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РУКОПИСЕ В.АЉА СЛАТИ УРЕДНИШТВУ „ВЈЕСНИКА*
а претплату и огласе Администрацији

Оглдси СЕ Н.АПЛАЋУЈУ Г1О ПОГОДБИ

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

5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

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

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИН ,Л’је5пЈкм СеПЈцпе (Моп(^пецго)

Пљевље. 29. јула. У два и четвргп часа јуче по 
подне један аустријски аероплан летио /е у правцу 
Горажде и Чајниче и облетио је у нравиу Ме- 
таљке ка Пљевљима. Летио је веома високо. — 
Нарочити извјештај.

Ниш. 29. јула. Сазнајемо да је у аустро-угарској 
војсци, која је на руској граници, било побуне и 
да је том приликом стријељан један аустриски ге- 
нерал који је словенског поријекла.

Јутрос у пет часова је отпочело бомбардовање 
Биограда. Неколико кућа је оштећено.

Лондон, 29. јула. Енглеске трупе почеле су да се 
искрцавају. Енглеска мобилизација је свршена. Свуда 
у Енглеској влада велико одушевљење.

Петроград, 29. јула. Белгијанци још држе Лијеж. 
Одбили су њемачки приједлог, којим су Нијемци 
тражили примирје од 24 часа. Уништили су једну 
њемачку коњичкудивизију при пријелазу ријеке Мезе. 
Белгијска војска је дошла у контакт са француском. 
Франиузи су ушлиу Елзас и заузели Алтенкирхен 
и Милхаузен.

Петроград. 29. јула. Португалија је ријешила да 
потпомогне Енглеску. У тој намјери мобилише 
флоту и три дивизије сувоземне војске.

Њемачка је позвала под заставу све мушко ста- 
новништво од 17 до 45 година. Царевим указом 
наређено је да мораторијум траје два мјесеца. Ау- 
стријске трупе пријешле су руску границу у бли- 
зини румунске границе запаливши више села.

Петроград. 29. јула. Јављају из Токиа: Анти-ње- 
мачки покрет видно расте. Изгледа да се Јапан 
спрема да војнички узме учешћа у сукобу. Очекује 
се концентрација јапанских ескадра близу Фузане. 
Снабдијева се са муницијом за четири мјесеца. Јав- 
љају из Токиа да је прва и друга јапанска ескадра 
отпловила на широко море под командом адми- 
рала Дева.

Париз. 29. јула. Из строго званичног извора де- 
мантује се вијест, да је Лијеж заузет. До синоћ 
није било још пало у њемачке руке ниједно утвр- 
ђење. Једна белгијска дивизија брани позиције са 
највећом храброшћу. Нијемци су имали огромне 
губитке.

Париз. 29. јула. Један француски батаљон зау- 
зео је на јуриш утврђење Алтенкирхен. Француске 
трупе заузеле су Милхаузен.

Петроград. 29. јула. Листови јављају да је један 
француски авијатичар, жртвујући свој живот, ра- 
зорио један цепелинов дирижабл. Аероплан и дири- 
жабл срушили су се на земљу.

Петроград, 29. јула. Данашњи руски листови и- 
мају телеграме из Париза, да је отпочело искрца- 
вање енглеских трупа на копну по предвиђеном 
плану. Из Брисла имају телеграм да су Нијемци 
тражили да се обуставе војне операције за 24 часа. 
Нијемци признају да су им избачени из борбеног 
строја 15 до 20 хиљада људи.

Петроград. 29. јула. Министарски Савјет израдио 
је правила о поступању са поданицима оних зе- 
маља које су у рату са Русијом. Они ће бити по- 
дијељени у двије категорије. У прву категорију 
долазе они, који су војни обавезници у неприја- 
тељској војсци. У другу категорију долазе они 
страни поданици који нијесу војни обвезници. Из 

прве категорије биће задржани као ратни зароб- 
љеници, а поданици из друге кагегорије моћи ће 
напустити Русију или остати у њој у мјестима 
које власти буду назначиле. Улазак у Русију нода- 
ника из земаља које су зараћене моћи ће се чинити 
само с нарочитим дозволама. Трговачке лађе не- 
пријатељске, које се затеку у руским присгани- 
штима, биће узапћене и конфисковане.

Петроград. 29. јула. Царским указом одобрен је 
буџет ванредних расхода за сва мјеста у царевини, 
у којима није опсадно или ратно стање.

Петроград. 29. јула. Амбасадор аустро-угарски са 
чиновницима амбасаде и са 80 поданика отпутовали 
су из Петрограда засебним возом.

Петроград 29. јула. Код Воличика Аустријанци су 
дигли мост на пограничној ријеци Збручу. Аустри- 
јанци нијесу пријешли границу.

Ниш. 29. јула. Сазнајемо из доброг извора да је 
у Далмацији букнула народна револуција.

Лондон. 29. јула. Нијемци су код Лијежа изгуби- 
ли 25 хиљада људи. Молили су Белгију за примир- 
је од 24 часа.

Петроград. 29. јула. Десети корпус њемачке вој- 
ске, потпомогнут коњицом поново је напао посљед- 
ње ноћи на Лијеж, али је био одбијен са губитком 
од 1500 људи. Једна ваздушна лађа Цепелин, која 
је за вријеме борбе летјела изван Лијежа, униште- 
на је ватром из пушака. Шест њемачких официра, 
преобучени у енглеске туристе, продрли су у кућу 
гувернера Лијежа, али су их похватали и погубили.

У Сјеверном Мору крај острва Оркнеја от- 
ночела је борба између њемачке и енглеске флоте. 
Према извјегитају енглескога адмирала, Енглези 
су отјерали непријатељску флоту ка холандским 
обалама.

Петроград. 29. јула. Ђенерал Ратко Димитријев, 
ранији бугарски министар у Петрограду, ступио је 
у руску војску.

Петроград. 29. јула. Дума је у ванредном засје- 
дању дискутовала о мјерама, које рат изискује. По- 
слије говора предсједника Думе, узео је ријеч Пред- 
сједник Министарског Савјета. Оба говорника су 
изјавили, да је Русија нападнута и да ће у овоме 
оружаном сукобу употребити све своје силе да са- 
влада, уз припомоћ својих пријатеља, свога непри- 
јатеља. Послије тога узео је ријеч Сазонов и иста- 
као нелојалност и лицемјерност Њемачке, која је 
парализовала све мирољубиве напоре Русије. Он 
је објаснио да је Русија морала одговорити на иза- 
зивање, јер би одбијање, да узме у загититу Ср- 
бију, значило за Русију одрииање од својих вјеков- 
них традииија. Министар финансија истакао је фи- 
нансијско и економско стање Русије, које допушта 
земљи да са спокојством помишља на жртве, које 
изискује рат. Министар је побројао за тим мјере, 
које мисли предузети да би нашао изворе. Сви су 
говорниии из свију партија и свију народности 
ријеилили да Русија у садањем рату нредставља 
једну велику уједињену породицу у којој ће се 
све неслоге заборавити и р којој чланови имаЈу 
једну једину мисао: спасти част заједничке отаџ- 
бине. Дума је једногласно изгласала све законске 
пројекте, које је Влада тражила. Послије гласања 
предсједник је прочитао царски указ о закључивању 



сједница, које се истим сазивају са 1. фебруара 
1915. године најдаље. Царевински савјет усвојио је 
све законске приједлоге, које је Дума изгласала. Он 
је учинио топле овације члановима Владе.

Петроград, 29. јула. Министарски Савјет ријешио 
је да за вријеме рата замјена банкнота кованим 
златом буде суспендована. Народна Банка овлаш- 
ћена је да емитује банкноте за једну милијарду и 
двије стотине милиона рубаља као и да есконтује 
краткорочне државне бонове према потреби.

Из Берлина јављају дааш кругови сматрају стање 
Њемачке као веома озбиљно. Каже се да ће савезно 
вијеће бити ускоро сазвано. Јутрос држана је дуга 
конференција код канцелара. Присуствовали су принц 
Хајнрик Пруски, Генерал Молтке као и друге лич- 
ности. Стално кружи глас, да су предузеге важне 
мјере односно мобилизације.

Петроград. 29. јула. По вијестима, које је добио 
главни генералштаб, Нијемци су изгубили за ова 
посЈведња два дана у граничним чаркама близу 
Ајдкунена више од сто л>уди. Међу њима једног 
официра. Руси су заробили шест војника. Нијемци 
су имали велики број рањеника. У близини Ајдку- 
нена једна њемачка коњичка бригада избјегла је 
борбу с руском коњицом и побјегла је гоњена рус- 
ком арти.љеријском ватром. Пошто су Нијемии 
конфисковали аутомобиле разних руских путника 
у Њемачкој, не дајући за то никакву оштету, Ми- 
нистар Војни наредио је да се иста мјера примјени 
нрема свима њемачким и аустриским аутомобилима, 
који би се налазили у Русији.

Брисел. 29. јула. Већина њемачких трговачких 
кућа скидају своје фирме и своја њемачка имена. 
Антињемачке манифестације продужују се.

Париз. 29. јула. Трупе, које бране Лијеж, одбиле 
су све нападе Нијемаца. Између Везера и Меза 
Белгијанци су извршили контранапад и натјерали 
Нијемце у бјегство.

Париз. 29. јула. Генералштаб јавља званично, да 
је јутрос око 4 часа једна крстарица са четири дим- 
њака, за коју се сматра да је „Бреслава", избацила 
осам плотуна на варош Бон у Алжиру. 60 граната 
пало је у варош, једног човјека убиле и оштетиле 
неколико кућа. За тим је њемачка крстарица от- 
пловила ка западу, гдје се мисли да се сада туче 
са енглеском флотом.

Беч, 29. јула. Цар је примио у-аудијенцију новог 
јапанског амбасадора Сатоа, који му је предао 
акредитивно писмо.

Ниш, 29. јула. Депеша, коју је саопштила Атинска Агенција из 
Александрије, гласи, да је званично, по одлуци владиној, Египат 
огласио рат Њемачкој.

Алжир, 29. јула. Још нема никаквог потврђења вијести о хва- 
тању „Гебена" и „Бреславе* и о потапању „Пантера“.

Рим, 29. јула. Јуче у 5 часова „Гебен“ је напустио Месину и 
отпутовао у непознатоме правцу.

Париз, 29. јула. Нијемци и даље стријељају Елзашане који су 
осумњичени да дају обавјештења Французима.

Лондон, 29. јула. Енглеска влада објавила је пријеписку, која је 
прије рата измијењена између Едварда Греја и аустриског и њемачког 
амбасадора у Лопдону. Примјећује се нарочито нота аустро-угарског 
амбасадора, у којојсе говори о аустриском жалосном економском стању.

Лондон, 29. јула. Јавља се да је у Сјеверном Мору била битка 
измсђу’ енглеске и њемачке флоте и у којој су двијс њемачке оклоп- 
њаче, изгледа, потонуле. једна ухваћена а четврта побјегла.

Париз, 29. јула. Јуче су француске трупе пријешле на њемачку 
територију. Одредп кавалерије врше извиђање на њемачком земљишту.

Лондон, 29 јула. Краљ Ђорђе је примио Мартена нарочитог 
изасланнка предсједника Француске Републике.

Лондон, 29. јула. Аскит је у име диченера тражио од Доњега 
Дома овлашћење да се војна снага повећа на пет сгогина хил^ада 
људи.

Лондон, 29. јула. Енглеска флога ухватила је више њемачких 
трговачких бродова.

Париз, 29. јула. Француски амбасадор у Берлину у тренутку 
поласка био је злостављан од Нијемаца. Амбасадор је, изгледа, још 
у Мекленбургу.

Париз, 29. јула. Нијемци су ушли у Ј1ијеж, не заузевши ни једно 
утврђење. Борба се продужује по улицама Њемачки (убиши су врло 
велики. Белгијанци су отели непријатељу 27 топова.

Петроград, 29. јула. Енглсске се трупе продужују искрцаваги на 
континенту. Канада врши у велико мобилизацију. Ешлеска ескадра 
похватала је на педесет њемачких грговачких лађа. Новосји, које 
стижу из Лондона, јављају да је рат противу Њемачкс у ЕшлескоЈ 
врло популаран.

Петроград, 29. јула. Влада је објавила жуту књигу о прегово- 
рима, који су претходили рату. Ови документи доказују миродољу- 
биве намјере Русије до посљедњега тренутка. Два руска приједлога 
у циљу да се изгладе неспоразуми, Аустрија је одбацила. 11о том је 
Русија примила посредовање, које је предложио I реј, али ово посре- 
довање одбиле су Њемачка и Аустрија, приступајући војничким мје- 
рама. Због аустријске мобилизације Русија је објаснила у Берлину да 
њене мјере нијесу уперене против Њемачке. По том је дошла моби- 
лизација, а иза ње ултиматум и објава рата од страпе I Бемачке п 
то усред преговарања, а у пркос свечане изјаве аустријског Цара 
њемачкоме, да непријатељства неће почети прије завршетка прего- 
вора. Документима у овој књизи утврђује се изазивање од стране 
Аустрије, потпуна одговорност Њемачке због рата, а показује се 
отворено и искрено држање Француске и Енглеске према Русији.

Петроград, 29. јула. По обавјештењу главиога генералштаба 
Аустријанци су отворили паљбу противу наших пограничних стража 
на 12 сати прије објаве рата Русији од стране Аустро-Угарске.

Петроград, 29. јула. По обавјешгењима из Цариграда може се 
очекивати на предусретљиво држање Турске.

Атина, 29. јула. На пучини према острву Леукади примјећено је 
17 ратних лађа, које се крећу у сјеверном правцу

Софија, 29. јула. Собрање је изгласа ш мораторијум од три мјесеца 
и усвојило приједлог о обустави процеса противу бивших министара 
Стамбуловиста.

Беч, 29. јула. На граници сјеверне Галиције јуче и прекјуче биле 
су многобројне чарке између патрола и одјељења руских, која су по- 
кушавала да пријеђу границу, али су била приморана да се повуку. 
Малих судар.1 било је и на граници источне Галиције.

Петроград, 29. јула. Јављају из Пекинга, да је Кина изјавила 
неутралност.

Беч, 29. јула. Јуче је руски амбасадор са чиновницима амбкад.е 
и консулата осгавио Беч. Отпутовао је нарочигим возом к>и му је 
аустро-угарска влада ставила на расиоложење. При његовом поласку 
није било никаквог инцидента.

Софија, 29. јула. У добро обавијештеним круговлма увјеравају 
да ће влада поднијети сјутра собрању објаву опсадног сгања с об- 
зиром на међународне заплете.

Берн, 29. јула. Швајцарска влада је одлучила да прогласи не\- 
тралност Швајцарске. У прокламацији се нарочито каже да ће Швај- 
царска свим средствима одржати неутралност своје територије за 
вријеме рата.

Будимпешта, 29. јула. Бојкотовање робе француског поријекла 
све је јаче и проширује се на унутрашњост.

Лондон, 29. јула. Службено се јавља: Јуче је енглеска крстарица 
„Амфијон“ наишла на подморску мину и потонула. Било је 130 мртвих 
а 152 лица из послуге спасла су се, међу овима посљедњим налазе 
се један капетан и 15 официра.

Ниш, 29. јула. Код Руда у Боснн наше трупе трећег позива 
одузимају оружје од Турака и наоружавају Србе. 25. јула у 10 ча- 
сова ирије нодне чула се је јака пушчана ватра на босанској стрЈни 
више цркве села Црквице. Код Забрежја 25. јула у 4 часа по подне 
непријатељ је понова отпочео артиљеријску борбу са своје обале. Са 
свих сто избачених метака непријатељ нам није нанио ниједног гу- 
битка. 25. јула код Забрежја су наши губигци 2 мртва и 8 рањених 
док је непријатељ само на тој обали имао 1 рањеног заробљеног и 
3 здрава заробљена, сви који су пријешли. 25. јула од 8 часова до 
11 по подне, непријатељ је тукао артиљеријом Смедерево. Губитака 
у људима није било.

Ниш, 29. јула. У току јучерашњег дана било је јачег пушкарања 
и чарки код Обреновца, Бадовинаца и код Лознице, и прошле ноћн 
Аустријанци су из топова великог калибра бомбардовали град био- 
градски. Жртава није било.
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