
ГОДИНА VIII.:ђРОЈ 56. •
------ ----- -Ј "----------------------=----

ИИЈЕНА:
за Црму 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

ЦЕТИЊЕ, петак 4. септембра 1915. год.
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ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и Г1ЕТКОМ

Цетиње. 4. септембра.
Изгледа, преха внјестима * са обЈе зара- 

ћеие стране, да је љемачка офанзнва у Ру- 
сији заустављена, или да ће јој, још овнјех 
дана, бити крај. • /

Најиовија саошптења из*.  1^гије глаое^ да- 
је руска војска гогово иа дијрломе фропту 
пријешла у офаизиву. Го је*  доказ, дакА-се 

Руси спабдјели мупицнјом, • . • ‘• • .
Пође ли Русима сасвдјем добро па.њиховом 

фроиту према Љемачкој -и Аустрпји, одмах 
ће се рашчнстнти и замршена полнгичка си- 
туација иа Балкаиу. Као каквим мађнјским 
штапом биће разбијен мрак пеутралаца. Први 
110 одзнв руске офапзиве биги митипзи у 
Букурешту против Аустрије и сиуштање тона 
противу Савезника у Софији.

На Дардапелима се такође очекују крупни 
догађаји. Ови ће, па сву прилику, пасти без 
колективног учешћа балканских држава, шго 
ће, без сумње, умањитп певоље, којо пото- 
њих мјесеци у потајн трпе српске краљеввне.

Вијести из Русије очекуЈу се са пестрп- 
љењеи. Тамо је главно тежиште овога рата. 
Тамо је главно ријешење судбине свијех ма- 
лих и потлачепих.

Руси првлазе у ОФанзиву
Петроград, 4. септембра. НастављаЈу 

се жестоки бојеви с новим успјесима по 
Русе не само на /пе него и у центру. 
Број заробљених скоро аустро-њемачких 
војника износи 4793. На другом сектору 
Руси су овладали једним селом и заро- 
били сто војника. На истоку од Ковела 
риси су одбацили Ншемце на запад. На 
фронту јужноод Припјета Нијемци сеже- 
стоко одупиру руском надирању. На сје- 
веро-истоку од Дубна Руси су заробили 
2630 војника а на сјеверо-западу од Тар- 
нопоља Руси су поново заробили још 553 
Аустријанца. Најугозападу одтевароши 
Руси врше жестоке нападе, заузели су 
једно село и нанијели стриховите губитке 
непријатељу. Брло жесток бој се водио 
на западу од Тремболова на ријеци 
Стрипи; у вече Руси, сломивши отпор про- 
тивникв, освоЈише село и шуму и приЈе- 
шавши преко ријеке гонили су и даље 
непријатеља, који им је оставио 2225 
заробљеника. На сјеверу Руси држе њи- 
хове положаје код Двинска и врше же- 
стоке и побједоносне контра-нападаје 
Радиограм.

Париз, 4. септембра. Руски Цар је поз- 
вао под заставу извјесни дио резервиста 
тако да Ке руска војска сада износити 8 
милиона бораца. — Радиограм.

Париз, 4. септембра. Њемачки листови 
доносе дспеше о скором ступању Руму- 
није у рат. Руски успјеси у Галицији по- 
чињу да се осјећају на цијелом фронту 
те су Нијемци обуставили њихово насту- 
пање на сјеверу. — Радиограм.

Париз, 4. септембра. Званично фран- 
цуско саопштење вели, да је министар 
војни руски у потоњих петнаест дана 
чспио да огромно побољша муницијско 
стање руских армија. — Радиограм.

•Врховна Команда саопштава:
У току /. септембра непријатељ је от- 

ворио артиљеријску и пЈешадијску ватру 
на Дринн код Горажде без резултата.

Непријатељ је у току /. и 2. септембра 
развио нарочиту активност на фронту 
Херцеговачкога Одреда и са више поло- 
жаја отворио артиљеријску и пјешадијску 
ватру, али без резултата. Један неприја- 
тељски аероплан летио је над Граховом 
и Грбљем у циљу извиђања.

ВЈЕСНИК
=

АДРЕСА:
Вјесник“ Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
„Ујебпјк* 4 Сеиј^пе (Моп(епе^го)

РУКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УРЕДНИПЈТВУ „ВјЕСНИКА 

А ПРЕТ11ЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСГРАЦИЈИ 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

јјако се може побједити Њемачка?
-/Впвши француски министар иностра- 
^т?фдјела Ханото под овим питањем од- 
<о^а*ра  у јулској свесци Кеуце НеђсЈота- 
ааЈге; а римска Мтегуа у изводу доноси 
његов одговор. ’ •

Кад ће се рат свршити? Ко зна! извјесно 
је да је ово рат истрајности, који ће 
трајати много, много времела. Зато свака 
држава ратујућа мора д<&рганнзира свој 
живот тако да .узможе трајати што је 
могуће лужс. У овој борби имаће важну 
улогу: гвожђе, новемашине, научни про- 
цеси, строго поморско блокирди>е, како 
грађански тако војМ производи. Треба 
све предвидјети јеотако по свим савез- 
ним државама. Треба да у споразуму 
раде народн и војске. Треба установиги 
врховпог заповједпика, .који ће управ- 
љати и у везу доводити војничке: опера- 
ције, како непријатељ неће моћи окретати 
се противу једне армије, пошто Је другу 
одбио. Треба увесги дисциплину међу 
војсковођама као и М-ђУ војницима; јер 
само тако моћи *ђе  се открити слаба 
тачка противника, ‘што ће га прцнудити 
да попусти.

По војничкој теорији њемачкој, рат ће 
се свршити истрагом непријатеља. Добро; 
већ је убијен неизмЈерни број Нијемаца. 
али пошто то иије до(?у, треба наста- 
вити убијати их, док остатци постану 
блажи. Опи су фатално изложени, више 
гипу, јер се морају борити по толиким 
грапицама у исто доба и јер истп њихов 
дух војпички пагони их да наступају у 
густим масама.

Дакле пе треба хптаги, него стрпљиво 
чекати, радити и што виш енепријатеља у- 
нишгавати; а своје трупе што је могуће 
више чуватп и производити муннције; а 
уз то организирати систем допуста, пре- 
мјештаја, замјењивања, да буде лакши 
живот војнички и грађански. Међитим ће 
нове руске трупе и нови енглески кон 
тигенти придолазити. док се открије она 
слаба тачка, на коју ће све силе уједи- 
њене морати изненада ударити.

Треба да се народи навикиу на дуго 
трајање рата као па зло, које се не можс 
избјећн. Народи ваља да живе и да из- 
државају војске и зато је нотребит не- 
престани рад сваке мишиие и сваког ума. 
Сваки онај грађанин савезних држава, 
који не схваћа и не осјећа ову потребу, 
саучесник је непријатеља. И жене трсба 
да раде а не да чекају свршетак рата у 
сузама. Ово је час, у коме свак показује 
колико вриједи.

Ако Савезници трпе, Германија и Ау- 
сгрија трпе још више. Германија живи о 
кредиту. што она сама себи чинн: финан- 
цијски систем, на коме сада постоји, кула 
је без основа, која ће се срушити на први 
удар. 1 о знаду државе неутралне и већ 
одбијају њемачке артије од вриједности. 
А о Аустрији и не говоримо.

Међутим Инглеска у један мах потпи- 
сује седамнајест милијарда, од којих 
Французи лају осам милијарда, лако, да 
се и не чује. Да се Француској поврати 
један дио њезине трговачке радиности, 
да се олакшају извози и кунопродаје, 
не би ни мало била изморена под рат- 
н им теретом.

Сматрајући ратно стање као једну вр- 
сту новог прилагођења лростом животу, 
убрзаће се његов свршетак. Али се не- 
мојмо варати. да ће непријатељ панути 
на кољена. лако. То је народ силно ор- 
ганизиран, којн је дугим тихим радом 
себе поставио у особито повољне прн- 
лике. А судбина, која га чека, даје му 
снагу очајања: и зато ће се борити до 
краја.

Ово је истина, коју треба да зна пу- 
блика; и она ће је примити без роптања, 
знајући да оклијевање није него корак 
натраг учињен, да с вишом снагом и 
тачности удар нанесе: и у толико ће 
брже одахнути, у колико ће више бити 
расположена да дуже чека.

Све више изгледа да побједа неће бити 
одлучена каквом славном битком; него 
ће побједити ко дуже истраје, ко узима 
јачу вољу и стрпљивију храброст.

Глас Русије
Поводом завршетка прве године овога вели- 

кога свјетскога рата Цар Никола сазвао је Др- 
жавну Думу, да чује глас Русије; и послнје ис- 
ториЈСке сједнице при отвараљу исте, на којој су 
говорили мннистри и старјешине думских фрак- 
ција са предсједником Думе на челу, „Новоје 
Времја“ пише:

^Рат, противу очекивања непријател>а, сједи- 
нио је владу, парламенат и народ једном идејом 
у којој су потонуле све распре, све разлике и

противурјечја. Га идеја је — по сваку цијену по- 
биједити непрнјатеља.ЛЧзражавајући расположе- 
ња цијеле Думе, њезип предсјеједник је прог- 
ласио: „Руснја ће се борити до потпуног слома 
презренога непријател.а. — Никад неће бити нн- 
чија ропкнња Велика Мати Русија“. Овоме бла- 
городноме патосу главе парламента потпуно је 
одговорнло мирно самопоуздање предсједника 
министарског савјета, који је казао: -Садашп.и 
положај је само један минут наше историје 
и да ће побједа прнје или послије бити наша, 
у то је влада непоколебиво увјеренаЛ Л новн 
ратни министар генерал Поливанов рекао је: „На- 
ше расположење се не смије мијењати у убјеђе- 
њу једнодушноме, да рат треба довести до на- 
ше потпуне побједе“. И најпослије г. Сазонов 
такође је изјавио, да „влада у једнодушности 
са јавним мњењем не допуста ни помислити о 
миру до коначногодољења непријатељу/ Уовим 
изјавама владиним, дочеканим бурннм плескањем 
народног представништва, слио се цио смисао 
овог засједања парламента у коме се закључило 
и његово основно једнодушно рјешење. Све ос- 
тало је бнло развијање и удубљивање те мисли, 
у којој се утјеловила воља Царева и воља на- 
рода. 11ека сада наш непријатељ зна, с ким има 
посла. И ако је он рачунао на наше иерве, као 
што се изразио један германски стратег, сада ће 
јасно увидјети, да је Русија од врха до дна 
пуна самопоуздања и спокојна одлучивања-.

Овоме ће битн 'умјесно додати што пнше у 
овим страшним тренутцима проф. Пагодин у 
московском „Јутру Русије“:

„Русија са својим пеисцрпним богаствима и 
бескрајним простором издржаће и може издр- 
жати не мала искушења, док не наступи ред на 
њу да изговори своју ријеч,. која ће бити потоња. 
Ово није самопоуздање него навика објективног 
исторнјског мишљења. Не може бити побјеђсн 
тако снажни и свјежи државни и национални ор- 
ганизам, као што је Русија. још више оснажена 
посљедњих десет година жнвота народног пред- 
ставништва. Напор борбе користан је за све нас. 
Наша интелигенција дала се пустоме фразиран.у. 
ситном политиканству. тражењу ствари које не 
требају, и интолеранцнји странака и котерија. 
Њој јс одавна било од потребе, да се очисти 
у бојном крштењу, те хиљаде офицнра и ре- 
дова, захваћених ратом из интелнгснције, до- 
нијеће дома здрави национални патриотизам, ко- 
ји јој је тако оскудјевао, а којега је она тра- 
жила, тумарајући нссвјесно избјегавајућн прави 
пут. Вријеме је рећи, у име све Русије, да је 
руски национализам сазрио и стао на своје ноге. 
Он никоме не пријсти, осим оннма, који су про- 
тив Руснје и њезиног државног јединствз“.

пзјава Рузвепта
У Америчким Сједнњсним Државама борба се 

води између пацифиста и радника, који траже, 
да сс вслика прекоокеанска Република придружи 
савезницима противу гермаиског чудоништа. У 
једном писму, упућеном студентима ниших шко- 
ла, бивши предсједник Републике, Рузвелт, из- 
јаиио је:

„Пријс правда па мир. Вриједност мира цијсни 
се само, када је мир израз правице. 11еутралитет 
је низак кад се тиче избора између права и не- 
правде То је гријех. Ниски мир може донијети 
најгрђн злочин протнв човјечанства, а праведпн 
раг може предсгавл.аги највећу услугу, коју је- 
дан народ може учинити ссби ироду људскоме”.

Енглвска у очи рата
В. Стид, директор спољнв политико у лоп- 

донском «Тајмсу», дугогодипш.и дописпик пријо 
рага нстога лисга из Беча, плпнсао јо за 
нишкп «Југословенски Гласпик*  занимљиву 
студију о сгаљу Епглеско у очи овога вели- 
ког рата. Оп тврди, да је њомачка диплома 
тија још у току балканског рата Епглеску 
обмаљивала својом мирољубивошћу, под којом 
је крила пропад, одавпо припреман и добро 
организован. Још па лопдопској конферепцији 
Љемачка је усијола да Енглеску навуче па 
танак лед. Њомачка јо продложила Греја за 
предсједника конферепције. На тај су пачин 
Русија и Фрапцуска, пошто со Греј као пред 
сједпик морао уздржавати од гласања у н.и- 
хову корисг, биле вазда у ман.ипи прома 
Њемачкој, Аустрији и Италији. До саме о- 
бјаве овропскога рата Њемачка је у Јондону 
била развијала пајживљу агитацију за мир. 
Пажња епглеских државпика вјешто јо била 
одвучена на другу страпу. Па дпевном су 
реду била разпа питања нз енглеске уну- 
трашње политике: закоп о раднички.м пензи- 
јама, покрет сифражоткиња, улстерска побуна, 
за коју су Пијемци гајно лиферовали оружје 
и муницију. Велики лопдопски фипансијери 
родом бијаху под утицајем њемачко динло- 
матије, која јо берзе и финансијске установе 
обилазила са грапчицом мира у руцн. На пе- 
колико педјеља прнје по што ће букнути ве 
лики рат, њемачки берзански агенти као по ко- 
манди покуповали су па лондонској берзи велнке 
количипе злата, мјесто којих су депоповали за- 
ложне паппро сумњиве врлједностп. У ВпглескОЈ’ 
се — вели Сгид — Љемачкој захваљнвало па 
њеном мирољубнвом духу. Енглескп су држав- 
ници вјеровалн у исправност Њемачке. Зато је 
— продужава Стид — кад је дошла вијест о

убиству Фрапца Фердннапда п његове су- 
пруге у Сарајеву, лондонска штампа готово 
V једап глас почела осуђиваги инспнраторе 
тога злочина. Под утицајем Љемачке н Ау- 
стрије, које су гај догађај експлоатнсало 
у своју корист, спглсска штампа гражнла 
јо инспиратора сарајевске трагоднјо — у 
Србији!! У лондопским лнстовима — каже 
Сгид — који су билн нод аустро-њемачким 
утицајом, одмах јо започелл кампања протнв 
тобожњих ипспиратора атонтата. Обнављано 
је сјоћање на бноградску трагеднју из 19(13. 
Један великн радикалпи лнст (МапсКезЈсг 
ОиагЈЈап) отншао је био тако далеко у 
сљепилу и непознавању право ситуације, да 
је наппсао ово ријечи: „ако би фнЗИЧКИ 
било могуће одвући Србију па сред 
мора и потопити је на дно, Европа 
би постала чистијаи. У другим лопдон- 
ским лнстовима објављивапа су лажпа доку- 
мспта, факснмилирапа, којнма је клевотана вла- 
да Србнје. У Лопдону се ппје одмах схватнло, 
да овај атентат пије могао биги користан Ср- 
бији, исцрпеној у два узастоппа рата. II комо 
би другомо ншло у рачун да со овим атентатом 
ставн Србија у рђав положај пред Европом, 
до опнма, који су је жољели напасгп, онима 
који су још од 1908. спремалн противу ње 
• казпепу експедкцију»! Епглоска је - твр- 
дн Стад — била упала у клопку, и није 
бвла схвагила право сгање ствари до почегка 
садањега рата. Ако би се могла описивати 
дап по дан, час по час борба вођепа у Лон- 
дону у посљедњој недјељн јула и првнм да- 
нима августа 1914., утврдила бн се неос- 
порна чињеница да полнтички свијет није 
био па висини пародног осјећања. Алп — 
завршава Стид — врло спор у рпзумнјева*  
њу. енглески парод био јо врло брз на послу 
чим је рат букнуо. Никад пк у једпом рату 
воликом или малом, епглескп парод није био 
гако једподушан, тако одлучап да со борн до 
крајње побједе као у садашњем. Енглески 
народ, као и народ фрапцуски, зна да ње- 
гова главна спага л»‘жи у правичности по- 
буде, у прннципу слободо малих народа, ко- 
јн је н.егова влада високо прокламовала. Он 
пеће допустити, у то сам чврсто уијереп, да 
овај припцип буде папуштеп, пли замијењен 
стратегијеким прнпципо.м. у име којега јо 
Њемачка почнпила сие своје гпусобе. Ако 
његовој влади треба да обиђе ову истину, 
епглески народ одрећи ће јој сиојо повјерењо и 
предаће га људима духа вишв узвишрног да ра 
зумију, да стари свиЈет, у комо смо жнвјели 
прнје рата, припада већ историјн, и да се 
ми боримо да осигурамо праио да уђемо у 
други свијет, здранији, свијетлијн и племе- 
иигији.

Толико опај угледпи епглески публнциста.
Мн бисмо се са своје стрпне јако радовали 

кад би се његов племенити програм не само 
остварио као резултат овога страховитог кр- 
вопролића, већ и примјењнвао у току самога 
овога рата од свијех опих, који га усвојише 
и дадоше му своје моћпо окриљо.

Нијемци о Русима
Специјални дописник „Берлинер Таге- 

блата“ у армији генерала Хинденбурга 
пише, да се о руском повлачењу може 
рећи да се оно врши у потпуном реду 
I! под погодбама, које се не могу кри- 
тиковати.

Као доказ, дописник наводи многе при- 
мјере а међу њима и то: да су Руси за 
собом бацили у ваздух све мостове, же- 
љезничке објскте, вијадуктс^и тунеле на 
свимз жељезничким пругама. На тај су 
начин извели за Нијемце готово неса- 
владљиве тешкоће, штедећи при том ва- 
роши, гдје гогово ништа није уништено 
од зграда и јавних установа.

Према информацијама из Берлина, ко- 
респондент „Локал Анцајгера“ телегра- 
фише са источног бојишта, да је руски 
отиор сваког дана све већи и већи у 
колико њемачке трупе наступају даље.

Руси располажу. јавља „Локал — Ан- 
цајгер“, врло великим снагама и може се 
очекивати ускоро снажан отпор са њи- 
хове стране, који лако може да задржи 
аустро-њемачку офанзиву.



ТЕЛЕГРАМИ
Крагујевац, 29. августа. У току 27. т. м. 

спријечено је непријатељско утврђивање 
на дунавском фронту код села Девица и 
на савском фронту на лијевој обали Саве 
према ушћу Колубаре.

Крагујевац, 30. августа. У току 30. и 
ноћу између 30. и 31. т. мј. непријатељ 
је покушао са једним мањпм одредом да 
пријеђе Дрину на нашу страну, сјеверно 
од Вишеграда наспрам Гурине Главе, али 
је био одбијен. У току З1.августа на ду- 
навском фронту спријечено Је непријате- 
љу утврђивање на лијевој обали Дупава 
према Адакале. На савском фронту код 
Биограда вођена је борба између наше 
и непријатељске артиљерије, која је била 
постављена на Бежанијском Вису и код 
Маријенфелда. Непријатељска артиљерИЈа 
је била убрзо ућуткана. Ноћу измећу 30 
и 31 августа једно непријатељско одје- 
љење било је успјело да пријеђе Саву 
код Засавице, али га је наша патрола 
дочекала и натјерала у бјегство. Непри- 
јатељски војници при бјежању побацали 
су пушке. Ноћу између 31. августа п 1. 
септембра непријатељ је покушао прелаз 
код Парашниие и царинарнице у Рачи 
са два чамца пуна војника. Ватром нашег 
стражарског одјељења оваЈ покушај пре- 
лаза био јс спријечен. — К. С. П.

Ниш, 30. августа. Г1редс|едник Мин 
Савјета Н. Пашић примио је из Њу-Јорка 
овај телеграм: Југослођени у Америии ду- 
боко жале што бугарски народ има да- 
нас на челу своје управе једну против- 
словенску владу, која га држи у недос- 
гојној неактивности баш у времену када 
се цијсло Словенство рве за своју сло- 
боду и када се оно у савезу за цмјелим 
свиЈетом бори прогив аустро-пруског ми- 
литаризма. — К. С. П.

Крагујевац, 30. авгусга. У току 29. т. 
м. на дунавском фронту прекинуто је 
непријатељу утврђивање код Оршаве, а 
иа дринском код Вишеграда. К. С. П*

Крагујевац, 31. августа. У току 29 т. 
м. на дунавском фронту код Биограда 
наша је артиљерија кмала борбу са јед- 
дном непријатељском батеријом код се- 
ла Борче и ућуткала је. На савском фронту 
спријечено је непријатељу утврђивање на 
Бежанијској Коси.

Рим, 26. августа. — Гласови из по- 
средиих и непосредних извора представ- 
љају стање у Царигралу као врло тешко. 
'Гамо се плашс побуне усљед гладн и 
очајног војничког стања на Дарданелнма 
и Кавказу. Пад Дарданела се чека ускоро.

Петроград, 27. августа. Наша савезни- 
ца одана француска војска бомбардује 
пма већ 15 дана страховито њемачкп 
фронт. — Вјестник.

Рим, 27. августа. Италијанска шгампа, 
као и политички кругови врло повољно 
коментаришу вијест, ла је Цар нримио 
команду над руском војском. Та се ви- 
јест тумачи, као нови рјечит зпак, да ће 
Русија наставитп са савезницима борбу 
до краја т. ј. до аустро њемачког сло.ма. 
Ставл.ајућп се на чело руског наоружа- 
ног народа Цар се обвезује пред непри- 
јатељем, пред савезницима, пред свије 
том. пред Русијом, пред историјом, да 
ће руски народ изаћи из рата са побје- 
дом, која ће омогућити савезницима који 
се боре за слободу народа, да наметну 
мир Њемачкој и Аустро Угарској. 'Гакођс 
се примјећује, да потоње вијести пока- 
зују да је руска војска и поред њемачких 
успјеха изашла из једног страшног ћор 
сокака са нетакнутим снагама. које че- 
кају само згодап гренутак.

Петроград, 27. августа. Велики Књаз 
Ннколај Николајевић отпутовао је на 
Кавказ. — Вјестник.

Рим, 27. августа. У предјелу Тирола 
аргнљеријски двобој. У горњем Кардева- 
ле наша је артиљерија оштетила утврђен.е 
Лакорта и Слек.

Петроград, 28. августа. На лијевој 
обали Двине, као и на југоистоку Риге, 
у предјелу Мисе и на југозападу од Ја 
кобштата воде се бојеви. У правцу Двин- 
ска само сукоби предстража. На сјеверу 
од Цасарке на путу за Вилкомир непри- 
јатељ је 27 т. м. са јаким силама преду- 
зео наступање, али је био сузбијен. Бој 
се наставља између Свенте и Вилије. Ко- 
њица п пјешадија непријатељска напале 
су на наше трупе у околини Ширванти. 
На осгалим путевима према Вплни без 
промјене. На истоку од Гродна 28 ав 
густа непријагељ потпомогнут јаком ар- 
тиљермјом изврпЈио је неколико нападаја 
против наших трупа у правцу Скиделм 
као и на дон.ем току Селвијанке; ти су 
нападаји били одбијени. Истог дана око 
4 сата Ннјсмци поново нападоше дуж 
пуга који води за Скидел уз помоћ теш- 
ке и лаке артиљерије, али бише заустав- 
л.епи огњем наших батерија. У вече око 
7 с. Нијемци појачаше ватру и ноново 
иредузеше напад надајући се, да ће про- 
бпти ваш фронт, али тај је покушај та- 
кође пропао захвалећи концентрисаној 
ватри наших топова и митраљеза. На 

Њемену њемачки нападај је такође био 
одбијен. На осталом простору до При- 
пјета непријатељ је изводио неколико 
нападаја у предјелу Рожани и вршио 
наступање дуж лијеве обале Пина. На- 
падај код Рожани олбијен је нашом ват- 
ром с кратког одстојања а гакође и ба- 
јонетским налетом. Нијемци гонећи пред 
собом гомилу околних становника ус- 
пјели су тако прикривени да се прн- 
макну доста близу нашим положајима 
код Кременеиа. Непријатељ је почео 
бомбардовати ,наше положаје са мет- 
цима напуњеним са отровним гасовима. 
У предјелу горње Горина такође су от- 
почеле борбе. На Серету наше трупе пош- 
то су одбиле 27 августа неколико напа- 
даја пријешле су саме у контра нападе. 
На сектору Трембвола и у предјелу Чорс- 
токова принудили смо Аустријанце на у- 
брзано повлачење. По приближном ра- 
чуну ту смо заробили 16 официра, 5000 
војника. У опште положај наше војске 
почиње да се побољшава и у дјелимич- 
ним бојевима иницијатива ма.чо по мало 
прелези у наше руке.

Париз, 29. августа. Пет њемачких ае- 
роплана бацили су јутрос бомбе на ви- 
сораван Мацевила без икаквог резултага, 
као и на Нанси гдје је било жртава међу 
грађанима. Уз сурадњу британске помор- 
ске аеропланске ескадре, наши су аеро- 
плани бомбардовали ангаре у Остенди. 
Једна наша ескадрила бацила је око 50 
граната на непријагељски авијатичарски 
логор у Сан Медару и на станицу Дијез.

Беч, 30. августа. Јуче је један непри- 
јатељски брод торпедовао и оштетио 
наш контра торпиљер № 51 за вријеме 
његове извидничке службе. — К. С. II.

Рим. 30. августа. Вијести са италијан- 
ско1 фронта непрестано су врло добре. У 
скоро се очекује за^зеће Горице чиме ће 
се завршити први дио италијанског рата.

Рим 30. августа. И ако се јуче чуло 
са више страна о потписивању турско- 
бугарског споразума, овдје се сумња у 
те вијести јер Бугари и даље преговарају 
са Четворним Споразумом, а нико неће 
да вјерује у нелојалности софијског ка- 
бинета, који би у том случају играо лво- 
личну опасну игру.

Петроград, 30. августа. Врховна ко- 
манна својим званпчним извјештајем од 
29. т. м. саопштава: На главном лесном 
руском крилу њемачки нападаји одбијени. 
Међу ријекама Свентом и Вилијом 22. т. м. 
примијетило се одлучно наступање јаких 
неиријатељских сила у рејону источно од 
Внлкомира ка Свенцијани. Источно од 
Гродна њемачки нападаји одбијени су. 
На фронту јужио од Њемена до Галиције 
без великих промјена. Ту је непријател. 
при нападима одбијен и залржан. Код 
Тарнопоља Руси су 28. т. м. у пркос ја- 
ком отпору пошли напријед и поново 
заробили 39 официра, 2500 војника п 16 
митраљеза. Непријагељ је почео одсту- 
пати к Дњесту. На доњем Серету Руси 
су такође пошлп напријед и заробили 
13 официра са 800 војника.

Цариград, 30. августа. Аустро-угарски 
амбасадор отпутоваће на 14 дневно од- 
суство.

Рим, 30. августа. Вијести из неутралног 
извора потврђују, да предстоји велики 
напад сзвезнпка против Дарданела. Та- 
кође се јавља за побуне против Младоту- 
рака и Нијемаца. (К. С. 11.)

Париз, 31. августа. Потоњих пет дана 
у Дарданелима било је опште затишје. 
У сјеверној зони су Турци у неколико 
пута отварали жестоку артиљеријску и 
пушчану паљбу не излазећи из својих 
шанчева. На јужном фронту није било 
ничег значајнијег осим ш го се могло кон- 
статовати успјешно гађање наших мор- 
тира, којима су срушена два мала утрђења 
као и нанесени вилики губитци неприја- 
гел.у.

Петроград, З1.августа. Врховна коман- 
да својим званпчиим извјештајем од 30. 
г. м. саопштава: На крајњем десном рус- 
ком крилу без важних промјена. На путе- 
вима ка Двинску непријатељ продужава 
наступање са знатним силама. Неприја- 
тељско одлучно наступање међу ријекама 
Свентом и Вилијом залржано је унорном 
олбраном и контра нападајима. Пошто је 
руска војска на Њемену била много ис- 
турена напријед, то је иста одступила 
неколпко назад. Надирање’ непријатеља 
у правцу Слонима задржава се, као и у 
правцу на Ровно. У рејону Тарнопоља 
воде се успјешни бојеви по Русе. гдје су 
истп заробили 29 августа 91 официра, 
4200 војника аустрнјских и 9 митраљеза. 
30 августа руска је војска пријешла у 
јутро у наступање јужно од Тарнопоља. 
Са Серета Аустријанци продужавају од- 
стунање ка Дњестру.

Софија, 1. септембра. Данас прпје по- 
дпе представпици сила Четворног Спо- 
разума били су један за другим код Нред- 
сједника Министарског Савјета и иредали 
му накнадно саопштење својих влада, 
чији се садржај држн у тајности — К. С. Г1.

Петроград, 1. септембра. Врховна Ко- 
манда својим званичним извјештајем ол 
31 августа саопштава: На крајњем десном 
руском крилу без знатних промјена. У- 
порни бојеви настављају се западно од 
Јакобштата. Непријатељ је дошао до Но- 
во-Свјенциана. Руси су на овом фронту 
одступили. Западно ол Вилне без промје- 
не. Непријатељ јаким снагама развија 
наступање у рејону Скидеља. На осталом 
фронту до Галиције без знатних промјена. 
Непријатељево кретање свуда се задр- 
жава. У рејону Тарнопоља Руси су још 
напредовали и заробили нешто војске и 
митраљеза.

Берлин, 2. септембра. На западном 
фронту нема ништа ново осим што се 
воде живе артиљериске борбе.

На источном фронту Нијемци су између 
Двине и Вилија мало напредовали и за- 
робили нешто Руса. Такође су мало 
пошли напријед на исгоку од Олите п 
сјеверо-истоку од Гродна. Офанзива Ле- 
ополдове армије је обустављена. Руси су 
гакође успјели да зауставе офанзиву Ма- 
кензенове армије. На југоисточном фрон- 
ту положај без промјене. — Нар. из.

Лион, 2. септембра. Француски под- 
морски брод „Г1апен“ који је додан ита- 
лијанској ратној мрнарици у Јадрану срмо 
је 26. августа код рта Планке групу ау- 
стријских торпиљера и успио да торпп- 
љира један од истих нанпјевши мутешке 
новреде. — Нар. из.

Атина, 2. септембра. Јавља се из Ца- 
риграда да је Шеик-ул-Ислам дао остав- 
ку приликом једне министарске сједнице, 
гдје је енергично протестирао због клања 
хришћана у Турској. — Нар. извјештај.

Петроград, 2. августа Врховна Команда 
својим званичним извјештајем од 1. сеп- 
тембра саопштава: На цијелом фронту 
није било знатнијих промјема. Неприја- 
тељево наступање је негдје било задр- 
жано а негдје одбијено. За вријеме од 
17 до 30 авгусга Русп су заробили више 
од 10.000 Аустро Нијемаца поред другог 
плпјена. (Нар. извј^штај).

Рим. 3. августа. Непријатељ, који је 
ових потоњих дана добио нове потпоре, 
покушао је на више тачака на нашем 
фронту да врши пресију на наше линије 
посредством пјешадијских нападаја уз 
дјејсгво жестоке артиљеријске паљбе. I Бе- 
гови су папори били узалудии. Примје- 
ћена је непријатељска офанзива у доли- 
ни Бопена дуж гребена Карнијских Алпа 
до виса Пиарзо. Непријатељски аеропла- 
ни појавили су се над Толмезом, над 
висоравни Плезо и над Капоретом. Једна 
друга ескадриља покушала је нови налет 
на Удине, али погнана нашим авионима 
одбиЈена је. Наши су авиатпчари успјеш- 
но бомбардовали логор непрнјатељски 
код Набрезине.

Лион, 3. септембра. Из сигурног из- 
вора се сазнаје, да се методично истре- 
бљивање Јермена и супрот изјавама Пор- 
тинпм врши непрекидно у свијема про- 
винцијама иарства турскога.

Париз 3. септембра. Активност арти- 
љерије се наставља. Француске батерије 
су особито у Аргони ућуткале неприја- 
тељске батерије. Једна ескадриља фран- 
цуских аерочлана бомбардовала јс жељ. 
станицу у Бернсдорфу у Елазасу, кантон- 
мане у Аргони и Лангемарк на сјеверо 
истоку од Инра.

Лондон, 3. септембра. Укупни губитци 
енглески од почетка рата су сљедећи: 
официра погинулих 4965, рањених 9973; 
воЈНика погинулих 70.000, рањемих 241.086. 
Несгалих официра 1.500, војника 23 466.

Лион, 3. септембра. Шпијунска ње- 
мачка афера откривена у Швајцарској 
узима све више размјере. Хапшења не- 
прекидно трају, до данас ]е затворено 
више ол 120 лица. — Радиограм.

Берлин, 3. септембра. Хинденбург је 
сузбио руску коњииу на запад ол Двин- 
ска. На сјеверо-заваду од Вилије и на 
сјеверо-истоку од Вилне руски су напа- 
д -ји одбпјени. Нијемци напредују на југу 
од Њемена. На југо-источном фронту 
аустро-љемачке трупе одбиле су неколико 
руских нападаја.

Лондон, 4. септембра. Маршал Френч 
јавља о особито жесгокој артиљеријској 
акнији с обје сгране код Ипра и на сје- 
веро-западу Армантијера.

Париз, 4. септембра. Наша артиљерија 
је оборила два њемачка аероплана. У 
току нрошле неђеље било је 22 боја аеро- 
планска, у 11 случаја Нијемци су били 
принуђени да се снусте на земљу.

Дневник
Посјетио ловћенски Фронт. Његово Величан- 

ство Краљ иивезао се јуче на аутомобнлу до 
Његуша, откуда јо пјешице продужно лов- 
кенским фронтом, обишавшм, и покрај опас- 
ноети, којима је био нзложен, већи дио по- 
ложаја на томе сектору.

Господар се јо нстога дана пред вечо вра- 
тио у пријестоницу.

Арцибискуп скадарски код своје пас- 
тве. Пресвијетли Арцибискуп скадарски 
г. Сеређи учинио је сад каноничну посјету 
у неколико парохија своје архидијецезе 
и походио цркве: љубанску, шилдијску, 
гајтанску, речко-лојску, шкрељску, гор- 
њокастратску и доњокастратску, одржав 
у свакој од њих архијерејску службу (ми- 
су). Послије службе свугдје је г. Арци- 
бпскуп држао народу нроповиједи, у ко- 
јпма је на сваком мјесту неизоставно ис- 
тицао Божји благослов, што се послије 
голиких патња народ у Скадру и скадар- 
ској области спасао тијем, што је дошао 
под окриље Његовог Величанства Кра- 
л.а Николе и под заштиту црногорске 
правде и законитости, која се у безвла- 
шћу чека онамо већ нет вјекова. Глори- 
фицирајући ту срећу своје пастве и до- 
казујући ју примјерима из скоре прош- 
лостп, када у Малесији бјеше апсолутна 
несигурност лична и имовна, он је са 
олтара позивао ту паству на вјерност и 
оданост Краљу Николи и Црној Гори, 
њеној власти и законима, проклињући 
и пријетећи Божјим гњевом и строгош- 
ћу закоча земаљских свијема оним, ко- 
ји се не буду одрекли досадањих злих 
навика и богомрског жнвота у безвлаш- 
ћу, подржаваном смутљивцима из покра- 
јине и стране.

Бесједе Пресвијетлог Арцибискупа свуг- 
дје су на паству му чиниле најбољи утисак.

Умрли. Ове седмпце на Цетпњу је нре- 
минуо Мило Милетић, главни државни 
благајник. Сахран.ен је уз велико учешће 
пријестопичког грађанства, којеје покој- 
ника искрено цијенило као одлична гра- 
ђанина и савјесна државног службеника.

Ономад је преминула Марија, удова 
пок. попа Вндака Поповића, мајка г. г. 
Шппра, Риста и Андрије Поповића. По- 
којница је била поштована као при- 
мјериа Црногорка, коју су красиле све 
најљепше врлппе кћери ове земље. Са- 
храњена је уз огромно учешће грађан- 
ства из свијех пријестоничкнјех кругова, 
који су узели искрено учешће у жалости 
за њом.

Помен. Породица поч. Јована Нпко- 
лића, професора у пенсијп и бив. уред- 
ника нашег листа, одржала је четрдесето 
дневЈШ помен своме добром родитељу, 
у недјсл.у 30. пр. мј. на гробљу уз уче- 
шће нокојникових поштоваоца и нозна- 
ника. 0БЈАВА

Обраћа сс пажња свима ђацима, који 
мисле пћи у Србпју ради продужења шко- 
ловања у онамошњбм гимназпјама и дру- 
гим средњим заводима, да то не чине 
прије, него што се претходно извијесте: 
хоће ли п које гимназије и друге средње 
школе радиги у Србији, и хоће ли у исте 
моћи битп унисани, или не. Гор1ве се 
ставља до знања ради гога, што је управа 
скопске гимназије јавмла и нреко овд. 
Срп. Посланства и иначе: да је упис ђака 
у новим областима Србије одложен до 
половине септембра, а у старим обла- 
стнма Србпје није још нн одређен. Стари 
ђаци скопске гимназије моћи ће бити 
примл>ени, а мјеста за нове биће врло 
мало, ге пек исти чекају код својих кућа 
рјешење, кад ће моћи бити уписани, 
како не би узалуд долазили у Скопље, 
или даље и излагали се трошковима.

Ово Министарство питало је Краљ. 
Сри. Мннистарство Просвете: хоће ли и 
које гпмназије и друге средп.е школе ра- 
дити у старим и новим областима Ср- 
бије и кад ће бити упис, те ће извијес- 
тити заинтересоване, чим добије одговор, 
а Минисгарство ће се старати, да но 
могућности отвори и неке од домаћих 
гимназија, о чему ће такође претходно 
извијестити оие, којих се тиче.

Број 3365. — Министарство Просвете 
и Црквених Послова, 3. сентембра, 1915.1. 
Цетиње. (1,2)

Дана 6. сентембра ов. год. 
од9 до 11 сати прије подне. 

одржаће сеу канцеларији Администоатив- 
ног Одјељења Краљ. Минис гарства Финан- 
сијајавна лицитацијаза шегањедрва, које 
Краљ. Министарство Финаисија и Грађе- 
вина набавља за огрев државних надле- 
штава на Цетињу.

Ближа обавјепЈтен.а могу заинтересо- 
вани добити у поменутој канцеларији.

Број 4292. Из канцеларије Админисгра- 
тивногодјељења Краљ. Министарства Фи- 
нансија, 21. августа 1915 године. Цетиње.

ЛА/лјаоа Поновни (поправни) испити уче- 
к_/ОЈа о<1. ника, како цетињске тако и других 
гимназија, неће се вршити прије, него се створн 
могућност за отварање истих, или бар неких од 
њих, о чему ће заинтерссовани 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, и 
Цркв. Послова, 25. августа 1915. Цетиње. (2 3)

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


