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ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 9 јула
Полуслужбени орган француске 

владе париски „Тан“ ономад је из- 
јавио да ће мир на Балкану па и 
у цијелој Европи у многоме зави- 
сити од тока парнице поводом са- 
рајевског атентата.

Од ове изЈаве тога великог и мје- 
родавног француског листа дога- 
ђаји се не окрећу на боље. Они се 
све више заплићу. Данас је у јав- 
ном мишљењу Европе настала оп- 
шта нервоза. Политичку напетост 
прати тешка економска и индустри- 
ска криза, која се на све стране 
шири и свуда ствара невољу и зло- 
вољу. Одговорне владе нијесу ви- 
ше у стању да догађајима даду 
правилан ток. Све је оставл>ено слу- 
чају и вољи бујице. Запаљена мрж- 
ња међу великима и оштри сукоби 
разноврсних интереса припремају 
пожар, који је постао неминован. 
Још се ту и тамо показује тежња 
да се одложи обрачунавање и одр- 
жи мир. Али овај мир, заснован на 
бескрајном наоружавању и праћен 
сталним изненађењима и потресима, 
већ је свакоме дојадио, тако да се 
и озбиљни миротворци мире сувје- 
рењем да га је боље срушити кад 
се већ не може очувати.

Баклански рат и њиме створени

измјене, које се не могу лако и брзо 
средити. Неке ВеликеСиле, истјеране 
са Балкана, који је вазда био поље 
туђих преотмица, не могу да се 
нађу у новоме положају, сазиданом 
побједама удружених малих бал- 
канских држава. И онако завађене 
међу собом, оне сада, пошто им се 
Балкан измакао из руку, још теже 
налазе путеве својој експанзији. Ово 
што се сада развија у Европи про- 
дужење је велике балканске драме.

Европски рат 1915.
Један њемачки виши официр на- 

писао је овијех дана књигу, која је 
у Њемачкој и осталим европским 
земљама начинила сензацију. Књи- 
га носи натпис: „Судбоносни тре- 
нутак Њемачке". У њој се описује 
садашње стање у Европи и дока- 
зује се, да европски рат мора пла- 
нути 1915. или најдаље 1916. го- 
дине.

Писац најприје тврди, да је да- 
нашњој узбуђености и општој за- 
петости у Европи највише крив 
покојни енглески КраЈБ Едвард. Он 
је први почео стварати око ње- 
мачког царства гвоздени обруч да 
га њиме стегне и удави. Од њега, 
Краља Едварда, потиче све зло у 
савременој Европи. Ужасна ката- 
строфа, којој је Европа на прагу, 
биће посљедица погрешне полити- 
ке КраЈва Едварда, који је ство- 
рио опаки систем савеза међу Ве- 
ликим Силама и међу њима иско- 
пао јаз мржње. Сад се, продужава 
писац, Енглеска до душе повлачи 
из страховите ватре коју је она за- 
палила, јер увиђа штете, али то је 
касно. Европа се, без великог кр- 
вавог обрачуна, пеће смирити.

Нијемци, гдје год вас је, будите 
спремни да сви изгинете за своју 
отаџбину! — Куцнуоје судбоносни 
час за Њемачку!

Зашто мор>а да буде европски 
рат 1915. или најдаље 1916. писац 
овако објашњ.ава: Француска је на- 
прегла своју гпотоњу снагу. Она ће 
1915. имати под заставом четири 
годишта војницса. Француски народ 
не може виш<е те жртве подносити. 
Или ће Франшуска влада морати 
бацити рукавЈицу и започети рат 
сада, кад је 1напрегла сву народ- 
ну снагу, или ће бити принуђена 
да одустане о>д трогодишњега ро- 
ка службе у војсци, у којем би 
случају слом Француске, на миран 
начин, био гопов. Зато Француска 
тјера Русију \у акцију. Француској 
није до чекањ>а. Њен народ, који 
се не множи брзо, не може ни фи- 
зички ни новЈчано даље од 1916. 
издржавати трогодишњи рок слу- 
жења у војсши. Даље од те године 
Француска 6ји и без рата била у 
губитку, у којјем би била и у слу- 
чајном несрећ.ном рату. Она с тога 
мора изазватж рат.

Русија је, В(ели писац, такође на- 
прегла своју снагу до такве мјере, 
коју свијет не» памти. Она је у пз- 
вјесној мјери у сталној мобили- 
зацији. Један! дио њене резерве 
непрестано се*  налази на њемачкој 
и аустриској ГЈраници Русија стално 
држи подоружјем 2,700.000 војника. 
Ни она пе мо>же дуго издржати то 
напрсзање. Француска и Русија, ка- 
же писац, већ> сада живе у времену 
изванредне војне приправностп.

Што се тиже Русије, писац каже 
да између ње*  и Њемачке нема ве- 
лике супротности у интересима. Ру- 
сија је противу нас због Аусгрије. 
Мрзећи Аустрију, она мрзи и нас, 
који чувамо дунавску монархију. 
Русија хоће Аустрију да подијели, 
чему се ми, као савезници аустри- 
ски, опиремо.

За Енглеску писац каже, да је 
она доста неодређена. Њој је је- 
дина жеља, да уништи њемачку 
флоту. Како би се Енглеска пона- 
шала за вријеме ратовања на ев- 
ропском континенту, то је тешко 
предсказати. Вјероватно да би ис- 
крцала војску у Белгији и помогла 
Француску, док би у исто вријеме, 
ослањајући се на потпору Данске, 
гледала да сабије њемачку флоту 
у пристаништа и да је ту уништи.

На крају књиге писац вели, да 
је Европа подијељена у два крваво 
завађена табора. Шест Великих 
Сила уздишу под страховитим те- 
ретима оружања и у исто вријеме 
сложно зборе о миру, у који не 
вјерују. Свака од њих држи руку 
на мачу и чека да полети у бој, 
који ће Европу измрцварити. Што 
се рат до сада није појавио има се 
захвалити само трговачким инте- 
ресима Енглеске. Ова још није из- 
рачунала колике би користи имала 
од европскога рата. Али — вели 
писац — Енглеску ће, прије но 
што буде готова са тим обрачуна- 
вањем, у бујицу повући Француска 
и Русија; прва, јер не може више 
подносити терете оружаногмира у 
ЈБудству, и јер пламти од жел>еда 
се Њемачкој освети за Елзас; друга, 
јер толико мрзи Аустрију да не 
може ишчекати час кад ће је рас- 
парчати. А све је ово замела Ен- 
глеска.

На прољеће 1915. — завршава 
писац — војничка спрема свијех 
Великих Сила биће на врхунцу. 
Тад ће се свакојега дана моћи оче- 
кивати изнепадни покрет тако ве- 
ликих и моћних војсака, какве у 
Европи и на овоме свијету нико 

није ни видио ни запамтио, и тад 
ће за Њемачку куцнути судбоносни 
час, кад ће сви Нијемци морати да 
буду приправни да гину за отаџ- 
бину.

Писац је послао ту књигу ње- 
мачком Насљеднику, и овај је писцу 
телеграфски овако захвалио: „Нај- 
већим интересовањем чигао сам 
вашу одличну књигу, којој желим 
да се што више рашири кроз ње- 
мачки народ.“

Србија и Аустрија
Бечка и пештанска полуслужбена 

штампа непрестано воде хајку про- 
тив\ службене Србије. Истина, беч- 
ким листовима не треба много вје- 
ровати кад пишу о српским кра- 
Јвевинама и српском народу, али 
овога пута њихово је држање при- 
јешло све мјере и све обзире. То 
је права узбуна, шго је чини бечка 
штампа, наговјештавајући не само 
дипломатско разрачунавање, већ и 
борбу оружјем. И они блиједи и 
безначајни деманти са службене 
стране губе се у општој ратној по- 
вици. Монархија ваља већ једном 
да рашчисти своје односе са Срби- 
јом! — рекао је мађарски мини- 
стар предсједник Тиса.

Пашићева изјава
Једном њемачком новинару Па- 

шић је изјавио, да он осуђује ате- 
таит у Сарајеву, али да је разлог, 
да Аустрија остави Србију на миру. 
Србија се не мијеша у аустриске 
унутрашње сгвари. ‘У свакој европ- 
сксј -држави има тајних и јавних 
удружења, која су непријатна њи- 
ховим владама и које би оне радо 
ућуткале кад би то закони. до- 
пуштали. Тако је и у Србији. И 
мене, вели Пашић, наши листови 
нападају исто као и монархију, 
ако не и више. Ми немамо времена 
да држимо стражу с оне стране 
наших државних граница и да па- 
зимо хоће ли се ко тамо назвати 
Србином ИЈШ хоће ли они, који се 
тамо називају Србима, тежити за 
уједињењем с нама. Ми смо одавна 
навикли да гледамо наше саплеме- 
нике у Угарској потлачене, па се 
због тога много и не узрујавамо. 
Ми не учествујемо у завјерама, али 
знамо да вријеме само од себе ради 
за нас.

Ова Пашићева изјава изазвала 
је у бечкој штампи праву буру 
гњева. Клерикални листови траже 
да се објави рат Србији.

Гдје је Румунија
У Бечу још вјерују, да Румунија 

у одсудном часу неће напустити 
Аустрију. Један бечки лист обратио 
се неком румунском државнику (не 
износи му име!) питањем: како ће 
се Румунија држати у рату из- 
међу Аустрије и Њемачке с једне 
и Русије и Француске с друге стране. 
Државник је одговорио, да ће Ру- 
мунија бити неутрална и чекати док 
види која ће страна побједити, па 
ће се онда тој и придружити. По- 
биједи ли Русија, Румунија без крви 
добија ЕрдеЈБ; побиједе ли Аустрија 
и Њемачка, Румунија без крви до- 
бија Бесарабију.

Румунски листови на ту макија- 
велистичку прогнозу, коју су из- 
мислили у Бечу, дадоше овај за- 
служени одговор: Румунија не може 
бити неутрална, јер би је она страна 
која би побиједила, не само оста- 
вила без награде, што је није по- 
магала у критичном часу, већ би 

из освете могла нешто отети што 
и данас има. Ако побиједи Аустрија 
ова јој неће дати руску Бесарабију, 
већ ће је и казнити за непомагање; 
ако побиједи Русија, не само да 
неће добити аустриски ЕрдеЈБ, већ 
може изгубити и своју црноморску 
обалу. Румунија се, дакле, мора 
већ сада одлучити. Она ће бити 
са Русијом и Тројним Споразумом.

То је одговор из Букурешта за 
утјеху бечком листу!

Неоснована узбуна
У Биограду је ономад била пра- 

ва узбуна међу тамошњим аустро- 
угарским поданицима. Пронио се 
био глас, да ће аустриски подани- 
ци бити поклани, а аустриско по- 
сланство да ће бити бачено бом- 
бама у ваздух. И настало је једно до 
сад нечувено, у ствари веома сми- 
јешно бјежање аустриских подани- 
ка у Земун. Све што је могло да 
се дохвати жељезничкога воза и 
пароброда, на врат на нос је оста- 
вило српску пријестоницу. Аустри- 
ско посланство било је ставило 
своје просторије на расположење 
женама и дјеци, а г. посланик пре- 
стајао је цијелу ноћ на страшноме 
мјесту!

Дан је освануо, и од покоЈБа и 
атентата не би ништа. Све је про- 
шло у миру. Али за то су из Зе- 
муна послапи у бечке листове те- 
леграми, који описују панику међу 
аустриским поданицима у Биограду. 
Циљ је био постигнут: Српскп је 
народ опет био пред Европом 
оклеветан. Представљен је као на- 
род, који хоће да коље мирне су- 
грађане, поданике туђе државе; 
као народ, који пријети животу 
и страних дипломатских представ- 
ника.

Разумљив је и оправдан је гњев, 
који је због ове макинације настао 
у биоградским листовима. Одмах 
се трагало ко је први разнио ове 
лажне гласове, и по трагу се до- 
шло до самог аустриског послан- 
ства у Биограду. Аустриски посла- 
ник у Биограду дао је пештанским 
листовима изјаву, да би одиста по- 
сланство било бачено бомбама у 
ваздух, да он није раније за ту на- 
мјеру дознао и о томе извијестио 
Пашића, учинивши његову владу 
одговорном за посљедице.

Усљед ове посланикове изјаве 
настао је у биоградској шгампи још 
већи гњев. Сви листови сложно 
траже да аустриски посланик или 
наведе извор лажног гласа о тобож- 
њем намјераваном атентату, или, 
ако то пе може, да се одмах сели 
из Биограда, јер је том лажном 
узбуном нанио клевету српскоме 
народу.

И гако ватра страсти се све ви- 
ше шири.

Говор разуму
Ма да у Биограду огорчење због 

таквих поступака с аустриске стране 
расте, ипак се становништво држи 
мирно. Биоградска штампа у овој 
прилици одлично врши своју па- 
триотску дужност. Она енергично 
одбија клевете бечких и пештанских 
листова и сложно брани српски 
образ, али у исто вријеме народу 
савјетује да буде уздржљив.

„Политика“ каже:
„Ми знамо врло добро да би Ау- 

стријанци највише вољели кад би 
се нашао неко у Биограду да раз- 
бије бар један прозор на њиховом 
посланству, или кад би се десмло



да бар једном аустриском поданику 
буде разбијена глава. Хли ми им 
ту услугу нећемо да учинимо. Не- 
ћемо, јер нико ништа нема против 
аустриског посланства и људи који 
су у њем запослени, и против 
аустриских поданика, који живе 
међу нама у Биограду. Нијесмо ми 
ониу иа да своју срџбу исказујемо 
на невиним људима. Нијесмо ми 
они, па да рушимо, пл^ачкамо, ту- 
чемо, мучимо, уништавамо гробље 
и оскрнављамо цркве. То њима 
доликује, нама не. Осим тога ми 
врло добро знамо, да би Аустрија 
и најмањи изгред умјела да уио- 
треби у своју корист. Ми ипак ни- 
јесмо тако наивни како нас зами- 
шљају аустриска господам.

Поеннарв у Петрограду
У овоме општем раздражењу, 

које је захватило све духове у Ев- 
ропи, предсједник Француске Ре- 
публике г. Поенкаре пошао је у 
посјету Цару Николиу Петроград. 
Бечка шгампа, која врши папирна- 
ту мобилизацију противу „злочи- 
начког“ Великог Српства, позива- 
јући у рат противу њега и небо и 
пакао, обраћа се умиљато и плач- 
љиво и на г. Поенкареа. Он ће, 
вели, са руским царем поуздано 
говорити и о „злочинствима" Ве- 
ликог Српства, те на сву прилику 
неће бити толико лакомислен и не- 
цивилизован да због истога ували 
Европу у сграхоте општега рата.

Али француска штампа удара у 
мало друкчију ноту. Она сада у 
овој европској узнемирености кад 
је довољна само једна варница па 
да плане ужас, велича моћ Русије 
п изазивачкн пркоси цијеломе сви- 
јету са непобједимошћу руске вој- 
ске. Русија, пишу париски листо- 
ви, има сада вишс војске него Ње- 
мачка, Аустрија и Италија заје- 
дно. Русија је у потоњим годинама 
учинила такав нагли и велики на- 
предак на војничком н економском 
пољу, да то свијет не памти. У ње- 
ном бујању може јој, у економском 
пољу, стати уз раме само Сјеверна 
Америка. Та Русија никог се не 
боји. Њена нечувена моћ, везана 
са Француском, најбоља је одбра- 
на општега мира!!

О каквом миру зборите, одгова- 
рају њемачки н аустриски листови, 
кад пријетите цијеломе свијету!

Окупација Арбаније
У вези са талијанском мобили- 

зацијом, искрсли су у јавности гла- 
сови о окупацији Арбаније са стране 
Италије. Аустрија би на другим 
странама Балкана (на којим?) до- 
била од Италије накнаду. Да ни- 
јесу можда тијем поводом талијан- 
ски листови направили поновну

ПОДЈ1ИСТАК
ПЕРСПЕНТИВА РАТА У ЕВРОПИ*)

турских гарнизона са Шукри-пашом на 
челу, нијесу могли ни у чему измијенити 
стање створено поразом армије у отво 
реном пољу, па ни поврнути точак војне 
среће у своју корист.

На основу свега изложенога можемо 
рачунати као вјероватно, да н булућн 
европски рат неће дуже трајати од 2—3 
мјесеиа. Барем можемо рачунати, ла ће 
одлучни догађаји — битке бити у прва 
два мјесеца рата. Ова кратковременост 
еввопскога рата зависи од три главна уз 
рока.

Прво: милиони војске мораће се при- 
купити на узаноме простору неколико 
десетина или стотина километара, због 
чега ће одлучни удар пореметити необи- 
чно сложени и фини меха шзам сувреме- 
них маса наоружанога народа (операи. 
фропт њемачке помилионите воЈСке прн 
продирању у Француску 1870. гол. био 
је 50 км.)

Зпим дуги ртт пе мо«у излржати фи- 
нансије ни једне од европских држава. 
Рат Француско Њемачки стао је Франиузе
9 милијарда динара не рачунајући кон- 
трубици у од 5 милијарда динара, што 
износи милијарду и ио динара мјесечно 
(рачунајући и шгету коју трпи народнО 
газдинство — економија). Па и нас први 
и лруги балкански рат стаће око 300 
милиона динара, што износи око 30 ми- 
лиона динара мјесечно.

У будућим европским раговима, гдјс 
ће бити још веће војске, него што су 
биле у Француско-њемачком рату, сваки

Са увођењем оншге и личне војне оба- 
везе код већиие евроиских држава у дру- 
гој половини прошастога стољећа (Ау 
стрија 1868. Русија 1874. Србија 1883. г. 
и т. д.) војске које и *бацују  сада државе 
за вријеме рата постале су и многобро) 
није, а квалитативно и бољ?. Па и сами 
рагови ностали су посао народни, јер се 
у исти шводи и све мушхо способно 
становништво, до извјесних година ста- 
рости, које је прош «о кроз касарну. С 
тога је сасвим оправдан назив .наору- 
жани народ“ за садашње сувремене војске.

Раније пије било овако: војске су биле 
многоброЈне, а и нлјамничке. Рагови су 
били више посао владе, а не народа, па 
и њихов утицај нше био тако осјетан по 
народ — државу. Огуда су могли и ра- 
тови дуго трајати. Сјстимо се стогодиш- 
њега рата, тридесего-годиш вега и седмб- 
годишњега. (Овзј посљедњи био јеу XVIII. 
вијеку *а  вријеме Фридриха Великога).

Сада се ратови воде због крупних др- 
жавних интереса (уједињења, грговинскнх 
интереса и г д.) и њихово вођење уздрм- 
љује цио државнм организам до самога 
његовога темеља.

Према овоме садашњи раг у Европи 
преставља врло сложену и огромну слику

•) „Ратннк*,  свеска за апрнл 1914. г. 

грају због Ловћена? Мисле ли да 
је Ловћен таква ситница да може 
бити кусур за изравнање њихових 
међусобних рачуна?

На гласове о окупацији Арбаније 
француски и руски листови доба- 
цују Аустрији и Италији, да оне 
нијесу саме у Европи и да осим 
њих има још неко да се пита.

Румунија се спрема
Пештански лисгови јављају да 

Румунија на граници Ердеља пра- 
ви нова јака утврђења и да тамо 
довлачи велика одјељења војске. У 
исто вријеме Румунија гради нове 
стратегијске жељезничке пруге, од 
којих неке иду према Србији, а 
већи дио према Ердељу.

Енглеска лоруна
Орган енглеске владе „Вестмин- 

стер Газета“ вјерује да ће Србија, 
у име човјечности, са своје стране 
учинити све да се олакша истрага 
по дјелу сарајевскога злочина, ако 
ту истрагу од ње затражи Аустрија. 
Али у исто вријеме тај лист пору- 
чује Аустрији, да против својих по- 
даника Срба не предузима такве 
мјере, које би СрбиЈу довеле до 
раздражења.

Арбанија
Стални је епилог општем хаосу 

Арбанија. Час се воде преговори 
с усташима, час са Књазом, час са 
контролном комисијом. Нико не зна 
излаза из збрке, коју је у Арбанији 
створила европска дипломатија. Да 
су сто година у зноју свога лица 
размишљали како ће створити не- 
што лудо, што нико неће моћи 
разумјети и извести на здрави пут, 
европски дипломати не би напра- 
виЈш такво мајсторско дјело лудо- 
сти као што су га начииили у Ар- 
банији. Просто су помели један цио 
народ и ударили с њиме на печувене 
муке, распињући га између Књаза 
којега мрзи, између холандских 
официра, које презире, између Ау- 
стрије и Италије, којима не вјерује, 
и између разнпх страних заводи- 
теља новцем, којим га кваре и трују. 
Изврнули су природу ствари иупу- 
тили је правцем, којем се противе 
и народни обичаји, и његова ћуд, 
и сва његова прошлост. Исадјош 
смишљају нове глупе формуле, да 
лудост увећају а општу опасност 
због ње раширс.

Приче о понољу
Једна еиглеска мис, која је ту 

недавно из превелике Јвубави према 
Арнаутима написала читаву књигу 
памфлета противу Црне Горе, носла- 
ла је из Валоне лондонском „Тајм- 
су“ опширан и језив телеграм о

према ранијем раговању. Али ма како да 
је ово сложена и велика слика, ми ћемо 
покушати да у њој разаберемо. као и ла 
изложимо перспективу будућега рага.

За ово ћемо се обрзтити исгорији, — 
тој учитељицн у живогу.

За посљедњих 60 година у Европи било 
је четири велика рата, у којима су учес 
тввале велике државе ијш груписане 
мале државе. Ова четири рата имају ка- 
рактер озбиљне борбе, а и снаге једне и 
друге стране биле су приближно једнаке. 
То су ови ратов к 1. Аустриско Фрап 
цуско-Игалијански 1859. г., 2. Аусриско- 
Пруско•Игалијански 1866. г., 3. Францу- 
ско-Њемачки рат 1870 год. и 4. Први 
балкански рат 1912 год. Ови су ратоки 
вођени са срествима којима и ми данас 
располажемо: модерне пушке и топови 
острагани, а сада и брзометни, жељезни 
це и т. д. Свега овога није било у првој 
половини прошастога стољећа (гада су 
биле пушке кремењаче, топови са фити- 
љима, није се имало жељезница и т. л.)

Руско-јапански рат 1904 и 1905 г. као 
и Руско-турски рат 1877—78 год. били 
су више као колонијалии ратови, и они 
су као изузетак. Српско-бугарски 1885 
год. трајао је сувише мало, и није довр- 
шен — прекинуг од стране Великих Сича, 
а Грчко-турски рат 1897 год. као и други 
балкански рат 1913 г. вођени су између 
непријатеља са неравним снагама, чијп се 
свршетак могао и раније предвидјети.

Сва чегири споменуга велика европска 
рата одликују се једном опшгом особи- 

покољу што су га Грци извршили 
над арнаутским женама и дјецом 
у Епиру. Њено се благочестиво 
срце много растужило због тога 
покоља, који ће бити исто толико 
истинит као и оне њене приче о 
рђавом поступању Црногораца пре- 
ма Малисорима. Пошто је Арба- 
нија посувраћена творевина европ- 
ске дипломатије, која даје државу 
некултурном народу, а отима је 
од културнога, није чудо што се 
нашла и једна енглеска мис са по- 
сувраћеним симпатијама за арна- 
утски нож и кундак, од којих су, 
прије ослободилачког рата, толико 
сградали Срби хришћани на сра- 
моту европске цивилизације. Бо- 
Јве би било да та енглеска мис од 
шета мало до Сарајева и да види 
ону стародревну српску црквену 
икону, на којој су модерни вандали 
ископали очи. То ни Турци под Се- 
лимом Великим нијесу радили, пле- 
меиита наша мис! Тек тамо би ваше 
срце. које плаче због гоњења Ар- 
наута, било у својем елементу, ако 
је уопшге способно да више осјећа 
муке једног просвјећеног него не- 
просвјећеног народа.

Хроника
„Хрватском“ Дневнику. Необичан по- 

трес духова, који је настао усљед туж- 
ног догађаја неколицине заведених за- 
несењака — задаје много озбиљне бриге 
свима државним и народним факторима. 
Све настојање оних који имало мисле, 
иде за тим, да се због овог догађа.а, 
који сав народ Босне и Херцеговине без 
разлике конфесије и народносги до срца 
боли, не створи још веће нерасположење 
између нашег народа. Настоји се као што 
је и посве ираво, и као што то п самој 
СЈвари одговара, да се невини неокрив- 
љу|у и не буду предмет грађанске мржње 
и презира. Свако то разумије и види, |ер 
|е то становпште једино пошгено. Али 
го неће и не могу да виде људи око 
„Хрватско!* 4 Дневника. Ти људи, који та 
мо сједе, свешгеници су. Слуге су и про 
пов|едници науке великог богочов ека 
Исуса Хрисга; уста су им нуна кршћан- 
ског поздрава „Хваљен Исус!“ И ге слу- 
ге, које се за читав живот иосветише 
служењу узвишене пауке Христове, осно- 
ване на начелу: Љуби ближњег свога, 
као сам1 себе, данас раде свом снагом 
противно. Високу љубав Христову, за 
ко у је он сам себе жртвовао, да спасе 
људски рол, они су замијенили мржњом, 
си ањем клевета, омразе. несношлшвости 
и подвале. Ум.есто љубави они сију мрж- 
њу која замућу|е срца, која на очи на- 
гјеру.е крв, да крштен човјек мрзи крште- 
иога. да се у име вјере Исукрстове про 
гоне људи ко,п славе Исуса Храста.

Је Јш могуће замислити шго страшније 
него оно шго је страшна збиља донн- 
јела? Фанагизована маса ко а чига лист 
шго га пише свешгеничка рука. иодиже 
у свом фанатизму руку на хришћанске 
цркве; они исги људи којн у божијем 
страху клече пред крстом на коме је ра- 
запет СчасигеЈв човјечансгва, ги исти Јву 
ди обарају, руше, пл>ују и скрнаве свету 
грапезу, олтар на коме се слави име Хри- 

ном краткоћом траЈања од почетка 
рага, па до одлучне битке, кОЈа је и од- 
ређивала судбину рага. Тако од почетка 
рага 1859. г. па до битке код Солферипа 
прошло је 67 дана; у рату 1866. год. од 
продпрања пруских трупа у Санксонску. 
па до битке код Кепигреца ирошло је 
46 дана посл :је об;аве рата. Исто су се 
овако бр.ш разви;али догађаји и у ирвом 
балканском рату 1912 г., чији смо ми 
били учесници и очевидци.

На Јужном взјишгу, Диадох Константин 
потукао је турску војску код Јаниџе Вар- 
дара 16 дана по об ави рата, а 22 ратног 
дана Грцн су већ били у Со |уну. На сје- 
верном војишту Престолонашљеднику А- 
лександру требало је 31 даи до потпуног 
уништења турске Вардарске војске (у Би- 
тољ смо ушли 6 новембра 1912. г.). Суд 
бина пак рата на тракијском војишту 
одлучена је битком код Ј1 «ле Бургаса — 
16 дана лослије почетка неприЈатељства.

Истина је, да је послије седанске ка- 
тастрофе букнуо у Франиуској народни 
рат, који је трајао осо пет мјесеци; у 
првом балканском рату иак послије по- 
раза Турака у отвореном пољу. на- 
стао је -градски рат, који је са малим 
прекидима трајао готово по годиие. Али 
ови крвави еиилози и ако су имали доста 
знатну улогу у иолитичком смислу, у 
војном су пак остали без већега значај«. 
Ни херојски подвизи и напори импрови- 
зираних француских народних маса иод 
вођом Гамбете, које су устале у одбрапу 
Француске, као ни гвоздена жилавост 

стово и Божије, ломе крст на коме је ра- 
занет онај исти Бог, коме се и онн моле 
И пред којим клече!

Као да смо у средњем вијеку! Као да 
смо у доба Хугенота; у доба најгрознијег 
рата, тридесег годишњега! Обрл>аше о- 
браз пред свијетом.

Помислили су зар да је дошао час, да 
Србина нестане са земље? Залуд је сва 
та мука, залуд су сви подвизи. Ни веће 
га олује не збрисаше. ни љући му зло- 
дуси не дохакаше. А „Хрватском*  Днев- 
нику који у блато новлачи лијепо име 
брагског хрватског народа, који хоће да 
међу браћу исте крви и језика баци уга- 
рак неугасиве мржње, одговорићемо са 
овим Његошевим ријечима:

Над свом овом грдном мјешавнном, 
Опет умна сила торжествује!
Не пушта се да је зло побједи — 
Искру гаси а змију у главу — ' 
Муж је бранич жене и дјетета! 
Народ бранич цркве и племена — 
Част је, слава, светиња народња! 
Пас, свакоји своје вријемс носи — 
Нове нужде, рађу нове силе — 
Удар нађе искру у камену, 
Без њега би у кам очајала — 
Прекаљена искушењем душа, 
Рани тијело огњем електризма 
Страдање је крста добродјетељ, 
А надежда веже душе с небом, 
Како луча са сунцем капљицу!

Сарајевска „Истнна44.

Опвт рат на Балкану
— Сновн н жеље римске „Трибуне*.  —

Полуслужбена римска „Трибуна“ 
доноси на уводном мјесту, да је 
ових дана — усљед грчко-турског 
спора — балканска ситуација по- 
нова се била погоршала. Али да- 
нашње вијести пз Цариграда и А- 
тине утјешније су: изгледа да неће 
доћи ни до прекида дипломатских 
односа између Турске и Грчке, на 
против та иста дипломација упу- 
стила се у преговоре.

Но шта ће бити сјутра то се не 
може знати. Најтежа Је ствар бити 
пророк у балканским питањима. 
Међутим по писању нашега наро- 
читога дописннка из Цариграда, 
Е. Тедескија, данашње је стање на 
Балкану само привремено, јер ће 
до рата морати доћи ускоро.

Затим саопштава допис помену- 
тога свога пзасланика, који износи 
да су сви изгледи за одржање ми- 
ра на Балкану невјероватни. Стање 
уређено букурешким миром није 
трајно ни задовол>авајуће; некога 
је и сувише задовољило а некога 
ни мало. Турци једнако жале за 
Тракијом и не одричу је се, сања- 
јући о реваншу. О Бугарима да и 
не говоримо; они се Маћедоније 
никада неће одрећи, на прогив сва- 
ким даном јача тежња за осветом, 
која се све више и више ипкарнира 
у тпјело бугарског народа.

„Смрт или живот“, тако говоре 
и Бугари и Турци. Оно истина у 
Цариграду се донекле тјера и блеф, 
али ипак остаје једно да Турци 
морају рескирати да поврате барем 
неке земље у Европи, или да из- * 9 



губе и оно мало што им је остало 
за леђима Цариграда.

Једном ријечи балкански рат није 
далеко; питање је само неколико 
година, можда и мјесеци само.

Хрвати не демострирају 
противу Срба

Сва честита хрватска јавност скочила 
је нротив аустриских листова, који зло- 
намјерно тврде, да су демонстрације по 
Босни и Херцеговипи, Хрватској и Дал- 
манији чинили Хрвати. Тијем поводом 
хрватски омладинац УЈе^ић пише у спљет- 
ској „Слободи*  овако':-

Него ц.е мислимо ми да је дотле дошло. 
Не пролстављају Хрвате у Хрватској само 
доблаћени туђинци, поворка наметничких 
бараба и пасмина сужањских дошљака. 
што ни не знају хрватски. Имаде једна 
друга Хрватска, права Хрватска, хрватска 
Хрватска, хрватска честите интелигенције 
која истиче мисао будуће Хрватске укљу- 
чену у мисли српскохрватске и југосло- 
венске заједнице, Хрватска поштенога 
ђака који је тако тлачен у школи и при- 
краћен у науци, Хрватска запуштенога 
сељака који је задржан у незнању и за- 
глупљености, Хрватска радника проле- 
тарца који зна како му је и који је при- 
сиљен да пропада и сели се у Америку. У 
овој честитој, али још неокупљеној и не- 
освијештеној маси лежи тајна наше бу- 
дућности и наше слободе. Тиљудизнаду 
и чреба да знаду да нијесу праваши они 
који служе Бечу, јер је Старчевић рекао: 
ни Беч ни Пешта.

Ти људи знаду и треба да знаду да 
Штадлери, Франки и остали досељеници 
који немаЈу хрватска нмена и не говоре 
хрватски, нијесу Хрвати и немају права 
да говоре у име Хрвата.

Ти људи знаду н треба да знаду да су 
Хрвати били: Петар Свачић који је погинуо 
на Гвозду са свијетлим мачем у руци; 
Петар Зрински и Крсто Франкопан који 
су 1671. смакнути у Бечкоме Новоме 
Мјесту; Еуген Кватерник и В екослав Бах 
који су двјеста година зати.м погинули 
у Раковици; Мати|а Губец који је окру 
њен круном од усијапог гвожђа. Ти људи 
зналу и треба да знаду да је Хрват био 
Давид Сгарчевић који Је 1884. почастио 
Куена ногом а постериори; да су Хр- 
вати били... и т. д.

Ти л»уди знаду и треба да знаду да 
Срби и Србија нијесу непријатељ Хрва- 
тима; пи непријатељ. а камо ли најопа- 
снији нли једини. Напротив. Ти људи 
знаду и треба да знаду да ни Раух ста- 
риЈИ ни Раух млађп, ни Куен Хелервари 
ни Иувај, ни Хандел ни Атемс. ни Калај 
ни Потиорек нијесу Срби.

Ти људи знаду и греба да зпаду да у 
Боспи, у нашој Боснп, звали је српском 
или хрватском. увијек има више права 
|.а живот н на опстапак наш човјек, ре- 
цимо Петар Кочић. него не знам какав 
б|елосвјетски вуцибатина и дохлаћени 
швапски куфераш, ксји се продаје за 
Хрвата јер роби и пљачка сарајевске 
српске дућане!

11а тим људима, на тим Хрватима, који 
пеће да се са Србима поступа као са 
злочинцвма ни са Хрватима као с пан- 
дурима, почива наше увјерење боље бу- 
дућности, па и сама вјера у одржање и 
опстанак хрватства. Они треба да се сјете 
да нијесу пријател»и Хрвата они који су 
непријатељи Југословена; они треба да 
се сјете да је и данас Србима и Хрвати- 

мјесец рага сгаће ма коју велику европ- 
ску државу два пута више. него што је 
стао Француску 1870—71 год. а то чини 
око три милијарде динара мјесечно. Ово 
тешко да ће моћи издржати и најбога- 
тија држава у Европи за дуже вријеме. 
Напосљетку и нерви-живци не могу дуго 
издржати сувишно на резање, које иза- 
зивају иаклеии ужаси сувременога рата. 
Као примјер ратне изнурености, која може 
слопасти и жилаву нацију као и односно 
добру војску, може нам донекле по- 
служити Бугарска у другом балканском 
рагу 1913. г. Бугарски пукови, који су 
удружени са нашим пуковима Тимочке 
див 1.зије I позива и в. и Дунавске диви- 
зије II нозива н. в. у прољеће 1913. г. 
бјесомучно храбро ишли на Једренске фо- 
рове, у љето пак 1913. г. срамно су бЈе- 
гали испред нас на ријеци Брегалници у 
правиу Царевог села (VIII тунцанска бу- 
гарска дивизија). Исто су тако бјегали и 
испред Грка. Па шта више и бугарска 
два пута јача снага. која је упала на нашу 
стару територију, није им ништа помогла 
у рату противу нас.

Та краткоћа трајања европскога рата 
чини и то, да у нстоме неће моћи стићи 
да прими учешће сва наоружана снага 
народа, коју има на хартији ова или она 
држава. Користити сву резерву обучених 
војпика велике лржаве не могу ни из чисто 
економских обзира. што то није случај 
код мањих држава За примјер може слу- 
жити им у ратовима 1912 п 1913 г. Фран- 
цуска пије у стању да позове под засгаву 

ма један заједнички рад, као што им је 
у прошлости бида заједничка борба са 
Турцима. Ернест Ренан је написао да су 
сва стољећа једне нације као листови 
једне исте књиге и да прави људи на- 
претка имају као полазну тачку дубоко 
поштовање прошлости. А прошлост срп 
ска и хрватска је једна прошлост све од 
славенске прадомовине и заједничке се- 
обе на плави Јадран, до дуге борбе са 
Турцима и до дана недовршенога робо- 
вања. Повијест српска и повијест хрват- 
ска нијесу ни два поглавља једне књиге. 
Од свакога листа наше историје једна 
је страница српска, друга хрватска. Кад 
би заведени Србин хгио да ишчупа хр- 
вагско име. он би издерао и српску сла- 
ву на истоме листу; а када луди Хрвати 
губе српску страницу, они пријете хрват- 
ским успоменама што су с друге стране.

Штампа у цијеломе културноме свијету, 
и у Паризу нарочито жестоко, осудила 
је несмислена и дивља разбијања почи- 
њена — тобсже у име Хрвата. Такве 
лијепе услуге праве праваши хрватском 
имену! Они га блате тиме шго га славе; 
они га каљају тиме што га носе. Руже га 
понављајући га. понизују га присвајајући 
га. Нас може да гјеши нарочито то што 
је у више великих новина, иницијативом 
самих Хрвата или обавјешћеношћу уред- 
ника, то вријеђање хрватског имена по- 
прављено, и што је углављено да те „хр- 
ватске*  саблазни није правио хрватски на- 
род него једна незнатна мањина припуза 
и жбирова. Задатак ће слободних Хр- 
вата бити да чином докажу да су изда- 
шие збиља у мањини и да свијетла мисао 
Хрватства не може да служи као кринка 
нечасних работа.

Наша кривица
Поводом кампање у аустриским и ње- 

мачки.м лисговима противу цијелога срп- 
ског народа, даровити српски публнциста 
К. Цицварић пише под горњим натписо.м 
у биоградском „Балкану*  ове редове:

Дакле ми смо криви, ми представници 
српске штампе!

Оптужу у нас аустријски листови, оп- 
гужују нас њемачки листови, оптужује 
нас „Нова Спободна Преса**,  ошужује 
нас и „Берлински Тагблат**,  оптужује нас 
чак и лист који важи као најозбиљнији 
на конгиненту - „Франкфуртске Новине"!

Оптужују цијелу српску штампу и међу 
њеним представницима највише „Балкан".

Један њемачки лист вели да српска 
влада пије у сган»у да обузда српску 
штампу, па позива Европу да у Србији 
васпостави ред!

Ш га то тако страшно чинимо ми срп- 
ски журналисти? Каква је то наша кри- 
вица за коју греба чак Европа да нас 
гони и да нас казни?

Погинуо је у Сара еву аустријски пре- 
столонасљедник, погинуо је без икаква 
нашег учешћа, више својом кривииом, а 
највише кривицом оних који су га на 
Видов дан послали у Сарајево а који 
нијесу хтјели предузети никакве мјере 
сигурности.

Ми нијесмо глорификовали убиство 
Фердинандово.

Нос шје Фер ишандова убиства иастали 
су у Босни страховили нризори. призбри 
какви су се некад догађали у Турској. 
призори какви се данас још дешавају у 
дивљој Арбанији.

Подивљале и побјесниле католичке хор- 
де. организоване на миг полиције и под 
њеном заштитом, насртале су на нашу 
браћу. потезале су на њих голим ноже- 

сву масу од 41 з милиона, који су прошлп 
кроз касарну; Њемачка тешко да ће моћи 
избацити у поље 4,150.000 својих обуче- 
них војника, а Руси својих 11 милиона, 
као ни Аустро-Угарска што не треба ни 
да мисли да формира војску од три ми- 
лона бајонета и сабаља.

Искусгво свију посљедњих ратова по- 
казује нам, да импровизиране јединице 
(нарочиго веће), које су формиране од 
обвезника старијих година или посљедње 
одбране, (који ако нијесу још прошли 
кроз кадар) нијесу по својим особинама 
за рат у пољу: од њих се не може имати 
неке користи када је судбина рата већ 
одлучена, дакле послије неколико мјесеци 
рага. Па и снабдијевање официрима трупа 
ТЈ.ећелиније (наш трећи позив и посљед- 
ња одбрана, руско ополчење, њемдчки и 
аустријскп ландштурм) ствара несавлад- 
љиве тешкоће. Јединице ове линије чесго 
имају оружје старијих образаца — мо- 
дела, за које се и нема увијек ни довољно 
муниције. Због тога се свуда и узимају 
као оперативне јединице трупе прве ли- 
није и резервне трупе прве категорије, 
као шго су код нас трупе I и II позива 
народне војске. Само код нас други по- 
зив треба имати макар мали кадар још у 
мпру официра и подофицира (барем до 
четнога командира и неколико подофи- 
цира на чеге, који би се за вријеме мо- 
билизације издвојили из кадра). Па и 
овако састављен II иозив н. в. ипак треба 
са извјесном опрезиошћу употребити за 
активне операције.

вима, пљачкале су њихову имовину, па- 
лиле су њихове домове.

Ми смо тада били страшно узбуђени 
вијестима које су стизале из Босне, стра- 
дања наше браће изазвала су дубок бол 
у нашим срцима, и ми смо тада ошгро 
протестовали против дивљаштва које је 
према нашој браћи чињено у Сарајеву. 
у Мостару, у многим другим варошима 
у несрећној Херцег-Босни.

Смије ли нам се замјерити што свој 
бол нијесмо сакрили, смије ли нам се 
замјерити што нијесмо остали равнодушни 
кад је проливана крв наше браће и кад 
су горели њихови домови?

Какви бисмо ми били Срби, какви бис- 
мо ми били људи, кад бисмо своје срце 
затворили за вапаје наше несрећне браће 
и кад бисмо мирно носматрали дивље 
сцене којима су они били изложени?

Нека нам каже „Берлински Тагблат“, 
нека нам кажу „Келнске Новине*,  нека 
нам кажу „Франкфуртсве Новине“, нека 
нам кажу њемачки листови шта би они 
радили кад би се с Нијемцима у Бечу 
или Прагу поступило онако како се по- 
ступило с невиним Србима у Мосгару и 
Сарајеву?

И ако би и они у таквим приликама 
могли остати индиферентни, ако би се и 
они у таквим приликама могли уздржа- 
вати а да не протестују, онда нека се 
баие каменом на нас и нека нас осуде.

И шта би они радили кад би поводом 
каквог атентата који би био лично дјело 
једног анархисте или двојице, или тројице, 
кад би поводом једног таквог атентата 
неко оптужио највише представнике н»и- 
хове државе и цио њихов народ?

АустриЈСка и њемачка штампа нијесу 
се стидјеле да оптуже као саучеснике у 
сарајевском атентату, да оптуже без и- 
каква основа, без икаква доказа пајвише 
личноссти у српској држави, па чак и 
српског владара!

Зар да ми у таквим приликама ћутимо, 
зар да мирно подносимо тако бестидне 
наладе на нашу отаџбину, зар да допу- 
стимо да се највиши ауторитети у нашој 
држави доводе у везу с једним чисто 
анархистичким дјелом?

Зар је злочин бити патриот, зар је зло- 
чин бранити своју отаџбину бар пером, 
кад нам се не допушта да је бранимо 
на други начин?

Зар да нас грдите, зар да нас ружите, 
зар да нас клеветате, и ми да ћутимо, 
да се не бранимо, да не прогестујемо?

В.1 се не ограничавате само на грдње 
и на клевете; ви проповиједате крсташки 
поход против српског племена.

Вама засијецало није нимапо жао Фран- 
ца Фердинада чија је смрт најрадосније 
примљена и у Бечу и у Берлину и у ци- 
•елој Аустрији, и у цијелој Нземачкој, и 
у цијелој Европи. Међутим ви од његове 
смрти хоћете да направите политички 
капитал, ви хоћеге његову смрт да упо 
требите као згодап повод да сурово и 
немилосрдно угушите српски национални 
покрет. да морално убијаге српску нацпју.

Никад нашој нацији пије загрозила ве- 
ћа опасност него у овоме моменту када 
се у Бечу кују паклени планови за мо 
рално убисгво српског племена.

11 зар у једном таквом моменту ми да 
ћутимо. да останемо индиференти, да 
мирно сачекамо ударац који ће нас по- 
годити у срце?

И има још нешго најсграшније. Аустри- 
ја тражи од Србије да и она узме акти- 
вног учешћа у убиству ко;е се има из 
вршити над српским народом, да и она 
растјерује српске патриоте, да и она врши 
атентате па српску националну свијест!

У рату обично успијева она;, који одр- 
жи прве побједе. Ово правило ратне ис- 
тори|е послије Иаполеонових ратова не 
зна за изузетак. Вајсенбург и Верт у 1870. 
години већ су одредили свршетак рата 
у корист Нијемаца. Тиринчен и Вафангоу 
већ су били вјесници свршетка Руско- 
јапанскога рата. Али најрељефнији значај 
првих побједа испољно се у првол^ бал- 
канском рату. У рату балканских савез 
ника противу Турака побједе хришћан 
ских воЈсака, одржане прве ратне иедјеље, 
и одлучиле су рат. (Куманово, и Кирк- 
Килисе 10. и 11. октобра. Сарандопоран 
9—10 октобра). Од ова три пораза Тур 
ци се иијесу могли опоравати до краја 
рата. Овакав значај првих побједа у ти 
јесној је вези са споменутим крагким 
трајањем сувремених ратова у Европи. 
Сада побијеђени нема више времена. те 
да се може опоравити од првнх претр 
пљених пораза. Разумије се, да велику 
улогу има и психолошки значај првих 
вијести о побједи. Успјех не само да 
окрепљује војску, већ и удесетостручава 
и снагу народа. Его одакле и потиче 
основиа идеја за оргапизацију и форма- 
цију војске у мирно вријеме. Организација 
— формација треба тако да буде по.те- 
шена, да се на случај рата може брзо 
извести сва снага — оперативна војска 
ради борбе са непрчјатељем у ирвим 
ратним недјељама. Осим бројности врло 
знатну улогу игра квалитет трупа I и II 
линије као и брзина у операцијама.

Као кључ за побједу сада сви готово

II према свему томе треба да останемо 
равнодушни ми представници јавне ријечи 
у Србији. Ми треба да ћутимо и да сво- 
јим ћугањем помогнемо Аустрији да нам 
убије националну душу!

Суд Аустријанца о Арбанији
Аустријски капетан Зубовић поднио је 

у Бечу извјештај од 156 страна о при- 
ликама у Арбанији, и његов је извјештај 
многе изненадио. Зубовић се није служио 
списима консула, већ је разговарао са 
самим људима из народа и са вођама. 
па је на основу тога саставио свој из- 
вјештај.

Иначе, Зубовић већ одавна пише по 
неким мађарским новинама проричући 
пропаст Арбаније. Децембра 1913. је пи- 
сао, да Есад паша не мисли добро принцу 
Виду. У Арбанији има не два диктатора 
(Есад и Ћемал беј). већ осам их је на 
броју. Када су чули, да ће им Вид доћи, 
рекли су: „Чујемо да ће нам неки принц 
Вид доћи. Но на нека само дође, на 
доброј даљини један од другога гек ћемо 
некако моћи живјети!*  — У Арбанији 
како је створена у Лондону. нема до- 
вољно плодне земље (свега 15.000О ки- 
лометара), — О Есад паши је писао Зу- 
бовић да је у вези са Младотурцима, и 
да је садањи драчки преврат једино ње- 
гово дјело. Драчку оиасност је Зубовић 
тачно прорекао. — Када је Ђемач беј 
поднио осгавку, а Арбанију препоручио 
Берхтолду у милост. Зубовић је писао: 
М;есто Ћемал беја боље је да је Аустрија 
напустила Арбанију, па да је она Арбанију 
препоручила Ћемалу у милосг. Два члана 
међународне комисије су покушавали да 
наговоре Есада да и он благодари на 
влади, али овај је одговарао: Владу ћу 
нредати само владару Арбаније у руке, 
али под условима да влада поново пре- 
ђе у моје руке, кад би владар благода- 
рио или умр’о(!) — Есад ће загорчити 
— писао је Зубовић — живот принца 
Вида, јер је немогуће, да оп мирно гледа 
како „његовом државом“ на европски 
начин управља један „хришћанин*.  Шго 
се пак принца Вида тиче, Зубовић му је у 
своме 18. фебр. штампаном пис.му оцр- 
тао тешкоће, на које ће наићи са шки- 
петарском круном на глави. „Нека Бог 
изравна путове Вида, јер је пуг који је 
изабрао, пун трња“. Требаће Виду много 
душевне снаге, мушке храбрости и само- 
пр егорења да би се могао одржати по- 
средоних узбуђења и разочарања. „Принц 
Вид је узео на се најтежу мисију XX. ви- 
јека; хетерогене елеменге, боље рећи крв- 
не непријатеље, муслимане и хришћаие 
хоће да измири и да их сједини под за- 
ставом бијелог орла. Бог нека му помо- 
гне. Ако му то испадне за руком исгок 
и запад ће га радосним клицањем поздра- 
виги. „Ауе Саезаг’“Али то ће биги борба 
на живот и смрт, јер како се може 
владати: гдје је још средњевјековних 
закона и обичаја, и гдје царује крвна 
освета?.... Како се може ширити кул- 
тура и цивилизација тамо, гдје је пи- 
сање тако неиознато као и у Патагонији? 
Тамо гдје су азбуку језика тек прИЈе двије 
три године саставили, али гдје граматике 
тог језика засад још нема!“ И Зубовић 
пита: Ко ће сносити државне трошкове? 
Ко ће плаћати порезу? Ко ће смјети за- 
тражити порезу од оних, који Турцима 
ни паре нијесу платили? ИЈта ће онда 
бити? Та сви мисле да ће баш са Вндом 
насгупити „рајски живот“. пјто значи да 
ће они добијати новаца, а не да још они 
плаћају!

рачунају да јс напад. Чувени скитски 
метод вођења рата преживио је своје, 
барем овдје у Европи. Прво, сада се 
тешко може и замислити, да ће непри- 
јатељ при повлачењу у своју територнју 
палити и опустошавати своју властиту 
земљу. Послије, када се заузме извјестан 
— знатан дио непри атељске територије, 
тада се код непријател»а укочи економски 
живот, чега је резулгат мир или револу- 
ција. Код садашње осјетљивости јавнога 
мишљења, као и брзина, са којом се рас- 
простиру вијести о фактичком заузимању 
ове или оне тачке у држави од стране 
непријатеља. све то учиниће врло рђав 
угисак на све становништво побијеђенога. 
Ето због чега ратни план — проЈекат 
треба тако подесити. да се одмах у но- 
четку отпочне са продирањем у непри- 
јатељску земљу.

Када се узме у обзир брзина са којом 
смо ми извршили мобилизацију и кон- 
центрацију наших трупа ошративне вој- 
ске у рагу 1912 и 1913 год. као и брзину 
вођења операција, а и го да смо већ 17. 
дана но објављеној мобилизацији прешли 
турску територију са свом нашом опера- 
тивном војском Јужно од Врање — код 
Бујановца, Преполца, Рашке и т. д. онда 
се заиста може рећи да смо све урадили, 
што сувремена војна наука захтијева, и што 
нам је техника (жељезннце и т. д.) нудила. 
Не треба се само опити славом и занијети 
добивеним лаворикама, већ п на даље ра- 
дити и усавршавати се, тако да и наредне 
догађаје можемо ведра чела лочекати.



„Владар Арбаније неће почивати на ру- 
жама, а његови министри и савјетници 
још мање... На истоку смо. у кратеру 
фанатизма, гдје се живот цијени колико 
и орахова љуска.. Живот принцов само 
онда ће бити у опасности, кад буде пот- 
писао прву смртну пресуду". Најстрашније 
ће бити кад избије незадовољство оних, 
који су очекивали положај, богатство и 
власт, а разочарали су се.

Тако је прорекао Зубовић садање до- 
гађаје у Арбанији и судбичу принца Вида. 
— Нема сумње, будимо увјерени, и Ев- 
ропа, и конзули појединих држава су 
знали да ће то наступити, само у њихову 
корист |е ишло да то прећуте и да 
причају о некој славној будућности. Ме- 
ђутим, природне силе продиру својим 
правцем.

Антидинастичне демонстрације у Софији
У уторак на годишњицу почетка рата 

између Бугарске и Србије дошло је у Со- 
фији до крвавих антидинастичких демон- 
страција. Опозицијонални листови иза- 
шли су у жалосној опреми са црним о- 
квирима, те су позивали грађанство, да 
у вечер изађе на улицу и демонстрира.

Народ се је томе позиву у знатном 
броју одазвао те је приспио пробивши 
полицајни кордон пред собрање, гдје су 
опозицијонални вође држали ватрене го- 
воре прогив цара Фердинанда, те га про- 
гласили јединим кривием због катастрофе 
у другом балканском рату. Послије свега 
тога пошли су учесници скупштине у ве- 
ликој повории демонстрирајући пред цар- 
ски двор, гдје се је налазила сва сила 
војништва. Људи су силом хтјели про- 
дријети до зндина царског двора, но вој- 
ска се је томе противила. Због све о- 
шгријих испада са стране демонстраната, 
војници су употребили бодове, те је 
много особа тешко рањено а нешто и 
уапшено.

Српски листови попратили су годиш- 
њицу овог злокобног рата такођер оп- 
ширни.м чланцима, у којима је добрим 
дијелом истакнуто. да ће бугарски народ 
скоро увидјети, да му лежи једини спас 
у уједињењу свију балканских народа.

Дневник
Био у унутрашњости. Његово 

Величанство Краљ, праћен од г. г. 
министара Пламенца и Церовића, 
извезао се опомад на аутомобилу 
преко Чекања до Чева и отуда је 
продужио до Данилова Града, те 
се истога дана пред вече преко 
Подгорице и Ријеке повратио у 
пријестоницу. Господар је овом при- 
ликом прегледао стање усјева у 
свијема крајевима, кроз које је про- 
пуговао.

Погребна хладнокрвност. Дани, 
које преживљујемо, пуни су узбу- 
ђења и изненађења. Сви ми, цјело- 
куино наше јавно мишљење, сто- 
јимо под утисцима разних непри- 
јатних сензационих гласова, које 
нам доносе или телеграфске жице, 
или новине са стране. У оваквим 
приликама тешко је сачувати ду- 
шевии мир и хладнокрвност ми- 
шљења. Наш народ је бољећива 
срца, које болно осјећа сваку не- 
правду, ма од кога долазила и ма 
коме се наносила. Нарочито тешко 
падају на племенито срце нашега 
народа неправде, које чине силни 
нашој браћи или нама самијема. 
Српски листови изван граница на- 
ше уже отаџбине, особито они 
из пријестонице братске нам и 
савезничке Србије пуни су на- 
писа, препуни су вијести, које ни 
најсталоженијем човјеку није ла- 
ко читати без узбуђења и гњева. 
Те вијести у потпуној опширности 
цртају огромно искушење, кроз које 
пролази данас српски народ. Оне 
износе пред јавност све оне небро- 
јене муке, којима је и данас Србин 
изложен. И зато, велимо, кад би- 
смо имали и хладни темпераменат 
Енглеза нли њихову високу по- 
литичку зрелост, која вазда зна 
шта хоће и никад срцу не иушта 
да у политици трчи пред разу- 
мом, не би нам се могло много 
замјерати, ако бисмо у оваквим 
приликама. у оваквим тешким да- 
нима душевних потреса изгубили 
равнотежу схватања и одлука. Али 
управо у оваквим данима један 

народ полаже пспит политичке зре- 
лости. Нас наши непријатељи на- 
рочито изазивају, са плаиом ври- 
јеђају, систематски клеветају и руже, 
не би ли нас навели на какав испад, 
који би послије означили прел 
цивилизованим свијетом не као 
пошљедицу њихових увреда, већ 
као израз наше некултурности, 
због чега нас онда треба казнити. 
Ми то добро треба да имамо у 
виду. Ми не треба да се дадемо 
навести, па да учинимо себи не- 
згоду, а противнику да дадемо ору- 
жје у руке да нас лакше може дис- 
кредитовати. У Биограду је народ 
миран. Никонезаконитим путем и не- 
учтивим начиномније даоизраза сво- 
јем оправданом гњеву због увреда 
које Србин овијех дана трпи. Свак 
само чита новине, прати све шта се у 
свијету ради, гомила у себи не- 
пријатне чињенице, пречишћује у 
души свој суд и спрема у срцу 
резервоар моралне снаге за ек- 
сплозију казне, кад томе буде ври- 
јеме, кад за то дође заповијест од 
надлежних. Учинити ма и најмањи 
испад прије времена, био би зло- 
чин над општом народном ствари. 
Управо сада, кад нас највише сум- 
њиче и изазивају, ми морамо да 
будемо више него икад обазриви и 
сталожени. Ма каквим испадом, пај- 
незнатнијим, најневинијим, напра- 
вили бисмо услугу непријатељу а 
својим српским владама, у чијим се 
вјештим рукама налази српска ствар, 
одузели бисмо могућност, да срп- 
ски брод и у овим новим бурама 
успјешно изведу у мирно приста- 
ниште. Српска штампа може да 
врши своју дужност и да и даље 
енергично брани српске интересе, 
али преношење иротеста из одго- 
говорне штампе на неодговорну у- 
лицу, ма и у најневинијем облику, 
данас би нам само наудило и но- 
служило противнику као изговор 
ца нам приреди понижење.
| Нико В. Ражнатовић. Пишу нам с 

Цеклина (село Дујева), да је ноћу мзмеђу 
9. и 10. јуна преминуо ненадном смрћу 
од убиства пок. Нико. Он је преминуо 
у најљепшем цвијету своје младости у 
23 години свога живога. Учествовао |еу 
црногорском турском рату, и на бојном 
пољу показао је своју храброст и јуна- 
штво, задобивши рану под Широчко- 
Зо<ајским Висовима 28. сеитембра 1912. 
године. А такође ;е учествовао у српско- 
бугарском рату 1913. године. И тујепо- 
казао своју храброст и тијем се је одужио 
Отацбини и свом Господару онако како 
доликује једноме храброме црногорскоме 
младићу. Пок. Нпко био је омиљен младић 
међу нама што свједочи многобројни на- 
род што похита да покојниковој фамилији 
и родбиии даде изјаву искреног саучешћа. 
Покој му души и рајско насеље. лТЕЛЕГРАМИ

Арбанија
Рим. 5 јули

Агенцији Стефани телеграфишу 
из Драча:

Усташи су јуче заузели Спитали, 
мјесто на бријегу западно од Дра- 
ча, гдје су ископали шанчеве и смје- 
стили свој главни стан. — Бечки 
Кор. Биро.

Драч, 5 јули
Генерал Девер вратио се из Ва- 

лоне у намјери да преда оставку. 
— Бечки Кор. Биро.

Валона, 5 јули
Валона је мирна. Епироти је оп- 

кољавају с југа, а усташи са сје- 
вера. — Бечки Кор.

Валона, 6 јула

Епироти су одлучили да обуста- 
ве напредовање и повукли су се 
на границу Епира. — Бечки Кор. 
Биро.

Драч, 7 јула 
Холандски капетан Фабиус дао 

је оставку, иошто се осјетио уври- 
јеђеним од књаза. — Бечки Кор. 
Биро.

Драч, 7 јулн 
Усташи су писали да су вољни 

преговарати са представницима свих 

великих сила у сриједу на Шијаку. 
У писму се вели да они неће да 
мећу Арбанију у крв ради Драча.
— Бечки Кор. Биро.

Драч, 7 јули
Сииоћ су усташи отворили ва- 

тру на читавој линији пред Драчом. 
Књажеве трупе су одговориле е- 
нергично. Ватра је нрестала иза 
једног сата. — Бечки Кор. Биро.

Г. Барон Гизл
Биоград, 5 јули

Вијести страних листова да је 
барон Гизл, аустро-угарски мини- 
стар, поводом тобожње узбуне ради 
атентата, одлазио код г. Пашића 
од којега је лично тражио помоћ 
за заштиту посланства и аустро- 
угарских поданика и да је г. Па- 
шић признао да су ти гласови о- 
сновани, — не одговарају апсолутно 
истини. Барон Гизл није већ дуго 
био код г. Пашића, већ је слао 
грофа Понграца који је изнио жеље 
аустро-угарског министра. Није тач- 
но да је г. Пашић признао осно- 
ваност ових гласова о којима се 
није иишта знало у српским кру- 
говима, јер је и шеф полиције изјавио 
да послије најбрижљивије истраге 
није нашао ништа што би потвр- 
ђивало те гласове. Мјере су биле 
предузете само из пажње према 
жељи аустро-угарског министра. И- 
сто тако лажне вијести да су ти 
гласови били инспирисани са срп- 
ске стране, не вриједе ии да им се 
обрати пажња. Данас се више не 
сумња да су те узбунљиве вијести 
потекле па основу лажних инфор- 
мација. — Биоградски Пресбиро.

Двманти о српској мобилизацији
Биоград, 5 јули

Вијести о мобилизацији српских 
резервиста потпуно су лажне. До 
данас није мобилизован ниједан 
српски батаљон. Исто тако вијест 
о намјераваној концентрацији срп- 
ских трупа апсолутно је тенденци- 
озна и категорички се опровргава.
— Биоградски Пресбиро.

Помен Хартвигу
Биоград, 5 јули

Јутрос у 10 сати одржан је у 
Саборној Цркви помен покојном 
руском министру Хартвигу. Прису- 
ствовао је краљев ађутаит, чланови 
владе, дипломатски кор, официр- 
ски кор, државни великодостојници, 
предсједник општине са члановима, 
високо чиновииштво и мноштво у- 
гледних личности. — Биоградски 
Пресбиро.

Предсједник Француске Републике 
у Русији

Кронштадт, 8. јули
Г. Поенкаре стигао је овамо и 

пошао па јахт „Александру“ гдје 
је Цар поздравио срдачно свога 
госта. Јахт је пристао у Петерхо- 
фу гдје је г. Поенкаре био поздрав- 
љен од великих књажева и других 
отмјених личности. Господин По- 
енкаре пошао је у велику иалату 
гдје га је примила Царица. У вече 
је био свечани ручак, којом при- 
ликом су измијењане ванредно ср- 
дачне здравице. Бечки Кор. Биро.

Петроград, 9. јули
Приликом свога доласка овамо, 

Г. Поенкаре је био врло срдачно 
поздрављен од представника вла- 
сти и од огромног мноштва наро- 
да. — Бечки Кор. Биро.

Румунско-бугарски инцидент
Софија, 8. јули

У вербалној ноти која је преда- 
на румунском посланству, бугарска 
влада тражи међународну анкету у 
у којој би учествовали страни војни 
аташеји у Софији или у Букурешту, 
према избору румунске владе, и 
који би имали да се изјасне о не- 
давним ннцидентима на румунско- 
бугарској граници. — Б. Кор. Биро.

Рапорт грооа Берхтолда
Ишл, 9 јули

Гроф Берхтолд приспио је и био 
примљеи од цара у аудијенцију која 
је трајала читав сат и поднио извје- 
штај о текућим стварима свога ре- 
сора. — Бечки Кор. Биро.

ЛовАен
Беч, 9 јули 

„Фремденблат“ пише: „Францу- 
ске новине тврде да Аустро-Угарска 
намјерава да силом заузме Ловћен. 
Овлашћени смо са најкомпетентни- 
јег мјеста да изјавимо да не постоји 
ни најмањи иовод који би могао 
оправдати постанак ове сасвим лаж- 
не вијести. — Бечки Кор. Биро.

Забавник
Дубровачко село у Новој Србији. При- 

повиједају путиици који су се повратили 
с прославе Доситејева споменика из Би- 
ограда у Дубровник, да су путујући по 
новим крајевима Србије наишли на једно 
„дубровачко“ село. У околини Скопља 
има село Вањево са од прилике 500 кућа. 
Становници тога села имају неку тради- 
цију да су Дубровчани. И одиста, кад су 
излетници разговарали с њима, опазили 
су неколико карактеристика. Тако н. пр. 
имају неколико дубровачких дијалекгних 
ријечи, говоре дисперан мјесго очајан; 
крспа су им имена Нико, Перо, Андро н 
т. д., а не Никопа, Пера, Андра како 
другдје у СрбиЈи. У Скоиљу су дубровач- 
ким гостима показали Дубовачки Хан, 
зграду у којој су почивали, становали и 
спремали робу дубровачки трговци. Згра- 
да се чува и у добром је стању. Ту су 
касни|е становали радници, који су ради- 
ли и копали сребро у дубровачким мај- 
данима.

Објава
Овијем се чини до знања свима 

заинтересованим, да ће племенски 
одбор цеклинских риболова на дан
6. августа 1914 год. по ст. кален., 
одржатп јавну лицитацију продају 
сухе рибе — укљеве п то за једне 
годину, која се улови у свима це- 
клинским риболовима. Продаја ће 
се одржати на Ријеци и реченог 
дана уступити понудиоцу највеће 
цијене, разумије се. ако ова буде 
повољна.

Заинтересовани могу се са бли- 
жим контратским односним усло- 
вима упознати код потписаног од- 
бора прије дана лицитације, као и 
на сами дан лицитације.

Ријека-Црнојевића, 8. јуна 1914 год.
Племенски одбор Цеклин. риболова, 

Предсједник 
3,3 кап. ПЕТАР КРАЉЕВИЋ

НОВО! НОВО! НОВО!

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

једина творница
која је одлучила градњу 

ШОМОБИМ ЗА ЦРНОГОРСКЕ ПУТЕВЕ 
Интересенти нека се обрате на потписаног. 

Ф. Ј. МАТИЋ,
управник пошт. аутом. линија, Цетиње. 

Србија је баш ових дана купила деветоро рвих 
кола за сввје новоослобођене крајевв! (44,2,6)
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