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ЦИЈ ЕН А:

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

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

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИК
АДРЕСА:

„Вјесник” Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
„УЈе8П1к“ Сепј^пб (Моп^пе^го)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника* 
А претплату и огласе Администрацији 

Огласи се нагтлаћују по ПОГОДБИ

Цетиње, 7. априла.
Синоћни телеграми саопштавају 

необичну вијест: Нијемци напуситаЈу 
Пољску, да би најбољу војску оту- 
да могли упутити на Карпате.

Изгубили су компас у војнпм 
операцијама. Настала је пометња 
и забуна у њиховим плановима. 
Остављају Пољску, да би спасли 
што се не да спасти, чему нема 
лијека: Аустрију.

Одиста, на Карпатима ,се оди- 
грава потоњи чин аустро-мађарске 
трагедије.

У Пешти, боље реКи Јуда-Пешти, 
откривене су велике државне нов- 
чане злоупотребе Мађарска аристо- 
кратија учинила је огромне крађе 
у лифераци\ама за во\ску. Ова у 
Европи најпокварениЈа лупешка и 
злочиначка владавина бро/и пото- 
ње дане.

Цар Виљем осјетио је потребу 
да се брани. Он није, вели у једној 
изјави, изазвао овај рат. Он Је ваз- 
да желио мир.Ч Увидио је, да ће 
ускоро бити позван пред суд иа 
покушава да се пере.

Акција противу Дарданела на- 
ставља се појачаном снагом. И ако, 
по саошитењу турског Пресбироа, 
берлински Хаџи Мухамед Гилијун 
шаље за спас Цариграда у помоћ 
своје дредноте, опет зато и двор и 
влада селе се у Азију!

И војнички и политички поло- 
жај Савезника сваки дан је све 
сјајнији.

Цетиње, 7. априла.
Врховна Ко^анда саопштава:
У току 6. априла непријатељ је 

нападао на наше положаје код Го- 
ражде и Фоче. У нападу учество- 
вала је пјешадија и артиљерија. На- 
пад је трајао од 4 часа изјутра до 
иодне, али је непријатељ одбиЈен. 
Са наше стране није било губита- 
ка, а непријатељски губитци су не- 
познати.

Овдашњи Царско-Руски Војни А- 
гент г. генерал Н. Потапов при- 
мио је ова службена саогпптења:

Петроград, 3. априла у 5 20 по 
подне.

У Карпатима наша је војска при- 
ближила се ноћу на 2. априла неопа- 
жено непријател>ској жици између 
села Телепоч и Зуела, успЈешно је 
пробила и послије ба/онетског боја 
заузела два виса. При том је заро- 
бљено много непријатељских војни- 
ка. Непријатељ је овдје привукао 
своје резерве и изводи противна- 
паде. Бој се наставља.

У Росточком правцу непријатељ 
је изводио без икаква успјеха на- 
падаје против оних висова, које смо 
заузели. У Стријском правцу успје- 
шно смо одбили све непријатељске 
нападаје.

С разних тачака карпатског фрон- 
та стижу извјештаји, да је у велико 
наступило прољетно одмрзавање 
и да су се многе ријеке разлиле.

На осталим дјеловима нашега 
фронта нема промјене.

На Црном Мору наше су торнед- 
њаче потопиле 2. априла, код Ана- 
долске обале, 4 турска пароброда, 
од којих су два била накрцана 
угљеном, а тако исто и неколико 
једрењача. При томе су торпедњаче 
имале артиљеријску борбу са бате- 
ријама у Зунгулдаку.

Петроград, 5. априла. У 5. сати 
У јутро. Ратна акција у Карпатима 
концрентрисана је 2. априла на 
фронту између мјеста Телепоча и 

Зуела, гдје смо се, послијеупорних 
бајонетских бојева, утврдили на ви- 
совима, коЈе смо неиријатељу отели. 
Ту је заробљено 1400 неиријатељ- 
ских војника са 24 офиинра и 13 
митраљеза. Непријател> је претрнио 
у својим безуспјешним котранапа- 
дајима огромне губитке.

У стријском правџу опет смо ус- 
п/ешно одбили непријатеља, који 
нас је нападао. .

На осталим фронтовима нема 
промјене.

Опажа се у рејону Мариампоља 
и Калварпје јача активност предњих 
њемачких група.

Петроград, 5. априла у 9 сати 
у вече. — У почетку марта ми смо 
држали главни карпатски гребен 
само у рејону дуклинских прелаза, 
гдје је наш фронт представљао об- 
лик угла. Сви остали прелази, по- 
чевши од Лупкова и источно од 
њега, били су у рукама непријатељ- 
скима.

Због тога је нашим армијама 
стављено у задатак, да у Карпа- 
тима, до почетка прољетног одмр- 
завања, прошире наше положаје 
на оне висове, који доминирају ма- 
ђарском равницом.

У то вријеме главна је маса ау- 
стријске војске, копцентриСана за 
ослобођење Пшемисла, бшЈа рас- 
поређена између лупковског и у- 
жочког прелаза. На тај дио фрон- 
та окомио се наш главни нападај.

Наша је војска морала наступати 
под врло тешким теренским усло- 
вима. Да јој се олакша задатак, од- 
лучено је, да се приступи извођењу 
помоћних нападаја на фронту барт- 
фелдског правца све до Лупкова.

Помоћни нападај отпочео је 6. 
марта, развио се потпуно 10. марта, 
а већ 15. марта наша је војска при- 
ступила главном нападају у бали- 
гродском правцу заобилазећи не- 
пријатељске положаје са запада, 
од Лупкова, и са истока, од стране 
притока ријеке Сана.

Непријатељ је давао упоран от- 
пор наступању наше војске, а при- 
вукао \е на фронту од бертфелд- 
ског до ужочког правца сву снагу, 
ко\а је била у његово] могућности, 
не одва\а\ући при том ни њемачке 
трупе, ни коњицуу п\ешачком стро\у. 
Његова је јачина износила на том 
фронту 300 баталијона.

Осим тога наша је војска била 
принуђена да се бори по особито 
неповољном времену и да на сва- 
ком кораку наилази на озбиљне по- 
гешкоће. Па ипаксмовећ 23.мартау 
т. ј. 18. дан од започетог наступања 
наше храбре во\ске, извршили по- 
стављени задатак и заузели главни 
карпатски гребен од Режетова до 
Волосате, у дужики од преко 110 
километара, иза чега смо присту- 
пили утврђивању задобивених по- 
ложа\а у том пери\оду.

У опште, на цијелом карпат- 
ском фронту од 6 —30. марта не- 
пријатељ је, претрпјевши огромне 
губитке, морао допустити да нам 
падне у руке, ништа мање него 
70.000 војника са 900 официра; 
осим тога заплијенили смо преко 
30 топова и 200 митраљеза.

У току 3. априла бојна се акција 
у Карпатима концентрисала у ис- 
том рејону гдје и дан раније, т. ј. 
између Телепоче и Зуела. Непри- 
јатељ је у току 24 сата извео ше- 
снаест безуспЈешних противнапада 
на висове код Телепоча, које смо 
заузели, али Је одбијен пошто је 
претрпио неизмјерне губитке.

Ноћу на 4. априла наша је вој- 
ска иослије упорног боја, заузела 
вис југоисточно од мјеста Полена 
и том приликом заробила много 
војника. Одбијена су успјешно три 
непријатељска контра-напада на 
тај вис.

На осталим дјеловима општега 
фронта нема промјене.

Хрватима у Црној Гори
Данас у краљевинама Црној Гори 

и Србији има Хрвата који од прије 
живе, и који су се сада, за вријеме 
рата, населили бјежећи пред зулу- 
мима аустро-угарске војске и про- 
гонима аустро-угарских власти. По- 
бједоносне српске војске, у данаш- 
њој светој својој борби за уједињење 
југословенства, за право и слободу 
човјечанства, заробиле су преко пе- 
десет хиљада аустро-угарских вој- 
ника, међу којима броје и Хрвати 
неколико хиљада.

Данас, када Хрвагска још робује 
Нијемцима и Мађарима и када се 
слободан њен глас не може да чује 
за наше народне идеале, потребно 
је да се сви Хрвати који су изван 
хабзбуршког оквира, уједине у ак- 
цији која ће замијенити оно што 
би, наша ужа отаџбина, у овим 
судбоносним моментима, хтјела и 
морала да ради, у интересу своме 
н наше опште југословенске стварн.

У далекој Америци живи на сто- 
тине хиљада нашег народа. Хрвати 
су тамо окупљени и предузима/у 
потребан рад. Хрватска Емиграција, 
која се налази у иностранству, ор- 
ганизовала се је и основан је Ју- 
гословенски /Солпгтет^Рим-Лондон). 
Радом тога комитета оснива се Ја- 
дранска Легија за одбрану нашег 
Приморја. Потребно је, дакле, да 
и сви Хрвати, коЈи се налазе у 
Црној Гори и СрбиЈи, буду на оку- 
пу и да допринесу са своје стране 
оно што се буде, у даном тренутку, 
од њих тражило.

Нијесу у виду бог зна како ве- 
лике дужности. Наши народни не- 
пријатељи, на првоме мјесту Ма- 
ђари и Нијемци

и сви други редом 
са папинским клерикалним органи- 
зацијама на челу, настоје и све више 
настојаће да се дјело нашег народ- 
ног уједињења, Срба-Хрвата-Сло- 
венаца, не оствари на наше задо- 
вољство. Они имају главни цил> да 
ометају сваки наш рад у томе сми- 
слу и да, ако могу, распарчају наш 
народ, и у овим данима када је 
дошло једном доба да се и полити- 
чки ујединимо V неколико дијелова, 
евентуално и у неколико државних 
организација, — да би нас, зависне 
од разних страна, као до сад могли 
и даље исисавати и да би нас могли 
потпуно спријечити у природноме 
развоју нашег уједињења на пољу 
културе.

Из тих разлога, нужно је да се 
сви ми Хрвати који смо слободни, 
удружимо и да у име Хрвата, који 
још робују, кажемо своје захтјеве 
д да тиме подупремо наше сло- 
бодне краљевине Србију и Црну 
Гору, које сада представљају и које 
ће сјутра нарочито, као југословен- 
ски наш Пијемонт, представљати 
цјелокупне наше народне идеале 
цијелог троименог народа.

Да би се могло у принципу рије- 
шити питање зближења свих Хр- 
вата у Црној Гори и Србији треба да 
се сви Хрвати растурени по варо- 
шима и селимаСрбије и Црне Горе, 

јаве гд/е су и да назначе детаљно 
о себи — (на адресу: М. Бартулице 
— посте рестанте, — Ниш, Србија).

Овај апел управља се особито 
оним Хрватима, који су у А. У. при- 
падали омладинскоме југословен- 
скоме покрету или којем другом 
омладинском покрету (нпр. покрету 
око загребачке „Младе Хрватске"), 
или који су били истакнутији ра-' 
деници на политичкоме и култур- 
номе пољу (нпр. чланови партиј- 
ских организација, чланови Хрв. 
Сокола, професори, учитељи и т. д.) 
Њихова брига биће да се поближе 
извијесте о другим Хрватима, који 
живе у истоме мјесту, и да пошаљу 
исцрпан списак о њима.

Упућујемо овај апел у смислу 
једног оријентисања и окупљања. 
Наш задатак биће да се упознамо, 
и да можемо рачунати са правим 
стањем.

Послије тога, према нриликама 
и према потреби, — у сагласју са 
осталим Хрватима у Америци и са 
Хрватском Емиграцијом — насту- 
пиће се радом који буде означен 
као потребан и цјелисходан.

У интересу остварења наших пра- 
ведних народних тежња, Хрвати 
треба да разумију овај позив и да 
по њему досљедно томе поступе.

Одбор за припремни рад.
Ниш, мјесеца марта 1915.

Чеси противу Ћесара
Централни комитет чешко-морав- 

ских удружења ван граница Аустри- 
је издао је један манифест чешком 
и словачком народу, у коме се на- 
брајају сва недјела, која су Хабз- 
бурзи извршили над Словенима и 
у коме се изјављује да се Франц 
Јосиф не може више сматрати 
чешким Краљем. Манифест је штам- 
нан на чешком и словачком језику 
и растурен је у много нримјерака 
по свој Чешкој и Моравској.

„Објављујући рат словенским на- 
родима, вели се у манифесту, на- 
шој браћи убијајући најбоље од 
нас, који нијесу хтјели постати бра- 
тоубице и који су протестовали 
против рата, цар Аустрије, који се 
још сматра и краљем Чешке учи- 
нно је један злочин за који мора 
да одговара. Због тога ми објав- 
љујемо, да је Франц Јосиф из ди- 
настије Хабзбурга народни непри- 
јатељ, издајица отаџбине, недосто- 
јан да и даље носи гитулу краља 
Чешке. Ми ћемо се борити свима 
силама, да се њему и његовој по- 
родици одузму сва права на чешке 
земље.мТЕЛЕГРАМИ

Крагујевац, 5. априла. 4. о. мј. 
око 10 часова у вече наша бате- 
рија је избацила неколико метака 
на Адакале, јер је било опажено 
да је на Адакале дошло десет ча- 
маца аустријских војника. Неприја- 
тељ је на то одговорио, отварајући 
ватру на наше ноложаје код Теки- 
је. Непријатељ је избацио три пут 
више метака од нас, али без ика- 
ква ресултата. (К. С. Пресбиро).

Ниш, 6. априла. У Ђевђелији, 
Охриду, Прилепу, Струзи грађан- 
ство са бившим егзархистима одр- 
жали су многобројно посјећене ми- 
тинге на којима су донесене ресо- 
луције у којима се осуђују мучки 
бугарски нападаји на српски тери- 
ториј; гнуша се над свирепствима 



која су комите починили над срп- 
ским војницима; осуђује се посљед- 
њи нападај на Валандово и Стру- 
мицу; истиче задовољство са срп- 
ском управом и исказује вјерност 
и лојалност Србији.

Ниш, 6. априла. Јуче су око 700 
Арнаута напали на нашу границу 
код Ћафа Сана у охридскомокругу. 
Борба је отпочела око 5 часова по- 
подне. Појединости још нема. Ко- 
мандант пограничног одсјека изи- 
шао је на лице мјеста. (К. С. Прес- 
биро).

Крагујевац, 6. априла. 4. о. мј. 
непријатељ је избацио неколико ме- 
така из тежих оруђа на село Сет 
и порушио неколико кућа. (К. С. 
Пресбиро).

Будимпешта, 3. априла. Влада 
ђе поднијети у идући понедјељак 
парламенгу законски предлог о про- 
дужењу највише за годину дана 
трајања посланичкпх мандата који- 
ма рок истиче идућег јуна мјесеца, 
пошто се многи бирачи налазе на 
бојном пољу и пошто је за вријеме 
рата слобода избора ограничена.

Лондон, 3. априла. Британски 
адмирали гег јавља да је у току не- 
дјеље између 25. марта и 1. анрила 
отпловило и допловило у енглеска 
пристаништа 1432 брода. Од тог 
броја, њемачки подморски бродови 
нотопили су два брода. Један од 
та два брода био је „Арпалис", на 
коме је био товар са храном од- 
ређеном за белгијско становништво.

Беч, 3. априла. „Франкфутер Цај- 
тунг“ јавља из Њујорка да је аме- 
риканска штамна веома узнемирена 
вијестима из Калифорније о искр- 
цавању 4000 Јацанаца у Тир-Бе на 
мексиканској територији, гдје је рат- 
ни брод „Асама“ насио. Микадова 
влада нослала је одмах 5 ратних 
бродова и 6 лађа за угаљ, изјавив- 
ши да је потребно бранити „Асаму“ 
од евентуалних непријатеЈвских на- 
нада. Јапанске трупе су подигле 
логор и радиотелеграфску станицу. 
Вашингтонске власти изјављују да 
су те вијести претјеране, али ли- 
стови траже анкету. (К. С. I Јресбиро).

Лондон, 3. априла. У двадесет 
минута послије поноћи појавила су 
се два Цепелина изнад Лондона на 
који су бацили 4 бомбе, али нијесу 
причинили никаквематеријалне ште- 
те. Бомбе су бачене исто тако и на 
Сен-Босие и на Хесбриџ гдје је за- 
паљено неколико кућа. У 1 час из- 
јутра један Цепелин је бацио 3—4 
бомбе на Ловстов, које су изазвале 
пожар. Једна жена је лако рањена, 
3 коња су убијена. Бачено је 6 бом- 
би на Сутвалд. па су по том Це- 
пелини отишли пут мора. На подне 
је један Цепелин бацао бомбе на 
Ситнбурн и Фаферсхам у грофови- 
ји Кент. (К. С. Нресбиро.)

Рим, 4. априла. „Коријере дела 
Сера“ увјерава да ће операције про- 
тив Дарданела скоро отпочети. Кон- 
центрисани број трупа у Алексан- 
дрији прелази 80.000 војника.

Два Цепелина летила су више 
Малдона Ексона, четири бомбе ба- 
чене су на Харбриж.

Из Буенос Аиреса јавља се да је 
једна јапанска крстарица потопила 
њемачку помоћну крстарицу „На- 
вру“ на обалама Чили.

Веницелос, пошто се повукао с 
политичког поља, напустио је Атину 
и отишао за Египат, одакле ће ка- 
сније поћи за Швајцарску.

Опровргава се вијест о прокла- 
мацији опсадног стања у Индијн.

I I на супрот опровргавања, тврди 
се да је биаа једна поморска битка 
на норвешким обалама на сјеверу 
од Бергена. Опажене су три крста- 
рице и чуло се пуцање топова. — 
Нарочити извјештај.

Рим, 5. априла. Једна француска 
оклопњача, потпомажући аероплан- 
ско извиђање, болхбардовала је вој- 

Штамиа Кр. Ц. Државне Штампарије

на здања и турске страже у дарда- 
нелском пролазу. (Радиотел. извј).

Рим, 5. априла. Грчки принц Ђор- 
ђе стигао је у Бриндизи на путу за 
Нариз. (Радиотел. извј )

Петроград, 5. априла. У четвртак 
су руски торпиљери уништили на 
азијској обали 4 турска пароброда 
и више једрењача, измијењавши не- 
колико топовских метака са бате- 
ријама у ВЈгрбЦЈеб. (Радиотел. извј.)

Софија, 5. априла. Руска флота 
је бомбардовала јуче Карабурун. 
(Радиотел извј.)

Петроград, 5. априла. Цар је 
стигао на фронт активне војске.

Петроград, 5. априла. Руси су 
заплијенили у Ншемислу 1100 то- 
пова, од којих 170 употребљивих 
са 90.000 артиљеријских метака. 
(Радиотел. извјештај).

Рим, 5. априка. „Трибуни" саоп- 
штавају из Атине: Савезници су 
искрцали на Лемносу 35 000 људи 
за операције у Дирданелима.

Нутници са једног пароброда 
који је стигао у Сиракусу, тврде 
да савезничка флота крстари пред 
Смирном и да њихови аероплани 
лете над лукама Еа1сео ТезТге и 
Г)еих-Ггеге$ (?) Турци су поправили 
мостове оштећене бомбардовањем 
и намјестили нокретне батерије у 
смирнском заливу. (Рад. извј.).

Париз, 5. априла. Нијемци су 
пропали са својим покушајем да 
изведу противнапад на Епарж у 
ноћи између 2 и 3 априла. У шуми 
Мормару било је арткљеријске бор- 
бе; Француси су ућуткали три ба- 
терије и бацили Нијемцима у ваз- 
дух један магацин с муницијом. 
Француски авијатичари су били вр- 
ло активни Десет бомба је бачено 
на жељезничке радионице код ста- 
нице Леополдштат. Барутану у Рот- 
велу гађали су са 10 пројектила, 
од којих је било 6 погодака. По- 
јавио се велики црвени пламен из 
густог облака дима. Француски а- 
вијатичари су се вратили здрави и 
читави. Бачено је 40 бомба на ње- 
мачку електричну централу у Мези- 
еру. Ова творница снабдијева елек- 
тричном силом и освјетљењем ва- 
роши и утврђења у Мецу. (Радио- 
тел. извј.)

Атина, 5. априла. Енглеске вла- 
сти на Тенедосу објесиле су тамо- 
шњег Муфтију који је био оптужен 
да је у дослуху са турским влас- 
тима у Малој Азији. (К. С. Прес- 
биро).

Лондон, 5. априла. Нећак Глед- 
стонов погинуо је у Француској.

Из Цариграда се јавља да је 
Порта упутила ноту у Атину, про- 
тестирајући за гањање турског еле- 
мента у Маћедонмји. Из овог фак- 
та закључује се да Турска и Бу- 
гарска раде заједнички. Влада Грч~ 
ке ријешена је да никаквих тери- 
торијалних концесија не даје Бу- 
гарској.

Петроград, 6. априлз. Њемачка 
акција против Осовца била је иот- 
ауно без успјеха. Руска је артиље- 
рија ућуткала њемачку. НиЈе.мци се 
спремају да напусте полски фронт. 
Мисли се, да ће најбољу своју вој- 
ску послати на страну Ма^арске, 
да би спријечили руско надирање. 
Рањене и болесне упућују на гра- 
ницу Њемачке у Познањској.

У Мађарској су откривене велике 
злоупотребе у војним набавкама. 
Многа висока лица су ухапшена.

Рим, 6. априла, „Трибуна“ прима 
из Лопдона да је аустријска влада 
секвестирала једну брошуру Дом 
Жема Бурбонског из освете спрам 
његових симпатија према Русијп, и 
зато што се исти спрема да ступи 
поново у руску војску ради борбе 
с Аустријом.

Рим, 6. априла. На Лемносу ис- 
крцано је 35.000 војпика ради опе- 
рација против Дарданела. Савезни- 

чка флота крстари пред Смирном, 
док аероплани врше извиђања пор- 
това. Турци су на оштећеним фор- 
товима поставили покретне батерије.

Петроград, 6. априла. Прошлог 
четвртка на обалама Анадолије рус- 
ка флота потопила је четри паро- 
брода и неколико једрењача тур- 
ских и водила артиљеријски бој са 
батеријама код Зунгулдака. Руска 
флотм је бомбардовала Карабурн и 
Емину.

Лондон, 6. априла. Државни се- 
кретар за Индију јавља да је по- 
стигнут потпун успјех. У операцији 
1 априла заробили смо 200 људи 
изаплијенили вишемитраљеза. Тур- 
ци су у повлачењу које се претво- 
рило у дивље бјегство. Оставили 
су велику количину шатора, опреме, 
хране, 700.000 метака и 450 сандука 
са артиљеријском муницијом. Према 
исказима заробљеника, Турци су, 
без Арапа, имали 2 дивизије пје- 
шадије и 32 топа. (К. С. Пресбиро).

Мисли
Слобода и опет Слобода, велпм ја и по- 

нављајући то беспрекпдпо, слобода је основа 
и стуб политике као п морала: јер по за- 
копу солидарпости једап једнги и исти закоп 
влада државама као и фамолијама. А гај је 
закоп Слобода, Слобода, која човјека разликује 
од бозсвјесне животише, а парод од ларве; 
Слобода, која одушевљава сваки атом човјеч» 
јег тијела, па га свом својој природпом спагом 
испо.кава; Слобода, која чини да свака мишица 
развије своју снагу, сваки у.м сву множину 
својих мисли, го јо слобода, која чини, да се 
направи великом нација захваљујуНи поједин- 
цу, а поједннац захваљујуки нацији.

Пелтан.

Дневник
Отпутовао у Подгорицу. Ње- 

гово Величанство Краљ, нраћен од 
г. Љ. Бакића, Министра Правде, и 
г. генерала Б. Јанковића, начелни- 
ка штаба Врховне Команде, отпу- 
товао је јутрос рано у I Јодгорицу.

Добротворг.а '»^д тм-
соким иокровитељством Њ. Кр. Ви- 
сочанства Књагињице Ксеније осно- 
ван је на Цетињу Одбор Госпођа 
и Госпођица са задатком, да и 
наше женско друштво, слиједећи 
осјећаје патриотског саучешћа и ми- 
лосрђа према пострадалим породи- 
цама пребјеглих из Босне, Херце- 
говине и Далмације, принесе свој 
дио опшгој српској дужности. Од- 
бор је првобитно одлучио, да при- 
реди у корист пребјеглих Велику 
Добротворну Забаву, али је због 
незгодних прилика одустао од своје 
намјере, ограничивши се на при- 
ређивање добротворне лутрије. За- 
узимањем свих наших друштвених 
редова, има изгледа, да ће та 
лутрија, која ће се вући на рођен- 
дан Њ. Вел. Кралице Милене, 22. 
априла, усијети потпуно. До сада 
је добровоЈВним лрилозима при- 
купљено 600 најразноврсиијих да- 
рова, који ће се ставити на вучење. 
Од 3.600 бројева биће вучен сваки 
шести број. Цијена је једном лозу 
један перпер. Предмети лугријски 
могу се видјети у Радничкој Шко- 
ли гдје је Одбор стално запо- 
слен око потребних припрема. Же- 
лимо од срца најбољн успјех овом 
племенитом предузећу наших го- 
спођа и госпођица.

Опет аероплани. Ономад, у не- 
дјељу, око 11 час. прије подне над 
нашом пријестоницом се опет по- 
јавио један аустријски аероплан. 
Долетио је са југозападне стране 
преко Ћинова Брда и прелетио је 
варош са краја по источној страни. 
Летио је у великој висини. Чим се 
појавио, био је стављен под пре- 
цизну ватру наших батерија. Није 
се задржао над Цетпњем ни неко- 
лико тренутака, већ је одмах про- 
дужио у западном правцу пуг Ко- 

тора. На цијеломе путу нигдје није 
бацио ни једну бомбу. Јуче пред 
вече из Которског Залива био се 
дигао један хидроплан, којп је ле- 
тио пут наше обале на југ. Кад је 
био од прилике четири километра 
далеко од обале над пучипом,пао 
је у море, јер му се оштетио мотор. 
Једна аустријска торпедњача до- 
пловила је да га спасе.

Прилог сиротињи. Г. Куле, ко- 
мандант француског деташмана на 
Цетињу, уступио је каре, који су 
својина деташмана, општини цетињ- 
ској да би на њима могла бесплатно 
превозити с Ријеке животне намир- 
рице за варош. На овај начин оп- 
штина је само до сада уштедила 
преко 400 перп. за подвоз.

Како је исти приход од продаје 
животних намирница намијењен за 
помагање сиротиње, то је Општ. 
Одбор ријешио, да се ово сматра 
као прилог цетињској сиротињи.

Износећи као примјер ову пре- 
дусретљивост племенитог г. Куле-а, 
Општинска Управа у нме Одбора 
и своје најтоплије му и овим путем 
захваљује.

Вриједно пажње. Један њемачки 
посланик држао је у парламенту 
говор о тргсвцима пљачкашима и 
у томе говору рекао је:

„Ко из жудње за добити диже 
цијену животним намирницама, с 
тим треба поступати исто онако као 
и са непријатељским уходом, који 
испред наших чета обара мостове“.

Наводећи ове ријечи, пештански 
„Аз Ешт“ у уводном чланку пише:

„Заиста, и не може бити друк- 
чије. У рату сваки грађанин и сваки 
војник треба да приноси највеће 
жртве. У рату нико не смије тра- 
жити да заради или да се обогаги. 
Ко у рату није анђео гај је ђаво. 
Ко у рату код своје куће или на 
бојишту не ради часно и с макси- 
мумом своје снаге, тај је непријател» 
народу и држави, и нема му мјеста 
међу живима. Ту нема погађања, 
нема олакшавајућих околности, не- 
и.г тЛ/а-
ву опрему, ко му Фаље рђаво јело 
на бојиште или у болницу, коме у 
дужност спада, да то надгледа, па 
из комодитета или из злочиначке 
намјере надгледање пропусти, ко 
скрива храну испред гладних уста 
код куће или употреби утицаје 
да буде изузетак од опште дужно- 
сти: то је непријатељ домовине, 
који заслужује смрт“.

Оглас. Прекјуче изгубљен је један 
Чек-упутница упућена на исплату 
Црногорској Банци Цетиње из А- 
мерике, вароши Дакота. Упутница 
је изгубљена у простору између 
Монопола Дувана и кафане г. Ива 
Пејовића, па навише до радње Спа- 
сића.

Сопственик упутнице умољава о- 
нога, ко је нашао исту, да је 
преда уредништву овога листа, гдје 
ће добити акс и малу награду, по- 
што упутница код Банке неће ни 
за кога важити, осим њеног соп- 
ственика. н. Н.

ТРГОВЦИМА 
најзгоднија прилика 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, шеЂера, паште, ориза, уља, 
сапуна, и све друге за увоз но- 
требне артикле.

Ко би желио преговарати, нека 
се обрати г. Г. Захаратх' у трговини 
П. М. Калуђеровића нли Хотел 
„Београд" на Цетиње, 3,3

Власник и одговорни уредник проф Јован Николић.


