- 
кој и на јонским острвима. Центар 
потреса био је између Левкаде и 
Крфа. Неколико кућа у Левкади 
срушило се Има и три жртве. Ма- 
теријална штета је знатна.

Берлин, 15. новембра. Државни 
канцелар Бетман Холвег стигао је 
јутрос у Берлин.

Рим, 15. нов. Агенција Стефани 
јавља из Барија, да је јуче у подне 
на пет километара од Барија на 
обали Св. Ђорђа запажена једна 
мина, гдје плови на малој даљини 
од обале. 4 радника приближило 
се мипи да је извуку, кад је она 
усљед јаких таласа експлодирала и 
убила сву четворицу.

Париз, 16 повембра. „Хавас“ са- 
општава, да је њемачка топовска 
паљба постала живља, али да се 
врло често врши са топовима од 
11 милиметара. Тешка артиЈверија 
слабо је улазипа у акцију, те према 
тима условима артиљеријска борба 
је окренула у нашу корист. У Бел- 
гији је наша пјешадија освојила не- 
колико тачака ослонца на сјеверу 
и истоку Ипра. У околини Араса 
напад од прилике трп пука про- 
тивника пропао је потпуно послије 
некђлико контра-напада извршених 
с једне и с друге стране. У околинп 
села Фе допрли смо до самих од- 
бранбених жица. У околини Ена 
између Ваји и Бери-о—Бака уни- 
штени су митраљези и купола од 
топова од 30 см. У Вогезима три 
контра-нападаја непрпјатеЈВСка била 
су сузбијена.

Петроград, 16. новембра. Битка, 
којој је центар Лођ, наставља се у 
корист Руса. Аусријанци, жестоко 
потучени, одбачени су на Краков. 
Дописник „Морниг 11оста“ вели, да 

ке побједа руска задивити цио сви- 
Јет, јер су Руси потукли. најбоље 
њемачке трупе. Таког пораза се не 
пампти од Наполеновог времена.

Њемачке крстарипе изгледа да 
нијесу још изашле из чилскпх вода. 
(Нарочити извјештај).

Петроград, 17. нов. Нијемци као 
и Аустријанци покушавају да уби- 
једе пољски парод, да је Генера- 
лисимус повукао своје раније дато 
обећање у познатом позпву упу- 
ћеном народу пољском. Новодом 
тога гувернер Варшаве је издао 
проглас, којим се изјављује да су 
ови гласови злонамјерно пуштени 
и иду на то да докажу како је Ге- 
нералисимус промијенио своје ми- 
шљење. Пошго су ти гласови без- 
условно лажни, то нетреба ни да 
нађу никаква одзива међу Слове- 
нима сједињеним у борби против 
вјековног пепријател>а. (Вјестник).

Париз, 17. нов. На цијелом фрон- 
ту је било мирно, осим у Аргони, 
гдје напади њемачки нијесу имали 
никаква успјеха.

Рим, 17. нов. 50.000 аустријских 
заробљеника, по пародностп Сло- 
вени, који су интернирани у Кијеву, 
траже да ступе у редове руске 
војске.

Аустријанци су напустили Черно- 
вице усЈвед побједоносног напре- 
довања руске војске у Буковини.

Руси су на бајонет истјерали на 
многим тачкама на лијевој обали 
Висле Нијемце из њихових опкопа. 
Руси су у Карпатима имали знат- 
них успјеха.

„Матен“ јавља из Нетрограда, да 
је једпа њемачка крстарица пото- 
нула код Либаве, а крстарица „Кај- 
зер Виљем“, наишавши на мину у 
Балтичком Мору, такође је потону- 
ла. (Нарочити извјештај,)

Рим, 17. новембра. Крстарица 
„Калабрија“ је отпловила за обале 
Сирије. (Нар. извјештај).

Париз, 17. повембра. Артиљерија 
је обалила код Ипра један њемач- 
ки биплан са три авијатичара, од 
којих је један мртав. (Нар извјештај).

Петроград, 17. новембра. Руси 
су ушли у Гумбинен п заузели Брез- 
ну, потукли су њемачку пјешадију 
и заробили артиљерију. На страни 
Лођа Нијемци се још опиру, а у 
предјелу Стрикова настављају се 
борбе. На фронту Ченстохов—Кра- 
ков Руси успјешно напредују. Уз 
дуж доње Шерњаве заробили су 
један њемачки пук. На лијевој оба- 
ли Лабе заузели су утврђене ње- 
мачке позиције. На десној обали 
Висле Нијемци бјеже у нереду. (Нар. 
извјештај).

Париз, 17. новембра. Предсјед- 
ници Републике, Сената и Нарла- 
мента пошли су у Главни Квартир 
и предали Жофру војну медаљу 
као знак народпог празнања. (На- 
рочити извјештај).

Бордо, 17 нов. Флотафранцуско- 
енглеска блокира Јадранско Море 
и Дарданеле, брани обале Египта, 
и Суецки Канал. (Нар. извјешта)).

Школска објава
Предавања у Држ. Нижој Гимназији у 

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

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

ученици це, који.ма није мање од 10 нн 
више од 14 година, који су свршили че- 
тири разреда основне школе с добрим 
успјехом, а који уз то положе нријамни 
испит из вјеронауке, српског језика и ра- 
чуна. Сваки од ових ученика треба да 
донесе крштеницу н 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 библиотеке.

Бр. 184. Из канцеларије управе Држ. 
Ниже Гимназије у Никшићу, 13. новембра 
1914. год. 2,4

Штампа Кр. Ц. Државне ЈЈЈтампарије Власник и одговорни уредник проф. Јовам Николић


