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Рукописе влља слати Уредништву „Вјесника"
А ПРЕТПЛАТУ и ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Краљеаа захвалност војсци
Његово Величанство Краљ упутио је 

из Никшића Команданту Херцеговачког Од- 
реда овај поздрав:

„Из Мојега Никшића, гдје дођох да 
посјетим и видим рањенике Херцеговач- 
ког Одреда Моје храбре војске, шаљем 
Мој краљевски поздрав, Моје признање 
и изразе Моје очинске љубави дичним 
јунацима са Троглава, Вардара, Клобука, 
Грахова и Космача, који својом побједом 
над много надмоћнијим непријатељем за- 
дужише Отаџбину хвалом и учинише 
Српству услугу у овијем данима мука и 
славе“.

Сличну захвалпост Господар је упутио 
и Команданту Санџачке Војске.

Цетиње, 29. октобра.
Војничкп се положај на Балкану разбистрава.
Комбппацијс њомачко аустријско-бугарске, заспивапе 

на брзој пропасти Србије, расплннуло су се у дим. 
Остала им је сада само једна нредрасуда ман»е, једно иску- 
ство више.

Савозницн су ипак схватили озбнљност сташа 
на Балкану и нослали су велику војску. Сваки новн 
дан за њнх и нашу ствар је добит, за ненријатеља 
губитак.

Војска Крал»евине Србије је сачувана. Савезничке 
трупе су са њом у вези. Њихов број бнва све већи, 
нзгледи на успјех Нијемаца све ман»и.

Бугарека преживљује своју жалосну судбииу. «11з- 
дајник словенске сгвари већ се нредаје праведној Бож- 
јој казни*  како је нагласио и сам моћни Импера- 
тор Русије. Руска војска улази у Бугарску.

Румунија је изјавила прпјатељство према Савезни- 
пима; то исто, у потоњем часу, и Грчка. II њихов у- 
лазак у акцију биће неминован, чпм број савезничкпх 
трупа буде на Балкапу толики, дасви заједно буду мо- 
гли сатрти једним ударцем модерне варваро. На Валкану 
ће им битн гробнпца.

Врховна Команда саопштава:
У току 24. октобра продужене су огорчене 

борбе на Грахову, које су трајале до ноћи. Непри- 
јатсљ је извршио неколико јуриша на наше поло- 
жаје, али је увијек био одбијен са огромним жрт- 
вама. На осталим фронтовима јака артилеријска 
борба.

Српске трупе послије огорчених бојева од 
33 дана заузима/у положаје за главну битку на 
Морави. *

Савезници журно пристижу у помоћ Србији.
У току 25. октобра на свима фронтовима јака 

артиљеријска борба и мјестимични пјешадијски на- 
пади без резултата.

Српска Врховна Команда саопштила је Цр- 
ногорској Врховној Команди, да се сада у Србији 
налази 120.000 савезника са по једном батеријом 
на сваки ^атаљон и два митраљеза на сваку чету.

Тешка артиљерија приспјела у Солун. Двије 
француске и двије енглеске дивизије на путу 
су за Солун. Шест енглеских дивизија укрца- 
вају се у Марсељу за Солун.

Прва руска помоћ од 5 корпуса једним ди- 
јелом искрцава се у Варни, а други преко До- 
брууе за Бугарску.

Друга руска помоћ иде морем на Солун. 
Италија ће такође ускоро послати своје 

трупе Србији у помоћ-

Очекује се скори улазак Румуније и Грчке 
у акцију.

У току 26. октобра јака артиљеријска борба на 
свима фронтовима. На Грахову, Вучјем Долу и 
фронту Санрачке Војске, непријатељ је предузимао 
и пјешадијске нападе, који су одбијени.

У току 26. и 27. октобра летио је један непри- 
јатељски аероплан над Лимом, а два аероплана 
правцем Прибој—Пријепоље.

На цијелом фронту Санџачке Војске вођене 
су борбе, у којима је ненријатељ претрпио ве- 
лике губитке. Заробљено је 50 војника и за- 
плијењено 2 митраљеза.

Ноћас је непријатељ извршио изненадни ноћни 
напад на Грахово, без успјеха.

У току 28. октобра на.цијелом фронту Сан- 
џачке војске артиљеријска борба, на више праваца 
непријатељ /е предузимао пјешадијски напад, без 
усп/еха, којом приликом ]е заробљено 1ОО неприја- 
тељских војника.

На фронту Херцеговачког Одреда артиљеријска 
борба без резултата.

На осталим фронтовима без- промјене.
Један непријатељски аероплан пао је код При- 

јепоља потпуно исправан.

Посланство Србије на Цетињу саопштава:
У извјбштајииа њемачке Врховне Команде јавља се, 

да је у Краљеву ваплијењепо 130 српских топова. Тај 
извјештај је погпупо нетачап, јер су то турски и бу- 
гарски топови. које Је српска војска заплијепила за 
вријеме балканских ратова, и који као искварени нн- 
јесу аогли битв употребљава:.п у садан.им сперацнјама. 
Губнтак ових топова не представља, дакле, пикакав гу- 
битак за српску аргиљернју. Српска војска још је увијек 
у пуној својој сназн и ријешена више него икад да 
истраје у борби против многобројнијег непријатеља.

ТелеграФСки извјештаји
Опет нриза у Грчкој

Атина, 24. октобра. Венизелос је побиједио 
у Парламенту са 33 гласа на војном питању, које 
је узрок министарској кризи. Даља одлука донијеће 
се у сагласности с краљем. Кабинет је дао оставку.

Атина, 24. октобра. Изгледа да ће резултат 
министарске кризе бити распуштање Парламента 
са истом владом на управи. Могуће је да ће војни 
портфељ бити повјерен другом лииу. Краљ је по- 
звао представнике разних партија ради конфери- 
сања о политичком положају.

Атина, 25. окгобра. Краљ је јуче предложио 
Заимису да предузме управу министарства, али је 
овај одбио. Краљ је сазвао министарски савјет.

Париз, 26. октобра. Јавља се да је Краљ Грчки 
понудио Ралису да састави нови кабинет. Лисгови 
радосно поздрављају тај избор. Г. Ралис, који се 
школовао у Француској, рачуна се као поуздан при- 
јатељ Споразума, али јавност француска не сумња, 
да ће, ако прими владу, сљедовати политици бла- 
гонаклоне неутралности, коју је његов претходник 
усвојио наспрам Савезника.

Лондон, 26. октобра. У Грчкој влада велика 
забуна усљед министарске кризе. Изгледа да је 
Краљ понудио Сколудиса да образује нову влалу 
и да узме министарство спољних послова. Судећи 
по потоњим депешама, Заимис тврдо остаје при 
свом одбијању односно образовања кабинета.

Атина, 27. октобра. Сколудис је образовао 
нови кабинет. Држи се да Скупштина неће бити 
још распуштена, али да ће се ипак нови избори 
извршити.

Лондон, 27. октобра. „Тајмс" доноси да је 
Сколудис изјавио да ће примјенити благонаклону 
неутралност наспрам Споразума.

Савезници бомбардују бугарске обале
Атина, 24. октобра. Бомбардовање Дедеагача 

се наставља. Приликом бомбардовања Варне један 

њемачки подморски брод био је потопљен руском 
гранагом. — Радиограм.

Српсна побједа у Маћедонији
Атина, 24. октобра. Измећу Прилипа и Битоља 

Срби су имали потпуни успјех. Јаке енглеске снаге 
приспјеле су у Струмицу да појачају француске 
труне које оиеришу у Маћедонији. — Радиограм.

Савезници стижу у помоћ
Париз, 24. октобра. Француске трупе непрв- 

кидно се искрцавају у Солуну. — Радиограм.

Звјерства модерних Хуна по Србији
Париз, 24. октобра. Аустро-њемачки војнини 

врше страховита свирјепства у Србији. У Биограду 
стотине жена, стараца и дјеце било је систематски 
поубијано. — Радио.

Париз, 25. октобра. Према добијеним извје- 
штајима, Нијемци врше страховита свирјепства при 
продирању у Србију. У Паланци су извукли из кућа 
13 стараца и довели их на трг, гдје су их стрије- 
љали у присуству становништва. У Сопоту њемач- 
ки војници јурнувшн кроз куће мирних житеља по- 
чели су најприје бајонетима да кољу старие, жене 
и дјецу, затим су запалили куће и кад би ко од 
становника покушао да се спасе из огња, убијали 
би га из пушака. Код Лозовика три свештеника 
била су извучена изолтара и стријељана на пијаци. 
У Лазници. маленој варошици, на југу Пецке, ње- 
мачке су трупе без разлике масакрирале старце, жене 
и дјецу. Во|Ш1 њемачки дописници из армије Ма- 
кензенове не побијају те вијести, него их само саоп- 
штавају без икаквог коментарисања. Према томе, 
види се да их се Њемачка не одриче, него баш 
жели да се знају, како би се заплашили Румуни 
оваквим страхотама начина аустро-њемачког рато- 
вања. — Радио.

Са сјеверног бојишта
Петроград, 24. октобра. Руси су сузбили Ни- 

јемце у околини Чокла близу Илукста. Нијемци су 
оставили терен прекривен љешинама.

Петроград, 26. окт. Руси су изненадним пре- 
падом заробили на Стрипи 8500 аустро-њемачких 
војникаг

Са западног бојишта
Париз, 25. октобра. У Артоа и Лосу водио 

се јак артиљеријски бој. Сви њемачки напади били 
су одбијени.

Париз, 25. октобра. Французи су потпуио уни- 
штили њемачки напад у Шампањи. Једна наша еска- 
дриља аероплаиа бомбардовала је Дорнах бомбама 
од загушљивих гасова.

Из Дарданепа
Малта, 24. октобра. Турци су синоћ напали 

на крајње десно енглеско крило код Незака, али 
су били потпуно одбијени. — Радио.

Волест Енглескога Краља
Лондон, 24. октобра. Краљ је провео боље 

ноћ. — Радио.

Пораз Вугара у Маћедонији
Париз, 25. октобра. Бугари су се ушанчили 

пред Криволаком на 200 јарда испред предњих 
положаја француских. Битка се бије на сјеверу од 
Раброва.

Малта. 25. октобра. Бугари су били потпуно 
сузбијени 18. т. м. приликом напада англо-фран- 
цуских трупа код Криволака. Французи су истог 
Дана освојили" једно село на западу од Раброва 
и почели напалај на граничне мостове.

Атина. 25. октобра. Српско Посланство јавља, 
да је бугарска војска била лотучена код Извора; битка 
је трајала већ неколико дана.

Пјешадија француска и коњица енглеска при- 
помогле су да се доврши врло важан успјех.



Срби су освојили Извор и Градско. Бугари су 
одступили у правцу Велеса и евакуисали десну обалу 
Вардара.

Париз. 25. актобра. Бугарска војска, која је 
хтјела да продре у Маћедоиију путем Велес—Прилип, 
била је потучена од српске војске код Извора на улас- 
ку Кланца Бабунског. У току .битке, која се водила 
кећ неколико дана. одјељења француске пјешадије и ен- 
глескв коњице. приспјевши из Криволака, убрзала су 
побједу Срба. Наша војска посјела је Извор и Градско, 
а Бугари, десетковани, бјеже у нареду у правцу истека. 
Десна обала Вардара је очишћена од Бугара. — Радио.

Бугарски губитци
Париз. 27. окгобра. Бугари су поновили же- 

стоке нападаје у току 23. т. м. на Криволак, али 
су били сузбијени. Према добијеним подацима, 
бугарски губитци послије мјесец дана рата износе 
100.000 војника, од којих је само пред Пиротом 
пало 30.000. Према овоме ово је трећина бугарске 
војске која је ван строја, те тако су Нијемци оста- 
вили својим савезницима Бугарима најтежи дио 
балканске кампање. Французи напредују у околини 
Раброва.

Напредовање Савезника
Лондон, 27. октобра. Фрачцуске труне у Ср- 

бији настављају њихово наступање у правцу сје- 
вера; њихову акцију потпомаже на десном крилу 
енглески експедициони корпус, који оперише у 
тијесној вези са Французима. Један жестоки напад 
на село Пепелиште на лијевој овали Вардара био 
је сузбијен и припомогао нам да се проширнмо на 
Вардару до Градског. — Радио.

Њемачка штампа о Балкану
Париз, 27. октобра. Њемачка штампа доноси 

чланке који говоре с резервом односно трајања 
и значаја операција у Србији. Ови чланци изгледају 
да су инспирисани и тенденциозни.

Лион, 27. октобра. Поводом једног Хардено- 
вог чланка. француска штампа указује прстом на 
тијесну везу која постоји између стања јавног ње- 
мачког мишљења и предузећа наших непријатеља 
на Балкану. „Не бих волио, — пише Харден, — 
да ме држе за одговорног ствараоца илузија масе, 
којој се улива увјерење да ће се рат свршити кад 
њемачка војска буде ушла у Цариград. Научимо се да 
појмимола непријатељ непрестано вјерује у побједу. 
Јавља нам се о паду једног министра, затим ције- 
лог једног кабинета; лијепо, али ти министрн, ти 
кабинети попадаше не с тога што су били одвећ 
ратоборни, него баш с тога што то не бијаху до- 
вољно*.  —- Радиограм.

Разочарана Бугарска
Париз, 27. октобра. У званичним бугарским 

круговима завладала је велика забринутост усљед 
кретања војних операција. Релативна спорост ау- 
стро-њемачког наступања, за које су Бугари држали 
да ће бити муњевито, и страховити губитци, које 
су Бугари имали због тога што су морали да врше 
јаку офанзиву како би накнадили Најемцима изгу- 
бљеио вријеме, учинили су те је ишчезао оптими- 
зам који је првих дана владао у Софији. Русофил- 
ска струја почела је нагло да добија маха и при- 
јети да обори садашњи владин режим. Нијемци су 
то опазили и непрекидно шаљу официре у Бугар- 
ску како би имали војску у рукама. Долазак већег 
броја турских трупа у Бугарску објашњава се дје- 
лимично бригом Нијемаца да заплаше становниш- 
тво. (Радиограм).

Са италијанског Фронта
Рим, 28. октобра. Званично саопштење до- 

носи, да су Италијани освоји врх кланца Лана по- 
слије очајног отпора. Аустријско саопштење наводи 
да су Аустријанци синоћ контрананадом повратили 
кланац Лан.

Грчка тражи зајам
Париз, 28. октобра. Грчка влада се недавно 

обратила силама савезницама за зајам од 40 ми- 
лиона. То тражење је симпатично узето у ноступак 
од стране савезничких влада, којс то нитање сада 
расправљају. — Радиограм.

Краљ Енглеске оздравио. Киченер лолази на Балнан
Лондон, 26. окт Стање здравља Крал>ева 

окренуло је на боље. Листови доносе вијест, да 
лорд Киченер напушта министарство војно. по свој 
прилици ради управљања источним операцијама.

Најновија српска побједа
Париз. 28. октобра. Српска војска, која је 

била донЈла из Велеса, дала је отпор на висовима 

код уласа у Бабунски Кланац, пошто је уништила 
два мосга на Вардару и бацила у ваздух барутану 
у Велесу. Бугарски талас разбио се уз страховите 
губитке о тај јаки положај, који брани нут за Би- 
тољ, и који је штаб француски одмах по свом 
доласку у Србију био организовао. — Радио.

Бугарска на прагу револуције
Париз, 28. окгобра. Вијести из најпоузданијег 

извора тврде, да је било тешких нреда од стра- 
не народне масе прије десет дана у многим бугар- 
ским варошима. У Бјелоградчику цио једаи батаљон 
одрекао је послушност кад му је дана наредба да се 
крене и морао је бити разоружан. Половина побуњених 
војника је етријељана. У Пловдиву, Варни и Ћустен- 
дилу били су такође многи офипири и војннцп стрије- 
љани због одрицања послупшости и рускофилске про- 
паганде. — Радио.

Изјава нове грчке владе
ПарПз, 28. окгобра. Г. Романос, иосланик 

грчки у Паризу, предао је јутрос приликом свог 
првог дипломатског пријема г. Камбону сљедећу 
депешу. коју је примио од своје владе: „Изволите 
од моје стране поднијети предсједнику савјета нај- 
јаче увјерење о нашој тврдој одлуци да ћемо на- 
ставити нашу неутралносг са обиљежјем најискре- 
није благонаклоности наспрам Сила Споразума. 
У исто доба изволите такође саопштити да овај 
кабинет узима као своју изјаву. коју је учинио 
г. Зајмис односно пријатељског држања Грчке Владе 
наспрам савезничких трупа у Солуну, и да је нова 
влада свјесна правих интереса земље и онога што 
дугује силама заштитницама Грчке, а да би се и 
најлцање удаљила од оваквога свога правца и да се 
нада да пријатељски осјећаји Сила Сноразума према 
Грчкој неће ни у једном тренугку нодлећи утицају 
злонамјерних и неистинитих гласова који се наро- 
чито пуштају у узалудној нади да се покваре до- 
бри одношаји између Споразума и Грчке*.  (Радио).

Дневник
Краљ у Никшићу. Његово Величан- 

ство Краљ отпутовао је био ономад са Ње- 
ним Краљ. Височанством Кљагињицом Вје- 
ром у Никшић. Чим је приспио у Никшић, 
Господар је са Књагињицом Вјером, праћен 
од г. пуковника Бабића и остале Му пратње, 
пошао у болнице да посјети и види рањенике. 
Дуго се Господар задржао у болницама. 
Ишао је из одјељења у одјељење, од кре- 
вета до кревета, и обилазио је све рање- 
нике, распитујући се, уз објашњења љекара, 
о ранама свакојега појединца. Господар је 
Своје дичне соколове, наше нове рање- 
нике, тјешио, храбрио, захваљивао им на 
жртвама. Тражио је од појединих лакше 
рањених обавјештења о потоњим бојевима, 
о мјестима њихових јуначких подвига, о 
мукама, које поднијеше, о слави славно па- 
лих за част и слободу. Свакоме је честитао 
срећне ране, добивене за добро Црне Горе, 
за спас и независност Српства.

Сви су рањеници били дубоко потре- 
сени Господаревом милостивом пажњом. 
Захваљивали су и исказивали своју и својих 
другова, који остадоше на фронту, тврду 
ријешеност, да сада више него икада желе 
све принијети на жртву домовини.

Господар је удостојиб милостиве пажње 
и рањене непријатељске војнике, показавши 
нримјером, да би наш непријатељ од нас 
требао да се научи благородству и племе- 
нитости, које га врлине не красе, ма да се 
назвао „културтрегером“. Господар је на- 
редио да се нашим рањеницима раздаду 
понуде и све их је обдарио.

Његово Величанство Краљ вратио се 
са Њ. Кр. Вис. Књагињицом Вјером јуче 
по подне из Никшића у пријестоницу.

Рођендан Краља Италије. Због ратних 
прилика данас није било примања у овд. 
Посланству Краљевине Италије поводом ро- 
ђендана Њ. Вел. Краља Виктора. Своје по- 
сјетнице оставили су у Посланству: сви 
чланови Краљевске Владе, заст. маршала 
Двора г. С. Рамадановић, чланови дипло- 
матског кора, војни и грађански великодо- 
стојници и одлични грађани.

Његово Величанство Краљ Господар 
послао је Краљу Италије срдачну теле- 
графску честитку.

Племенитост француских војника. 
Војници овдашњег француског деташмана 
поднијели су ономад Његовом Величанству 
Краљу молбу, којом су, на дирљив начин, 
изјавили своју најтоплију жељу, да буду 
упућени на фронт у бојне редове међу своју 
браћу по оружју Црногорце. Ова понуда, 
којој је. извор у племенитости француске 
душе и у храбрости француског срца, дошла 
је управо у тренутцима, кад је наш зајед- 
нички непријатељ поново почео нападати 
Црну Гору и кад опет пламте крвави бојеви 
на нашем бојишту према Аустрији.

Његово Величанство Краљ по пријему 
горње молбе наредио је г. заст. Маршапа 
Двора Рамадановићу да замоли уваженог 
команданта Француског Деташмана г. Ку- 
леа, да храбрим и свијема нама драгим 
војницима деташмана захвали и изјави, како 
је Господар био особиго пријатно дирнут 
њиховом молбом, коју ће Његово Величан- 
ство Краљ задовољити чим би се указала 
пријека потреба, дубоко увјерен да ће вој- 
ници деташмана, украшени врлинама славне 
француске војске, и на нашем фронту 
одужиги се узвишеноме позиву браниоца 
правде и слободе.

Пажња Италијанског Посланства. Г. 
маркиз Патерно, отправник послова Послан- 
ства Италије, и г. Акаме, навални аташе при 
истом посланству, били су ономад у Ник- 
шићу, гдје су посјетили рањенике из најно- 
вијих бојева на нашем херцеговачкомфронту. 
Са њима је била и госпођа маркизица Па- 
терно. Обишли су болнице и раздали су рање- 
ницима разне понуде. Пажња представника 
пријатељске и савезничке Италије према 
нашим рањеницима учинила је пријатан 
утисак и примљена је као доказ учешћа у 
патњама, које наша отаџбина подноси у 
овоме рату.

Сјутра дан упућена је на аутомобилу 
Италијанског Посланства у Никшић за ра- 
њенике већа количина разних потреба и по- 
нуда.

+ Поп Лука Лопнчић. Пишу нам с Цеклина, да сс је на 
21. окт. о. г. преселио у вјечност поп Лука Лопичић. По- 
којник је рођен 1855. г. Свршио је цетињску богословију 
1874. г., када је рукоположен за свештеника на цеклинској 
парохији. Ову је дужност вршио до 1889. г.» уједно вршећи 
и дужност надзиратеља свештемства Ријечке 1 (ахије, а тада 
је постављен за свештеника и катихету института Царице 
Марије на Цетињу, у којој је лужности остао све до 1913. г, 
када је пенсионисан. Од 1890. до 1902. г. био је једновре- 
мено и наставник гимназије и богословско-учител>ске шкоуе 
на Цетињу.

Покојник је провео у државној служби пуних 4&година. 
Био је благе и тихе нарави, поштене и добре душе; у служби 
врло ревносан и примјеран свештеник, добар н искрен друг 
и честнт човјек. Он оставља иза себе добар глас и пош гено 
име, својим животом и радом одужио се Богу и народу. За 
примјерност у животу и преданост у служби одликован је 
од I п. В. Краља Даниловнм Орденом, од Њ. В. Цара Ни- 
коле орденом св. Ане, од Њ. В. Г1. госп. Митр. Митро- 
фана свим знаковима проте.

Ратне 1912. и 1913. г. био је члан Црн. Црв. Крста, а 
у овоме рату војнички свештеник Ријечко ЈБешанске бригадс 
у којој га је дужностн и изненадна смрт затскла.

Покојннк је сахрањен на Цеклину 23. њ м. уз чино- 
дјсјство седам свсштекика и једног ћакона н уз присуство 
многобројног народа. Њ. В. П. госп. Митр. Митрофан, ци- 
јснећи заслуге покојникове, указао му је особиту почаст, 
што јс изаслао три члана Консисторијс, да га на спроводу 
заступају. На изласку из цркве с покојником се олростио 
г. ђакон Иво Калуђеровић, секретар Цст. Консисторије, а. 
на гробу г. поп. ИлиЈа Ђурашковић, цетињски парох.

ПокојниКј је с правом заслужно, да му се име с пије- 
тетом помиње ’ — ћ. —

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


