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ЦИЈ ЕНА:
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

АДРЕСА:
„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
иУје8пЈки СеШ&пе (Моп^пе^го)

РуКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УрЕДНИШТВУ „ВјЕСНИКА*  

А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

1,

С&’

1 50*2
б.Уг

а.'.‘

3, га|

1.М с!
I '•'г.

и?
ЈСГ

ани -

тешч

1епи

на Р

ј

КОГ;

Цетиње, 26. маја
Цар Виљем је наредио да све 

школе у Њемачкој отпразнују је- 
дан дан као успомену на пропаст 
„Лузитаније". Први њемачки лис- 
тови доносе пјесме, којима се ве- 
лича то дивљаштво. Нијемци у 
Њујорку приредили су тијем по- 
водом сјајан банкет. Сав се циви- 
лизовани свијет гнуша, а они ли- 
кују; свак се од ужаса грози, они 
од радости поцикују. Бог је, из- 
гледа, казнио свој „изабрани на- 
род“, Одузео му је памет, и он не 
зка, јадан, шта ради; не зна више 
да разликује зло оддобра, срамо- 
ту од дике.

Арбанија, која је пројектована као 
државасамозато да бисе избјегаорат 
с Аустријом, и сад је велика невоља. 
Кад је Аустрија осуђена на смрт, 
зашто би и она живјела, без услова 
и подобности за културни живот!

Војска Краљевине Србије ушла је у 
Арбанију. С пуним правом. Вријеме 
је било да се заштити од тога легла 
туђинских сплетака и огњишта не- 
мира. Ако је ико показивао и су- 
више стрпљења према томе чудо- 
вишту аустро-њемачке дипломатије, 
то су биле Црна Гора и Србија. 
Арбанија је овога великога рата 
нарушила своју неутралност. Она 
је чинила јавне сметње српским кра- 
л>евинама и силама Тројнога Спо- 
разума. Јесу ли ове потоње дужне 
да према њој имају обзира?

Рат се свом жестином наставља 
и проширује. Италија пуном сна- 
гом уноси свој дио у борбу за прав- 
ду и слободу. Талијанска војна 
акција противу Аустрије сваки дан 
добија све озбиљнији карактер. Гр- 
мљава талијанских поморских то- 
пова допире и до нашега Ловћена. 
Руше се темељи једноме царству, 
које је могло бити срећно да је 
хтјело, а онамо је било несрећно 
и извор несреће и пакла за толике 
народе.

И једна и друга страна у дугоме 
хрвању стале су на мртву тачку, и 
сада прибирају потоњи уздах и на- 
пон да рашире крвави замах. Од- 
лука мора пасти. Ово вруће љето 
биће веома крваво. Црно се пише 
Берлину, Бечу и Цариграду.

Њемачка и Аустрија и њихови 
трабанти морају бити побијеђени. 
Нико их више не може спасти од 
неумитне казне.

Изјава Г. Сазонова
Пред руским новинарима Мини- 

стар Спољ. Послова Сазонов је из- 
јавио, да га обузима велика радост 
и задовољство због ступања Ита- 
лије у акцију. Он подвлачи сваг- 
дашње симпатије Русије према И- 
талији и констатује немогућностпри- 
ласка Двојном Савезу (Њемачкој и 
Аустрији) ма какве неутралне држа- 
ве. О Бугарској вели: Сродна нам 
Бугарска колеба се и стоји на рас- 
крсници, али ми не можемо зами- 
слити да би бугарски народ ма у 
каквим приликама могао поћи про- 
тиву нас. Ми смо дубоко убијеђени 
у пријатељство бугарског народа и 

иста осјећања гајимо према њему. 
Ништа не може одвојити бугарски 
народ од нас.

Русија се не руководи никаквим 
егоистичним циљевима на Балкану. 
Она има једини задатак: збљиже- 
ње свију православних балканских. 
народа. За Русију ће бити срећан 
дан, када буде васпостављено срп- 
ско-бугарско пријатељство, кад буду 
излијечене и заборављене све ране 
и кад се сједине балкански наро- 
ди у Балкански Савез. На узбуђе- 
ње руског јавног мњења и нови- 
нарства о односима између Србије 
и Италије, Сазонов ово одговара: 
Оно што је уплашило српски народ 
на основу писања новина, нетачно 
је и чиста је измишљотина, да је 
Италија претендовала на цијело дал- 
матинско приморје.

Нити је Италија то тражила, нити 
би Русија испунила свој главни за- 
датак према Србији, кад јој не би 
осигурала широк излазак на море. 
Србија ће добити, по сувереним пра- 
вима, потребна јој пристаништа. С 
радошћу констатујем да су односи 
између Италије и Србије добили 
пријатељски карактер, који ће оја- 
чати заједничка акција против за- 
једничког непријатеља. Ми тежимо 
томе, да балкански народи појме 
неопходност подношења извјесних 
жртава ради виших циљева, ради 
солидности балканског јединства, 
имајући пред очима да је Русија 
за то дала примјер.

Црногорска војска.
— Допис са Цетиња римској „Трибуни**.  —

На свим фронтовима наступило 
је релативно затишје. Има већ по- 
дуже времена, да је непријатељ о- 
буставио бомбардовање наших по- 
ложаја на Ловћену и Грахову, гдје 
су прошле јесени пламтили жестоки 
артиљеријски двобоји. Осим неко- 
лико мањих сукоба између пред- 
стража и осим ријетко измијењених 
топовских метака, није било знат- 
нијих догађаја на овим фронтовима.

Већу је активност непријатељ по- 
казао на страни Босне. Ту је, у ства- 
ри, непријатељска војска у неколика 
маха отворила жестоку артиљериј- 
ску паљбу против наших положаја на 
десној обали Дрине и заподјела дје- 
лимичне пјешадијске бојеве код Го- 
ражде, Фоче и Вучјег-Дола у намјери, 
да потисне Црногорце из њихових 
шанчева и да их одбаци са босан- 
ског земљишта. Сви су ти покушаји 
пропали, јер су трупе Краља Ни- 
коле дале најжешћи и најуспјешни- 
ји отпор.

И ако црногорска војска није у 
посл^едње вријеме предузимала на- 
ступање против непријатеља, ипак 
је она у свако доба била готова, 
да се са свом енергијом одупре 
непријатељу, кад би овај покушао 
да ма на ком дијелу фронта продре 
на црногорско земљиште.

Мисли се, да ће црногорска вој- 
ска на сваки начин предузети офан- 
зиву и то упоредо с братском срп- 
ском војском, чим се за то укаже 
погодан тренутак.

Премда је бројно стање наших 
трупа у два балканска рата, а на- 
рочито за тим и у овоме, претр- 
пјело знатних губитака, ипак сама 
војска по својој снази представља 
и у овај час доста јак контингенат. 
Услијед губитака настале празнине 
попуњене су великим дијелом мно- 
гобројним резервистима, који су у 
патриотском заносу, одмах по обја- 

ви рата, похитали у своју отаџби- 
ну из Америке и других земаља. 
С друге пак стране те ће празнине 
попунити баталиони нових регрута, 
који ће по довршеном регрутском 
вјежбању поћи на положаје и не 
само ојачати, него и знатно увећа- 
ти стварно стање наших трупа на 
положајима.

Ни тешкоће у попуњавању офи- 
цирског кадра. ни оскудица одјеће 
и врло тешко снабдијевање, све 
то није умањило вриједност саме 
војске, него ју је на против одржало 
на потпуној висини великог задат- 
ка. Ни огорчена борба кроз двије 
године, ни огромни напори и не- 
згоде сваке руке, не унизише ви- 
соки дух црногорског војника. Он 
је прожет жељом да се покрије 
новим ловорикама и да види про- 
ширену отаџбину —јединанада која 
свијетли у његовим очима то је по- 
бједа. Гвоздена воља, којом га је 
природа обдарила, самоодрицање, 
љубав према отаџбини и храброст 
дају му снаге да мирно поднесе 
сва искушења и све невоље...

Од свих земал>а које ратују с 
Аустријом и Њемачком — разумије 
се оних земаља чије се границе 
састају с непријатељскима — Црна 
Гора је најсретнија, јер јој до сада 
непријатељ није освојио ни стопе 
њенога земљишта. Док су се остали 
савезници борили с непријатељем 
на свом земл>ишту, Црна Гора во- 
дила је непрекидно бојеве на не- 
пријатељевом територију. У томеју 
је уз остало помагала орографска 
конфигурација и недоступност ње- 
них планинских бедема.

Поред стратегијског значаја Лов- 
ћена, о коме сам имао прилике го- 
ворити у ранијим дописима, са 
гледишта стратегијског Грахово је 
од врло велике важности, јер онај 
планински вијенац, који обухвата 
Граховско Поље, представља низ 
одличних положаја за одбрану. 
Надал>е, Грахово чини раскрсницу 
у оним путовима, који воде за Ник- 
шић и Подгорицу с једне стране, 
а за Кривошије и Херцеговину с 
друге стране.

Историја мале црногорске држа- 
ве исписала је у другој половини 
прошлога стољећа једну сјајну стра- 
ницу из подвига црногорског оруж- 
ја око Грахова. Године 1858., под 
владом Књаза Данила, Турци су 
претрпјели код Грахова савршен 
пораз. Исто је тако и 1878., у доба 
општег српској устанка у Босни и 
Херцеговини против Турске, црно- 
горска војска под командом Краља 
Николе потукла турску армију под 
Муктар-пашом на Вучјем-Долу, не- 
далеко од Грахова.

Аустро-Угарска, увиђајући сву 
важност Грахова, прије неких пет 
година отпочела је на једној гла- 
вици, званој Дврсник, јужно од 
поменутог мјеста, да гради велику 
тврђаву. И ако она није у почетку 
овога рата потпуно била довршена, 
ипак је служила као јако средство 
за одбрану. И да је била од мање 
вриједности, ипак би као тврђава 
на овако јаком положају могла за- 
државати црногорску офанзиву у 
овом рејону. С друге пак стране 
нијесу ни мало слабији положаји 
црногорски који сачињавају одлич- 
ну базу за одбрану.

Судбина је хтјела, да се Пол>е 
Граховско и у овом великом европ- 
ском рату натопи људском крвљу. 
И овај пут су се око Грахова во- 
диле крваве борбе, око Грахова, 

на оним истим славним бојним по- 
љима која су оцеви и дједови да- 
нашњих бораца засули својим кос- 
тима за добро Отаџбине.ТЕЛЕГРАМИ

Лондон, 14. маја. Коалиционо 
министарство састало се данас први 
пут у сједницу.

Лондон, 14. маја. Данас по подне 
дошло је до великих енглеско-ита- 
лијанских манифестација. Неколико 
хиљада лица прошло је главним 
улицама и уз бурне усклике упу- 
тило се пред италијанску амбасаду 
гдје су пјеване енглеска и итали- 
јанска народна химна. У свом го- 
вору италијански амбасадор исти- 
цао је давнашње енглеско-италијан- 
ско пријатељство. (К. С. П.)

Лондон, 14. маја. Адмиралитет 
јавља да је један непријатељски 
подморски брод јутрос торпедовао 
и потопио убојни брод „Маџестик", 
баш кад је овај помагао савезничке 
трупе, искрцане на Галипољском 
Полуострву. Спасено је готово све 
људство и сви официри. (К. С. 11.)

Лондон, 15. маја. (Званично.) Ен- 
глески подморски брод 11 потопио 
је у Мраморном Мору један брод 
са великом количином муниције, па 
је по том гонио и торпедовао дуж 
пристаништа у Родосту једну лађу 
пуну намирница, и најзад насукао 
другу једну лађу такође пуну на- 
мирница. Подморски брод 11 се 
по том јавио пред Цариградом и 
бацио јеједан торпедо на један тран- 
спортни брод, укотвљен поред ар- 
сенала. (К. С. П.)

Лондон, 15. маја. Енглески Прес- 
биро сааопштава: За вријеме при- 
мирја које су захтијевали Турци и 
које им је одобрено ради сахрањи- 
вања њихових мртвих, примјећено 
је да су турски губитци већи него 
што је у први мах јављено. На 
фронту у дужини од 80 метара и 
и у ширини од 100 метара избро- 
јено је преко 400 љешева. Ми смо 
покупили на демаркационој линији 
преко 1200 пушака. (К. С. П.)

Рим, 15. маја. На граници Треи- 
та наставља се артиљеријска бор- 
ба између наших утврђења и не- 
пријатељских у Тонале и на висо- 
равни Сјаго.

Проширили смо на сјевер своју 
окупацију с оне стране границе, 
узводно од изласка ријеке Кизе из 
језера Идро и у планинској зони 
између језера Идро и језера Гарда.

У Валсугани и у осталим краје- 
вима\ које смо окупирали, угледни 
грађани предстали су нашим вла- 
стима и изразили своја патриотска 
осјећања и оданост у име станов- 
ништва.

Ноћу између 13. и 14. маја једна 
авиатичарска ескадра летјела је из- 
над непријатељске територије и ба- 
цила бомбе на жељезничку пругу 
између Трста и Набре и тиме при- 
чинивши очигледну штету, прекину- 
ла жељезнички саобраћај. Ескадра 
се вратила неповријеђена. (К.С. П.)

Лондон, 15. маја. Рајтерова Аген- 
ција јавља да је помоћна крста- 
рица „Пренсес Ирен“ од 6000 тона 
одлетјела несрећним случајем у ваз- 
дух код Херса. Спасен је само 1 
човјек. (К. С. Г1.)

Рим, 16. маја. (Званично.) Један 
алпински одред у Фочеладима Ва- 
редо, у снажној офансиви нагнао 
је у бјегство двије непријатељске 
чете.



На граници Крањске акција наше 
артиљерије на граници Монте Кар- 
нико и Малборгето наставља се у- 
спјешно и поред магле.

Кланац Вал Раколана у нашим 
је рукама.

Ноћу 14. маја наше ваздушне 
лађе на граници Фриула извршиле 
су срећне упаде на непријатељску 
територију, постигле свој циљ и вра- 
тиле се неоштећене.

У долини Адиђе, наше пјешачке 
трупе из Пери, потпомогнуте фи- 
нансијском стражом и артиљеријом, 
пошто су заузеле села, заштићена 
са рововима, заузеле су Алу. Борба 
је трајала до у вече од подне, и 
италијански губитци су мали.

16. маја на граници Триента и 
Понале, и на висоравнима Асјако 
и Лавороне, наставила се артиље- 
ријска борба против аустријских у- 
тврђења која још снажно одгова- 
рају. Пепријатељева утврђења Лу- 
зерн, Бузе и Шпицверк јако су о- 
штећена.

Непријатељски авиатичар, по и- 
мену Пола, морао је да сиђе код 
ушћа ријеке По и заробљен је. (К. 
С. Пресбиро.)

Петроград, 18. маја. (Званично). 
Руси м даље потискују Пијемце у 
области Шавли. Отели су им у 
петак 9 топова и 7 митраљеза.

У Галицији се битка наставља. У 
суботу су Руси натјерали непријате- 
л.а да евакуише десну обалу Сана. 
Јужно од Љубачевке прешли смо у 
офансиву у равници Дашни и на- 
тјерали непријател>а да евакуише 
десну обалу Свице. (К. С. II.)

Рим, 18. маја. У Тиролу, на гра- 
ници 'Грента, освојили смо важну 
позицију Амаспецо.

Наша артиљерија разорила је на 
висоравни Асјано блиндирано у- 
тврђење Лизорна, које је истакло 
бијелу заставу.

Наша артиљерија је разорила 
једно модерно утврђење у Чима 
Векиа. Пошто га је заузела наша 
пјешадија је освојила село Ресно.

Заузеди смо кланац Тре Кроћи, 
варош и границу Кортине и Умвеца.

Аустријанци, на граници Фриула, 
појачали су своје позиције много- 
бројним топовима.

Италија и даље снажно напре- 
дује. (К. С. П.)

Софија, 19. маја. Данас на дан 
31-годишњице од херојске смрти 
пјесника и револуционара Христа 
Ботева, који је на челу једне чете 
упао у Бугарску 1870. године да 
тамо изазове устанак против Тур- 
ске владавине, студенти софијског 
университета приредили су свечану 
прославу. Сјутра ће се приредити 
велики излет на врх Волета у пла- 
нине на мјесто гдје је био убијен 
Ботев. У излету ће узети учешћа 
600 студената, ђаци ратне школе, 
резервни официри и школска омла- 
дина. Листови посвећују чланке ус- 
помени Ботева. (К. С. П.)

Рим, 19. маја. (Званично). Дола- 
зило је до борба 17 маја у Крањ- 
ској занадно од кланца Монте.Кро- 
ће, које су испале сасвим неповољ- 
но по непријатеља. Испред наших 
редова остало је 30 непријатељскик 
љешева и велики број рањеника.

На дан 18 маја долазило је на 
цијелој граници само до малих 
сукоба.

И поред непрестаног рђавог вре- 
мена, здравствено стање и морал 
трупа остали су непромијењени.

Жељезничке власти из Анконе 
јављају да причињену штету 11 
маја на жељезничком мосту на мар- 
кизи код Римина нијесу проузро- 
ковале непријатељске лађе него је- 
дан аустријски дирижабл који је 
носиоиталијанску заставу. (К. С. П.)

Рим, 19. маја. Јутрос је један не- 
пријатељски аероплан летио изнад 
Бариа, а један други изнад Брин- 
диза. Авиатичари су бацили бомбе 

на обадвије вароши. У Бариу је 
једно дијете од 15 година рањено 
и умрло је од задобивених рана, а 
у Бриндизу је рањено једно гра- 
ђанско лице. Материјалне штете у 
овим двјема варошима незнатне су. 
(К С. Г1.)

Петроград, 19. маја. Званични 
војни лист јавља да је извијештен 
са сјеверозападног фронта, да су се 
у једном извјесном сектору предала 
три Нијемца, јер их револтује упо- 
треба загушљивих гасова.(Вјестник).

Лондон, 20. маја. Прва груиа 
енглеске санитарне мисија отиуто- 
ваће сјутра у Црну Гору. (К. С. Г1.)

Рим, 21. маја. Главни Стан са- 
општава:

На читавој граници настављају 
се кретања и припремне борбе ко- 
је се вазда развијају у нашу корист.

Наше трупе које већ неколико 
дана господаре главицом Монте 
Кроће на лијевој обали Изонца 
код Солунина, предузеле су сада 
на лијевој обали акцију са поле- 
том и огорчењем против Аустрија- 
наца који су добро утврђени и 
потпомагани од снажне артиљерије.

У Крањској Аустријанци се у- 
порно али бескорисно боре, пош- 
то их вазда одбијају наши алпин- 
ци. (К. С. II.)

Рим, 21. маја. Италијанска Теле- 
графска Агенција саопштава:

Наше поморске снаге су бомбар- 
довале и уништиле семафорску и 
радиотелеграфску станицу на Ви- 
су и Ведету на сјеверу Корчуле.

Један италијански ратни брод 
стигао је у Бриндизи и донио не- 
пријатељски хидроплан који је на- 
шао у Јадранском Мору са доку- 
ментима и митраљезима. Мисли се 
да је то хидроплан који је бацио 
неколико бомба на Бари. (Радио- 
телеграфски извјештај).

Петроград, 21. маја. Главни Штаб 
Кавкавске Војске саопштава:

У правцу наше обале, наша вој- 
ска је бомбардовала са успјехом 
турске шанчеве и разорила њихове 
заклоне.

У правцу Вана настављамо го- 
њење 'Гурака.

У другим секторима без пром- 
јене. (Вјестник).

Петроград, 21. маја. И ако је 
званично опровргнута берлинска из- 
мишљотина да је руски црноморски 
ратни брод „Пантелејмон" потоп- 
љен, ипак Нијемци неће да се од- 
рекну измишљања фантастичних по- 
јединости.

Неутрална штампа саопштава да 
њемачко саопштење претендује да 
је недјељу дана прије 19. маја от- 
путовало из Одесе за Инијаду 180 
транспортних лађа, које су пратили 
ратни бродови, међу којима линиј- 
ски брод „Пантелејмон". Поштосу 
се приближили Инијади ,тврде да је 
ова оклопњача наишла на торпи- 
љу, да је потонула и да је од 2000 
људи послуге спасено само 20.

У овој вијести занимљиво је кон- 
статовати да су Нијемци повећали 
први број послуге од 1400 људи 
који су навели, на 2000, али су по- 
штедјели 180 људи са транспорт- 
них бродова, и ако им није било 
тешко да потопе читаву ову из- 
мишљену флоту, као што су тобо- 
же потопили и „Пантелејмона.14 
(Вјестник.)

Атина, 22. маја. Краљ одгова- 
рајући Венизелосу на поздрав који 
л\у је упутио о његовом имендану, 
одговорио му је: „Хвала вам од 
срца на вашим топлим жељама. 
Константин14. (К. С. П.)

Атина, 22. маја. Температура 
код Краља попела се на 38 5. Ље- 
кари међутим нијесу узнемирени. 
(К. С. П.)

Рим, 22. маја. Главни Штаб саоп- 
штава: Дуж читаве границе Тирола 

и Трента није било борба од веће 
важности.

Напредујемо према Роверту, и 
заузели смо села: Матаса, Коне, и 
Валмо у долини. — Магла спреча- 
ва гађање артиљерије са висоравни.

Константовано је да су аустриј- 
ски форови Лузерна, —, Шпиц—, 
ућуткани. Наши топови су озбиљ- 
но оштетили форове , —, —.

Утврђено је да су наше батерије 
ућуткале једну батерију у кланцу 
Монте Кроће, а према Крањској да 
су двије батерије ставл>ене изван 
употребе, а двије друге оштећене.

На Изонцу наша офанзива наи- 
шла је на теренске гешкоће и на 
врло јаке положаје, посједнуте од 
многобројних аустријских снага са 
митрал>езима и артиљеријом.

Читав дан 20. маја борили смо 
се нападајући. Кретање у напријед 
се наставља. Генерал Кадорна (Ра- 
дител. извј.)

Париз, 23. маја. 29 француских 
авиатичара бомбардовали су главни 
стан Кронпринца у Хени. (Радиотел. 
извјештај).

Рим, 24. маја. Главни Штаб Ма- 
рине саопштава:

Један дио ескадре чинио је раз- 
личите операције у централном и 
јужном дијелу Јадранског Мора про- 
тиву непријатељских обала.

Пресјечени су телеграфски каб- 
лови између обале и острва дал- 
матинског Архипелага. Сви свјети- 
оници и станице ових острва по- 
ништени су, бомбардовани.

Јако је оштекена жељезница из- 
међу Котора и Дубровника (т. /. из- 
међу Зеленике и Дибровника. Пр. 
Уредн.)

Истога дана, у сјеверном дијелу 
Јадранског Мора, наши контратор- 
пиљери бомбардовали су Монфал- 
коне. Били су нападнути од аустриј- 
ских аероплана без успјеха. По- 
топл>ено је од наших контратор- 
пиљера више лађица натоварених 
робом.

Велике ратне лађе крстаре у ја- 
дранским водама, а да не могу да 
сретну непријатеља. (Радиотел. извј.)

Напад Арнаута
Охрид, 20 .маја. Борба наше вој- 

ске с Арнаутима још траје. Арна- 
ута има много више него што се је 
претпостављало код Кукоша. С њи- 
ма командује чувени Хаџи Ћамил 
од Тиране. (К. С. П.)

Охрид, 21. маја. Наша војска при • 
лазећи положајима од којих ће у 
будуће наша граница према Арба- 
нији бити потребно обезбијеђена од 
упада, наилази нр цијелој линији 
на све нове масе Арнаута који јој да- 
ју огорчен отпор. Арнаутима управ- 
ља вјешта рука, и несумњиво је 
да осим Хаџи Киамила који је 
главни командант, мора међу њима 
бити аустријских и младотурских 
официра. Имају топова и митра- 
љеза. 11о чаурама је утврђено 
да су топови аустријски. (К. С. 
Пресбиро.)

Улазак Румуније у рат
Биоградска „Политика44 под 11. 

мајем саопштава из Букурешта ове 
телеграме:

Јуче је прекинут сваки саобраћај 
са Аустро-Угарском. Граница је пот- 
пуно затворена. Синоћ је под пред- 
сједништвом Краља Фердинанда 
држана министарска сједница. на 
којој су донесене одлуке о ступању 
Румуније у акцију. Јутрос је објав- 
љен указ, којим се позивају под 
заставу и посљедње четири класе 
резервиста.

Извршена је реквизиција свих 
аутомобила у цијелој земљи, свих 
кола и коња. Жељезнице су при- 
јешле у војне руке.

Напрегнутост духова достигла је 
врхунац. Синоћ су приређене ма- 
нифестације за рат.

У министарству војном се гроз- 
ничаво ради и дан и ноћ.

Из Рима је стигао телеграм, да 
су тамошњем румунском посланику 
књазу Гики и Румунији приређене 
велике овације и да се тамо тврдо 
вјерује, да ће румунска војска при- 
јећи у Ердељ чим отпочну борбе 
на аустро-талијанској граници.

Пошто је Аустро-Угарска одбила 
и посљедње захтјеве Румуније, то 
румунска влада сматра да је Ру- 
мунија постала потпуно слободна 
у своме опредјељивању и доноше- 
њу одлука које имају да обезбиједе 
њене интересе.

Тако се мотивише мобилизација 
цјелокупне румунске војске.

Исхрана данашње војске
То можемо себи представити поједи- 

ном примјеру, који наводи лист „Жур- 
нал де Женеве". Један сарадник овога 
листа посјетио је једну станицу у Фран- 
иуској. која је средиште опскрбне службе 
за француску војску. Натом мјесту мора 
сваки дан бити хране за 300.000 људи 
Одавде иде сваки дан шест дугих возо- 
ва, нуних хљеба. меса, поврћа, шећера, 
кафе. вина, ракије, дувана, ориза, зоби 
и горивог дрва. Тих 300.000 људи потро- 
ши сваки дан 1200 глава стоке, међу 
тима 600 говеда и изгоре 40.000 кило- 
грама дрва. Један воз вози 276.000 об- 
рока хљеба, 37 дуплих центи сира. Сва- 
ки дан треба француски војник да добије 
15 грама духана, четврт литре вина и 
шестнаестину литре ракије.

Дневник
Био у Никшићу. Његово Вели- 

чанство Краљ и Њено Краљ. Ви- 
сочанство Књагињица Вјера, пра- 
ћени од начелника штаба Врховне 
Команде г. генерала Јанковића, би- 
ли су јуче у Никшићу, откуда су 
се синоћ вратили у пријестоницу.

Римска „Трибуна“, угледни ита- 
лијански лист, доноси честоусвојим 
ступцима дописе из Црне Горе. Као 
и прошлог тако и овога рата, па 
и раније у мирно вријеме, она је 
уступала видно мјесто објективним 
и патриотским чланцима г. д-ра До- 
бречића, свога сталнога сарадника. 
Већина тих чланака носила је оби- 
љежје непристраних разматрања о 
ратним операцијама, о нашој по- 
литичкој ситуацији и нашим соци- 
јално-културним и економским пи- 
тањима. Између осталих многоброј- 
них чланака нарочито се истичу они, 
који говоре о историјској, нацио- 
налној и војничкој вриједности Лов- 
ћена, о нашој офанзиви пут Сара- 
јева, о нашим националним аспи- 
рацијама, о зарази и тешком снаб- 
дијевању Црне Горе и о нашим 
односима према бесправном стању 
у Арбанији.

У данашњем „Вјеснику" доно- 
симо пријевод чланка о црногорској 
војсци, који је изишао у потоњим 
бројевима „Трибуне*  из пера г. д-ра 
Добречића.

31’ ма,а Т- Г- у кан* 
целарији ове управе одр- 

жаће се јавна линитација закупа издаван.а 
хране осуђеницима Центр. Казн. Завода 
у Подгорици. за вријеме од 9. јуна до 
31. децембра т. г.

Закупник је обавезан дати гараниију У 
износу од перпера 2000 (двије хиљаде) 
у готовом новцу или хартијама од вред- 
ности. а у непокретностима 4000 (четири 
хиљаде) перпера, коју је свогу сваки ли- 
цитант дужан положити прије почетка 
лицитирања.

Позивају се сви они. који би вољни били 
лицитирати. да се означеног дана прија- 
ве у 8 сати прије подне.

Уговор и пропис хране може се до- 
бити на прочитање сваког дана за ври- 
јсме канцеларијских часова.

Број 385. Из канцеларије Управе 11ен- 
тралног Казненог Завода, 8. маја 1915.. 
Подгорица. (13)
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