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ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Његово Величанство Краљ јуче је 
прокламацијом на народ преко зва- 
ничног листа саопштио, да је, с об- 
зиром на опште стање и нагомилава- 
ње војске од стране сусједне Аустро- 
угарске Монархије дуж наше границе, 
наредио да се мобилизује цјелокулна 
црногорска војска.

Народна Скупштина сазвана је за 
19. јули на Цетиње.

До јутрос у 9 часова на србијанско- 
аустријској граници ни на једној тачци 
дугачког фронта још није било ни 
једног знака за почетак оружане ак- 
ције са стране Аустрије.

Српски Пресбиро упутио је из 
Ниша ноћас послије поноћи нашем 
Пресбироу овај телеграм:

Аустро-угарска влада извијестила је 
отвореним гелеграмом српску владу, 
да није задовољна одговором Србије 
на ноту, која је била предана у Био- 
граду, и да се сама лаћа одбране својих 
интереса, усљед чега се са Србијом 
налази у ратном стању.

Цетиње, 16 јула 
Аустро-Угарска је јуче на подне 

Србији објавила рат.
Његово Величанство Крал> одмах 

је издао наредбу да се цјелокупна 
црногорска војска стави у мобилно 
стање.

Наша храбра војска налази се 
већ дуж границе, спремна да из- 
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још никада није имала, откако је 
Црне Горе, откако је српскога на- 
рода.

Србија и Црна Гора сачињавају 
један и исти фронт према заједнич- 
коме непријатељу. Оне у овим нај- 
тежим данима за српско племе ди- 
јеле исту судбину. Оне ће заједно 
или побиједити или изгинути.

Што се могло очекивати, што се 
од раније могло претпостављати, 
остварило се. Аустрија нас је на- 
пала изненадно, мучки, бездушно. 
Показала је, да су јој слобода и не- 
зависност балканских народа и др- 
жава изговор, под којим су се криле 
себичне тежње и освајачке намјере. 
Показала је, да је највећи душманин 
српског народа. Показала је, да је 
тражила само повод да изврши 
на нас напад. Великосрпска про- 
паганда и сарајевски атентат су јој 
празни изговори, под чијомјемас- 
ском кренула да ошвачка слободу 
нашега народа. Овај варварски по- 
ход врши у име тобожње цивили- 
зације, којој се истакла за брани- 
оца! Кренула је да казни читав 
један народ најстрашнијом казном, 
уништењем његове државне неза- 
висности, за злочин једног јединог 
незрелог неодговорног сина тога 
народа! Овдје није казна у сразмје- 
ри са злочином. Њој је злочин до- 
бро дошао да би остварила своју 
давнашњу жељу: заробљење срп- 
скога народа.

У историји свијета не памти се 
овакви примјер бруталне отмице 
туђе слободе.

Аустрија је повратила у просвје- 
ћени двадесети вијек владавину на- 
чела, која су гонила у крваву пљач- 
ку Хуне и Аваре. Згазила је све 

обзире чоЕјечности и повриједила 
осјећања, која би учинила да од 
гнушања гадрхте и срца Зулука- 
фера. Нечојски. подло и недостој- 
но једне силе, која се назива култур- 
ном и чији државни поглавар има 
и атрибут Христова апостола, на- 
пала је својега малога сусједа, за- 
морена са три рата, вођена за нај- 
већу светшву: слободу подјармљене 
браће

Таква ллжава, којој ништа није 
свето, која постоји само зато, да 
роби и пдачка, да трује и руши, 
да ништи све оспове људскога на- 
претка, - таква држава, која сама 
собом представља у Европи ана- 
хронизам и ругло цивилизације, 
мора дочесати проклетство од сви- 
јех честитрх народа и жиг срама 
од свијех в.екова.

Таква дожава, која и данас ра- 
спаљује вјерске страсти, која крстом 
крст руш4, која у хришћапство 
уноси метеж помаме и освете, која 
свуда братске људске силе као црв 
разура рагдваја и расточава, која 
раскопава гробове браће у Христу, 
која преко својих хунских полици- 
ских орггна светим старим ико- 
нама когн очи, — таква држава 
мора дочекати слом.

И судбина је хтјела. да јој узрок 
слому буде српски народ оличен у 
његове двије поносне краљевине 
Ирну Гору и Србију, у ове двије 
мученице правде и слободе и свијех 
одлика, које људе издижу изнад 
животиња.

Куцнуо је час, да за хиљаде и 
хиљаде злочина плати стара грје- 
шница, која је, од кад постоји, у 
Европи стварала пакао, у којем су 
невино били мучени сви народи од 
Шлезвига Холштајна до Сицилије, 
од Карпата до Балкана.

Провиђење је хтјело да преко 
српског народа буде над њом из- 
речена праведна казна.

Док ово пишемо, крв је можда већ 
почела даселијеназемљи посестриме 
Србије и у бојној вреви чује се крик 
надземаљске освете једног на крст 
разапетог, у срце рањеног народа, 
који је мобилисао све што има и 
прелио своју животну енергију со- 
ком својих живаца да би лакше 
издржао наметнуто му клање и 
смождио аждају, која је тровала 
данашњу Европу.

Света је и благословена та крв, 
која ће се потоцима лити од Ду- 
нава и Саве до стародревнога Бара. 
Она ће осветити српско племе и 
ослободиги културни свијет од нај- 
већега зла, којем је име Аустрија

Нека су свакојем брату Србину 
и Славјанину срећни ови велики 
дани, у којима ће српско име за- 
блистати невиђеним сјајем.

Благо томе ко сад погине. јер 
ће довијека живјети!

Молимо, мобипизујте!
У Биограду се доста дуго коле- 

бало какав одговор да се даде Ау- 
стрији на њен ултиматум.

Већина министара и генерала из- 
јаснила се у Министарском Савјету 
да аустриске захтјеве у ултиматуму 
треба одбити.

I Пашић је, међутим, био у не- 
прекидној телеграфској вези са 11е- 
троградом.

У суботу у 3' 2 часа по подне, 
дакле два и по часа прије истека 
рока одговору на аустриски улти- 
матум, из Петрограда је стигао у 
Биоград овај потоњи кратки теле- 
грам:

„ Молимо, мобилизујте!"
Послије тога одмах је састављен 

одговор српске владе, којим се Ау- 
стрија није задовољила.

Хапшење војводе Путника
Војвода Путник ухапшен је у 

Пешти на путу кад се враћао у 
Биоград.

О његовом хапшењу бечки ли- 
стови саопшгавају ове појединости:

Војвода Путник враћао се из 
Граца преко Пеште у Биоград. С 
њиме је била његова ћерка.

У купе I класе брзога воза, чим 
је исти стао на станици, ушлп су 
тајни полицајци и потражили вој- 
воду. Један полицајац му се при- 
ближио, запитао га је за име, и 
Путник, слутећи зло, одмах је ско- 
чно са својега мјеста, ударио поли- 
цајца у груди и потегао револвер. 
За тијем притрча већи број поли- 
цајаца. Један од њих истрже Пут- 
нику из деснице револвер а други 
га у исти мах шчепаше за обије 
руке. Путник се ипак и даље од- 
лучно бранио, те је настало гу- 
шање. Војвоца буде бачен на иод, 
и у томе тренутку му је један по- 
лицајац, клекнуо на груди, док су 
га други везивали. По томе су Пут- 
ника изнијели из воза. Ојађена 
ћерка, дрхтући од плача, пратила 
је својега оца.

На станици сачекао је Путника 
командант мјеста у Пешти и ре- 
као му:

Екселенцијо, много ми је жао 
што се ово догодило, али овако 
је поступлено по виисој наредби.

Дакле, по вишој наредби извр- 
шено је ово дивљаштво у „циви- 
лизованој" Аустрији.

Држање Њзмачке
Један париски лист донио је ви- 

јест да је Њемачка претходно одо- 
брила садржај аустриске ноте, која 
је као ултиматум била предана срп- 
ској влади.

Берлинска службена Волфова 
Агенција демантуЈе ту вијест и из- 
јављује: да њемачки иосланик у 
Паризу није чинио никакав корак 
код француске владе против помо- 
ћи Србији, и да ултиматум Ау- 
стрије Србији није предан послије 
претходног споразума између ње- 
мачке и аустриске владе.

Мобилизација у Русији
Њемачки листови јављају, да је 

Русија наредила мобилизацију.
Русија је на све ријешена.

Порука из Лондона
Енглеска влада изјављује преко 

својега органа „Вестминстер Газе- 
те“ ово:

Аустрија је пошла до тачке, са које 
њој нема више одступања, Србији 
попуштања а Русији немијешања. 
Сваће Европа бити повученау сукоб. 
Ултиматум Србији тако је хитан и 
оштар, да његове захтјеве нема мо- 

гућностп да изврши једна независна 
држава, која, и ако је мала, има 
високо мњење о својој важности. 
Да Србија у својим знаничним но- 
винама објављује једну заповијест 
Аустрије; да се српски официри и 
чиновници, које ће Аустрија име- 
новати, по њеној жељи отпуштају 
из службе; да аустријски чиновници 
воде на српском земљишту исље- 
ђење противу пропаганде, о којој 
Аустрија збори — све су то за- 
хтјеви, које не може једна влада 
стављати другој сусједној влади без 
опасности по мир. Да је Аустрија 
ставила Србији такве захтјиве, који 
не би вријеђали њену независност, 
тада се не би требало бојати, да 
ће се Русија умијешати.

Француска штампа
Сва француска штампа најоштри- 

је гшше противу Аустрије и осуђу- 
је њен поступак, којем, вели, у исто- 
рији нема равна.

Клемансо, бивши министар пред- 
сједник, пише, да је Аустријин ул- 
тиматум изазивање, којим су став- 
љени такви захтјеви као да се уна- 
пријед жељело да не буду прим- 
љени.

Вијести из Котора
Вијести, које нам стижу из Ко- 

тора. јављају да тамо и по цијелој 
Боки влада силно узбуђење.

У највећој журби вршесеу огром- 
ном опсегу ратне припреме.

Војска се довлачи што на паро- 
бродима, што жељезницом до Зе- 
ленике, и размјешта по разним по- 
зицијама.

Котор је препун во ске. Над њим 
је проглашено ванредно сгање. Ни 
двојица на улици не смију да се 
састану. 'Грговина и јавни живот 
потпуно су стали. Врата па улазу 
у варош ноћу се затварају. Сваком 
без разлике забрањен је ноћу из- 
лазак из кућа. Сви путови закрчени 
су каровима, на којима се на раз- 
не стране превози војни материјал

Више српских првака у Котору ба- 
чени су у тамнице. Неки су од њих 
затворени у тврђавама изнад града.

Војска је посјела сву околину.
Мобилизација се врши највећом 

брзином.

„Тајмс“ против Аустрије
Лондонски „Тајмс“ доноси сен- 

зационални чланак, у коме се го- 
вори о спору Аустро-Угарске и 
Србије.

У овом чланку даје се монархији 
на доста одлучан пачин упутств >, 
како она има поступати према Ср- 
бији. Чланак вели да је Србмја без 
сваке сумње обвезана подупирати 
сваку акцију, да се нађу и узмогну 
казнити заточници и сукривци са- 
рајевскога уморства. Свака држлва 
има на темељу свога суверенитета 
право, да сваку буну и устанак на 
сопственом подручју угуши. а има 
и право и од других држава за- 
хтјевати, да не трпи завјере, ко е 
су против ње уперене. Ако )е лте- 
ђутим овакова чињеница на темељу 
сувереног права кадра да даде 
једној држави право, на енергичне 
кораке, шта више право, да поду- 
зме рат, то је монархија у овом 
случају позвана и дужна показаги, 
да је завјера заиста постојала и да 
је у њој била права опасност з< 
монархију. Но не може ли то мо- 
нархија доказати, да је такова за- 
вјера заиста постојала, и ако онда



подузме кораке и запријети ратом, 
онда је то опасност не само за мо- 
нархију, већ и за европскн мир. Мо- 
нархија међутим не може захтјевати, 
да ова на темељу пуке сумње или 
пуких комбинација удовољи њези- 
ним захтјевима безикакових доказа, 
ако неће, да пред Европом на себе 
свали пријекор, да угрожава свјет- 
ски мир.

Монархија мора јасно показати, 
да не тежи под плаштом одбране 
својих законитих права за поли- 
тичком коришћу. Лист наставља: 
Цитати из словенских новина ни- 
јесу ни најмање кадри, да утврде 
сумњу у оправданост поступка мо- 
нархије, а овакови су цитати, када 
се шире и доводе у однос са из- 
вјесним чињеницама, прије него ли 
су испитани разлози и околности 
злочина у Сарајеву, кадри побу- 
дити мишљење, да монархија хоће, 
да Европи прије, него ли што буде 
кривица тачно формирана, против 
Србије створи предрасуде, те да 
на тај начин може екстремне своје 
захтјеве извинити и блажима при- 
казати. Захтјев монархије, да се 
неки официри из српске војске 
макну, понизио би Србију. У свим 
народним покретима настојањима, 
који својим валовима прелазе гра- 
нице једне државе изахваћају друге, 
наћи ће се неколицина л»уди, који 
ће радити против лојалности држав- 
них поданика друге државе. Али 
то никако не достаје, да се оправ- 
дају изванредне мјере. Мора бит 1 
доказано, да су поданици једне 
државе били од поданика других 
држава заведени. Но мисао мо- 
нархије, да захтјева од Србије, 
да накнадно великосрпски покрет 
угуши уз разне пријетње, шта 
више под пријетњом рата, био би 
посгупак пун опасности не само 
за дуалистичку монархију, већ и 
за читаву Европу. Та опасност пак 
постојала би за Европу и за монар- 
хију и онда закључује лист, — 
ако би успјело локализирати један 
рат између монархије и Србије. Но 

вели лист — нема никаквога 
изгледа, да би овакав рат остао 
локализиран на подручју монархије 
и Србије".

Глас из Рускога Народа
П »д насловом „Смугљивци мира“, пе 

троградско „Новоје Времја* у свом броју 
ол 9. јула, дакле од сријеле, дан нрн;е 
него ли је свијегу објављен бечки улти 
матум Србијп, доноси сљедећи уводни 
чланак:

Треба признати аустро-угарским 
политичарима, да они не чекаЈу до- 
гађаје него да их сами стварају, 
особито, према Србпји, којој не дају 
пи часа мира.

Захтјев аустро-угарских политич- 
ких кругова, да се остави аустриј- 
ским чиновницима судска власт у 
Србији, био је и сувише велико чу 
довиште, да се могло рачунати на 
успјех. Али и отказ српске владе 
могао је послужити аустријској ди- 
пломацији да рече: „Не даје ли овај 
отказ довољно основа држати, да 
српска влада хоће да нешто са- 
крије, бојећи се открића?“...

Са стране држава, које љубе и- 
стипу, Србији је био дат добар са- 
вјет: да ислиједи све оптужбе ау- 
стро-угарских власти против ње- 
них поданика, а да се то цијело 
исљеђење води у присуству пред- 
ставника аустријске дипломације; те 
потпуно задовољити све њихове 
законите захтјеве, и тим сатрти у кор- 
јену злу намисо. Српска влада је при- 
мила те савјете тим прије, пошто 
су се они потпуно слагали с њези- 
ном сопственом намјером. Рекло 
би се, да је аусгро-угарска дипло- 
мација имала причекавати то исље- 
ђење, у ком јој је била дата мо- 
гућност, да раскрије истину до кра- 
ја. Али се гу показало још једном, 

да у извјесним бечким круговима 
не желе истину него повода отво- 
реном нападу на Србију.

Органи рагоборне странке у Бечу 
стадоше доказивати, да исљеђење 
завјере у Србији није судско него 
политичко питање; а политички не- 
споразуми да се рјешава на други 
начин... Уз то аустријски посланик 
из Биограда стаде шиљати узне- 
миравајуће гласове, о предстоЈећем 
нападу на аустро-угарску легацију 
и на аустро-угарске поданике у Ср- 
бији. На срећу се го није обисти- 
нило, и сами посланик морао је 
признати. да је своја извјешћа ши- 
љао под утиском лажних саопште- 
ња својих агената.

Сви ти неуспјеси не могоше за- 
уставити смутљивце мира, него на- 
ђоше нови начин да распале опште 
узнемирење. Од српске владе тра- 
же даугуши велико српски покрет...

Велико-српски покрет, као свака 
у опште летературно-политичка те- 
жња, налази се изван власти вла- 
дине. Никаквим административним 
ни судским мјерама не може се 
принудити Србин да се не ос/ећа 
Србином. Српска влада на исти на- 
чин нема власти над спољним ис- 
казима тога осјећања, док они не 
прелазе границе казненог законика. 
Српски државни устав обезбјеђује 
народу слободу ријечи, штампе и 
удружења, који се занимају култур- 
ним, филозофским и политичким 
сврхама. Велико-српски покрет не 
прелази те законите границе, рас- 
простирући своје мисли путем жи- 
ве ријечи и штампане проповједи. 
Српска влада кад би хтјела и била 
принуђена, да се бори са тим по- 
кретом, могла би само путем беза- 
конога нарушавања основних сло- 
бода српскога народа. Али нигдје 
и никада таква борба није се увјен- 
чала желеним усиЈехом. А ову исти~ 
ну најбоље би могла потврдити 
аустријска влада, чија жестока бор- 
ба са народносним идеалима на- 
рода, који састављају Аустро-Угар- 
ску, није могла да од Чеха учини 
Нијмца, а од Хрвата да учини Ма- 
ђара ..

Српска влада не би смјела са своје 
стране потпомагати политички по- 
крет, који може нарушити поредак 
у сусједној држави. Алп смотрени 
српски државници нијесу никад то 
ни чинили. Они се нијесу угледали 
на своје колеге по занату у Бечу, 
који не само трпе, него су на рачун 
државне касе сами створили тако 
звани украјински покрет против Ру- 
сије. Ако велико-сриски покрет мо 
же послужити поводом за ратне 
кораке, у ком покрету српска влада 
нема никаква учешћа то украјин- 
ски покрет, створен и пооштра- 
ван од саме аустријске диплома- 
ције, биће не већ поводом него 
законитим узроком за тако исте 
кораке са стране Русије.

Састанак на кронштадским во- 
дама и ријечи измијењене у Петер- 
хофу Рускога Цара и Главе Фран- 
цуске Републике још су једном на- 
поменули свијету неизмијењену чвр- 
стоћу руско-француског савеза. Си- 
ла овога савеза задржала је напад 
Аустро-угарске на Србију г. 1912 
и 1913 Сада неизмјерно силнија, 
та сила још прије неке допустити 
нарушење јевропскога мира. Србија, 
не избјегавајући савјесно испуњава- 
ње међународних обавеза, може 
мирно наставити свој мирни кул- 
турни рад.

Понављамо, овај чланак свијета је угае- 
дао у очи самог публицирања ултиматума.

Гласови штампе
Биоградском Пресбироу јављају из Пе- 

трограда:
Са надлежног мјеста се сазнаје да је 

посјета предсједника француске републи- 
ке изазвала на првом мјесту измјену 
мисли између Русије и Француске о по- 
ложају Србије. и најгору осуду извјесних 
спресивних по европски мир опасних тен- 

денција и застрашивања, ко/е се тако 
упорно подржавају у Аустро-Угарској.

На Срби|у мисле њени при.атељи, и 
неКе никоме допустити да у њу дирну.

Париски „Тан“ мисли да у изв|есним 
бечким круговима, а нарочито у војничким 
желе да искористе сарајевски атеитат и 
комиромитују престиж Краљевине Србије. 
Осуђује сваку опасну политику, и налази 
ако Аустрија заиста тражи такво задо- 
вољење. кошм ге вријеђа независност и 
понос Србије. то ке онда и Русија иза- 
звати такав покрет, о коме Ке руска влада 
морати да води рачуна.

„Либерте* у извјештају из Петрограда, 
између осталог, каже, да пријетње ау- 
стријске штампе против Србије, изазивају 
у тамошњим политичким круговима из- 
вјесну нервозност ц да руска влада нити 
може нити хоће, да равнодушно посма 
тра аугтриско изазивање против СрбиЈе и 
Словенства.

„Еко де Пари“ каже, ако је аутенгичаи 
садржај аустриске ноте, коју износи „Наје 
Фра|е Пресе“, и сриска се влада заиста 
олуире бечким претензијама, онда је вје- 
роватно да Србија неће бити осамљена 
јер Русија неКе бити незаинтересована за 
Србију, нити Ке Римунија остати равно- 
д\шна према повреди балканске равно- 
теже.

„Народни Л !сти“ објављују чланак из 
пера народног посланика Др. Крамаржа, 
који врло енергично протестује противу 
ненрестане узбуне коју подиже бечка 
штампа. Све произвођачке класеу Аустро 
УгарскоЈ, каже се у томе чланку, очеки 
вале да се што је могуће приЈе поврати 
изгубљена пијаца, али у мјесто тога бечки 
листови су понова изазвали агитације и 
раждражавали противу Аустро Угарске у 
Биограду. Иех ће платиги аустријска тр 
говина и иидустрија. Вријеме је да се Беч 
сјетида Аустро-Угарску не сачињава само 
Рингштрасе. Постоји још и друга Аусгро- 
Угарска, која не може да буде задовољна 
с иатриотизмом бечке штампе, која пише 
само ради дражења. Велико српске аги- 
тације не би било да је Аустро-Угарска 
водила другу полигику према јужним Сло- 
венима. ВриЈеме је да минисгарство спољ- 
них послова пресгане најзад са ћутањем 
и да не допусти да се руше и посљедњи 
остаци економског благостања писањем 
недисциилиноване бечке штампе. Нишга 
не може тако много да ослаби позицију 
Аустрије колико агитација те штампе и 
прогроми у СираЈеву. Не може да се за- 
борави дасрпско иитање није само питање 
које се тиче Беча и Биограда, не10 да је 
то европско питање.

Орган енглеске владе лондонска иВест- 
минсгер Газета* пише:

иМи не треба да заборавимо, да ће 
Русија, може биги, бити доведена у по- 
ложај да предузме енер| ичну акцију, коју 
не би радо предузела, кад би само њена 
в^л.а била у питању. Осјећаји словенске 
узајамности могу понијети руски парод 
и зато је лудост тврдити, да ти осјећаји 
неће бити из корјена завитлани, ако Ау- 
арија нападне православнч словенску 
државу Србију^.

„НовоЈе Времја* пише:
„Тројни споразум, који је и на суву и 

на води јачи од Тројног Савеза, и који 
својим рукама држи кључеве мира и 

рата. у интересу мира је до сада често 
пута давао својим противницима конце- 
сије. Ми се надамо. да је та политика 
концесија за свагда прошла*.

Мађчрски лисг „Вилаг“ констатује, да 
би оне Велике Силе, које пуцају на рас- 
пад Аустро-Угарске, врло радо дочекале 
раг рј огив Србије, у коме би Аустро 
Угарска могла да изгубн а ништа да не 
доби.е Не може се вјеровати, да би Ев- 
рола гријела. да Аустро Угарска пос едне 
Србију. Она би је нас на сваки начин врло 
лијепо, али и врло брзо истјерала отуда. 
Осим тога ми не смијемо уображаватн. да 
би рат са Србијом био обична сиграчка. 
Било би ту врло много криви и наш, већ 
и онако пољуљани привредни живот, био 
би са свим упропашђен. У осталом те- 
пјко је увидЈети, зашто неки сматраЈу да 
апсолутно мора биги разрачунавање ору- 
жјем између Аустро-Угарске и Русије. Тре- 
ба само мгло одступити од полшнке 
Тјћ јиог Савеза. па је одмах одклоњена 
опасност рата између нас и Русије.

Хрвати за Србе
— Резолуција хрватскс омладинеу Спљету —

Цјелокупна Хрватска Академска Омла- 
дина града Спљета имала је ономад свој 
састанак, те је обзиром на недавне про- 
тивсрпске вандалске испаде неодговорне 
багаже по хрватским земљама, једногла- 
ско прихватила

Резолуцију:
у којој истиче:

Хрватска Академска Омладина града 
Снљета без разлике странака с гнушањем 
одбија од хрватског народа увреду на 
несену му тиме, што се је пар плаћене 
аустријанске вижлади усудило, под ча- 
сним хрватским именом приређиваги — 

израбив атентат у Сарајеву — одурне 
демонстрације. скопчане с лупештинама 
и крађама на штету браће нам Срба у 
хрвагским земљама.

Најодлучније протестира против тога, 
што су сеове плаћене демонстрациЈе води- 
ле под хрватским именом и одбији од сви- 
јетле усиомене СтарчевиИа и Кватерника, 
што су се ови аустриско-клерикалпи ис- 
пади лоповски сакривали иза њихових 
всликих имена.

Даље, хрватска омладина поносом кон- 
статпра. да је хрватско име у историји 
било уви|ек неокал.аио и синоиим борбе, 
и да јс хрвагски народ сретно пребродио 
сва зла нанесена му и од домаћих и 
страних непријагеља. ге тисућљетним бор 
бама доказао, да је народ наш над ВЈе- 
ковима.

СнгурношИу гледа Хрватска Академска 
Омладина, као подмладак народие инге- 
лигенције, убудућносг Хрватске и Хрвата, 
ноуздано в;ерујућ у снагу понос народа.

Хапшења по Словенском Југу
Са свих југословенских сграна стижу 

виЈести о ханшењу и преметачинама. Из- 
вршене су преметачине не само у срп- 
ским него и у хрватским соколским дру- 
шгвима. Иј Спљета јављају да је извр- 
шена премегачина у Хрватском Соколу, 
код сгарјешине д-ра Анђелиновића, кога 
су ухапсили, подстарјешине Марина Шег- 
вића и благајника Андрије Каталинића. 
Извршена је преметачина и у уредниш- 
гву спљетске „Слободе“ и стану уред- 
ника Бартуловића, који је послиЈе тога 
ухапшен због велике издаје на захтјев 
државног одвјетника у Љубљани. У Кар- 
ловцима је извршена преметачина у Срп- 
ском Соколу и код д-ра Лаза Поповића. 
Преметачину је обавио сам државни од- 
вјетник из Митровице. У Осјеку Је извр- 
шена преметачина и код д-ра Вл. Бела,- 
чића, судског пристава, и то за вријеме 
док је ои обављао рочишта у суду, а 
иремегачину је обавио државни одв.етник. 
Преметали су му и џепове, на и буђелар. 
у коме се нашли двије круне. Осим тога 
нашли су ђачку значку из Париза са 
француским н руским грбом. Код дру- 
гих |е занлпјењен „Срнски Књижевни Глас- 
ник“, „Народно Јединство“, „Исгорија 
балканских ратова“ и т. д. Разријешен 
|С и хрватски омладински клуб, а запли- 
Јењеи новац хрватске народне сграже. 
Преметачина је обављена и код Вој. Мау- 
чевића. Станојсвића и других, а један 
средњошколац ухапшен је због тога, што 
е добио преноручено писмо из Био- 
града. У Ориовцу уханшен је Србин Кри 
вановић, Јер је под слику аустриског 
цара смјестио мртвачку главу, коју је дс- 
био из Био1 рада. На Сушаку ухапшен је 
полицај Павао Боројевић, јер је величао 
српске владаре и тврдио, да ће се Ау- 
стр ја распасти. Денунцирали су га дру- 
говч полицчји. Ухапшени сушачки поли- 
цај Вујко Марјан нуштен је на слободну 
ногу. У Броду на Сави ухапшен је син 
Милана Петровачког због увреде Вели- 
чансгва.

Пред закључак листа добили смо 
вијест, да Аустрија врши у Боки 
и пограничним крајевима Херцего- 
вине нечувена насиља над нашом 
браћом.

Жандари и војска све мушко 
становништво у маси тјерају из 
сви/ех села по Боки што на Паро- 
броде, што пјешке, и уиућују га иут 
Дчбровника и даље на сјевер. Ту 
наш народ чува во/ска као какве 
ратне заробљенике.

У Херцеговини је све угледније 
и боље баченоу тамнице, а остатак 
народа /е војска дигла из домова 
и све иотјерала далеко од наше 
границе. Око робља су војнички 
кордони.
Цоне дане иреживљују наша браћа.
Али нека се стрие, брзо ће бити 

ослобођени.
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