
БРОЈ 113. ЦЕТИЊЕ, понедјељак 8. децембра 1914. год. ГОЛИНА VII.
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
ЗЛ СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

А Д Р Е С А:
„Вјесник*4 Цетиње, (Црна Гора)

АБКЕ88Е:
„Ујезтк* СеОДпб (Мотепецго)

РуКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УРЕДНИШТВУ „ВјЕСНИКА* 

А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Врховна Команда саопштава:
На црногорском, српском и ру 

ском ратишту, 4. и 5. децембра 
није било важнијих промјена.

Закључно са 3. децембром избро- 
Јено је робова и плијена у Србији:

286 официра, 39.690 војника 
160 тоиова, 70 митраљеза, 400 
пољских кара, 2164 кола, 2470 ко- 
ња и огроман остали ратни мате- 
ријал.

У току 6. и 7. децембра није се 
десило ниигга важније на Црно- 
горском и Српском ратишту.

Овдашњи Царско-Руски Војни 
Агент г. генерал Н. Потапов, при- 
миојеова службена саопштења;

Петроград, 5. децем. у Г10 по 
подне. Наша коњица са предњим 
дјеловима наше војске прешла је 
границу гонећи у Млавском правцу 
разбијену њемачку војску, у саставу 
од више корпуса. Нри том прого- 
њењу непријатељу је заробљено 
много војника, а заплијењено му 
је некокико топова с осталим рат- 
ним материјалом.

На лијевој обали Висле и у за- 
падној Галицији није дошло 3. де- 
цембра до крупних бојева.

У току посљедње седмице ноку- 
шао је гарнизон Пшемисла неко- 
лико испада, али су сви ти испади 
одбијени уз велике губитке за не- 
пријатеља. Кад смо 2. децембра 
одбили један такав испад, заробили 
смо неколико сготина војника и 
вшг.е митраљеза.

На кавкаском фронту продужа- 
вају се нсзнатни бојеви. Опажена 
су појачања турске војске у Ван- 
ском вилајету, на перзијској граници.

Петроград, 6. децем. у Г50 по 
поноћи. На лијевој обали Висле, 
пошго су у току више дана одби- 
јсни сви непријатељски нападаји, 
наступило је потпуно затишје. Како 
су неки дјелови наше вохке при- 
јешли ријеку Бзуру, а на Карпа- 
тима Аустријанци продужили поја- 
чавати своју снагу, указала се је 
неопходна потреба, да се изврши 
ново групирање неких наших ар- 
мија.

Јучер смо задржали наступање 
непријатеља у западној Галицији. 
На фронту Санок Лиско ми смо 
развили успјешну офанзиву. Овдје 
смо заробили до 3.000 војника и 
заплијенили неколико топова и ми- 
траљеза.

Петроград,6. дец. у 7 сати у вече.
На десној обали Висле нема про- 

мјене. Покушаји непријатеља да 
иријеђе десну обалу Висле код мје- 
ста Дебрежина, одбијени су нашом 
артиљеријском ватром. Непријатељ 
је био принуђен да хитно остави 
острво на Висли, које је био заузео, 
а ми смо при том заплијенили ње- 
гове понтоне.

Почиње да се развија борба на 
Бзури, гдје је наша војска одбила 
неколико њемачких нападаја.

На осталим дјеловима лијеве о- 
бале Висле дошло је само до су- 
коба између предњих стража.

У западној Галицији, у бојевима 
на лијевој обали ријеке Дунајца, ми 
смо у ноћи од 4 5. децембра из- 
нова заробили до 1.000 војника из 
оне истс њемачке дивизије, која је 
већ с нама била прије у борби.

Знатан дио гарнизона у Пшеми- 
слу покушава да се пробије у прав- 
цу Бирча. Наша војска води овдје 
борбу под повољним условима.

На кавкаском фронту није било 
5. децембра значајнијих сукоба.

ТЕЛЕГРАМИ
Крагујевац, 4. децембра. У току 

1. децембра водиле су се код Би- 
ограда цијелога дана упорне борбе; 
Непријатељ је на положајима за 
непосредну одбрану вароши давао 
посљедњи очајн.ч отпор. Преко ноћ 
наше трупе јуришем су заузеле и 
ове положаје и сатјерале неприја- 
теља на саму ивицу вароши. Из 
јутра 2. децембра успјешном ватром 
наше артиљерије порушен је не- 
пријатељски мост, који је био по- 
дигнут на бреговима низводно од 
савског моста жељезничког. На на- 
шој обали остаје усљед тога огро- 
ман непријатељски трен и велики 
број непријатељских војника. Овај 
плијен и ови заробљеници још се 
пописују. Око 9 часова прије подне 
наше су трупе побједоносно про- 
дрле у варош, прво развиле српску 
заставу на Краљевом Двору и Би- 
оградском Граду. На осталим дје- 
ловима фронта није се десило ништа 
значајније.

Ниш, 5. лецембра. Његово Ве- 
личанство Краљ одговорио је на 
поздрав и чесгитку Предсједника 
Народне Скупштине овим телегра- 
мом: Господину Андри Николићу, 
Предсједнику Нар. Скупштине — 
Ниш. Изјавите вашим друговима у 
Народној Скупштини моју захвал- 
ност на лијепим и искреним рије- 
чима дивљења и захвалности за 
велике успјехе, које је храбра срп- 
ска војска за ових неколико дана 
постигла и тиме себи и српском 
народу извојевала прво мјесто међу 
великим народима. — Петар.

Ниш, 5. дец. Овдашњи Велико- 
Британски посланик доставио је 
Предсједнику Мин. Савјета г. Н. 
Пашићу ово саопштење: Посланик 
Њ. Величанства добио је налог од 
Сер Е. Греја, да испоручи Краљ. 
Српској Влади израз честитања од 
стране Вчаде Његовог Величанства 
за заузеће Биограда, којим је чином 
сјајно награђена херојска борба 
српске војске.

Крагујевац, 6. децем. У току 4. 
децембра ни на једном фронту није 
се десило ништа значајније. Један 
заробљени аустриски официр изја- 
вио је, да је приликом свога пре- 
ласка на наше земљиште преко 
моста код Саве видио, како је а- 
устриски монитор „Самош“ експло- 
дирао кад је наишао на мину ви- 
ше савског моста. Приликом на- 
шег наступања ка Биограду ухва- 
тили смо ове разговоре на непри- 
јател>ској телефонској станици у 
селу Кијеву: 1. наређује се коман- 
данту 8. корпуса да предузме на- 
пад. Командант одговара да су 
његове трупе противне наступању 
и да са себе скида сваку одговор- 
ност; 2. наређује се трупама да 
баце све у Саву што се при одсту- 
пању не може спасити; 3. између 
штаба 3. дивизије 8 корпуса и 1. 
бригаде чује се свађа и препирка 
око одступања; пзвјештај да су 
многи официри рањени; 4. један 
командант извјештава да је два 
српска напада одбио, али да срп- 
ске трупе масама надиру на коти 
324 (Торлак). Одговорено му је, да 
ће му се хитно послати у појача- 
ње 4. и 17. пук.

Ниш, 6. децембра. Наредба Вр- 
ховне Команде цјелокупној војсци 
послијеосвојења Биограда: „Јунаци! 
За дванаест дана снажних напада, 
тешких маршева и љутих бојева ви 
сте, мили јунаци, починили чуда од 

јунаштва и дали сјајан примјер по- 
жртвовања за Отаџбину и Слободу. 
Историја ће златним словима за- 
писати ваша славна дјела, а поко- 
љења ће причати о вашем јунаштву. 
Ваши ће се потомци гордити ва- 
шим дјелима. Сјај вашег оружја 
блистаће кроз вјекове. Европа вам 
се диви, а наши савезници одушев- 
љавају се сјајним дјелима маленс 
српске војске. Снажним ударцима 
срушили сте непријатељима и уда 
рили чврст темељ великој срећној 
Србији. Спасли сте част нашег на- 
рода, повратили сте и од неприја- 
теља отели наш пријестолни лијепи 
Биоград. Ослободили сге своју милу 
земљу од најезде охолог завојевача 
и претјерали сте мрског непријатеља 
преко Саве и Дрине. Силним напа- 
дима разбили сте више од 5 неприја- 
тељских корпуса и задобили силне 
трофеје: заробили сте 274 официра, 
преко 40.000 подофицира и војни- 
ка, заплијенили сте 3 заставе, пре- 
ко 130 топова, 70 митраљеза и сил- 
ни ратни материјал, и по трећи пут 
побиједили сте непријатеља, задо- 
бивши побједу којој у историји не- 
ма равне. Били сге и остајете не- 
побједни јунаци! Захваљујући вам 
из свега срца за ваше јунаштво и 
за ваше пожртвовање, Ја вас гр- 
лим и пун поуздања за бољу бу- 
дућност поздрављам завјетом: уви- 
јек напријед и за срећу наше отаџ- 
бине и слободу српског племена! 
С нама је Бог. Нека је свијетао 
спомен палим на бојном пољу! Жи- 
вјела моја дична војска! — Врхов- 
ни Командант Насљедник Алек- 
сандар“.

Овдашњи белгијски посланик г. 
Мишот де Вел упутио је ово пис- 
мо Предсједнику Министарског Са- 
вјета Министру Иностраних Дјела 
г. Николи Пашићу: Њ. Екселенци- 
ји Г. Пашићу, Министру Предсјед- 
нику и Министру Иностр. Дјела. 
Г. Министре, пошто сам због сла- 
бости приморан да чувам собу, узи- 
мал\ слободу да Вашој Екселенцији 
саопштим писмено ово: Наложено 
ми је и част ми је да изразим Ва- 
шој Екселенцији искрена честитања 
Краљевске Владе на потпуном осло- 
бођењу територије Краљевине као 
и на повраћању Биограда, у коме 
ће се, нада се г. Министар Ино- 
страних Дјела у Хавру, ускоро по- 
нова инсталисати Краљевска Влада. 
Користим се овом приликом, г. Ми- 
нистре, да понова увјерим Вашу 
Екселенцију о своме високопошто- 
вању. Мишот де Вел“.

Предсједник Мин. Савјета, Мин. 
Иностраних Дјела г. Никола Пашић 
упутио је овај писмени одговор г. 
Мишоту де Велу, белгијском по- 
сланику: У одговору на Вашу ноту 
од 5. децембра, молим Вашу Ексе- 
ленцију да изволи изразити Ње- 
говој Екселенцији Министру Иност. 
Дјела нашу велику захвалност на 
честиткама, које ми је изволио упу- 
тити у име белгијске Краљевске 
Владе поводом скорашњих побједа 
српске војске. Изволите још додати, 
да ми имамо топле жеље за успјех 
белгијске војске, која је већ дала 
толико дивних примјера храбрости 
п јунаштва. Користим се овом при- 
ликом, г. Министре, да Вас понова 
увјерим о свом високом поштовању. 
Никола Пашић.

Ниш, 7. децембра. Јуче на дан 
Цара Николе одслужена је у овда- 
шњој саборној цркви свечана ли- 
тургија и затим благодарење у при- 
суству Краљевића Ђорђа, дипло- 

матског кора, министара, државних 
достојанственика, чиновника, офи- 
цирског кора и нишког грађанства. 
Службу и благодарење одслужили 
су Митрополит Димитрије и вла- 
дика Доситеј. Затим је било у 
царско-руском посланству свечано 
примање и честитање. Приликом 
закуске, када је сервиран шампањ, 
предсједник Владе г. Пашић на- 
здравио је топлим и одушевљењим 
ријечима Цару као пријатсљу и за- 
штитнику Србије и српског народа. 
Ова здравица попраћена је руском 
химном, коју је свирала војна му- 
зика. Затим је Пашић наздравио 
другом слављенику тога дана Њ. 
Вел. Краљу Николи, захваљујући 
Њему и Црногорцима на заједнич- 
кој сарадњи у садашњем великом 
рату за ослобођење’ и уједињење 
српскога народа. И ова здравица 
поздрављена је од присутних с оду- 
шевљењем уз звуке црногорске 
химне. Посланик Књаз Трубецкој 
одговорио је г. Пашићу здравицом 
Њ. В. Краљу Петру, Насљеднику 
Александру и цијелој крал>евској 
породици, послије које је свирана 
српска химна. Послије пријема било 
је у вароши народно весеље, које 
се у вече завршило илуминацијом 
вароши и бакљадом.

Крагујевац, 7. децембра. 5. дец. 
ни на једном фронту није се десило 
ништа значајније. (рагни пресбиро).

Софија, 2. децембра. Према спо- 
ра зуму између софиског и атинског 
кабинета образована је анкетна ко- 
миснја, која има да утврди до кога 
је кривица за скорашње инциден- 
те на грчко-бугарској граници. (Бу- 
гарска агенција).

Атина, 3. децембра. Турска по- 
лиција је ухапсила у Цариграду 
једног подофицира из Грчкемарине, 
који је био придан на службу ма- 
ринском аташеу грчкога посланства 
у Цариграду. Ухапшени је осумњи- 
чен за шпијунажу и осуђен на смрт 
под изговором да је шпијунирао 
одлазак пароброда. Грчки посланик 
је протестовао и захтијевао је да се 
осуђеник преда грчком посланству. 
Г. Панас је добио заповијест да 
енергично протестује код Порте 
због нових гоњења Грка у Ајвали. 
(Атинска агенција).

Рим, 3. децембра. О инциденту 
у Ходеџи, Сонино је изјавио да 
су комуникације између Цариграда 
и Ходеџе врло тешке. Игалија 
примајући молбу Турске, предала 
је двије депеше упућене гувернеру 
јемена. У тим телеграмима Порта 
је дала потребне инструкције по 
којима се енглески консул има од- 
мах предати италијанском консу- 
лату; затим да извијести о инци- 
денту; да свргне чиновнике и казни 
кривце. Односи између италијанског 
консулата и власти у Ходеџи се 
настављају. Порта је опозвала на- 
редбу, по којој ни странци ни 
консули неутралних земал>а нијесу 
могли напустити Турску.

Базел, 3. децембра. Новине твр- 
де да су два авијатичара који су 
бацили бомбе на Фрибур, били 
убиЈени код Колмара митраљешком 
ватром. Французи су, изгледа, стиг- 
ли на осам километара од Кол- 
мара.

Лондон, 3. дец. Листови су из- 
вијештени да су савезници рије- 
шени да пођу напријед, користећи 
се тијем што су Нијемци ослабље- 
ни преносом трупа на источни 
фронт.



Лондон, 3. дец. КоментаришЈ ћи 
оскудицу у житу која влада у Ње- 
мачкој, „Келнске Новине“ пишу, 
да ће завладати глад, ако се лро- 
дужи овакво стање, јер је потрошња 
у свима крајевима већа од про- 
изводње.

Лондон, 4. новембра. Објављена 
цифра укупних губитака пруских и 
баварских трупа износи око мили- 
јон. Губитци виртембершки и сак- 
сонски износи 200.000 људи.

Рим, 4. децембра, Њемачке кр- 
старице су јуче бомбардовале Скар- 
бороф, Хартлпул и Вајтбе на ен- 
глеској обали у Сјеверном Мору. 
Флотила енглеска је отпочела борбу 
на разним мјестима. Акција се на- 
ставља. Батерије с обале одгово- 
риле су на пуцање њемачке флоте, 
која се, изгледа, састојала од двије 
крстарице, једног дреднота и једне 
оклопњаче. Листови примају изЛон- 
дона да је борба била најжешћа 
код Хартлпула гдје је било четр- 
десет мртвих и 200 рањених. Ва- 
рош је јако оштећена.

Рим, 5. децембра. Сенат је за- 
вршио дебату о владиној изјави. 
Сви сенатори су се повољно изја- 
снили о владиној политици. Са- 
ландра је изјавио да није било 
никаквог догађаја због којега би 
се могле учинити модификације у 
изјавама пред парламентом. По- 
требно је да се влади даде пот- 
пуна слобода у њеном раду, иначе 
не би могла управљати земљом у 
садашњим моментима. Влада ће 
водити италијанску политику, без 
подцјењивања иједне нације из које 
било групе. Италија има такву 
славну прошлост, толико је учинила 
за цивилизацију и има такве тра- 
диције да се влада мора задово- 
љити тијем да поткрепљује ту про- 
шлост и те традиције. Поступа- 
јући тако она ће утврдити ве- 
лико име Италије и осигурати њену 
сјајну будућност. Потребно је паж- 
љиво пратити и здраво цијенити 
догађаје с италијанског гледишта. 
и према томе ријешити наш пут. 
Саландра је додао, да су сенатори 
признали да ;е влада имала право 
да прогласи неутралност. О томе 
није могло бити сумље. Влади је 
потребно потпуно повјерење пар- 
ламента и народа т. ј. потпуно по- 
вјерење и безусловна слобода. Се- 
нат је примио једногласно сљедећи 
дневни ред: „По саслушању вла- 
дине изјаве, Сенат прелази на днев- 
ни ред“.

Атина, 5. децембра. Сазнаје се 
да је Енвер паша пошао за Кавказ 
да предузме команду турскихтрупа.

Париз, 5. децембра. Листови до- 
носе да ће из Јапана доћи више 
авијатичара, као и више одјељења 
Црвеног Крста.

Амстердам, 5. дец. Јавл>ају из 
Цариграда да је турска крстарица 
„Месудија" погонула на свом мјесту 
у луци. Посада је спасена.

Лондон, 5. дец. Адмиралитет јав- 
ља да је једна ескадра њемачких 
крстарица извршила демонстрацију 
на обали Јоркшајера и бомбардо- 
вала Хартлпул, Вајтбе и Скарбо- 
роф. За ово су употребили један 
нзвјестан број својих најбржих бро- 
дова. Напали су пх енглески бро- 
дови за чување обале. Штета од 
бомбардовања је доста озбиљна, 
нлрочито у Скарборофу. Неколико 
грађана је убијено. Била је магла. 
Избачено је око 50 метака. Чим 
су опазили британске бродове, Ни- 
јемци су се обрнули са свом брзи- 
ном и успјели да побјегну, захва- 
љујући магли. У Хартлпулу је уби- 
јено 7, а рањено 14 војника; од 
грађана је убијено 22, а рањено 50; 
у Скарборофу 13, а у Вајтбеу 4 
мртва. Нигдје нема панике. (Ради- 
отелеграфски извјештај)

Штохолм, 5. дец. Шведски Краљ 
праћен од мин. спољних послова 

отпутовао је синоћ за Малмо, глје 
ће се састати са данским и нор 
вешким краљем. Велика маса сви- 
јета, која се била искупила пред 
главну жељезничку станицу, оду- 
шевљено је поздравила Краља.

Лондон, 5. децембра. Аустриски 
брод „Ве1опеп“ који служи за обуку 
будућих морнарских официра на- 
ишао је на мину у Јадранском Мору, 
и сви који су били на броду по- 
гинули су.

Лондон, 5. децембра. Берлин је 
био искићен заставама поводом зва- 
ничне вијести о великој побједи у 
Пољској. (!) Ова вијест није ни у ко- 
лико потврђена. У званичном ру- 
ском комуникеу каже се да су Ње- 
мачке трупе у предјелу Млаве пре- 
тјеране преко границе, а на осга- 
лим дијеловима фронта нема оз- 
биљнијих борба.

Париз, 5. децембра. Енглеска ес- 
кадра је жестоко бомбардовала Ве- 
стенд сјеверно од Ломбарсиа. Бел- 
гијанци су одбили противнападе на 
Сг. Жорж и заузели Фарме на ли- 
јевој обали Изера. Француске трупе 
су задобиле земљишта у правцу 
малог Вилебека. Онс су лако нл 
предовале и у правцу Ст. Елоа. 
Воде се артиљеријски лвобоју у 
околини Араса, Ене и у Шампањи. 
Нема ништа нова у Аргони. Фран- 
цузи су одбили више њемачких 
напада у Вевру.

У Белгији су француске трупе 
узеле на бајонет више шанчева и 
у гврдиле се у својим положајима у 
Ламбарсиу, Ст. Жоржу и југоисто- 
чно од Ипра. Било је напредовање 
у околини Вермеја. Нше било пје- 
шадијске акције на осталом фронту. 
Тешка француска артиљерија врло 
је успјешно дјејствовала у околини 
Траси-ле-Вала, на Ени, у ПЈампањи, 
Аргони и околини Вердена. Ништа 
значајније у Лорени и у Алсасу. 
(Радиотел. извј.).

Рим, 5. децембра. Сенат се ра- 
зишао на божићње ферије.

Данас је била конференција нз- 
међу Сонина и Билова.

Телеграфишу из Лондона да су 
њемачке крстарице, повлачећи се< 
послије бомбардовања, положиле 
многе мине, пошто су многи пара- 
броли који су се налазили у вода- 
ма Скарборофа, потопљени.

Лондон, 5. децембра. Јуче су ру- 
ски умјетници давали концерат у 
корист Срба и Црногораца. Најот- 
мјенија публика присуствовала је и 
бурно поздравила српску и црно- 
горску химну.

Офанзива савезника на белгијском 
земљишту напредује повољно.

Енглеска штампа наставља пи- 
сање са великим дивљењем о срп- 
ским побједама. (Нар. извјештај.)

Беч, 5. децембра. Кореспондеиц 
биро јавља из Малмоа да је швед- 
ски крал>, отпративши своје госте 
у њихове станове, са овима остао 
још по пола сата. У 11 и по часова 
оба су суверена посјетили крал>а 
Густава и конференција је одмах 
отпочела. Послије ручка који је тра- 
јао један сат, преговори су настав- 
љени.

Атина, 6. децембра. Листови твр- 
де да ће турско-грчки односи бити 
прекинути, ако у Цариграду буде 
извршена осуда на смрт једнога 
подофицира Грчке Марине. (Румун- 
ска агенција.)

Париз, 6. децембра. Берлински 
листови коментаришу у екстрава- 
гантним изразима најодлучнију по- 
бједу у свјетској историји, пошто 
званично аустро-њемачко саогппте- 
ње гласи да се руске војске свуда 
повлаче и да су гоњене. То међу- 
тим не потврђује јучерашње руско 
саопштење које каже: Ми снажно 
гонимо Нијемце на млавском фрон- 
ту. Непријатељска главнина врати- 

ла се натраг преко границе у Ис- 
точну Пруску. Заробили смо до- 
ста војника и отели топова и рат- 
ног материјала. Није било важније 
борбе од 3. децембра на лијевој 
обали Висле ни у западној Галици- 
ји. Гарнизон у Пшемислу покушао 
је да изврши многобројне испаде 
прошле недјеље, али без резултата. 
(Радиотелеграфски извјештај).

Берлин, 6. децембра. Званично 
се јавља да су њемачки бродови 
били само лако оштећени гађањем 
енглескнх батерија са обале у Вајт- 
беу (Радиот. извјаштај).

Петроград, 6. дец. Зваиично се 
саопштав I да је њемччка крстарица 
„Фридрих Карл“ потопљена кад се 
посљедњи пут појавила у Балти- 
тичком Мору Посада, осим 200 
људи, спасена је. (Рад. извјештај).

Атина, 6. дец. Влада огорчен>е 
у Атини ради осуде на смрт у Ца- 
рнграду једног грчког официра ко- 
јега су оптужили Турци ради шпи- 
јунаже. (Радиотел. извјешгај).

Каиро, 6. децембра. Званично се 
саопштава: Ради рата који је про- 
изашао из акције Турске, од сада 
се успоставља у Египту британски 
протекторат и укида суверенитет 
Султана. Сир Артур Мак Маон име- 
нован је високим комесаром.

Атина, 6. дец. Енглеска флота 
је бомбардовала у недјељу залив 
Сарос.

Париз, 6. дец. Званично саоп- 
штење каже: Задобили смо терена 
сјеверно од Ипра и на главном 
путу јужно и југоисточно од Бикс- 
шота. Дошли смо до првих кућа 
у Ст. Лоран Бланжи. Знатан на- 
предак постигнут је код Вилерса, 
Ла Боасела, Мамеза, Марианкура 
и Бапома у околини Пероне. Ни- 
шта нова између Соме и Вожа. 
(Радиотел. нзвјештај).

Рим, 6. дец. Кнез Билов стигао 
је у Рим.

Париз, 6. дец. Огорчене борбе 
започеле су са новим снагама на 
читавом савезничком фронту. (Вјес- 
ник).

Париз, 6. децембра. Ратни тро- 
шкови Француске за прво полугође 
1915 предвиђају се са 8.525,264.407 
франака. (Вјестник).

Петроград, 6. децембра. Краљеви 
Шведске, Норвешке и Данске от- 
путовали су у Малмое гдје ће се 
састати. (Вјестник).

Париз, 6. децембра. Хавасова 
Агенци^а саопшгава: задобили смо 
мало терена дуж пјешчаника сјеве- 
роисточно од Ниепора. Два пута 
су били одбијени њемдчки против- 
нападаји на путу сјеверно од Ипра. 
Британске трупе нешто су напре- 
довале у околини Армантиера. Наша 
артиљерија уништила је двијетешке 
непријатељске батерије у околини 
Вердена. На осталом фронту ништа 
значајније.

Атина, 7. децембра. Бомбардо- 
вање залива Сарос од стране ен- 
глеске флоте престрашило је Тур- 
ке који су побјегли у унутрашњост. 
Разорене су касарне, а утврђења 
су озбиљно оштећена.

Каиро, 7. децембра. Јуче послије 
подне опаљен је свечано 101 то- 
повски метак у Александрији, Норт- 
Саиду и Каиру у част проглашења 
султаном принца Хусеина, Кеди- 
вовог стрица, који је одређен на 
мјесто Кедива.

Малмое, 7. децембра. Шведски 
краљ је пожелио добродошлицу 
данском краљу, иза тога је стигао 
норвешки краљ нарочитим возом. 
Сусрет краљева је био најсрдачнији.

Лондон, 7. децембра. Пресбиро 
саопштава да је Француска приз- 
нала британски протекторат у Егип- 
ту, и да Велика Британија даје свој 
пристанак француско-мароканском 
уговору од 30. марта 1912.

Адмиралитет јавл>а да није било 
губитака у британским бродовима, 
приликом операција на источној 
обали.

Париз, 7. децембра. Нетачна је 
је вијест неких листова да ће се 
измијенити неки француски закони 
да се узмогну позватп под оружје 
људи који су прешли године за 
служење војне дужности.

Дневник
Никољдан. Имендан I Бегова Ве- 

личанства Краља и Његова Имп. 
Величанства Цара Русије свечано 
је прослављен у пријестоници и у 
цијелој земљи. У саборној мана- 
стирској цркви служено је благо- 
дарење за здравље и дуг живот Њ. 
Вел. Краља у присуству Књаза На- 
сљедника, Књагињице Ксеније, Кра- 
љевске Владе, дипломатског кора, 
српске војне мисије, државнпх вели- 
кодојстојника, чиновништва и мно- 
гобројног грађанства. По благода- 
рењу у Двору није било примања 
због ратних прилика. У 11 час. било 
је у дворској капели благодарење за 
здравље Цара Нпколе у присуству 
Њ. Вел. Крал^а, Књаза Насљед- 
ника, Краљ. Владе, дипломагског 
кора, српске војне мисије и наших 
војних великодосгојника. Око под- 
не у овд. царском руском послан- 
ству примали су честитања отправ- 
ник послова секретар посланства 
г. Н. Обнорски и војни агент г. ге- 
нерал Потапов. На честитању су 
били Њ Вел. Краљ. и Књаз На- 
сљедник. Господар је напио оду- 
шевљену здравицу Цару Николи. 
Честитали су наши министри, чла- 
нови дипломатског кора, велико- 
достојници и многобројни грађани. 
У вече је пријестоница била осви- 
јетљена.

Измијењали честитке. Државни 
поглавари савезннчких народа из- 
мијењали су о Нпкољ-дану са Ње- 
говим Величанством Краљем ср.тач- 
не телеграфске чесгитке.

Саучешће. Господина пуковника 
Масаловића, члана Српсве Војне 
Мисије, стиже један удар за другим, 
све тежи и неиздржљивији. Јуче му 
је стигла вијест, да му је један 
син погинуо, а други да је тешко 
рањен. Приликом прве инвазије 
аустријске у Мачву изгубио је си- 
новца и снаху — Аустријанци су 
их сасјекли; мало доцније погинуо 
му је зет, а сад, ето још и један 
син! Разорено имање, погинула 
родбина, губитак драгоцјеног под- 
млатка — све је то тако тешко н 
горко, да је утјеха свака слаба и 
немоћна. На поглед те големе жа- 
лости нама се срце стеже —. ми дије- 
лимо с тужним оцем све његове 
патње. Суза у оку, бол у души, 
али очи к небу! Покој и слава мрт- 
вима; здравље, утјеха и заборав 
онима који остају!

Објава о лицитацијама
Према проиисима чл. 8., 9., 10. и 25. 

Правилиика влрошких опшгина и чл. 18. 
Правилника о мјерама и м|ерачини, пот- 
писана управа даваће па јавнијем лици- 
тацијама под закуп за 1915. годину, у 
доље означеним данима тек. год. ове 
закуне:

а) 14. децембра: таксе на живо и коже, 
увознине и мјерачине, од 10—12 сати 
прије подне;

б) 14. децембра: кланичне таксе, од 
3—5 послије подне

в) 15. децембра: искључиво право про- 
даје монополисаних артикала с правом 
на општинску бараку. од 10—12 саги 
ирије нодне.

Лицитлран.е ће се вршити у канцела- 
ри и потиисане Уираве, те ће се закунн 
уступити понудиоиима на,повољнијих ци- 
јена — разумије се, ако услови буду од- 
говарали 'општннскијем интересима.

И прије дана лицитације могу се од 
општинске Уираве добити детаљнија об- 
јашњења и услови.

Бр. 5465. И ј каннеларије Управе опш гине 
вароши Цетиња, 3. децембра 1914 г. (1.3)

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


