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РУКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УРЕДНИШТВУ „ВјЕСНИКА" 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 19. јуна
У име осјећаја хуманости, и у 

име културе и цивилизације, осу- 
ђен је прошлог пута, на овом мје- 
сту терористички акт, чијом жрт- 
вом падоше у Сарајеву аустро- 
угарски Насљедник надвојвода 
Франц Фердинанд и његова су- 
пруга војвоткиња од Хоенберга. 
Непромишљена и страшна дјела 
загријаних младића. извршена под 
свјежом сугестијом лектире Кра- 
поткина, Бакунина, Малатесте и 
Грава, сугестијом која је била по- 
генцирана у младим и лако запа- 
љивим мозговима до безумл>а, до 
бесвјесности о реалности, до бо- 
лесне ексалтације фанатизма и до 
халуцинације која је за њих по- 
стала стварност, — та дјела, за 
најоштрију осуду и за највеће жа- 
љење, била су овдје са правом на- 
звана злочином. Злочином су на- 
звана дјела младића, од којих један 
има 19, а други 21 годину,— који, 
дакле, по аустро-угарским закони- 
ма, још нијесу ни пунољетни и који 
не могу, према томе, у пуној мје- 
ри бити одговорни за оно што 
учине.

Али кад квалификујемо злочи- 
ном једно дјело неодговорних ма- 
лољетника, који до сада не изда- 
доше ниједног саучесника, из про- 
стог разлога што пемају кога да 
издаду, — како да назовемо онда 
хиљаде злочина који се врше у 
сусједној монархији под заштитом 
и окриљем одговорних власти од 
стране елеменага, којима, у једној 
правној земљи. кривични законик 
не може одрећи одговорност? Како 
да назовемо страховита привиђења 
ломбардијских терора? Какво име 
да дадемо нечувеном феномену кад 
се читав један народ ставља ван 
закона и ван заштите закона?

Под заштитом 50.000 аустријских 
бајонета, опљачкала је напујдана фу- 
кара из католичких и муслиманских 
редова крвавим знојем стечену имо- 
вину сарајевских Срба који се са 
носталгијом морају сјећати предо- 
купационих времена. Опљачкане су 
и девастиране су српске радње; 
разрушени су и демолирани су срп- 
ски хотели; по улицама се разба- 
цивала и уништавала српска мука; 
ни светиња кућњег прага није ос- 
тала поштеђена: српски домови су 
нападнути и опустошени. Све што 
је било српско, предано је на ми- 
лост и немилост, на очи војске и 
полиције, подивљалим инстинктима 
подстрекаване фукаре. Извјештаји, 
гори за горим, стижу из Сарајева, 
Мостара, Фоче, Невесиња, Травника, 
Добоја, Брчке, Ђакова и Загреба. 
У часу кад ово пишемо, нема ни- 
једног мјеста у којему Србин живи 
у Аустро-Угарској, да није издана 
парола крсташког рата против Срба. 
Свуда су организовани погроми 
против голоруког, незаштићеног и 
ван закона стављеног српског еле- 
мента. Српске митрополије, цркве, 
школе, банке, редакције и штампа- 

рије руши и сравњује са земљом 
једна дивљачка руља.

Наступили су часови страховитог 
искушења за српски народ у Ау- 
стро-Угарској. Број оних, који су ба- 
чени невини у окове и који труну 
у мемљивим тамницама, износи пре- 
ко хиљаде. И док солдачке патроле 
тјерају, везане у ланце, најугледније 
Србе грађане да их баце у мрачне 
казамате, дотле се разлијеже ули- 
цама Босне и Херцеговине, Хрват- 
ске и Славоније канибалски поклич 
плаћене фукаре, која тражи истреб- 
љење Срба. Са злочиначком лако- 
мисленошћу и без предвиђања не- 
недогледних посљедица, Срби се, 
и ако сачињавају огромну већину 
тијех покрајина, тјерају у безумне 
границе очајања, јер више немају 
шта да изгубе, пошто им је све 
одузето. Србе нодстрекнута банда 
мањине туђинаца у покличима по

Послије сарајевсне
Потоњи тренутци

О потоњим тренутцима живота 
убијеног аустро-угарског Насљед- 
ника и супруге му листови саопшта- 
вају ове појединости:

Бојвоткиња Софија Хоенберг, су- 
пруга Насљедникова, прва је била 
погођена од куршума и клонула је 
у аутомобилу. Насљедник се одмах 
мало уздигао и запитао ју је: шта 
ти је?

У истом тренутку би и он по- 
гођен.

На војничкоме мундиру показао 
му се млаз крви.

Аутомобил се одмах зауставио, 
а поглавар земље Потиорек, који је 
сједио насупрот њима, обрисао је 
руком крв са Насљедникових груди.

Војвоткиња се иза тога мало по- 
диже и хтједе руком да затвори 
Насљедникову рану, из које је крв 
нагло текла. У томе тренутку она 
паде и с уздахом изговори ријечи: 
Боже мој, Боже мој! Била је већ у 
несвјести.

Насљедниксе обрну према супру- 
зи и проговори:

„Софија, остани у животу ради 
наше дјеце“!

Било је наређено да аутомобил 
највећом брзином појури према ко- 
наку. Супружници су већ лежали 
у аутомобилу, показујући мало зна- 
ка живота. Насљедник је неколико 
пута отворио очи и подигао руку.

Војвоткиња је издахнула у ауто- 
мобилу, а Насљедник у салону ко- 
нака, чим су га у исти пренијели.

Цареве ријечи
Кад су Цару у Ишлу саопштили 

жалосну вијест из Сарајева, он је 
неколико тренутака као укочен ћу- 
тао, па је по томе изговорио ове 
ријечи:

„Ни од чега више на овоме сви- 
јету нећу бити поиггеђен".

Једни друге оптужују
Због атентата у Сарајеву међу- 

собно се оптужују представници 
тамошњих војних и грађанских вла- 
сти и једни на друге бацају одго- 
ворност.

Полуслужбени бечки „Фремден- 
блат“ доноси саопштење босанско- 
га министарства, које читаву одго- 

улицама истјерује на поље из зе- 
маља, које су српске по традици- 
јама, по крви, по језику, по праву 
народности! Гости и наметљивци 
дрзнуше се да тјерају домаћина из 
његова дома, у којем је бољећива 
српска душа дала хљеба и ухље- 
бија разним пропалим туђинским 
племићима.

Гледајући и слушајући шта се 
збива у нашем непосредном сусјед- 
ству, гихе и крваве сузе роне нам 
се у душу. Али уздамо се да ће 
они који су крв од крви наше и 
кост од кости наше, на страшном 
мјесту постојати. Уздамо се, да ће 
истрајати сва мучна искушења, у 
вјери, да ће вријеме исцијелити све 
ране и, као и вазда, побиједити зло. 
А истотакосе надамо да ћеодговор- 
ни елементи видјети куда срл>ају и на 
вријеме схватити што значи ства- 
рати од једног народа десперадере.

трагедије
ворност за сарајевску трагедију баца 
на војне власти, јер су ове Насљед- 
ников пут биле означиле као чисго 
војнички догађај и нијесу грађан- 
ске власти ни извијестиле. За чи- 
таву службу безбједности бринуле 
су се само воршчке власти.

Орган ратног министарства „Ми- 
литерише Рундшау“ баца сву кри- 
вицу само на грађанске власти и 
окривљује их да су биле лакоми- 
слене.

Говори се, да ће босански земал>- 
ски поглавар Потиорек и министар 
Билински биги стављени на распо- 
ложење.

„Србобран" поводом атентата
Загребачки „Србобран“, орган 

Срба у Хрватској, овако пише по- 
водом сарајевског атентата:

„И са гледишта оданости према 
династији, и са гледишта човјечно- 
сти, и са гледишта политичког овај 
чин, коме су жртвом пали надвој- 
вода насљедник и супруга му вој- 
вогкиња, мора се дубоко пожалити 
и најоштрије осудити. Он је каж- 
њиво дјело појединаца, који немају 
никакве везе са друштвеним живо- 
том околине у којој живе, за чије 
дјело фали свака могућност разја- 
шњења из било ма које области 
нашега друштвенога живота. Над- 
војвода насљедник и супруга му 
били су у Сарајеву од цјелокунног 
пучанства тако лијепо дочекани, да 
се овај изолирани чин атентатора 
не може апсолутно схватити. Пред 
нама је „Српска Ријеч“, која је иза- 
шла пригодом доласка надвојводе 
Франца Фердинанда.

Без сумње је њезин уводни чла- 
нак тумач осјећаја српскога наро- 
да у Босни. У њему се топло по- 
здравЈва насљедники исправно под- 
сјећа на величанствен дочек, којим 
је наш сиједи владар цар и краљ 
Франц Јосиф дочекан у Босни по- 
слије анексије.

Према најновијим новинским ви- 
јестима признају и сами атентатори 
да немају никакве везе са нашим 
друштвеним животом, те да су 
злочин починили један као анархи- 
ста а други из борбе против им- 
перијализма. Нема ништа луђе и по- 
губније и ништа што би се мора- 

ло већма осудити, него ли из прин- 
ципијелних и теоретских мотива по- 
подузети злочнни. Они су атенга- 
ти на друштвени живот, које све 
друштво осуђује и од себе одбија, 
они имају обично ту жалосну по- 
сљедицу, да само служе реакцији 
и дају повода, да се нормалан раз- 
витак једнога друштва спрјечава.

Околност, да су атентатори Срби, 
покушаће, наравно, са много стра- 
на, да се искористи против српског 
народа. Но ништа нема погрешније. 
Српски народ нема са тим атента- 
том ништа заједничко, он одбија 
од себе сваку везу, он је одан и 
вјеран својој хабсбуршкој динан- 
стији и дубоко жали смрт насљед- 
никову, од кога су народи монар- 
хије очекивали много добра за свој 
народни развитак и напредак.

Нечувени злочин, који се дого- 
дио у Сарајеву, употребили су ов- 
дашњи франковци за демонстра- 
ције против Срба, у мјесто да се 
осјећајима пијетета одужују успо- 
мени насљедника, приређују они 
уличне демонстрације и не жацају 
се оштећавати туђе власништво, 
само да избију из споменутог зло- 
чина капитал за своје страначке 
циљеве. Против оваквог поступка 
морају сви лојални грађани најод- 
лучније протестовати.“

Једно драгоцјено признање
Поводом „патриотских манифе- 

стација" католичког муиншаишмг 
олоша и измета у Сарајеву. бечке 
званичне вијести признају да се по- 
лиција и војска „врло деликатно*  
понашала и да није употребила 
против њих оружје, „пошто су ма- 
нифестанти слушали паметне запо- 
вијести.“

Дакле, пљачкање и пустошење 
српских дућана, домова, хотела и 
кафана уз благослов и заштиту вој- 
ске и полиције која прати пљачка- 
ше да их заштити ако који Србин 
не би хтио скрштених руку да 
гледа како му сатиру имање и до- 
воде га до просјачког штапа!

„Одличне даме“
Каква је југовина за пл>ачкашки 

башибозук који је уз пасивно др- 
жање полиције и војске починио 
недјела на којима му и Арнаутлук 
може завидјети, види се по томе 
што званични бечки извјештаји и- 
стичу са очигледним допадањем 
како су у „манифестацијама“, до- 
стојнима руља Исе Бољетинца, узе- 
ле учешћа и многе „одличне даме“, 
богобојажљиве васпитанице језуит- 
ских клостера коЈе су се из поха- 
раних српских дућанасортирале за 
читаву годину.

Тумачење и посљедица злочина
Сарајевски злочин је наперен про- 

тиву друштва. Он ради тога бива, 
као и сваки такав злочин, једно- 
душно осуђиван. Због истога не 
може нико више бити позиван ни 
на материјалну, ни на моралну од- 
говорност, осим његових изврши- 
оца или саучесника, ако их има. 
Бацати кривицу за злочин и на на- 
родност, којој припадају злочинци, 
безумно је и штетно је. Тијем се 
злочин, по својим посљедицама, 
доводи на политичкоземљиште, гдје 
је, у оквиру закона, о посљедица- 
ма допуштено разноврсно мишље- 
ње. Док је злочин на антисоцијал- 
ном земљишту, дотле се у његовој 
осуди слажу сви пријатељи друш- 
твенога поретка и друштва људ-



ског уопште, али кад се због истога 
чине одговорним и политички и ма- 
теријално лица, која са њим немају 
везе, тад се гнушање над злочином 
претвара у гнушање над његовом 
злоупотребом за политичке цијел>и.

Погром противу Срба у Босни и 
Херцеговини даје сарајевском зло- 
чину политичко обиљежје, које он 
у ствари нема. Сасвијем природним 
огорчењем због погрома без по- 
требе се угушује онај осјећај гну- 
шања, које атентат, као антисоци- 
јални злочин, у пуној мјери заслу- 
жује. Вјештачко и наметнуто вези- 
вање политичких посљедица за је- 
дан антисоцијални чин промашиће 
свој циљ и од два права злочинца 
биће. без нужде, цио један народ 
створен мучеником.

Кад је Казерио убио Карноа, 
Французи нијесу стварали погроме 
противу Италијана.

Кад је Лукени убио царицу ау- 
стриску, плаћена руља у Трсту ни- 
је пљачкала талијанске домове и 
трговине.

Али кад два Босанца учинише 
исте такве злочине. у Сарајеву и по 
свој Босни и Херцеговини над Ср- 
бима се врши прави погром.

Оваквим поступком може се осу- 
да злочинаца у очима цивилизова- 
на свијета изврнути у осуду они- 
јех, који због недјела двојице, без 
суда и пресуде, изводе на губилп- 
ште читав један народ.

Псгроми противу Срба
Колико се свако човјечанско срце 

грози при читању вијести о поје- 
диностима сарајевске трагедије, то- 
лико сс у равној мјери гнуша и при 
читању појединости погрома над 
Србима у Сарајеву и осталим мје- 
стима Босне и Херцеговине.

Описаћемо укратко само оно што 
саопштавају аустриски полуслуж- 
бени листови.

11ајнижи инстинкти организова- 
них сутеренских типова славили 
су у Сарајеву оргије пад српском 
имовином.

На улицама се наваљивало фи- 
зички на српске прваке. Њихове 
куће, радње и просвјетне установе 
рушене су.

Српска Митрополија у Сарајеву 
демолирана је.

Величанствени „Хотел Европа", 
који је својина Гл. Јефтановића, 
изнутра је сав дивљачки изломљен 
и разрушен. Намјештај је изпесен 
на улицу и спаљен.

Приватни дом Јефгановићев изну- 
тра јеопустошен. Намјештај спаљен. 
Богату шталу са коњима и каро- 
цама плаћена руља је разорила и 
опљачкала. Све је поломљено. Ван- 
далпзам је царовао.

Полиција је дошла, пошто је зло- 
чин био свршен.

Радње средњега српскога стале- 
жа једноставно су опљачкане.

Роба је изнесена на улице, и ту 
је или разграбљена, или згажена.

У српским школама у Сарајеву 
начињена је пустош. Сав школски 
ирибор је уништен. Н у овим вар- 
варским подвизима учествовале су. 
како вели бечки Кор. Биро, и од- 
личне сарајевске даме! Лијепе даме, 
достојне васпитанице Штадлеровог 
самостана „Срца Исусова“!!

Дивљачка руља хтјела је про- 
дријети и у цркву, алп је била тек 
тада од војске спријечена.

Сарајевски полуслужбени лист 
„Боснише Пост“, који у осталом 
осуђује ова дивљаштва. вели да 
нијебило довољно полиције и војске 
да сузбију демонстранте.

Није било довољно! А тијех дана 
у близини Сарајева два су корпуса 
војске вршила маневре, и из цијеле 
моиархије дошло је због посјете 
Нашљедникове 800 полицајаца, док 
је 1000 жандарма нарочито било 
послано.

„Напољв Срби“
За вријеме пљачке, коју је орга- 

низована руља у Сарајеву вршила 
по српским трговинама и домсви- 
ма. чули су се бјесомучни повици: 
напоље Срби!

„Напоље Срби“! — у једној чи- 
сто српској земљи.

Па ко би остао у тој земљи, кад 
би Срби били истјерани напоље?

Неколико стотина дошљака, раз- 
них бјелосвјетских агената, лифе- 
раната и жандара.

„Напоље Срби!“ — у земљи, која 
је вазда била српска, која српски 
осјећа и мисли.

И то је доказ. да те демонстра-

ТелеграФске вијести о атентату
Спровод надвојводе Франца Фердинанда.

МетковиВ. 17 јуни
На свима кућама истакнуте су 

црне заставе. Бродови у луци имају 
заставе на пола катарке. Око шест 
сати у јутро стигао је из Сарајева 
дворски воз са лијесом надвојводе 
и војвоткиње. У истом возу дошла 
је и његова пратња. На кеју се 
налазила почасна чета из Мостара 
деташман морнара, гувернер Дал- 
мације, грађанске и војне власти, 
католичко и православно свештен- 
ство, италијански консул, представ- 
ници општине, школска младеж и 
становништво. Морнари су подигли 
оба лијеса које је благословило ка- 
толичко свештенство, уз звоњење 
звона са свих цркава. Затим су по- 
несени на јахт „Далмата“ уз уда- 
рање добоша. Лијес Франца Фер- 
динанда прекривен је ратном за- 
ставом Гувернер Далмације поло- 
жио је на лијес надвојводин вијенац 
од ловора, а на војвоткињин дивну 
киту цвијећа. — Бечки Кор. Биро.

Метковић, 17. јуни
Положени су многи вијенци од 

метковићских госпођа, официра и 
чпновништва. Кад су лијесови пре- 
ношени из воза у јахт, почасна чета 
је испалила почасне салве. 11олако 
се кренуо брод којега је пратио гу- 
вернер. Испред брода је ишао је- 
дан торпиљер, а за њим гуверне- 
ров јахт. Кад је „Далмата“ стигла 
на ушће Неретве, оклопњача „Ви- 
рибус Унитис“ испалила је салву 
од 19 метака. Кад се „Далмата" 
приближила оклопњачи, оба лијеса 
су на њу пренесена. На стражњем 
мосту је била начињена капела у- 
крашена ратним заставама. Све- 
штенство је дало апсолуцију у при- 
суству гувернера, официра и мор- 
нара. Иза 9 сати у јутро, „Вирибус 
Унитис“ је кренуо. — Бечки Кор. 
Биро.

Насиља над Србима
Сарајсво, 18. јуни

„Патриотске“ манифестације ка- 
толика и муслимана биле су у Трав- 
нику, а иза тога су настале против- 
српске манифестације. Кад су ра- 
збијани прозори на српској школи, 
поп је пуцао на улицу и ранио је- 
дну особу. Поп је ухапшен како 
би се спријечило да не буде лин- 
чован. — Бечки Кор.-Биро.

Сарајево, 18 јуни
За вријеме демонсграција разби- 

јени су прозори и на митрополи- 
товој палати. Митрополит се намо- 
лио на једном прозору и био је 
лако рањен. Против сриске демон- 
страције се настављају. — Бечки 
Кор. Биро.

Мостар, 18 јуни
Кад је један Хрват ушао у радњу 

једног Србина, овај је ружио по- 
којног надвојводу, на што је Хрват 
разјарен ударио Србина ножем 
Злочинац је ухапшен.— Бечки Кор. 
Биро.

Сарајево, 18 јуни
О демонстрацијама и малим из- 

гредима се јавља такође из Добоја 

ције нијесу биле вођене од домо- 
родаца.

ЈеФтановић ухапшен
Сарајевска полиција притворила 

је првака босанских Срба Глигорија 
Јефтановпћа.

Хапшења се продужавају.

Опљачкани дућани
Сарајевски полуслужбени листови 

јављају, да је тамо приликом по- 
грома противу Срба опљачкано пре- 
ко двије стотине српских дућана.

Кад су у Кијеву вршени над Је- 
врејима погроми, који су такође за 
осуду, тада је бечка штампа ди- 
зала урнебесну грају. Да ли ће сада 
и о својима тако писати?

и Брчке. Потврђује се вијест о 
хапшењу Атанасија Шоле у Неве- 
сињу. — Бечки Кор. Биро.

Сарајево, 18 јуни
Јуче и прекјуче опет су била мно- 

гобројна хапшења, али су многи 
пуштени послије преслушања. 
Бечки Кор. Биро.

Сарајево, 18 јуни
На надлежном мјесту констатује 

се да су јучерашње противсрпске 
демонстрације потекле из неописи- 
вог огорчења одличне већине му- 
слиманског и католичког становни- 
штва. Сви слојеви становништва, 
чак и одличне даме узеле суучеш- 
Ка у манифестаци]ама. Значајно је 
да ниједан Србин нпје убијен, док 
су један католик и један муслиман 
били убијени од Срба. 11љачкања 
није било осим неколико случа- 
јева кад је свјетина искористила 
ситуацију, али сами су манифестан- 
ти најурили пљачкаше.

Улога полиције била је врло де- 
ликатна према патриотским мани- 
фестантима те ни трупе ни поли- 
ција нијесу уиотребиле оружје. по- 
што су се манифестанти покорава- 
ли паметним наредбама. Манифе- 
станти су нарочито ишли против 
оних елемената који нагињу све- 
српским тенденцијмма, док је срп- 
ски лојални елеменат био поштеђен.

Бечки Кор. Бпро.
Загреб, 18 јуни

Сабор је био позорницом озбиљ- 
них противсрпских демонстрација 
од стране опозиције, нарочито од 
стране франковаца. Кад је пред- 
сједник Медаковић, који припада 
српској самосталној странци, хтио 
да прочита изјаву саучешћа и жа- 
лости поводом атентата, мањина је 
стала да виче: „Дол>е Србија! Србин 
не смије да буде предсједник! Срп- 
ско-хрватске коалиције мора неста- 
ти!“ Бука је била неописива и пред 
сједник је морао два пута преки- 
нути сједницу да би могао прочи- 
тати изјаву у сред буке и уз исте 
узвике. — Бечки Кор. Биро.

Загрсб, 18 јуни
Четири стотине грађана и студе- 

ната прошло је око 8 сати у вече 
кроз варош, носећи хрватску за- 
ставу, завијену у црно и слику 
Франца Фердинанда уз противсрп- 
ске узвике. Настала је гужва кад 
је чашом из једне каване пробијена 
слика Франца Фердинанда. Други 
опет кажу да се пуцало из кафане 
из револвера на манифестанте који 
су разбили прозоре на кафани и 
уништили намјештај. Полиција је 
растјерала манифестанте. Више о- 
соба је лако рањено.

За то вријеме група студената 
националиста који су противници 
франковаца, поразбијали су про- 
зоре на кући Старчевића док ни- 
јесу дошле његове присталице и 
растјерале их. Биле су демонстра- 
ције пред кућом предсједника са- 
бора Медаковића, на кући су по- 
разбијани прозори, али полиција и 
жандармерија разјурила је мани- 

фестанте. Десет особа је ухапшено, 
али одмах пуштено на слободу. 
Полиција је предузела све мјере да 
спријечи изгреде. — Б. Кор. Биро.

Загреб, 18 јуни
Синоћ у Ђакову, резидепци срп- 

ског (!) владике, настале су против 
српске манифестације. Мпнифестан- 
ти, уз узвике против Срба, разбили 
су прозоре на кући посланика Ри- 
бара који припада српско-хрватској 
коалицији. Жандармерија је растје- 
рала манифестанте. Кад су се ве- 
черас поновиле демонстрације, при- 
лијепљена је на улици једна објава 
којом се тражи да се улица не сми- 
је више звати именом српског пјес- 
ника Змај Јована Јовановића, и ако 
се натпис не скине, да ће силом 
бити скинут. — Бечки Кор. Биро.

Беч, 18 јуни
Једна група студената покушала 

је у десет сати да манифестује пред 
српским посланством, али је по- 
лиција спријечила манифестацију.
— Бечки Кор. Биро.

Беч, 19 јуни
Група студената организовала је 

синоћ манифестацију пред српским 
посланством. Није било никаквог 
инцидента. — Бечки Кор. Биро.

Беч, 19 јуни
„Г'гетЈеп51аП" опровргава вијест 

да је српско посланство у Бечу 
обратило пажњу надлежних мјеста 
на постојање намјере да се изврши 
атентат. Бечки Кор. Биро.

Сарајево, 19 јуни
Поводом нереда у Тузли, Маг- 

лају и Габели, земаљски поглавица 
прогласио је прокламацијом опсад- 
но стање у читавој Босни и Хер- 
цеговини. — Бечки Кор. Биро.

Сарајсво 19. јуни
Изгледа да из исгштивања Га- 

врила Принципа произлази да је 
намјеравао извршити атентату Тар- 
чину, гдје је био главни стан при- 
ликом маневара, али је касније о- 
дустао од те намјере. Више ухап- 
шених имали су личне везе са 
атентатором. — Бечки Кор. Биро.

Трст, 19 јуни
Дреднот „Вирибус Унитис“ са 

лијесовима надвојводе и војвотки- 
ње сгигао је у Трст. — Бечки Кор. 
Биро.

Петроград, 18 јуни
Цар је наредио дворску жалост 

усљед смрти Франца Фердинанда.
— Бечки Кор. Биро.

Револуци ја у Арбанији
Беч, 18 јуна

„Мепег АП^етеше 2екип§“ са- 
знаје с обавијешгене стране да су 
вијести о шиљању 20.000 аустрис- 
ких и италијанских војника у Арба- 
нију апсолутно неосноване. Бечки 
Кор. Биро.

Рим, 18 јунн
Агенција Стефани сазнаје из Ва- 

лоне, да је тамо проглашено оп- 
садно стање. Холандски мајор Слу- 
ис именован је командантом варо- 
ши. Добровољци су пошли за Во- 
јушу. — Бечки Кор. Биро.

Драч 17 јуни
Према једном телеграму, који се 

до сада држао у тајности, Пренк 
Биб Дода је у недјељу напредовао 
до Малкуциа, гдје је имао кратку 
борбу са усташима. Послије тога 
је Пренк Биб Дода наредио својим 
људима да се повуку и узмакао је 
до Ихмиа. Безразложни бијег Пренк 
Биб Доде изазвао је велико разо- 
чарање у Драчу. Очекује се послије 
подне или сутра нападај усташа 
на Драч. — Бечки Кор Биро.

Драч 19 јуни
Агенција Стефани јавља:
Пренк Биб Дода се повукао у 

Љеш, пошто је распустио своје 
трупе. Изгеда да је стекао увјере- 
ње да се не може опријети уста- 
шима и да је волио да се повуче 
како би избјегао пљачкање. — Беч- 
ки Кор Биро.
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