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Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника*
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДЛШНИСТРАЦИЈИ

Огласи се НАПЛАЋУЈУ по погодби

ЦИ Ј ЕН А:
Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 

за 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
Цетиње, 28. јануара.

На Карпатима и око Висле, свете 
словенске ријеке, тресу се темељи 
царевина Хабсбурговаца и Хохен- 
цолерна. Као без даха, са грозни- 
чавом укоченошћу нерава, сав о- 
бразовани свијет очекује отуда рат- 
не вијести. Тамо, на пространим по- 
љанама отаџбине Мицкпјевића и 
Шенкјевића, и на високим кланцима 
дивљих карпатских гора, гвожђем, 
огњем и крвљу изриче се казна над 
злочинцима слободе малих народа, 
над тлачитељима правде и правице, 
над пријеступницима савремене ци- 
вилизације: Њемачком и Аустријом. 
Ту морају наћи своју гробницу та 
два представника грубе физичке 
силе, та два оличења паклене стра- 
не у човјеку. Дух Словенства, који 
живи и цвате од Балтика до Ад- 
рије, побјеђује неправду и насиље.

Ураган артид>еријске ватре зах- 
ватио је масу од неколико стотина 
хиљада војника! За њима су, у по- 
задини, милијони, који чекају да 
полете напријед. Као лавина котр- 
ља се планини меса, костију, крви, 
плама. Истабанане су непрегледне 
пољачке оранице, опустошени су 
градови и села, спаљене су твореви- 
не читавога стол>ећа. Облаци дима 
са тога до сада невиђенога и још ни 
од једнога историчара записанога 
вупкана свјетскога покоља пижу се 
високо кужећи ваздух. Јуначко сло- 
венско срце, оличено у руским ар- 
мијама, и витешка душа синова 
„Кћери Славије“, достојно заступ- 
љена у благородству руског народа, 
пролазе кроз ту нечист, кроз тај 
пакао мука и искушења, без коле- 
бања, без поклецивања, са тврдом 
вјером у побједу. Гину с увјерењем, 
да су се одужили не само ужој 
отаџбини, не само ствари словен- 
ској, него и слободи свијех просвје- 
ћених народа.

Која је та снага, која је та виша 
сила, што у руском фронту од тро- 
шних војничких груди направи сти- 
јену тврђу од гранита, тако да је 
не могаше ни на најслабијем мје- 
сту пробити захуктали замах од сто 
хиљада пруских убојника праћен 
ураганом од сто батерија? Која је 
та моћ што одби ту олујину крви, 
што сруши ту неман, да се удави 
у сопственој каљужи? — Мисао 
правде и слободе, озлојеђење због 
звјерстава њемачко-аустријског ми- 
литаризма, који је сву Европу хтио 
да баци под ноге, у првоме реду 
Словене.

Руси су опет одржали сјајну по- 
бједу и у Пољској, и на Карпатима. 
Још је један основ подривен под 
темељима Беча и Берлина. Ни фан- 
тазија пјесника, ни кичица једнога 
Верешчагина не би биле у стању 
да нам ријечима и бојама представе 
све страхоте, све ужасе овијех нај- 
новијих битака, у којима Титани 
дијеле царства. Телеграфске вијести 
држе нас само у току, само у на- 
прегнутој пажњи, да бисмо могли 
створити и блиједу представу о 

ономе, што се сада збива око Вис- 
ле и по карпатским кланцима. Али 
ако још не можемо обухватити сву 
ширину битака, какве свијет не ви- 
ђе, у срећној смо прилици што зна- 
мо радосне резултате:

Њемачка је офанзива у Пољској 
сломљеиа.

Црно-жута грјешница Је на Кар- 
патима пребјена.

Једно се поглавље крви и мука 
за Русију и њене савезнике срећно 
завршило, ново се започиње.

Живјела славна, непобједива рус- 
ка војска!

Вјечна слава витезовима руским, 
који око Висле и по Карпатима на 
гомиле положише главе за слободу 
човјечанства!

Први велини пјесник панславизма
Под горњим натписом талијански лист 

„П1и8(га7Ј0пе Роро1аге“ доноси овај чланак:
То је био Јан Колар, словенски пјес- 

ник рођен у 1782. у Мозесу у Мађарској. 
Живио је дуго у Бечу учећи, поучавајући 
и проповиједајући. Умро’је 1852. пошто 
је постао пророком и символом словен- 
ске идеје. На|замашније и најзначајније 
дјело, у коме је он опјевао свој сан и 
сан свих Словена, била је пјесма састав 
љена од преко шест стотина сонета, под 
натписом „Кћи Славија*.  Оваква нагоми- 
ланост сонета може бити монотона по 
форми; али у њима гори велика вагра.

Јован Колар прокламовао је потребу 
да се сви Словени пробуде и уједине, да 
би се одупрли германству које их је при- 
тисло, и заузели мјесто које им припада 
у соијсту.

Уједињење била је непрекидна и вели- 
чанствена идеја пјесникова. „Стотину сам 
вам већ пуга казао — подвикивао ]е он 
својој блиској и далекој браћн — будимо 
цјелина а не одломци; будимо све, или; 
ништа! Називају вас голубијим народом 
али голубови бар воле заједнички голу- 
бињак. Ту врлину желим да имаге ви, о 
Словени, распарчани народе; уједињеност 
гради силу! Поток пресахне, кад му се 
вода подијели!" Затим:

„Моје око у Славији залуд тражи Сло- 
вене. Одговорите ви, дрвета, ви, лиснати 
храмови, под чијом су сјенком некад го- 
реле жртве у част Богова. Гдје су њи- 
хови књажеви? Гдје су њихови градови? 
Па ипак они бијаху ти, који први пробу- 
дише живог на сјеверу. Једни су биједну 
Европу научили употреби једара и весала 
која су бродаре одводила богатим оба- 
лама. Други су истргли блистави метал 
из земљине утробе, више да почаствују 
Богове него да обогате људе. Они су 
научили тежака да плугом разрије суве 
земљине груди и да је принуди да рађа 
злаћано жито. Они су засадили липу, 
свето дрво .Словена, крај мирних дру- 
мова, да даје хладовину и мирис. Човјек 
је учио синове да дижу вароши, да тр- 
гују; жене су училе своје кћери да ткају 
платно. Индустријски народе, какву си 
захвалност добио за своје услуге? Као 
шго бумбари, кад нањуше мед, упадну у 
улишге и убију матицу и пчеле раднице, 
тако и вјероломни сусједи потчинише 
Словене и наметнуше им на врат тешки 
ланац"....

Химне срца овог Словенина Славији 
јесу све што се могло најстрасније за- 
мислити.

„Славија! Славија! име пуно слатке 
хармоније, горких успомена, име по сто- 
тину пута растргнуто па да га послије 
још више обожавају. Од Урала до Кар- 
пата, од пустиња куда се простире екватор 
до крајева гдје залази сунце, свуда се 
распростире твоје царство. Ти си много 
пррпатила. али си надживјела све атен- 
тате својих непријатеља и жалосну не- 
захвалност своје рођене дјеце. И тако, 
док су други лако зидали на меканом 
земљишту, ти си подигла свој пријесто на 
рушевинама које су вјекови нагомилали".

Кад Колар напада непријатеља Нијем- 
ца, његове строфе постају праве муње: 
„О ви, стари вјекови, који ме притиску- 
јете као ноћ, о земљо, слико сваке сра- 
моте! Од вјероломне Лабе до незаситих 

таласа Балтичког Мора, једном се орио 
звонки глас Словенинов. А данас је ни- 
јем. Ко је учинио ову неправду која вапи 
за освегом с неба? Ко је у једном јели- 
ном наролу осрлмЈТио чигаво човјечан- 
ство? Црвена, саревњива Германњо, Сла- 
вијина сусједо! Твоје су руке почпниле 
овај злочин. Никад, ни један непријатељ 
није пролио толико крви, колико си 
пролила ти, да унншгиш Словенина. Само 
онај :е достојан слободе, који умије да 
поштује туђу слободу. Онај који робЈве 
у лакце окива, роб је и сам; а онај који 
окива руке или језик, једно је исто....“

„Шга недоста јеСловенима, па да булу 
велики народ и освајач свијета?" пита 
се пјесник, који, у своме усхићењу, од- 
говара: „Ништа. Ми имамо све, вјерујте 
ми. моји драги суплеменици, драги при- 
јатељи, све што нас може поставиги међу 
велике народе, зреле народе човјечан- 
С1ва. Земља и море пружају се под на 
шим кораиима ; имамо злата, сребра, ври- 
једне руке, говор и дивне пјесме: само 
нам недостаје слоге и кулгуре. Дајге 
нам их, дајте нам их, дајте нам свесло- 
венски дух, па ћете имати народ каква 
није било у прошлости. Поред Грка и 
Британаца ваше ће се име блистати под 
звјезданим небеским сводом.“

На Коларовом гробу његови сународ- 
ници написали су ове ријечи: „Док је 
живио, носио је у своме срцу сав свој 
нарот; умро је, али још живи у срцу 
цијелог свог народа.“

Сл )вени и дандањи читају његове пје- 
сме као непрекидни подстрек да се оду- 
пру I побиједе, као неко обећање побједе 
и мисле на пророчанство које им је пје- 
сник задахнуо:

„Шта ћемо бити ми Словени кроз три- 
ста 1одина? Шга ће бити сва Европа? 
Словенски живот ће. као потоп, раши- 
рити на све стране своју власт. Ова] ]е- 
зик, који лажне идеје Нијемаца сматрају 
као јопски говор, одјекнуће под сводо 
вима палата и у устима самих наших 
прот шника. Тад ће науке потећи из сло- 
вепсКм! попала. Обн^аји н пјссмс пашсга 
народа тада ће бити у моди на Сени и 
на Лаби. Ах! кад бих се могао родити 
у то вријеме словенског царства, или бар 
тада изићи из свога гроба!“

Ове је стихове Колар написао око 1840. 
и они дају утисак и илузију његове ве- 
лике расе, која је јурнуло сада у страш- 
ну борбу, да се учврсти и побједи.

Дух Германије
Бивши канцелар њемачки Билов, 

у своме говору при отварању Рајх- 
стага овако је казао: „У Пруској 
увијек Краљ напријед! У Г'ерманији 
увијек напријед Пруска! У свиЈету, 
увијек наиријед ГерманијаГ

Али има нешто љепше. Ово го- 
вори Кајзер, једини аутентични пред- 
ставник доброг старог Бога на зем- 
љи. Он говори рекрутима 18. маја 
1895. (по новом): „Ви носите одЈело 
васиег Цара, ви сте дакле постали 
вииш од осталих људи....а И тај 
исти Виљем II. 1905. узвикује: Бог 
нас је позвао да бдимо над свије- 
том, ви (војници, улани) сте миси- 
онари људског прогреса....

Улани, мисионари људског прог- 
реса, цивилизације човјечанства?! 
То се већ видјело!

Али није ово све, има још нешто 
занимљивије, и ако се је могло пред- 
видјети.

Један Нијемац који је слушао кад 
је Кајзер говорио трупамаЈу прош- 
лом новембру, саопштио је Еуеш*п§  
№\У8-у преко Копенхагена, ове ри- 
јечи које је изговорио Кајзер:

„Ми се данас боримо за егзистен- 
цију Германије. Наши непријатељи 
хоће да униште њемачко царство, 
али вам ја велим да ако ми поби- 
једимо — а ми морамо побиједити 
— васкрснуће једно ново царство 
и биће најсјајније какво је икад ви- 
дио свијет; ново римско-германско 
царство које ке управљати свијетом. 
И свијет ће тада бити срећан!"

А онај слатки њемачки пастор 
уоп ВегпћагсН у своме „Садашњем 
рату“, написао је још раније:

„Ми смо сами постали свјесни да 
смо моћан и потребан фактор у 
развитку човјечанства. Ова свјес- 
ност намеће нам дужност да колико 
је могућно учврстимо наш морални 
и умни утицај и да прокрчимо пут 
свуда у свијету за германски рад и 
германски идеализам. Али ми нећемо 
моћи извршити овај највиши циви- 
лизаторски задатак, ако наша ху- 
манитарна напрезања не буду по- 
државана и попраћена јаком ноли- 
тичком силом. Овај рат мора се во- 
дити 1ито Је могућно немилосрд- 
није, да би се уз материјалну штету 
која се чини непријатељу задао и 
потребан страх."

И ово пише један евангелистички 
пастор!ТЕЛЕГРАМИ

Петроград, 18. јануара По при- 
чању сељака, непријатељ је у бор- 
би Липно-Добржин одвезао своје 
заробљенике у 60 кола.

По причању њемачких заробље- 
ника, у нападајима на том фронту 
дугом И1/^ врста од 11 до 17 ја- 
нуара Нијемци су имали 6000 мрт- 
вих и велико мноштво рањених.

У Карпатима од 13 до 16 јану- 
ара на малом фронту Нижња По- 
љанка-Вишок Руси су заробили 78 
официра, 4065 војника, 4 топа и 
10 митраљеза.

Париз, 18. јануара. Руски ми- 
пистар фнпаисија гтмглл јр у
Париз и састао се Вивианием, Ри- 
боом, Делкасеом, Извољским, Лојд 
Џорџ је допутовао у Париз исте 
вечери.

Петроград, 18. јануара Званичне 
новине саопштавају ово: Њемачка 
влада објавила је више телеграма 
које је руски цар измијенио са ца- 
рем Вилхелмом прије рата. Али 
међу тим телеграмима није објав- 
љена депеша Његовог Величан- 
ства од 29. јула 1914, са предлогом 
да се аустро-српски сукоб изнесе 
пред хашко судиште. Овако се чини 
да су се у Њемачкој хтјели пре- 
ћутати покушаји да се избјегне 
судар који се приближавао, поку- 
шаји које је чинио руски цар три 
дана прије него што је Њемачка 
објавила рат Русији. Министарство 
Иностраних Дјела објавл>ује тај те- 
леграм.

Берлин, 18. јануара. Предсјед- 
ништво општине издало је наредбу 
да сваки становник смије купиги 
само 2 кила хљеба недјељно.

Лондон, 18. јануара. Нијемци су 
напали енглеске шанчеве код Жи- 
ванша и били без муке одбијени, 
оставивши 200 љешева на терену.

Нијемци поново појачавају своје 
трупе у Фландрији, али у исто 
вријеме многобројни њихови вој- 
ници одричу да пођу на истакнуте 
положаје. Хиљаду њемачких вој- 
ника прошли су кроз Рулерс ве- 
заних руку ради тога што су од- 
рекли послушност.

Париз, 18. јан. Генерал Черно- 
зубов ушао је у Табриз гдје га је 
поздравио гувернер Азербејганов и 
хиљаде народа. За Турцима који 
су у бојевима уз огромне губитке 
изгубили сву артиљерију и умакли 
у дивљем бјегству, побјегли су и 
њемачки и турски консул. Курди 
су били запалили руски консулат 
и кућу руског консула; иметак рус- 



ких поданика није ипак сувише о- 
штећен, захваљујући заузимању а- 
меричког консула. Генерал Черно- 
зубов посјетио је јерменску катедра- 
лу гдје је одслужено благодарење. 
Затим је пошао у џамију, захвалив- 
ши се на поздраве муслиманског 
свештенства и истакнувши прија- 
тељство између Руса и Персијана- 
ца. Затим је примио француску, 
белгијску и италијанску колонију. 
Њемачке и аустријске куће став- 
љене су под секвестар. Становни- 
штво се гостол>убиво попаша пре- 
ма руским трупама. Савршени мир 
и ред влада у Табризу.

Рим, 20. јан. Министар Алиоти и 
адмирал 11атрис стигли су у Валону, 
прегледали варош и гарнизои на 
Сасеву.

Грчки брод „Хелас“ отпловио је 
из Драча.

Петроград, 21. јан. Руски авиа- 
тичари бомбардовали су с успје- 
хом скупљање њемачких резерва 
и њемачке војне возове.

Табриз, 22. јан. Руски генерал- 
ни консул Орлов стигао је пра- 
ћен руским консулом. На станици 
су их поздравили сви чиновници 
из Азербсјџана, гувернер, руски по- 
даници и становништво. Поштојс 
руски консулат био спаљен, Орлов 
се уселио у турски косулат на ко- 
ме је извјешена руска застава. Вој- 
ска одала застави почасти.

Царскоје Село, 22. јануара. Цар 
је отпутовао на фронт војске у 10 
сати у јутро, испраћен на станицу 
од царице и кћери.

Петроград, 22. јануара. Буџет- 
ска комисија Думе процијенила је 
цјслокупне редовне приходе на 
3.132,174 314 рубаља, а редовнерас- 
ходе на 3.068,057 197 руб.; изван- 
редни расходи износе 134,432 895 
рубаља. Према приходима посљед- 
њих мјесеци, комисија се пада да 
ће и ванредни расходи бити по • 
кривени.

Паоиз. 23. јануапа. Скупштина 
је изгласала предлог закона којим 
се ствара орден војничког крста за 
све официре, подофлцире који буду 
поменути у дневној наредби.

Париз, 23. јануара. На конфе- 
ренцији Министра Финансија Русије, 
Француске и Енглеске, одлучено је 
да ове владе сједине своје финан- 
сијске изборе, као што су сјединили 
и војне, ради коначног триумфа 
Идућа конференција биће у Лон- 
дону.

Париз, 23. јануара. У Белгији 
развили су њемачки аероплани ве- 
лику активност и воде се артиље- 
ријске борбе. Сјеверно од Кириа и 
западно од пута Лил-Арас, Фран- 
цузи су отели 300 метара шан- 
чева, у којима су сви Нијемци 
или убијени или заробљени. Фран- 
цуска артиљерија врло успјешно 
је гађала фронт између Араса и 
Сомс, као и долину Ене. Њемачке 
батерије су ућуткане, муниција је 
експлодирала, радници су расгје- 
рани, а аероплани натјерани у бјег- 
ство. Нема ништа нова у околини 
Перта. У Хргони био је један је- 
дини њемачки нападзј на Багателу. 
У овом нападају Нијемци су заузе- 
ли 100 метара француских шанчева, 
али у два против-напада Французи 
не само шго су освојили изгубље- 
но, него су још задобили терена. 
Један њемачки аероплан бачен је 
на земљу код Вердена, а авијати- 
чари заробљени. У Вожима било 
је артиљеријске борбе. У Алсасу 
један њемачки напад код Упфлолца 
свршио је с њемачким неуспјехом.

Рим, 23. јан. Приликом експери- 
ментовања бомби у близини вароши, 
једна је бомба је експлодирала и 
убила ру.мунског војног агента.

Петроград, 23. јан. Неке новине 
су донијеле један позив њемачким 
војницима, потписан од стране Вр- 
ховне Команде. Најенергичније се 

.демантује ова вијест.

Каиро, 23. јан. Турци су поново 
покушали да пријеђу преко Суе- 
ског Канала, али су били одбијени 
са огромним губитцима.

Петроград, 23. јан. Цар је сти- 
гао на фронт војске.

Беч, 23. јан. Објављена је Црвена 
Књига о узроцима рата.

Париз, 23. јануара. Два њемачка 
аероплана летјела су изнад Лине- 
вила; један је био оборен на земљу.

Лондон, 23. јануара. Енглеска 
флота разорила је 4 фортице у 
Дарданелима.

Сарајево, 23. јануара. Чабрино- 
вић, Илић и још, неки други били 
су јуче објешени ради атентата на 
Франца Фердинанда.

Лондон, 23 јануара. Њемачка је 
објавила да ће њезини подморски 
бродови уништавати и неутралне 
лађе које се затеку у енглеским и 
ирским водама и у каналу Ла 
Маншу.

Рим, 24. јануара. Данас је у Бе- 
чу одржан Крунски Савјет у ције- 
љи да се испитају важна питања 
по нггичка, дипломатска и економ- 
ска. Бур^ан ће реферисати о њего- 
вом путу у Берлин.

Из Лондона и Каира јављају, да 
су е Јглеске трупе стуЛиле у додир 
с Турцима, који се налазе близо 
Суецког Канала. У прошли утор- 
ник су Турцч покушали без успје- 
ха да пријеђу канал код Тимсаха 
Јуче су наиадали фронт код Елки- 
таре.

По вијестима из Петрограда, Ни- 
јемци на десној обали Висле пову- 
кли су се ка Липну.

Чабрииовић, Обрадовић и И пћ 
су објешени у авлији сарајевске 
тврђаве.

Балплац је публиковао црвену 
књигу о узроцима рата.

Два аероплана њемачка су летје- 
ли над Луневилом. Један је сваљен.

Каиро, 24. јануара. Енглези су 
заробили 600 Турака, 3 митраљеза, 
90 камила патоварених муницЈЛЈом 
и храиом. На бојишгу је нађено 
400 љешева. Непријатељски губит- 
ци рачуиају се на 2400 људи, по- 
ред мноштва заробљеника. Међу 
убијенима нађен је једаи њемлчки 
официр. Јуче није било знатније 
борбе.

Париз, 24. јануара. У Белгији 
ништа нова. Њемачки нападај на 
Нотр-Дам-де-Лорет није успио. Од 
Араса до Ренса било је аргиљериј- 
ске борбе повоЈБне по Французе. 
У Шампањи Француси су напре- 
довали сјеверно од Босежура. У 
Аргони Французи организују осво- 
јене положаје. У Воеврн француска 
артил>ерија заггалила је њемачку 
комору од 25 кола. У Алсасу ње- 
мачки нападај јужно од Алткир 
хена одбијен је. Њемачки аеро- 
плани бомбардовали су Сен-Дие; 
биле су 4 жртве. Сјевероисточно од 
Лона бачен је на земљу један кап- 
тивни балон.

Петроград, 24. јануара. Руси су 
заузели Гумин и Вољу Шидловску.

Петроград, 24. јануара. Аустриј- 
ско саопиггење признаје да су Ау 
стријанци евакуисали Тарнов.
Петроград, 24. јануара. Њемачки 

цар допутовао је у Вилхелмсхафен 
да прегледа фпоту.

Очита намјера њемачке владе да 
потопи савезничке трговачке бро- 
дове помоћу подморских лађа, при- 
морала је Велику Британију да ис- 
питује начине и нађе репресалије 
против њемачке трговине.

Буенос-Аирес, 24. јан. Аустрали- 
јанска убојна крстарица потопила 
је једну помоћну њемачку крстари- 
цу према Патагонији. Посада се 
искрцала на Фалклендска Острва.

Каиро, 24. јан. Јуче зором не- 
пријатељ је пошао против Тусуна 
који је бомбардовао. Енглеска ар- 
тиљерија, потпомогнута ратним бро- 
довима, одбила је Турке који су 
покушали да пријеђу преко канала. 

Турци су се морали повући и има- 
ли су мноштво мртвих, 8 официра 
и 282 војника заробљених. док ен- 
глески губитци износе 2 официра 
и 32 војника мртва, и 58 рањених. 
Непријатељски напад на Кантару 
такође је одбијен. Непријатељска 
снага износила је 12000 људи са 6 
батерија.

Рим, 24. јан. Подморска лађа I 
21. вратила се у Вилхемсхафен оз- 
биЈБно ошгећена. Кајзер ју је по- 
сјетио, декорисао особље и извр- 
шно преглед флоте.

„Трибуна" налази да операције 
у Пољској напуштају каракгер бор- 
бе у позицијама.

Рим, 25. јан. Огромна крвава 
битка наставља се западноод Бзуре, 
Равке до ријека Ниде и Дунајца, 
јужно од преласа Ужок са знатним 
успјешним изгледима Руса. 9 ње- 
мачких дивизија — названих диви- 
зија смрти — међу којима и царска 
гарда, потпомогуне са 200 топова 
напале су Русе код Боржимов — 
Воладовска. Борба са голим ору- 
жје.м дуго је трајала п свршила се 
са руском побједом. Губитци су 
великп јер се никада дотле није 
употребило толико бомба и блин- 
днраних аутомобила. Руска артп- 
Јђер |ја и руски бајонети однијели 
су побједу. Руси су заробили мно- 
штво војника. Бечки листови при- 
чају о некаквој побједи као раније 
у Србији.

Лондон, 25. јан. Приликом бом- 
бардовања Суецког Канала, Турци 
су имали 500 мртвих, а многи су 
били заробљени. Француско-енгле- 
ски бродови растјерали су гурске 
логоре.

Париз, 25. јан. Затишје влада у 
Белгији. У околини Ла Басе, Ен- 
глези су имали успјеха код Живан- 
шиа. У сектору Араса, њемачка 
артиљерија је бомбардовала шан- 
чеве које су освојили Французи. 
Од Араса до Ренса било је арти- 
Јверпјске борбе поволше по Фран- 
цузе. У Шампањи Французи су 
одбили нападаје једног њемачког 
полубатаљона. Сјеверно од Босе- 
жура Французи су напредовали. У 
Вожима магла је спречавала арти- 
љеријске борбе у брдовитим кра- 
јевнма.

х им, 26. јан. Јуче је енглески кон- 
сул у Ходежди предан пталијан- 
ском консулу гдје је била истакну- 
та италијанска застава, којој су 
турске власти одале почаст. Ен- 
глески консул заштпћен италијан- 
ском власти, укрцао се на лађу.

Берлин, 26. јан. „ВегКпег Та^- 
ђ!аП“ јавља да је француском гене- 
ралу Поу, који се сада налази у 
Русији, повјерена команда једне 
руске армије.

Париз, 26. јан. У околони Ние- 
пора, преко ноћи, одбијено је ви- 
ше мањих њемачких напада. У о- 
колини Живаншиа било је жесто- 
ке артиљеријске борбе. Југозапад- 
но од Караншие Французи су зау- 
зели један непријатељски шанац, 
побивши илп заробивши све Нијем- 
це који су у њему били. У долини 
Ене и у Шампањи било је арти- 
љеријске борбе. У Аргони нападај 
Нијемаца на Фронтен-Мадам био 
одбијен. У Багатели било је жес- 
токе борбе коју су заночели НијеМ- 
ци; према посљедњим извјештаји- 
ма Французи држе све своје пози- 
ције.

Рим, 26. јануара. Њемачки главни 
штаб ћути као заливен о њемачким 
неуспјесима и о руским побједама.

Петроград, 26. јануара. На ли- 
јевоЈ обали Висле, Бзуре и Равке 
канонада се наставља 23. али не- 
пријатељ није предузимао офанзиве. 
Руси су напали село Камиони и 
напредовали поред свега упорног 
непријатељског отпора.

Борба се наставља на читавом 
фронту Карпата. Руси су сломили 
непријатељски отпор, утврдили по- 

ложаје код Мезо-Лаборца, гонилц 
непријатеља више километара и за- 
робили 2563 војника са много то- 
пова. Вшие од 10.000 заробљеника 
и 37 топова пало је у руске руке 
од 24 јануара. Руске трупе у Бу. 
ковини неигго су уступиле, али за- 
државају офансиву снажних неирш 
јатељскнх сила. Борба на Јужним 
Карпатима и уБуковини продужава 
се повољно за Русе, који су заро- 
били око 1ООО војника. (Радиоте- 
леграфски извјештај).

Врховна команда саопштава:
У току 25. јануара непријатељ /е 

отворио артиљеријску ватру про- 
тиву Ловћенскога и Херцеговачкога 
Одреда, али није нанио никакве 
иггете.

Овдашњи Царско-Рускп Војни 
Агент, г. генерал Н. Потапов, при- 
мио је ова службена саопштења:

Петроград, 23. јануара у 9 саТи 
у вече. — Бптка на Бзури и Равки 
водила се 20. јануара с једнаком 
енергијом. Наша је војска, Прела- 
зећи у наступање, прешла преко 
Бзуре, близу њена ушћа, и заузела 
дио непријатељских положаја. К.од 
Духова избацили смо Нијемце из 
њиховог предмостног утврђења. 
Код Боржимова, Гумина и Вол>е 
Шидловске долази до наших и не- 
пријатеЈБСких нападаја наизмјенице; 
ге нападаје подржава артпљерија. 
На осталом фронту лијеве обале 
Висле, јужно од жељезничке пруге 
Скерневице— Варшава, дошло је са- 
мо до ријетких сукоба.

Ми смо разорили артиљеријо.м 
мост, што су га Аустријанци по- 
ДИГЈ1И на ријеци Ниди код Жерни- 
ка. Нокушаји непријатеља, да при- 
јеђе на ријеци Ниди код Рембова 
и па Дунајцу у наступање, одби- 
јени су.

У Карпатима се продужава на- 
ступање сјеверо-западно од Ужока, 
Ту 1е заробљено до 3.000 непри- 
Јатељских воЈника. Југоисточно од 
Ужока ми се и даље одупиремо 
надирању веома јаких непријатељ 
ских снага.

Петроград, 25. јан. у 1 сат по; 
подне. У Источној Пруској бој у 
долинама ријеке Инстера и Шешу- 
пе примио је врло упоран карактер.

На фронту битке, која се развија 
на лијевој обали Висле, продужава 
се јака артиљеријска паљба. Не об- 
зирући се на њемачке-контра напа- 
де, наша је војска не само одржа-\ 
ла се на лијевој обали Бзуре 6ли-\ 
зу њг ога ушћа, него је развила\ 
своје пространо настуиање и заузела\ 
село Витковице. Близу Боржимова 
ми смо на западном дијелу фронта 
освојили једну линију њемачких 
шанчева и заузели дио друге ли- 
није непријатељских опкопа. То.и\ 
приликом заплијењено је 6 њемач ! 
ких митраљеза. Непријатељ је \ 
рејону Боржимова извео три безу- 
спјешна нападаја.

Демонстративнп нападаји Аустри- 
јанаца на дјеловима фронта изме- 
ђу Малогошта и Хенцине, а тако 
псто и близу горње Висле кол 
Хвади-Боговуре у Галпцији јужно 
од Ценжковица, одбијени су Лл 
потешкоћа.

У Карпатима дошло је до упор- 
нијих бојева сјеверно од линије 
Зборо — Стропко — Мезо Лаборчј 
гдје смо продужили наше продиј 
рање напријед.

У рејону Бескидског прелаза зН 
држали смо непријатељско /шсТл 
иање.

На позицијама Вишковског прН 
лаза и на путовима, који воде М 
Надворној, наша је војска 
успјешно све непријатељске напаШ

У Карпатима смо опет заробш1ч 
преко 2.000 војника.

На кавкаском фронту није биДО 
у току 22. и 23. јануара знатнијнч 
сукоба.



Петроград, 25. јануара у 9 20 у 
вече.

у Источној Пруској, у долини 
ријеке Шешупи, наша је војска од- 
била нападаје непријатеља, који је 
примио појачања.

На десној обали Висле дошло је 
до за нас успјешних сукоба на ши- 
роком фронту: тако су код Наб- 
рожа козаци напали непријатељски 
ескадрон, који је помагала пјеша- 
дија, и заробили 20 хусара и ко- 
мору; наше су трупе у 3 сата по 
поноћи на бајонет избациле Ни- 
јемце из села Подљесје и Груде 
Старе; том приликом заплијењено 
је много оружја, муниције и жице. 
До знатнијиџ сукоба дошло је на 
путовима, који воде од Серпеца к 
Рипипу, гдје смо извели успјешан 
ноћни нападај у рејону Оршилева.

На лијевој обали Висле, на Бзу- 
ри и Равки, продужена је артиље- 
ријска борба 23. јануара. Нелријатељ 
није предузео никакав испад. У^ре- 
јону Камјон (на лијевој обали Бзуре, 
близу њена ушћа) ми смо прешли 
р наступање иу неколико се помак- 
ли напријед, не обазирући се на 
упоран отпор непријатеља. Наша 
је артиљерија успјешно гађала ве- 
лику колону Нијемаца, која је ишла 
пут Болимова, при чему се непри- 
јатељска пјешадија разбјежала, а 
артиљерија остала побацана по путу.

У Карпатима бој се наставља на 
цијелом фронту. Наша је војска 
сломила отпор непријатеља на три- 
ма утврђенима позицијама код Ме- 
зо-Лаборача, и, гонећи га неколико 
километара, заплијенила 2 топа, 5 
митраљеза и заробила команданта 
3. хонведског пука, 47 официра и 
2.516 војника.

Сјеверно од прелаза Ужок, код 
Тутсвиска, непри]атељ је био при- 
нуђен да одступи. Наша је војска, 
заузевши непријатељске шанчеве, 
заплијенила овдје 3 митраљеза и 
заробила много војника.

Нападаји непријатеља, који јепре- 
шао преко пролаза Тухолкс и Бес- 
кида. одблјени су 23. јануара, при 
чему је нелријатељ, претрпјевши 
велике губитке, принуђен на хитно 
одступање. На путовима, који воде 
к Надворној и у Буковину, наша 
је војска задржала наступање знатне 
непријатељске војске, држећи се 
својих недоступних планинских по- 
зиција.

На Црном Мору наше су тор- 
педњаче гађале Хопу. Крстарица 
„Брсслау“, која се 24. јануара при- 
макла Батуму, избацила је без и- 
каква успјеха око 20 метака на 
паше горпедњаче, које су ондје ма- 
неврисале, а кад је на њу отворена 
паљба од само два метка са твр- 
ђаве, „Бреслау" је умакла.

Петроград, 27. јан. Г20 часова 
но поноћи. На десној обали Висле 
у крају Серпеца бојеви су узели 
оштрије обиљежје. Такође, билоје 
судара и предњих бдјељења на 
фронту Хоржеле-Мишинец-Јоханес- 
бург.

На лијевој обали Висле артиље- 
ријски бој се продужава. Неприја- 
се држи пасивно. Покушај да про- 
бијенаш фронтурејону Боржимов

Воља Шидловска, који је непри- 
јател, започео још 18. јануара, за- 
држан је 24. јануара, без обзира на 
то, што су Нијемци увели у акцију 
веома знатну снагу.

'Гај усијех дугујемо издржљиво- 
сти и храбрости наиге војске.

У боју на томе дијелу фронта 
Нијемци су употребљавали у својој 
паљби „дум-думи куршуме.

У ре/ону доње Бзуре наша је вој- 
ска 25. јан. иродужила наступање 
и 25. истог у 7 час. изјутра, по- 
што је сломила три реда неппија- 
тељских жица, заузела је врло јаку 
тачку непријатељеву код Кладбиш- 
ка у селу Камгон.

Остатак гарнизона, који је бра- 
нио ту тачку, пет официра и преко 
350 војника заробили смо. Кад су 

Нијемци мало иза тога извршили 
контра-напад, одбијени су уз велике 
њихове губитке.

У Карпатима се продужава наша 
офанзива.

На фронту од Мезо-Лаборца до 
Љутовиске ми смо освојили неко- 
лико утврђењих положаја, и само 
ту за 24 сата заробили смо до 60 
официра и преко 3500 воЈника. 
Поврх тога заплијенили смо 11 ми- 
траљеза.

Кајзер и поданик*)  (к)
За вријеме преговарања Бизмарка 

са њемачким књажевима у Версаљу о 
установљењу њемачког јединственог 
царства и одређења власти самога 
цара, тадашњи насљедник прије- 
стола, Фридрих Вилхелм, несретни 
отац Виљема II., није се показао ни 
мало усхићеним са таквим држав- 
ним уређењем, које је је Њемачка 
тим преговорима добила. Он чести- 
таше првом канцелару новорођене 
империје„натомумјетничком хаосу“. 
Данас је јасно да ниједан од три 
фактора власти у Германији — цар, 
савезни савјет и парламенат — није 
толики као у цару оличени. То нам 
најбоље доказују тужбе нечаристич- 
ких социјалиста, који у данашњем 
режиму виде маскиран апсолутизам. 
„Ниједан владалацма којеапсолутне 
монархије није имао никада толи- 
ког фактичног утицаја, као данас 
КаЈзег," тврди Науман у спомену- 
том дјелу. Такву велику моћ не опа- 
жамо у добу првог њемачког цара 
Виљема I., званог „велики". Гигант- 
ска појава првог канцелара ставила 
је благобојажљивог и скромног дједа 
Виљема II. у засјенак. Прво доба 
њемачког царства назива се по имену 
гвозденог канцелара, доба послије 
његова отпуста можда ће се касније 
звати доба Виљема II., јер је несум- 
њиво да велики углед и стварна 
моћ њемачкога цара истиче из ин- 
дивидуалности Виљема II. Као сваки 
нови државни фактор тако и вла- 
далачка власт уједињене Њсмачке 
није имала одређене облике, није 
била испуњена животним снагама. 
Од носиоца те властп зависило је 
какав ће трајап облик добити. Два- 
десетдвије године владавине сада- 
њег Кагзег-в показују нам црте ко- 
јима ће поћи кристализација тог 
политичког фактора.

* * *
Мало је живих личносги које сво- 

јпм именом буде толнко разноликих 
осјећања и расположења, колико 
садањи Кагзет. Озарена, радошћу 
обасјана лица његових поданика 
несоцијалиста, пламен мржње у 
очима Чеха, крајње су границе те 
скале осјећаја, међу којима се од- 
мјењују поругљив осмјех, ћивтинско 
слијегање раменима, неодређеност у 
одвећ смотрених и савјесних. Ви- 
л,емова особеност заинтересовала је 
и Ренана. Он је писао пред смрт да 
му је жао да неће видјети: Какво ће 
бити развиће Њемачке под Виље- 
мом II. Разумије се да се нећемо упу- 
штати у реконструисање Кагзег-сње 
психе.Зато имамо одвећ малодрско- 
сти, као пјто се уопште чувамо апа- 
ливања ма кога човјека. Издавање 
треће свеске Бизмаркових и Хоен- 
лоевих мемоара препријечено је за- 
сада, немамо мишљења ова два 
државника о Кагзег-у, која би нам 
свакако штошта разјаснила. Много 
је хваљена Лиманова књига, но 
дознавши да ју је Кагзег са задо- 
вољством прочитао и узвикнуо: 
„Јест, такав сам ја“ не бих препо- 
ручио такво огледало за нарцисов- 
ска самопосматрања. Остаје ми да 
набројим главне моменте изража- 
вања његових особености.

*
Политичко стес!о Виљема II. ин- 

дентично је са назорима вели- 
ке већине њемачког народа, а 

•) „Модерна Германија*  — Мирко Косик 1912. 

уједно одговара развићу и потре- 
бама данашње Њемачке. Он је 
1п(1из1г1е-п Р^оМепкагзег. Његова је 
заслуга да је за времена увидио 
потребни правац развића нове им- 
перије индустријализацију. Плод 
његове неуморнеагитације говорима 
и изјавама јесте, да је то политичко 
спознање за кратко вријеме нашло 
разумијевање и у ширим слојевима 
народа. О спољњој и унутрашњој 
политици модерне Њемачке — Гер- 
маније, биће говора у посебним 
поглављима; овдје се задржавамо 
једино на личним, својственим на- 
зорима самога владаоца. За право 
разумијевање његове индивидуал- 
ности морамо посветити довољно 
пажње младићском добу Кагзег-а. 
Одрастао је у периоду Бизмаркова 
рада, саасјећао је величину тога 
човјека, морало га је пећи да је 
освојање Њемачке дјело нижег пле- 
мића а не Хоенцолерна, кад већ 
не њега самога. Свога дједа Ви- 
љема I., који је свакако био побожне 
и кротке природе али поред вели- 
чине Бизмарка постао готово пе- 
примјетан, назвао је он „великим“ 
и свагда га истицао као творца 
данашњег царства. У тишини се 
развијало његово ја према оном Ја 
великог капцелара. Можда се већ 
онда родила мисао И/е//тсА-а,мож- 
да само као реминисценца на Алек- 
сандра Великог са часова историје. 
То модерно Ја владаоца, које све 
већма потискујетрадиционално Ми, 
показало се већ у првој години 
владања као ратоборно. Петога 
марта 1890. год. у једном свом го- 
вору рекао је Кагзег: „Који се моме 
раду на супрот стави, смрвићу га“! 
Двије недјеље касније, први канце- 
лар књаз и војвода Бизмарк био је 
отпуштен.

Испочетка изгледаше да ће доба 
Виљема II. бити испуњено у глав- 
ном коначним рјешавањем социјал- 
ног или боље рећи социјалистичког 
питања. Но за непуну годину дана 
увидио је Кагзег да је то питање 
проблем вјекова и да се не може 
једном за свагда ријешити „оштри- 
цом мача“. И он се окрете другом 
члану свога „Вјерују“: Ц/еИшасН!ипс! 
\УеИроИИк. 11риликом дваестпето- 
годишњице прославе оснивања Ње- 
мачког Царства, 1896., овако је Ви- 
љем II. развијао свој програм бу- 
дућности:

„Од њемачког царства постало 
је свјетско царство. Свугдје у уда- 
љеним дјеловима свијета живе наши 
земљаци. Њемачка добра, њемачко 
знање, њемачка радиност, иду преко 
Океана. Тисуће милиона вриједи 
својина Њемачке која по мору кр- 
стари. Ваша је, господо, света дуж- 
ност, да ми помогнете то њемачко 
царство (океанско и прекоокеанско) 
прикључити овом нашем“. Из исте 
године је и ова изјава: „Наша је 
дужност да своје саплеменике у 
иностранству заклањамо и нашој 
отаџбини још једно веће њсмачко 
царство придобијемо!“ Ез /з (1аз 
\Ме1Итрег1ит с!аз с!ег дегтатзске 
Сшз1 апз(гед1. (20. јуна 1902). Опет: 
\У ‘/е ез етз! с1аз готгзсНе \Уе1(гегсН 
\уаг (1904. ЗаНђиг^). Нећу да на- 
зовем оваЈ програм, по примјеру 
неких француских шовиниста мо- 
дернизованом копијом политике ње- 
мачких владара од Карла Великог 
до Јосифа II. Не поричем да има 
нечег расно инстинктивног у тој по- 
литици прождирања, али не смијемо 
превидјети ни економске мотиве 
империјализма капиталистичке Ње- 
мачке. На основу наведених и слич- 
пих изјава импулзивног Ксизег-а 
акламирао га Свењамачки Савез за 
свога приврженика и поборника, — 
да ли са правом, не знам, но он сам 
још није нашао за потребно да ово 
опровргне. За извршење тог про- 
грама потребна је велика војничка. 
сувоземна и морска сила. За њу је 
Кагзег највише и учинио. Њему се 
мора приписати придобивање Хел- 
голанда, трошење 45% цјелокупног 

буџета на војску, форсирано изва- 
ђање флотног пропрама.

Виљем II. је необичне инпулсивне 
природе, толико, да се обзиром на 
његов положај не може сматрати 
ни интересантним. Из те његове 
импулзивности произлазе они „бле- 
фови“, који муте и нагрђују његову, 
у основним цртама правилно схва- 
ћену политику. I Бегова неприлична 
писма (н. пр. Лорду 'Гвиду, покој- 
ном шефу енглеском адмиралитета), 
телеграми (н. пр. Кригеру), неупутне 
изјаве (генералу Валдерзеу, када се 
1903. год. вратио из посјете 11апи 
Пију X.: „Шго се није дало Вла- 
диславу IV. 1612. године, нити 
Карлу XII. 1709. год, нити Напо- 
леону 1812. год., то ће се године 
1912. дати њему, Виљему, наиме — 
да побиједи Русију) морају се сма- 
трати симптомима мегаломаније ви- 
соког степена. Његова путовања 
увијек су штатирана у политичким 
смјеровима. Но у путним програ- 
мима, могуће, показао је прилично 
познавање географије али је тим 
већма одао своје непознавање пси- 
хологије народа. У Танжеру исти- 
цао се као заштитник муслимана, 
но узаман су мрки Мароканци чу- 
чали на пјесковитој обали, „плави 
султан“ није одржао обећање, нити 
се показали његови убојни бродови 
на видику да их одбране од Фра- 
нака. Оријенталац је подложен у 
великој мјери чулним утисцима, 
који одређују ток његових мисли, 
а често крстарење француске мрна- 
рице и поразно дјеловање топни- 
штва у Казабланки дубље се уре- 
зује у памет него ли једна вашар- 
ска посјета Виљема — 1ги1из1г1е- 
кагзег-а. Своме конфиденту Цинт- 
графу за пратиоце у Абисипију даје 
дванаестпомеранских дивова, —Ме- 
нелик „цар царева“ увријеђен пита 
Цинтграфа, мисли ли његов цар да 
ће се он и његове војводе упла- 
шити од тих дивова. Савршена не- 
тактичпост Виљема II. била је при- 
ликом посјете његове савезнику та- 
лијанском краљу, који је, какознамо, 
веома малог и неугледног раста; од 
своје пратње узео је све саме ди- 
вовске официре и повео цио вод 
служинчади, што је веома непри- 
јатно дирнуло римски двор. Окто- 
бра 1910. год. одговара Виљем II. 
у Брислу на француску здравицу 
краЈва Алберта њемачки, без прет- 
ходног споразума или бар обавје- 
штења.

Многи од тих царевих инпулзив- 
них испада и „изненађења“ морали 
су бити помало ретуширани. Шта 
више у понеком случају Ксизег је 
кривицу набацио на другога. У Дељ- 
Телеграф — афери Билов је остао 
лажац и царсеније устезао дати га 
преставити као таквог цијелом сви- 
јсту. Карактеристичан је и случај 
са поздравом Цепелину. 11ослије 
првог успјешног лијета сиједога ге- 
нерала поздравио га је Кагзег у 
Фридрихсхавну и декорисао Црним 
Орлом. Ири повратку.у жељезници, 
загшта цар своју пратњу, да ли је 
ко забиљежио његов говор. Неки 
университетски професор покаже 
га цару стенографисан. Када је цар 
прочитао, рекао је одсјечено: „То 
нијесам рекао!“ Наиме професор је 
стенографисао:'„Ви сте највећи чо- 
вјек нашега стољећа“, а цар је по- 
слије нашао да се у томе био нешто 
пребацио те је тврдио, да тај став 
гласи: „Ви сте један од највећих 
мужева нашег стољећа“. И тако је 
стенографски запис морао изгубити 
сваку вјеродостојност.

* *
Кагзег Вил^ем вјерује у ОоИез- 

{Јнас1еп1ит („по милости божјој“). 
Код њега то није празна традицио- 
нална ријеч, но дубоко увјерење. 
„Ми Хоенцолерни узимамо нашу 
крупу једино с неба и имамо за 
наше дужности једино небу да од- 
говарамо“. То Виљемово средовје- 
ковно „Вјерују“ насљедство је од 



његових предака пруских краљева. 
Лихтенбергер овако стилизује (јо1- 
^пааеШит пруских владара:

Краљ услијед посебне милости 
(божије) има истинкт за највише 
одлуке, којима се на земљи оства- 
рује воља божија. Он има право и 
дужност по своме надахнућу да 
располаже свима животима, који 
скупа сачињавају народну моћ. У 
Пруској није краљ, по ријечима Биз- 
марка, никакав орнаменталан при- 
ложак конституционој згради; он 
не управља само него и влада........
Одлучује као посљедња инстанца 
у важним питањима војске и ди- 
пломатије, о рату и миру, о уго- 
ворима; у тим стварима нема пар- 
ламенат никакве компетентности и 
нема да се у то мијеша. Даље има 
права да „празнине" устава допу- 
њује и по потреби самостално оси- 
гура нормалан рад државног стро- 
ја. У случајевима, када је потребна 
и нормална једномишљеност међу 
краљем и парламентом не може 
постићи, може он по својој пуно- 
власти радити а да одобрсње пар- 
ламента не тражи.“ (Ик.сМ.р. 114.) 
Кшзег то своје „Вјерују“ често пре- 
гласно чита, посљедњи пут под су- 
рим померанским небом у Кенигс- 
бергу, колијевци кантовске логике. 
Криво би било када би тим „испо- 
вијестима“ импулзивног Кспзег-л 
хтјели придодати неки политички 
значај. То су његове индивидуалне, 
управо приватне, идеје и укус. В’и- 
љем II. одавна жели да своме на- 
роду буде импонзантан не као Калзег 
него баш као Виљем. При том пак 
превиђа да свако лично наступање, 
одвећ оригиналне идеје, владаоцу 
могу само шкодити, да се тиме он 
сам лишава Оо11е8$паЛеп1шп-а и из- 
лаже критици смртних. Неколико 
дана послије кенигсбершког блефа 
морао је Ка1$ег да тој својој изјави 
даде хришћанско мистичко тума- 
чење и то у Маријенбургу, јазбини 
крволочних КгеихгШег-а, који су 
Словене огњем и мачем преводили 
у хришћанство и „просвјећивали."

Наставиће се

Мисија Русије
Под горњим натписом букурешки „Јоиг- 

па! деб Ва1кап8“ пише:
Ми имамо и имађемо можда још за 

неко вријеме о Русији сумарни, произ- 
вољни збуњени појам, завијен у неку 
врсту магле.

Све доприноси, у осталом, са извјес- 
них гледишта, да се гледа на ту огромну 
царевину као на неку врсту свинкса. Ако 
се гако указује нашим очима, то је због 
њенога пространства. То је за многе од 
нас непознати свијег у коме трепери хи- 
љадама душа, у исти мах жарких и мис- 
гичних, искрених и често херојских, див- 
них и по некад и дјетињастих.

Ми гледамо на Словене кроз неизмјерно 
дјело Гогољево, Достојевсково, Толсто- 
јево и Горкога, кроз музику’Глинке, Гор- 
чакова и Чајковског, кроз удаљени од- 
јек, који нам је долазио, од револуцио- 
нарног дјела једнога Бакунина и попа 
Гапона, најзад кроз све идеје нихилиста, 
анархиста и других, идеје које су дошле 
до нас трансформоване. претјерано про- 
ширене, пошто су добиле, у току својих 
путовања, узнемирљиве па чак и фанта- 
стичне облике.

С гледишта своје спољашње политике, 
Русија нам се указивала као представник 
режима освајања свим средствима, као 
за навијек ненасит колос. који стално 
вреба какав плијен.

Али нам је садашњи рат мало отворио 
очи и видјели смо како се помаља пра- 
вичније, увиђавније мишљење, које пока- 
зује више интересовање у погледу Ру- 
сије.

Један поглед у назад, на прошлост, 
нагони нас да признамо, да смо са гле- 
дишта историје, били често неправедни 
према царевини царева, историја такође 
малчице отвара врата и у погледу будуђ- 
ности која, са гледишта људске правде, 
даје нам маха да гајимо легитнмне наде 
на слободнија и боља времена.

Прије свега. избија један факт јасан и 
непорјечан. Русија је била увучена у овај 
рат, јер је гледала да брани нападнуту 
Србију, јер није хтјела допустити мрски 
политички злочин који се Аустро-Угарска 

спремала да изврши без икаква уструча- 
вања.

Ако је радила, она је то учинила. за 
цијело. као заштитница Словена; али та 
особина. коју је она себи дала, није до- 
носила собом никакав прохтјев за осва- 
јањем или узурпацијом. То је била ми- 
сија — Једна од наЈљепших коју може 
примити једна велика сила, — бранити 
интересе малих земаља, чи/и су станов- 
ници исте расе као и њени.

Потпора коју је Наполеон III дао у циљу 
уједињења румунских књажевина, није 
имала друге побуде.

У осталом, ту улогу заштитника сло- 
венских земаља на Балкану, Русија је и- 
грала са великом некористољубивошђу, 
и од давно. Њој имају да захвале за своју 
независност, како Бугарска тако и Србија.

С друге стране. дуго су Русију сматра- 
ли као насљеднииу европске Турске. или 
бар као да она жарко жели да то буде. 
Међутим, она је сарађивала свом снагом 
својом на образовању Балканскога Блока 
који је, са оружјем у руци, подијелио из- 
међу себе европске обласги турске ца- 
ревине.

И од тада, кад год је Аустро-Угарска. 
која је увијек водила своју политику гра- 
бежи, сновала своје перфидије и ору- 
жала своје канџе на Србију, она је наила- 
зиза на своме путу на рускога орла са 
страховитим канџама.

Русија је, за цијело, починила и поли- 
тичке погрешке. као на примјер ону ко- 
јом се огријешила о Румунију, али се и- 
споставило да ју је на њу навела Аустро- 
Угарска.

У погледу садашњега рата, довољно је 
упоредити мјере унутрашњега реда које 
је предузела Русија, те да се види на 
којој је страни право варварство.

Док су, у Русији, прокламације октро- 
исале најшира права Јеврејима и осве- 
штале аутономију несређне Пољске, у А- 
устрији, на против, биле су предузете дра- 
конске мјере противу Румуна, противу 
Чеха и Пољака. Хрвата и Словенаца. и т. д.

Русија је отпочела рат задахнута пле- 
менитим осјећањем: одбраном малих на- 
рода, док су Њемачка и Аустро-Угарска 
имале пред очима само пљачку и злочин.

Русија. земља деспотизма, јер је гер- 
мански блок волио да нам је тако пред- 
ставља, на против. има за циљ ослобо- 
ђавање малих народа.

Самим тим фактом, све што је руска 
царевина могла учинити неправедно, гу- 
би се, и она се поставља на ниво вели- 
ких нација. Лијепо мјесто припада јој и 
по љепоти њене литературе, по племени- 
тости осјеђања њенога становништва.

Ми, Балканци, морамо одати правду 
Русији, и, у прозорЈу нове године. гле- 
дамо како се сјајна будуђност диже за 
ту неизмјерену земљу, која је бацила на 
теразије тег своје страховите снаге да 
би припомогла триумфу Правде и Права.

Монархија у данашњем рату
Један српски публициста, који себе 

признаје за републиканца. написао је у 
биоградском листу „Балкану" под нат- 
писом: „Живио Краљ’“ чланак у којем 
између осталога каже.

Прошле године изишла је у Паризу 
једна књига са сензационим натписом:

„РаИез ип гођ 81 поп (аКез 1а раЈх. — 
Ако неђете мир, дајте нам краља!"

Писац је даровити књижевник и пу- 
блицист. најдуховитији говорник у фран 
цуском парламенту, Марсел Самба, један 
од шефова странке уједињених соција- 
листа, а сад министар у Вивијанијеву па- 
гриотском кабинету.

Ако неђете мир, дајте нам краља!
Необичан, чудноват узвик из уста јед- 

ног републиканца!
Узвик је наишао на силно одобравање 

у монархистичкој, на ошгре прогесте у 
републикансквј штампи.

Републиканци су га назвали „Самбин 
парадокс*  и покушали су да на неким 
примјерима из прошлости покажу његову 
бесмисленост.

„Ако будемо морали да ратујемо, ра- 
товађемо под заставом републике; краљ 
нам не треба!“

Краљ /е још највећи људски ауторитет 
за народну масу; ова је још прожета 
монархистичким духом, ова још живи у 
монархистичким традицијама.

Једном се приликом, тридесетих година 
прошлог стољеђа, за владе „грађанскога 
краља“ Ј1уја Филипа, десио у Паризу 
овај случај. Један прост рапник пружи 
руку краљу у Пале Ројалу. Краљ је љу- 
базно прихвати. Радник је овом краље- 
вом љубазношђу био толико ганут да 
је узвикнуо:

„(2ие1 ђгауе ђоште! је јиге Је пе јатаљ 
1а 1а\’ег! — Какав диван човјек; заклињем 
се, ла је никад неђу прати!“

Кад се прије неколико година Нор- 
вешка оцијенила од Шведске, народу је 

било стављено на гласање: монархиЈа или 
република. Норвешки народ, који је по- 
литички један од најразвијенијих у Евро- 
пи. норвешки народ се огромном веђи- 
ном гласова изјаснио за монархију!

Колико је крал» још популаран и у 
Енглеској. класичној земљи парламента- 
ризма. нека покаже и овај случај који се 
недавно десио у Лондону и који је за- 
биљежио један руски публицист којн се 
бавио у енглеској пријестоници.

Једна дама се премјестила са станом у 
други крај Лондона, и послије неколико 
дана њу је посјетио мјесни свештеник. 
„Мени је веома пријатна ваша посјета — 
рекла је она — али ја вам морам ређи 
да сам атенсткиња*  (т. ј. да не вјерује).
— „О, не мари ништа*  — одговорио је 
Божји слуга. — „Уз то, |а сам и соција- 
листкиња". — „А, то је врло интересантно"
— примијетио је свештеник. — „Напо- 
сљетку, ја сам републиканка14. — „Не. 
ви се шалите, зар је то могуђно“ — уз- 
викнуо је он са чуђењем.

Дакле, лондонски свештеник допушта 
да неко буде и атеист и соиијалист, али 
не може да разумије да неко у Енглеској 
може бити ренубликанац!

Толико је краљ још популаран у зем- 
љи, која је огаџбина европског парла- 
ментаризма!

Краљевска круна представља још у 
очима народне масе толики нимбус да 
је један њемачки нисац с правом могао 
уквикнути: „Ја се чудим, како може биги 
непопуларних краљева!“

Одиста човјеку који носи краљевску 
круну не треба никаквих веђих напора 
па да народу буде симпатичан. Народ 
је често задовољан ако с пријестола до- 
бије коју лијепу ријеч и који пријатан 
поглед. А ако се он још рукује с наро- 
дом, као некад Луј Филип, он га обожава.

Американци о аустријском поразу
„Ивнинг Сени — њујоршки лист, у 

брОЈу од 5/18. децембра, прошле године, 
доноси на угледном мјесту извјешгај 
нарочитог извјештача америчке агенције 
„Јунајтед Прес-а“ Вил.ама Г. Шеперда, 
који је био с аустријском војском при 
њеном повлачењу из Србије. Чланак носи 
наслове „Аустријско повлачење у Србији. 
Слом дезорганизоваие војске.--------Вој-
ници цомјерају памсђу усљед претрпље- 
них патњи. Звјерства извршена над ста- 
новништвом гора су но цио рат“, и 
гласи: Пут, којим су се Аустријанци по- 
влачили из Србије преиставља стазу 
страхота. Та је стаза обиљежена тијелима 
умрлих и умируђих, покрханим колима, 
и пропалицама поремеђене памети 
људи који су потпуно полудили усљед 
претрпљених патњи.

Ја сам био с аустријском војском при 
њеном стрмоглавом повлачењу из Србије. 
Ја сам видио, како се та војска, гако 
ређи, у току једнога дана претворилаиз 
стања једне силе побједника у стање 
једне немођне, посрђуђе, дезорганизоване 
масе људи. Послије неколико лроведених 
недјеља у Белгији и Франиуској, а пошто 
сам видио њемачку војску на бојишту, 
и гледао борбе око Пшемисла, било Је 
то у маленој Србији гд|е сам био свје- 
док најстрашнијих призора рата.

Дошао сам да вндим српско ратовање 
послије много недјеља проведених са 
аустријском војском у Галицији, гдје сам 
видио њен херојски напад и одбрану 
против Руса. Гледао сам Аустријанце како 
се херојски држе и поред несташице у 
завојном материјалу. Ово српско рато- 
вање, међутим, било је друкчије. Можда 
је за ово био узрок она одавно тињајуђа 
мржња против Србије и вјеровање да су 
српски револуционари припремили и из- 
вршили убиство надвојводе Франца Фер- 
динанда.

Оптужује Аустријанце за свирјепства 
— Аустријска свирепства у Србији гора 
су но она за чије се извршење у Бел- 
гији Нијемни оптужују. Са 65 километара 
ол границе, земљиште је напуштено и на 
њему влада гробна тишина. Стотинама 
становника српских вароши погубљено је.

На дан 2/15. новембра Аустријанци су 
радосно позвали дописнике да их прате 
у Србију, да би им показати, како су 
непријатељски редови бачени у назад. 
Ми прођосмо 240 километари сјеверо- 
западнога угла Србије.

Осамнаест вароши кроз које смо про- 
шли биле су потпуно напуштене. У сва- 
кој вароши видио сам по један или два 
зида изрешетана куршумима. То су мјеста 
која су служила за губилишта. Аустриј- 
ски и мађарски официри нијесу призна- 
вали да су убијали жене, али признају 
погубљење стотине људи. један мађарски 
официр с поносом ми је показао једну 
шест стопа дугу мотку којом је он вр- 
шио губљења. Објаснио ми је, да је на 
гу мотку везивао конопац, чији је други 
крај везивао око гуше српских жрта'ва. 
Жртва ју посађивана на столицу која би 
онда била брзо измакнута испод ње.

„Он је мргав за Осам до десет минута*  
рече офинир.

Српски љешеви несахрањени. Видио сам 
лвадесет и пет квадратних миља српских 
ровова — савршено израђених — у којима 
су се љешеви Срба распадали усљед 
трулежи. Срби нијесу чак ни достојно 
сахрањивани.

Аустријанци нам уз велику њихову ра- 
дост обеђаше да ђе нас 12/25 новембра 
одвести у Биоград.

Али планови су наједанпут измијењени. 
Ми смо брзо колима одаслати из Ср- 
бије. Ни;е нам дато никакво објашњење 
за ово нагло мијењање нлана. Из кола 
смо одмах утоварени у вагоне и одве- 
зени у Пешту. Огромне поворке кола 
закрчивале су пугове. Било је полудје- 
лих људи н рањеника, и тада сазнадосмо 
да су Срби пријешли у наступање. Ми 
смо били узели удјела у повлачењу — 
у једном потпуном бЈегству.

На дан нашега поласка бјеснила је 
страшна олуја са снијегом. Друмови су 
били у неописаном стању. Изгледало је 
као кад би Белгија васкрсла из мртвих, 
на почела гонити Нијемце. Многи офи- 
цири су нолудјели за вријеме повлачења. 
Један овакав случај није примијеђен до 
год мађарске трупе нијесу стигле до гра- 
нице. Један аустријски поручник, гешко 
рањен, лежеђн крај нута, угледа мајора 
свога пука како јашуђи на коњу пролази 
друмом. Поручник га зовну, али у томе 
се мајор окрете и из свог револвера 
ноче пуцати на рањеника, погодивши га 
у ногу. Кад је мајор приспио у Митро- 
вицу, на граници, утврђено је да Је пот- 
пуно полудио.

Послије много недјеља друговања са 
аустријским официрима и новинарима, ја 
сам био потпуно изненађен страховитим 
стањем на које сам наишао у Аустрији.

Узрујаност коју је становништво Пеште 
осјегило, могла се примијетити и у Бечу. 
Варош је била преплављена бескуђницима 
из Галиције. На дан мога поласка из 
Беча 4. децембра (21. новембра) општина 
је раздавала угаљ становништву, — чак 
и имуђнијима — у кесама од по шест 
кила.

Аустријанци немилостиво критикују Ни- 
јемце, говоређи како их Кајзерова војска 
не иомаже. Мађари горко нападају Ау- 
стријанце, тврдеђи, да их Аустријинци 
силом тјерају у прве редове при српским 
нападима.

Дневник
Тридесетогодишњица. 30. јану- 

ара навршује се 30 година, како 
је г. Марко ДраговиК изабран за 
дописног члана Српског Ученог 
Друштва, које се је доцније сједи- 
нило с Краљевском Српском Ака- 
демијом Наука. Још као ђак це- 
тињскебогословско-учитељске шко- 
ле заволио је историјска истражи- 
вања. Први Драговићеви покушаји 
на том пољу падају у годину 1871., 
а објављени су у „Црногорцу“ и 
„Гласу Црногорца“. Од год. 1883. 
сарађивао је у „Гласнику“ Српског 
Ученог Друштеа, и у Академији, 
гдје су његови радови објављени 
у пет књига „Гласника*  и пет књи- 
га „Споменика“. Од 1886. ступио 
је Драговић у сарадњу с Југосло- 
венском Академијом у Загребу, која 
му је објавила три његова рада, 
и с Матицом Српском у Новом Са- 
ду, гдје су објављена још два дру- 
га рада. Од године 1875—1878., 
у вријеме усганка и црногорско- 
турских ратова био је дописник 
Милетићеве „Заставе“, а боравећи 
у Русији штампао је неколико ра- 
справа из грађанске и црквене и- 
сторије у разним руским часопи- 
сима. Мањи чланци културно-исто- 
ријског садржаја изнесени су у срп- 
ским и хрватским листовима: „Ср- 
бобрану", „Обзору“ „Вијенцу“, „Хр- 
ватској“, „Дому и Свијету" и за- 
дарском „Народном Ј1исту“. Осим 
обилне грађе за историју Црне Горе 
и Боке Которске, Драговић је при- 
редио и „Библиографски Зборник1*,  
који је дијелом објављен 1892. У 
посебној књизи, а дијелом у „Гласу 
Црногорца“ 1913.

Поздрављамо г. Драговићу 30- 
годишњицу његовог научног рада. 
којему је признање оличено у ДУ’ 
готрајном чланству наших највећих 
просвјетних институција.

Штампа Кр. Ц. Државне Штампарије
Власник и одговорни уредник проф ЈованНиколиђ.


