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НИ Ј ЕН А:
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

ВЈЕСНИК
А Д Р Е С А:

„Вјесник“ Цетиње. (Црна Гора)
АБКЕ5 5Е:

„Ујебпјк**  Сепј^пб (Моп1еп<5цго)

РУКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УРЕДНИШТВУ „ВјЕСН 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ ДДМИНИСТРАЦИЈГ 

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ \
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Цетиње, 27. јуна
„Нико неће више мођи ређи у 

Бечу да у Босни нема лојалности!“
Тако је узвикнуо —као што јавља 

полузванични париски „Бе Тетрз“ 
један високи босански чиновник, 
трљајуђи задовољно руке, пресре- 
ћан ради успЈеха погрома над срп- 
ским народом Босне и Херцеговине.

Тежак камен му је спао са срца кад 
је читао званичне извјештаје да су 
власти, војска и полиција извршиле 
добивена наређења, уз помоћ „свјес- 
ног и лојалног“ католичког и му- 
слиманског елемента. Гордост је 
распиривала његове груди кад је 
гледао стотине проваљених српских 
радња, рушевине српских здања и 
гомиле разбацаног еспапа и намје- 
штаја по улицама да њима мучно 
пролазе пагроле, тјерајуђи под ба- 
јонетима везане у хапсу Србе гра- 
ђане и сељаке.

Срби су материјално сатрвени и 
власт неће бити луда да им штету 
накнади и да их опет подигне. Се- 
љаци су и онако кметови и бес- 
иравно робље; кад то не би били, 
власти би их тако створиле. Ло- 
јалност је сјајно документована и 
нико у Бечу неђе моћи у њу да 
посумња.

*
Може ли бити страшније слике 

од ове! Може ли се дати јаснија 
представа о цинизму, а моралности 
и нискости оних које је „Промисао“ 
упутила да у Босни ведре и облаче? 
Треба ли друге свједоџбе и доказа 
каква је била не само окупациона 
већ и послије анексиона управа у 
Босни и Херцеговини? Има ли веће 
оптужбе од ове коју је несвјесно 
изрекао овај стуб аустријског ре- 
жима?

Босна је била колонија и остаће 
колонија, у најрђавијем смислу ри- 
јечи. Она је била и биће стовари- 
ште различитих пробисвјета и про- 
палих официра који указом постају 
апостоли цивилизације. Она је Ел- 
дорадо и земља обећана свих про- 
палих егзистенција Аустро-Угарске.

И одатле њихова срџба, њихов 
гњев, њихов страх при помисли да 
су њихова мјеста пољуљана и да 
им се измичу масни залогаји. Тре- 
бало је пошто-по то да се рехаби- 
литују, да покажу да су бољи него 
што се мисли, да даду доказа да 
су' дубоко укоријенили црно-жуту 
идеју у срца оних које презиру, али 
чији залогај није им зазоран. Тако 
је била издана срамна парола да 
се лојалност манифестује на један 
начин који је поруга по цивилиза- 
цију, по морал, по државу.

Босанска бирократија је задовољ- 
на. „Нико неће више моћи да по- 
сумња у Бечу да нема лојалности 
у Босни и Херцеговини“. И монар- 
хија може да буде спокојна.

Даље појединости вандализма
Мађарски будимпештански лист „Аз 

Ешт*  лоноси о дивљаштвима, изврше- 
нима над невиним Србима у Сарајеву,

ове нове ужасне појединости, које нол- 
сјећају на времена Хуна и Авара:

„Српске куће у Сарајеву лежале су у 
рушевинама. кад смо дан послије уби- 
ства стигли овамо. Све. о чему су знали 
да је српска својина, разбили су на паран 
парче. али највећу, можда по мнлијона 
круна штете прегрнио 1е Глигорије Јефта- 
новић, најбогатмји човјек у Сарајеву. Ско- 
ро у исти мах су му напали хотел и 
приватну кућуте је пустошење било стра- 
ховито. И сјутра лан су смијући се го- 
ворили по сарајевским улицама и кава- 
нама:

— Јефгановић је добио своје! Зацијело 
је и он учествсжао у завјери!

Причали су и то: да су га ухватили, 
говорнли су, ла су му сина на граниии 
ухапсили, име су му спомињали заједно 
са страшним логађајем. Али Јефтановићи 
се нијесу изјаснили. Послије два лана су 
се духови век мало смирили. син, д-р 
Душан Јефтановић, изашао је и на улицу 
и дознадох, д<а заједно са својим оцем 
станује код сваг рођака д-р Милана Срш- 
кића. Потражих их.

— Много ћу Вам причати, али ћу дати 
само неколико реди изјаве рече др- 
Душан’Јефтановић. Ивјава ми је само 
ово: У монархији је мода, ла, кад вла- 
сти учине кобну омашку, одмах изазову 
какву смутњу, да ову гурну напријед. За 
то су приредили и сарајевски погром, јер 
то одиста бјеше прави погром, што су 
извршили против Срба. Што хотел „Ев- 
ропу“ иијесу сасвим упропастили. то се 
може само томе захвалити, што је у зим- 
ској башти ручао мајор барон Болфрас, 
млађи брат краљева генералног ађу- 
танга, који је видио, како руља упада, 
па бацивши се пред њих викне*.  „7игпск“ 
(Натраг!)

Лојалном српском становништву о- 
светили су се због убилачких зликоваца. 
Власт није била предострожна. То је и- 
сТина! ТгриЈе четирн голнне, кад је владар 
био овдје, ми грађани били смо тјелесна 
гарда на улини, а сада за то нико није 
марио, ]ер су се према горе хтјели да по- 
хвале својом владавинскоњ способношћу. 
Кривце нијесмо никад познавали. Нијед- 
ног нијесмо видјели и највећи је нитков- 
лук доводити тај злочин у везу с нашим 
именом. Власт није била власт, кад је 
једног надво;воду довела у такову уби- 
лачку пећину.

— Ходите сада преко у нашу кућу, да 
све видите. Пустош, што су је тамо из- 
вршили, превазилази сваку уобразиљу. 
Тамо ми је и отац

Пријеђосмо. Капија се на куцање отво- 
ри. Устукнух од ужаса. Такова призора 
још не видјех. Ни Месина, ни Сан-Фран- 
циско, ни Порт-Артур. Прве двије вароши 
уништио је земљотрес, а трећу топовске 
гранате. Али ово овдје је најпримитив- 
нији и с тога најживотињскији рукотвор. 
Појединости описивати немогуће је. На 
дворишту су стотине избаченог. на пар 
чад изломљеног намјештаја. багља из 
гарнитура, извучене кудјеље (гарнитура 
најљепшег турског салона!). џиџе ску- 
поцјеног порцулана, стињени стољетни 
сребрни ибрпци, свијетњаци. раздера- 
но ново новцато одиЈело, чизме за ја- 
хање. којима су саре одсјекли, скупо- 
цјени перзијски ћилимови, позлаћена о- 
града уза степенице гвозденом тољагом 
размрскапа. свелампе, прозори полупани. 
У једном ћошку лежи дивна 300-годишња 
икона, на којој су свецу оба ока иско- 
пана. Слике Јефтановићевих родигеља 
су здерали, ногама изгазили, оквире по- 
ломили и однијели.

И у сред тих рушевина стоји стари 
Глишо Јефтановић. Не бесједи нити се 
миче. У њему се крије неки подругљив, 
тихи гњев.

— Од мене није било лојалнијег чо- 
вјека у Босни — провори најпослије. — 
Та у посљедње доба нијесам ни полити- 
зирао и са цијелом својом странком ис- 
тупио сам из сабора. Одмах послије 
злочина први сам одвео српску црквену 
општину пред Потјорека, да изразимо 
своје саучешће. Оплакао сам насљедника 
и супругу му. Сам сам био код куће, кад 
су ме напали. Хтједоше ме убнти. Чуо 
сам како су разбијали капију гвозденим 
полугама па како урлаху. грувајући у 
зидове. ломећи намјештај: „Гд/е си? Сад 
нска ти помогнс краљ Петар!" Срећом у 
моју писарницу воде гвоздена врата. која 
брзо закључам, а са мрачног ходника не 
опазише ме. Спасао сам се. Телефонирао 
сам сину, да доведе помоћ. Он одмах 
позове војску, жандармерију, али нико не

дође, него тек онда. кад су век све упро- 
пастили. Нека проклет буде онај, који 
каже. да смо имали што год с атентатом.

Али док је све то говорио, ннје био 
узрујан или раздражен. Сухо, мирно, чи- 
сто неким надмоћним, подругљивим из- 
разом је говорио. Да му је то осјећа|, 
показује и ово.

На дворишту је фотографска справа, 
— стручан фотограф снпма страшни спо- 
мен пустоши.

— Хоћете ли дати наново сазидати? 
упитам.

— 11е ћу, — одговори само ћ>' двије 
собе намЈ*естити  себи и сину, остало ос- 
таје 'овако, како је. Долазе к мени посје- 
тиоци и од стране владе најотмјенија го- 
спода, хоћу, да они увијек виде, шта се 
догодило за вријеме њихове владавине; 
а кад све буде коначно пропадало, о- 
сгатке ћу однијети на двориште моје 
штале. тамо ћу их дати салранити п дићи 
ћу над њима капелу, на врху јој с вели- 
ким крстом. који ћу дати донијети уну- 
тра са тузланског гробл.а, гдје су нам 
разорили породичну костурницу.

— Погледајте овамо!...

II са пода диже изгажену ногама упр- 
љану али фину хартију.

— Ово је даровни докуменат витешког 
реда ордена Франца Јосифа. На њој је 
написано: „1п Апегкеппии^ зеЈпег зопАегв 
1оуа1еп На1(ипЈ»“... („За признање његова 
особито лојалног држања“...)

— 1888. г. добио сам га. на н.ему је 
ћесаров нотпис, дворски печат. Трака и 
крст б.еше у орману, овај обише, поро- 
бише. један демонстрант извуче граку, 
крст објеси о себе па је тако даље рушио 
кућу „особито лојалног“ поданика.

— Ево даровног писма... Вама га дајем... 
Однесите га у Будимпешту, нека тамо 
милион љули види, како су поступали с 
именом, печатом н.ихова владара.

Подерани упрљани докуменат пони- 
јећу собом и у суботу послије подне га 
у излогу „Аз Ешт“-а свако може видјети.“

Ето блиједе слике страшнога варвар- 
ства. које је у Сарајеву извршено над 
Србима на очиглед полицијн, која заједно 
са жандермеријом није јји прстом макла 
у зашгиту Срба, него је још хапсила 
Србе, који су се бранили од навале див- 
ље подметнута руље.

Одјеци сарајевског
Православној Русији!

Биоградска „Штампа“ упуђује 
овај апел:

Ти земљо, која си велика не са- 
мо обимом царства и неизмјерНом 
снагом твојих синова, него и душом 
и православљем, види како побје- 
сне.че католичке власти у Босни и 
Херцеговипи руше православне цр- 
кве, бацају свете иконе под ноге 
и пљул’ иравослављу у сред пица.

Ви, мођни митрополити, владике, 
свегћтеници, сви ви скромни и пре- 
дани служитељи православнога ол- 
тара подигните мођни глас у за- 
штиту свете паше цркве, која је 
заједничка. и не примите с равно- 
душјем ово светотатство, које су 
извршиле власти Аустрије. Ми се 
бранимо и браниђемо се, али од- 
брана онога што је опште и свима 
пама свето треба да буде зајед- 
пичка.

Нека усахну ријечи, нека прого- 
воре дјела — мођна и громка дје- 
ла свега увријеђеног православног 
Словенства!

Расположењв у Русији
О министарском вијеђу, које Је под 

предсједништвом царевим у Петер- 
хофу држано, телеграфишу „Локал 
Анцајгеру“ из Петрограда:

Овом изванредном вијеђу цјело- 
купног министарског савјета на че- 
лу са премијером Горемикином при- 
даје се особити значај. Сједница је 
почела детаљним излагањем Сазо- 
новљевим о моменталној политич- 
кој ситуацији у вези са крвавим 
догађајима у Сарајеву. Третирано 
је питање, да ли би антисрпска аги- 
тација довела до међународних за- 
плета, и какве би се мјере, с обзи- 
ром на достојанство и интересе Ру- 
сије, имале предузети против тога.

Истом листу јављају из Петро- 
града, да је на одржаној сједници 
словенофилског комитета осуђен 
сарајевски атентат. Алп кад је је- 
дан од говорника позвао присутне 
да устану са својих мјеста и одаду 
почаст погинулом Францу Ферди- 
нанду, велика веђина присутних о- 
стала је сједеђи на својим мјестима. 

Резолуција Југосповенске Националисти- 
чке Омладине

Југословенска Националистичка 
Омладина, на збору одржаном 19-ог 
овог мјесеца ове годпне, послије

атентата
свестране дискусије о догађајима 
који су наступили по извршеном а- 
тентату на аустријског престолопа- 
сљедника, донијела је сљедеђу рс- 
золуцију:

1., Осуђује и гнуша се варвар- 
ских поступака заведене руље про- 
тив невипог становништва српско- 
хрватског.

2., Протестује пред цијелим кул- 
турним свијетом што ваПдализам 
бесвјеспе масе одобрава м потао- 
маже сама аусгријска власт.

3 , Омладина се радује шго фран- 
ковачке испаде пе одобрава цио 
хрватски дио нашег — југосло- 
вепског народа.

4., Омладина поздравља све Хр- 
вате, Словепце и Србе који стра- 
дају од печувених и неоправданих 
напада, све оне, који су остали на 
висини свога националног поноса.

Цензура телеграма у Босни
Из Пеште јављају: Полиција је у- 

вела у Босни најстрожију цензуру 
за телеграме и телефонски саобрађај. 
Телеграми за иностранство могу 
бити само њемачки предани, а кол 
телефонског разговора мора бити 
увијек полицијски комесар.

Како их муче
Пештански листови јављају, да 

Принцип и Чабриновиђ штрајкују 
глађу. Међу тим вјероватније је, да 
их глађу муче, да би признали и 
ствари, које им се натурају да кажу.

Колико их муче види се веђ по 
томе, да се седам истражних судија 
смјењује и непрестано их испитују, 
дан и нођ, само да би их умором 
савладали и натјерали да признаду 
и ствари, које немају да признаду.

И онда је сасвим разумљиво што 
бечкп листови јављају, да су атен- 
татори сломљени и нијесу онако 
одлучни, као што су раније били.

Црни дани
„Истина", једини српски лист који 

сада излази у Босни и Херцего- 
вини, пошто је угушена сва српска 
независна штампа, пише:

„По Србе су опет наступили те- 
шки дани. А можда ће доки још 
и тежи. Због злочина два фана- 
тична незрела младиђа, оптужује 
се цијели један народ. Црнп дуси 
који не могу да гледају, да српски 
народ напредује, који не могу да 
трпе да се народ од три вјере по-
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лако стапа, и културом и просвје- 
том засипа шанчеве који га растав- 
љају, употребивши велику и потре- 
сну несрећу, да у Сарајеву налази 
смрт Престолонасљедник и супруга 
му, да у име лојалитета, у име 
огорчења суде без суда, цијелом 
српском народу. Испало им је за 
руком, да у првом моменту, пео- 
буздану и неодговорну најниже вр- 
сте руљу, нахуцкају на Србе, и да 
тако „манифестују“ своје осјећаје 
жалости и огорчења. Сав културни 
свијет је изрекао свој суд над та- 
квим изражајем осјећаја. Данас се 
и они сами себе стиде. Румен стида 
им излази на образ.

И сада, када је већ скоро касно, 
када је скоро цијели привредни жи- 
вот Срба у Сарајеву уништен, за- 
четници погрома на Србе, који су 
добро познати и забиљежени, стиде 
се свога дјела и ирибојавају се 
пошљедица. Увиђају да се срп- 
ски народ, који је многе и горе и 
теже дане преживио, не може уни- 
штити и истријебити."

Кад овако говори лисг Срба вла- 
диноваца у Босни, онда нијетешко 
себи представити положај и сгање 
Срба у Боснп и Херцеговини.

Чешка штампа
Прашки „Час“ жестоко осуђује 

противсрпске демонстрације у Бос- 
ни и Загребу, жигошући их као 
акцију прљавих елемената.

„Они, пише „Час“ — при том 
најгрубљим начином злоупотребља- 
вају патриотска осјећања и огор- 
чење становништва у држави, и- 
грајући цинички канкан над вели- 
ком династичком и људском не- 
срећом...

...Они мисле да ће тим спасти 
своју изгубљену позицију. Али не 
ће им то користити. Јер никаквим 
демонстрацијама они неће покрити 
своје прљавштине: неморалност жи- 
вота и непоштење. Преваранти и 
дефрауданти не могу бити заступ- 
ници народа ни чувари династич- 
ких осјећаја. Највећа погрешка, ко- 
ју би могли починити мјеродавни 
фактори, била би, када би се дали 
заварати противсрпским огорчењем 
франковаца и Штадлероваца44.

И „Чешко Слово" и брнске „На- 
родне Новине" енергично осуђују 
демонстрације против Срба.

Нема интервенције у Биограду
„Пестер Ј1ојд“ јавља из Беча: 

Успркос новим вијестима, као да 
је аустро-угарска влада подузела 
кораке у Београду или да ће то 
скоро учинити, може се на основу 
обавјештења добро информираних 
кругова утврдити да за сад у овом 
погледу није донесен никакав за- 
кључак.

Тајна истрага
Како се са компетентног мјеста 

јавља, спроводи се истрага о атен- 
тату сасвим тајно. С тога се све 
појединости које су продрле у јав- 
ност морају са највећим обазриво- 
шћу примати.

„Чему учи несређа"
У босанском полузваничном ли- 

сту пропагира се мисао да је не- 
срећном сарајевском догађају кри- 
во то што се у босанској служби 
налази извјестан број домаћих љу- 
ди, мјесто да су и на тим мјестима 
л>уди из монархије чија би прони- 
цавост спријечила недавну траге- 
Дију.

Ово јасно одаје намјере да се 
Босанци и Херцеговци искључе из 
државне службе у земљи и да се 
сва мјеста попуне „куферашима", 
Српска трговина и привреда и она- 
ко је, приликом посљедњих погро- 
ма, сасвим уништена; сада се иде 
за тим да се онемогући интелиген- 
цији борављење у земљи и учество- 
вање у њезиној управи.

Неће нас онда нимало зачудити 
ако се забрани српском елементу 

у Босни и Херцеговини да смије 
дјецу шиљати у школе, јер просви- 
јећен народ је вазда опасан за без- 
влашће.

Хапшења
Немогуће је регистровати сва хап- 

шења Срба која се врше у аустро- 
угарској монархији поводом атен- 
тата. И она која су продрла у јав- 
ност, дају једну тужну слику о без- 
главости оних који их предузимају. 
Као што смо јавили, хапшене су 
српске жене и дјевојке. Хапсе се 
дјеца од 14 — 15 година, наивни се- 
љаци и алкохолом загријани амали. 
Полиција је ревносна и марљиво 
заштићава монархију од оваквих 
опасних елемената.

Страшно!
„Во8П1сће Роз1“ јавља да се у 

дворском возу који је возио лијес 
пријестолонасљедника изТрста пре- 
ма Марибору, нашла на телефонској 
жици српска кокарда, црвено-плава 
бијела, исто онаква као што ју је 
имао и Гаврило Принцип. Одмах 
је предузета строга истрага.

. Католици и муслимани
Као што се протурује кроз по- 

лузваничне лисгове, босанско-хер- 
цеговачки католици и муслимани 
траже да на челу босанске управе 
остане Ф. Ц. М. Потиорек, иначе 
пријете да ће ступити у опозицију!

Суд дописника „Е$Г-а о Србима
Кеп Ра1, дописник „Ез1“-а овако 

суди у једном чланку у коме говори 
о положају монархије у Босни, о 
становништву Босне, и о Србима:

„Осим тога не може се измије- 
нити та истина, да је половина ста- 
новништва како у Хрватској тако 
и у Босни српска. И Срби су они 
у Босни — томе треба право по- 
гледати у очи — у којих је уну- 
трашња снага, здравље. Срби раде 
у Босни, Срби су тежаци и кметови 
на агинској земљи, Срби су трго^ци, 
Срби су занатлије у градовима. Хр- 
ватски је елеменат чиновнички, или 
иначе позивом зависи од управе, 
од власти, а муслимани су и овдје, 
као и свугдје, потпуно пасивни.

Међу Србима врије у задњим 
годинама велики културни и при- 
вредни покрет, а то је пробудпло 
и сељачке масе“...

Протјерани
Досада је протјеран из Босне н 

Херцеговине велики број раденика 
из Србије, Угарске и Хрватске, који 
су усљед задњих изгреда осгали 
беспослени.

Пророк!
Један сарајевски лист прича да 

се у тамошњој лудници налази не- 
ки Петраћ који болује од вјерског 
лудила. У једном наступу он је 
9. марта, узвикнуо: „Пријестолона- 
сљедник — црква опсадно ста- 
ње!“ Те су ријечи забиљежене и 
сада се то пророчанство комента- 
рише.

Да је сиромах здрав, и он би 
био без сумње, као и толики други, 
оптужен као агенат великосрпске 
пропаганде и изведен на вјешала.

Бољвћива срца
Оштећеним и упропаштеним срп- 

ским трговцииа чија се штета ци- 
јени, по признању полузваничних 
листова, на 20 милиона круна, неће 
се надокнадити њихова штета. Они 
ће са својим породицама моћи да 
пођу са просјачким штапом по 
свијету.

Увиђајући ипак да им је учињена 
извјесна неправда, босанска влада 
да покаже своју љубав према Ср- 
бима, саслушала је снисходљиво 
њихове бојажљиве и „службоуљуд- 
не“ извјештаје и узела на знање 
колику су штету на правди Бога 

претрпјели. Пажљива и милостива 
није хтјела ипак да сматра као де- 
монстрацију и нелојалност што су 
се поменути грађани усудили жа- 
лити на насиља извршена под за- 
штитом органа јавне сигурности. 
Није их ради тога петљала и из- 
водила пред пријеки суд, да го- 
лица њихову машту привиђењем 
вјешала која достојанствено и при- 
јетећи показују своје облике у дво- 
ришту сарајевског суда. И бољећи- 
ва аустријска срца превазишла су 
сваку великодушност и самарићан- 
ство, понудивши Јвудима којима су 
пропали капитали, своте од 100до 
200 К.

Замислите шта је било! Упро-

Штампа о сарајевском атентату
Мишљење париске штампе

„Фигаро“: Скорашња статистика ста- 
новништва у Босни и Херцеговини казују 
нам да тамо има 760 хиљада православ- 
пих Срба или 43 од сто од цјелокупног 
становнишгва; 590 хиљада муслимана или 
35 од сто и 360 хиЈБада католика или 21 
до 30 од сто. Те цифре су саме по себи 
доста рјечите. Српски правослевни еле- 
менат је у великој надмоћности надоста- 
лима и бечка влада узалуд је прибјега- 
вала многоструким напорима да што више 
развије католички елеменат.

Католичка пропаганда, наклоност зва- 
ничних органа према муслиманима, све је 
то у основи бидо управљено противу пра- 
вославних Срба, који су, у очима бечких 
управљача јако гријешили што су се при- 
везивали за Србију не само расом и је- 
зиком, него још и религијом и тежњама. 
Аустрија је много рачунала на различност 
вјере између Словена у Хрватској и у 
Далмацији који су каголици и православ- 
них Срба. Али ће можда врло скора бу- 
дућност доказати трошност ове комби 
Ноције.

Бипо како било, тек када се говори о 
православним Србима у Босни, природно 
је што они у високом степену осјећају 
привлачну снагу коју има на њих Србија. 
Они теже ка Биограду који сматрају као 
своју пријестоницу: Познат је онај болпи 
одјек којим је одјекнула код свих Срба, 
и оних у краљевини и оних ван ње, анек- 
сија Босне и Херцеговине. Они су видјели 
у томе акту рушење својих аспирација и 
својих нада.

Та силна експлозија српскога патрио- 
тизма раздражила је до највећег степена 
бечке управЈБаче. Они су је сматрали као 
истинску изда у. Жељни да униште. сви- 
ма средсвима, тај покрет. прибјегли су 
силном притиску. Покушало се да се увуку 
сви прваци или који су држани за такве 
у један велики процес велеиздаје који је 
остао славан под именом загребачког 
процеса. Сви ти напори које су пратиле 
најгоре неумјесности, окренули су се пот- 
пуно противу свога циља. Српска пропа- 
ганда није била ни мало тиме погођена. 
Свакодневне полицијске вексасије само 
су још више разлражиле духове. Сјајне 
побједе које |е однијела Србија у току 
посљедњег балканског рата, њена освоје- 
ња која су готово удвојила пространство 
и становништво краљевине, повећали су 
знатно њен престиж. Погледи и наде 
Срба из Босне окрећу се све више и 
више ка њој.

„Журнал де Деба“: Неразмишљеност 
источне политике коју је инаугурисао ба- 
рон Ерентал осјетила се још више при- 
ликом велике балканске кризе 1912 1913
Српске побједе на Куманову и Битољу 
биле су поздрављене у цијелој Југосла- 
вији Хабсбуршке Монархије као нацио 
налне побједе. Викало се: живјела Срби- 
ја, — чак на аустријским броловима; у 
Дубровнику и Снљету била је илумина- 
ција.

У Бечу се прво покушало да се ова 
емоција п одушевљење угуши притиском. 
па се. када се видјела узалудност при- 
тиска. осјетила потреба да се режи.м про- 
гањања замијени релативном толеранци- 
јом. У Хрватској.у којој је диктатура обу- 
ставила све уставне гарантије, опет су 
неке од њих успостављене. У Босни и 
Херцеговини постојао је бар по изгледу 
представнички режим. Та уб шжавања „де 
спотизма" произвела су доста добар у- 
тисак на цјелркупно становништво. Али, 
с једне стране удар који је био за- 
дан престижу Хабсбуршке власти био је 
дефинитиван и привлачна снага ка сло- 
бодној Србији расла је. с друге стране, 
концесије које су биле учињене сматране 
су за нишгавне међу младим људима ко- 
ји су се више одавали дражима снова 
него ли савјетима разума. Ето у тим сре- 
динама живјеле су убиие насљедника.

Неочекивана смрт надво воде Франца 
Фердинанда не ствара нити унутрашње 
компликације, нити спољашњу опасност; 

паштени трговци усудили су се да 
одбију ту милост. Нечувено!

Али ако се не скупљају прилози 
за сирочад ових страдалника, ју- 
черашњих богаташа и имућних љу- 
ди. а данашњих просјака, купе се 
марљиво прилози за „8пећпес1епк- 
та!“ погинулом надвојводи и ње- 
говој супрузи. Разумије се, одбити 
свој прилог, да значи бити нелоја- 
лан и т. д.

У осталом, то се још може ра- 
зумјети. Али полузванични босан- 
ски лист отвара јавно прикупљање 
прилога за породицу оног лупежа 
којега је убио трговац Јовичић у 
Сарајеву кад је пљачкана његова 
радња...

она не садржи у себи ни слабљење мо- 
нархије, ни повреду династије.

1'1 поред искреног жаљења и живахног 
бола које осјећају народи иара Франца 
Јосифа у овоме тренутку, они ипак на- 
лазе неку врсту утјехе у нестајању изгле- 
да за унутрашње сукобе које би неиз- 
бЈежно породио долазак на пријесто не- 
срећног принца.

„Аксион": Анектирајући „гвожђем и ва- 
тром“ Босну и Херцеговину Аустро-Угар- 
ској, граф Еренгал је, прије него што је 
ле1ао у гроб, наоружао убилачку руку 
српских националиста и припремио раку 
војничком шефу аустријске царевине. А- 
тентат од 1914. само је трагичан рефлекс 
смјелога насилничког удара из 1908. Ка- 
да се притискује |едан народ, треба се 
надати народним експлозијама.

Зар није и сувише извјесно, да је нле- 
менити несљеднички нар долазећи лично 
да присуствује великим аустријским ма- 
неврима у анектираним српским покра- 
јинама и да одржи реви војске у сред 
једне притиснуте расе, вјеровао без сум- 
ње да извршује једну дужност свога за- 
датка, али да се у исти мах излагао у- 
билачким реакцијама патриота ријешених 
и на муке?

Трвба мијењати систем у Аустрији
Римска „Трибуна“ осврћући се у уво- 

дном чланку. из пера Морела Растињака, 
на сарајевску трагедију. вели, између о- 
сгалога, ово:

Ђенерал Конрад мора осјетити грижу 
савјести констатовањем сарајевске тра- 
гедије... Нећемо истраживати да ли је 
смрћу Франца Фердинанда човјечанство 
изгубило или добило. Ми сажаљевамо тра- 
гичан догађај и поштујемо тајну коју је 
он скрио. Али ако је истина, да је срп- 
ски посланпк у Бечу скренуо пажњу бе- 
чкој влади о опасности. онда можемо 
мислити колику одговорност мора на сво- 
јим леђима осјећати ђенерал Конрад, који 
има обичај да приређује војне маневре у 
близини туђе границе, и који је послао 
у ту авантуру насљедника пријестола. Ци- 
|ела Босна је једна завјера; пресуда је 
била изречена и атентатори расијани на 
све стране; да га није убио овај, убио 
би га онај.

Јучерашња трагедија мора да је открила 
онима, којих се најближе гиче, душевно 
расположење и право стање ствари, и 
преко кога — за вол>у мира — не би тре- 
бало пријећи равнодушно.

Стари владар Франц Јосиф има за- 
слуга за мир, нарочито посЈБедњих го- 
дина. Колико су пута његови ђенерали 
хтјели увући Аустрију у рат против Ср- 
хије илн Русије, па можда и против Ита- 
лије, али он је строго одбијао рђаве са- 
ВЈете говорећп: „Оставите ме да закло- 
пим очи на миру“. Но кад се ге очи заи- 
сга заклопе, онда очи његова насљедника 
морају да се отворе и окрену миру.

Треба мијен>ати систем у Аустрији, а 
сисгем закона и средсгва. Силом се не 
уништавају народи. Римљани и Енглези 
нијесу то никада ни нокушавали и ако 
су учитељи империјума. Аустрија је по 
своме фаталном саставу, једнако насЈве- 
ђивала борбу са народностима, употре 
бљујући средства, која нијесу системати- 
чна, тежећи однародити народе и убитп 
им идеале — шго је немогуће. Не могу 
се однародити народи гако лако као што 
се може преорати њива. Ако се хоће хи- 
љаде година да рибе из бајкалског је- 
зера постану морске, требаће још више 
да Словени постану Нијемци или Ита- 
лијани Словени. или Нијемци Татари. Са 
новим вијеком Аустрија. која није више 
срећна. мора се носветити проучавању 
да не ствара више несрећнике и побу- 
њенике. него да заведе међу својим на- 
родима више хармоније и стишавања.

Нов насљедник мораће настојати да се 
у Аустрији промијени стање и створи 
нов дух. да би обезбиједио монархијм 
мир, који сиједи владалац одржава је- 
дино престижом свога ауторитета.



ТријумФ смрти
„Месађеро*,  бавећи се на уводном мје- 

сту сарајевским атентатом. вели: Избје- 
гао је бомбу али је подлегао револверу. 
Усред несрећне Босне иао је Франц Фер- 
динанд, члан Хабсбурговаца, који су анек- 
тирали Босну. Бадава цареви и владе ука- 
зима присаједињују земљу и народе сво- 
јој држави а дипломате на зеленим сто- 
ловима одобравају, кад се снажно и од- 
лучно диже бомба, нож и револвер да 
крвљу докажу и ;опомену, да народи 
нијесу чопори стоке и да слобода народа 
није само фраза за рефрен патриотских 
пјесама.

Гласови Францусне штамле
Из „Еко ди Пари“:
Оно што прво пада у очи, то ]е да 

српски проблем долази на првоме мјесту 
у европској политици, онако исто као 
проблем италијански послије бомбе Ор- 
синијеве.

Свако ко је прочитао шта се десило 
у недјељу у Сарајеву. а нарочито ко по- 
знаје мирно, готово богобојажљиво ста- 
новништво ове трговачке вароши, био 
је изненађен лакоћом, са којом су убице 
спремиле свој узастопни атентат. Таква 
слобода покрета објашњава се само не- 
ком врстом прећутног пристанка цијеле 
гомиле.

Очевидно. сарајевски становници, који 
су исто толико далеко од гога да буду 
најсмјелији Бошњаци као што су Бо 
шњаци далеко од тога да су најсмјелији 
јужни Словени, дошли су до убјеђења 
да влада Хабсбурговаца мора да се свр- 
ши. Ово тврђење не доприноси ничему 
новом у посвећеност тајана, али оно от- 
крива европској јавносги стање ствари, 
у које се не сумња.

Сада нема никога ко не види јасно 
Аустрију, обузету притиском марода, који 
никаква брана не може задржати.

Насљедник Франц Фердинанд био је 
први Насљедник из куће Хабсбурговаца, 
који је хтио, кад се попне на пријесто, 
да изврши свој програм. Да ли се ова| 
програм састојаб у ратовању или у; утвр- 
ђивању мнра, у очвршћавању Тројног 
Савеза или у његовој одбрани, у томе 
да се Аустрија одведе федерализму пли 
тријализму, то не може нико гачно знати. 
Оно што се са сигурношћу може закљу- 
чити односно мјера које ]е Франц Фер- 
динанд био лично предузео као реор- 
ганизатор и прави шеф аустро-угарске 
војске, то је да је он био директни не- 
пријатељ Француске.

Али, ма како било, онај заплет је уни- 
штен прије него што се појавио, а ова 
егапа је сагор}ела.

Чак и у Бечу Насљедник Франц Ферди- 
нанд није улијевао у цијелом свијету по- 
вјерење, које се осјећа према савршепо 
сигурном вођи.

У овоме случају не би се човјек много 
преварио, ако каже: да је престолона- 
сљедник Франц Фердинанд, у мјесто нјто 
је отишао у Босну под заштитом својих 
корпуса, дошао у Биоград под заштитом 
српске части, не би му ни длака фалила 
на глави.

Из свега се види да је европски мир 
сигурнији данас него шго је био јуче.

Велики национални проблеми који и- 
мају да се ријеше, било од Дрине до 
Јадранског Мора, било у Трансилванији, 
не могу се оправдати насиљем: насиљем 
се пе могу скршити ни гоњења ни атен- 
тати.

Страшни дани у Сарајеву
Новосадској „Застави“ пишу из Са- 

рајева:
Нема тога пера, које је у стању опи- 

сати све оно што се догодило у Сара- 
јеву у понедјељак, када је разбојничка 
и пљачкашка руља анационалних „Тура- 
ка“ палила и жарила по Сарајеву, неми- 
лице рушећи српске домове, српске рад 
ње, дућане, фирме, трговине, друштва 
итд. Догодило се оно исто, што и у За- 
гребу г. 1902. или у Књажевцу. када су 
га Бугари посјетили.

Кривпти цио српски народ због атен- 
тата могу само покварени људи. Ш го је 
народ крив за злочиначке испаде поЈе- 
диних анархистичких елемената, кош су 
се сами одвојили од велике народне за- 
једнице? Али то врло добро знају аран- 
жери ових срамогних дивљаштава, који 
ма нема примјера у историји. Јер банда 
се састојала из најгорег друштвеног оло- 
ша (лиске), којима се придружио по који 
франковачки ђачпћ. То је била плаћена 
руља (која се јавно хвалпла да добија 
дневно по пет круна.) која је требала да 
покаже неко лажно „огорчење14 против 
невиних Срба, под заштитом полиције, 
која је мирно гледала како она злико- 
вачка разбојничка банда пуних осам сати 
(од 10 у јутро до 6 по подне) у сред 
бијела дана, пред очима војске и поли- 
ције уништава српску својину, пљачка 
невине Србе, упропашћује све српске 
установе...

Оваквнх догађаја није никад било под 
турском царевином. И за турског време- 
на наша имовина била је сигурнија.

Да вам покажем блиједу и непотпуну 
слику оног — вартоломејског дана 16. 
јуна 1914., који ће остати вјечити жиг 
срамоте на челу оних, који су удесили 
ову страховиту пљачку против невиних 
Срба и њихове имовине:

Несретни атентат, који сви Срби осу- 
ђују и жале. догодио се у 11 сати у не- 
дјељу. Цио дан прошао је мирно, само 
су нека дјечурлија у ноћи полупала про- 
зоре на „Српској Ријечи“ и „хотел Ев- 
ропи“ (својина г. Гл. Јефтановића). У 
понедјељак у јутро рано почеше да се 
куг,е неки мрачни типови, који се никада 
не виђају у Сарајеву, у друштву с пеким 
агенгима сарајевске полиције. Требало је 
стварати расположење код тих анацио- 
налних „Турака“ а светпти Куманово и 
Скопље под фирмом огорчења. Као да 
ова банда има неких осјећања осим кр- 
волочног инстинкта за убијањем, пљач- 
кање.м и крађом ? Да буде комедија већа, 
а „огорчење" оправданије, требала им је 
хрватска фирма. Јадно хрватско име, гдје 
га све неће употребити! Манифестација 
имала је да носи обиљежје „муслиманско 
хрватског народног огорчења“ и тако 
силног народпог „покрета“, који чак ни 
полиција (у Сарајеву има око 550 поли- 
цаЈаца јавних и тајних, дакле више него 
идем6нстраната* “) није у стању да задржи!

Страшно и невјероватно! „Демонстра- 
ната“ је било свега скупа с ДЈецом око 
500, а број сарајевске полииије. која је 
иначе веома добро дресирана, са детек- 
тивима износи 550! Јесте, али требало је 
показати оним горе, да ово силно „огор- 
чење“ оправда њихову неспособност, да 
их не отпусте из службе. Требало је горе 
показати, да су сви Срби криви, јер ето, 
„народ“ је устао против њих. Ово је 
констатовао муслимански лист „Мусли- 
манска Слога“ (орган муслиманске само- 
сталнг*  опозиције) и — био је заплијењен... 
Ово је опште мишљење свих поштених 
људи, који се гнушају и стиде. да се 
оваква разбојничка пљачка могла дого- 
дити под Аустријом. када се пи за тур- 
ског времена иије никада овако нешто 
догодило. Али они који пропадају, хтјели 
су се на овако људождерски начин осве- 
гити невиним Србима.

Нарочито оглашујемо: међу „демон- 
странтима“ апс-олутно није било грађана 
ни школованих,. ни уопшге писмених љу- 
ли. осим поједмног ђака Хрвата који је 
невин забасао.

ТдфОЈЉ све, сажо нг
убиЈајге!

И тако је било. Разбојничка руља у 
чакширама, с ножевима (и то касапским) 
са тешким гвозденим моткама и коцима, 
оборужани револверима, кретала се у 3—4 
одјељења од 50—100 њих на посао. Да 
се пред властима осигурају, клицали су 
владару и Попореку. али много више: 
Доље Срби, дољеСрбија, доље крал> 11етар, 
доље Власи, на вјешала с њима. Има ли 
гдје Влаха д ■. их вјешамо...“ Ова је руља 
кренуиа најпрИЈе пред уредништво „Срп- 
ске Ријечи", јер оно им је највећи трн у 
оку. Али чланови уредниш гва били су на 
окупу и са радницима из штампарије хтје- 
ли су да одбране „Српску Ријеч“ али 
банда се задовоЈБИЛа само са неколико 
погрда и пошто се извикала удаљила се.

Разбојничка банда, жедна крви и пља- 
чке, све је расла и поткрејепљена добро 
вином и ракијом пређе на посао. Немо- 
гуће нам је описати она дивљаштва, која 
не чини ни непријатељска војска, која 
освоји један град. Тако су пљачкали Ху- 
ни, Монголи и Турци. Нама се коса јежи, 
перо нам дрхће у руци, а сузе навиру 
на очи.

Ова разбојничка банда разрушила је 
све српске радње и споља и изнутра; на- 
валила је на све српске куће и у сред 
бијелог дана све је уништила, исјекла на 
парчад, разлупала и баиала кроз прозор. 
Фино посуђе, сребро, злато, ормани, кре- 
вети, кухињско посуђе. постеље, јастуци, 
огледала .. све, ама све |е разлунано, у- 
ништено. исјечено, бачено кроз прозор не 
сокак. У кућама српским није остало ка- 
мена на камену. Ни једно једино парча 
намјештаја није остало поштеђено. Бога 
те српске куће: Јефтановића, Прњатови- 
ћа. Деспића, чији кућни намештај вриједи 
преко 100 хиљада круна све, — све уни- 
штила, опљачкала и покрала разбојничка 
банда. Са тешким гвозденим тољагама 
обијали су касе, отварали бурад, да пу- 
сте вино и пиво, опљачкали су подруме, 
пљачкали су пред невином дјецом и пред 
болесницима; разваљивали су сиротињ- 
ске домове.

Овдје и памет и перо стаје.
Ко се није опирао само је опљачкан и 

покраден, а ко се бранио таЈ је премла- 
ћен. Јаук, плач, лелек на све стране. Је- 
зива страхота свакога хвата. Сва је срп- 
ска имовина уништена. Уништено је око 
двлдесет милиона круна... уништен је сва- 
ки српски дућан, свака радња, једном 
ријечи, све. Људи данас немају кошуље 
да је обуку, немају одијела, немају гдје да 
спавају, немају на чему да кувају, немају 

новаца, немају ништа осим гола живо- 
та... Ово је страховита истина, грозна, 
језовита. Јуче богати трговци данас пла- 
чу као мала дјеца, јер су постали прави 
просјаци, ништа немају; занатлије наше 
сасвим су упропашћени и нема им спаса; 
отимали су новце, гепелуке с бисерима, 
све старинске наките, који се чувају још 
од прије турског времена, понос и дику 
босанских старина, све јето разбојничка 
банда опљачкала, покрала, а што није 
могла покрасти. уништила.

Србину кројачу Душану Бесаровићу из 
крОЈачке радње све су избацили штофо- 
ве и исекли, цио намјештај избацили. Иму- 
ћан човјек данас је просјак. КафеџиЈи 
Марку Катићу обили су касу и украли 
7.200 круна и све, па чак и хотелске гвоз- 
дене кревете су демолирали и упрона- 
стили. Само Глигорије Јефгановић ош- 
тећен је за преко пола милиона; Симо 
Прњатовић сам преко 150.000, Деспићи 
100 000, Ацо Јефгановић. Капић преко 
50.000. Страшне ствари. Трговцу Капићу 
уништено је све на сат послије прогла- 
шења пријеког суда...

А српске установе?
Данас нема у Сарајеву ни једне срп- 

ске установе.
„Српска Ријеч“ и њена штампарија пот- 

пуно су уништене, није ништа остало ни 
у штампарији ни у уредништву. Све. ама 
све до најмање хартије и до пера, све 
је потпуно унпштено и бачено на сокак. 
У уредништву остадоше само голи зи- 
дови, ниједне друге ствари нема сада тамо. 
ПЈгета се цијени на 100.000. „Српска Ри- 
јеч“ не може излазити јер јој је све уни- 
шгено и демолирано, а уредник Стијепо 
Кобасица рањен по глави. Друштво „Про 
свјета" потпуно је демолирано и униш- 
тено, и ту износи штета око 100.000. 
Велики Управни Просвјетни Савјет сав 
уништен, тако исто и раскошне просто 
рије „Српског Клуба“, чији је намјештај 
од 20.000 круна сав упропаштен. Упро- 
пашћено је српскр пЈевачко друштво 
„Слога“, српска школа основна и виша, 
сва је разрушена а тако исто митропо- 
лија српска. Све је друго уништено. „Срп- 
ска Ријеч“, „Отаџбина*.  „Народ“ и „Зво- 
но“ не могу излазити више. Све је једна 
рушевина. један плач, једна језовита слика, 
која се не може описати. Они, који су се 
покушали бранити, ти су премлаћени! Број 
рањенпх Срба рачуна се на стотине, само 
се не смију пријавити. •

Срби, и ако је проглашен пријеки суд, 
не смију на поље — јер немају повјерења 
ни у власти. Сграни новинари непрестано 
стижу овамо и шаљу фотографије стра- 

отг»^, коул гу ум ота) мгмин 
тили Куманово и Скопље“. Страни кон- 
сули (оснм руског, који болује већ 10 
година), шал»у извјештаје својим владама, 
а Срби њих 9000, не знају шта их сју гра 
чека.

Гласови словенске штампе
Гогово сва словенска штампа, са малим 

изузетком клерикалних црно-жутих лис- 
това, најоштрије осуђује гоњење Срба у 
Босни и Херцеговини и удешено пљач- 
кање њихове пмовине.

Галичка поЈћска штампа, која припада 
блоку галичке владе и опозициона, неза- 
висна осуђује једнако оштро сарајевски 
агентат. Но разилазе се у оцјени узрока. 
који су до њега довели. Владина штампа 
окривљује „српсгу иреденту*  и тражи 
репресивне мјере против Србије. Неза- 
висна штампа баца кривицу на погрешну 
политику Монархије на југу.

Клерикално „51Оуо Ро1бкЈе“ окривљује 
„политику насиља и цинизма“ коју јеинау- 
гурирао у Европи још Бизмарк, која бру- 
тално гуши сваки идеализам, сву морал 
ност и ствара средину у којој се рађа’у 
политички злочинци.

Прашки „Хагобпј к|§(у“ у ономадашњем 
уводном чланку енергично протесгирају 
против хараше на цио српски народ ради 
сарајевског атенгата.

„На цара Виљема I., за ког је обнов- 
љена Њемачка и који је уживао управо 
патријархално поштовање. извршили су 
два атенгата не туђинци, не чланови дру- 
гог народа, већ Нијемци. Је су ли Нијемци 
народ мучких убојица? На цара Фрању 
Јосифз I. извршио јеагентат Мађар, други 
покушај извршио је Талијан Оберданк, 
кога се у Игалији врло добро сјећају а 
царицу Јелисавету убио |е опет Талијан. 
Јесу ли зато Мађари и Талијани народи 
подмуклих убојица? Јесу ли то Русини, 
зато што је русински студент убио га- 
личког намјесника? Смије ли се у опште 
неки народ оптуживати, да му је подмукло 
политичко убиство у крви зато шго се 
у њему родило мало или много анархиста 
илп у опште политичких фанатика? Не 
стиче ли се у сваком поједином случају 
убиства скоро непрегледан низ угицаја, 
за које злочинац одговара дијелом сам, 
дијелом његови родитељи и претци. ње- 
гов цио живот и социјални положај, а 
не у посљедњем реду и политичке при- 
лике, у којима је израстао?

И нијесу ли те политичке прилике уви- 
јек резултанта двију сила: начина влада- 

вине државне управе и свеопштег душев- 
ног склопа народа, који под тим утицаје.м 
живи?“

„ИагоФп*  1Ј5(у“ нијесу радикални орган, 
већ орган умјерене странке која подупире 
владу Шгиркову.

Прашка „8атоб(а(побГ упозорава на 
ове атентате који су извршени задњих 
година у монархији: на галичког намје- 
сника грофа Потоцког, комесара Цуваја, 
министра Хохенбурга, генерала Варе- 
шанина, грофа Тису, бана Шкрлца, гу- 
вернера Викенбурга и на дебрецинског 
бискупа. и пита Јесу ли и за ово Срби 
криви и упозорава на далеко дубље раз- 
логе толиким актима политичког терора 
у задњих неколико година.

Љубљански „Оап“ пише: „На глас о 
атентату све је занијемило у дубокој ис- 
тинској жалости, само југославенски кле- 
рикалци, франковци и муслимани нсказују 
своју жалост псовкама, разбојством и па- 
љевпнама.

Карактерисгично је за ту дружину да 
и овај тако трагичан и жалостан догађај 
хоће да искористи за то да утврди своје 
страпачке позиције. Зато се служи у пр- 
вом реду лажима, које су тако очевидне 
да их слијепци могу лако прогледати. Сву 
кривицу бацају они на југословенски по- 
крет, посебно на Србнју и српски народ, 
као да је и сав народ одговоран за чине 
сваког појединца свога припадника*.

„81о\’епбкј Хаго<Ј“ у незаплијењепом ди- 
јелу уводног чланка „Ро^гот па 8гђе“ 
каже: „Свеопшту жалост муге догађаји. 
који се приказују као патриогске демон- 
страције, догађаји који не проистичу из 
туге и жалости над страшном смрти при- 
јестолонасљедника, него из најнижих по- 
литичких мотива...

У Сарајеву је почео прави погром на 
Србе. Саме официјелне вијести то пот- 
врђују.

Атентати на репрезентанте држава и 
владара нијесу ријетка појава и спо- 
мињући овећи број владара и представ- 
ника држава и високих личности који су 
пали као жртве атептата. вели: — а никад 
и нигдје се није сав народ чинио одго- 
ворним за чине појединацз, никад и ни- 
гдје се још није догодило да би се таки 
чини освећивали убијањем, разбојством и 
пљачком невипих људи“.

„ЕФпозГ доносећи опширне телеграф 
ске извјештаЈе о демонстрацијама вели: 
„Таки људи који су кадри изводити п 
онака анархистична дјела, као што их 
извађа сарајевска и загребачка дружина, 
били би кадри и на појединце атакирати“.

Будимпештански „$1оуеп8ку Оептк*  о- 
суђује харангу на Србе.

„Народ је био огорчен. То је истина. 
Али због неразумног дјела двојице дерана 
демолирати све српске трговине. то је 
много, а тим више, што су сви Босанци 
Србохрвати“.

Мађарска штампа о погрому
Мађарски листови, који иначе нијесу 

особито расположени према Србима, до- 
носе управо језиве извјештаје о погрому 
над нашим народом у Босни и Херцего- 
вини.

„Мађарорсаг“ пише: Сарајевски Хрвати, 
муслимани и Јевреји уништили суодпри- 
лике хил»аду српских трговина и приват- 
них станова. Штета је огромиа. Неки је 
цијене на десет милиона круна. Значајно 
је, да се све то десило у присусгву во|- 
ске и полиције. Руља је у своме необу- 
зданом бијесу могла да руши и разорава, 
а нијесу је спречавале војска или поли- 
ција. Чак и онда, када је већ био про- 
глашеп пријеки суд, руља је напала кућу 
Србина Кагића и гамо починила грдну 
пустош! Дописник „Мађарорсагов*  био 
је послије извршена разбоцшштва у стану 
Србина кроЈача Душана Бесаровића Руља 
је уништила све. да ни стварчиие није 
остало читаве. Шгета се цијени на 80 
хиљада круна. И трговина Србина Прња- 
товића посве је уништена. Сва роба је 
извучена и побацана на улицу. Шгета 
износи до по милиона круна. Највећу 
шгету је претрпио власник хотела „Ев- 
ропе“, Јефтанввић. Изгубио је преко по 
милиона круна. — Руља је из многих 
приватних станова однијела. покрала 
адиђаре и друге ствари од вриједности. 
Српско становпишгво у Сара|еву толико 
је застрашено, да се сви Срби повукли.

Руља |е разорила и српско сиротиште и 
све српске школе. Неки Срби су се жа- 
лили одјељном предстојнику Зурунићу и 
тражили. да се српско становнишгво за- 
штити. „Заштита*  је најзад дошла: про- 
глашен је пријеки суд ! Но и послије тога 
је руља на^ред улице напала владиног 
посланика д-ра Васића. Васић се спасао 
само тако, што је један школски над- 
зорник успио да увјери руљу, да је Ва- 
сић — католик. Руља је уништила и сав 
намјештај у српском клубу. а тај намје- 
штај је набављен тек прошлог мјесеца 
за двадесет хиљада круна. НамјештаЈ је 
сав искрхан н побацан на улицу. Са 
спрата бачен је чак и билшар. — Ухап- 
шени злагар Никола Митричевић пуштен 
је на слободу, јер се доказало, да је 



само из пушке пукао у ваздух (био је 
оптужен, да је бацао бомбу), када је руља 
навалила да му опљачка златарницу. — 
Трговац Јовичић је са револвером у руци 
дочекао руљу, када је навалила у радњу 
му. Неки Крајна је погинуо. и два демон- 
странта су рањена. — Прекјуче се пс 
Сарајеву био пронио глас. да Срби спре- 
мају противденмонстрацију. Тада |е запо- 
вједник војног кора позвао к себи неко- 
лико угледних Срба и рекао им: „Го- 
сподо, упозоравам вас, да су моји то- 
пови напуњени ! — Ухапшен је неки бол- 
ничар, Србин. што је наводио и тјешио 
рањеие Србе у болпици, да не тугују, 
већ нека се радују, јер Бог свагда помаже 
Србима, па ће им и сада помоћи. Ухап- 
шен је и полицаЈ бр. 65. што Је хтио да 
разгони руљу, када је нападала Србе. — 
У Сарајеву |е данас мир. Само рушевине 
подсјећају на почињена дивљаштва. Али 
у ваздуху мирише барут.

У Мосгару |е мир. Демонстранти су само 
полупали излоге на неким српским рад- 
њама. У Добоју, Шамцу и Брчком 
било је уличних демонстрација, али ве- 
ћих изгреда не. — У Сарајеву |е ухапшен 
и Један српски свештеник, што је бранио 
српску школу од побјеснеле руље.

Пештански мађарски лист „Вечер" до- 
носи ове појединости о погрому:

У Сарајеву на сваком раскршћу и на 
сваком мосту стоји војска са митраље- 
зима. Ухапшене спроводе војниии са ба- 
јонетима на пушкама. Прије тога су Хр- 
вати и мусломани, несметано. уништавали 
и разоравали све што је српско. — Када 
је руља пљачкала Мигричевићеву златар- 
ницу, један дио руље сгојао јс на улицу 
и пјевао царску химну. Војници су сто- 
јали и с поштовањем слушали царску пјес- 
лу, док /е руља на неколико корака да- 
ље разоравала и пљачкала. Из Једне ве- 
лнке трговине побацани су на улицу 
скуноцјени ћилимови, свила и чоја, да 
је закрчнла сву улицу. Руља је све то 
изгазила и цијепала. Било је отприлике 
20 руља, а у свакој но 50 до 60 људи, 
већином младића. Вођа сваке ге руље 
имао је на хартији исписана имена Срба 
народњака и гдје су им куће и трговине. 
Руље су носиле заставе, понајвише црно- 
жуте. Носили су и слике краља Франца 
Јосифа, клицали су монархији и војсци 
и пјевали царску химну, те их војска због 
тога тобоже није спрјечавала. Уништено 
је све и у Српској Банци, уредннштву 
„Српске Ријечи", митрополитовом стану, 
српским школама, зградама српских дру- 
шгава и многим приватним становима. 
Када је руља рушила у стану трговца 
Прњатовића, скинула је и адиђаре са 
жене му и искрхала их, али и однијела. 
Војислав ИЈола је рекао дописнику „Аз 
Ешта*,  да су у демонстрацији учествовали 
и Мусломани, католили и шпањолски Чи- 
вуги, и то они из најнижих слојева. Упро- 
пастили су многе српске породице. Руља 
је упала и у стан Славке Јевтановићке, 
богате удовине, која је лежала болесна. 
Уништен јој је сав намјештај, те су је 
морали нрениЈети у болницу. Уништена 
је и трговина Бајчагића, који је иначе 
владиновац. Службено из Сарајева тврде, 
да демонстранти нијесу ништа украли. 
Један официр видеђи, како дописник 
прави биљешке о почињеном разбојниш- 
тву, пришао му је и рекао му: Молим 
вас, нипошто не пишиге, да су кпали. 'Го 
је био само гњев народни!

У Сарајево је стигао глас, да су Тре- 
биње и Невесиње у нламену.

Утисци из Сарајева
Бе Тешрз доноси од свог сарајевског 

дописника:
Јучерашњи атентат биће вам већ одав- 

но познат док прпмите овај мој допис. 
Хоћу само да вам дадем овдје неколико 
докумената и неколико факата о држању 
власти прије и за вријеме овог одврат- 
ног дана.

У очи тога дана, било је излијепљено 
свуда по вароши ово наређење:

„Приликом боравка Њ. Ц. и Кр. Висо- 
чанства Насљедника Надвојводе Франца 
Фердинанда у Сарајеву, 28. јуна, пропи- 
сују се ове мјере:

„Забрањено је 1) пењати се на кровове 
кућа, сједити на прозорима или оградама 
балкона, стајати или сједити на Апеловом 
Ке|у, на оградама мостова и т д. 2) Ме- 
тати лонце са цвијећем на отворене про- 
зоре; 3) пењати се на дрвеће или на сту- 
пове; 4) стављати на улицу ма какве пред- 
мете; 5) грађанство мора да остане на 
тротоару.*

У очи дана, сарајевски муслимански 
градоначелник молио је становнипнво да 
искаже своју лојалност и тражио је од 
н.ега. једним топлим прогласом. да иа 
куће извјеси заставе.

Са извјесним немиром читаво станов- 
ништво очекиваше крај овог историјског 
дана, двоструко исторнјског, јер ова го- 
дишњица косовске битке падаше заједно 
са иосјетом икспнратора анексије.

Вијест о нрвом атентату свуда је про- 
узроковала нраво запрепашћење. Лекција, 
коју је насљедник очитао сарајевском гра- 
доначелнику муслиману који није ништа 
пропустио у вршењу своје дужности и 
чији осјећаји нијесу могли никоме ули- 
јевати сумње, - изазвала је непријатно 
и једва нрикривено осјећање чак и у зва- 
ничном свијету.

Вијест о другом агентату испразнила је 
све улице и учинила да завлада читавом 
вароши гробна тишина. Више саги. Са- 
рајево је било мртва варош, потиштена 
и престрашена у очекивању најгорих до- 
гађаја. Тада, под потписом градоначел- 
ника, власт је објавила плакатима „да је 
доказано да је завјера организована у 
Биограду*  и, према томе, да су бомбе и 
убице послани трошком и бригом срн- 
ске владе! И тек тада, организовани у 
банде и излазећи из зграда надлештава, 
најгори елементи католичког и муслиман- 
ског становништва оборили су се на куће 
најбогатијих православних Срба, и тако 
се тај дан завршио са читавом вечери 
пљачкања гдје су власти само интерве- 
нисале да уапсе и оне православне Србе 
који су били најмање сумњиви и да још 
више распире мржње и лојалистичке стра- 
сти католика и муслимана.

Човјек не може себи да представи, ако 
није гледао својим рођеним очима. шта 
Је све учинила или дозволила да се учини 
тако многобројна, тако скуна, тако све- 
моћна сарајевска полиција, током овога 
дана. послије неразумл»иве немоћи да 
предвиђа. коју Је у јутро показала, но- 
слије нијемог запрепашћења од послије 
нодне. Чини се да се у вече хтјела огра- 
дити на рачун православних од оправ- 
даних приговора и посљедица које би је 
постигле ради таквих неспособности.

Причали су ми о јединственом призна- 
њу једног од аустријских виших чинов- 
ника који је гласно казао: „Људи у Бечу 
неће моћи рећи да у Сарајеву нема ло- 
јалности."

Како пишу у Бечу о Србима
Огледало културе бечке шта.мпе —

Познати бечки лист Оапхегв Аг- 
тее-2еИип2, који је поводом отмице 
Сјенокоса предлагао да и Ловћен 
треба отети, послије сарајевског 
атентата упућује на адресу чита- 
вога српскога народа ове ријечи:

„Ви Пси сте знали, да би вас 
Франц Фердинанд научио респек- 
товати Аустрију, ви иси сте знали, 
да је он давно био одлучан чинилац 
садашњег режима, ви пси сте знали, 
да је био представник војничког 
духа подобности армаде; и због 
тога сте га уништили. Ова држава 
може бити само апсолутистичком 
ером доведена до реда и напретка, 
а Франц је Фердинанд био човјек 
који битај важни експерименатизвео.

Франц Фердинанд је мртав; а 
нема никог ко би га замијенио. 
(Лијеп комплимент свима живим 
члановима царске куће!) Људска 
личност надвојводе Карла Франца 
Јосифа прилично је слаба, а да би 
преко ноћ могла примити бреме, 
које је носио Франц Фердинанд.

Фрањо Фердинанде, у овоме оз- 
биљном, судбоносном и светом 
часу заклињемо ти се, да ћемо 
живот и крв жртвовати великој 
мисли којој си служио! Заклињемо 
ти се, да кемо се грозно осветити 
тима, који се данас радују!

Ми војници знамо само једну 
освету: разгазити авет, која се тамо 
доље плази. У анектованим земља- 
ма мора чврста песница раздије- 
лити жито од кукоља. Сви који 
нијесу лојални, морају у крви 
огрезнути; нотребно је псе за 
границу избацити, а земљу ваља 
изнова населити. То није тако 
тешка ствар“.

Кад би овако који српски лист 
писао о Аустријанцима, нас би беч- 
ка и пештанска штампа назвала 
дивљацима.

Румуни против Аустрије
Или федерација, или подјела

Филипеско, један од најистакнутијих 
чланова румунске конзервативне партије 
послије Маргиломана. човјек отворен, од- 
лучног карактера н далек од сваке кур- 
тоазије. те ни;е омиљен на двору. — он 

то зна па је ипак такав какав је, — изјавио 
је сараднику „Биржевија Вједомости:" 

„Поздрављам изсвег срца руско румун- 
ско зближење, алн за сада не треба Руси 
да иду далеко и да траже ма какве не- 
могућне резултате. Сада се треба задо- 
вољити тиме што је постигнуто. а доста 
је постигнуто. Можете сада бити потпуно 
увјерени, да Румуни ни на који начин, 
ни под каквим околностима неће бити 
браћа по оружју са Мађарима. Остало 
ће доћи само по себи, али је потребно 
стрпљење.

Наш споразум са Аустријом, који се 
претворио у некакву зависност, никад ни- 
је био популаран у народним масама. Ми, 
политичари, трпјели смо га по невољи.

Ја вам категорички изјављујем, да ма 
какав кабинет дошао код нас у будуће, 
наш споразум са дунавском монархијом 
неће бити обновљен, што у знатној мјери 
појачава руску војну моћ, јер од сада 
ваш одески војни округ има потпуно 
одријешене руке".

Што се тиче будућности Аустрије, Фи- 
липеско је казао: „Ја видим њену будућ- 
ност или у федерацији по народностима, 
или у њеној подјели.

1/1з Европине земље нереда
Противу Књаза Вида.

Руски листови протестују због равно- 
душности којом Европа прати узајамно 
истребљивање арбанског народа. Србији 
је забрањен излаз на Јадранско Море, 
јер је Аустрија истакла на конференцији 
амбасадора своју бојазнос г, да ће арбан- 
ски народ бити истребљен ако остане 
под Србима. Под тим изговором амба- 
садорска конференција је усвојила ау- 
сгријске захтјеве и постала је независна 
Арбанија.

Сада пак, на очиглед Европе, Књаз 
Вид истребЈвује тај исти народ. Гинули 
побуњеници, гинуле присгалице Књажеве 
— гине у оба случаја арбански народ и 
то на очиглед и под заштитом међуна- 
родне флоте.

„Биржевија Вједомости" овај угледни 
лист, на то узвикује:

„Па кад је тако, онда Књаз греба да 
иде из Арбаније, а ако он неће, треба 
да иду из Драча међународнн ратни бро- 
дови.

„Новоје Времја" додаје: Европа, поред 
зашгите у бродовима, даје Књазу још и 
милионе, а на тај начин потпомаже кла- 
ницу арбанског народа. А послије, ко ће 
те милионе да врати, ако Вид не усније 
да освоји Арбанију? Да ли ће за њих да 
се заложи Књажево имање у Највиду? 
Или ће дугове Књаза Вида пренијети на 
његове противнике Шкипетаре? или при- 
сталице Малисоре и Миридите? Или ће 
их. најзад, расписати међу Великим Си- 
лама? Књаз треба одмах да иде нз Драча, 
јер сваки дан његовог даљег бавЈвења у 
Драчу стаје Арбанију стотине погинулих. 
Његово удаљење је у исти мах и дјело 
хуманитета, достоЈанства Европе и трез- 
веног разума.

При садашњим условима у Арбанији, 
ревизија лондонских ријешења је оба- 
везна.

Одбрана Босне
Са великих аустријскких војних мане- 

вара, који су у околини Сарајева из- 
вршени под заповједништвом покојног 
Франца Фердинанда, „Србобран" је добио 
овај извјештај:

Велики маневри, који су вођени у прав- 
цу Сарајево Иван-планина, немају само 
војничко значење. Њихов политички ка- 
рактер је изван сумње.

У часу, када се Русија до зуба наору- 
жава. нозвала је Аустрија свој 15. и 16. 
војни збор, да демонстрира снагу монар- 
хије на југу.

Послије славне побједе на Куманову, 
дефинитивно је Ново-пазарски Санџак 
прешао у српско-црногорске руке; онде, 
гдје су прије били аустро угарски гарни- 
зони, сада су српски. Док је прије било 
довојбно осигурати. пред навалом Црно- 
гораца, линију према Фочи. данас из Сан- 
џака има безброј нута за навалу и про- 
дирање. Ако је и до сад Босна и Херце- 
говина била важна стратегиско-операци- 
она база аустријске монархије, то је да- 
нас сигурно. На јужним и југо-источним 
границама имаће утврђења у мирно доба 
скоро толику важност. као у рату, о чем 
најбоље говори недавни сукоб на Метаљци.

У овим великим маневрима, којима је 
управљао фамозни Потиорек, уз прису- 
ство генералног инспектора престолона- 
сљедника, долазио је непријатељ из 
Србије и Црне Горе. Српске и црногор- 
ске чете вровалиле су у Босну и главна 
је бпла задаћа: одбити непријатељску иа- 
валу, која је долазила из Мостара преко 
Иван-планине и са сјеверо-истока преко 
Калиновпка.

На овој су подлози изведени ови ве- 
лики маневри, чије је значење повећано 
посјетом надвојводе Франца Фердинанда, 
његове супруге и шефа генералног штаба 
Конрада Хецендорфа.

На вјежбама је учествовало у свему за- 
једно са артиљеријом и треном око 26.000 
ЈБуди. Чете су биле раздијељене у 8 брд- 
ских бригада са 40 пјешачких батаЈнона. 
Осим гога било је 20 брдских батаљона; 
било је и 20 брдских хаубичких топнич- 
ких батерија. Из ових чета формиране 
су три дивизије. Пјешачки батаљони били 
су у повишеном мировном стању, па |е у 
ту сврху била позвана и резерва, којој 
се ово урачунава у једну војну вјежбу.

И ако је вријеме било врло неповољ- 
но, и ако је киша пљуштала као из каб- 
ла, нарочито шцелог првог дана у петак, 
и ако су Иван-планина, Игман и Бјелаш- 
ница биле нокривене гусгим непровидним 
наслагама магле, — ипак су маневарске 
операције тачно по плану изведене. Пре- 
столонасљедник је сам по овом невре- 
мену посматрао са седла Иван-планине 
кретање чета и примао извјештаје.

У овим маневрима ваља забиљежити и 
један новум: први пут су оперисале ау- • 
стријске домобранске трупе које не при- 
падају заједничкој војсци, на заједничком 
аустро-угарском тлу. Ово је сада први 
овакав случај, који додуше сам војни за- 
кон не забрањује, али који се до сад 
обично избјегавао.

Како сам дознао, престолонасљедник 
је изјавио своје задовољство храбрим и 
отпорним држањем, и дисциплином и 
узорним схватањем дужности трупа.ТЕЛЕГРАМИ

Изјава гроФа Тисе
Будим-Пешта, 26 јуни

У парламенту, гроф Тиса одго- 
варајући на интепелацију поводом 
сарајевског атентата изјавио је да 
се не може дефинитивно изјаснити 
односно евентуалних демарша код 
српске владе. Може само да каже 
да сви фактори одговорни за спољ- 
ну политику, имају пред очима ин- 
тересе одржања мира и настоје да 
се очувају животни интереси и пре- 
стиж монархије. - Беч. Кор. Биро.

Берхтолдов рапорт
Беч, 26 јуни

Гроф Берхтолд био је у аудијен- 
цији код цара и поднио му извје- 
штај о прекјучерашњим одлукама 
министарског савјета. Министар се 
послије подне вратио у Беч. 
Бечки Кор. Бнро.

Оставка г. Вилиамса
Вашннгтон, 27 јунн

Предсједник Вилсон примио је 
оставку г. Вилиамса, американског 
министра у Атини и на Цетињу. — 
Бечки Кор. Биро.

Туркан паша
Беч, 26 јунн

Туркан паша отпутовао је у Пе- 
троград. — Бечки Кор. Биро.

Освојење Корице
Атина, 27 јуни

Атинска Агенција јавља:
Послије тродневне борбе, ауто- 

номне трупе заузеле су синоћ Ко- 
рицу. Арбанашке трупе су побјегле. 
ЗаробЈвено је више арбанашких 
војника. Ред влада у вароши. 
Бечки Кор. Биро.

Лаурин и Клемент 
израдили су специјално за Црну Гору нов 
модел аутомобила. те је то према томе

једина творница
која је одлучила градњу 

АУТОМОБИЛА ЗА ЦРНОГОРСКЕ ЛУТЕВЕ 
Интересенти нека се обрате на потписаног.

Ф. Ј. МАТИЋ,
(44,1.6) упрзвннк вошт. аутом. лнннја, Цетнње.

ЦЈтампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник проф. Јован Николић.


