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ЦИ ЈЕНА:

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

ЗА ЦРНУ ГОРУ БРОЈ 10 Г1АРЛ
ЗА СТРЛНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и Г1ЕТКОМ

ВЈЕСНИК
АДРЕСА: 

„Вјесник“ Цетиње, (Црна Гора)

АОРЕ88Е:
„\Че$пЈк“ Сеиј&пе (Моп(бп^го)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника** 
а претплату и огласе Администрацији 

Огласи се наплаћују по погодби

Велики пораз Лустријанаца код Цвра и Јадра
НИШ, 7. авгу ста. Српско оружје однијело је велику побједу 

код Цера иријеке Јадра. Непријатељ се повлачи на цијелом фронту; 
натпе га трупе енергично гоне.

Непријатељ је имао огромне губитке. Плијен је врло велик. 
(Званично.)

КРАГУЈЕВАЦ. 7. августа. Српска војска на Церу и Јадру до- 
била је велику битку. Непријатељ се повлачи на цијелом фронту. 
Наше трупе га снажно гоне. Непријатељу су наиесени велики гу- 
битци.

КРАГУЈЕВАЦ, 8. августа. Велика Битка код Дрине и Љеш- 
нице завршила се данас прије подне сјајном побједом српске војске. 
Тучен у свима правцима непријатељ нагло отступа, хитајући, да се 
дочепа својих мостова на Дрини. Наша га војска узастопно гони 
и већ туче његове мостове. .У свом бјегству непријатељ оставља за 
собом богат плијен. Заробљено је мноштво официра и војника. За- 
плијељеио је, колико се до сада зна, 40 топова, од којих је велики 
број хаубица, мноштво коња и осталог убојног материјала. Непри- 
јатељ оставља за собом цјелокупне пољске болнице, са свим персо- 
налом и прибором. Плијен се још прикупља и пописује. Непријатељ 
је претрпио огромне губитке. Има читавих пукова, који су потпуно 
унигатени.

КРАГУЈЕВАЦ, 8. августа. Поводом прве побједе на Церу до- 
бивене 4. ов. мј. Његово Краљ. Височанство Насљедник добио је 
од Његовог Царског Височанства Врховног Главно-Командајућег 
Великог Књаза Николаја Николајевића овај телеграм: „Добивши 
извјештај о сјајној српској побједи, одржаној славном српском војском, 
од стране своје као и од цијеле братске Руске војске, из дубине душе 
честитам прву побједу, која је Божјом помоћу почетак срећних и 
даљих будућих побједа. У мом лицу цијела Руска војска кличе 
громко српским побједиоцима: Живјели! Живјели! Живјели!“.



Ниш, 5. августа. Начелник среза Кључког теле- 
грамом од 4. ов. мј. јавља: Јучер цио дан и данас 
била је са наше стране принрема и размјештај је- 
диница. Јуче у шест и по часова у вече отпочела 
је на цијелом фронту с наше стране топовска и 
пушчана ватра. Аустријанци не одговарају. Око осам 
часова наша артиљерија отпочела да туче Ада-кале. 
Према извјештају стражара појавила се је ватра на 
мјесту, гдје су биле двије аустријске лађе. Изгледа 
да оне горе. Артиљерија у Текији дјејствује. Бате- 
рије сакрчвене на Адакале ућуткане су. У данаш- 
њем телеграму јавља даље: Борба је вођена, на 
цијелом фропту текијскога одсјека. Дјејствовање 
артиљерије силно је. Између аустријске обале и 
Ада-кале утопљене су двије њихове лађе. Пору- 
шена је жељезничка станица код Оршаве. Фабрика 
гаса на обали око осам часова порушена, а штек 
оршавски упаљен. Пјешадија у опкопима на обали 
пред Оршавом тучена је успјешно. Ватра гранат- 
ска и шрапнелска запалила је источни дио вароши. 
Ватра је брзо локализована. Осгрво Градина ту- 
чено је јаком ватром. Лађе и шлепови, уз исту 
обалу сакривени, јако су оштећени. Јутрос је отво- 
рена ватра на Градину и источни дио вароши. Не- 
пријатељ је одговарао ватром из брзометне арти- 
љерије. Вођен је дуел између наше и њихове арти- 
љерије и наша је остала надмоћнија тако, да не- 
пријатељ јуче и данас није могао ни један метак 
да убаци у Текију нити је могао да руши.

Ниш. 5. августа. Из Охрида јављају да су мусли- 
мански представници из Охрида и околине дошли 
корпоративно у начелство округа охридског и из- 
јавили краљевској влади своју најусрднију захвал- 
носг и велику оданост пријестолу на доброти, која 
им је учињена шиљањем заступника великог муф- 
тије и давањем права, која муслимани од вајкада у 
Србији уживају.

Крагујевац. 5. августа. Код Вишеграда води се 
упорна борба око заузимања утврђења испред ва- 
роши. Један дио тих утврђења већ је у нашим ру- 
кама. Једно наше одјељење порушило је жељезничку 
пругу између Вишеграда и Горажда. Наша арти- 
љерија јако је оштетила жељезничку станицу Мед- 
веђа. Извјесни дјелови пријешли су преко Дрине.

Крагујевац. 5. августа. Битке се још бију према 
Дрини. Крајња непријатељска колона потучена је и 
нагло приморана на повлачење. Том приликом наше 
су трупе заплијениле 14 топова, велики број пу- 
шака, муниције и спреме. Више непријатељских напа- 
да наше су трупе храбро одбиле. У свом повла- 
чењу једна непријатељска колона починила је велико 
варварство; она је побила знатан број мјештана, 
не штедећи чак ни дјецу. Нађено јеоко15 љешева 
закланих дјечака. Некима од ових биле су очи из- 
вађене. Многе жене силоване. (Ова депеша ратног 
пресбироа у вези је са борбама око Лознице и 
Шапца, на које се односила јучерања депеша вр- 
ховне команде, коју смо објавили у посљедњем 
извјештају од 4. августа).

Крагујевац. 5. августа. На цијелом сјеверном 
фронту непријатељ је тукао рјеђом артиљеријском 
ватром Обреновац, Аду Циганлију и Илићево брдо 
код Биограда.

Петроград. 6. августа. Демантује се одлучно као 
потпуно измишљена вијест из бечких извора, да 
је руска влада затражила од порте, да одмах до- 
пусти пролаз руских рагних бродова кроз Дарданеле.

Петроград. 6. августа. Званично се јавља 4. авг. 
у подне: Коњичка дивизија аустријска примакла се 
линији Городок Кузмино. Руска коњица ступила 
је у борбу. која је трајала пет сати. Непријатељ је 
одбијен уз велике губитке. Бојно поље прекривено 
је аустријским љешевима.

Петроград. 7. августа. Руске трупе заузеле су 
град Гумбинен, заробиле 12 њемачких топова и 
много војника.

Париз. 7. августа. Адмирал Буе де Каперер теле- 
графисао је Министру Марине, да је јутрос изне- 
надио код Бара аустријску крстарицу, типа „Зента", 
и потопио је.

Брисел, 7. августа. Њемачка је понова предло- 
жила Белгији да обустави непријатељства, обећа- 
вајући јој повољан уговор, али је овај предлог од- 
бијен с индигнацијом.

Париз, 7. августа. Прва њемачка заробљена зас- 
тава развијена је на прозору Министарства Војног 
у Паризу.

Париз. 7. августа. Њемачке трупе одбијене су 
с великим губитцима сред Донона и Сиреја. Ни- 
јемци су пребачени на десну обалу Меза. Французи 
се чврсто држе у подножју Вогеза и напредују у 
горњем Елзасу.

Ниш. 7. августа. Аустријанци су бомбардовали 
Биоград јаком артиљериском ватром. Погођено је 
више магазина и кућа, па и кућа у којој су интер- 
нирани аустријски поданици, гдје је било више 
смртно и лакше рањених.

Ниш. 7. августа. По извјештају среског начелника 
у Владимирци доведена су 84 аустријска војника 
из 27. пјешадијског пука, који су заробљени у би гци 
на Церу. По њиховом причању то је све што је 
остало од овога пука, који је сав изгинуо у борби 
заједно с официрима.

Париз, 7. августа. Вијести из Лијежа и околине 
добре су. Са утврђења се непрестано подржава 
борба. Белгијске трупе, које бране мјесто, опет су се 
формирале на западу и предузеле офанзиву. Бел- 
гијанци су разорили жељезничке мостове иза Ни- 
јемаца и на тај начин су омели њемачкој војсци 
снабдјевање храном.

Брисел, 7. августа. Главни штаб демантује да је 
спаљена жељезничка станица у Лијежу. Нијемци се 
и даље повлаче у своје логоре. Њемачка команда 
врши многобројна извиђања. Заробљени у борбама 
код Маријана и Пиража изјављују да је борба била 
једна од пајжешћих. Непријатељ је био деморали- 
сан. Пољаци су изјавили, да су сами гледали да 
буду заробљени. И остали резервисте као и По- 
љаци изјављују, да је овај рат апсурдан и и да је 
дошло до протеста чак и до буне у појединим ва- 
рошима. Сви се војници туже на рђаву храиу.

Париз, 7. августа. Нијемци су напали варош Ди- 
нан са једном дивизијом, неколико батаљона пје- 
шадије и митраљешким одредима. Француска ко- 
њица их је одбила и они су се у нереду повукли 
на десну обалу ријеке Меза. Французи су заплије- 
нили више стотина уланских коња. Полет Француза 
је изванредан и он је одушевио Белгијанце. Фран- 
цузи су пожњели нове успјехе испред Сиреја, гдје 
су приморали поново баварске корпусе да се по- 
вуку. Французи су заузели позиције с оне стране 
границе у горњем Елзасу. Ситуација је изванредна 
за Французе, који се чврсто држе у подножју Вогеза.

Париз, 7. августа. Холандске трупе, које стацио- 
нирају на њемачкој граници, почињу да показују 
своје незадовољство према Нијемцима. Из исказа 
њемачких дезертера излази, да се њемачки војници 
јако плаше борбе прса у прса, на бајонет. Њемачки 
пјешадијски официри жале се да њихов напад није 
био довољно заштићен. Морал у њемачким лого- 
рима постао је рђав послије неуспјеха код Лијежа 
и због немања хране. У Француској опет отпочиње 
ностепено жељезнички промет на свима жељезнич- 
ким пругама изузев оних на истоку.
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