
БРОЈ 62. ПЕТИЊЕ, четвртак 7. августа 1914. год. ГОДИНА VII.
ЦИЈЕНА:

за Црну Гору на годину 10 перп., на по год.
5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА Црну Гору број 10 плрл 
зл Стрлне Земље број 20 ПЛРЛ 

лист изллзи
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

А Д Р Е С А: 
„Вјесник" Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ58Е:
и\’је$пЈк“ СеНЈ^пе (МоМепеЦго)

Рукопнсе вал>л сллти Уредништву „Вјесника" 
л претпллту и огллсе Администрлцији 

ОгЛАСИ СЕ НЛПЛАЋУЈУ 11О ПОГОДБИ

Осјеченица, 6. августа. Јуче зором око 5 ссати осуо је противник 
силну тоиовску ватру са фортица Дврсника и (рколних пољских утвр- 
ђен>а на наше иоложаје. По жестини и интензгивности акције непри- 
јатељске артилерије могло се одмах закључитги да аротивник има 
најозбиљније намјере, да нас енергично наиане на цијелом фронту и 
у случају успјеха да сломи наш фронт и продре>у уНутрашн>ост земље. 
Главни командант херцеговачког одреда Дивгцзијар Сердар Јанко 
ВукотиК дао је одмах потребне дисиозиције н(аШим труиама и сам 
лично иошао на иозици/е на лијевом крилу гдЈје је очекивао, као што 
Је и било, да Ке непријатељ уложити сву своју, снагу да сузбијањем 
лиЈево! крила оа вари сво/ илан. Цијела линијеа наших предн>их ОД’ 
јељења од Кличевца до Омутића налазила се шод најјачом топовском 
паљбом на коју је одговорила с успјехом наш>а артиљери :а ирима- 
Јући борбу. Нашу војску нарочито је обрадовалло кад је аосматрала 
како наша опсадна артиљерија засипа Дврсни^ својим гранатама. 
У оиште читава њезина даља акција у току дагна била је успјешна и 
нанијела је Дврснику велике штете. Око 1 сатги изјутра примјећено 
је једно одјељен>е аустријске кон>ице граховскилм пољем и брзо иза 
тога неиријатељ је иочео да наступа и пријеииа0 у напад у цијелоЈ 
линији. Наше труие су се одважно брзо нашЛ(е на борбеним поло- 
жајима, који су им били одређени и енергичгцо примиле бој. Као 
што се предвиђало, непријатељ је наступао да изведе главни удар на 
наше лијево крило, или згодном употребом нпШих резерва онемогу- 
ћено је не само свако изненађење него је неиргијатељ морао претрп- 
јети осјетан пораз. Бој је трајао једнаком Жгестипом све д0 р ,Чрак. 
Непријатељ је показао врло много енергије у цападу, али и наше 
трупе непоколебиву одлучност да сузбију непргиЈатеља. На свима тач- 
кама противник је био сузбијен и одбачен, посллије чега су наше труие 
иријешле у настуиање. Непријатељ је био изне>нађен енергичним от- 
иором на који је наишао, тим више што се знш према исказима за- 
робљеника да је иротивник озбиљно припремаО) овај напад пошто су 
му дошла знатна појачања из Рисна и Требињса. Непријатељско огор- 
чење ради тога било је толико, да је у неколи/ко махова тукао шрап- 
нелом своје трупе како би спријечио њихово бјјегство и приморао их 
на наступање, али све му је било узалуд. У м/рпк јс борба престала 
и завршена погпуним поразом непријатељ,а. Фортови с Дврс- 
ника нијесу се више чули као обично и заћутацт Су. На бојном пољу 
противник је оставио мноштво мртвих и ран>сеНих. Ноћ је прошла 

ПРОТЧВН(Ц^ уруруц ОЈЈСУУЈШ. V 
правцу југозападном од Дврсника и Лисца. — Нарочити извјештај

Ниш, 5. августа. На Дрини се воде јаки бојеви 
који јонЈ нијесу приведени крају. На извјесним дје- 
довима нашег фронта наше трупе су имале врло 
велике резултате. Извјесни непријатељски дјелови 
тучени су и нагнани у повлачење. Једна неприја- 
тељска брзометна багерија са запрегом, људством 
и официрима заробљена је. Непријатељ је имао 
знатне губитке и Савом примјећено је како плове 
непријатељски љешеви. Наше трупе боре се најве- 
ћом храброшћу. Јуче је непријатељ тукао слабом 
и лаком ватром артиљеријском Обреновац и нешто 
јачом но до сада Биоград. Према Пожаревцу не- 
пријатељ није предузимао ништа. (Овај телеграм је 
ранијег датума од онога, којим се јав.ља о потпу- 
ном поразу Аустријанаца код Шапца. Ур.)

Петроград. 5. августа. Цар и царска породица 
праћени од предсједника мин. савјета и чланова 
кабинета провешће неколико дана у некадашњој 
руској пријестоници Москви. Они ће узети учешћа 
у више свечаности, којима ће присуствовати амба- 
садори Француске и Енглеске. Цар и царска поро- 
дица вратиће се одмах у Петроград. На москов- 
ској станици дочекали су Цара и царску породицу 
представници вароши и предсједник општине који 
је одржао говор. У говору је казао да никаква 
искушења не могу да заплаше руски народ, који ће 
сједињен са својим владаром изаћи оснажен из ве- 
лике борбе да би ступио у еру — славе и мира. 
Огромна маса свијета, која је била преплавила про- 
стор код станице и околна мјеста, френетички је 
поздравила царску породицу. За то вријеме зво- 
нила су сва звона на московским црквама. Царска 
породица је прошла колима кроз варош, која је 
цијела богато искићена и величанствено као никада 
до тада украшена. Свештенство је пресријетало 
Цара при пролазу са литијом.

Петроград. 6. августа. Телеграми из Брисла јав.љају, 
да се утврђења код Лијежа непрестано држе и ако 
су Нијемци заузели централни појас.

Петроград. 6. августа. К^од Торчемона у БелшЈи 
разбијени су њемачки седми и дванаести корпус. 
Нијемии су се новукли назад ка Барсну.

Петроград. 6. августа. Руска коњица упиштила је 
код села Залозка једну чету 35. пука ландвера за- 
робивши 160 људи. При заузимању Сокала су па- 
тјерани у панично бјегство два баталиона XI. корпуса 
и три коњичка пука друге и четврте дивизије, а 
одред ландштурма разбјегао се по околној шуми.

Петроград. 6. августа. Холандска војска уништила 
је њемачку патролу у Лимбургу.

Петрогоад. 6. августа. Генералштаб саопштава: 
2. августа било је борбе код Ајдкунена, која је тра- 
јала до у вече. Руске трупе задржале су све своје 
положаје. У борби код Кјелца руске трупе натјерале 
су једну аустриску коњичку дивизију да се повуче; 
руска коњица одбила је нови напад Аустријанаца 
који су наступали ка Томашову и поред огорчене 
одбране пепријатељске руска коњица је заузела 
Кјелце. Аустриски коњички одреди који су вршили 
извиђање по доласку сусрели су се са руским тру- 
пама, али су избјегли сукоб. Близу станице Балинка 
па жељезничкој прузи за Подолск, ухваћен је један 
аустриски аероплан са једним официром и једним 
ђЛЈрЖОМ,.

Париз. 6. августа. „Фигару" јављају из Брисла, 
да је њемачки владајући књаз од Липе са својим 
сином погинуо у једној борби у Белгији.

Лондон. 6. августа. Енглески адмиралитет је из- 
дао наредбу команданту енглеске флоте у Средо- 
земноме Мору да одмах нападне Аустрију.

Атина, 6. августа. Веницелос је изложио спо- 
љашњу ситуацију некадашњим шефовима кабинега 
који ће сјутра бити примљени у аудијепцију код 
Краља.

Петроград 6. августа. Фрапцуско-белгијске трупе 
задале су пораз њемачкој коњичкој дивизији која 
је покушала да заузме Диет.

Париз. 6. августа. Француска располаже кредитом 
од двије милијарде седам стотина педесег милијона 
франака за народну одбрану.

Петроград 6. августа. Главни Генералштаб јавља 
под 1. авгусга како је једно аустријско одјељење 
четвртог хусарског пука и деведесет петог пјеша- 
дијског пука пријешавши руску границу било по- 
гучено у долини Метрике и ударило у повлачење 
остављајући у руским рукама велики број зароб- 
љеника. 2. августа два њемачка дестројера су безус- 
пјешно бомбардовала Поланген.

Петроград. 6. августа Јављају из Токиа, да је ја- 
панска влада доставила амбасадору Њемачке улти- 
матум, тражећи да њемачка влада преда Јапану 
луку Кјао-Чао у року од мјесец дана без икакве 
штете. Рок за одговор Њемачке јест седам дана.

Петроград, 6. августа. Јапанска влада је публи- 
ковала изјаву дајући на знање да мобилизација 
Јапана има за циљ да штити мир на Далеком 
Истоку и да отклони узроке који могу мир дове- 
сти у питање. Јапан је предузео мјере за заштиту 
интереса који су гарантовани у јапанско-енглеском



уговору о савезу, с тога је Јапан и упутио Ње- 
мачкој позив, да њемачке ратне лађе одмах на- 
пусте јапанске и кинеске воде и да Њемачка преда 
Јапану Кјао-Чао. Ако Јапану никакав одговор не 
дође до 10. августа у подне. он задржава за себе 
слободу акције.

Брисел, 6. августа. Главни генерал-штаб деман- 
тује вијести о предаји ма којега лијешког утврђења. 
Јавља се за неколико чарка на разним мјестима.

Париз. 6. августа Французи су заузели варош 
Аклазал. Француска артиљерија дохватила је не- 
пријатеља с бока што је јако омогућило маневри- 
сање пјешадије.

Париз. 6. августа. Руси су однијели побједу на 
Дњестру. Четири аустријска коњичка пука иот- 
пуно су поражени.

Петроград, 6. августа. Руси су нагомилали и скон- 
иентрисали три милиона и двије стотине хиљада 
људи на руско-аустриској и њемачкој граници.

СоФија. 6. августа. Прекјуче је министар пред- 
сједник Радославов на тражење руске владе послије 
дугог савјетовања са Краљем и у кабинету дао 
руском посланику Савинском ову вербалну ноту: 
„Бугарска ће очувати најстрожију неутралност за 
вријеме кризе и док траје ова криза, коју Европа 
сада преживљује." Синоћ је министар предсједник 
Радославов групи својих блиских партизана дао 
изјаву, која даје нову гарантију за мирно држање 
Бугарске.

Ниш, 6. августа. Из Биограда јављају: Неприја- 
тељсгва су трајала преко цијеле ноћи. Непријатељ 
је отворио митраљешку ватру на наше патроле. 
Примјећен је велики број непријатељских љешева 
по Сави. Од јутрос непријатељске батерије са бе- 
жаниских положаја гуку Топчидер и Баново Брдо.

Крагујевац, 6. августа. 3. ов. мјес. прошао је у 
мањим сукобима, значајни сукоби су тек у изгледу. 
Јучер по подне непријатељ је тукао артиљериском 
ватром скелу обреновачку. Извјесни наши дијелови 
пријешли су Дрину и успјешно дјелују по Босни.

Париз. 6. августа. Војне онерације на дан 30 јула 
биле су на цијелом фронту. Многобројни сукоби. 
Нијемци су добијали појачање а Французи исто 
тако. Французи су задобили врхове Вогеза, а јучер 
у вече кланце Нионома и Сен Мериа. Послије жес- 
токих борба, које су отпочеле у јутру, Французи 
држе врхове који доминирају. Омањи један фран- 
цуски аероплан погођен је зрном и официр на њему 
рањен, али је ипак стигао у Белфор пошто му рана 
није опасна. Француски губитци код Алткирхена 
нијесу већи од сто мртвих и рањених.

Петроград, 6. августа. Руске трупе продрле су 
30. јула на аустријско земљиште долином Штира 
гонећи пред собом непријатељске предстраже.

Брисел. 6. августа. Главни Генералштаб белгиј- 
ске војске јавл>а, да су Нијемци одбивени свуда.

Земљиште јужно од Меза очишћено је од ње- 
мачких трупа. Француске и белгијске трупе преузеће 
напад по образованом споразумном плану.

Трст. 6. августа. Јављају из Драча, да је међу- 
народна контролна комисија изгласала милион круна 

ИЈтампа Кр. Ц. Државне Штампарије

за арбанског Књаза. Енглески официри отпутовали 
су 25. јула за Холандију; два њихова друга који 
су заробљени, сљедоваће им, чим буду пуштени у 
слободу. Увјеравају да су побуњеници готови да 
закључе мир.

Париз. 6. августа. 2000 Нијемана ратних зароб- 
љеника који долазе и.з Белгије биће интернирани 
у Француској. Многобројна свирјепства су почињена 
од Нијемаца, који пред трупама гоне елзашке жене 
и дјецу.

Париз, 6. августа. Италијански амбасадор распро- 
стро је по цијелој Француској прокламацију, јавља- 
јући Италијанима да могу мирно остати гамо гдје 
су у Француској, гдје с њима са симпатијама пос- 
тупају.

Париз, 6. августа. Листови су сложни у томе, 
да су њемачке ратне лађе „Гебен“ и „Бреслава", 
које су ушле у Дарданеле са њемачком заставом 
и визитирале грчке и француске лађе, поврије- 
диле неутралност Турске. Владе Тројног Споразума 
донијеће одлуку о мјерама, које ће се предузети 
да се Турска доведе до тачнијег схватања дужно- 
сти неутралне силе. Листови се надају да I урска 
неће своју огромну обавезу која је без заштите 
излагати опасности од акције савезничких сила. То 
би значило смрт. Поводом рата са Аустријом па- 
риски листови кажу да ће француске и енглеске 
флоте које су постале слободне приморати аустриј- 
ске лађе да дигну блокаду са Црне Горе, која је 
вријеђала равнотежу на Јадранском Мору и нано- 
сила штету иитересима Италије.

Париз. 6. августа. Јављају из Цариграда, да су 
амбасадори свију Сила из Тројнога Споразума, чи- 
нили корак код Великог Везира да га опомену на 
поштовање уговора „Тан" јавља из Лондонада је 
турски амбасадор дао у пријепису формално увје- 
рење да Порта мисли остати погпуно неутрална и 
да је ријешена не улуштати се ни у какву авантуру 
или авантуристичку политику.

Петроград, 6. августа. Царским указом наређено 
је I. да се обуставе све повластице и привилегије 
које су уживали поданини непријатељских држава 
на основу закључених уговора; 2. да се задрже као 
заробљеници поданици непријатељских држава који 
су војни обвезници; 3. да се овлашћују власти да 
ове поданике могу изагнати из Русије или их могу 
премјестити у разне покрајине Царевине; 4. да се 
узапте и конфискују лађе непријатељских држава 
које су могле послужити војним циљевима; 5. да 
се овлашћују поданици неутралних земаља да обав- 
љају своје послове; 6. да се само под условом уза- 
јамности испуњавају одредбе „париске поморске 
деклариције од 1856. године“, затим петроградске 
декларације од 1858. о употреби експлозивних зр- 
на, и „женевске декларације" од 1906. о условима 
територијалног рата и двију декларација потписа- 
них на првој хашкој конференцији 1899. о гуше- 
ћим гасовима и експлозивним зрнима, као и од- 
редбе уговора потписанога на другој хашкој кон- 
ференцији од 1907. године.

Аустриски заробљеници. Синоћ су у пријестоницу доведени 
заробљени аустриски морнари и официри, који су ономад, приликом 
поморског боја код Будве, испливали на нашу обалу и спасли се. 
Заробљених морнара има 132, а официра 14.

Власник и одговорни уредник проф. Јован Николић.


