
ЦЕТИЊЕ, четвртак 25.|јуна 1915. год.

ВЈЕСНИК
БРОЈ 46.________

ЦИЈЕН А:
за Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 

5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

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

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ГОДИНА VIII.
АДРЕСА: 

„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е: 
СеН1&п6 (Моп1еп(^го)

РуКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УрЕДНИШТВУ „ВЈЕСНИКА*  

А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ 110 ПОГОДБИ

Врховна Команда саопштава:
Непријатељ је и у току 24. јуна 

нападао на Грахово, али без ре~ 
зултата.

Наше трупе према Гацку разби- 
ле су једну непријатељску извид- 
ницу од 50 људи и заробиле 16 
воЈника, а остале гоне.

Јуче је прешло 300 Муслимана 
из Херцеговине и предали су се 
нашим властима.ТЕЛЕГРАМИ

Ниш. 12. јуна. Апсолутно је неистинита 
вијест софијског листа „Зарја“ да је у 
Струмицу пребјегло у току прошле не- 
дјеље око 10.000 бјегунаца Ова вијест је 
пуштена из оних кругова који поново 
спремају упад у Јужну Србију. (К. С. Г1.)

Ниш. 12. јуна. Једна бугарска чета која 
је успјела да пријеђе из Бугарске у округу 
брегалничком, бјежећи испред потјере 
прешла је у срез Жегатовски у куманов- 
ском огругу. Гоњење је продужено. (К. 
С. Пресбиро).

Ниш, 13. јуна. Бугарски посланик из- 
јавио је да је вијест листа „Страже“ бр. 
157 од II. о. мј., а која се односи на 
гласове о абдикацији бугарског краља, 
неоснована и злонамјерна. (К. С. Г1.)

Ниш, 14. јуна. Јуче је преминуо посли- 
је кратког и тешког боловања Војислав 
Росић новинар и публиииста. (К. С. П.)

Ниш, 15. јуна. Под насловом „Србија 
и Румунија“ саопштава „Сгража” из Ни- 
ша ово:

„У Ниш је допутовао специјални ку- 
рир румунске владе који је донио румун- 
ском посланику на нашем Двору веома 
важне инструкције.

У круговима. добро посвећеним у пре- 
говоре који се воде посљедњих аана из- 
међу Србије, Румуније и Четворног Спо- 
разума о компезацијама које би се има- 
ле дати Румунији по цијену њеног улас- 
ка у акцију, — дознајудаје курир донио 
нашој влади нове услове румунске владе 
који ће се знатно разликовати од првих 
који су били и сувише претјерани. По 
конференцији са куриром, румунски по 
сланик посјетио је г. Пашића код којега 
се задржао пун сат. Одмах послије овог 
састанка г. Пашић је сазвао министарску 
сједнипу".

Овлаштени смо изјавити да је ова ви- 
јест потпуно измишљена. Ове и сличне 
вијести протурају се по извјесним српским 
листовима у намјери која Бе се објело- 
данити. (К. С. П.)

Ниш, 16. јуна. Један овдашњи лисг 
донио је тобоже по сазнању из владиних 
кругова вијест да је приликом посљедњег 
бавл>ења Пријестолонасљедника Алексан- 
дра у Нишу на министарској сједници 
поред осталога било ријечи и о могућ- 
ности обнављања балканског савеза.

Овлаштенп смо да изјавимо да је та 
вијест потпуно измишљена. (К. С. П.)

Ниш, 16. јуна. Министар унутрашњих 
дјела који је обилазио крајеве Јужне Ср- 
бије, покушао је да уреди поштанску и 
телеграфску везу са Арбанијом преко 
Елбасана. Есад Топтани пристао је на 
обнављање везе са Драчом и Србијом. 
Већ се ради на томе да се поправи пут 
од српске границе до Драча. (К. С. Г1.)

Крагујевац, 17. јуна. 15. о. мј. прије 
подне четири непријатељска аероплана 
летјела су иреко Топчидерског Брда. До- 
чекани нашом артиљеријском ватром, они 
су били приморани да промијене правац 
и да узму пут Обреновца. Један од њих 
био је тако оштећен да се морао спустити 
на земљу код Бежанијске Косе. Са тога 
мјеста гдје се спустио видио се густ дим.

Крагујевац. 17. јуна. Према накнадним 
извјештајима на Мишарској Ади задоби- 
јен је ратни плијен: 1005 пушака, 42 ножа 
с канијама, 5 сандука пјешадијске муни- 
ције, мноштво војног материјала као што 
су котури бодљикаве жице, ашови, пи- 
јуци и т. д. Поред гога нађено је једно 
велико буре пива.

Аустријски губитци на Мишарској Ади 
већи су но што се испрва мислило. На- 
ђена су три нова љеша и дознаје се да 
се 16 аустријских војника удавило у 
Сави. (К.’ С. П.)

Ниш, 18. јуна. Сукоби на Сави и Дунаву:
У првој половини овог мјесеца имали 

смо дуж Саве и Дунава неколико озбиљ- 
них сукоба са непријатељем. Ако не по 

јачини ангажованих снага, а оно бар по 
постигнутим ресултатима, ти сукоби који 
су дошли послије чужег затишја могу 
се сматрати као доста значајни.

Први сукоб је био на Молдавском О- 
стрву на Дунаву у времену између 25 
маја и 2 јуна. Иза овог острва у дунав- 
ском рукавцу непријатељ је оправљао 
једну лађу и други пловни материјал.

У намјери да уништимо тај пловни 
материјал који је ту био прикупљен у 
извјесној намјери и да извршимо зароб- 
љавање непријатељске посаде на осгрву, 
ми смо 5 јуна по подне напали непри- 
јатељску посаду молдавског острва. Једно 
наше одјел»ење превезло се на чамцима 
и искрцало се на острво. И ако дочекано 
пушчаном ватром, то одјељење је, под 
заштитом наше успјешне артиљеријске 
ватре, брзо отпочело наступање непри- 
јатељским рововима. Присебном и вјеш- 
том употребом бомба и пријетећи бајо- 
нетским ударом, наши су тако пренера- 
зили непријатеља да се пијела посада: 
четни командир. 3 подофицира и 29 ре- 
дова предали. Заробљену посаду сачи- 
њавали су искључиво Мађари. По том, 
пошто је уништено и запаљено све што 
се није могло понијети од војничког ма- 
теријала, наше одјељење је пренијело 
заробљену посаду, све њихове ствари и 
остали војнички материјал на нашу страну. 
За то вријеме, наша артиљерија је до- 
вршила уништавање непријатељског плов- 
ног пзрка. Ватра непријатељске артиље- 
рије од Старе Молдаве није имала ни- 
каква дјејства. Непријатељски пловни иарк 
и остали запаљени војнички материјал 
горио је све до поноћи.

Циљ нашег напада на Молдавско О- 
стрво био је потпуно постигнут. Да би 
умањио овај наш успјех, непријатељ је 
послије два дана напао и заузео нашу 
Мишарску Аду и заробио нам 1 подо- 
фицира и 14 војника. Овај свој успјех 
непријатељ је послије неколико дана пла- 
гио десетороструким губитком, као што 
ће се видјети доцније.

12. јуна вођена је борба на острву 
Оградини опет на Дунаву. Још 8. јуна 
пред вече. послије краће артиљеријске 
борбе, једно наше одјел>ење прешло је 
на то острво и исјекло разапете жице 
помоћу којих су се имале да пале не- 
пријатељске мине. Пошто се припремао 
неколико дана, непријатељ је покушао 
да нас отјера са острва Оградине. 12. 
јуна око 1 часа по поноћи, он је под 
заштитом јаке митраљешке и артпљериј- 
ске ватре успио да се искрца на западни 
врх острва. Борба која је тада настала 
између нас и непријатеља, била је врло 
упорна и трајала је читавих 12 сати. Не- 
пријатељ је најзад с тешким губитцима 
по њега био протјеран с острва. У на- 
шим рукама су остала 24 непријатељска 
заробљева војника.

И ако је иницијативу за ову борбу узео 
сам непријатељ, пошто сепретходнодобро 
спремио, он је претрпио пораз, благода- 
рећи упориој одбрани, а по том одлуч- 
ном нападу наше мале острвске посаде 
и умјешном дјејству наше артиљерије.

Још важнија него борбе код Молдаве 
и код Оградине била је борба која се 
14. јуна водила код Мишарске Аде. Као 
што је речено, 7. јуна неиријатељ је био 
успио да заузме Мишарску Аду. али већ 
14. јуна ми смо ту аду преотели. Тога 
дана око 3 часа изјутра, ми смо прешли 
Саву и искрцали се на аду. Једним снаж- 
ним јуришем на бајонет и бомбама, ми 
смо невјеровагном брзином постали го- 
сподари иијеле аде. Сва непријатељска 
посада која је у почетку борбе бројила 
150 војника, заробљена је. Поред тога за- 
добивен је на Мишарској Ади знатан пли- 
јен, 106 пушака, 5 сандука муниције, 6 
чамаца и мноштво другог војног мате- 
ријала.

У свима овим борбама које су се у по- 
сљедње вријеме водиле дуж наше сје- 
верне границе, надмоћност наших трупа 
над непријатељем посвједочила се наново. 
Наше трупе су показале необичну упор- 
ност у одбрани, а исто тако велику смје- 
лост и снагу у нападу. (К. С. Пр^сбиро.)

Крагујевац, 18. јуна. 15. јуна око 3 
часа по подне, непријатељ је почео тући 
својом артил»еријом наше положаје и ва- 
роши на Дунаву са фронта Плешић—Ко- 
вин—Базјаш—Молдава—Коронини. Не- 
пријатељ је утрошио 400 артиљеријских 
зрна и поред тога избацио мноштво пуш- 
чане и митраљешке муниције. И ако је 
ова паљба трајала преко 12 часова, она 
у војном погледу није имала никаква ре- 

султата. Наша артиљерија која је одго- 
варала само мјестимично, утрошила је 
десет пута мање метака него иеприја 
тељска.

16. јуна непријатељ је избацио 7 арти- 
љеријских зрна на Доњи Милановац, али 
није причинио никакве штете. (К. С. Прес- 
биро.)

Ниш, 19. јуна. У „Политици*  од 17 јуна 
изишао је један допис из Скопља под нас- 
ловом „Судбоносни дани Грчке“, у којем 
се подвргава оштрој .критиии данашње у- 
нутрашње и политичко стање у Грчкој. у 
које се уплеће безразложно и име суве- 
рена грчког.

Жалимо шго је у овоме листу нашао 
мјеста овај догшс. Написи овакве садр- 
жине не могу да поремете односе прис- 
ног пријатељства, али могу да служе инте- 
ресима оних који свима силама раде да у 
наше односе са Грчком унесу неповјерење, 
забуну и незадовољство. (К. С. Г1.)

Лондон, 10. јуна. Доњи Дом је једно- 
гласном одлуком усвојио предлог неогра- 
ничег зајма од 4!/2° 0- (К. С. П.)

Рим, 10. јуна. Службено саопштење:
На неколиким мјестима на цијелом 

фронту, непријатељска активност преко 
цијелог јучерашњег дана ограничила се 
само на акиију артиљерије из даљине.

У зони Крна и Монгенера, један од на- 
ших батаљона алпијских ловаца напао је 
трупе које што су, изгледа, стигле из 
Галииије. Непријатељ је претрпио огромне 
губитке и у наше је руке пало мноштво 
заробљеника.

Непријатељеви напади против наших 
положаја од Плаве обновили су се, али 
су били сви одбијени.

На доњем току Соче учврстили смо 
своје добитке.

Испод Тржића, поплава коју је изазвао 
непријатељ у околној зони, ма да опада, 
ипак представља још важну препреку. 
(К. С. П.)

Софија, 11. јуна. Данас је отпочео 
претрес виновницима атентата у Општин- 
ској Касини, који је извршен фебруара 
мјесеца. Ова афера изазива сензационо 
интересовање, па ипак је за вријеме пре- 
треса владала савршена тишина. (К.С.Г1)

Рим, II. јуна. Службено саопштење:
Двобој између артиљерије великог и 

средњег калибра постао је јачи дуж ци- 
јелог фронта. Непријатељ је такође поку- 
шао нападе, нарочито преко ноћ, на Мон- 
те Пиано, на Мизури. Валграде. Павико- 
ло и Креста Верде. између Пизо Коли- 
на и Зелекофела, коЈе су јуче заузеле на- 
ше трупе. Непријатељски напади на наш 
положај код Фријокфела одбијени су ар- 
тиљеријом и гранатама. Непријатељ који 
је три пута нападао преко ноћ између 9. 
и 10., оставио је на бојитту 200мртвих.

Код Паса јављају за радове ради на- 
мјештања тешке артиљерије на околним 
висовима, као и за кретање транспората 
који иду од Плеса ка горњој Сочи.

У околини Мантенера и на доњој Сочи 
дан је прошао на миру. (К. С. П.)

Лондон, 12. јуна. Данас је у подне 
свечано отворена Мештровићева изложба 
у Викторија Алберт-Музеју, највећем на 
свијету. Отварању је присуствовала веома 
отмјена публика. Изложбу је отворио 
Лорд Роберт Сисл, парламентарни др 
жавии секретар за спољне послове који 
је у своме говору истакао животну снагу 
југословенске расе и поменуо је да је 
Србија у овоме рату за ствар слободе 
најкотпуније извршила своју улогу. Упо- 
ређујући културу Нијемаца са културном 
способношћу Југословена, изјавио је да 
без колебања воли нашу.

Послије тога је говорио члан кабинета. 
бивши министар просвјете Жофер у ис- 
том смислу.

Директор Музеја Сер Сисл Смит изја- 
вио је да жели да се британска публи- 
ка користи Мештровићевом изложбом. 
Листови се најповољније изражавају о 
Мештровићу. Интерес за изложбу је је- 
динствен. (К. С. Г1)

Рим, 12. јуна. За вријеме методске ар- 
тиљеријске акције на граници Тирола, 
Триента и Кадоре, непријатељ покушава 
да врши мале извидничке службе малим 
одредима. На тај начии долазило је до 
срећних по нас сукоба. Према висоравни 
у Карнији се наставља интензивно бом- 
бардовање. нарочито против Малборгета. 
Данас је пробијена једна купола на фору 
Хенсел.

Ноћу између 9. и 10. јуна непријатељ 
је обновио своје уобичајене узалудне на- 
падаје према нашим положајима код 

Пелпикола. У зони Кроо и Монтенеро 
проширили смо своје териториалне те- 
ковипе на сјеверу источних падина и том 
смо приликом заробили 57 војника. Из 
те зоне отпочели смо артиљеријско га- 
ђање.

Дуж Соче врши се правилно утврђи- 
вање. На лијевој обали ријеке заузели 
смо Глобиц сјеверно од Плава и на до- 
њем току Соче око висоравии између 
Заградс и Тржића (К. С. Г1.)

Петроград, 13. јуна. У шавелском ре- 
јону без знатнијих промјена.

На наревском фронту, покушај против- 
ника да наступа 11. јуна, стајао га је много 
жртава.

Ноћу 12. јуна, у долини Оржице, ми 
смб сузбнли поново наступање јаких не- 
пријатељских снага, затим прешавши у 
противнапад освојили смо шанац, изгуб- 
љен у очи тога дана и заплијенили у 
њему 5 митраљеза.

Истог дана око подне непријатељ је- 
на праснишком правцу развио силни ар- 
тиљеријски огањ и ирешао у наступање. 
Ту се заметнуо бој у којему је дошло 
до бајонетске борбе. Бој још траје.

На лијевој обали Висле сјеверозападно 
одЗавихоска, непријатељски батаљон који 
је растројен подишао нашим препонама 
био је готово цио уништен нашом уна- 
крсном ватром.

На таневском фронту у рејону Раве 
Руске, непријатељ је покушао да пријеђе 
у наступање.

На фронту Верхрата, приликом наших 
противнапада у правцу Жолкијева и Ј1а- 
вова, који су били потпомогнути блин- 
дираним аутомобилима, заробили смо 2000 
војника, и 30 официра са 13 митраљеза

На Дњестру, продужујемо да одбијамо 
нападаје јаких аустро-њемачких сила и тсм 
приликом смо заробили 1000 војника, 17 
официра и неколико митраљеза.

На фронту Дњестар—Прут ми смо у 
току 11 јуна такође постигли неколико 
успјеха. (Вјестник)

Пегроград, 13. јуна. Саонштење Глав- 
ног Штаба:

„МогсИеи51сће АИ&етеше 2е11ип#“ пише 
да од почетка непријатељстава Руси воде 
кампању мржње и клевета у својим зва- 
ничним саопштењима и у другим члан- 
цима против њемачких трупа. оптужујући 
их ради звјерстава према Русима и ради 
гажења хашке и женевске конвенције. 
Лист примјећује да је тешко побити ру- 
ске оптужбе, пошто се систематски не 
даје никакав извјештај о мјесту и вре- 
мену гдје су изведена та звјерства којима 
се криве Нијемци.

Примјери које је недавно навео руски 
Главни Штаб о њемачким звјерствима 
према подофициру Панасјуку, редову 
Водјанову, козаку Пиљукину, са тачним 
навођењем мјеста и времена, као што је 
утврђено анкетом, јасно доказују колико 
се њемачка тврђења противе истини. На 
жалост слична звјерства и повреде оби- 
чаја рата са предумишљајем од стране 
њемачког противника тако су честе, да 
је немогуће навести све случаЈеве са 
потребним извјештајима и документима, 
ограничавајући се само на истицање нај- 
фраиантнијихслучајева безумног и неогра- 
ниченог њемачког звЈерства (Вјестник).

Петроград, 13. јуна. Главни Штаб Кав- 
каске Војске саопштава 10. јуна:

У правцу обале обично препуцавање.
У правиу Олтиа одбили смо турске 

нападаје на читавом фронту.
У околини Мелазгерда наше трупе су 

освојиле послије борбе варош Кап.
На осталом фронту без промјене. 

(Вјестник.)
Петроград, 14. јуна. Главни Штаб Кав- 

каске војске саопштава:
У околини обале читав дан 11 јуна 

било је препуцавања.
У правцу Олтиа, Тураи су покушали 

да предузму офансиву, али су енсргично 
били одбијени. Турци су нарочигим огор- 
чењем нападали на висове са којих су 
наше трупе бајонетским противнападима 
сатјерале непријатеља.

У околиии Мелазгерда било је жесто- 
ких сукоба са Курдима.

На ’ осталом фронту без промјене. 
(Вестник.)

Петроград. 14. јуна. Саопштење Глав- 
нокомандајућег:

У рејону Шавли, Зањемена и Нарева 
није било никакове промјене. Неприја- 
тељски нападаји у различитим секторима 
поменутог фронта одбијени су.

На лијевој обали Висле. непријатељ |е 
увео у борбу велике снаге на фронту



Озаров, Занихост. али ова офансива је 
ипак заустављена.

У току 13. јуна. у Галицији, наше тру- 
ие послије улорног отпора прешле су у 
противнапад и за дан заробиле 1600 вој- 
ника са 46 официра и 2 митраљеза. 
(Вестник.)

Атина, 15. јуна. Краљ је почео да се 
опоравља и за неколико дана отићи ће у 
свој лворац. У будуће неће се више из- 
давати љекарски билтен. (К. С. Г1.)

Париз, 15. јунм. Посланик Србије г. 
Веснић изабран је једногласно за члана 
Француско! Књижевног Друштва на пред- 
лог чланова тога друштва Дешанела и 
Бартуа. (К. С. П.).

Лондон. 15. јуна. У Лондону на јед- 
ном скупу Друштва Шкотских Жена, г. 
Морис Хевелт, добро познати романсје, 
објављујући друштву намјеру да пошљу 
у Србију трећу мисију, рекао је:

„Храбра Србија била је брана аустро- 
њемачкој сили и без те бране та сила 
би се простирала данас до Дарданела. 
Србија је учинила услугу чију је вријед- 
ност немогуће процијенити* 4.

Г. Мијатовић, пређашњи српски посла- 
ник у Лондону, захвалио је британском 
народу и Друштву Шкотских Жена на 
свему што су до данас учинили за Ср- 
бију, К. С. П.).

Петроград, 15. јуна. Његово Велачан- 
ство Цар прихватио )е оставку руског 
министра војног генерал-ађутанга Сухо- 
млинова и именовао пјешадијског гене- 
рала Селиванова за министра војног. (Вјес- 
тник.)

Атина, 15. јуна. Према обавјештењима 
из званичног извора, и прошла и сада- 
шња влада ни|е пролустила ниједну мјеру 
против предузећа која би се могла ква- 
лификовати као ратна контрабанда. Тога 
ради донесен је нарочити закон. У раз- 
ним министарским расписима, строго се 
забрањује сваки извоз или превоз арти- 
кала обиљежених на листама које су др- 
жаве Тројног Споразума подносиле грчкој 
влади. а нарочиго Енглеска чија посље- 
дња листа би прелазила листу утврђену 
лондонском декларацијом. Она садржи 
гако много артикала да наралише грчку 
извозну трговину.

Грчка влада је чак организовала по 
пристаништима Краљевиненарочиту служ- 
бу за сгрого примјењивање свих потреб- 
них мјера за спречавање повреда ових 
забрана.

Примљене жалбе су потпуно неосно- 
ване, као што је био случај са паробро- 
дима „Јонија*.  „Василевс Константин*.  
„Никола“, „Атина“ и са паробродима 
грчких прекоокеанских бродарских дру- 
штава које су савезничке ратне лађе за- 
државале, па их послије брижљиво пре- 
гледале.

Грчки посланик у Лондону добио је 
наредбу да учини потребне кораке. (К. 
С. П.) '

Петроград. 16. јуна. У шавелском прав- 
цу одбили смо слабе нападаје Нијемаца.

На њеменском и наревском фронту и 
на лијевој обали Висле, загишје.

Наше трупе су у рејону 'Гомашева 14 
и 15 јуна одбиле жестоке нападаје Ни- 
јемаца.

Непријатељска армија на Дњестру, пот- 
помогнута нови.м њемачким трупама које 
су тек сада пребачене у тај рејон, жес- 
токим нападима покушале су на фронту 
Букаловие-Мартинов да унесу забуну у 
наше одступање ка Гњилој Липи, али 
претрпјевши огромне губитке нијесу пос- 
тигле никакав успјех. (Вјестник.)

Лондон, 16. јуна. Данас послије подне 
одржана је конференција у Меншн-Ха- 
ув-у (општинској кући) одбора за помоћ 
Срба под предсједништвом Леди Пеџет. 
На тој конференцији се проучавало пи- 
тање о установљавању у Србији једног 
дома за сирочад српских војника поги- 
нулих у рату. Фондови за тај домдобп- 
ће се од новца енглеске дјеце. (К. С. 11.)

Лондон, 16. јуна Краљ је одликовао 
орденом за ревносну службу маринског 
поручника Шорлакера, комаданта стра- 
жарског брода, који је приликом једног 
извиђања аустријских монитора на Дуна- 
ву 8 и 9 априла. торпедовао једну не- 
пријатељску топовњачу и поред јаке не- 
пријатељске ватре. (К. С. Г1.)

Петроград, 16. јуна. Утврђено је да 
су двије њемачке дивизије биле послане 
на српски фронт да замијене аустријске 
трупе ко)е су упућене да оперишу про- 
тив Италије. Али тешки губитци које је 
претрпио генерал Линцннген код Журав- 
на. приморалн су непријатеља да врати 
ове нове дивизиЈе, које су већ биле по- 
шле према Србији, на дњестарски фронт 
гдје су узеле учешћа без видног ресул- 
тата у борбама од 11. до 14. јуна у око- 
лини Журавна. (Вестннк).

Париз, 16. јуна. У Вожима смо ујутро 
повратили све положаје које смо држали 
источно од Мецерала.

На осталом фронту нема ништа да се 
забиљежи осим понека артиљериска ак- 
ција. (Хавас.)

Солун, 18. јуна. Јављају са Мип леае 
под јучерањим датумом да је савезг мчка 
флота бомбардовала утврђења Смчрне.

Један француски контраторпиљерЈпра- 
ћен једном оклопњачом, бомбардовао је 
луку Бурум. Турски крај вароши запа- 
љен је.

Савезнички контраторпиљери готоА 
сваког дана потапају турске једрењаче 
ко|е нреносе ратну контрабанду.

Једна нарочита флотила посведневно 
тражи њемачке подморске бродове у 
Егејском Мору. (К. С. П.)

Париз, 19. јуна. Ноћ је протекла на 
миру сјеверно од Араса.

Њемачки нападај у Аргони о којему је 
јуче била ријеч. био је нарочито жесгок. 
Снаге које је непријатељ увео у борбу 
могле су износити двије дивизије. Овај 
напад је био сломљен.

Два нова покушаја Нијемара да напад- 
ну наше шанчеве источно од пута за 
Биневил била су одбијена.

Жесток противнапад који је неприја- 
тељ извео у околини Мецерала био је 
потпуно одбијен. Нијемии су имали ве 
ликих губитака. (Хавас.)

Софија, 20. јуна. Егзарх Јосиф умро 
је данас у подне. (К. С. П.)

Рим, 20. јуна. Поморски Главни Шгаб 
саопштава:

На пучини Јадранског Мора, француски 
авиатичар поморски потпоручник Релер 
бацио је из висине од 15 метара двије 
бомбе на један аустријски подморски 
брод. Обје бомбе су експлодирале под 
водом близу куле и изгледа са повољним 
ресултатом. (Стефани—Вјестник.)

Рим, 20. јуна. Италијанске операције 
на лијевој обали Соче успјешно се на- 
стављају.

Аустријанци су у боју на положајима 
источно од Градишке имали 1200 мртвих 
и рањених.

Аустријски противнапади на Плаву. 
Монтенеру и Предилу одбијени су.

Далматински и словеначки пукови при- 
мијећени су на италијанском фронту на 
лијевој обали Соче. (Нар. извј)

Рим, 20. јуна. Торпедирање једне ита- 
лијанске лађе у Ирском Мору од стране 
једног њемачког подморског брода и про- 
паст послуге изазвало је велику сензацију 
и непријатељско расположење према Ње- 
мачкој. (Нар. извј)

Њујорк, 20. јуна. Један Нијемац поку- 
шао )е да изврши атентат револвером 
против америчког милијардера Моргана 
и ранио га је. Морган је радио на оства- 
рењу једног зајма у Америци за Енглеску. 
(Нар. извј.)

Лондон, 20. јуна. „Ћте$-ум јављају из 
Софије да Бугарска и Румунија неће до- 
носити никакве одлуке до свршетка жетве. 
(Нар. извј.)

Петроград, 21. јуна. У Црном Мору. 
један наш подморски брод торпедовао 
је код Кескеја један пароброд од 2500 
тона, затим једну барку од 1500 тона и 
и један пароброд од 400 тона. Сва три 
брода била су натоварена угљеном и на- 
мирницама за војску. Један други паро- 
брод морао се насукати на обалу. Барке 
са угљеном које је вукао пароброд, та- 
кође су се насукале.

Код Босфора, подморски брод ступио 
је у артиљеријску борбу са једним малим 
турским паробродом. наоружаним топом 
и пушкама. Послије измјене топовских 
метака и митраљешке и пушчане ватре, 
турски брод се насукао. Два турска брода 
истог типа који су ишли за првим, такође 
су се насукали на обалу. (Вестник)

Петроград, 21. јуна. Званични лист 
објављуЈе царски указ којим се одобрава 
Министру Финансија да изврши двије е- 
мисије од по 500 милиона рубаља обли- 
гација државне благајнице од 5% са крат- 
ким роком и ослобођених од пореза на 
приход. Хартије од вриједности вриједиће 
100.000, 500.000 и 1,000.000 рубаља са ро- 
ком од шест мјесеци, почевши од 16. јуна. 
(Вестник).

Петроград. 22. јуна. У Балтичком Мо- 
ру водила се поморска битка између рус- 
ке и њемачке флоте са ресултатом 0о- 
вољним по Русе.

Петроград. 22. јуна. Главни Ш габ Глав- 
нокомандајућег саопштава:

Накнадним исљеђењем у злочиначкој 
афери пуковника Мјасоједова над којим 
је већ извршена смртна казна, утврдило 
се неоспорно да су његови саучссници 
били Борис Фрајхер Шљома и Арон Салц- 
ман. Ратни суд их је осудио на вјешала 
и осуда је извршена. Што се тиче оста- 
лих оптужених, објавиће се накнадно 
саопштење када се закључи ова ствар. 
(Вјестнпк).

Петроград. 22. јуна. Главни Штаб Кав- 
каске Војске саопштава 20. јуна:

У долини Пасина било је препуцавање.
Наше трупе су заузеле у околини Ка- 

радребента село Џамбек на западној 
обали Ванског језера.

Један наш одред сјајним ноћним јури- 
шем избаиио је Турке из њиховнх поло- 

жаја на лијевој обали Кисапа и приморао 
их да се повуку.

На осталим фронтовима без промјене. 
(Вјестник).

Дневник
Скадарска депутација. Прекјуче 

је на Цетиње допутовала депута- 
ција скадарских грађана, да се по- 
клони Његовом Величанству Краљу. 
Напролазу преко Ријеке депутацију 
је дочекало ријечко грађанство, у 
име којега ју је поздравио предсјед- 
ник општине са одборницима. Исто 
тако је депутација топло и срдач- 
но предусретнута на Цетињу од 
општинског предсједништва, од- 
борника и великог броја наших 
угледних грађана. Чланови депу- 
тације размјештени су по хотелима 
и гостољубивим приватним домо- 
вима. Јуче је било свечано примање 
депутације, коју састављаху прваци 
све три вјероисповијести, и то ови:

Архимандрит Виктор, Муфтија 
Тахир-ефендија, Аљуш-ага Лохја, 
Мухарем-бег Ђулбег предсједник 
скадарске општине, Ибрахим-бег 
Соколовић, Кадија Ћемал-ефенди- 
ја, Муфтизаде Абдулах-ефендија, 
Михаило Штиркић свештеник, Ха- 
сан-бег Бетулабег, Франо Шкреле, 
Јован Дапчевић ђакон, Риза-бег Ко- 
пилик, Косто Михаиловић, Лоренцо 
Широка, Хасан-бег Бушатлија, Фи- 
лип Сума, Абдул Луња, Аралимпи- 
је Андрић учитељ, Хасан-бег Са- 
љобег, П. Тозли, Симон Шули, 
Мурто-бег Бушатлија, Јован Беро- 
вић, Антоније Дабердак, Јусуф- 
ефендија Големи, Душан Вучко- 
вић, Смаил-бег Аверић, Андрија 
Каћулини, Хаџи-Афис Јахија, Ни- 
кола Ђорђевић, Хамз-ага Бектеш, 
Михаило Топали, Никола Белковић, 
Антоније Пистула, афис Јусуф Ка- 
ракач, Мурто Лазани, Луиђи Дери- 
гњат, Ибраим-ага Кастрат, Ахмет- 
ефендија Лазани, Лазар Буфли, Ах- 
мет-ефендија Соколовић, Абдул Че- 
ла, Петар Колиђи, МаноХот, Ахмет- 
ефендија Тоска, Анђело Додмасе, 
Ахмет-ага Сука, Мухарем-ага Ка- 
зани, Ђорђе Мозали, Реџеп Сума, 
Павле Сарачи, Бећир ага Незић, 
Марко Какарићи, Јосиф Мужали, 
А. Лупи, ЛудвигДеда, Никола Се- 
ређи, Пасквал Ашику, Михаил Чоба 
и Василије Кушовић.

Депутација је примљена у вели- 
кој дворници Владина Дома. Двор- 
ницу су прије примања испунили 
наши великодостојници војног и 
грађанског реда и велики број од- 
личних пријестоничких грађана са 
Јоспођама. Пред Владиним Домом 
била је постројена војна музика. 
Унаоколо било је много народа. 
Тачно у 11 часова прије подне по- 
јавили су се чланови депутације, 
који су кроз шпалир народа кора- 
чали у правцу главног улаза Влад. 
Дома двојица по двојица. Сви 
бијаху у свечаном одијелу разног 
облика источњачког и западњачког. 
Озбиљно и достојанствено држање 
депутата учинило је на гледаоце 
пријатан утисак. Депутати су били 
срдачно поздрављени. У дворници 
Владина Дома бијаху размјештени 
у полукругу у подножју Пријестола. 
Неколико минута послије 11 часова 
свирањем химне оглашен је дола- 
зак Његова Величанства Краља. 
Господар и Књаз Мирко, праћени 
од ађутаната, ушли су у дворницу, 
из које се захорило бурно клицање. 
Крал> је сио на Пријесто, и по то- 
ме је приступио испред депутације 
предсједник скадарске општине и 
изговорио је кратки топли поздрав 
изјавивши Господару захвалност за 
улазак црногорске војске у Скадар 
и његову област. Поздрав је био 
попраћен бурним дуготрајним кли- 
цањем депутације Краљу и Влада- 
лачком Дому, што су прихватили 
и сви присутни као и силан сви- 
јет што бјеше око Владиног Дома. 

Његово Величанство Краљ захва- 
лио је депутацији и преко ње Скад- 
ру и народу његове области на 
пажњи, па је нагласио, да ће цр- 
ногорска војска у Скадру бити јем- 
ство мира, реда и напретка, чува- 
јући свачију част, живот, слободну 
савјест и имање. Краљ је иза тога 
сишао са Пријестола и праћсн од 
Њ. Кр. В. Књаза Мирка, а окру- 
жен члановима Крал>евске Владе, 
маршалом Двора и ађутантима, при- 
шао је депутацији и држао је по- 
дужи серкл. Свакојем од чланова 
депутације Господар је, при пред- 
ставл>ању од сгране предсједника 
скадарске општине, милостиво пру- 
жио руку, веома се љубазно распи- 
тујући код свијех о свему, што се 
односи на Скадар и његову област. 
Господар је на завршетку свијема 
депутатима укупно препоручио да 
живе умиру и слози и да се, без раз- 
лике вјере, љубе као браћа. Чланови 
депутације у више су махова Госпо- 
дару клицали, очарани Његовим 
милостивим краљевским и топлим 
очинским пријемом.

Господар је при растанку преко 
депутације поздравио Скадране и 
сав народ скадарске области, на 
што су се сви присутни одазвали 
одушевљеним: „Живио Краљ! Жи- 
вјела Црна Гора!!...

Његово Величанство Краљ и Ње- 
гово Краљ. Височанство Књаз Мир- 
ко вратили су се око 12 часова у Двор 
уз свирање химне од стране војне 
музике и уз бурно клицање народа.

Синоћ је предсједништво прије- 
стоничке општине у „Гранд Хо- 
телу“ дало у част скадарске депу- 
тације вечеру, на којој је осим дра- 
гих гостију били: Министар Унутр. 
Послова г. Саво Г1. Вулетић, заступ- 
ник пресједника општине, одбор- 
ници и више угледних грађана.

Госте је у име цетињске општи- 
не поздравио лијепом здравицом 
заступ. општинског предсједника 
г. В. Вулетић, на коју му је одгово- 
рио предсједник скадарске општи- 
не г. Мухарем-бег Ђулбег, наздра- 
вив Њег. Величанству Краљу, Ње- 
говом Узвишеном Дому и Црној 
Гори. Још су држали лијепе здра- 
вице: одборник цетињске општине 
проф. Драг. Матановић, скадарски 
грађанин депутат Михаил Топали, 
и цетињски протојереј Крсто Мата- 
новић. Све су здравице пропраћене 
клицањем Њ. Вел. Краљу Николи, 
Његовом Дому и Црној Гори и 
интонирала је Војна Музика Цр- 
ногорску Химну. Музика је иначе 
за вријеме вечере свирала одабра- 
не комаде.

Јутрос се је депутација, срдачно 
испраћена, вратила у Скадар.

Ј- Професор Јован Николић. 
Прекјуче је на Цетињу преминуо 
професор Јован Николић, одговор- 
ни уредник нашега листа. Стари 
просвјетни радник, одличан грађа- 
нин и родољубиви син наше отаџ- 
бине био је добри покојник. Са- 
храњен је јуче уз велико учешће 
многобројних пријатеља и пошто- 
валаца, међу којима је било и до- 
ста његових бивших ђака.

Бог да му душу прости, лака му 
земља, а родбина његова нека при- 
ми наше искрено саучешће.

Телеграми са бојишта. Посљед- 
њих дана примали смо мало или 
ни мало телеграфских вијести са 
бојишта. Овоме је узрок, не чи- 
њеница да није било вијести, већ 
у техничким сметњама на теле- 
графским линијама између Црне 
Горе и Србије. Јуче је наш Прес- 
биро поштом примио већу коли- 
чину телеграфских извјештаја са 
Андријевице, гдје су исти били на- 
гомилани. Наши надлежни преду- 
зели су све потребне мјере да се 
техничке тешкоће одстране и да се 
наш телеграфски саобраћај са Ср- 
бијом убрза и олакша.

Штампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник Милан Павловић.


