
БРОЈ 57. ЦЕТИЊЕ, четвртак 31. јула 1914. год. ГОДИНА VII.

ЦИЈЕНА:
ш 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

АДРЕСА: 
„Вјесник* Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
ЛЧебшк* СеИ^пб (МопСеж&го)

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

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Никшић, 31. јула. Њ. В. Краљ приспио је овдје /чче по подне 
са Књазом Мирком и Књагињицом Вјером. Гос^одар јеузео опидиран 
рапорат од дивизијара Сердара Вукотића о стању на хер'Цеговачком 
бојишту, много се ингересујући за појединости усијеха нашеГа оруж/а 
у тијем крајевима. Г7о томе су пред Краља били изведени за^обљени 
аустријски војници.

Међу њима их има од разних народности.
Они су пред Гбсподаром иродефиловали, и Он је надлежн 

власу има наредио да се с њима лијепо поступа. Г1 ред вече се Кра* & 
извезао кроз варош, свуда одушевљено поздрављен, па се на Капином 
пољу зауставио иред логором мусломана из Рожаја и околних кра- 
Јева. Они су дошли р великом броју с оружјем и као вјеони пода- 
ници и исиравни грађани црногорски ставили су отаџбини свој живот 
на расположење. Поздравили су I осподара бурним усклицима.

Синоћ јс I осиодар одржао ратни савЈет са дивизијарима Вуко- 
тићем и Мартиновићем.

Ниш, 29. јула. Предсједник Народне Скупштине 
упутио је ову депешу Предсједнику Парламента 
у Брисел: „Народна Скупштина. обузета осјећајима 
дивљења за храброст јуначке белгијске војске, чији 
славни отпор испуњава одушевљењем сва наша 
срца, хита да изјави белгијском парла.менту своје 
најтоплије поздраве и увјерење о својим дубоким 
симпатијама и високом поштовању.“ Предсједник 
Народне Скупштине, Андра Николић.

Петроград. 29. јула. Британске трупе заузеле су 
њемачку колонију Гого поред знатне обале, која 
је Енглеска.

Петроград. 29. јула. Из Уика, провинције Воли- 
нија, јављају, да је 26. и 27. јула бил.а борба из- 
међу руских и аустријских трупа близу Беречија 
и 11очајева. Одбијени Аустријанци њовукоше се 
према Радзивилову запаливши Броди, које су по 
том заузеле руске трупе и угасиле ватру. Многи 
СУ Аустријанци рањени, заробљени и одведени у 
Беречи. Непријатељ се лабаво борио, бацао оружје 
а војници се драговољно предавали.

Петроград. 29. јула. Енглеска је подигла 200.000 
војника, од којих је 20.000 искрцано у Белгији. Ен- 
глески војни ауторитеги сматрају послије неочеки- 
ваног успјеха и отпора Белгијанаца, да се њемачки 
план, који је одлучним ударом хтио да нанесе по- 
раз Французима, има сматрати као пропао. Лон- 
донски финансијери тврде да њемачка није у стању 
водити рат дуже од шест мјесеци. Енглеска зау- 
зима њемачке колоније. У боју код Алткирха Ни- 
јемци нијесу могли издржати јуриш Француза и 
побјегли су напустивши утврђења. Посљедњи те- 
леграми јављају да су Нијемци послије силних гу- 
битака напустили даље узалудно нападање на Лијеж.

Петроград, 29. јула. Саобразно одлуци, коју је 
донијела Дума 26. јула, упућен је овај телеграм 
Српској Народној Скупштини: „Русија прати с оду- 
шевљењем славне подвиге српске војске, на коју је 
пао први ударац непријатељев. Дума је увјерена да 
ће уједињени нанори Европе осигурати Славенима 
миран развитак".

Петроград. 29. јула. У многим ограничним селима 
њемачке су регуларне трупе замијењене коњицом 
и пјешадијом трећег позива. На граници до сада 
није било озбиљних сукоба осим малих чарки које 
су врло честе. Њемачке трупе које су раније биле 
расуте дуж границе прикупљају се све ближе руској 
граници у групама од два три пука.

Петроград. 29. јула. Нијемци су задржали руског 
министра просвјете као и 25 других чиновника на 
повратку у отаџбину.

Петроград, 29. јула. Преко жељезничке станице 
у Вилни прошло је шест вагона са заробљеницима

њемачккм, који су упућени у унутрашњост Четири 
рањена њемачка официра смЈештена су у мЈесноЈ 
бо.чници. Главни штаб саопштава да су рускегруп 
изба"иле из положаја 33. пјешадиЈски аустриЈски 
пук као и ,3- копљанички аустриЈски пук, који су 
сеУ бичи ч,„љ,ч ' 'и "а 1уго-западу од Радзивилова, 
се оили ушанчи. Збооажа Руси су исјекли вод 
у селу Калгче. Код . ? остатак чете је утекао у
из 15. аустриЈског пука, а напали на полуе-
нереду. Руси су код Волочинс.. -пг ПуКа, који је 
скздрон 12. аустријског копљанички. :чИка зароб- 
изгубио 16 мртвих, једног официра и 3 вор. -опЈва- 
љена. Преко Дњестра Руси су напали на 8. к. 
нички пук аустријски, који је изгубио 10 војники. 
До сада није било озбиљнијег судара. У цијелој 
Русији непрекидно трају патриотске манифестације.

Рим, 30. јула. Предсједник Сједињених Америчких 
Држава сазвао је нарочиту сједницу амбасадора у 
Вашингтону и понудио медијацију за измирење ра- 
тујућих страна. Покушај је пропао. Из Берлина 
признају да су Французи из Белфора продрли у 
горњи Елзас ка Милхаузу. Канада је ставила на 
расположење Енглеској 500 милиона квинтала бра- 
шна. Из Берлина телеграфишу да је генерал Билов, 
командант једне кавалеријске дивизије, а млађи 
брат бившег њемачког каннелара, погинуо у борби 
против Белгијанаца. „Бреслау" и „Гебен“ стигле 
су у Си 
угаљ. I 
швајцарских војних власти да пријеђе и станује у 
цЧвајцарској и добила за то одобрење.

ир на сјеверу Дио де Канеза, да прихвате 
Царица Марија Феодоровна тражила је од

5ерлин, 30. јула. Наставља се мобилизација. Стање 
њемач’ких трупа у Белгији непромијењено. Белгиј- 
ске и ф*оанцуске трупе сјединиле су се и нредузеле 
офанзиву по заједнички израђеном плану. Јапански 
адмирал Д1®ва заузео је с флотом њемачку колонију 
Киачеу, да освети три Јапанца, које су тамо Ни- 
јемци убили. Тврди се да ће Јапанци заузети ње- 
мачка острва у Окејанији. Амбасадор аустријски у 
Паризу изјавио ј%', Аустрија не узима учешћа 
у рагу Нијемаца 1.љ'отиву Француске. Француска 
влада одговорила је, дД та изјава не искључује мо- 
гућност, да ће усгрија .чотпомоћи Њемачку, тим 
прије, шго су трупе из Иц'сбрука већ пријешле у 
Њемачку. Аустријски амбасадДР лобио је пасош за 
полазак, а француски се налази ј°ш У Вечу.

Рим, 30. јула. Италија је учинил'51 корак у Бечу 
тражећи накнаду за штете, учињене / Вару итали- 
јанском подузетничком друштву прилик ом бомбар- 
довања Бара. Аустрија је одговорила да исплате 
учинити по свршетку рата.

Снадар, 30. јула. Усташи се налазе у Великој 
Малесији. Варош ЈЂеш чувају и утврђују Миридиги 
с Малисорима.

Париз, 30. јула. Шеф социјалиста Ерве, кад је 
улазио као војник са својим друговима у војсци у 
Милхуз, пјевао је марсељезу.

Петроград. 30. јула. Нијемци су покушали да из- 
баце из Милхуза Французе, али су били одбијени 
с великим губи7 цима. Озбиљан бој бије се између 
Француза и Нијемаца, код Фодјеа. 29. јула француске 
трупе дошле су у контакт с Нијемцима на цијелом 
фронту. Французи се боре свуда с одушевљењем и 
јуначки. Код Аврикура Нијемци су напали на фран- 
цуску авангарду, која се најприје мало измакла, а 
затим, кад је добила појачања, одбила је Нијемце 
с огромним губитцима. Француска артиљерија уни-



илила је њемачке батерије, осим тога Французи су 
отели три митраљеза и три топа. Нијемци обилазе 
Лијеж у правцу сјевера и наступају пут Брисла. 
Тврђаве у Лијежу још се увијек држе. Многобројне 
француске афричке трупе послате су у Белфор. Ен- 
глези су заплијенили њемачки брод „Ортего.Г са то- 
варом злата. Аустријски посланик оставио је Париз.

Атина. 30. јула. Командант грчкога пароброда 
„Романос" јавља, да је јуче видио „Гебен", како се 
био упутио Дарданелима.

Брисел. 30. јула. Тврди се да су сеЛијешка утвр- 
ђења још непрестано држала 27. јула до подне. 
Аргиљерија је дјејствовала у размацима. Нијемци 
су покушали да продру јужно од Намира. Белгиј- 
ска жандармерија заробила је уланске патроле и 
одвела их живе.

Лондон 30. јула. Јуче су њемачки подморски бро- 
дови напали на једну ескадру енглеских крстарица. 
Ниједна енглеска лађа није ни дирнута; један је 
њемачки подморски брод потопљен.

Лондон, 30. јула. Рајтерова Агенција јавља из 
Лијежа преко Брисела под датумом од 24. јула. 
Данас по подне наставља се бомбардовање Лијежа, 
које је отпочело у 11 часова и 30 мин. по подне. 
Синоћ је један одред њемачких улана успио нечу- 
веном дрскошђу да се пробије у варош, али су га 
белгијске трупе потукле и потпуно уништиле.

Париз, 30. јула. Прошлога петка, у вече, једна 
француска бригада пошла је пред Алкирх, који је 
био јако утврђен шанчевима, а бранила га је једна 
њемачка бригада. Французи су јуришали с нечу- 
веном храброшћу, а нарочито се одликовао један 
артиљеријски пук. Непријатељ је био истјеран из 
шанчева. Нијемци су побјегли напустивши и шан- 
чеве у другом реду па су чак и варош евакуисали. 
Један драгонски пук снажно је гонио Нијемце, на- 
носећи им велике губитке. Од Француза је рањен 
један пуковник и седам официра. Нијемци су усд 
пјели да утекну користећи се помрчином. Фран- 
цузи су при улазу у Алткирх били дочекини са 
одушевљењем. Сви гранични диреци били. су по- 
чупани и ношени су у триумфу улицама. Фран- 
цуска је престража у зору кренула д.аље не на- 
ишавши нигдје на Нијемце, који су бнли напустили 
своје шанчеве. Французи су ушли у пет часова 
по подне у Милхауз поздрављени од становништва 
френетичким акламацијама. Фра^цуска коњица гони 
њемачку аријергарду, наносеђ.и јој штегу. Фран- 
цуске предсграже утврдиле су се сјеверно'од Мил- 
хауза.

Лондон 30. јула. Рглјп1ерова агениија јавља из 
Брисла да су франиуске пгрупе заузеле Милхаусен. 
НиЈемии су имал’л зо хиљада људи онеспособље- 
них за борбу.

Рим. 30. ј'’ла< Агенција Стефани демантује вијест 
да је једав пОдмОрски брод ушао изненадно у при- 
стаништг. Шпеција прије неколико дана и да је 
тамо 'задржан и разоружан од војних власги.

Берлин. 30. јула. (Из званичног њемачког извора) 
Непријатељ долазећи из Белфора наступа горњим 

Елзасом и налази се у Милхаузу. Његову снагу 
сачињава вјероватно седми војни корпус и једна 
дивизија, која припада Белфорском гарнизону. Наше 
трупе одбациле су непријатеља са једне јаке пози- 
ције, западно од Милхауза на југу. Наши губитци 
незнатни. Француски губитци су знатни.

Петроград, 30. јула. Нијемци су пријешли ријеку 
Вислу.

Петроград, 30. јула. Вијест, која се пронијела у 
иностранству да су Нијемци узели Варшаву исго је 
тако крупна лаж као и вијест о побуни у Пољској, 
у којој је напротив мобилизација изведена у пот- 
пуном реду и у сред великог одушевљења.

Брисел, 30. јула. Путници који долазе из Берли- 
на, причају, да у Берлину влада велико узбуђење. 
Долазило је до манифестација против њемачког 
цара и престолонашљедника, на главним улицама 
пријестонице, а нарочито у улици „Унтер ден Лин- 
ден“. Тврди се да су Белгијанци били приморани 
да попусте пред многобројним Нијемиима; нијесу 
могли да их спријече да уђу у Лијеж- Њемачке су 
трупе ушле између утврђења у варош, али су у гвр- 
ђења још непрестано у рукама Белгијанаца. У 
околини вароши и по њеним улицама свуда су го- 
миле њемачких љешева. Увјеравају да су борбе 
биле тако исто убиствене, крваве и велике као за 
вријеме Руско-Јапанског рата. Цар је упутио бел- 
гијском краљу гелеграм у коме се диви ваљаности 
његове храбре војске.

Париз, 30. јула. Потврђује се да је Француска 
објавила рат Аусгро-Угарској.

Париз, 30. јула. Французи су заузели Колмар.
Петроград. 30. јула. Сазонов је одржао у Думи 

говор, који је био јако поздрављен. Сазонов усгаје 
против лажних навода непријате.ља Русије. Русија 
није изазвала рат. Њена политика била је увијек 
мирољубива, што доказује њено држање за вријеме 
Балканских ратова; али у садањим приликама, Ру- 
сија није могла да заборави своју улогу заштитнице 
Балканских народа, нити улогу велике силе, којој 
пријети Њемачка. У говору је између осталога 
навео, да је Аустрија успјела да посије сјеме раз- 
дора између Бугарске и Србије, али је изразио жељу 
да дјело уједињења православних Балканских на- 
рода, и поред свијех искушења, неће бити уништено. 
Позивајући се на документе објављене у оранџастој 
књизи, која је јуче изнијета пред Думу, излаже 
разлоге, који су довели до рата.

Ниш. 30. јула. Врховна Команда издала је овај 
извјештај о стању на бојишгу: Непријатељ је јуче 
гађао артиљеријом Биоградски град и Дунавски Кеј. 
Примјећује се да се непријатељ утврђује на својој 
обали према српском пристаништу у близини же- 
љезничког мосга. Јучер су неколика наша добро- 
вољца пријешла преко Саве и извршила корисна 
ближа извиђања. Непријатељ је јуче гукао слабом 
артиљеријском вагром и Дубравицу.

Рим. 30. јула. На граници Галиције Руси су пот- 
пуно сасјекли три пука аустријске кавалерије.

Аустријски посланик у Риму напустио је сасвим 
Рим. На његово мјесто долази барон Макио.

Штампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власпик и одговорни уредник проф Јован Николић.


