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ЦИЈЕН А:

?а 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 ВЈЕСНИК

АДРЕСА:
„Вјесник“ Цетиње, (Црна Гора)

АОРЕ88Е:
„Ујебтк**  СеНЈ^пе (Моп^пецго)

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

Огласи СЕ НАПЛАЋУЈУ по погодби

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

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

Петроград, 25. маја у 9 50 у вече. 
— У рејону Шавли бој се проду- 
жио 23. и 24. маја без особитих нз- 
мјена у општем положају.

Код Осовца водили су се арти- 
љеријски бојеви у вече 23. маја.

Између ријеке Шквоје и Розоге 
непријател> је без успјеха покуша- 
вао да пријеђе у наступање.

У долини ријеке Оржице и у ре- 
јону Прасниша било је 24. маја ар- 
тиљеријске борбе.

На лијевој обали Висле. на Сану 
и на Љубачевки нема промјене.

У правцу према Мосциску не- 
пријатељ је 23. маја у југро и 24. 
маја водио упорне нападаје на ли- 
јевој обали Вишње и на фронту 
Чишки—Пакост—Острожец. На ко- 
ти 295, југозападно од Раденице, 
водила се дуго времена борба прса 
у прса.

На Дњестру непријатељ није об- 
новио своје наступање у правцу 
Миколајева, а безуспјешно је па- 
падао наша предмостна утврђења 
код Жидачева. Ноћу на 24. маЈа 
успјели су неки његови дјелови да 
пријеђу преко Дњестра. У долини 
ријеке Лукве одбили смо неприја- 
тељскп нападај и при том заробили 
преко 400 војника.

У рејону западно од Коломеје

падаје на наше трупе и одбачен је 
с великим губитцима: пред фрон- 
том једне од наших дивизија не- 
пријатељ је оставио до 5000 ље- 
шева. У нападају у том рејону ми 
смо заробили преко 700 војника са 
20 официра.

Петроград, 26. маја у 10 20 у 
вече. У рејону Шавли непрпјатељ 
је, пошто је прпмио појачања и 
извео ново груписање трупа, пре- 
шао у жучне нападаје у правцу 
Бубје. Наша је војска 25. маја на- 
пустила то село и повукла се на 
позицију испред Шавли. На доњо 
Дубиси наше се наступање развија 
прилично успјешно.

На лијевој обали Висле, сјеверно 
од Раве, Нијемци су, користећи се 
вјетром против нас, покушали опет 
да одбију нашу војску помоћу о- 
тровних гасова.

У Галицији продужава се упо- 
ран бој на лијевој обали Вишње, 
гдје је непријатељ јспио 24. маја 
да потисне нашу војску, али смо 
ми извели против-напад и у њему 
заробили до 2.000 војника.

На Дњестровском фропту водили 
су се бојеви 24. и 25. маја између 
ријека Тисменице и Лукве. Непри- 
јатељски нападаји на наша десно- 
обална утврђења од Угартсберга 
до Жидачева нијесу имали никаква 
успјеха. Ми смо заробилм овдје до 
300 војника са 6 официра и 2 ми- 
траљеза.

На лијевој обали Дњестра код 
Журавна непријатељ је примио по- 
јачања и раширио се по шуми дуж 
жељезничке пруге.

На десној обали Дњестра Ни- 
јемци су упали у засједу у правцу 
мјеста Сивка. Г1ошто су били у 
колони ми смо их дочекали ми- 
трал>езима, а за тим у бајонетском 
нападају побили њих око 200. а 
неколико десетина заробили. Од- 
били смо непријатељске нападаје 
између Сивке и Лукве.

Петроград, 27. маја у 9. сати у 
вече: — У рејо«ну Шавли продужен 
је бој 25. и 26. маја. У правцу 
Ковна неприја:тељ је у неколико 
напредовао у К озлово-Рудским шу- 
мама.

На Дњестру смо успјешно одби- 
ли ноћу и у ју/тро 26. маја непри- 
јатељске нападаје на фронту Угартс- 
берг-Жлдачев. Том смо приликом 
заробили преко 800 војпика са 10 
официра и 5 митраљеза.

На лијевој собали Дњестра на- 
ставља се бој са знатним неприја- 
тељским снага/ма, које су код Жу- 
равна прешле преко ријеке.

25. маја нжша је црноморска 
флота бомбар)довала Зунгулдак и 
Козлу, гдје је разрушила потпуно 
пристан и направе за вађење уг- 
љена, а тако иасто потопила и два 
турска паробрсода, који су укрца- 
вали угљен.

Царске невоље
Аустриски цар је признао, да се њего- 

ва држава налаз1и у великој невољи. По 
објави рата од стране Италије, он је из- 
дао једну прокламацију народима монар- 
хије, која је у стгвари један очајан крик 
те „велике силеш.

Док је та „вељика силам била без ба- 
тина, попела ј«е се својим насртајима 
цијелом свијету ша главу. А сада, кал су 
је тукли и кад страда. она вапије, како 
се према њој врши перфидија! Напала 
„перфидну*  Ит?алију и чуди се, како

Чудна је га ствар, да се некоме може 
оспорити право да тражи остварање сво- 
јих националних интереса. Још чудније 
је, кад Аустрија прва нуди Италији усгу- 
пање своје територије, па се послије 
згрожава у опште над захтјевима Итали 
је. Аустрија је ваљда хтјела да само она 
извлачи користи из савеза, који је имала 
са Италијом. И доиста њено држање )е 
било такво, ла је Италија имала нотпуно 
право, кад је тако ситуацију схватила.

По члану 7. уговора о савезу између 
Аустрије и Италије, Аустрија је била 
дужна, да извијести Италију о својим на- 
мјерама, које су се тицале судбине и не- 
зависносги Србије. Италија није била 
извјештена о намјерама Аустрије, и то је 
био разлог за прекид савеза.

Ако |е ко био перфидни савезник, то 
је само могла бити Аустрија, чим се је 
тако понашала.

Аустријски цар је у својој прокламацији 
констаговао све оно, што је његова влада 
нудила Италији, и баш у тој констатацији 
се види, колико ]е његова монархија ниско 
пала. Сиједи монарх, који је осуђен да 
вјечито трпи поразе, био је вољан да у- 
ступи Италији велики дио своје терито- 
ри]е и да јој уступи своје поданике, који 
су Италијани. Велика је снага његове др- 
жаве и сигурна је његова држава, кад 
она тако трампл>ава своје поданике! Ње- 
гови поданици мора да се осјеђају са- 
свим сигурни.

Прокламација аустријскога цара садржи 
несумњиво признање, да Игалија има пра- 
во на извјесне аустријске области. Тпм 
признањем Аустрија је признала, да је 
ненацнонална држава, да је анахронизам. 
Она је сама себе спустила на ранг Тур- 
ске и потврдила ријечи француског ака- 
демика и историчара Алберта Сорега. који 
је рекао: са рјешењем турскога питања 
рјешава се и аустријско питање.

Мехмед V. и Франц Јосиф имају исту 
судбину и са њином историјом завршиђе 
се и историја њиних држава. „Правда44.

Вратио аустријске ордене
Из Рима јављају, да је Краљ Виктор 

Емануел вратио Цару Францу Јосифу 
све високе аустријске ордене, којима је 
био одликован.

Како је познато, Цар Фнанц Јосиф у 
својој прокламацији поводом рата с Ита- 
лијом на простачки начин лично је напао 
Краља Виктора и грубо је увриједио та- 
лијански народ.

Изјава Краља Константина
Нишким листовима јављају из Агине: 
Краљ Константин, који се знатно опо- 

равио, изјавио је да Грчка више не може 
остати неутрална и да ђе његов први акт 
чим се опет иочне старати о државним 
пословима, бити да објави рат Турској.

Изјава грчкога Краља, и ако је она 
учињена само у уском породичном кругу, 
изазвала је највећу сензацију.

Прокламација
становништву Арбаније

Командант охридског одреда пу- 
ковник Нетар Мишић и командант 
подримског одреда пуковник Ми- 
лутин Мишковић упутили су 20. 
маја из Охрида „прокламацију ста- 
новништву Арбаније". У прокла- 
мацији се најприје наглашава вје- 
ковно сусједство између Срба и 
Арбанаса, па се, даље, отприлике 
овако каже:

Ви не можете спасти ни Турску 
ни Аустрију кад је против њих 
цијела Европа. Гледајте свој дом 
и своју земљу. Ми сада идемо про- 
тив оних, који иза ваших леђа раде 
за рачун Турске и Аустрије. Ми не 
идемо против Арбаније, јер је њена 
судбина у рукама Европе, али иде- 
мо против оних странаца, који раде 
за турски и аустријски рачун. Ко 
је са нама, доносимо му мир и 
љубав, а ко противу нас — мач.

Елбасан заузет
Нишки „Одјек“ донио је 24. маја 

ово телеграфско саопштење из Би- 
тоља:

Наше трупе су ушле у Елбасан. 
Становништво их је одушевљено 
дочекало. Угледни грађанн су изиш- 
ли пред наше трупе далеко испред 
Елбасана.

Нводлучност Румуније
Један руски дипломат рекао је у 

„Биржевија Вједомостима":
Положај Румуније остаје још не- 

одређен: много вике ни за што. У 
посљедње вријеме у Букурешту 
много се разговара, али ништа зва- 
нично. Румунија се спрема да игра 
улогу какву је играла у балканском 
рату, то јест да се ограничи на једну 
војну шетњу, и да за њу добије 
велике територијалне добитке.

Све што Браћану говори о про- 
тивљењу краљевом само је једна 
дипломатска игра. Кад су једног 
талијанског дипломату запитали, 
шта мисли о јавном мишљењу у 
Румунији, рекао је:

— Зар ви вјерујете у неко ру- 
мунско јавно мишљење?

Али, Румунија може да изиграва 
своју игру и да на крају остане 
празних руку...

Српски отпадник
Генерал Боројевић, Србин Личанин, 

који је цијеле зиме и прољећа водио ир- 
но-жуту војску у помамне јурише про- 
тиву Руса на Карпатима, примио се но- 
вога положаја. који потпуно одговара 
његовоме отпадништву од српског имена 
и кољена: он је сада постављен за коман- 
данта аустријске војске па границама 
Србије’!

Дивљаци
Руски „Армејски Вјесник" саопштава, 

да су аустријски војници из другог ти- 
ролског пука одрубили и руке и ноге 
подесаулу Апанову који је, рањен, пао 
са коња и тако доспио у руке аустриј- 
ских дивљака.

Петроградски листови. револтирани о- 
вим звјерствима каквих би се стидили 
и најпримитивнији дивљаци средње Аф- 
рике, опомињу нека се пази када допадну 
у руско ропство Тиролци из тога пука,ТЕЛЕГРАМИ

Ниш, 26. маја. Сви су изгледи 
да су за сада арнаутске масе суз- 
бијене и да је њихов отпор слом- 
љен, ма да је њихов командант 
Хаџи Ћамил успио повући се ду- 
боко у Арбанију и тиме избјећи за- 
служену казну.

Сузбијајући арнаутске чете и са- 
влађујући њихов отпор, српска вој- 
ска зауставила се на првим стра- 
тегијским тачкама које сматра као 
згодне, како за одржање мира на 
нашој граници, тако и за одбрану 
од евентуалних нових напада оних 
Арнаута који су стално оруђе у 
рукама младотурских и аустријских 
агената који их подржавају и њима 
управљају. (К. С. Пресбиро,)

Париз, 22. маја. Нијемци су из- 
бацили неколико метака из једног 
далекобојног топа на Верден, али 
без ресултата. (Хавас).

Нијемци су такође гађали са не- 
колико проЈектила Сен Дие, али 
нијесу нанијели Французима никак- 
вих губитака ни штете. (Хавас).

Париз, 22. маја. Французи су 
бомбардовали јужни фронт утвр- 
ђеног логора вароши Меца. (Хавас).

Париз, 23. маја. Њемачки дале-

Верден, јутрос је откривен и обасут 
нашом ватром. Могли смо конста- 
товати дјејство нашег гађања које 
је оштетило бетон, платформу и 
бацило муницију у ваздух. (Хавас.)

Лондон, 25. маја. Пресбиро јав- 
ља да је општи напад извршен на 
турска утврђења у јужном дијелу 
Галипољског Полуострва у петак 
У јутро, и поновни напад у вече. 
Успјех у наступању савезничких 
трупа био је 500 метара. Заузете 
су двије линије турских ровова на 
фронту од готово три миље. За- 
робљено је 400 Турака. Турци су 
имали великих гутитака у мртвима 
и рањенма. Сада се утврђују зау- 
зете позиције. Међу заробљенима 
налазе се и 5 Нијемаца: једини 
остатци митраљешке послуге са 
Девена, чији су официри погинули, 
а митраљези уништени. (К.С. Прес- 
биро.)

Лондон, 25. маја. О операција- 
ма на ријеци Тигру, Пресбиро јав- 
ља да су Енглези заузели Амарш, 
чији се гувернер предао са 700 вој- 
ника. Та трупа је била авангарда 
турске војске која се повлачила са 
персијске територије, а коју је го- 
нила друга енглеска колона. Глав- 
ни дио те трупе распрштао се по 
баруштинама. Заробљено је до 30 
официра и 2.000 војника. Заплије- 
нпли смо 13 топова, 1 топовњачу, 4 
пароброда, 12 великих галера и 
велику количину пушака и муни- 
ције. Очекује се предаја и осталих. 
Од 6 Пијемаца који су заробљени 
с Турцима, 2 су погинули у бару- 
штинама од Арапа, а о једном се 
ништа не зна (К. С. Пресбиро).

Одеса, 26. маја Турска крстари- 
ца „Меџидија“ која је недавио по- 
топљена мином у одеским водама, 
извађена је и довезена у луку гдје 
ће се извући на сухо и поправити. 
(Вјестник.)

Петроград, 26. мзја. ЈВјесник 
сјеверозападних војсКа*  саолштава:



Наш подморски брод напао је 
непријатељску ескадру од 10 крс- 
тарица код Виндаве. Пошто је под- 
морски брод избацио више торпе- 
да, спустио се у море; чуло се на 
непријатељској страни више ек- 
сплозија.

У посљедње вријеме њемачка 
флота узима врло живу активност 
у близини залива Риге, и бродове 
који иду у извиђање прате зпатније 
јединице. Али пошто су се увјерили 
о присутности наших подморских 
бродова и о торпиљерима који о- 
метају прилазе, њемачка ескадра се 
удаљила према југозападу.

Једна њемачка крстарица наишла 
је на нашу мину, али није пото- 
нула, него је била реморкирана и 
одвучена у Либаву.

Наш подморски брод бацио је у 
ваздух пароброд „Хинденбург" код 
Папенсеа.

Петроград, 26. маја. Главни Штаб 
Кавкаске Војске саопштава 24. маја:

Турски покушаји да предузму о- 
фансиву у правцу Олтиа, одбијени 
су са успјехом.

У околини Вана наше трупе го- 
ниле су 'Гурке који су се повукли 
иза кланца планинског ланца Џав- 
лаба до линије села Зеранис и Ко- 
чани.

Па јужној обали ванског језера 
Турци су одбачени западно од ли- 
није Ангелми —Миканс—-Мекон.

11а другим фронтовима без про- 
мјене. (Вјестник.)

Петроград, 28. маја. Из аутори- 
зовапог извора потврђује се да је 
наш подморски брод 21 маја срео 
у Балтичком Мору њемачку ескадру, 
састављену од линијских бродова 
коју је напао. Бачени торпеди изгле- 
да да су погодили циљ, пошто је 
послуга подморскогброда чула дви- 
је експлозије. (Вјестник)

Петроград, 28. маја Енглески 
подморски брод напао је 22 маја 
код Впндаве групу непријатељских 
бродова, потопио један торпиљер 
и један транспортни брод, а један 
торпиљер оштетио.

Један непријатељски брод бачен 
је у ваздух нашом мином.

Париз, 29. маја. Водила се дању 
и ноћу врло жестока артиљеријска 
борба сјеверно од Араса. Код фа- 
брике шећера у Сушесу, Нијемци 
су извели један нападај којп је био 
одмах одбијен. Французи су осво- 
јили куће у Невил-Сен-Вааст, које 
су јопЈ биле у њемачким рукама. 
Сада Французи држе читаво село.

У Лабиренту наставља се фран- 
цуско папредовање, нарочито у ју- 
гоисточном дијелу.

У околини Хебитерна, Французи 
су проширили своје положаје око 
Марура Ту-Ван. Они су одржали 
своје добитке на фронту од 1800 
метара, широког 1 километар.

У околини Траси-ле-Мон, код 
Марура, један њемачки нападај про- 
пао је потпупо. У француским ру- 
кама потпуно је остао задобивени 
терен. Није било ничег новог 
на осталом фронту.

Париз, 30. маја. Водила се арти- 
Јнеријска борба у сектору сјеверно 
од Араса.

Накнадни извјештаји о заузећу 
Невил-Сен Вааста утврђују да су 
сјевероисточни дио села и форти- 
це које су Нијемци организовали, 
били брањени са крајњим упор- 
ством. Нијемци су се тек повукли 
у посљедњем часу, оставивши у 
рукама Француза многобројни ма- 
теријал, међу којим 1 топ, од 78 
мм. и више митраљеза. Францу- 
зи су’ нашли у кућама, у прила- 
зима к шанчевима и у подрумима, 
око хиљаду њемачких љешева.

У Лабиренту Французи и даље 
одбијају Нијемце. Источно од Ла- 
бирента они су освојили више при- 
лаза шанчева.

У околиии Хебитерна Французи 
су отели од Нијемаца у току 25.,
26. и 27. маја шест митраљеза. О- 
сим тога, освојили су више шанчева.

У Шампањи, у околини Босе- 
жура, био је одбијен један њема- 
чки нападај. Многобројни њемачки 
љешеви остали су на терену. (Ра- 
диотел. извј.).

Париз, 31. маја. Сјеверно од Ло- 
рета, у околини Бивала, францу- 
ске трупе су поново напредовале.

Списак плијена који се још по- 
писује, дао је Французима могућ- 
ности да нађу у рушевинамга три 
топа од 77 мм, три справе за ба- 
цање бомба и 15 митраљеза, зако- 
паних или оштећених, хиљаде гра- 
ната и метака од 105 мм, 800.000 
фишека, 1000 пушака, справе за 
стварање пожара, различитог ору- 
ђа у великој количини, сандуке 
експлозива, опреме и намирница.

У околини мајура Ту-Ван, јужно 
од Хебитерпа, Французи су органи- 
зовали освојене положаје и заро- 
били 150 војника, међу којима и 
једног команданта батад>она. Осим 
тога, многобројни њемачки рање- 
ници однесепи су у француска пре- 
вијалишта. Има више стотипа ње- 
мачких Јвешева. Французп су оте- 
Ј1И још три митраЈвеза и продрли 
њемачке линије у дужини од 2 ки- 
лометра и ширини од 1 километра. 
Једап јак противнапад којп су Ни- 
јемци извели 29. у јутро, био је 
потпуно одбијен.

У околини мајура Женевнев, ис- 
точно од Траси-ле-Мон, француски 
шанчеви који су јако утврђени, на- 
лазе се у непосредном додиру са 
непрпјатељем. (Рад. извј.)

Рим, 31. маја. Два аустријска 
аероплана бацали су бомбе на Мола 
ди Бари, Полицано, гдје је једна 
жена убијена а дијете рањено, и на 
Монополи, гдје је једна жена лако 
рањена.

Рим, 31. маја. (Званично). На 
границама Тирола и Трента било 
је омањих окршаја између наших 
претходница и непријатеља, који се 
повлачи. Наша артиљерија наставља 
да уништава утврђене положаје не- 
пријатељеве. У Кадору нема ничег 
значајнијег. У Карни Алпинци су 
заузели пролаз Волас и заробили 
20 Аустријанаца. На средњем Изон- 
цу неки дјелови наших трупа ус- 
пјели су ноћу између двадесетдеве- 
тог и тридесетог маја да сбојем при- 
јеђу на лијеву обалу Изонца близу 
Плава. Ту је непријатељ давао јак 
отпор али се ипак морао пред на- 
шим налетом повући оставивши на 
бојишту много мртвих, а ми смо 
заробили 200 аустријских војника. 
Противнападаји, које је пепријатељ 
предузимао да би избацио наше 
трупе из већ заузетих положаја на 
деспој обали Изонца, били су од- 
бпјени. На доњем Изонцу једна на- 
ша тешка батерија, која је јуначки 
заузела позицију готово пред саму 
пјешадијску непријатељску линију, 
врло добрим гађањем уништила је 
дигу Канала ди Монфалконе, помо- 
ћу кога је непријатељ успио да на- 
водни велики дио терена, чиме је 
отежавао наше напредовање. На 
фронту од Толмина до мора на- 
ши авијатичари су продужили да 
успјешно врше рекогносцирање те- 
рена.

Рим, 1. јуна. Врховни Штаб 
јавља: На неким тачкама фронта 
од Тонала до Карније непријатељ 
је покушао неколико пута ноћним 
препадима да успори напредовање 
наше офансиве, нападајућн неке од 
важнијих позиција, које смо ми 
прије заузели; али је свакн пут био 
одбијен. 'Гако и у предјелу Тонала, 
потпомогнут ватром форта, непри- 
јатељ је извео неколико нападаја 
на тоналску шуму, на врх Шади, 
као и на брдо Нисола, у долини 
Ћудикарије. на брдо Пјано, у пре- 

дјелу Мизурина, у пролазу Сетиза 
и на истоку од Палбе. Најјаче на- 
падаје је противник изводио на 
наш фронт Палгранце, Палпиколо 
и Фрајкафет, одакле је био одби- 
јен. Наша офансива у Карнију из- 
води се успјешно и брзо. Послије 
заузећа пролаза Волаја и Вален- 
тино наша је операција извођена 
врло смјело, јер је непријатеЈБ изба- 
циван узастопце пз шанчева. Наши 
брдски пукови изводили су нападе са 
сјајном енергијом.

Рим, 30. маја. Званично саоп- 
штење Министарства Спол>них По- 
слова каже да је апсолутно измиш- 
љена вијест из аустријског извора 
да је један енглески ратни брод 
типа „Ливерпул" потопљен на пу- 
чини испред Медове.

Енглески ратни брод који је уче- 
ствовао 27. о. мј. са италијанским 
контраторпиљерима у операцијама 
на арбанашкој обали и на ушћу 
Дрима, вратио се у своју поморску 
базу са брзином од 17 миља на сат. 
(Нар. извј.)

Дневник
Против начина аустриског ра- 

товања. Ми смо до сада неколико 
пута по заслузн осудили недостој- 
ни начин аустриског ратовања, о- 
личен у акцији аероплана против 
наших отворених вароши и села и 
њиховога мирнога становништва. 
Злонамјерно бомбардовање, и да- 
њу и ноћу, незаштићених вароши 
и убијање жена, дјеце, стараца, ра- 
њеника и болника изазвало је у 
цијелој нашој земљи дубоко гну- 
шање. Ово је било у толико дубље, 
што се зна, да ми не располажемо 
у томе погледу сличним оружјем за 
одбрану, а што је нашем неприја- 
тел?у добро познато.

Прије неколико дана, послије по- 
новнога бомбардовања незаситићене 
Подгорице од стране Једног ау- 
стриског аероплана чак и запаљи- 
вим бомбама, наши надлежни од- 
лучили судаучине један корак уо- 
бичајен у оваким приликама. Преко 
парламентара саопштено је Војној 
Команди Боке Которске, да ћемо 
бити принуђенп латити се репреса- 
лија, противно духу и начелу рат- 
ног права, буду ли аустриски аеро- 
плапп и даље бомбардовали наше 
отворене вароши и села и убијали 
мирно становништво, иуопштебу- 
ду ли Аустријанци и даЈБе у рату са 
нама газили сва начела међународ- 
ног права и обзире човјечности. 
Том приликом им је наглашено, 
што се тпче посебно акције аеро- 
плана, да ми од исте не излучујемо 
ни КраЈвев Двор, ни државна над- 
лештва, али да желимо да буду 
поштеђени мирни грађански домо- 
ви, хуманитарне усганове и мирно 
становништво.

Послијетога саопштења са наше 
стране, аустриски су аероплани о- 
пет летјели изнад наших отворених 
вароши н села, али нијесу бацали 
бомбе.

Из Скадра. Према извјештајима, 
које смо примили из Скадра, у варо- 
ши и околини завладало је радосно 
расположење на глас да је наша хра- 
бра војска посјела извјесне положа- 
је на граници. Радост је подједнака 
код становништа све три вјероиспо- 
вијести. И римокатолици, који су од 
тобожњих пријатеља Арбаније били 
много злоупотребЈвавани за мрачне 
сврхе, поздрављају појаву наше 
војске на самој арбанашкој гра- 
ници као поуздаку залогу мира и 
реда и чувара најшире вјерскетолен- 
ранције, којом се Црна Гора вазда 
одликовала предњачећи у томе по- 
гледу свијема балканским државама 
Сви озбиљнији елементи из све три 
вјере јако жале скорашње испаде 
од страних смутљиваца на зло на- 
ведених пљачкаша наших транспо- 

рата. Они сами траже да исти буду 
примјерно кажњени у интересу у- 
гледа арбанашког народа, који је 
Црна Гора својим материјалним и 
крвним жртвама само задужила. 
Овај се дуг особито осјећа у Скадру 
и његовој околини, која је засијана 
костима цркогорскпх јунака, — у 
Скадру, који се од давнина осјсћа 
једно са Црном Гором и њеним 
Господарима.

Дар племените Францускиње. 
Руске милосрдне сестре Т. Енгел- 
гарт и Г. Савримовић при повратку 
из Петрограда за Црну Гору дони- 
јеле су од госпођице Е. Бурки, ип- 
спекторице француске школе у Пе- 
трограду, извјесну количину рубља 
као њен дар за црногорске ра»ве- 
нике и болеснике. Милосрдне сестре 
подијелиле су тај лијепи дар нашим 
рањеницима и болницима у Чајничу. 
Пошиљку дара племенита Фран- 
цускпња спровела је овим својим 
писмом:

„Само храбро, јуначни Црногор- 
ци! Имајте стрпљења и вјере! Ми 
морамо побиједити варваре. Фран- 
цуска се бори с вама заЈедно за 
право и правду."

Ми смо дубоко захвални достој- 
ној кћери велике нације, госпођици 
Бурки. И њено ће име, поред то- 
ликих осталих добротвора, пашп 
рањеннци вјечно са захвалношћу 
помињати.

ј- Илија Вицковић. 24. маја умро је 
у нашо, ири.естоници, а 25. сахрањен уз 
учешће многобројног грађанства, Илија 
Вицковић тридесегогодишњи чнновник и 
бивши вршилац дужности управника вој 
ие иоштанско-телеграф. с ганице у Будви. 
Био је из лругог кола телеграфских чи- 
новника у Црној Гори. Кад су ирви, по- 
сЈШје једномјесечног курса, заузели мјеста 
као чиновниии и као улравниии станииа 
-- којима су се преко тастера шиљала 
упутства како греба промијенити и на- 
мјестити батерије, пок. Илија је већ био 
на дужности у овд. станици и централи 
која је имала своје просторије у једној 
тијесној соби у тадањој „Локанли*  — 
Гранд Хотелу.

У своје вријеме, када <е једном прили- 
ком дошао у станкцу неки швајцарски 
новинар. са депешом за свој лист, упи- 
тао је малога Илију, гдје је чиновник за 
примање депеша, на шго му је овај од- 
говорио. да је он тај. Швајиарац је, и 
покрај одговора, поновио питање, п када 
је добио исти одговор, сумњиво је завр- 
тио главом, предао депешу, примио ку- 
сур и пошао. Кад се је повратио у до- 
мовину и овјерио тачност са Цетиња 
упућене депеше, слиједио је лијеп чланак 
о црногорскоЈ*  д еци чиновницима. њихо- 
вој тачности, марљивости и истрајности. 
Тамо је завиђено црногорском једва уоч- 
љивом дјечку за тастером са револвером 
за пасом, крнковачом о клину. управљена 
погледа пут ловћенског стијега слободе...

За своју марљивост био је одликован 
Даниловим крсгом IV. степева, и другим 
одличјнма; био је на будној стражи при 
тастеру за све вријеме прошлог рата, као 
и овога на Ловћену, до премјештаја у 
Будву, гдје је оболио. и са задовољним 
осмијехом на уснама и радозналошћу у 
души о исходу ове страшне борбе — 
подлегао болести. Лака му црна земља!

Б.

недјељу 7. јуна у 10 сати 
прије подне одржаће се 

јавна лицитација у канцеларији Админи- 
стративног Одсјека Министарства Финан- 
снја за набавку 2000 кубних метара дрва. 

Ову количину предузимач је дужан пре- 
дати најдаље до краја октобра и то 
1000 метара краЈ*ем  септембра и другу 
хиљаду у гореозначеном року. Предаја ће 
се вршити или на Цетињу, нред поједи- 
ним надлештвима гдје се нареди преду- 
зимачу или на појединим тачкама путева 
Ловћен—Цетиње, Мулиново Почивало— 
Цетиње. Машанбвића Хан—Цетиње. По 
потреби ослободиће се од војне дужности 
подузимачи п 10—20 радника, који ће 
радиги на сјечи дрва, као и од реквизи- 
ције превозна средства. ко:а би била соп- 
ственосг подузимача.

Ближа упуства могу се видјеги у кан- 
целарији Администратнвног Одсјека сва- 
ког дана у каниелариско ври;еме.

Број 2233. Из Министарства Финансија 
и Грађевина. од 20. маја 1915 г.. Цетиње.

РГч7ТД1‘Ц’ Две добро намештене
Ј собе за двије особе на

Балшића Пазару, до кафане „Балкан*.  
број 18. ' (2,2)

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


