V prvních jarních měsících tohoto roku bylo obyvatelstvo říše rakousko-uherské vzrušeno vážnou
nemocí Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I., která ve stáří 84 let byla nebezpečnou. Leč
panovník z nemoci šťastně vyvázl a po zotavení odejel koncem měsíce června k letnímu pobytu do
Išlu.
Však nebylo Mu tam dopřáno klidu. Dne 28. června rozšířil telegraf smutnou zprávu, že v Sarajevu
zastřelen byl Jeho cís. a král. Výsost následník trůnu pan arcivévoda František Ferdinand a Jeho
vznešená choť Žofie vévodkyně z Hohenburgu.
Zpráva tato přišla do Brna, když tisíce a tisíce českého lidu bylo přítomno sokolským slavnostem
v Brně, které ovšem následkem této truchlivé události byly hned prvního dne přerušeny.
Pan arcivévoda se svojí chotí prohlíželi město Sarajevo projížďkou v automobile. Při této projížďce
učiněny byly na pana arcivévodu dva attentáty. Prvý pumový se nezdařil. Po něm učiněna zastávka
v sarajevské radnici, kde pan arcivévoda rozhodl pokračovati v prohlídce města vzdor všemu
nebezpečí, před kterým byl varován. A z této prohlídky živ se nevrátil. Mezi diváky byl 19letý mladík
národnosti srbské jménem Princip, který dvěma ranami z brovningu zasáhl smrtelně oba vznešené
manžele. Oba byli ihned dopraveni do radnice, kde zemřeli.
V Nevojicích konány smuteční obřady dne 8. července, jichž se súčastnil sbor učitelský se žáky, dále
obecní zastupitelstvo, místní spolky a mnoho občanů jiných.
Po zahájeném vyšetřování s oběma útočníky bylo konstatováno, že spiknutí proti panu arcivévodovi
bylo sosnováno v Bělehradě a že srbské vládní orgány byly k tomu buď přímo nebo nepřímo
nápomocny.
Následkem toho podala c. a k. rak. uherská vláda královské srbské vládě v Bělehradě ve čtvrtek dne
23. července notu, ve které bezpodmínečně žádala satisfakci a vyžádala si určitou odpověď do 48
hodin.
V sobotu před 6. hod. večer dala srbská vláda rakousko-uherskému vyslanci neuspokojivou odpověď,
následkem čehož rak.-uherský vyslanec opustil ihned Bělehrad na znamení nepřátelského poměru.
V neděli ráno dne 26. července byla z rozkazu Jeho Veličenstva nařízena částečná mobilisace
rakousko-uherské armády a to 8 arm. sborů a v úterý dne 28. července formálně vyhlášena válka
Srbsku, což všemu obyvatelstvu bylo oznámeno proklamací Jeho Veličenstva ze dne 28. července.
Nyní následovaly události, které přivedly celou Evropu v horečné napětí.
Téměř ve všech evropských státech nařízena všeobecná mobilisace, v naší říši vyhláškou dne 31.
července.
Tou svoláni všichni branci do věku 37 let. V celé Evropě vzplanula válečná pochodeň a stojíme před
dlouho obávanou evropskou válkou.
Postup nejdůležitějších událostí byl následující:
28. června:

Atentát v Sarajevě.

23. července:

Ultimatum Rakouska v Srbsku.

25. července:

Mobilisace Srbska.

26. července:

Částečná mobilisace v Rakousku.

28. července:

Rakousko vypovídá Srbsku válku.

31. července:

Rusko a Holandsko nařídily všeobecnou mobilisaci.

1. srpna:

Nařízena všeobecná mobilisace v Rakousko-Uhersku, Německu, Belgii a Švýcarsku.

2. srpna:

Nařízena všeobecná mobilisace ve Francii a částečná v Turecku. Německo vypovědělo
válku Rusku.

3. srpna:

Německo ohlásilo, že je ve válečném stavu s Francií.

4. srpna:

Německo vypovídá válku Belgii. Anglie vypověděla válku Německu.

5. srpna:

Černá Hora vypověděla Rakousko-Uhersku válku.

6. srpna:

Rakousko-Uhersko ohlásilo válečný stav vůči Rusku. Srbsko vypovědělo válku
Německu.

13. srpna

Francie přerušila diplomatické styky s Rakousko-Uherskem a zahájila nepřátelství.

21. srpna

Ultimatum Japonska Německu.

22. srpna

Všeobecná mobilisace domobrany v Rakousko-Uhersku do 42 let.

23. srpna

Mezi Německem a Japonskem nastává válečný stav.

25. srpna

Rak.-Uhersko přerušuje diplom.styky s Japonskem a zahajuje nepřátelství na moři.

27. srpna

Vyhlášeno nepřátelství mezi Belgií a Rakousko-Uherskem.

Dne 12. září nastupuji vojenskou službu v Brně. Náležím k poslednímu ročníku domobrany 42 let.
Dopsáno 10. září 1914

Lad. Suchý
správce školy

Vracím se. Byl jsem dne 15. září před superarbitrační komisí v Brně uznán pro srdeční chorobu ku
zbrani neschopným a proto propuštěn. Vracím se dne 16. září, abych hned ujal se svého učitelského
úřadu.
L. Suchý
Dodatečně:
2. listopadu

Rusko vypovědělo válku Turecku.

5. listopadu

Francie a Anglie.

7. listopadu

Belgie a Srbsko.

Dne 23. května 1915. Itálie vypovídá válku Rakousko-Uhersku a 20. srpna Turecku.
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