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ВЈЕСНИК
АДРЕСА:

„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

АЦКЕ88Е:
иУЈе§пЈк“ СеОДпб (Моп1^пе#го)

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

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

ЦИЈЕНА:
за Црну Гору на годину 10 перп., на по 

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

Цетиње, 7. маја
Руси су, због стратегиских по- 

треба, у Западној Г'алицији испра- 
вили линију своЈега фронта, и по- 
вукли су се, без борбе, са једнога 
диЈела Карпата на подесније по- 
ложаје.

У војничком погледу нијесу ништа 
изгубили. ВоЈска им је нетакнута. 
Непријатељ ни]е борбом ништа за- 
узео.

На истоку, у Буковини, Аустро- 
Нијемци су буквално до ногу по- 
тучени. То више није војска. То је 
развијана пљева.

Черновицу су Руси поново за- 
узели.

Остатци аустро-њемачке воЈске у 
нереду бјеже пут румунске границе.

Од Станислава до Стрија према 
центру руско-галицијског фронта 
развија се нова велика битка.

Телеграм гласи, да се разви/а 
под повољним изгледима за Русе.

Можда ће у њој бити кључ за 
објашњење руског иовлачења у За- 
падно/ Галицији.

Сви су знаци, да се ту, под 
маском стратешких маневара, спре- 
ма А устро - Нијемцима темељита 
катастрофа.

Нема те силе, ко/а може спасти 
Њемачку и АистриЈу. Њима је 
потписана смртна пресуда, па да 
ће се, не знамо што, догодити.

Сва је ИталиЈа у ратној грозници.
У Трсту је, према једноЈ званич- 

но још иепотврђено/ вијести, бук- 
нула револуција.

Аустриске патроле приЈешле су 
талијанску границу.

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

Петроград, 3. маја. У 2*15  по 
подне.

јЦно реЈОн источно од ријека 
Виндаве и Дубисе очишћен је од 
непријатеља. Нијемци, који су по- 
кушали у току неколико дана да 
пријеђу у наступање, одбијени су 
уз велике своје губитке.

Западно од Њемена, 2 маја, 
дошло је такођер до више успјеш- 
них сукоба по нас.

1. и 2. маја започео је на Сану, 
у рејону Лежахова и Јарославова 
бој. Јужно од Пшемисла неприја- 
тељ подржава контакт с нашом 
извидничком коњицом.

На ријеци Пруту продужени су 
по нас успјешчи бојеви. Наша је 
војска на неколико тачака захва- 
тила жељезничку пругу Делатин— 
Коломеја.

2. маја црноморска флота бом- 
бардовала је Кефкет, Ерегли и Ки- 
лимли, при чему је уништила 4 тран- 
спортна пароброда и 20 једрењача.

Петроград, 4. маја у 9 50 у вече. 
— 2. маја и у зору 3. маја настав- 
љени су у рејону Шавли за нас врло 
повољни бојеви. Наша војска, која 
је прешла ријеку Дубису, напала је 
Нијемце и освојила неколико њихо- 
вих шанчева, заплијенила 8 топова 
и заробила неколико стотина вој- 
ника.

Између Пилице и горњег тока 
ријеке Висле непријатељске су ко- 
лоне ишле за нашом војском, која 
је прелазила на други фронт. Код 
Гелнева, Рускога брода и Сухед- 
нева ми смо изненадним контра- 
нападом нанијели силне губитке 
непријатељским предстражама. У 
реЈОну између Вержбника и Опа- 
това, а тако исто и јужно од ово- 

га, наша је војска 3. маја у же- 
стоком налету одбацила главнину 
непријатељских колона на више од 
10 километара.

На ријеци Сану влада јака ар- 
тиљеријска паљба од ушћа ријеке 
Вислока до Пшемисла.

У правцу према Стрију и Долини 
непријатељ је претрпио велике гу- 
битке водећи безуспјешне напа- 
даје против нових наших положаја 
При томе смо такођер заробили 
неколико стотина војника.

На ријеци Пруту непријатељ је
2. маја изводио од Делатиња и 
Коломеје поновне нападаје у густим 
колонама, али је успјешно одбијен 
Ми смо опет заробили 4 тешке 
хаубице и пребацили на десну о- 
балу Прута наше предње трупе.

Петроград, 5. маја у 9*35  у вече. 
У рејону Шавли продужујемо и да- 
Јве успјешно потискивати Нијемце.

У рејону између Њемена и же- 
љезничког пута који води за Верж- 
болово, наша војска, прешавши у 
наступање, налази се у боју с непри- 
јатељем.

На фронту између Опатова и ли- 
јеве обале Висле, а тако исто и 
на цијелом галицијском фронту до 
околине Коломеје, нападале су 3. 
маја велике непријатељске масе на- 
ше положаје. Изгледа да је цен- 
тар непријател>ских нападаја рејон 
сјеверно и јужно од Пшемисла;

1) на лијевој обали Висле ми пи-
сатло одбили жестоке иапа- 

даје непријатељеве, него смо и сами 
прелазили у наступање, при чему 
смо заробили до 3.000 војника с 
неколико топова и митраљеза\

2) Код Јарославова, под нашом ја- 
ком артиЈверијском ватром, Нијемци 
настоје, без обзира на неизмјерне 
своје жртве, да се утврде на десној 
обали Сана; овдје смо оборили не- 
колико непријатељских аероплана, 
који су регулисали паљбу много- 
бројних њемачких батерија;

3) код Пшемисла влада жестока 
артил>еријска паљба; непријател> 
бомбардује западне форове;

4) између Пшемисла и великог 
Дњестровог језера напале су нас 
густе непријател>ске масе, које су 
на многим мјестима дошле до на- 
ших жичних ограда, али су у то- 
лико разнесене нашим огњем. По- 
слије огромних губитака неприја- 
тељ је успио да заузме шанчеве 
само од два наша баталиона;

5) непријатељеви нападаји у ре- 
јонима: Драхобич, Стриј, Болехов, 
Долина, Делатин и Коломеја били 
су крајње упорни, али су по свуда 
остали без резултата.

Општи непријатељски губитци 
износе неколико десетина хи- 
љада«

Положај на руском бојишту
Приморавши Аустро-Нијемце сво- 

јим енергичним кретањем према 
Карпатима да у Западној Галицији 
концентришу крупне снаге своје 
војске, и увукавши их у унутраш- 
њост самога ратишта до обранбене 
линије ријеке Сана, руска Врховна 
Команда сада искоришћује концен- 
трисање главне снаге непријатеља 
у центру општега фронта и развија 
најенергични/у акцију на оба своја 
крила. Тако посљедња званична 
саопштења говоре, да су 2. маја, 
у рејону Шавли, на десном рус- 
ком крилу, Нијемци били не са- 
мо избачени из својих положаја, 

него и изгубили 8 топова са неко- 
лико стотина заробл>ених. Истога 
дана, 2. маја, нешто јужније у за- 
њеменском рејону, руска је војска 
ималаса Нијемцима цио низуспјеш- 
них сукоба. Коначно, истога 2. маја, 
на лиЈевом руском крилу, не само 
да су одбијени сви жучни аустро- 
њемачки нападаји, него је неприја- 
тељ одбачен посљедњих дана к југу 
од одбранбене линије ријеке Дњес- 
тра, гдје је провео око 3 мјесеца, 
а руске су трупе, шта више, успјеле 
и да пријеђу десну (јужну) обалу 
ријеке Прута.

На тај начин главна идеја садаш- 
њих руских операција, (у колико 
се то може разабрати из службе- 
них саопштења), састоји се у овоме: 
увући главну снагу непријатеља у 
центар општега фронта и захватити 
је по том са оба крила.

Сасвим је појмљиво, да оства- 
рење такве идеје захтијева измјене 
у општем положају рускога фрон- 
та, и то такве измјене, по којима 
би се центар увукао у дубину, а 
оба крила добила могућност да се 
помакну напријед и да према не- 
пријатељу заузму обухватни по- 
ложај.

Осим тога чим је руска војска 
повучена према ријеци Сану, ја- 
вила се управо геометријска неоп- 
ходност да се исправи правац ру- 
скога фронта, који је и онако имао 
цик-цак облик, а то с тога, што 
горњи ток ријеке Висле са ријекама 
Нидом и Саном, гдје је била ра- 
споређена руска војска, представља 
два оштра угла.

Ето, зашто је руска војска мо- 
рала да учини оне покрете и пре- 
мјештаје, о којима говори саопште- 
ње руског Генералног Штаба од 
4. маја.

Да је премицање руске војске из- 
међу Пилице и горњег тока Висле 
пут истока извршено од своје во- 
ље, а не под притиском неприја- 
теља, утврђује тај факт, што су Ру- 
си долазећи до извјесних тачака 
опет прелазили у наступање, одба- 
цивали непријатвља на неколико 
километара у назад и послије тога 
продужавали своје кретање на и- 
сток.

Та чињеница доказује да су опе- 
рације око исправљања фронта, што 
их је предузела Врховна Команда, 
изведене у пуном смислу ријечи 
сјпјно. И доиста, ако се погледа на 
карту, видјеће се, да оне тачке, о 
којима говори саопштење од 4. маја 
и на којима је руска војска енер- 
гично одбацила непријатељске ко- 
лоне, а нарочито: Гелнев, Сухед- 
нев, Вержбник и Опатов, да те тач- 
ке леже у неколико на запад од 
праве линије, ко/а спа/а истоку Рав- 
ке са ушћем ријеке Сана. Другим 
ријечима: та су мјеста више на за- 
пад од оне праве линије, која ис- 
правља поменути цик-цак у општем 
положају рускога фронта. За то је 
смисао руских прелаза у наступање 
потпуно јасан: приближујући се 
оним позицијама, које су јој биле 
одређене, руске су трупе неопходно 
морале задржати покрете неприја- 
тељских колона и дати времена о- 
сталој воЈСци да уђе у нове поло- 
жа/е.

Само та околност да је руска 
војска морала на свом путу задр- 
жавати се, одбацивати непријатеља 
на неколико километара у назад и 
по том продужавати свој ход на 
исток, доказује колико је свјежа 
руска војска, и колико је била јака 

да савршено изведе онај маневар 
који /ој је руска Врховна Команда 
ио свом нахођењу ставилау задатак.

За то се може очекивати, да ће 
у развоју даљих операција на оба 
крила општега фронта, главна ау- 
стро-њемачка снага пасти у наруч- 
ја руска... Али, то ће бити хладан 
вилински загрЈвај, у коме се лакше 
даде стегнути, задавити и уништити.ТЕЛЕГРАМИ

Ниш, 5. маја. Сутра у 9 часова 
прије подне биће у овдашњој Са- 
борној Цркви архијерејска служба, 
а у 10 часова благодарење пово- 
дом рођендана Њ. И. В. Цара Ни- 
коле. (К. С. Г1р.)

Крагујевац, 5. маја. Ноћу из- 
међу 2 и 3 маја уништен је један 
непријатељски патролни чамац типа 
„Соко“. У 10 часова у вече осје- 
тило се његово присуство у висини 
узводнога врха острва Козаре и 
кад га је наш рефлектор дефини- 
тивно открио, наша артиљерија 
погодила га је првим метком у 
задњи дио. Он је убрзо сав 
био у пламену и на њему се чу- 
ла експлозија. Онда је настала 
велика ларма. Убрзо низводно Ду- 
навом од Земуна појавила су се 
два непријатељска монитора који 
су хитали у помоћ. Одмах осви- 
јетљени нашим рефлекторима, ти 
монитори су били стално тучени 
нашом артиљеријом. (К. С. Пресб.)

Париз, 30. априла. Извојевали 
смо сјеверно од Араса сјајан успјех 
у вече од сриједе и у ноћи од 29. 
на 30 код Нотр-Дам-де-Лорет. За- 
владали смо фортицом и капелом, 
и освојили у великом четвороугао- 
нику шанчеве јужно од капеле, од- 
бивши један врло жесток против- 
напад. Огорчена борба у четворо- 
угаонику водила се читаву ноћ. У 
јутро смо потпуно завладали овим 
положајима, нанијевши непријатељу 
необично високе губитке.

Исто тако у ноћи освојили смо 
на јуриш цијело село Каранси и 
шуму сјеверно од коте 125. Ње- 
мачки гарнизон који је држао село 
и шуму састајао се из 1 баталиона 
135 пука, 1 батаљона баварских ло- 
ваца и 6 чета пионера од по 300 
људи свака.

Ове трупе су начиниле од Ка- 
ранси и од шуме једну страшну ре- 
дуту, па и ако су биле умањене 
губитцима прошлих дана у мртви- 
ма, рањенима заробљенима, читаву 
ноћ су се опирале. Њихов отпор 
је био сломљен и ми смо завлада- 
ли положајем. Наше трупе побиле 
су бајонетом на стотине Нијемаца 
и заробили 1050 војника, међу ко- 
јима 30 официра са пуковником и 
командантом батаЈвона ловаца.

Код Сортиа, јужно од Сушеса, 
непријатељ је жестоко напао наше 
положаје који су остали у нашим 
рукама.

Код Невила, у нашим нападаји- 
ма јужно и сјеверно од села, знат- 
но смо напредовали и на сјеверу 
задобили неколико стотина метара 
терена. Освојили смо каменоломни 
пут који иде из Невла за Живан- 
ши. Јуче у јутро држали смо у 
самоме селу само јужни дио, а у 
непријатељским рукама била је сре- 
дина и сјеверни дио. Послије подне 
заузимајући кућу по кућу, освојили 
смо средину мјеста, а Нијемце од- 
бацили на сјеверни крај куда већ 
надиру наше трупе. Наши војници 



показали су много храбрости и 
издржљивости.

У шуми Ле Претр отели смо 
нову линију њемачких шанчева. 
(Хавас.)

Париз, 30. априла. Министар вој- 
ни Милран унутио је овај телеграм 
генералисиму Жофру:

„Драги Генерале! Нс чекајући 
свршетак операција, отпочетих 26. 
априла са нашим трупама у об- 
ласти Араса, шаљем вам својс нај- 
срдачније поздраве, молећи вас да 
их испоручите војсци. До сада по- 
стигпути ресултати нашом акцијом 
доказују да је она одлично при- 
премљена. Надмоћност над нашим 
противнпком који не узмиче ни пред 
каквим злочином, нов је и срећан 
предзнак да ће он изгубити. Ваша 
војска и ви заслужили сте још јсд- 
ном наше дивљење и захвалност 
земље. Ја сам срећан да вам то ис- 
кажем. Милран“. (К. С. Нресбиро).

Лондон, 30. априла. Када се са- 
знало да турска влада намјерава 
да пошаље у Галипоље и остала 
мјеста на полуострву француске и 
енглеске поданике да их изложе 
бомбардовању, Сер Едвард Греј је 
саопштио отоманској влади 24. а- 
прила та ће Велика Вританија сма- 
трати Евнер пашу и Назим пашу, 
чланове владе и представнике вој- 
них власти, лично одговорпима за 
смрт или повреду сваког Француза 
или Енглеза, преведеног у Гали- 
поље.

Амбасадор Сједињених Америч- 
ких Држава јавља да јс Турска, 
поред свих његових напора да је 
од тога одврати, послала у Гали- 
пол>е 26 Енглеза и Француза. Два 
америчка новинара их пратс. (К. 
С. Нресбиро).

Амстердам, 2. маја. Листови јав- 
л>ају из Хага да је спаеено са ен- 
глеске оклопњаче „Голиат“ 200 о- 
фицира и 1150 лица посаде (К. С. 
Пресбиро).

Петроград, 2. маја. Књаз Кура- 
кин, парочити изасланик руског Цр- 
веног Крсга на фронту, јавља:

Њемачка коњица, пошто је бом- 
бардовала једну жељезничку ста- 
ницу у којој' су били смјештени 
наши рањеници, довршила их јс 
кундаком и полила петролејом и 
бензином који језапалила. Станица 
је изгорјела заједно с рањсници- 
ма. (Вестник).

Петроград, 3. маја. Главни Шгаб 
кавкаске којске саопштава 1. маја:

У правцу Олтиа и на обали било 
је препуцавања без важности. У 
другим правцима без промјеие. (Ве- 
стник).

Париз, 3. маја. Игалијански краљ, 
одбијајући оставку Саландриног ка- 
бинета, поклонио му је поново своје 
пуно повјерење.

Италијапска влада намјерава да 
изда Зелсну Књигу о свим прего- 
ворима са Аустријом и 1 Бемачком 
и о узроцима одрицања од Тројпог 
Савеза. Још се не зна да ли ће влада 
изићи пред парламенат са сврше- 
ном ствари или ће чекаги да јој се 
изгласа повјерење, па тек онда да 
уђе у рат поред Гројног Спора- 
зума. (К. С. Пресбиро).

Париз, 3. маја. Сада је извјесно 
да ће Саландрин кабинет остати 
на власти и да ће Италија, пошто 
је потписала 12. априла споразум 
са силама Тројног Споразума п 
одрекла се21. априла Тројног Са- 
веза, ући за неколико дана у ак- 
цију против Аустрије. (К. С. Прес.)

Париз, 3. маја. Турински лист 
„Газета дел 11ополо“ објављује ову 
изјаву коју је учинио један члан 
италијанског кабинета

„Министарство је дало оставку, 
јер се нијесмо сложили око тога да 
узмемо на себе одговорност, изла- 
зећи пред парламенат са свршеним 
чином. То нам је било немогуће 
послије агитовања Ђолитиевих.

Наш кабинет је осјећао да нема 
довољно ауторитета да изађе пред 
парламенат. Понуде Аустрије нијесу 
још никако задовол>авале наше за- 
хтјеве и толико су испод њих, да 
их ниједна влада не би могла при- 
мити. С обзиром на немогућност 
споразумз, ми смо морали узети у 
обзир евентуално рат и предузели 
смо војпе мјере које су познате. 
Аустрија није хтјела да води ра- 
чуна о нашим захтјевима, па чак 
и пошто смо се припремили на рат 
и одрекли се Тројног Савеза. Ето 
разлога због кога нијесмо могли 
посјетити свечаности у Кварто. У 
одсуству владе могло је доћи до 
објаве рата и ми нијесмо хтјели да 
будемо изненађени далеко од при- 
јестонице. Одрицање од савезног 
уговора водило нас је у рат.

Ове изјаве учиниле су у Паризу 
велику сензацију.

„Кориере дела Сера,“ изгледа, 
потврђује одрицање од Тројног Са- 
веза, велећи да је Министарски Сав- 
јет на својој сједници од 26 апри- 
ла ријешио да се одрече уговора 
о Тројном Савезу.

Послије одрицања одТројног Са- 
веза тешко да друга влада која би 
дошла послије Саландре, не би нас- 
тавила политику интервенције. (К 
С. Пресбиро.)

Рим, 4. маја. Потврђује се да је 
Италија одрекла савезни уговор са 
Аустријом и Њемачком 21. априла, 
против воље Беча и Берлина. (Нар. 
извј.)

Рим, 4. маја. Француски и ен- 
глески амбасадори имали су кон- 
ферспцију са руским амбасадором 
Гирсом. (Нар. извј.)

Париз, 4. маја. Потукли смо не- 
пријатеља сјеверно од Ипра, осво- 
јиЈШ више шанчева и један дио 
Стенстрата. Наше трупе настављају 
своје напредовање сјеверно од Ара- 
са. (Радиотел. извјештај).

Рим, 4. маја. Јутрос на 'Гргу Кви- 
ринала пред Консултом биле су 
велике демонстрације са узвицима! 
„Живио Сонино!“ Вечерас се спрс- 
ма митинг на 'Гргу Народа.

У покрајини се доиосе непреста- 
но изјаве за Трст. Види се да Је 
читава Италија ријешила да сееман- 
ципује од њемачке превласти. Сви 
одлични политичари изјављују се 
за Саландру. (Нар извјештај).

Рим, 4. маја. Грандиозне и је- 
дноду шне демонстрације настављају 
се из дана у дан у Италији, у при- 
лог Министарства Саландре и Со- 
нина и уз узвике: „Доље Ђојшти!“ 
Било је озбиљних инцидената. Ста- 
новништво је увијек поздрављало 
војску с великим симпатијама. Чак 
су и војници и државни чиновници 
манифестовали за Саландру. (Нар. 
извјештај).

Рим, 4. маја. Тврди се да се 
руска војска концентрише у запад- 
ној Галицији гдјесе припрема нова 
велика битка јужно од Ншемисла. 
(Нар. извј.)

Рим, 4. маја. Французи су изво- 
јевали лијепу побједу код Бернеа, 
а Енглези и Белгијанци код Ипра. 
(Нар: извј.)

Рим, 4. маја. Јавља се о присут- 
ности аустро-њемачких подморских 
бродова у Средоземном Мору. Ен- 
глези су обећали 500 лира стер- 
линга награде свакоме који про- 
каже један такав брод. (Нар. извј.)

Рим, 4. маја. Вечерас су биле ве- 
лике манифестације за Русе. (Нар. 
извј.)

Рим, 4. маја. Становништво је ма- 
нифестовало пред црногорским кон- 
сулатом, поздрављајући истицање 
црногорске заставе са усклицима: 
„Ура! Живио Краљ Никола и херој- 
ски црногорски народ!“ Црногорски 
Консул је захвалио манифестан- 
тима кратким говоролг у име Црне 
Горе, искреног пријатеља Италије. 
„Наша мала војска није никада 

знала што је страх и побиједила 
је аустријске војске“. Поздравио је 
италијанску војску која предсказује 
најновије побједе и завршио: „Жи- 
вио Краљ! Живјела Краљица Је- 
лена!“ Свијет је одушевљено по- 
здравио ове ријечи. (Нар. извј.)

Рим, 4. маја. На вијест да крал> 
није уважио оставку Саландрина 
кабинета, 200.000 особа са заста- 
вама и музикама искупиле су се 
на Тргу Народа. Ова патриотска 
поворка прошла је свс главне ули- 
це. Припремљене су одушевљене 
овације пред кућом предсједника 
министарства, министра војног и 
министра спољних послова. Мини- 
старства су истакла заставе и осви- 
јетлила прозоре, 11оворка је касније 
пошла пред Квиринал. Није било 
инцидсната.

Петроград, 5, маја. Бура која је 
бјеснила посљедњих дана, спреча- 
вала је активност нашс црноморскс 
флоге. Ова активност је поново за- 
почела 2. маја кад смо у току дана 
потопили 4 велика пароброда, на- 
товарена угљом и 20 једрењача од 
којих су 2 експлодирале и 2 ре- 
моркера. Једрењаче су биле потон- 
љене код Босфора и острва Кеф- 
кена на 50 миља измсђу мореуза 
код ушћа Санкарије која утјече у 
море недалеко од овог острва.

Флота је бомбардовала Кефкен, 
Ерегли, Кипимли и источну околину 
Зунгулдака. Наша артиљерија по- 
чинила је велику штету. Кад се 
наша флота приближила Босфору, 
појавише се непријатељскибродови.

Рим, 5. маја. Јутрос, док је Краљ 
чинио посјете касарнама, настав- 
љене су иародне манифестације 
с узвиком: Живио Крал>.

Јуче је био важан састанак Са- 
ландре са шефом главног штаба 
у љетњој резиденцији Краљевој у 
вили „Савоја“.

11а јутрошњоЈ’ сједници министар- 
ског савјета рјешавало се о изја- 
вама које ће вдада учинити у че- 
твртак прсд Парламентом. Зелена 
Књига биће раздана прије сједнице. 
Садржаваће ноте измијењене изме- 
ђу Италије и зараћсних странака.

Увјерава се са званичне стране, 
да је једна аустријска патрола при- 
јешла границу и ушла у талијан- 
ско земљиште. Тек је откривена, 
повратила се. Један ландвериста је 
ухваћен. Алгшнци су га предали 
оближњој командн гдје је подврг- 
нут исгшту.

Гирс ће сјутва предати у Кви- 
ринилу акредитивна писма.

Из Лондона јављају да су два 
цепелина летјела код Дувра над 
енглеским земљиштем.

Вилсон је извршио у Њујорку 
прсглед флоте Атлантског Океана. 
(Нарочити извјештај).

Царское Село, 5. маја. Цар је 
јуче отпутовао на фронт активне 
војске. (Вјестник.)

Петроград, 5. маја. Цар је сти- 
гао у активну војску. (Вјестник.)

Рим, 5. маја. Овдје је допрла ни- 
јест, да Је у 'Грсту и околини му 
букнула револуција и да су бару- 
тане и војни магазини бачеии у 
ваздух. Нема званичног потврђења. 
(Нарочити извјештај).

Петроград, 5. маја. Поред све 
концентрације великих непријатеЈВ- 
ских снага у околини Шавла, ње- 
мачке армије усљед потпуног не- 
успјеха нападаја својих двију ди- 
визија, — нападаја извођених Ј.маја 
— прешле су потпуно у дефансиву. 
Изгледа да је непријатељска намјера 
била да упућују на наш фронт ве- 
лике количине трупа из Француске 
и Белгије и да бацају у приморје 
и Курландију. Читави корови и за- 
себне дивизије, образоване из пуко- 
ва који припадају различитим једи- 
ницама, превезене су на наш фронт. 
Вјероватно је да је пробуђена актив- 
ност на француском фронту спри- 

јечила противника да до краја из- 
врши план преношења ;снага, које 
је ипак достигло врло знатан сраз- 
мјер у току априла. Сада се овдје 
налазе пукови саксонски и бавар- 
ски и, чини се, сви пјешадијски пу- 
кови пруске гарде. Пруска гарда је 
у јуришима на наше утврђене по- 
ложаје претрпјела велике губитке. 
(Вјестник.)

Лондон, 6. маја. Један цепелин 
је бацао бомбе на Киле и побио 
виисе дјеце. Ваздутна лађа, отте- 
кена калеским топовима, пала је на 
двије миље од Денкерка у море и 
потонуле. Посада од 40 људи за- 
робљена Је. (Радиотел. извјештај).

Рим, 6. маја. [Злада велика ра- 
дост што Саландра остаје на влади. 
Новине Јављају да се одлазак ау- 
стријског и њемачког амбасадора 
очекуЈе сваког тренутка. (Рад. извј).

Рим, 6. маја. Нијемци се повла- 
че на аевер од Ипра.

Руси су поново заузели Черио- 
вицу.

На ријеци Пруту Руси су пот- 
пуно потукли Аустро-Нијемце.

Продужава се битка на фронту 
Стриј - Станислав, под повољним 
изгледима за Русе.

Рим, 6. маја. За сутрашњу сјед- 
ницу Парламента предвиђа се да 
ће бити манифестација националне 
слоге. (Нар. изв.)

Лондон, 6. маја. Сер Џон Френч 
јавља да је ирва армија извојевала 
нове успјехе Јужно од Ришаура. 
Заузети су сви њемачки шанчеви на 
фронту од двије миље. Више ље- 
мачких корова добровољно су се 
предали. Један од тих корова, у 
очекивању да се преда, био је из- 
ненађен њемачком артиљеријом и 
потпуно уништен. Број заробљеника 
је још непознат. (Радиотел. извј.)

Париз, 6. маја. Руси су однијели у Г>у- 
ковини једну побједу која поншитава е- 
фемерне успјехе Ачстријанаца у источној 
Гилицији. Сав крај између Дњестра и 
Прута налази се у руској власти. Ово 
освојење је посљедица страшног пораза 
аустријске војске која је, потучена до ноге, 
обраћена г бјегство у нереду, оставивши 
20.000 оојника и један важан положај, 
дуг 130 врста и силно утврђен у рукама 
Руса. За одбрану ових положаЈа непри- 
јатсљ је утоошио огромно напора у новцу 
и у људским животима. Више је него 
вјеровати да је, као посљедица овог ус- 
пјеха, Черновице пало у руке Руса. Остаци 
аустријске војске која бјежи према Пруту 
угрожени сг руском коњицом која се баца 
на непријатељске масе у одступању и ра- 
стјер\Је их на све стране у највеКој па- 
ници. (Радиотел. извј.)

Дневник
Добротворна лутрија, у корист пре- 

бјеглих из Восне и Херцеговине а коју 
приређује мјесни одбор у Подгорици о- 
држаће се у недјељу 10. о. м. на Духове 
у 9 сати прије подне пред општипским 
домом на „Немањића риви“. С тога се 
умољава поштовано грађанство да би 
што живљим учешћем доприпијело бо- 
љем успјеху овог родољубиво!’ и хума- 
ног подузећа.

„Дјечији Сад“. У понедјељак 11. маја 
у 3 сата послије подне, у просторијама 
Зетског Дома, Дјечји Сад Њ. Ц. В. Ве- 
лике Књагиње Милице Николајевне при- 
ређује забаву у корист дјеце пострадалих 
породица у овоме рату. Дјеца изводе 
сама све тачке програма. Ово је прва 
забава оваквог реда у нашој пријесто- 
пици. Надати се да ће бити добро по- 
сјећена у толико прије што је цјелокупни 
прихол намијењен за добротворпу сврху.

У понедјељпик 11. ов. мј. давађемо 
годишњи помен па новом гробљу у 10 
сатп прије подне нашем драгом и непре- 
жаљеном

Т ПЕРУ К. ИВАНИШЕВИЋУ 
о чему извјештавамо сроднике, кумове, 
пријатеље и познанике, да присуствују 
овом тужном помену.

Доњи Крај. 5. лгаја 1915.
У име ожалошћене породице:

1.1 Ђуро К. Иванишевић.

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


