
БРОЈ 31. ЦЕТИЊЕ, понедјељак 4. маја 1915. год. ГОДИНА VIII.

ВЈЕСНИН
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 ИЗЈ1АЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ААРАДРЕСА:
„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

АЦКЕ88Е:
„УЈезпЈк*  СеШ&пе (Моп1бп^го)

Рукописе ваљд слати Уредништву „Вјесника
\ ПРЕТПЛАТУ I! ОГЛАСЕ ДДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 4. маја.
Мноштво веома повољних и ра- 

досних телеграфских вијести стигло 
је у току јучерашњега дана и про- 
шле ноћи!

Долази се до жељно ишчекиване 
одлуке у овоме полому, какви сви- 

ч јет још не видје.
Акције Савезника, наша праведна 

ствар, стоје не може бити боље.
И војнички и политички, догађаји 

пошли су најбољим путевима, у ко- 
рист Савезника.

Руси су у Буковини просто са- 
трли тамошњу аустро-њемачку вој- 
ску. Руска коњица гони неприја- 
теља, који бјежи у правцу румун- 
ске границе. Козаци чине чуда од 
храбрости. Лијепо ли је још давно 
прорекао велики српски пјесник:

„Народи ће да застрепе — сур- 
ваће се многи трон — кад к о ви- 
хор буре слијепе — заигра се преко 
степе — силни Козак, брзи коњ!"

Опет нове хиљаде Аустријанаца 
и Нијемаца падају у ропство Бије- 
ломе Цару.

Њемачка диверзија код Либаве 
пропала. Нијемци су тамо растје- 
рани. Десет хиљада их је зароб- 
љено. Ратни руски плијен богат.

У Пољској, на ријеци Бзури, Руси 
пробили њемачки фронт.

На западном фронту француско- 
енглеска офанзива сваки дан би- 
љежи само напредовање.

Код Араса опет је засвијетлио 
дух витештва синова Велике На- 
ције, жиже цивилизације. Ноказаше 
се достојним потомцима Наполео- 
нових гренадира.

Савезници освајају у Дардане- 
лима шанац по шанац и стално 
напредују. Дарданели морају бити 
освојени. Они су већ стегнути гво- 
зденим обручем.

Једна енглеска подводна лађа 
задивила је свијетсвојим херојством. 
Кроз масу мина и разних смрто- 
носних препријека пробила се и 

• упала у Мраморно Море, гдје је 
међу турске бродове унијела страх 

V? и пропаст.
*** На тракијској обали, иза Цари- 

града, Руси су искрцали војску. Бу- 
гарска је сада у процјепу. Између 
ње и Турске пружа се непробојни

РЈЗ руски зид.
На Кавказу Турци су претрпјели 

потпуни пораз. Турска је војска 
разбијена и налази се у бјегству.

Енглеско-француске ратне лађе 
крстаре по цијелом Јадранском Мо- 
ру. Дале су се у лов на аустриске 
сумарене.

иу;Ј Краљ Виктор Емануило III., му- 
’• дри сљедбеник Својега великог дје- 

да, ујединитеља Италије, није при- 
, мио оставку Саландрине владе.

Италија се одлучила.
Племенити Савојац води свој на- 

оод у нову славу.
Ћесар преноси пријестоницу из 

веКг еча у Ишл.
Обрнуше кола низа страну. Од- 
□нило је њемачко-аустријској ти- 
нији и хегемонији.

Посмртна се пјесма пјева пруском 
милитаризму.

Тешко њему и његовим пријате- 
љима јавним и тајним!

Свиће у Европи ново срећно до- 
ба правде и слободеза све народе.

Овдашње Енглеско 1Јосланство 
примило је 2. маја ово званично 
саопштење од Форењ-Офиса:

Адмиралитет јавља да је 1898. 
грађени енглески ратни брод „Ло- 
лиЈат“ (Оо1|’а1ћ) торпедиран у Дар- 
данелима у ноћном нападу, за 
вријеме док је бранио у мореузу 
бок француске флоте. Бојазан је 
да је погинуло 500 душа.

Један енглески сумарен, који се 
пробио у Мраморно Море, јавља 
да је потопио двије турске топов- 
њаче и велики турски транспорт.

Цетиње, 4. маја
Зликовци њемачки потопили су 

близу енглеске обале велики преко- 
океански путнички пароброд „Ј1у- 
зитанију“.

Од 2100 путника разне нароц- 
ности једва се спасло само 650!!

Мирни путници, жене, дјеца и 
старци, у огппте невини људи, на- 
ђоше изненада гроб у дубини Оке- 
ана, злонамјерно погођени торпе- 
дом њемачког сумарена.

Сав се Земљин Шар згрануо од 
чуда и гађења.

Од Полова до Екватора, од Еква- 
тора до Полова шири се једноду- 
шан осјећај гнушања, осјећај стида 
и срама, што се на Глобусу налази 
један изрод човјечанства, једна по- 
руга имена Божјега међу људима, 
једна творевина пакла: лажна ње- 
мачка цивилизација.

Стид их било!
Црвени ли Кајзер од срама? Зна 

ли он, да његови генерали изда- 
доше наређење, да се на бојним 
пољима у Галицији претекли руски 
рањеници полију петролејом и за- 
пале?! Зна ли он за овај ужас, 
који обрља и његово име, и име 
свега његова народа?!

То ли је та његова војска, која 
је требала да „цивилизује“ Балкан!

Његови сумарени и аустријски 
аероплани, први у морима око ве- 
лике Британије, други по нашој 
Отаџбини, показали су, да су Ње- 
мачка и Аустрија саме себе ставиле 
изван свијех закона Божјих и људ- 
ских, и да су огласиле свакоме 
борбу за истребљење, па је усљед 
тога слободно свакоме и њих да 
истребљује.

Њихово зулукаферско ратовање 
завршиће се за њих зулукаферски.

Ђавоље Острво примиће можда 
до ове јесени на робовање свјетске 
злочинце.

Жалимо невине жртве са „Лузи- 
таније“. Оплакујемо их заједно са 
дивном, племенитом и правдољу- 
бивом енглеском нацијом, која ће, 
надамо се, брзо изрећи пресуду над 
берлинским и бечким злочинцима.

Црни дани Аустрије
— Клонулост у Бсчу — Пре.мјсштање прије- 

стонице — Жеља за .миром —

Бечки листови почели су отво- 
рено писати у корист закључења 
мира. Узбуђењеу Бечу је врло ве- 
лико, скоро посведневно долази 
до уличних демонстрација против 
рата.

С тога се двор премјешта из 
Шенбруна у Ишл. Цар Франц Јо- 
сиф и цио двор напуштају Беч.

У посљедњем броју бечке „Нове 
Слободне Г1ресе“ прочитали смо у 
чланку, гдје се говори о интервен- 
цији Сједињених Америчких Држа- 
ва, ове карактеристичне реченице:

„Ншита не може бити гранди- 
озније од интервенције представ- 
ника велике америчке републике у 
корист мира међу народима старог 
свијета.

Зашто продужавати истребљење? 
Зашто проливати крв? Зашто упро- 
пастити све у борби која ипак не 
може објецаревине бацити у прах?“.

Аустријска цензура увијек радо 
допутта да листови пишу о миру

Овакво писање . све очевидније 
показује, да се у Бечу и Берлину 
очајно жели мир.

Свијест о паразу Аустрије све ви- 
ше осваја народне масе у монар- 
хији. Нико не вјерује званичним из- 
вјештајима, гшше дописник донЛбн- 
ског „Дељи Мељац. Виши појни кру- 
гови били су сканлализовани ових 
дана када је један официр, под пот- 
писом, објавио отворено писмо у 
коме изобличава званичне лажи. Ка- 
рактеристично је, да је писмо оштам- 
пано у једном војном листј и да 
је официр писао у име својих дру- 
гова.

Општа деморализација, изазвана 
непрестаним поразима Аустријана- 
ца, упропасгила је престиж Франца 
Јосифа. У гостионицама средњих 
класа — пише поменути енглески 
лист — и у народним кафанама 
често се чују анегдоте о Францу Јо- 
сифу. у којима се његова личност 
ни мало не поштује; на против.

Талијанска министарска криза
— Пред акцију Италије

Рим, 30. априла. Министарски 
Савјет сматрајући да за владину 
директивуу међународној политици 
недостаје слога и пристанак ус- 
тавних странака, игго изискује те- 
жина положаја, — одлучио ]е да 
поднесе Краљу своју оставку. Краљ 
је резервисао своје рЈешење. (Аген- 
ција Стефани.)

Рим, 28. априла. „Ђорнале д’ 
Италија“ јавља да је Саландра ју- 
трос био примл>ен код Краља, а 
послије имао разговор са Сонином. 
Иза тога Сонино је имао разговор 
са књазом Биловом.

Овај лист опровргава како је 
јутрос имала бити важна министар- 
ска сједница. (Румунска Агенција
— К. С. П.)

Солун, 1. маја. Из Рима јављају 
да Ђолити чини велике напоре да 
Италија одржи дефинитивну неу- 
тралност. (Солунски Пресбиро 
К. С. Пр.).

Солун, 30. априла. Јављају из 
Рима да је дошло до манифеста- 
ција у корист рата и да су мани- 
фестанти осудили Ђолитиеву по- 
литику. (К. С. Пресб.)

Рим, 29. априла. Сонино је при- 
мио у 6 часова послије подне г. 
Гирса, новог руског амбасадора у 
Риму.

Јутрос је била министарска сјед- 
ница која је трајала од 10 часова 
у јутро до 12’/2 часова. Присуство- 
вали су сви министри. Једно саоп- 
штење које је објављено послије 
сједнице каже да је италијанска 
влада ријешила да изађе предСкуп- 
штину и да јој даде прилике да 
суди о садањоЈ*  ситуацији. (Стефани
— Рум. Аген. — К. С. П.)

Рим, 2. маја. Краљ преговара. 
Консултације су синоћ отпочеле 

са виђенијим политичарима.
Исход се још не може предви- 

дјети.
Јутрос је Краљ у вили „Савоја“ 

имао конференцију са предсједни- 
цима Парламента, Сената и са Ђо- 
литијом.

Мисли се, да ће криза брзо пре- 
стати.

Послије подне Саландра и пред- 
сједник Парламента конферисали 
су с Краљем.

Говори се да ће се криза свр- 
шити саставом кабинета Маркора- 
Саландра. Вечерас је одржан савјет 
министара у оставци. (Нар. извј.)

Рим, 3. маја. Јутрос је Маркора 
посјетио Краља и одбио понуду 
састава кабинета. Краљ је тада звао 
Саландру. У политичким и скуп- 
штинским круговима се очекује за 
сјутра званична изјава, да Краљ није 
примио оставку кабинета Салан- 
дрина, који остаје без промјене.

Вечерас је била конференција из- 
међу Саландре и Министра Рата и 
Мрнарице.

Рим, 4. маја. Краљ ниЈ’е при- 
мио оставку Саландрине владе. 
Сви министри остају на свој*им 
мјестима. (Агенција Стефани.)ТЕЛЕГРАМИ

Лондон, 28. априла. „Морнинг 
Пост“ јавл>а да јејапански експрес 
у Манџурији испао из шина. Не 
зна се број жртава. (Румунска Аген - 
ција — К. С. П.)

Лондон, 28. апр. Маршал Френч 
јавља да су јуче послије подне Ни- 
јемци извршили нов нанад источ- 
но од Ипра. Одбили смо га, ма 
да је непријатељ жестоко бомбар- 
довао наше ровове и служио се 
загушљивим гасовима. За вријеме 
напада наши шрапнели су нани- 
јели огромне губитке непријатељу 
који је буквално био кошен на- 
шом вагром. Данас је на већем 
дијелу фронта било артиљеријске 
борбе. (К. С. Пресбиро.)

Париз, 28. априла. Сјеверно од 
Диксмида, белгијске трупе које су 
успјеле да се пребаце на десну о- 
балу Изера, биле су жестоко на- 
паднуте у ноћи од понедјељника на 
уторник од три њемачка батаљона 
којима су задале јаке губитке и 
заробиле око 50 војника.

Британске трупе поново су напад- 
нуте помоћу загушљивих гасова 
који су сачињавали читав облак. 
Енглези су издржали у том облаку и 
запЈтићени образинама које су не- 
давно увели у употребу, и митра- 
љешком и пушчаном ватром, поко- 
сили су из непосредне близине ње- 
мачке колоне које су се биле при- 
ближиле у смакнутим педовима.

Наши успјеси сјеверно од Араса 
знатно су се повећали данас у току 
борба које су вођене са крајњом 
жестином. Пред Лоосом, послије 
огорчене борбе и поред све интен- 
зивности канонаде, освојили смо 
једно велико њемачко утврђење и 
читав систем шанчева преко пута 
између Лооса и Всрмела. Јужније 
узели смо на јуриш једну велику 
фортицу и капелу Нотр-Дам-де-Ло- 
рет. Овај положај, који су већ мјесе- 
цима Нијемци упорно бранили и од 
којега су направили праву тврђаву, 
био је стијешњен и опкољен од 
наших трупа које су без престанка 
напредовале и енергично тукле не- 
непријатеља између капеле Нотр- 



Дам-де-Лорет и Сен-Назера. Сви 
њемачки шанчеви јужно од капеле 
пали су један за другим у руке 
Француза и ови су у њима нашли 
више стотина њемачких љешева. 
Нијемци су извршили противнапад 
од засеока Сен-Назера, али је њи- 
хов нападај био брзо сломљен. 
Французи су одмах наставили о- 
фансмву задобијајући терена у прав- 
цу Сушеса и Карансиа. Њемачки 
положаји су били тијесно опкољени. 
Французи су освојили више група 
кућа у источном дијелу села и за- 
робили 50 војника, међу којима 1 
официра. Затим су Французи на- 
предовали према шуми источно од 
села. Комуниканије између Каран- 
сиа и Сушеса постале су све угро- 
женије за непријатеља.

Послије жестоке борбе освојили 
смо гробље у Невил-Сен-Ваасту, 
које су Нијемци били врло јако 
утврдили. Затим смо напредовали 
југоисточно од села и продрли у 
њега са запада и истока.

У сектору Лооса и Араса у не- 
дјељу смо освојили три узастоп- 
не линије шанчева. Заробљеници, 
којих се број непрестано пове- 
ћава, изјавл>ују да је била издана 
наредба да се под сваку цијену 
одржи капела и фортица Нотр- 
Дам-де-Лорет.

На осталом фронту није билб 
ничега значајнијег. (Хавас.)

Лондон, 29. априла. Турци су 28. 
априла извршили жесток напад на 
цио дарданелски савезнички фронт. 
Тај напад, који је трајао од 8 часова 
изјутра до поноћи, одбијен је са ве- 
ликим губитцима по Турке. Наши 
губитци су били незнатни. 'Гурске 
резерве, враћајући се у своје ровове, 
биле су изложене ватри француских 
топова од 75 милиметара и пре- 
трнјеле су тешке губитке. Од 18 до 
22. априла непријатељ је понављао 
своје нападе сваке ноћи, али све 
слабије и слабије. Све смо их од- 
били без тешкоће и напредовали 
смо. Своје положаје смо утврдили. 
Французи су освојили једну важну 
позицију, нанијевши непријатељу 
велике губитке. (К. С. Пресбиро.)

Лондон, 30. априла. Чланови 
берзе захтјевали су да сви Нијемци 
буду протјерани из Лондона.

Штета у Ливерпулу приликом ан- 
ти-њемачких манифестација износи 
40.000 фунти стерлинга. (К. С. П.)

Солун, 30. апр. Јављају из Лон- 
дона да је тамо дошло до анти- 
њемачких манифестација поводом 
катастрофе „Ј1узитаније“. (К. С. 
Пресб.)

Петроград, 30. априла. Главни 
Штаб Кавкаске Војске саопштава 
28. и 29. априла:

У правцу Олтиа наше трупе су 
утврдиле планински ланац Кизил- 
даг са кланцима, одбацивши Турке 
југозападно у правцу Доуча. На- 
предовали смо јужно од Дусакета. 
Наша коњица је продрла према 
Патносу гдје је срела Курде које је 
растјерала у правцу Взна. Наше 
трупе су избациле непријатеља из 
долине Абаг. У осталим правцима 
без промјене. (Вјестник.)

Солун, 30. априла. Руси су од- 
нијели сјајну побједу на Кавказч. 
Заробљено је неколико хиљада Ту- 
рака. Остатак турских труиа у бјег- 
ству је. (К. С. Пресб.)

Солун, 30. априла. Руси су ис- 
крцали трупе у Инијади у тур- 
ској Тракији. (К. С. Пресбиро.)

Солун, 30. априла. Јављају из 
Атине да је стање здравл>а Крал>а 
Константина стационерно. У но- 
сљедњем билтену констатују се бо- 
лови на десној страни. Температура 
385; пулс 100. 11о свима црквама 
и синагогама у Грчкој одржана су 
молепствија за брзо оздрављење 
владарево. (К. С. Пресб.)

Атина, 30. априла. Пошто није 
дошло до дефинитивног споразума 
између Грчке и Тројног Споразума 

о форми териториалног интегри- 
тета Грчке, преговори су обустав- 
љени. (К. С. Пресбиро).

Рим, 1. маја. Листови тврде да 
ће бити публикована Зелена Књига 
прије отварања Парламента.

Политички српски кругови тврде 
да је српска војска реорганизована 
и спремна за један нови напор.

„Ђорнале д’ Италија*  прима из 
Атине да је краљ Грчки тешко боле- 
стан од запаљења плућа. На Малту 
је донесено 2400 рањеника са Дар- 
данела; већим дијелом су Аустра- 
лијанци. .

Вилсонова нота тражи, да се 
прије торпедовања сваке неутралне 
лађе учини нреглед и искрцају пут- 
ници, и тек да се онда уништава 
ратна контрабанда.

Пајжешћа се битка наставља око 
Араса. Нијемци би хтјели да за- 
узму Кале, те нападају на Ипар, 
који би био полазна тачка за нову 
акцију. (Нар. извјештај).

Солун, 1. маја. Љекарски биле- 
тен о сгању здравља грчког краља 
од 30. априла у 7 сати у вече гласи:

Данас у 6 сати послије подне до- 
шли су’ у Двор г. г. Шеф љекара 
Манусос и професор Христоманос 
да држе консилиум са љекарима 
који редовно лијече краља: г. г. Са- 
васом и Анастасопулосом. Сви ље- 
кари су сагласни у диагнози и ли- 
јечењу. Краљ болује од запаљења 
десне плућне марамице са темпера- 
туром релативно средњом. Опште 
стање краљево добро. Температура 
38, пулс 104, а дисањс 24. Потписи: 
Манусос, Савас, Христоманос, Ана- 
стасопулос.

Сви атински кругови уписали су 
се у нарочиту књигу у Двору. Маса 
свијета узнемирена стоји пред Дво- 
ром. (Солун. Пресбиро — К. С. П.).

Петроград, 2. маја. Главни Шгаб 
Кавкаске Војске саопштава 30. а- 
прила:

Одбили смо турске покушаје да 
зауставе нашу офансиву у околини 
планине Кизилдаг. (Вјестник.)

Петроград, 2. маја. Први мај је 
протекао у Петрограду и у цијелој 
Русији у потпуном реду. Сви рад- 
ници тога дана дошли су у своје 
радионице. Истичући овај факат, 
новине констатују да ово доказује 
како народ разумије да се у борби 
на живот и смрт са Нијемцима не 
смије губити ниједан тренутак. Осим 
тога, у више фабрика и творница 
радници су дали да се одслуже 
молепствија и са узвицима „Ура!“ 
ношли су на посао. (Вјестник.)

Петроград, 2. маја. Аустријска 
војска иотучена на Дњестру држала 
се /. маја на лијевој обали Прута 
у околини Коломеје иомоку појча- 
ња, доведених жељезницом и уво- 
ђењем у борбу посљедњих резерва, 
састављених од пионерских одреда 
који су били у образовању и еле- 
мената потоње врсте. Истога дана 
наше трупе су освојиле у жестокој 
борби Надворну. (Вјесник.)

Лондон, 2. маја Лорд Халден, 
расправљајући у Горњем Дому у- 
писивање у војску, изјавио је да у 
случају крајње потребе влада ће 
морати да се позабави системом 
добровољног рекрутовања, али да 
за сада министарство војно распо- 
лаже са довољним бројем рекрута. 
(Радиотел. извј.)

Рим, 2. маја. „О1огпа1е <Г ИаНа“ 
јавља, да су услови здравл^а Краља 
Константина непрестано све гежи. 
Доктори имају слабу наду да ће 
га спасти. Краљ је оболио од за- 
паљења плућа.

Унутрашње стање Грчке — јавља 
исти лист — је узнемиравајуће.

Јављају из Петрограда: Ноку 29. 
аирила одбијена је јака офанзива 
аустро-ње.мачка са 5 напада, пре- 
дузета на страни Шавлија. Заро- 
бљено је 10.000 Аустро-НиЈемаца 
са 5 топова.

На десној обали Дњестра наста- 
вља се руска офанзива. Центар 
аустро-њемачки је у повлачењу.

Заробљено је неколико хиљада 
Нијемаца. (Нар. извјештај).

Рим, 3. маја. Грчко посланство 
опровргава вијести атинске о тешкој 
болести Краљевој и о стању у зем- 
љи, и тврди, да се Краљево стање 
побољшало а унутрашње стање 
земље да је мирно.

Ратне лађе француско-енглеске 
крстаре по Јадранском Мору и тра- 
же сумарене аустријске. (Нар. из- 
вјештај.)

Париз, 3. маја. Број њемачких 
официра који су заробљени од не- 
дјеље износи 100. Заплијењено је 
20 топова, међу којима 8 тешких. 
Осим тога, Французи су заплије- 
нили 100 митраљеза и справа за 
бацање бомба. (Рад. извјештај).

Шта Италија добија
Према једном телеграму из Милана, 

француски министар Вивиани потврдио 
је прбд директорима неколиких листова 
вијест, да је закључење уговора између 
Италије и Тројног Споразума свршена 
ствар.

Између осталих добитака. Франиуска 
даје Италији исправку границе туниско- 
триполиске, којом ће Италија добити 
једаи добар каравански пут за сјеверну 
Африку.

С других сграна сазнаје се да Италија 
добија, поред Трентина, Истре са Трстом 
и Полом и важних позииија на далматин 
ском Острвљу и обалн, Валону са поза- 
дином. осгрва у Додеканезу, добар дио 
Мале Азије (Адану) и неколико дјелова 
њемачких колонија.

Нако сад пишу бивши и 
садашњи руски противници

Један јапански генерал, који важи као 
ауторитет, изјавио је једном кореспонден- 
ту токијског листа „Асахим ово о руској 
армији:

„Руско-јапански раг осгао је недовр- 
шен, јер је прекинут на половини. Руској 
армији тада није дата могућност да га 
доведе до краја. У садашњем рату руске 
снаге развијају се и дјејствују у пуном 
обиму и маху. Руској армији је обезби- 
јеђен потпун успјех, ако јој се пружи са- 
мо могућност да рат доведе до крајам.

Тако суде о руској војсци Јапанци, не- 
кадашњи противниии руски. Исто тако, 
и Нијемци, садашњи противници руски. 
не могу а да не признају велику моралну 
снагу руске војске. То селијепо види по 
овом чланку који је изашао у берлин- 
ском листу „Локал-Андајгер" о бојевима 
на Њемену.

„Свака друга армија на свијету послије 
неуспјеха. којијје претрпјела 10. руска ар 
мија, била би за дуго вријеме лишена 
способности ма за какве операције. ако 
не из организационих а оно бар из мо- 
ралних разлога. Али то не важи за Русе. 
Руски војник иде напријед кад за го до- 
бије наређење. а одступа кад му то на- 
реде или кад не добије заповијест за 
наступање. Само се тим особинама и 
може објаснити стална способност руске 
армије за наступање. Деморалисати се 
таква армија не може чак ни поразима, 
према којима се она односи сасвим мирно 
и хладно. Руси се не могу побиједити 
моралном страном успјеха, већ једино 
енергичним гоњењем и уништењем. Али, 
ако не успијемо да уништимо ту армију, 
онда ћемо је видјети пред собом кроз 
врло кратко вријеме у пређашњем пот- 
пуно организованом облику. На источно- 
пруском фронту руска армија је, одсту- 
пајући ка њеменским утврђени.м поло- 
жајима, очигледно постојала све јача и 
јача. Сила руске армије није у неисцрп- 
ној количини људства, већ у разу.нном и 
.мирном односу ирема свима незгодама 
и недаћама.

Дневник
Свечана аудијенција. ГБегово 

Величанство Краљ благоизволио је 
јуче у 1 1 час. прије подне нримити 
у аудијенцију, у присуству г. Ми- 
нистра Спољ. Послова Пламенца, 
новонаименованог посланика и пу- 
номоћног министра Србије при на- 
шем Двору г. ЈЂуб. Михаиловића. 
Г. Посланикје допраћен у Двор и 
испраћен из истога са свијема по- 
частима, које припадају његовом 
високом чину.

Предајући у руке Његовог Ве- 
личанства своја пуномоћија, Госпо- 
дин Посланик поздравио је Госпо- 
дара овим говором:

„Ваше Величанство! Његово 
Краљевско Височанство I Јасљедник 
Пријестола, а у пме Његовог Вели- 
чанства Краља Србије, одредио ме 
је да Га код Вашег Величапства за- 
ступам као Његов пуномоћни ми- 
нистар п изванредни посланик. Мени 
је част предати Вашем Величанству 
писма о томе наименовању.

Срећан што су ми мој Узвишени 
Господар и Влада Краљевине Ср- 
бије новјерили гако лијеп задатак 
да представљам моју Отаџбину у 
Црној Гори у овим озбиљним вре- 
менима кад се двије српске краље- 
вине сложно боре за остварење 
нашег народног идеала, моја ће 
једина дужност бити и сви моји 
напори биће управљени ^да се већ 
постојећи срдачни братски и ис- 
крени савезнички одношаји упуте 
тако да се истраје у тешкој борби 
а започети велики носао приведе 
повољном крају.

Ја се надам, да ће ми у том мом 
задатку Ваше Величанство благо- 
извољети указати сву Своју узви- 
шену наклоност, као и да ћу моћи 
рачунати на искрену помоћ Владе 
Вашег Величанства“.

Његово Величанство Краљ бла- 
гоизволио је Господину Посланику 
овако одговорити:

„Госнодине Посланиче,
Особито Ми је мило, што Вас 

је Његово Краљевско Височанство 
Насљедник Пријестола Александар, 
а у име Његовог Величанства Кра- 
ља Србије, одредио да Га код Мене 
заступате као Његов Пуномоћни 
Министар и Изванредни Посланик.

Ваша мисија код Мене и Моје 
Владе пада у велике и срећне дане 
српског ослобођења, за које се сло- 
жно боре обје Српске Краљевине. 
У овим озбиљним временима на- 
ших заједничких напора за нашу 
свету ствар, Ја Вас свесрдно при- 
мам, и заједно са Мојом Владом 
чинићу све, да Вам олакшам вр- 
шење тако узвишене српске дуж- 
ности, коју Вам је повјерио Мој 
драги брат, Ваш узвишени Госпо- 
дар, како би из већ постојећих 
наших срдачних братских и савез- 
ничких одношаја и наше заједничке 
тешке борбе што нрије никао плод 
користан цјелокупном Српству.14

Болест Краља Грчке. Његово 
Величанство Краљ, чим је нримљена 
прва телеграфска вијест о опасном 
обољењу Њ. В. Краља Константина, 
одмах је замолио овдашњег грчког 
посланика г. Евгенијадеса да га ре- 
довно извјештава о стању болести 
Краља савезничке и пријатељске 
нам земље.

Према најновијој вијести болест 
је окренула на боље.

Пао аероплан. Јуче по подне 
пао је у море испред Улциња је- 
дан аустријски аероплан. Једна тор- 
педњача била је допловила да га 
спасе, али није смјела да приђе 
због прецизне ватре наше артиље- 
рије. По том је допловио један су- 
марен, који је одвукао унесрећени 
аероплан.

Трговачка радња Шобајића
У НИКШИЋУ 

извјештава своје штоване потро- 
шаче, да је набавила већу количину 
коферата и хартије мањег и већег 
фо р мата______ 13

ПОМЕН
Породица Сава Ј. Милуновића, извје- 

штава своје сроднике и пријатеље. да ће 
своме миломе и непрежаљеноме оиу

’?• Јовану
давати годишњи помен у пегак 8. ов- 
мј., у 10 сати прнје подне у црквн »<а 
новом гробљу. 1— 1

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


