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ВЈЕСНИКЗЛ ЦРНУ ГОРУ БРОЈ 10 ПАРА
ЗЛ СТРАНЕ ЗГМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ 
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ЦИЈ ЕНА:
за Ирну Гору на годину 10 перп., на по год.

5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

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

АОКЕ88Е:
„Ујебтк“ СеШ^п^ (Моп(еп^цго)

РУКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УрЕДНИШТВУ „ВјЕСНИКА" 
а претплату и огласе Администрацији 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 2. априла

Нама је свима још у живоме сје- 
ћању бестидна језуитска кампања, 
коју је против Црне Горе водила 
бечка штампа за вријеме опсаде 
Скадра.

Писани су дуги чланци, објав- 
љивани су ватрени апели на ци- 
вилизовани свијет, проливане су 
сузе милосрђа и хуманости за ска- 
дарским становништвом, које тобо- 
же много страда од наших топова, 
и напосљетку предлагане су мјере 
насиља за ограничење слободе на- 
ше војне акције.

Била је саграђена читава гомила 
лијепих ријечи са лажном садржи- 
ном, у цијељи, да се јавно мишљење 
о нама најприје неистинито обави- 
јести, а по томе узбуди и озлоједи 
против начина нашега ратовања. 
Још тада се могло видјети, до ко- 
јих граница долази цинизам, којем 
је коријен у срцу Аустрије, и ка- 
кве облике има лицемјерство ау- 
стријске душе.

На све то бијаше чист и прост 
одговор: Скадар је утврђена варош. 
Ако који пројектил случајно залуга, 
приликом бомбардовања ланца у- 
тврђења на периферији, у средину 
домова, међу мирно становништво 
— то се мора жалити, али се ие 
може избјећи. Па да би се и то 
потпуно онемогућило, с наше је 
стране у три маха предлагано да 
се неборци (старци, жене, дјеца, 
болни и рањеници) иселе. Нијесмо 
били послушани, јер је иста Ау- 
стрија то нарочито ометала.

Ипак је бечка кампања настав- 
љена. „Благочестива" душа црно- 
жуте господе и даље се узбуђивала 
против система нашега ратовања. 
И много су плакали, разумије се 
лажно, лијући сузе од мастила по 
плаћеним новинама, док су се у 
унутрашности, за леђима Божјим и 
људским, цинички смијали. Мед хри- 
шћанства на њиховом језику при- 
кривао им је ијед пакла у срцу, — 
онај ијед, којим су тровали толике 
невине народе.

Да би језуитска кампања била 
успјешнија код плачљивих баба и 
затуцаних поклоника аустријске вла- 
давине, била је позвана у помоћ 
и госпођа аустријскога конзула у 
Скадру. Њене мемоаре о опсадној 
војни и о „страхотама“, које је пле- 
менита госпођа претрпјела, расту- 
рмо је бечки диспозицпони фонд у 
хиљаде примјерака. На њу су се 
позивбли као на мјеродавног судију 
и очевидца. Наравно, и та госпођа, 
и њени мемоари, имали су само 
један циљ: послужити као средство 
бечкој влади за лажну оптужбу 
Ирне Горе. И ту је цинизам био 
још одвратнији: злоупотребљена је 
њежност и слабост једне жене у 
корист мрачних циљева и пакле- 
них намјера.

Од тада прође нешто више од 
године дана. Заратила је црно-жу- 
та монархија. Незлобиви јагањци 

показаше се као дивљи курјаци, 
што су у души вазда и били. Ство- 
рише пустош гдје год ногом кро- 
чише. Запалише Европу с краја на 
крај. Пламу и мачу предадоше нај- 
дивније споменике људске нлеме- 
ните аспирације: разрушише Лувен, 
у прах претворише као рај уређе- 
ну Белгију, бомбардоваше старо- 
древну ренску Саборну Цркву, по- 
клаше дјецу, жене и старце по 
Мачви, опустошише Пољску, отро- 
ваше руске рањенике колером, и 
починише грозоте, од којих се коса 
јежи, срце леди. А Црну Гору, коју 
лажно оптуживаху због скадарске 
опсадне војне, претворише у оп- 
сједнуту незаштићену варош, у ко- 
јој, помоћу аероплана, намјерно 
бију жене и дјецу, сами чинећи 
оно, за што нас лажно оптуживаху. 
И ми бијасмо од њих клеветани 
као варвари, ми, који ратовасмо 
по свијема правилима хришћанског 
морала, а они, који су сада бацили 
све обзире под ноге, они су кул- 
турни, они су хришћани!

Нека остане записано ово упо- 
ређење као успомена за све вјекове, 
као доказ нашега благородства, њи- 
ховог дивљаштва. Нека се још је- 
дном и из овога упоређења види, 
да Аустрија никад није доводила у 
склад риЈечи и дјела.

На ријечима културни, на дјелима 
варвари.

Наше раговањеноси биљег хриш- 
ћанства, њихово жиг канибалства.

Цетиње, 2. априла

Јутрошњи телеграми 1ављају, да 
се у норвешким водама бије велика 
поморска битка. Виђено је педесет 
ратних бродова, чија се народност 
није могла утврдити.

Нема сумње, да огорчени бој 
бију двије флоте: енглеска и ње- 
мачка.

С нестрпљењем се очекују даље 
вијести, Сав цивилизовани свијет 
живо жели, да славна Енглеска 
овога пута извриги темељиту егзе- 
куџију над њемачким гусарима, То 
траже правда и човјечност, о које 
се акција њемачких подводних лађа 
дубоко огријешила.

Наиеи племенити савезници Фран- 
ко-Енглези и Белгијанци на запад- 
ном фронту сваки дан нижу нове 
успјехе. Рововски рат иретвара се 
у мирни, нечујни триумф францу- 
ске, енглеске и белгијске војске. 
Нијемци имају страховите губитке.

Руска побједа на Кирпатима је 
обезбјеђена. Потврђује Ју сам мини- 
стар рата Сухомлинов.

Мађарска, не мања црна грјеш- 
ница од Њемачке и Аустрије, сама 
себи пјева лабудову пјесму.

Италија је у грозници узбуђења. 
А ко Је још могао и сумњати, да 
ће племенити талиЈански народ 
моћи бити до краја равнодушан, 
кад други лију крв за ослобођење! 
Зетрге амапН 8аго1а!

На Дарданеле Савезници шаљу 
војску од 60.000 момака. Енверо- 
вој злочиначкој авантури спреман 
је свилени гајтан да стегне око 
врата.

Овдашњи Царско-Руски Војни А- 
гент г. генерал Н. Потапов при- 
мио је ово службено саопштење:

Петроград, 30. марта. у 9*50  у 
вече. Западно од средњег Њемена 
продужени су бојеви дјелимичног 
значаја. Под Осовцем и у рејону 
Едвабно, а исто тако између Пи- 
соја и Омулова, траје артиљеријска 
па|Бба. Нокушај Нијемаца да на- 
падну село Шафранку није уснио.

У Карпатима, у Росточком правцу, 
одбили смо ватром на близо ра- 
стојање велике непријатељске снаге, 
које су нас поново нападале. Г1о- 
слије упорног боја у рејону Ужо- 
чког прелаза, у коме се још не- 
пријатељ задржава, ми смо заузели 
неколико важних тачака и ири том 
заробили до 700 војника с топовима.

У Стријском правцу одбили смо 
уз огромне губитке за непри!атеља 
све његове нападаје на фронту Росо- 
хач—Оравчик—Козјова— Рожанка. 
Кот 992 дужи од 22. марта непри- 
јатељ, док је Козјово са околним 
својим позицијама у нашим рукама.

На осталим дјеловима нашега 
фронта нема промјене.

Шта одушевљава душу њемачког војника
Абе Ветерле, негдашњи посланик у 

Рајхстагу, који је у Њемачкој осуђен за 
велеиздају на побјегао у Француску, на- 
писао је у париском РеШ Јоигпа1-у чла- 
нак у коме чини ове примједбе:

„Није никакво чуло што њемачке трупе 
чине оваква свирјепства. Њих је на то 
принремила доктрина која поставља „Ње- 
мачку изнад свега.“ Њемачко оружјемора 
осв^јити свијет, њемачка наука мора по- 
стати науком цијелог човјечанства, пра- 
вила њемачке умјетности морају се на- 
метнути свима духовима, њемачки про- 
изводи морају замијенити оне свих стра- 
них .индустрија. Свака знаменитост из 
прошлости, свака модериа фабрика. која 
ишчезне, обезбјеђује хегемонију Њемачке. 
Њемачки војник )е пионер њемачке кул- 
туре и руши све што му стаје на нут 
да би кола плавокосе Германије могла 
пријећи преко рушевина ишчезлих ва- 
роши. Бомбардовање университета у Лу- 
вену и катедрале у Ренсу, као и многи 
други атенгати, које су починили модерни 
Хуни, само су логичке посљедице ано- 
столата пангерманизма, науке коју су 
склопили и распространили њемачки ин- 
телектуалци.ТЕЛЕГРАМИ

Крагујевац. 30. марта. 28. о. мј. 
пред подне један непријатељски 
монитор избацио је неколико арти- 
љеријских метака на варош Био- 
град. Том приликом је једна кућа 
у вароши оштећена и 2 жене су 
рањене.

26. ов. мј., око 9 часова у вече 
чула се код Панчева пушчана паљ- 
ба која је све вријеме била праћена 
јаукањем и запомагањем. Изгледа 
да су се непријатељске трупе међу 
собом тукле. (К. С. Пресбиро.)

Рим, 27. марта. Јављају званично 
из Париза да се експедициони кор 
који је под командом генерала д’ 
Амада био концентрисан од 2. мар- 
та у Бизерти у циљу да буде спре- 
ман придружити се ескадрама у 
Дарданелима, — потпуно искрцао 
у Египту да трупе не остану суви- 
ше дуго на бродовима. Кор се на- 
лази у Рамику код Александрије.

Кажу да се тај кор, који је улого- 
рен око Александрије, састоји од 
20.000 Француза и 30.000 Аустра- 
лијанаца, Канађана и Индијанаца. 
40 пароброда чекају да превезу 
трупеу праћенеоддвију француских 
крстарица и једне ескадриле енгле- 
ских контраторпиљера. (Нар. извј.)

Рим, 27. марта. Јављају у Лон- 
дон из Копенхагена да су се мно- 
ги њемачки подморски бродови 
склонили у норвешкн залив Дерне. 
Норвешки авиатичари су их откри- 
ли и приморали да напусте скло- 
ниште. (Нарочити извјештај.)

Рим, 28. марта. Новине примају 
из Атине појединости о Венизело- 
совој одлуци да се коначно повуче 
с политичког поља. На скупштини 
либералне странке, Венизелос је из- 
ложио своје разлоге који чини ње- 
гову одлуку непоколебљивом. под- 
сећајући на своје писмо које је у- 
путио краљу и на које је Гунарис 
одговорио у име краља, а’да му 
није дао никакве сатифакције. Ве- 
низелос је отпутовао из Атине пра- 
во за Салос. (Нарочити извјештај).

Рим, 28. марта. Холандски ми- 
нпстар у Лондону изјавио је да 
су загегнути односи између Холан- 
дпје и Њемачке. (Радиотел. извјеш.).

Рим, 28. марта. Нрема једном 
телеграму из Копенхагена, иоред 
свих званичних опровргавања, но- 
виче потврђуЈу вијести о поморском 
боју на норвешким обалама.

Сјеверозападно од Бергена ви- 
ђене су 3 крстарице и чула се ка- 
нонада. (Нароч. извј.)

Рим, 28. марта. Петроградске но- 
вине доносе да је у руској Пољској 
изишао из колосјека један њемачки 
воз који је преносио штаб једног 
кора војске. Многи виши официри 
су погинули, а многи су рањени.

Париз, 29. марта. У Белгији, на 
Ени и у Шампањи било је арти- 
љеријске акције. Потврђено је на- 
предовање између Мезе и Мозеле, 
о којему је јавЈнено синоћ. У шуми 
Мормару нроширили смо освојени 
фронт заузимањем нових шанчева 
и одбили више нротивнапада. У 
једној другој шуми такође смо на- 
предовали и отели њемачки митра- 
љез. Снијег, киша и вјетар бјеснили 
су читавог дана. (Хавас).

Лондон, 29. марта. Рајтеровој 
Агенцији јављају да је француску 
једрилицу „Шатобријан“ торпеди- 
рао у каналу Ла Маншу један ње- 
мачки подморски брод. Посада од 
25 људи спасила се на обалу. (К. 
С. Пресбиро).

Париз, 29. марта. Није било ни- 
какве пјешадијске акције у току 29 
марта. У Белгији, на Ени и у Шам- 
пањи било је канонаде с једне и с 
друге стране. Између Мезе и Мо- 
зеле организовали смо освојене по- 
ложаје. У току прошлих бораба, при- 
јјнком противнапада које је непри- 
јатељ вршио, отели смо 5 митра- 
Јвеза и једну справу за бацањебомба 
у шумама Аји и Ле Претр. (Хавас.)

Париз, 29. марта. Сјеверно од Ајј- 
бера, Нијемци су извели напада у 
ноћи од 28. на 29. март,као и против 
наших шанчева у шуми Тиепвал. 
Нападаји су одбијени послије гу- 
шања. У Аргони је било врло живе 
борбе читаве ноћи. Разорили смо 
њемачку стражарницу;отели 300 ме- 
тара шанчева и одржали свој до- 
бигак, и ако су Нијемци два нута 
изводили противнападе. Између Ме- 
зе и Мозеле није било пјешадијске 
акције. Код Епаржа, послије нашег 
успјеха, у шуми Аји нападајем смо 
у вече освојили нове линије шан- 
чева. У шуми Мормару, Нијемцима 
је пошло за руком да преотму ноћу 
шанчеве које су изгубили у току 
дана. Положаји које смо заузели 
26. о. мј., сви су остали у нашим



рукама. У шуми Ле Претр пропала 
су на ивици шуме два жестока ње- 
мачка противнапада под ватром 
наше пјешадије и артиљерије. Наши 
авиатичари бацали су бомбе од 
155 мм на поморску станицу и на 
ковнице у Брижу. (Хавас.)

Лариз, 30. марта. Нијемци су по- 
кушали 26. марта да преотму фор- 
тицу Босежур. Овај положај на 
шампањском фронту је чврст орга- 
низован и био је заузет сјајним 
нападајима колониалне пјешадије
14. фебруара. Од тога времена 
фортица је била често бомбардо- 
вана, али противник није изводио 
пјешадијског нападаја. Наши ми- 
траљези с бока обасули су ватром 
напад који је долазио са сјеверо- 
истока. а истовремено наша арти- 
љерија отворила је жестоку ватру. 
Прије но што су могле доћи до 
циља, њемачке трупе су биле по- 
кошене и врло мали број нападача 
могао се вратити у шанчеве одакле 
су били пошлп. У крајњем шанцу 
према западу Нијемци су се мо- 
гли задржати и захватити нешто 
терена, али су одмах почели про- 
тивнапади који су трајали читаву 
ноћ. Нијемци су се очајно бра- 
нили, али акција наше пјешадије и 
артиљерије сломила је њемачки на- 
лет којим нијесу могли да заузму 
западие шанчеве. 27. о. мј. један 
батаЈБОН избацио их је из оног ди- 
јела фортице гдје су се још држа- 
ли. Тешка и пољска артиљерија 
засула је пројектилима крајњи дио 
шанца. Та ватра је била успјешна, 
јер је противмик саградио кривуда- 
ве тијесне ровове у које је бацио 
двије чете. У том уском простору 
налазило се 400 људи који су је- 
дан другоме сметали. Наша пјеша- 
дија јуришала је на бајоиет и једва 
је десетак Нијемаца побјегло; оста- 
ле све је побила артиљерија. Наши 
губитци су врло мали. Њемачки на- 
пади су били упорно извођени. Ни- 
јемци су тако хтјели да врло ску- 
по плате један локални успјех. 
Огроман број жртава само ће још 
више деморалисати њемачку вој- 
ску која је већ увјерена у нашу 
надмоћност. (Хавас.)

Кристијанија, 30. марта. Један 
норвелики пароброд јавља да. је у 
сриједу 14 великих њемачких кр- 
старица прошло западно од Ут- 
сира у правцу сјевера.

Друге особе тврде да су вид/еле 
21 ратни брод на 50 километара 
јужно од Бергена, али нијесу могле 
да одреде њихову народност.

Норвешки пароброд „Кронштат“ 
извјештава да је гледао експлозије 
топовских метака читав сат уутор- 
ник ноћу на 100 миља од норве- 
шке. обале. (Радиогел. извј.)

Рим, 31. марта. Сухомлинов, рус- 
ки војпи министар, одговарајући на 
депешу „Њу Јорк Ворлда“, изја- 
вио је, да руска акција у Карпа- 
тима поред свијех против-нападаја 
крунисана је успјехом: Аустријанци 
су се морали повући за 30 кило- 
метара.

Андраши оповргава вијест да је 
Мађарска уморена од рата.

Подморске њемачке лађе проду- 
жују да топе енглеске рибарске 
лађе.

Бугарска влада је уклонила оп- 
штинско вијеће у Софији због ма- 
нифестација у корист Русије.

У неколико италијанских вароши 
било је демонстрација; има рање- 
них. (Нар. извјештај).

Њујорк, 1. априла. Њемачка 
крстарица „Кронпринц Вилхелм" 
ушла је у пристаниште Њујорка 
да набави што јој треба и да изведе 
поправке. (Радиотел. извј.)

Лондон, 1. априла. Француски 
пароброд „Фредерик Франк“ био 
је торпедиран у близини I Јортсмута. 
Посада је спасена.

Енгл. путнички пароброд „Пре- 
зидент“ потопЈвен је од њемачког 

подморског брода И 4 код Еди- 
стона. Посада спасена.

Исто тако енглески пароброд 
„Вефарер" торпедиран је кодострва 
Сили и једна друга лађа одвукла 
га је у енглеско пристаниште. (Ра- 
диотел. извј.)

Париз, 1. априла. Француска Кр- 
старица „Сен Ј1уј“ бомбардовала е 
јуче турски логор код Газе, између 
Египта и Сирије. (Радиотел. извј)

Петроград, 1. априла Нијемци су 
бомбардовали Осовац читав дан из 
хаубица од 8 палаца. Тврђава је 
одговорала и оштетила једну оп- 
садну батерију. Четири нарочите за- 
паљиве гранате, које су требале да 
изазову пожар и експлозиЈе у твр- 
ђави, уништене су. (Радиотел. изј.)

Рим, 1. апрнла. Јављају Итали- 
јанској Телеграфској Агенцији из 
Лондона (али вијест још није по- 
тврђена) да се би/е поморска битка 
у норвешким водама. (Радиотел. 
извј.)

Петроград, 1. априла. Званично 
се јавља да су Руси посвуда на- 
предовали. и да се бије жестока 
битка у околини кланца Ужока 
гд/е се неиријатељ /ош држи. (Ра- 
диотел. извј)

Рим, 1. априла. Било је патри- 
отских манифестација у Бреши и 
Неапољу гдје је и Гарибалди узео 
ријеч. (Радиотел. извјештај).

Њемачка и латински народи
Тринаестог фебруара (п н.) ове године 

била је у Паризу, иа Сорбони, манифе- 
стапија латинских народа из Евроне и 
Ј. Америке; била је застулљена и Грчка 
с обзиром на велики утицај старе грчке 
културе на латинску расу.

Предсједник Франиуске Акаделгије, Ј1а- 
вис. држао је том приликом овај говор:

Ми се боримо за одбрану нашег жи- 
вота. При свем том што нас је Њемачка 
сматрала за дегенерисан народ, она је, 
ипак, добро знала да, до год тај народ 
буде стајао на ногама, биће препрјека на 
путу германској охолости. Она нам је 
нагласила пером најпозванијих писаца, 
да ће нас првом приликом ставити ,ван 
могућности да јој сметамо.

Њемачка нам је обећавала један крвав 
рат: она је са свим лојално одржала 
ријеч. Једино нас је крупно обманула у 
предсказивању брзог и сигурног пораза.

Господо, ми се не боримо само за 
Француску. Ви знате какву будућиост 
спрема Њемачка вама као и нама. Она 
нам каже (колико сам пута читао те ри- 
јечи) да смо ми народи изнурени, и да 
је латинска раса, раса исцрпљена. И она 
на.м то често каже без пакости, чак уч- 
гиво. Она нас тјеши због наше несретне 
судбине: „Шта ви хоћете? Имали сте 
своје доба, сад наше долази — сваком 
дође ред. Само што ће наш ред грајати 
до вијека, јер смо ми изабрани народ. 
Сва историја пред наш долазак је увод, 
очекивање. Бо1 је хтио да иродужи то 
очекивање до данас; био јс стрпељив, 
наш стари добри Бог, јер је он вјечити, 
али његову стрпљењу дошао је крај. Не- 
мојте га узалуд љутити. Размишљајте 
оним ријечима које је наш император пз- 
говорио, има скоро десет година, при 
поласку у Тангер и када је учинио један 
од оних гестова намјењених историји: 
„Добри Бог не би се никада толико му- 
чио за нашу њемачку отаџбину да на.м 
не чува једну велику будућност. Ми сл\о 
со земљи... Бог нас је створио да бисмо 
цивилизовали свијет...“

У осталом. господО, Нијемци Нам став- 
љају у изглед удобну будућност. Они нам 
још говоре, са оно.м крупном наивношћу 
која прелази у велику глупост: „Но, осло- 
ните се на нас, ми ће.мо вас иивилизо- 
вати, или боље култивисати (јер они став- 
љају између ова два израза једну раз- 
лику, коју ћу се постарати да сазнам 
једног дана кад буде.м имао времена). 
Допустите то, пошто сте ви изнурени. 
Ми ћемо мислити за вас. Збиља ви имате 
по некад способиости доста знатне, али 
нх не умнјете улотребити; ви немате на- 
чина, ми ћемо вам га дати. Ослоните се 
на нас, па ћете вндјети, видјећете! Можда 
ће први тренутци бити тешки, а.чи човјек 
навикне на све; ви ћете се навићи, наши 
добри пријатељи. Благодарећи нашој лис- 
циплини, ви, Латини, као и Англо-Сакси, 
такв исто и Словени и још многи други 

једном ријечју цијело човјечанство — 
сада непомирљиво, живјеће у добром 
реду. Различни ту ће престати са разли- 
кама; доспјећете најзад ла личите сви 
једни на друге, и самим тим што ћете 

нам се дивити, ви ћете почети сви да 
личите на нас, на Њемачку. Гада ће му- 
дрбст владати свијетом, јер је један од 
наших најпаметнијих ингелектуалаца про- 
нашао и доказао да је Нијемаи тип ћото 
зарјепв-а.

Но, ми, господо, желимо да сачувамо 
наше личности. Ми не претендујемо да 
је наше поријекло изнад свих других; ми 
не презмремо ни једну расу ко;а поштује 
човјечанство; али такође немамо коме нн 
завидјети. Од доба Хомера, Есхила. Со- 
фокла, Платона. Аристида и Фидијаса 
наш племенити низ пјесника, умјетника и 
мислилаца, кроз читав ток стољећа, и 
поред разлике у моментима и срединама 
увијек је тежио ка што већем знању, ље- 
поти и правичности. И, с друге сгране, 
сви смо слободни народи који очекујемо 
да сами собом управљамо. Ми се иоко- 
равамо закону створеном за нас, од нас.

Никакав ауторитет мистичног порнјекла 
не притискује наше воље. Ми мислимо 
да свака нација, самим тим што је себе 
створила нацијом, има право на живог. 
Споредна јс ствар, је ли она велика или 
мала, величина душе не мјери се по ви 
сини, дебљини и ширини тијела. Ми вје- 
рујемо да односи између народа, као и 
они између личности у свакој нацији. 
треба да буду угврђени законом; латин- 
ска раса је законодавна. Ми вјерујемо да 
је различност наиија — жељена од нације, 
створена историјом — један од битних 
услова напретка човјечанства.

Господо, гласније него икад прокла- 
мујму наше Вјерују, и савјесно све више 
и више испитајмо наш заједнички дух. 
Ми не нознајемо добро једни друге. Ми 
треба да јачамо све више везе које по- 
чињу да се ствара у између нас. Ми треба 
да се састајемо с времена на вријеме као 
данас, да бисмо показали како се волило.

Још једном нека вам је хвала шго сте 
дошли да говорите као што сте говб- 
рили! Нека за навијек живе ваше сло- 
бодне отацбине! И како су до сада, при 
одбрани нашег заЈедничког очинства. са- 
мо двије нације из наше породице у опа- 
сности, и како су њихова дјеца хиљадама 
гинула и још ће многа прије побједе 
изгинути, то је наша дужносг да поз- 
дравимо засуте хумке и оне полуотво- 
рене узвиком: „Живјела Белгија! — Жи- 
вјела Француска!* 4

Дневник
„Општински Гласник/4 Изишао 

је први број „Општинског Глас- 
ника,“ службеног органа Цетињске 
Општине. У њему су оштампане 
наредбе надлежних власти, које су 
у вези са општинским пословима. 
Лист ће корисно послужити прије- 
стоничком грађанству, особито тр- 
говачким и занатлијским радњама.

Св. Владимиру, Друштву за из- 
државање и васпитање сирочади по- 
гинулих ратника приложио г. Перо 
С. Вукотић, књижар из Подгорице, 
перп. 5 50 (пет и 50 на чему 
се прилагачу изјавЈвује захвалност.

Цетињском Одбору за пребјег- 
ле породице, приложише по 20 
(двадесет) перпера г. г.: Перо Ка- 
луђеровић, /7. Н. и Блажо Брати- 
чевик. Свима прилагачима изјављује 
Одбор најтоплију благодарност.

ј- Јован Лазовић, великосудија у пен- 
сији. Прије који дан стигла је из Батума 
у Русији тужна вијест да је тамо 19. овог 
мјесеца код своје удате шћери умро Јо- 
пан Лазовић, пенсионисани великосулија. 
Овај глас је болно потресао сваког у 
нашој отаџбини, ко је и чуо за име Јована 
Лазовића, а камо ли оне који су ма како 
имали прилике познати овог врлог чо- 
вјека. Име Јована Лазовића у нашој зем- 
љи везује се за читаве приче о дарови- 
том и ријетко способном судији и адми- 
нистратору и о човјеку до крајности са- 
вјесном и правичном.

Покојни Јован Лазовић родио се у 
Кучима (село Убли) 18. октобра 1854. г. 
Свршио је Богословију на Цетињу 1876. 
год. и одмах отишао у војску, !ер већ 
бјеше букнуо паш рат с Турском. Пошто 
је издржао оба тадања узастопна рата, 
ступио јеу државну службу почетком 1880. 
г. и то је исночетка био секретар окруж- 
ног суда у Подгориии. а убрзо постане 
и чланом гога суда. У томе је чику остао 
до 1886. год, кад постане окружни ка- 
пеган, за који чин бјеше везана како 
дужност администратора округа тако и 
дужност предсједника окружног суда. На 
овом положаЈу је Лазовић показао чуда 
од дјелатности управљача и судије, да је, 
нарочито због своје правичности, постао 
легендарна личност у народу. а својим 
знањем и способношћу, које је у раду 
показивао, задивио је сваког ко )е имао 

прилике тијем се радом познати. Мало је 
ко као Лазовић показао, што може по- 
стићи један вријеДан аутодидакта. Непо- 
дијељено }е ;било мишљење код наших 
интелектуалаца, да је Јован Лазовић шго 
нико код нас својим трудол\ постигао 
оно, шго му ннје редовно школовање 
дало. па како је он своју спрему и спо- 
собност спојио савјесношћу п ријетким 
добродушјем. створно се феноменалном 
личношћу нарочито у правосуђу.

Али велики труд који је Лазовић уло- 
жио иа самообразовању и на томе, да 
му њсгови чиновнички послови свакад 
цвЈетају — све се го одазвало на његово 
иначе њежно здравље. Што је најгоре, 
ночео је још као окружни капетан у Под- 
горици губити очни вид. Неумрли Боги- 
шић, једно да би олакшао Лазовићу, а 
друго да би с њим иоткријепио тадањи 
Велики Суд постави га 1896. год. за члана 
истог. Овдје је Лазовић необично поја- 
чао опште мишљење о својој способно- 
сти, правичности и крајњој саВЈесности 
судије у сваком погледу. Али како је ши- 
рио радом добар глас о себи, тако је 
напредовала и његова болест. Остао је 
без очњег вида потпуно, а и иначе све 
више је слабио. Но истом није покретап 
из суда, јер је и онако слијеп био његов 
најбољи украс. Тек 1904. год. морао је 
отићи у пенсију.

Предобри Јован Лазовић и иначе је 
био зле судбе. Несреће у породици су 
га дотукле, те су га са свега тога његови 
многобројни пријатељи и поштоваоци 
жива ожалили. Опште је мишљење да је 
судба Јована Лазовића ријетка појава у 
животу људском, јер му је њоме досуђено 
што није ничим заслужио, Али у толико 
су веће биле опште симпатије за овог 
ријетког човјека.

Слава и вјечни спомен мудром, патри- 
отичном, душевном, правичном и истино- 
љубивом Јовану Лазовићу!

Т Новак П. Боричић, пјешадијски ка- 
петан. — Кад је ријеч о људима који се 
истичу поштењем, правичношћу и јуна- 
штвом, то се међу таквијема може убро- 
јити и наш омиљени млади каиетан Новак 
П. Боричић, командир чете ножицке — 
љеворечког баталиона, који 19. фебруа- 
ра т. г. испусти своју племениту и ви- 
тешку душу у Рудоме у Србији, чији жи- 
вот прекрати зли тиф, послије двадесе- 
тодневног боловања, у 38. години, до- 
бивши ту тешку болест на позицији у 
Вишеграду.

Покојпи Новак син је угледне фами- 
лије из братства Боричића из Лијеве Ри- 
јеке, а припадао је кадру наших младих 
најспособнијих официра, који је по по- 
ложеним испитима и за ратне заслуге 
дошао до чина капетана, којему се до- 
стојно одужио у току гри рага, не ште- 
дећи свој живот за опшгу сгвар н до- 
мовину, него вазда бијаше у најпрве 
редове и у најближе непријатељу, што 
му свједоче тешке ране добивене при 
јуришу па Гребену више Гусиња 27. сеп- 
тембра 1912. год., гдје му јуначки падо- 
ше неколицина његбвих братственика.

Цио жпвот покојног капетана Борп- 
чића био је проткан најљепшим врлина- 
ма, које красе човјека и официра. —

Ноштење, искреност и правичност као 
старјешине, толико му |е било уздигло 
име ие само у своме браству и племену, 
него сваки који га је познавао, и срцем 
и душом га је волно. Његова неусгра- 
шимост, прегиуће и храброст, ко|а до- 
ликује официру. може служити за при- 
мјер угледања.

Његово.м јуначком браству и породици, 
који толико брата оставише по бојишти- 
ма на бранику домовине, биће највећа 
утјеха добра дјела покојног капетана 
Новака, коЈа ће се дуго спомињати ме- 
ђу ЈБеворечанима.

Свевишњи дао племенитој души Нова- 
ковој рајско насеље а браству Бормчића 
желимо да се и на даље у њему рађају 
овакви јуваци и родољуби. Ј.

ТРГОВЦИМА 
најзгвднија прилина за увоз 
Једна велика трговачка кућа из 

иностранства нарочито је послала 
свога преставника за Црну Гору. 
Који нашим увозницима нуди нај- 
повољније цијене и лиферује за 
најкраће вријеме, брашна, жита, 
кафе, шећера, паште, ориза, ул>а, 
сапуна, и све друге за увоз по- 
требне артикле.

Ко би желио преговарати, нека 
се обрати г. Г. Захарату у трговини 
П. М. Калуђеровића или Хотел 
„Београд" на Цетиње, 2,3

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


