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РУКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УрЕДНИШТВУ „ВЈЕСНИКА*  

А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ Г1О ПОГОДБИ

ЊЕГОВОМ ВЕЛИЧАНСТВУ КРАЉУ
ЦЕТИЊЕ

Преузимајући данас Врхопну Ко- 
манду Својих армија, упућујем Ва- 
гием Величанству израз Својих нај- 
топлијих жеља за срећу Вагие 
земље и славу Вашег ооужја.

НИКОЛА

ЊЕГОВОМ ИМПЕРАТОРСКОМ ВЕЛИ- 
ЧАНСТВУ ЦАРУ 

ГЛАННИ РУСКИ СТАН
Поздрављам са срећом преузи- 

мање Врховне Команде у руке Ва- 
тег И.нператорског Величанства 
над Ваишм славним армијама, ко/е 
ће сеубрзо окитити новим ловорима 
иод неиосредним наредбама њихо- 
вогузвитеног и славног шефа. Нека 
Ваше Величанство изволи примити 
Мо/е искрене честитке на овој тако 
важнОЈ одлуци, ирепуној наЈбољих 
знамења. Мој народ и МоЈа земља, 
горди иа Нашојузвшиеној благона- 
клоности, удвостручиће своје напоре 
у садањим ириликама у сљедовању 
и послуишости свомс обожаваном 
заштитнику, идући у стопу са Ње- 
говом великодуишом акцијом за 
добро малих и за заштиту слободе 
и Правде, чије сте остварење узели 
у Своје моћне руке.

НИКОЛА

Цетиње, 26. августа
Цар Руски донутовао је ономад на фронт 

активне војске према Њемачкој и Аустријн и 
лнчно је узео у своје руке врхонно нрђство 
над својим славпим армвјама.

Русија поздравља овај важнн чип неопн- 
саним одушевљењем, а сав свијет у љем 
гледа предзнак нових значајних догађаја. Са- 
врзници и нријатељи окријемише се новим 
надама, новом радошћу.

Ово је, ето, пајбољи одговор Руснје па 
љемачку понуду за мир!

Ово је глас, ово је моћпа ријеч Русијо, 
прво п.епим јавннм непријатељима на бојпим 
пољима, за тијем п.еним тајпи.м противницимл 
пза кулиса пеутралпости: да је руска моћ 
неисирпна, да је руска воља песломљива, да 
је руска вјера у побједу вазда сплна, н да 
је пеумољмва руска одлука, да се рат води 
до краја, до потоњога мужика, до потоље рубљо.

Цар, моћни, снлни, племепити рускн Цар. 
ослободнтељ Словенства, ставио со на чело 
милијопа својих бораца.

Руснја се ток сад кроћо. Ируској охолпосгн 
и аустријској перфидији морл се стати погОм 
за врат. I! одахпуће Европа од сињога терета. 
подићи ће главе мали народи. притиспуги од 
љемачке превласти.

Упоредо с овим значајним чино.м извршен 
је један други по мањо важан: Велики Књаз 
Никола стављеп |о на чело војско прома Тур- 
ској У њему, у његовом имОпу, у њоговој 
градицији биће. оличена давпашња жеља Ру 
сије: да ослободи Цариград. Ол ћо остварити 
вјековпи сап силпог словепског царства.

Славна и часпа улога. достојпа сипа осво- 
јитеља Плевпс и Шипке!

Подјела ових тешких али величапствепих 
улога обиљежава тако јасно, тако очиглодно 
пут, којим Русија иде ради добра цпјелога 
човјечанства, нут за Верлип, Беч, Пешту и 
Цариград, у којпма се власпици црни грје 
шпици бијаху завјорили да учипе пезапам- 
ћепи злочин: да сву Европу прслију крвљу 
п згазе правду и слободу.

Руски одговор на њемачке неистине
Руска Врховна Комапда објавила је још 

у почетк-у августа ово саопштење:
Кад им је иропао план да опколе ру- 

ску војску у Пољској, Нијемцп су поку- 
шали да, нетачпим саоштењима, стекну 
симпатија пеутралнпх држава. ЦЈтамна, 
непријатељски расположена према Русији, 
била је преплављена нетачним извјешта- 

јима у форми телеграма из Беча, Прага. 
Берлина, Рима. Женеве и других мјеста. 
Органи ге штампе су саопштили, да је 
руска војска опкољена и да су чак Осо- 
вјец, Ковно, Двинск и Реваљ већ еваку- 
исани. Поменуги листови доносили су 
нетачне њемачке извјепггаје, по којима 
је изгледало, да руска војска нема ини- 
цијагиве, да је неспособпа за поновну 
офанзиву прије четири до пет мјесеци, 
да су Пољаци радосно д иекали њемачку 
војску у Варшави. и да је руска пјешадија 
пуцала на краљевски дворац у Варшави.

Најбољи демапт за ове измишљотине 
је стратегијски положај нашег фронта. 
Да је армија ђенерала Макензена била 
чак и два пут ближе утврђењу Брест 
Лптовску него руска варшавска војска 
Висли, ипак то не би спријечило руску 
војску ла, презпрући опаспост, задржп 
још за 10 дана армију принца Леололда, 
да разруши мост на Висли и да се без 
губигака споји са главнином руске војске. 
Кад је одлична и врло јака армија ђепе 
рала Макензена стигла до Влодаве, бпла 
је два и по пута блпже Брест-Литовску, 
него наша варшавска армија, али је то 
подигло дух у руске војске код Холма, 
која је не само задржала армију ђене- 
рала Макензена, него је још била кадра 
да гуче њена крила кодЛисе Горе, Ора 
това и Осгрова.

За прва два мјесеца она је контра-па- 
падима разбила 21. јула њемачке армпје 
и натјерала у бјегство, а го њемачки ге- 
пералштаб прећуткује. Код Острова ле- 
жале су испред нашег фронта читаве го- 
миле њемачких љешева. Не многп послије 
тога армија ђенерала Макензена одбачепа 
је кол Влодаве до ријеке Уџерке да не 
ких 30 врсга. На десном крилу, између 
ријеке Њемена и Двпне, руска војска 
гони и даље неиријатеља из области тих 
ријека. Огромне ненријатељске снаге на 
шцроком фронту од мора до ријеке Ви 
сле, одбачепе су и спријечени с>' њихови 
напади на прсдња угврђења код Ковна, 
као и утврђења код Осојевца.

Овим се јасио доказало, да бројна 
надмоћпост паших непријатеља пе смега 
нашој армијида, успјешним кратким про- 
тивнападима, сачува пуну бојну способ- 
ност, која није још потпуно развијепа, 
јер није још наступио моменат за то. 
Према томе јасно је да врховна команда 
апсолутно не мисли на евакуисање Ков- 
на и Осојевца, а још мање Двинска п 
Реваља, који су чак и ван сфере војних 
операција. А за демантовање нетачпог 
саопштења о добром прпјему Ни емаца 
од стране пољака у Варшави, довол.но 
је навести заповијест прннца Леополда 
варшавском становнпштву, које је мора 
ло дати таоие.

Поводом тобожњег пуцања на краљев- 
ски лворац у Варшави, излишно јо то 
и демантовати, јер су Руси евакуисалп 
Варшаву, да је не би изложили бомбар- 
довању.

Њемачке лагарије рачунају на лаковјер- 
ност читалаца у неутралним држава.иа, 
иначе пе бп распростирале басну о бом- 
бардовању краљевског дворца. Гаквим 
пзмишљотинама можемо ми ставитп на 
супрот факта: Да су њемачке војске, да 
би спријечиле рушење моста на Висли 
приликом повлачења руске војске, бом- 
бардовале тешком артиљеријом Праху, 
гдје је један дпо кућа и порушен. Тако 
су исто настрадала и друга варшавска 
предграђа од тог бескориспог бомбар- 
довања. Њемачко бомбардовање није 
спријечило рад нашнх пијонера. Осим 
мостова и жељезничке станице наша 
војска није ништа друго порушила.

Ако њемачки генералштаб вјерује у оно 
што јавља — да руска војска неће бити 
кадра за поновну офанзиву прије четири 
до пет мјесеца због немања муниције и 
ратног материјала — онда ми можемо из- 
јавити, да је он у заблуди. Ријешеност 
да бранимо Новогеоргијевск показује, да 
руска војска, чак и у блиској будућности, 
неће патити од немања муниције, јер би 
се иначе то угврђење насигурно дало без 
борбе. Форсиран рад руске војне инду- 
стрије и испорука учињених поруџбина 
осујећује њемачку наду, да ће руска ар- 
мија бити четири до пет мјесеца задр- 
жана у Брест-Литовску. Њемачка се вој- 
ска примиче области нашег главног от- 
пора, па страхујући од исхода будућих 
судара, спрема појачања не само на кри 
лама, него чак и у позадини својој. У 
томе циљу Аустро-Нијемци су распро- 
стрли гласове о новој офанзиви против 
Србије, док у самој стварн тамо и нема 
довољно војске, не само за италијански 

и српски фронт, него чак ни за много 
важнију област између Двине и Њемена, 
гдје трпе пораз за поразом.

Далмација
Од Данта сви италијански писци сма- 

трали су, да Кварпер квасн крајњу гра- 
ницу Италије. А творцн данашње Ига- 
лијс, како Маципи тако и Кавур, сасвим 
искључују Далмацфу из граница Италије, 
К?вур је г. 1860. оставио нанпсано: „Знам 
да по градовима, низ обалу, има итали- 
јанског становништва; алп по селима је 
становнишгво све словенског племена, 
те би било узалуд, завађати се са Срби- 
ма и Хрватима". А Мацини, у свом по- 
тоњем спису под насловом „ћ’ 1ш>Ја(јуа“, 
сматраном као полигичким тестаменгом 
великога мпслиоца, налаже ускрснутој 

’ Италијн, да она узме пницпјагиву у по- 
дизању словепске држлве од Задра до 
Бара. да тако одбпје Аустрију с Јадран- 
ског Мора п добпје мјесто ње поузлја- 
нос нријатеља и савезника.

Зато су сасвим изненадне биле пре- 
тензије на Далмацију националистпчке 
штампе италијанске у току овога вели 
кога рата, али су зато ге пеосноване 
прегензије у истој Игалији пзазвале људе 
озбиљне од науке, да им стану на пут. 
Јед П1 од њнх, проф. Салвемини, у свом 
недјељном листу ,,Е’ 1Јпћам, који излази 
у Фиренци а тако и у великом миланском 
дневнику „II 8есо1ом одмах је свој глас 
подигао, с гаквим жаром да се није 
устручавао у овом потоњем листу рећн: 
„Не бисмо хтјели, да борба за италијап- 
ство Далмације скријева једну веома оз- 
бил>иу опасност. То јест, не бисмо хгјели, 
да присталице Тројиог Савеза по сваку 
цијену (мчого више бројнијн и моћнпји 
него ли се држи) не смијући отворено 
противити се струјама јавног мњења, раде 
да их мало по мало замуте, па најпослије 
да их одведу куд они желе да идуи:... 
‘А једном Србипу писао је: „Ја се уздам 
да међу Србима неће озбиљно бпти узете 
ове претензије на ДалмациЈу. И уздам се 
у здрави разум српских журналиста да 
неће о томе полемику започнњатп. Наша 
ће брига бити да сузбијемо овај почетак 
лудила*.

Да нијесу бпле ово празне ријечп, свје- 
дочи нам најбоље књига Ирецолинија, која 
јеуФлрении свијета угледала, под насло- 
вом: „ћа 0а1та21аи, а са паводима, узе- 
тим за мото: „Не држим да Далмација 
данас може постати репом Италије.. Њу 
судбина захтијева као пријатељицу а не 
као поданицу Италије. Никола Томазео, 
1861У — „По етнографским, политичким 
и трговинским условима. наига /е Ис- 
трија-, потребита Италија. као што су 
потребите Јужним Словенима далматин- 
ске луке. Мацини, 1866. год.н.

У првом дијелу ове своје радње писаи 
доказује неоснованост „историјског пра- 
ва“ Италије на Далмацију. Мпетачка окупа- 
ција мјеето да оживи, угушила је остатке 
римске по приморским градовима дал- 
матинским. Од 1000. до 1420. нокушава 
да освоји обалу без успјеха. Сами Задар 
се опире Млечићима, тако да се ови не 
устручавају, да упогребе противу Задра 
оружје четвртдг крстоноспог похода! Ш го 
тражп ренублика млетачка у Далмацији? 
Она не тражи нишга друго него да не 
допусти другима пловидбу и трговину на 
Јадрапскбм Мору, с чега се Трст најпо- 
слије предао Аустрији. Узто Венеција хоће 
да из Далмације набавља дрвенарију за 
бродове и потребиге мрнаре. „Срећа Ве- 
неције завпсила је од весреће Далмације 
п владавина млетачка историјски не пред- 
ставља друго него дуго угушавање Дал- 
мације“. На унутрашњост Далмације Ве- 
неција не би ни помислила, да нијесу 
Турци из Босне и Херцеговине били за- 
узели све до близу обала морских.

Унутрашњост Далмације била |е под 
окупацијом млетачком само од 1711. до 
1797.

Република млетачка није имала појма 
о италијанству. Шга више. да ннје било 
млетачке окупације, било би се развило 
богаство далматинских градова а с њим 
и култура италијанска, шго пајбоље свје- 
дочи дубровачка република, незавнсна и 
словенска.

У Далмаиији није било штамоарије 
прије 1774. Ренублика није отворила ни- 
једну јавну школу, што су могли отво- 
рити само бискупи о свом трошку. Кад 
је Дандоло за врнјеме француско отво- 
рио гимназије и лицеје, није било по- 
требног персонала у Далмацији. У Задру 

од осам прсдмета само су се трп преда- 
взла! А у Дубровнш у је са свим друк- 
чије било, гдје је била независност. Како 
је млетачка влада сматрала Далмагинце, 
види се по оном овлашћењу које је нмао 
университет у Падови, да им издаје док- 
торске дипломе, кад поднесу свједоџбу 
способностп само од два љекара или два 
правника мјесна; али с условом. да само 
у Далмапији могу практицирати!

Пита се онда, зашто је млетачка влада 
била добро виђена у Далмацији? Зашто 
су Турци у почетку г. 1500 већ били 
продрли из Босне и Херцеговине уДал- 
мацију до приморских градова. Шпбеник 
очсиједају г. 1520. а по други пут г. 1646. 
Скрадин освајају г. 1522. Млечићи га 
ОСЈ!Обађа;у г. 1539, па га Турпи претимљу 
поново, п тек г. 1684 коначно остаје у 
рукама млетачким. Млетачка владавина 
била је свакако лакша од оне турске, 
која је вријеђала вјеронсповјед. Осим 
тога, да се Далмација не развнја економ- 
ски и кулгурно, влада им је остављала 
нотпуну слободу у обичајима и самоуп- 
рави; више је трошпла него ли од њих 
захтјевала; држала по пет—шест хиљада 
Словена за своју војску, али та служба 
није била обавезна. II оии, којибранету 
млетачку владавину, пе могу да не при- 
знаду сгварност, коју оправдавају гово- 
рећи, да се Далмацпја обогатила сусједи 
би се о њу огимали, или, да би свака 
друга влада била разњежила тај снажни 
п ратоборни сој, који је требало сачу- 
вати у његовој примигивности противу 
Турака....

Први Наполеон схваћа важност и пбзив 
Далмације. За-њ је Далмаиија бнла „врата 
или боље ред отворених врага на Бал- 
санском полуострву“. Он не схваћа Дал- 
м тију као земљу /адранску пего као 
балканску; не види |ој будућности са 
пталске обале него из словенског залеђа, 
у чсму је модерниј од пеких економиста, 
који у г. 1915 мисле да је будућност 
Далмације на мору.

Писац је усљед научног истраживања 
добио увјерење, да је словенски језик по 
приморским градовима у току вјекова, 
прије деветнајестога. био ухватио дубока 
коријена у фамиљарпом животу, што нај- 
боље свједочи Луцио, који је писао го- 
дине 1500, да језик словенски преовла- 
ђује све вите. А још год. 1177. један 
љетоппс је забиљежио, да је Папа Алек- 
сандар III био дочекан уЗадру и праћен 
у литији до катедралне цркве Св. Ана- 
стасије уз пјевање на словенском језику 
(тсгНге јттепзе 1оФе сапНа т (ого Нпциа 
зсћјауа акатете пзопауапо!)

Италијанство се буди и напредује тек 
нод владом аустријском, али Игалијани 
у Далмацији још немају националног ос- 
јећања. Ни један озбиљан Далматинац 
није се усуђивао да пише о Далмацији 
као земљи италијанско]; пего отвореио 
признају да је то земља словенска, чија 
је будућност скопчаиа са Босном и Хер- 
цеговнном. Па се овдјс опширно наводе 
мисли Томазеове о Далмацији, затим, ми 
сли Мацинујеве, Налусијуа. Катанеа, све 
у корист Јужних Слоиена.

Да наведемо још сљсдеће статистичке 
подагке: по зв ишчној статистици г. 1833. 
становништво је бројило у Далмацији 
360 000 Срба Хрвата, а 16 000 Италнјана. 
Г. 1868. Томазео усваја број 20.000 Ига- 
лијана прсма 400 000 Србо-Хрвата. Г. 1873. 
званична сгатисгика Машикова лоноси 
440,282 Србо-Хрвага, а 27.305 Италијана. 
Одакле се види да се игалијапство под 
Аустријом бројно множи.

Из овог кратког и површног прегледа 
види се озбиљност ове научне радње. 
пред којом падају оне националистичке 
претензијс. којима се с паше стране и 
сувише пажње поклањало.

Рекосмо да је ова радња научпа, јер 
писац све поткрГелљује наводпла из из- 
вора домаћих и иностраних, жалећи да 
није имао на расположење још и сло- 
венске изворе.

Сви за Русију
Париски лист „Пти Паризјеи*  штамп а један 

позив упућеи Енглеској и Француској, у комс всли:
„Руснја не може себи да изради муницију као 

Фраицуска, која је много ман»е мобилксала од Ру- 
сијс. Енглеска. која јс једва мобилнсала једну 
четвртину од броја, који је покупила под заста- 
ну Француска, нема тако велнке’ потребе за ору- 
жјем и муницијом. Русија, која је земљорадничка 
зем.иа. има двије. а требају јој десет граната. 
Оружје и муницнју може Русија да поручи у 
Француској и Енглеској, али војнике не може. 
Она је д) садз послала на фронт седам мили- 
она квјника, а може да пратн још ссдам милиона, 
али они треба да буду опремљени и снабдијеве-



ни муницијом. Америка и Јапан, а тако исто и 
Француска, раде за руску војску. али Француска 
прије свега треба да мисли на сопствену воЈСку. 
Енеглеска може и треба да чини више од нас. 
Енглеска индустријска средства су доста знатна. 
Британска влада мобилисала Је све фаорике му- 
ниције у Енглеској. Кад Енглеска задовољи по- 
требе снојс војске, она треба да ради даноноћно 
за Русију. Двије трећине мунициЈС, коју израђује 
Енглеска. треба да изиђе у сусрет потребама 
руске војске. Не треба одговарати стереотипним 
фразама „свс је предвиђено-, јер ништа није 
предвиђено. Сви су рачуни испали замршени- Не 
треба допустити да се једна херојска војска бо- 
ри празних шака.“ ТЕЛЕГРАМИ

Ниш. 20. августа. Као што се са мје- 
родавног мјеста дознаје. готов је од/овор 
Кр. Владе на представку Сила Четворно/ 
Сп.разума односно уређења чзајамних од- 
носа међу балканским народима.

Ниш, 20. августа. Предсједник Мини- 
старског Савјета и Министар Иностраних 
Дјела г. Никола Пашић примио је из 
Њујорка ову депешу:

Одржано је петнаест народних југо- 
словенских митинга ио цијелој Америци. 
и на њима је једнодушно усвојена ресо- 
луција питсбуршког збора. Аустријска 
агитација све више слаби, а народно о- 
горчење против Аустрије и одушевљење 
за Србију бива из дана у дан све јаче. 
Повлачење Руса нимало не депримира 
народ. Ресопупија је предана савезничким 
министрима у Вашингтону.

Крагујевац, 20. августа. У току 18 ав- 
густа, на дунавском фронту, наша арти- 
љерија је запалила непријатељски сјењак 
у селу Оградини. Изгорело је 67 стогова 
сијена. Огворила се јача борба између 
наше и непријатељске артнљерије.

Крагујевац, 21. августи. У току 21 
августа, на дунавском фронту, растјерали 
смо артиљерпјском ватром једно одје- 
љење непријатељских војника који су ко- 
пали ровове према Ади Хуји.

Преко цијеле ноћи од 19 на 20 августа 
водила се између нас и непријатеља, према 
Текији и Оршави, пјешаднјска, митра- 
л»ешка и артиљеријска борба с прекидима. 
Дјејство непријатељске ватре било је без 
икаква ресултата.

Крагујевац, 22. августа. У току ноћи 
18 ашуста, непријатсљ је на два чамца 
покушао да пријеђе Дрину кол Стојића 
брда, сјеверно од села Зрнче. Наша за- 
сјсда их је дочекала ватром и бомбама, 
и чамци су потопљени.

Исте ноћи. непријатељ је на два чамца 
покушао прелаз код Будишића јужно 
од Зворника, али је са половине ријеке 
враћен.

Крагујевац, 23. августа. У току 21 ав- 
густа, да дунавском фронту, спријечено 
је непријатељу утврђивање код села Ди- 
вића, и на савском фронту према Ос- 
тружници.

Петроград, 12. августа. Главни Штаб 
Главнокомандујућег саопштава:

12. августа, у рејону Риге без промјене.
У правцу Јакобштадта и Двинска пре- 

ма западу борбе се настављају од при- 
лике на истом фронту.

У правиу према Вилни, 11. августа, 
непријатељ је изводио само дјелимичне 
нападаје на сјеверозападром фронту. Те 
нападаје смо одбили, као и на средњем 
Њемену. Наше трупе које оперишу па 
лијевој обала, конценгришу се посге- 
пено на фронту између Бобра и Бресига. 
Непријатељ продужује да врши највећи 
притисак на сектору нашег распореда 
западно од шуме Биловеж, између наси- 
па Бјелска и стаиице Газовка и Високо- 
литовск Прожани.

Западно од Бреста, 11. п 12. августа 
одбили смо непријатељеве покушаје да 
нападне наше положаје на десној обали 
Пише и Молонито.

Јужно од Владнмира Волинског билб 
је незнатних сукоба између претходница.

У Галицији, на неким секторима нашег 
фронта, препуцавање и канонада.

Париз, 13. августа. Један наш авијати 
чар бомбардовао је ноћу жељезничку ста- 
ницу Лоран у великој војводини Бадену.

Париз. 13. августа. У Дарданелима. пе- 
риода од проших пет дана који су про- 
текли од посљедњег саопштења, обиље- 
жена је у сјеверној зони новим напредо- 
вањем лијевог британског крила које је 
освојило 800 метара непријатељских шан- 
чева.

У јужној зони, операцнје су се ограни- 
чиле на артиљеријске акције и на борбе 
престража.

У ноћи од 9, 10 и 11 августа. једна 
наша чета с успјехом је заузела једну тур- 
ску осматрачницу.

7. августа, наша ескадрила успјешно је 
бомбардовала тачку за искрцавање код 
Бастилммана на европској страни сјевер 
но од Нагаре, поред све жестоке ватре 
многобро|них противничких батерија.

Један наш авијатичар потопио је један 
велики турски транспорт који је био у- 
сидрен.

Петроград, 14. августа. Главни Штаб 
ГлавнокомандуЈућег саопштава:

13. августа у рејону Риге без промјене.
Југозападно од Фридрихштаута, у ре- 

јону Шенберг-Радзивил-Шки, 11 и 12 ав- 
густа, непријатељ који је примио појача- 
ња, предузео је офансиву и упорна борба 
још траје.

У правцу Двинска, у рејону Оништи, 
на ријеци Свенги, одбацили смо Нијемце.

У правцу Вилне, наше трупе. заустав- 
љајући непријатеља 11 и 12 августа на 
својим предњим положајима, повукле су 
се постепено уназад дуж обје обале ри- 
јеке Вилије.

На средњем Њемену и на фронту из- 
међу горњег тока Бобра и Припета, наше 
армије, сагласно са примљеним наређе- 
њима, повлаче се на исток. Непријатељ 
врнЈи притисак на наше трупе само у 
извјесним секцијама. понгго је усредсре- 
дио главне напоре 12 августа против 
Бјелостока и на путевима који воде од 
Бјелска у Клешчели у правцу истока.

На другим секторима нашег главног 
фронта без нромјене.

Петроград. 14. августа. Главни ПЈтаб 
Главнокомандујућег саопшгава: У рејону 
Риге без промјене.

У правцима од Баулска и Бирже према 
Јакобштату, непријатељ јеутоку 12 и 13 
августа изводио енергичну офансиву про- 
тив наших трупа које бране овај крај. 
Упорне борбе које су се заполјеле пос- 
љедњих дана, вођене су на путовима од 
Тромјани до жељезничке линије и у прав- 
цу Двинска, сјеверно од жељезничке пруге.

У поавцу Вилне, 12. августа, није било 
никакве знатније промјене. Најенергичнији 
покушаји Нијемаца да продуже офан- 
сиву, започету у ноћи од 13 августа и 
сјутра дан, у рејону Бјелостока и сјеверно 
од ове вароши, заустављени су са ус- 
пјехом и са великим губитцима по не- 
нријатеља.

У рејону Бреста, бацили смо у ваздух 
фортификације и мостове, сагласно прим- 
љеним наређењима и наше трупе које су 
сачињавале посаду у утврђењима. нри- 
дружиле су се оперативној војсци.

У Галицији без стварне промјене.
Париз, 16. августа. „Тан“ објавл»ује 

депешу из Дедеагача да је оставка Фи- 
чева, бугарског министра војног, нанра- 
вила мучан утисак на присталице успо- 
стављања балканске лиге, пошто је Фи- 
чев у Радославовљевом министарству био 
присталица балканског споразума.

Петроград, 17. августа. Дирекција Глав 
ног Штаба Главнокомандујућег саопштава:

Међу недостојним начинима борбе, ко- 
јима се служе наши непријатељи у са- 
дашњем рагу, биљежимо ове:

Чињени су покушаји да се рашире по- 
средством неутралних земаља лажни и 
одвратни апели у којима се, цртајући 
своје побједе у претјераним бојама, не- 
пријатељи труде да утичу на јавно миш- 
љење у поглду потребе закључења мира. 
Да избјегну забрану иензуре, те а- 
пеле крадом стављају у различите увезане 
пакете који се пролају публици и чији 
спољни изглед не улива никакву сумњу, 
као међу блокове хартнјс за фотографи- 
сање, међу куверте и блокове од карго- 
на и т. д. У тим апелпма тобожњи само- 
звани нријатељи Русије цртају ситуацију у 
црним бојама, у намјери да изазову не- 
мире, изврћући чињениие. ДирекциЈа Глав- 
ног Штаба увјерена је да ни са овим 
ружним поступањима непријатељ нећесвој 
цнљ постићи, пошто ће публика бити до- 
вољно свјесна да оцијени праву вријед- 
ност такових подвала.

Рим, 18. августа. На внсоравни сјеверо- 
западно од Орсјеро, наше трупе су на- 
пале на јак непријатељев положај Монте 
Мазани сјеверно од Монте Мађо, и но- 
тисле су са њега нротивника. Овај је 
тада концентрисао ватру своје артиљерије 
свих калибара на наш нови положај којн 
смо ипак одржали и утврдили, па га и 
сада држимо.

На Сочи и око Плава, наши стрељачки 
одреди ућуткали су непријатељске ми- 
траљезе и оруђа за бацање бомба.

На Красу су биле мање акције.
У зони Сејбуса наши су заузели још 

неке ровове у којпма је неиријатељ оста- 
вио материјала.

Атина, 19. августа. Потписан је де- 
финитиван споразум између сила Спо- 
разума и Грчке о трговини и о грчкој 
нловидби. Грчка се обавезује да закон- 
ским мјерама спријечи ратну контрабанду. 
Споразум не ставља никакве препреке 
слободном извозу дувана и сувог грожђа. 
По томе споразуму, од сада се више 
неће вршити контрола на грчким бро- 
довима који иду из једног грчког при- 
станишта у друго.

Рим. 19. августа. У очекивању српског 
одговора на предлоге Четворног Спора- 
зума, италијанска штампа, на основу не- 
давног скупштинског гласања и чланка 
„Самоуправе*.  не престаје коментарисати 
са снмпатијом и срдачношћу политичку 
мудрост Србије. Овдје се ипак држи да 
ће задовољавајући исход напора Четвор- 
ног Споразума на успостављању Балкан- 

ске Лиге имати да нарочито благодари 
Србији која је усвојила принцип терито- 
риалних уступака Бугарској, ноказавши 
аа разумије не само потребу општих ин- 
тереса коалициЈе којој она припада, него 
такође и своје сопствене интересе који 
се састоје у добијању нових великих те- 
риторија на рачун Аустрије, на којима 
ће се постићи уједињење велике српске 
породице и дати Србији, на крају крајева, 
слободан излаз на Јадранско Море.

Овдашњи мјеродавни кругови гледају 
на општу балканску ситуацију оптими- 
стички и држе да ће у Софији претегнути 
сгруја која се брине о истинским балкан- 
ским пнтересима, и да ће Бугари избјећи 
несрећне ногрјешке, учињене 1913. мије- 
шањем Аустрије.

Рим, 20. августа. У Триенту је непри- 
јатеЈБска артиљерија наставила бомбар- 
довање Борго ди Вал Сугане и отпочела 
је да пуиа на Ронђењо, нзазвавши пожар.

У Кадори је наша аргиљерија бомбар- 
довала и бацила магацин на Ендентер 
Алпа и гађала са успјехом непријатељску 
ертиљерију у долини Себаха преко у- 
тврђења Предила.

На Красу смо у зони Сејбуси освојили 
неколико непријатељских ровова.

Париз, 20. августа. Артиљеријска ак- 
ц ђа у сектору сјеверно од Араса и у 
рејону Роа н Кенвиера. Нијемци су из- 
бацили пеколико метака на Соасон и 
Ренс. Наша артиљерија је успјешно га- 
ђала њемачке шанчеве на фронтовима 
Ене и Шампање. У Аргони Нијемци су 
више пута бомбардовали наш фронт са 
справама за бацање бомба и артиљери- 
јом различитог калибра, нарочито код 
Хујета и Фонтен-о-Шарм. Наше батерије 
су ућугкале непријатеља. У Вожима је 
било доста жестоке канонаде код Бан де- 
Са и Колдекопфа.

Француски аероплани су бомбардовали 
њемачке фабрике у Осгенду, непријатељ- 
ске логоре у Миделкерку и станицу у 
Ројаону.

Непријатељски аероплани бацали су 
бомбе на Линевил; има пет жртава међу 
грађанским становништвом.

Амстердам, 20. августа. Њемачке ви- 
јести:

На западном фронту ништа нарочито. 
Аустро Нијемци су претрпјели озбиљан 
пораз у Галицији, сјеверно од Брезезани. 
Нијемци признају да је њихово напредо- 
вање заустављено на ријеци Стрипу про 
тив-нападима јаких руских јединица, и 
величанственим отпором Руса јужно од 
Риге против Хинденбургових армија. Ни- 
јемци су заузели један мостобран јужно 
од Фридрихштадта.

Париз, 20. августа. Барон Хајаши, ам- 
басадор јапански у Риму изјавио је до- 
писнику „Пти Парнзиена": Од 23. августа 
1914., ми смо непрестано вршили улогу 
коју су нам одредили савезници. Свијет 
ће бити зачуђен кад сазна шта смо све 
учинили, шта чинимо и шта ћемо учини- 
ти. Јапан искрено желн да сваки дан 
што више донринесе светој ствари ци- 
вилизације.

Будимпешта, 20. августа. „Будапешти 
Тудошито*  јавља да је од 9 до 15авгу- 
ста било 384 случаја азнјске колере и 
243 смргна. 30 обољела и 3 смртна слу- 
чаја јавнла су се у грађанству.

Беч, 20. авгрста. Јављају из Прага да 
је лист Др. Масарика „Час“ судским ри- 
јешењем забрањен.

Рим, 20. августа. У горњем Ноће, наша 
артиљерија отворила је ватру на непри- 
јатељске ровове, ископане ирема поло- 
жајима које смо недавно освојили на 
уласку у долину Стрина. Наше веома 
успјешно гађање оштетило је те ровове, 
приморавши њпхове браниоце да изиђу 
из једног њиховог дијела.

У басену Бајца, противник је избацио 
много запаљивих шрапнела на сеоске 
куће, изазвавши нове пожаре.

Ноћу 18 августа, непријатељ је заночео 
напад на наше положаје на подинама 
Ромбона. ограничивши се ипак на јаку 
артиљеријску и пушчану ватру.

На Красу, касно у вече, за вријеме 
буре, непријатељ је извршио два напада 
уз бомбардовање и бацање свијетлећих 
ракетла, алн је био одбијеп.

Наше извиднице су утврдиле да не- 
пријатељ замјењује трупе по рововима 
свјежим трупама које су доведене по- 
сљедњих дана.

Противникова активност коју одржава 
помоћу артиљерије и пјешадије и баца- 
њем бомба, изгледа да има да маскира 
покрете његових трупа.

Софија, 21. августа Британски нред- 
ставник Оберн лримљен је у аудијенцију 
код краља Фердинанда, на којој је пре- 
дао своја акредитивна писма за пуно- 
моћног министра у изванредној мисији 
на бугарском двору. Предавању акреди- 
тива присуствовао је предсједник Мини- 
старског Савјета. (Кр. Срп. Пресб.)

Рим. 21. августа. Непријатељева арти- 
л»ерија наставила је бомбардовање Вал 

Сугана и отворила ватру против Ронће- 
није, изазвавши ножаре.

Наша артиљерија је бомбардовала и 
бацила у ваздух депозит муниције на вису 
Ондетор у долини Секстен. Тамо су ус- 
пјешно тучене непријатељске батерије у 
долини Себах изнад утврђења Предила 
и сјеверно од Плеца. Наша артиљерија 
је оштетила куноле на фору Херто.

У Карнијн, наше извиднице су нашле 
у напуштеним аустријским шанчевима, 
103 љеша.

Исто тако, на Красу непријатељ је на- 
пустио више шанчева оставивши нам о- 
ружја и муниције.

Дневник
Бокељи пред Краљем. Овомад <*у  арисцјели 

на ЦетиЈве из Америке и осталнх сграна свн 
јвта многобројпи Бокељи. Довела их је и ску- 
нила родољубива жоља да ступо у родове цр 
ногорске војске и да свој живот жргвују за 
ослобођеље срнскога народа. Све сами но из- 
бор момци, врсни, чнји, свјежо снаге, са из- 
[азима одутевљеља на лицу, са натриотским 
жаром у очима и тврдом ријешеношћу, да се 
јуначки порву са нашим непријатељем. Сви 
јема нм је бнла нрва н најмнлија мисао, да 
одмах но доласку у Црну Гору иристуио очин- 
ској и владарској десници нашега узвишенога 
Госнодара. Прекјуче но нодне скунили су се 
у ВР.1ИК0М броју нрод Краљевим Двором. 1ће- 
гово ћеличанство Краљ нзишао је мвђу н»их, 
бурно ноздрављеи. Госнодар их је нримио ве- 
ома Т01ПЈ0. Рекао им је да се особито радује 
Н.НХОВОМ доласку. Увјерен је, да их је, у 
оввм нриликама, убило много јада на нуту; 
а.т зна, да их лако савладаше, јер их је 
онамо вукла неодољива гежн.а љубави према 
домовини. Бока и Црна Гора рекао је Го- 
снодар од давнина сачин.авају неразлучну 
везу истих осјећаља и идеала. Гој везн нре- 
дано су служили настави Краљ сви Мојн 
нретци, којн Црну Гору никад нијесу раздваја- 
ли од Боке, нрикунљајући око себе и подјед- 
нако грлећи синове једне и друге. Храмови, 
светилишга и зборна мјеста нод Ловћеном 
вазда су били и свегиља Бокеља. Дапас се 
го, као икада, нотврђује кад је куцнуо давно 
очекнвани и од нјесника нредсказанн час све- 
го борбе за оствароње снова наших сгарнх. 
Пајтонлија вам хвала, дјецо, шго сте дошли, 
да са својом драгом браћом Црногорцнма н 
осталијем Србима ноткррјепите наше борбене 
редово и иснуните најтежи али најдостојнији 
дуг према пашем много намучепом народу, 
чији сге врсни синови!

Очарани Крал.евом милосгивом пажн.ом, 
очипским иријемом и ганути Љоговнм рије- 
чима, сви присутнн Бокел.и ноздравише Го- 
сподара дуготрајним клицањем.

Чиновничка задруга. Међу чиновни- 
цима у пријестонипи поникла је мисао 
да се оснује „Чиновничка Задруга“ за 
узајамно потпомагање њених чланова — 
чиновника и њихових породица. Сличних 
задруга има готово у свијема осталим 
државама, гдје је положај чиновника ре- 
лативно бољи. Оснивање овакве задруге 
код нас је. у овим тешким данима, иза- 
звала крајња нужда. Догорело |е већ до 
ноката, те се приступило једноме послу, 
који је могао бити много раније свршен, 
да је у заинтересованих било више сви- 
јести и солидарности. Сада ће поме- 
нута задруга имати у првоме реду да 
се стара о набавии и цијенама живот- 
них намирница за своје чланове, како 
чиновниии, који у нашој пријестоници са- 
чињавају несразмјерно велик контингент 
грађанства, не би и даље били предмет 
немилосрдне експлоатације произвођача. 
Тијем ће се донекле олакшати социјални 
положај чиновнпштва, које је у овим при- 
ликама, особита у пријестоници, ставље- 
но унраво у би|едно стање. А у томе олак- 
шању лежи интерес народа и државе, јер 
чиновничко биједно стање само се ште- 
тно одзива на добро цјелине. С тога ми 
оснивање такве задруге искрено поздрав- 
љамо, желећи да се шго прије оствари 
и да се прије времена не разбије о пред- 
расуде, нехат и инертност, које осо- 
бине нијесу далеко од наше средине. 
Увјерени смо. да ће надлежни својим 
одобрењем изаћи у сусрет оснивању ове 
задруге, чиме ће један дио не малих бри- 
га скинути и са себе.

ГЛАјдод Поновни (поправни) испити уче- 
V/1)Ј а о а. ника< како цетињске тако и других 
гимназија, неће се вршити прије. него се створи 
могућност за отварање истих, или бар неких од 
њих, о чему ће заинтересовани бити у своје доба 
претходно извијештени.

Овијем се укида објава изишла у броју 54. 
„Вјесника“ и 40. „Гласа Црногорца*  о поновним 
испитима у цетињској гимназији.

Број 3312. Из канцеларије Мин. Просвете н 
Цркв. Послова, 25. августа 1915. Цетиње. (1,3)

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


