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ЦИЈЕНА:

за Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 
5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА ЦРНУ Гору БРОЈ 10 ПАРА

ЗА СтРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИН
АДРЕСА:

„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

АЦКЕ88Е:
„Ујебтк**  СеШ^пб (Моп(еп^го)

Рукописе ВАЉА слдти Уредништву „Вјесника* 
а претплату и огласе Администрацији 

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 17. јуна.
Испаљени руком црногорскогтоб- 

џије са стрмих бедема тврдога ска- 
дарског града, 101 топовски метак 
који се уочи Видовдана свечано и 
громко разлијегаху од Бојане и 
Скадарског Језера, Кира и Дрима 
до Сињега Мора, — навијестише 
испуњење неопходности догађаја 
са њиховим логичним ресултатом. 
Поздрављајући и одајући дирљи- 
ву, најл.епшу и највећу почаст све- 
тим гробовима наших хероја, који 
су витешки положили своје животе 
онамо за част црногорског оруж- 
ја, ови метци достојанствено об- 
јављиваху крај једног несносног 
стања, разбојничког терора, најам- 
ничких шикана и подмуклих интри- 
га. Топовски громогласни звук не 
одјекиваше завојевачки и конкви- 
стадорски него радосно и ослободи- 
лачки. Скадар је требало ослободи- 
ти од оне банде напујданих туђин- 
ских агената и плаћеника, који су у тој 
вароши створили легло интрига про- 
тив Црне Горе и организовали у више 
махова оружане упаде на црногор - 
ску територију. Кроз све оперетске 
перипетије т.зв. арбанашке државе 
Црна Гора је остала најлојалнији 
сусјед, и ако је њезино погранич- 
но становништво непрестано било 
изложено пљачкашкој самовоЈви и 
хајдучком зулуму анархије, што је 
створише аустро-угарске интриге и 
новац. И ако су њезини политички 
и економски интереси стално били 
угрожени; Црна Гора је, поред свих 
свакодневних провокација, ишла у 
своме стрпљењу до крајњих гра- 
ница.

Али чаша стрпљења се морала 
превршити у часу кад је Црна Го- 
ра, узевши спонтано учешћа уз са- 
везнике у овом великом рату за 
Право, Правду и Цивилизацију, и 
одржавши се часно и достојно на 
својим бојиштима готово годину 
дана, — била стављена у мучан и 
безизлазан положај, у погледу снаб- 
дијевања војске и становништва, 
ради злочиначке акције аустриј- 
ских најамника. Даље толерирање 
угрожавања њезиног опстанка и 
свјесно пристајање на умањавање 
њезине отпорне и борбене снаге 
било би грјешно и немогуће. Она је 
морала да заузме терен на којем 
су се стицали сви црвени конци 
организоване завјере против Црне 
Горе.

Појава црногорских трупа на 
најважнијим стратегијским тачкама 
наше и арбанашке границе спасо- 
носно је дјеловала. Наше трупе 
су свуда биле дочекане као осло- 
бодилачке. И кад се наша војска 
појавила на домак Скадра, ска- 
дарски прваци и главари послали 
су нарочиту депутацију, која је мо- 
лила команданта наших трупа, да 
их ослободи оне руље зулумћара 
и туђинских најамника, који су, било 
тероромбило интригама и новцембу- 
нили онамошње становништво про- 
тив Црне Горе и подстицали га на не- 

пријатељску акцију, манифестовану 
толико пута у нападима у маси на- 
ше територије, у свакодневним убис- 
твима наших поданика, у спречава- 
њу нашег јединог трговачког пута, 
Бојаном, уништавању наших тран- 
спората и у отимачини и пљачки на- 
ше робе и животних намирница, на- 
мијењених народу и војсци.

Ради тога је Црна Гора заузела 
Скадар. Ослободила га је од ин- 
триганата и Аустријом најмљених 
бандита за мирно и добронамјер- 
но становништво, све три вјере, 
које је, не заборавивши она неиз- 
бројна доброчинства, којима их је 
Црна Гора задужила, дало из- 
раза својих симпатија, благодар- 
ности и оданости Црној Гори и 
њеном Господару у оним величан- 
ственим манифестацијама при у- 
ласку црногорских трупа у Ска- 
дар. Ослободила је српско станов- 
ништво Скадра које, изложено нај- 
већем терору и зулуму, не даваше 
да се угасе стародревна српска ог- 
њишта и потоња искра Српства у 
Скадру. Ослободила је, на посљет- 
ку, саму себе, ријешивши се сталне 
опасности на својој источној грани- 
ци, — опасности која је у пошљедње 
вријеме билаузелаугрожавајуће раз- 
мјере. И садслободних руку, немају- 
ћи више да зазире од мучког и пер- 
фидног нападаја с леђа, осигурав- 
ши своју источну границу и обезби- 
једивши снабдијевање своје војске и 
народа, — Црна Гора ће, послије 
овог интермеца, моћи слободније да 
се баци са својом пуном борбеном 
снагом и са својом и у овоме рату о- 
свједоченом храброшћу на неприја- 
теља, који је у толико прилика ис- 
кусио непобједимост црногорског 
оружја.

Улазак наше војске у Скадар
Скадар, 15. јуна.

У недјељу 14. јуна у 11 сати 
прије подне опет се на Скадарском 
граду послије двије године залепр- 
шао црногорски барјак.

Црногорска војска, која се готово 
двадесет дана налази у околи Ска- 
дра, ушла је у варош у име правде 
и слободе, у име реда и законито- 
сти, у име јевропске просвијећено- 
сти. Ушла је на молбу грађанства 
Скадра, све три вјере без разлике, 
коме је анархија била додијала. 
Ушла је такођер у име једног ве- 
ома важног и узвишеног интереса, 
да из Скадра онемогући даље 
сплетке Аустрије, непријатеља Црне 
Горе и непријатеља њених савез- 
ника, и да тиме у овом великом 
ослободилачком рату олакша себи 
вршење главнога задатка противу 
главнога непријатеља.

Црногорска војска дочекана је на 
улазу у варош веома свечано. Иза- 
шло јој је у сусрет готово све гра- 
ђанство све три вјере. Прваци, пред- 
сједник општине са одборницима, 
свештенство свију конфесија са ли- 
тијама, школска дјеца са цвијећем 
— све је то похитало у загрљај 
својим ослободиоцима и вјесници- 
ма мира. Многи су од првака били 
изашли далеко изван вароши до мо- 
ста на Меси. Пред њима је био и по- 

главица Миридита Пренк Биб Дода, 
са члановима досадањег Управног 
Савјетау Скадру, којијеу имекатоли- 
ка и осталог грађанства поздравио 
команданта црногорских трупа, ре- 
кавши: „Радујемо се вашем доласку; 
срећни се сматрамо, што нам опет 
дођосте, да нас закрилите правдом 
и слободом, миром и редом, јер зна- 
мо да је Црна Гора била вазда за- 
дахнута тим начелима и да је Краљ 
Никола увијек штитио слободу са- 
вјести и вјере. Ми смо ваши, ви 
сте наши. Само насиље и неправ- 
дамогли би нас поново раздвојити."

Опште клицање пропратило је 
ове ријечи миридитског првака. 
Пред самим улазом у варош срп- 
ско православно свештенство доче- 
кало је нашу војску с иконама и 
крстовима.

Командант је пољубио крст, а 
свештенство је благословило ње- 
га и војску. По томе су трупе 
у свечаном маршу, под предво- 
ђењем скадарске грађанске музике 
кренуле у варош. Улице је прекри- 
лио народ. Са прозора бацано је 
цвлјеће на војску и официре. Све- 
чани поход кретао се достојанствено 
и мирно, праћен често понављаним 
клицањем грађанства. Најприје је 
умарширао један одред регрута, 
предвођен од бивше арбанашке 
жандармерије. За њима су ишли 
бригадир Вешовић, конзул Марти- 
новић, официри, предсједник оп- 
штине с одборницима и првацима, 
па војска и народ. У здању гувер- 
нера одсио је бригадир Вешовић. 
Други дио војске улазио је у варош 
сишавши са Тарабоша преко моста 
на Бојани. Оба су се дијела сједи- 
нила у вароши одушевљено доче- 
кана. Трупама, које су сишле са 
Тарабоша, био је на челу бригадир 
Иво Ђуровић. У здању гуверне- 
ровом било је свечано примање. 
Многобројни скадарски прваци до- 
шли су били да честитају. Бригадир 
Вешовић захвалио им је на срдачном 
дочеку. Рекао им је, да ће под вла- 
давином Њ. В. Краља Црне Горе 
све вјере бити поштоване као и 
до сада, да ће свакоме без разлике 
бити чувани част, живот и имање 
и да ће сваки, који се буде поко- 
равао реду и законима, у Црној 
Гори вазда налазити браниоца. 
Грађанство је ову изјаву примило 
с усклицима Краљу Николи, Црној 
Гори и њеној храброј војсци.

Док је трајало примање, са чес- 
титањима, на скадарском граду на- 
лазио се са трупама дивизијар 
сердар Јанко Вукотић. Кад је с 
војском стигао на врх града, одакле 
се пружа величанствени поглед на 
сву околину, особито на Тарабош 
Брдицу и Бардањол, засијане ко- 
стима наших хероја, дивизијар Ву- 
котић својом је руком развио цр- 
ногорски барјак, а војници су га 
уздигли уз громогласно дуготрајно 
клицање војске и хиљада душа 
народа одоздо из пристаништа и 
вароши. Овај радостни, свечани 
чин поздрављен је топовском паљ- 
бом с Града. Испаљен је 51 то- 
повски метак. Музика је свирала 
црногорску химну. Из хиљада грла 
хорило се: Живио Краљ Никола; 
живјела Црна Гора. Дивизијар сер- 
дар Јанко Вукотић сишао је од- 
мах иза тога са града и праћен од 
војске, официра и мноштва народа, 
пошао је у српску цркву на бла- 
годарење. Чинодјејствоваху сви срп- 
ско-православни свештеници. На- 
рода је било тако много, да није 

могао стати у цркви. На благода- 
рењу су били сви наши официри, 
предсједник скадарске општине са 
одборницима, досадашњи наш кон- 
зул у Скадру Мартиновић и велики 
број одличних грађана. У исто ври- 
јеме служено је молебствије за здрав- 
л*е  и дуг живот Њ. В Краља Николе 
и Њ. Имп. В. Цара Руског Николе
II. Кад је излазио из цркве дивизијар 
сердар Вукотић био је од народа 
одушевљено поздрављен. Дуго се 
клицалоКраљу Николи, Црној Гори 
и црногорској војсци. У конаку је 
дивизијар Вукотић примао чести- 
тања. Примио је свештенство све 
три вјере. (У име католика дошао 
је на честитање арцибискуп скадар- 
ски Сеређи).

Одушевљење непрестано траје. 
Скадром и околином сада су за- 
владали мир, ред и задовол>ство. 
Из вароши и цијеле Малесије по- 
слате су на Цетиње Краљу безброј- 
не телеграфске честитке, у којима 
се исказује лојалност, љубав и зах- 
валност.

У скадарској православној цркви 
одслужен је данас прије подне по- 
водом Видов-дана свечани парастос 
за покој душа погинулих српских 
јунака на Косову, као и свих оста- 
лих синова нашег народа који су 
до данас жртвовали свој живот за 
вјеру и отаџбину. Приликом*поми-  
њања падших за вјеру и отечество 
свештеник је нарочито истакнуо ју- 
наке погинуле око Скадра у борби 
за његово ослобођење. На пара- 
стосу присуствоваху наши официри, 
војници и многобројни скадарски 
грађани. У католичкој цркви и глав- 
ној мошеји чињена су молебствија 
за дуги живот и срећу Његовог 
Величанства Краља Николе.

На честитке које је Њ. Е. Биб 
Дода паша упутио Његовом Вели- 
чанству Краљу поводом уласка на- 
ших трупа у Скадар, Господар је 
благоизволио одговорити овом де- 
пешом:
Њ. ЕКСЕЛЕНЦИЈИ БИБ ДОДА ПАШИ, 

СКАДАР.
Искрено захваљујем Вашој Ексе- 

ленцији на честиткама придиком 
окупације Скадра, као и на Вашим 
лијепим риЈечима односно Мојих 
труиа, које су дошле међи вас да 
уведу ред и сигурност.

НИКОЛА.
Депеша Њ. Е. Биб Дода паше 

гласи:
Њ. В. КРАЉУ ЦРНЕ ГОРЕ, 

ЦЕТИЊЕ.
Подносим своје топле честитке 

Вашем Величанству приликом ула- 
ска у варош Скадар Ваших храб- 
рих трупа, чије присуство се већ 
одавно осјећало потребом, — и цио 
свијет, као и ја, диви се њиховом 
пријатељском држању, реду и дис- 
циплини, о чему су оне дале до- 
каза.

Вашем Величанству најодашци 
Биб Дода

Поводом уласка наше војске у 
Скадар 14. овог мјесеца између 
предсједника скадарске и цетињске 
општине измијењене су ове депеше:

Г. Предсједнику Општине,
Цетиње.

У овај значајни дан кад је хра- 
бра црногорска војска ушла у Ска- 
дар, одушевљено примљена од гра- 
ђанства скадарског, које је увјере- 
но да му она доноси ред и без- 



бједност, сматрамо као прву и све- 
ту дужност преко вас поздравити 
грађане главне пријестонице вите- 
тешке Црне Горе, чији и ми гра- 
ђани са срећом данашњим даном 
постајемо.

Живио витешки Краљ Црне Горе, 
наш срећни Господар!

Живјела храбра црногорска 
војска!

Живјело грађанство цетињско!
Скадар, 14. јуна 1915.

Предсједннк скадарске општине, 
Мухарем.

Г. ПредсЈеднику Оииггине, 
Скадар.

У име цетињског грађанства ис- 
крено захваљујем вама и грађан- 
ству дивнога Скадра, старе и слав- 
не пријестолниценаше. поносу Црне 
Горе, на радости и љубави којом сте 
дочекали нашу непобједну војску, 
на чијим бајонетима је исписано: 
Слобода, Правда, Братство и Јед- 
накост, и на поздраву који сте 
том приликом упутили грађансгву 
цетињском.

Живио наш узвишени и витешки 
Краљ!

Живјела наша непобједна војска!
Живјело грађанство дичног 

Скадра!
Заступннк предсјсд. цетињске општине, 

Владимир Поповић.

Овдашњи Царско-Руски Војни 
Агент г. генерал Н. Потапов при- 
мио је ово службено саопштење:

Петроград. 14. јуна. у 11 сати у 
вече. У Шавелском, Зањеменском 
и Паревском рејону нема промјене.

Успјешно смо одбили невелике 
непри]ател>ске нападаје на разли- 
читим дјеловима фронта у поме- 
нутим рејонима.

На лијевој обали Висле неприја- 
тељ је увео у борбу крупне снаге. 
На фронту Ожаров—Завихост— 
Каковал наступање непријател>ево
13. јуна није имало успјеха.

У Галицији наша је војска, по- 
што је 13. јуна дала непријатељу 
упоран отпор на фронту Бобрка— 
Журавно, повукла се на Гњилу 
Липу. Ту смо за 24 сата заробили 
1.600 војника са 56 официра и 2 
митраљеза.

Изјаве г. Сазонова
Римски „Месађеро“ публикује је- 

дан разговор својега петроградског 
дописника са г. Сазоновим, из ко- 
јега доносимо сво:

Италијанско-српски односи
Никад нијесмо сумњали, рекао 

је г. Сазонов, о учешћу Италије у 
рату уз Силе Тројног Споразума, 
као што захтијевају њени животгш 
интереси. Савез са централним ца- 
ревинама био је за Италију прија- 
тељство оковано ланцима: срећни 
смо што видимо да су ланци по- 
кидани.

Италија ће добити, у будућно- 
сти, највећи дио утицаја Њемачке 
и Аустрије на Балкану; то ће бити 
један од најславнијих резултата ње- 
не политике; она ће добро учинити 
ако се одмах побрине око то!а 
тржишта изузетне важности; али да 
би на њему постигла добре резул- 
тате, мораће чувати добро одпосе 
са својим сусједима, чије је повје- 
рење потребно задобити.

Једнолг за свагда, тврдим да се 
Италија нема рашта бојати од Ру- 
сије.

Јадран, са Валоном, Пуљем, 
Отрантом и Мљецима, биће затво- 
рено море. Већ имамо два затво- 
рена мора Балтик и Црно Море; 
кад би Јадран био у непосредној 
вези са Атлантиком, можда би 
могао представљати користи за нас, 
али ми немамо шта да тражимо у 
Јадрану; не постоји дакле никакав 
разлог за неспоразум између Ру- 
сије и Италије; многобројни инте- 

реси приближују нас, ни један нас 
не раздваја. Послије братства по 
оружју мора доћи братство инте- 
реса које мора имати својега од- 
јека поглавито на политичке односе. 
Ми тражимо само једно од Италије, 
а то је да не учини ништа што би 
се могло протумачити као акт не- 
пријатељства према Словенима.

Црно Море, настави г. Сазонов, 
руско је море. Русија не може до- 
пустити да једна варварска земља, 
као што је Турска, држи у руци кл>уч 
од тога мора као и да располаже 
судбином, трговинског живота Ру- 
сије и Србије. За то, добра воља биће 
довољна Италији, која несмијепонав- 
љаги погрјешке које је чинила Ау- 
сгрија унижавајући Словене и сме- 
тајући трговини и развитку њихове 
културе. Ми имамо пуно повјерење 
у италијанске традиције, засноване 
на принципу народности. Ако се 
Италија не буде противила разви- 
јању културе и трговине својих 
нових сусједа, она ће наилазити 
само на словенске симпатије и то 
ће бити један разлог за велико 
задовољство Русије.

Тражимо од Италије да буде до- 
бра и великодушна, одушевљена 
пријатељским духом према својим 
словенским сусједима. Ако се то не 
догоди, далматинско приморје, на- 
значено Италији, мјесто да буде 
тачка за зближавање, постало би 
зид између трговинских односа И- 
талије и Балкана, Ми од Италије 
не тражимо никакву жртву на Ја- 
драну, у коме немамо никаква ин- 
тереса, ни моралног ни политичког. 
Ми смо континентална велика Си- 
лв и пикако не гајимо сан о аван- 
турама на мору. Русија неће више 
да буде затворена и да се гуши. 
Ми смо вев поднијели огромне 
штете због затварања Дарданела; 
то мора пресгати. Хоћемо да има- 
мо врата од своје куће отворена 
кад ми хоћемо, али то хоћемо у- 
вијек, јер то је наш интерес. Бугар- 
ска и Румунија немају се од чега 
бојати; јер кроз Босфор и Дарда- 
неле трговинска права једнака су 
за све. Босфор и Дарданели у ру- 
кама Русије, то је гарантија реда 
и безбједности у пловидби.

Румунија и Бугарска
У погледу међународне ситуа- 

ције, г. Сазонов признаје да не зна 
шта ће урадити Рул\унија, чији је 
интерес међутим да стане уз Трој- 
ни Споразум.

Што се тиче Бугарске, која није 
изгубила национално осјећање, она 
ће, прије а послије, морати да уви- 
ди да јој њени интереси налажу 
дужност да иде са Тројним Спо- 
разумом.

Русија одржава најусрдније од- 
носе са скандинавским државама, 
противу којих не гаји никакву а- 
гресивну намјеру, у пркос свим 
тврдњама њемачких агената.

Нема засебног мира
У погледу засебног мира на који 

се циља у Зеленој Књизи, г. Са- 
зонов је тврдио да су сви поку- 
шаји Аустро-Угарске и Њемачке 
да постигну тај циљ осуђени да 
остану бесплодни.

Никакав засебан мир није могу- 
ћан; рат ће још бити дуг и упо- 
ран, али ће се продужити док год 
не добијемо гарантије за трајан 
мир. Непријатељ је још јак, али 
свијест о његовој снази мора и нас 
саме учинити још јачим и истрајни- 
јима у борби за постизавање дефи- 
нитивних ресултата. „Самоуправа*.

Србија и Бугарска
Полузванична „Самоуправа44 до- 

носи под 3. јуна ово званично са- 
општење:

Ниш, 3. јуна. Протура/у се гла- 
сови ио необавијеигтеним новинама, 
како се воде преговори о неким 
концесијама, које треба дати Бу~ 

гарској од стране Србије, Грчке и 
Румуније, те да Бугарска нападне 
Турску.

У стању смо изјавити да су то 
тенденциозни и неистинити гласови, 
који се пуиггаЈу злонамјерно у јав- 
ност.

Супило у Петрограду
Његова изјава у „Новом Времену“к —

Петроградско „Новоје Времја“ 
доиоси изјаву Ф. Супила, који се 
тамо налази.

„Већ неколико дана — пише 
„Новоје времја“ — налази се у на- 
шој пријестоници бивши хрватски 
посланик Супило, као пуномоћник 
Јужних Словена. У аустроугарској 
историји он је познат као творац 
„ријечке резолуције" од 1906. го- 
дине, у којој су израђени основи 
за зближење Хрвата и Срба, а ко- 
ја је играла велику улогу у судби- 
ни Југословена. Бечка влада, гле- 
дала је, да га, пошто пото, смрви 
и резултат тога била је позната 
Фридјунгова парница, која је за- 
дивила цијелу Европу мноштвом 
лажних свједока и фалсификата 
пок. министра иностраних дјела 
грофа Ерентала. У угарској исто- 
рији Супило је познат као органи- 
затор очајне борбе, коју су Хрвати 
годинама водили у пештанском пар- 
ламенту против мађарског језика 
на хрватским жељезницама. Када 
је започео рат он је био ван гра- 
ница Аустрије, и захваљујући само 
тој околности, он није допао тав- 
нице као готово сви хрватски, срп- 
ски и словеначки посланици и по- 
литичари. Тада је г. Супило добио 
од својих сународника пуномоћије, 
да буде представник интереса Јуж- 
них Словена пред дипломатима 
држава Тројног Споразума, пошао 
је на пут по западној Европи и 
трудио се да утиче у корисг сло- 
венских интереса.

Наш сарадник упитао га је, при- 
је свега. о његовој мисији у Пе- 
трограду. Посланик Супило одго- 
ворио је:

Цио сјеверозападни дио Балкан- 
ског Полуострва насељен је једним 
и истим народом, који носи три 
имена: Срби, Хрвати и Словенци. 
Земље у којима тај народ живи, у 
густој маси и у огромној већини, 
јесу: југоисточна Корушка или Ка- 
ринтија, аустријско Приморје(Истра, 
Горица и Градишка), Крањска, Јуж- 
на Штајерска, Јужна Угарска, Хр- 
ватска, Славонија и Далмацпја, Бос- 
на и Херцеговина, Црна Гора и Ср- 
бија. Та област чини 260.000 ква- 
дратних километара, а броји око 
14 милиона становника. Од ових 
13 милиона чине чисти Словени, а о- 
статак пада на Нијемце, Мађаре, 
Талијане и Румуне. Дакле 93 про- 
цента Словена, а 7°/о странаца.

— А како стоји са језиком?
— Литерарни је језик код свију 

један и исти. У народној маси се- 
љаци се међу собом бол>е разумију, 
него што је случај нпр. у сусједној 
Италији. Талијане цио свијет сматра 
као један народ. Разлике у дијалек- 
тима код њих много су веће, него 
код нас. Када је недавно у Милану 
расправљан процес Нотарбартола, 
за политички пријеступ у Сицилији 
и отуда позвани свједоци, у Милану 
су морали узети специјалног пре- 
водиоца за сицилијански језик, по- 
што миланске судије апсолутно ни- 
јесу разумијевале сицилијанске свје- 
доке. То се код нас — Срба, Хр- 
вата и Словенаца — не би могло 
десити. Кад су се становници Апе- 
нинског I Јолуострва — не гледајући 
на огромну разлику ломбардиског, 
ђеновљанског, болоњског, пијемонт- 
ског, неапољског и сицилијанског 
нарјечја — могли слити у један на- 
род, зашто не би било могућно 
Хрватима, Србима и Словенцима,

• Ову је изјаву у цјелини донио званични ор- 
ган Владе Краљевине СрбиЈе, „Српске Новине*  
у броју од 29. маја. Ур. 

чији сељаци чине 95% од цијелог 
народа и који говоре једним и ис- 
тим језиком? Ако смо етнографски 
једно, природно је да морамо те- 
жити и политичком јединству?

— Па има ли за то повољних 
погодаба у вашем народу?

— Огромна већина наше инте- 
лигенције ради у том смислу. Зато 
је и велика већина наших народних 
преставника у раЗним парламенти- 
ма, а што је најглавније не већи- 
на, већ, смијем слободно рећи, и 
цијела хрватска, српска и слове- 
начка омладина. Посљедних десет 
година, у пркос нашем непријатељу, 
који је увијек тежио да нас завади, 
наша је интелигенција била оду- 
шевљена само једном мишљу — 
да постигне национално јединство. 
Код простог народа, без разлике 
вјероисповједи и имена, смијем сло- 
бодно рећи, није било никада ни- 
какве омразе. Кад се ујединимо, 
ми би на источној обали Јадран- 
ског Мора начинили јаку државу 
у којој би наши приморци, као до- 
бри мрнари и предузетници, игра- 
ли велику улогу. Србија би мора- 
ла бити средиште тога уједињења.

— У каквом облику?
У облику ценгралистичког фе- 

дерализма, Поједине личности и 
аутономије морају се поштовати, 
али у цјелини и у међусобном од- 
носу мора се очувати јединство. 
Вријеме ће нам најзад дати могућ- 
ности да се скристализирамо.

— А како на то гледа Италија? 
Понашање Италије према на- 

ма у овоме рату, више је него чуд- 
новато. Она с напрегнутом пажњом 
гледа и лијево и десно. Ако Ње- 
мачка за њу не изведе трговину у 
Аустрији, као награду за неутрал- 
ност, Италија неће много чекати, 
док се Русија не разрачуна с Аустри- 
јом, па да се послије устреми не са- 
мо на њене словенске земље, већ и 
на незаштићене земље јадранског 
приморја, онако исто као што је она 
поступила са Валоном. Земље на 
које претендује Италија насељене су 
словенским народом, и када би све 
италијанске жеље биле испуњене, 
то би био жесток удар за нас а 
особито за Словенце, то истина 
мало, али најстарије словенско пле- 
ме, које живи на јужним падинама 
алпинских планина.

— Како се чује, Италија оснива 
своје претензије на историјским 
правима Венеције?

— Према таквим правима Ита- 
лија би требала да тражи и Фран- 
цуску и Енглеску, јер су ове земље 
некад припадале Риму. Млетачка 
република у времену кад су Турци 
дошли на Балканско Полуострво, 
искористила је балканске прилике, 
и завладала једним дијелом Јадран- 
ског Приморја. Та некадашња вла- 
давина не може послужити као оз- 
биљна основа за ма какве претен- 
зије, а особито у данашњем рату, 
који се води у цил>у да Европу 
ослободи од сличних начела.

— Али Италија истиче и страте- 
гијске аргументе. Шта велите на то?

— Па од кога има да се брани 
Италија кад нестане Аустрије? Ми 
смо три пута мањи од талијанског 
народа. Никад ми не бисмо водили 
агресивну политику и били бисмо 
срећни кад на нас не би нападали. 
Историјски је доказано да је за- 
падна обала Адријатика владала 
источном. Тако су радили Рим и 
Венеција, а тако сада хоће Италија. 
Јасно је, да су принципи талијанске 
политике насилнички и империја- 
листички и немају ничег општег са 
националним, којима данашња И- 
талија дугује за своје уједињење. 
Ми желимо споразул\ са Италијом. 
Ја лично волим талијански народ 
и његову културу, којој сам много 
обвезан. Мени ништа не би било 
драже од талијанско-словенске сло- 
ге у Јадранском Мору. Од тог са- 
веза Италија би много добила, али 
то је немогућно кад би она хтјела
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сијп’ Да употреби. Ујединивши се 
а народносним начелима, дужност 

. ј је признати их обавезним и за 
на'с тамо, гдје ми чинимо народну 
веђину. Ми не тражимо много. Ако 
ји Италија изневјерила национална 
начела, започеће нова борба и нови 
р3тови, и Италију на Балкану оче- 
1^је судбина Аустрије. У том духу 
;а' сам говорио са француским и 
енглеским државницима. По мом 
увјерењу, наш народ под талијан- 
ском влашћу пропао би сасвим, 
д0К би под аустријском могао још 
како тако вегетирати. Кад би од 
два зла ваљало бирати мање, то 
би, може бити, боље било, ако се 
не би могли ослободити, остати у 

\ него сасвим 
пропасти у Италији.

— А шта су Вам одговорили у 
Западкој Европи?

— Западна Европа зна само Ср- 
јију и она је слушала о нашој 
Јорби у Аустро-Угарској, али није 
пислила, да смо ми већ сада зрели 
1а политичко јединство. Сер Ед- 
мрд Гоеј рекао ми је, да ће се то 
џтање, по његовом мишљењу, од- 
учити на основи националног прин- 
\ипа. То ми ]е рекао и Делкасе и 
флески предсједник министарства 
Аскит.

Цта каже „Пештански Лојд“?
гућ У своме броју од 31. маја, а усљед 

дупања Италије у акиију, пише полу- 
11(;л дужбени „Пестер Ј1ојд“ између осталог 
’ “ | ово:
на‘ „С уласком Италије у европски

)ат и с издајничким њеним прилас- 
(ом на страну сила Тројнога Спо- 
зазума, ми смо добили новог не- 

н!Ј Јријатеља, чији значај и силу не 
Ра> :мијемо подцијенити. И према нај- 
<ат'' »ижој оцјени, италијанска војска 
‘Р'1’ >роји на милион и двјеста хиљада 
есз’ »ојника, а број оних који су прошли 

11 сроз касарну износи на три и по 
лилиона.

•он „Улазак у рат толиких милиона, 
б сад се и без тога налазимо у рату 
Н8С) снепријатељем, који нас бројно над- 
иск«ашује, без сумње је незгодан. То 

4ас принуђава да шаљемо знатне 
ас3 :иле на ново јужно ратиште. С у- 
тина шском Италије у рат знатно се ми- 
пле- ења и стање у Дарданелима, гдје 

нама Енглези и Французи могу бити пот- 
шмогнути италијанском војском. У 

:нива аким приликама разумљиво је и 
јски.м штање, да ли ће Њемачка и Ау- 

тро-Угарска моћи наставити рат 
ЦтМуспјехом'и потпуно извести своје 

)ран- Терационе планове“.
ео: Говорећи даље о битци код Тар-
Тачка ’ова и о руском повлачењу из за- 
’урци 1адне Галиције „Пестер Лојд“ даје 
трво. №у значајну изјаву:
,1ИКс I "Руска војска иоказала је неко- 
аран- 1цко пута, да умије послије сва- 
\^-ога неуспјеха, ма колики био, да 

оз- 'е наново ирибере. До сад је руска 
Јетек. Зрховна Команда могла сваки пут 
рар '1а попуни празнине на своме фрон- 

Јроп ? и тако да задржи војску, која 
е одступала. У догађајима у Га- 
Шцији и на Карпатима савладан 

■|То; е са^о дио руске војске. Огромне 
јни ^ене масе НИСУ судјеловале у 

■<; • жткама, или су пострадале врло 
и кс'П°Д таким погодбама тре- 
} ‘а Р^Упати. да ће се Руси за крат- 

о вријеме задржати на новомфрон- 
гдје ће наново да покушају ратну 

р за- ^У’ Изгледа да је тпј час већ 
^г^туаио.-'

сто, како изгледаЈу „триумфал- 
' |ј: 1И“ успјеси аустро-њемачке војске 
‘о сопственом суђењу званичних 

ештанских кругова! Доиста, једва 
\ а ће историја знати за скупље, а 

е р|. исто вријеме пролазније „побје- 
’а.4-е“ него, што су биле оне у Га- < јиији.

,(ЦОП!

>
?Гс3'

•ијела Књига
ћа бечком Олимпу угледала је свијета 

Бијела Књига", најновије чедо Балплаца. 
њој се налази опис односа у посљедње 

Рнјеме између Аустро-Угарске и Италије. 

Преговори, односно најновијих догађаја, 
отпочели су 12. јула 1914 године, дакле 
на четири дана прије но што ђе Аустро- 
Угарска огласити Србији рат, од прилике 
два дана прије ултиматума. Ти су се пре- 
говори водили све до 10. маја т. г., кад 
је Италија огласила рат.

У Бијелој Књизи прича се како је мо- 
нархија била прво увучена у рат противу 
Србије, па онда противу Русије па сад 
и противу Италије. Документи почињу 
са чланом тређим уговора о Тројном Са- 
везу. Тај члан гласи:

„У случају, да једна или двије од уго- 
ворних држава буду нападнуте од двије 
или више великих сила, а прије тога ни- 
јесу тај напад изазвале, наступа сазиз (о- 
едепз, и то у исто вријеме за све три 
уговорне стране*.

Аустро-Угарска и Њемачка влада ту- 
мачиле су тај члан тако, да су нападнуте 
од двије и више сила и да је Италија 
била дужна да се умијеша у рат на 
страни својих савезника. (У ствари њих 
нико није напао. Аустро-Угарска је огла- 
сила рат Србији, Њемачка Русији. Ур.). 
За вријеме маркиза Ди Сан-Ђулијано 
Италија је пазила пријатељску неутрал- 
ност према Аустро-Угарској и Њемачкој. 
То се доказује телеграмима, које су из- 
мијењали међу собом цар Фрањо Јосиф 
и Краљ Виктор Емануило. Аусгријски цар 
саопштио је италијанском краљу, да је 
усљед мијешања Русије у конфликт са 
Србијом наредио општу мобилизацију и 
да се нада на помоћ своје италијанске 
савезнице. Крал> италијански одговорио 
]е овом депешом:

„Рим, 20. јуна 1914.“ (датуми су по 
нашем, старом календару).

„Примио сам телеграм Вашега Вели- 
чансгва. Није неопходно да увјеравам 
Ваше Величанство, да ђе Италија чувати 
срдачне и пријатељске везе према својим 
савезницима, по гласу савезног уговора, 
поштб је чинила све могуђе напоре да 
очува мир и пошто ће и у будуће чинити 
све, колико од ње зависи, да се мир 
опет успостави“.

Још у почетку рата појавила се несу- 
гласица међу савезницима у тумачењу 
чл. 7. савезпога уговора. Тај члан гласи: 
„Аустро-Угарска и Италија, које ће се ста- 
рати колико је год могућно да се на 
ближем исгоку сачува теририторијални 
5(ашз дио, обавезују се да свој уплив 
заложе за циљ да се избјегну територи- 
јалне промјене које не иду у интерес 
једне или друге уговорне стране. У слу- 
чају да не буде могућно да се сачува 
8(а1и$ цио на Балканском Полуострву, 
то Аустро-Угарска и Италија задржавају 
право да окупирају привремено или за 
навијек извјесне земље, али пошто се 
об;е државе претходно споразумију, та- 
ко, да се задовоље интереси и основне 
претензије обје страие“. (Све се то ти- 
цало наше коже. Ур.)

Италија је на основу тог тражила још 
25. јула прошле (1914.) год. извјесне ком- 
пензације, дакле прије но што је Аустро- 
Угарска објавила рат Србији. У дотичној 
ноти италијанске владе рекло се, да Ау- 
стро-Угарска не може да Јупадне у Ср- 
бију а да нема пристанак Италије, јер би 
се иначе нарушила равнотежа између 
обје савезне државе. Тако је још у по- 
четку европскога рата, вели се у Бијелој 
Књизи, Италија изјавила да ће се држати 
неутрално, али у замјену за то очекпваће 
компензације.

Аустро-Угарска влада од своје стране 
тумачила је члан 7. савезнога уговора у 
смислу, да се он односи на земље које 
припадају Турској, а не Србији. Десетог 
августа (пр. г.) Аустро-Угарска и Њемачка 
признале су Италији право, да тражи 
компензације у случају ако Аустро-Угарска 
окупира неке земље на Балк. Полуострву.

Пошто је посјела Валону и један дио 
Албаније, Италија је у јануару т. г. изја- 
вила први пут отворено преко свога по- 
сланика у Бечу, да јој Аустро-Угарска у- 
ступи извјесан дио своје сопствене тери- 
торије. У половини фебруара криза се 
била већ прилично заоштрила. Италијан- 
ска влада је онда изјавила: Италија ће 
сматрати поновљену оружану акццју про- 
тиву Србије као нарушење савезног у- 
говора.

24. фебруара барон Бурнјан је саоп- 
штио италијанском посланику у Бечу, да 

Аустро-Угарска прима у приниипу да пре- 
говара о уступању извјесног дијела своје 
територије Италији. 14. марта аустро-у- 
гарска влада учинила је стваран предлог 
Италији у том смислу, кзјавивши, да јој 
уступа цио јужни дио Тирола, гдје су у 
већини Италијани. У замјену за то Аустро- 
Угарска је затражила, да Италија остане 
до краја рага неутрална, а за то вријеме 
да Аустро Угарска има пуну слободу ак- 
ције на Балканском Полуострву.

Италијанска влада није на то одмах од- 
говорила, него је одлагала с тим до 28. мар- 
та. када је дала контра-предлог. Захтјев 
Италије био је претјеран, зато је немогућ- 
но било усвојити га. Тражила је цио јужни 
Тирол заједно с Боценом гдјеживе искљу- 
чиво Нијемци. Осим тога тражила је и све 
земље далматинског приморја, па и један 
дио Корушке. Тражила је осим тога и 
далматинска острва Лису, Лесину, Кор- 
чулу и Лагосту, насељена Словенима. 
Трст са околином, тражила је, да се про- 
гласи засебном државом. Аустро-Угарска 
је требала да призна италијански сувере- 
нитег над Валоном и да се савршено 
одрече свега интересовања за судбину 
Албаније.

Ти захтјеви нису могли бити примљени, 
а нису зато, што се нису ограничили 
на уједињење Италијана, него су дубо- 
ко засијецали у живот монархије. При- 
је но је добио одговор од бечке владе, 
кабинет Саландрин је изјавио 21. апри- 
ла, да кида уговор о савезу и да по- 
влачи све своје захтјеве. Аустро-Угарска 
влада нашла је за мудро да не реагира 
на то, него да Италији поднесе нове 
предлоге, који су у Риму дати писмено 
од стране њемачког и аустро-угарског 
посланика. Те нове и посљедње конце- 
сије биле су: Аустро-Угарска уступа иио 
јужни Тирол и земљу западно од Соче 
(Изонце), поред Јадранског Мора. Трст 
постаје слободна краљевска варош и, да 
би задржао италијански карактер, доби- 
]а италијански универзитет, који ће из- 
државати моНархија. Аустро-Угарска при- 
знаје суверенитет Италије над Валоном 
и политички се дезингересују за судбину 
Албаније.

У замјену за све то бечка је влада 
захтијевала, да Италија остане до краја 
рата неутрална и да се дезинтересује за 
све добпти, које Аустро-Угарска у рату 
и при закључењу мира буде стекла. У 
току од једног мјесеца све обећане земље 
биће уступљене Италији.

У одговор на те посљедње предлоге, 
италијански посланик у Бечу предао је
10. маја бечкој влади ноту, којом Италија 
објављује Аустро-Угарској рат.

Нова енглеска војска
Свјеже трупе које Њемачка спрема да 

избаци на бојно поље наићи ће на ен- 
глеске снаге исте вриједносги.

Било би наивно очекивати стварне да- 
туме и цифре које тачно доказују. Е..- 
глеска, као у свакој сгвари, избјегава 
ларму и у своме спремању, и окружује 
се тајном. Њено спремање врши се мар- 
љиво и у тишини, а са оном њеном кла- 
сичном ведрином. која свако напрезање 
прикрива осмјехом. Зато, ако хоћемо да 
нешто знамо о новој војсци лорда Киче- 
нера, о њеном духу, напрезањима и оду- 
шевљењу. морамо се обрагити опрезном 
духовном вођи, најславнијем енглеском 
писцу, Рудиарду Киплшпу.

Киплинг нам у крагкоме низу чланака у 
Баћу Те1е^гарћ-у. који су скупљени у 
једну свешчицу, даје профил те нове ар- 
мије. Скице су врло једре.

Лик Томијев (Тотту је шаљив надимак 
британском воЈНику) јесте једна творе- 
вина, проналазак ратни. Прије рата његов 
живот пролазио је неопажен. За вријеме 
мира, она његова униформа земљане боје 
која га крије на бојном пољу, чини га 
по готову невидљивим. Онај мегеж у 
метрополи био је улио његову персонал- 
ност, која је иначе по своме броју врло 
скучена. А сад на против. она његова у- 
ниформа боје лавље длаке постала је по- 
пуларна.

Ло.чдон се не сјећа да је икад нидио 
толико војника домородаца и странаца. 
Ту вам је регрут крутих, дрвенастих по- 
крета; ту војник искусан у ватри и у бор- 
би; ту је мрки индијанац пламених очију, 
и високи, витки Канађанин; гу ловац са 
Новог Зеланда са широким шеширом као 
у мускетара и крупни Скотланђанин са 
својом легендарном кратком сукњицом 
која му стиже до голих кољена.

Дивна млада снага. ЧовЈек не може да 
помири помисао на смрт са оном свјежом 

и ведром визијом њихове младостн. Има 
их који су напусгили красне службе сте- 
чене крвавим знојем, са оним истим оду- 
шевљењем којим су до њих дошли. На 
њиховим лицима ни зрачка туге и непо- 
уздања. У оним сјајним, чежњивим погле- 
дима металне свјетлости, чита се нека 
хладна воља која надмаша сваку сумњу 
нека вјера која не допушта никакве дис- 
кусије ни примједбе на ону дилему: или 
побједа или смрт.

Једног кореспондента са енглеског 
фронта, 22. маја примио је ђенералнсим 
маршал Френч. Док маршал говори, ње- 
гове врло живе граорасте очи само мјере 
саговорника.

Дакле — рече му сер Џон Френч — 
ви сте посјетили наше војнике у рово- 
вима; могли сте впдјети да ннјесу изгу- 
били ни мало од свог доброг располо- 
жења и веселосги. Једини један проблем. 
додаде, намеће се, који је релативно 
прост. Муниције, па муниције. и увијек 
муниције. То је битни услов за свако 
напредовање, за сваки скок унапријед, и 
свима нам треба много муниције, али 
Нијемцима је (иту сеФренчу засЈаше очи) 
погребно много више него нама. То вам 
доказује факт да од неког времена штеде 
сво,е метке, не расипљу их као прије. Сад 
штеде.

Оскудица у ниграту који је потребап 
за фабрикацију експлозива јакосеосјећа 
у Њемачкој. Морал: њемачке трупе нијесу 
оне некадашње. Види се труд и умор. 
Све је код Нијемаца било срачунато за 
муњевиту прбједу. Али су се преварили.

С друге стране у унутрашности царе- 
вине економске тешкоће постају из дана 
у дан све теже и теже. и ако су Нијемци 
још далеко од глади.

Француско ратовање
Један виши официр пише у ниш- 

ком „Гласнику“:
У једном од бројева вашег ци- 

јењеног листа прочитао сам рече- 
ницу, која, истина, не пориче Фран- 
цузима храброст, али која показује, 
да нијесте довољно оцијенили ак- 
цију француске војске. Допустите 
ми. да вам као војник учиним при- 
мједбу. Француска акција се ни у 
ком случају не може подцјењивати 
и не може се рећи да се Французи 
не боре. Не може им се ни у ком 
случају пребацити што не врше ве- 
лику офанзиву, јер је на фронту 
какав је тамо данас створен, готово 
немогућна офанзива великог стила. 
Нијемци су умјели тако да се уко- 
пају, да тамо свака стопа земље 
представл>а праву тврђаву, сваки 
ров је један фор. Све је бетонирано 
и тако урађено, да француска вој- 
ска ако жели водити офанзиву ка- 
кву воде Руси, греба да жртвује 
огромне снаге, јер се њемачки фронт 
као каква велика стијена, не може 
пробити, но се, да употребим тај 
израз, да останем при горњем по- 
ређењу, мора тако рећи мало по 
мало дробити, ломити. Као што 
кисјелина нагриза, тако се мора 
њемачки фронт нагризати мало по 
мало, док се не ослаби толико да 
се може предузети права офанзива. 
Иначе Французи су већ шест мје- 
сеца у офанзиви. Они, истина, за- 
узимају метар по метар земљишта, 
кућу по кућу, али они напредују. 
На тако учвршћеном фронту, при 
тако званим рововским борбама, 
само десет метара напредовања зна- 
чи врло много.

Да Французи не сједе, најбоље 
се види из факта што Нијемци не 
предузимају напад. Кад фронт не 
би био тако утврђен са об|е стра- 
не, Нијемци би одавно ушли у Па- 
риз од кога их не раздваја велики 
простор. Али Французи напредују 
стопу по стопу, заузимају метар по 
метар и све што заузму тако учвр- 
сте, да Нијемци не могу ни поми- 
слити, да поврате ровове, које јед- 
ном изгубе.

И зато и ако је Париз близу 
фронта, француска влада сједи у 
Паризу без опасности, вјерујући у 
храброст француских трупа.

Акција, коју врше Французи, ве- 
ома је спора, али сигурна. Нијемци 
одступајући стално се утврђују, та- 
ко, да француска војска наилази 
из једног утврђеног рова у други. 
Зато се напредовање између јед- 



ног дана и другог не може одмах 
запазити. Али ако бацимо поглед 
на француски фронт и прије шест 
мјесеци и данас, видјећемо да је 
разлика у неколико десетина кило- 
метара, а то значи врло много на 
онако утврђеном терену, какав је 
на западном војишту.

Толико сам могао као официр 
рећи, да бих разбио заблуду која 
постоји о француској војсци.

Нијемац против Њвмачне
У Швајцарској, у Лозани, изашла је 

скоро на њемачком језику књига са фрзн- 
цуским насловом „Гассизе*'  (оптужујем; 
и француским мотом „ћа уеп& ез1 еп 
тагсће". (Истина се помаља). Писао је 
рођени Нијемац, признати правник и 
књижевник њемачки, који је избјегао из 
Берлина, да у слободној Швајцарској, 
слободно и отворено осули германске 
власнике и јункере, праве виновнике да- 
нашњем свјетском конфликту, из кога 
ће и Њемачка ма с колико славе, изићи 
страховито ослабљена и изнурена, са 
штетом која се ближи пропасти.

„Као прави син ЊемаЛе, ја видим да 
је наша мајка поражена сљепилом. да 
она стоји на ивици пропасти; и ја се 
жртвујем, да бих је сачувао ол самртног 
удара. Зар се у Њемачкој не може рећи 
истина? Зар се у њој дотјерало догле да 
се лаж сматра моралном, а истина не- 
моралном? Овим ријечима почиње овај 
„прави син Њемачке*  своју интересантну 
књигу.

„Њемачка пробуди се!“ —- кличе писац 
у почетку књиге. И права посљедица тог 
пробуђења има да буде стављање под суд 
издајника њемачког народа, царевинског 
канцелара Бетмана-Холвега. Он је обма- 
нуо њемачки народ, није хтио да се оду- 
пре изазивачима и подстрекачима рата, 
он је извртао факта и нагомилао брда 
лажи.

Рат је већ одавна припремала котерија 
јункера, пангерманаца и империјалиста. 
Фробениус, Трајчке. Бернхарди засијали 
су зло сјеме - сјеме илузија и омашака. 
Они су успјели уб|едити народ наш да 
он под сунцем не заузима оно мјесто 
које му принада по заслузи. Наша се 
земља — говорили су — угушује у тје- 
спости својих граница; нација наша не 
може да развије сву благотворну дјелат- 
ност своју. како би требало, и зато, с 
мачем у руци, греба преиначити карту 
свијета!

Међутим, по чему економско и инду- 
стријско богагство једне земље зависи од 
броја њених квадратних киломегара? Сје- 
тите се само Холандије, Белгије, Швај- 
царске, Данске, Шведске и Норвешке. 
Прве три од ових малих држава надма- 
шују све велике државе, кад се бројеви 
њихова увоза и извоза упореле са бројем 
становништва. Економски напредак Ње- 
мачке, почет прије неких 25 година, раз- 
вио се у миру и захваљујући миру. И за 
то вријеме Њемачка није престајала уве- 
ћавати се економским завојевањима! Она 
је, гако, завојевала чак и такве државе, 
као што су Енглеска и Сједињене Аме- 
ричке Државе. С тим је порасло и бла- 
гостање народно. Године 1913. приходи 
народа њемачког досезали су на 43 ми- 
лијарде, док су у 1895. још били око 23 
милијарде. „Малена Њемачка" може дакле 
сасвим лијепо да ради и зарађује у својим 
тијесним границама.

Шта ће Њемачкој колоније? Да „не умре 
од глади?*.  Бизмарк, који је имао здрав 
поглед на ствари, био је против колони- 
јалне политике. Њемачка у ствари има 
лоста колонија. То су све земље, у ко- 
јима се развија упорна дјелатност ње- 
мачких трговаца, који са успјехом про- 
турују производе своје земље. У Фран- 
цуској су на пр. из године у годииу Ни- 
јемпи играли све значајнију економску 
улогу; они су продрли Енглеску, и у 
најкрупније трговачке градове кас што су 
Ливерпул, Бирмингам, Менчестар. О Аме- 
рици нема шга ни да се каже. Број Ни- 
јемаца иде онде на милионе, у њиховим 
су рукама банке, и индустрија, и трго- 
вина, и штампа. Њемачка има колоније 

понавља писац ријечи једнога Енглеза, 
економисте — и онде гдје нема ни иар- 
чета своје територије.

Јелна од најинтересантнијих глава по- 
свећена је разлагању на који се начин 
војничка странка у Њемачкој дочепала 
превласти. Међу вођама те странке било 
је доста генерала у оставци или пензији, 
који су припремали њемачки народ на 
раг и пером и ријечју, томе је циљу слу- 
жило и оснивање „војничких друштава*.  
Јункери, империјалисти. неуспјеле дипло- 
мате, топовски краљеви — све је то вас- 
питавало дисциплиновану масу. Народ се 
ипак није баш толико заразио ратнич- 
ким ентузијазмом. Али то није задржа- 
вало пропагандисте да и даље раде у 

истом смјеру. Марокански конфликт иза- 
звао је патриотско узбуђење, и ратна је 
странка појачала агитацију. Наста кам- 
пања против канцелара па и против цара. 
У иронији га називаху „императором ми- 
ра“ (Епедеп-КаЈбег) насупрот оллучном 
кронприниу. Дарнут у частољубље своје, 
Виљем је почео завидјети своме сину на 
лаворикама; у уши императору, као оно 
Хамлетову оцу, полако су сипали отров 
и заразу, или, по терминологији пангер- 
маниста: оздрављење се опажало. Још у 
1911. Виљем се држи политике мира, али 
по године послије потписа споразума о 
Мароку, он у Хамбургу држи врло рато- 
боран говор. У 1913. само што није из- 
био пожар. Аустрија се спремала да груне 
на Србију; огказ Игалије да се придружи 
савезницима својим, одложио је тада рат. 
Ни Њемачка није тада хгјела да ратује 
нод таквим условима и рекла је: „Још 
није вријеме*.  Годину само за тим уби- 
ство Франца Фердинанда чинило се већ 
довољним. и свјетски пожар изби свом 
жестином.

„Рат је почео — завршује писац — 
узвицима: „Нек живи Аустрија, нек про- 
падне свијет!*  А завршиће се узвицима: 
„Нек живи свијет, нек пропадне Аустрија,**.  
Ни сама Њемачка, ма како иначе прошла 
војнички. неће се дуго и дуго моћи да 
опорави ол тешког разорења.

Само о једној длаци
Ова анегдота није од јуче, али ипак је 

актуелна.
Бизмарк, свагда агресиван, у разговору 

са једним француским дипломатом хвалио 
је велики напредак Нијемаца у свима 
правцима.

У науци, индустрији, трговини, у свему 
је. вели, Њемачка надмашила Француску. 
Али ипак има једно поље на коме Фран- 
иуска никад неће бити тучена, а то је 
поље префињености и лијепог укуса.... 
Никад се њој неће моћи спорити вјеш- 
тина да из ничег направи дивну ствар.

При тим ријечима заједљиви канцелар 
је ишчупао једну од својих сиједих длака 
са главе и пруживши је француском ди- 
пломати казао:

— Био бих срећан да видим шта би 
се од ње могло начинити!

Дипломата је послао у Париз драго- 
цјену длаку и послије извјесног времена 
однио Бизмарку један диван накит у об- 
лику игле за машну.

Из кљуна царскога њемачког орла са 
раширеним крилима висила је слабачка 
Бизмаркова длака, о којој су на танкој 
платиновој стаблици висиле двије мајуш- 
не златне куглице са грбовима Елзас— 
Лотрингије.

А на крилима орла стајао је натпис: 
„Држе се само о једној длациУ

Како је у Цариграду
Петроградско „Новоје Времја*  добија 

из Цариграда овај извјештај:
И ако је Цариград на око миран, у 

ствари је расположење у њему врло за- 
тегнуто. Влада потпуно признаје да ће 
положај њен ускоро постати безизлазан 
и тјеши себе само тим, да није могла 
радити друкчије него што је, да за 
Турску уопште није више било другога 
пута. Све болнице и бараке препуне су 
рањеницима са Кавказа и мореузина. Нови 
рањеници размјештају се по школама па 
чак и по приватним кућама. Под заставу 
су сазвани сви мушки од 16 до 60 го- 
дина. У изналажењу потребних средстава 
прибјегава се и насилним мјерама. Тако 
се у велико принудно продају значке са 
натписом „свети рат“, с пријетњом да ће 
ко их не куни бити унесен у списак опа- 
сних по државу. Да би се спријечио из- 
нос злата, сваки који одлази из Турске 
два пута се потпуно претреса.

У Цариграду се непрестано врше хаи- 
шења па и смртне казне. Само Јермена 
позатварано је више од 800 људи, дије- 
лом због сумње да одржавају везе са 
руским Јерменима, дијелом просто ради 
тога да би им се могло конфисковати 
имање. Најмања сумња изазива ханшење. 
Разговарати о рату апсолутно је опасно, 
исто тако и говорити на улици којим 
било страним језиком. У новине се тр- 
пају, на захтјев цензуре, такве измишљо- 
тине, да уредници признају и сами да их 
је срамота својих новина. Али, друкчије 
се не смије; најмања омашка, и случајна, 
повлачи за собом казну, па и потпуну 
забрану.

Становништво, до скора пасивно, по- 
чиње да прогледа и да се узбуњује. На- 
рочито се боје доласка Руса, чији се то- 
пови на уласку у Босфору могу и да 
чују. Многи се правовјерни већ сада стара 
да обезбиједи себи заштиту ког било 
странца, за случај кад дођу Руси. Да би 
се грађанство одржало у храбрости, не- 
давно је објавл>ен долазак заробљеника. 
Све је иотрчало на пристаниште. Било 

је и заробљеника, свега 25 људи — остало 
све рањеници Турци. Овај је случај имао 
сасвим обратан утицај: поразио је радо- 
зналце

У посљедње вријеме јако се појачавало 
исељавање Италијана.

Нијемци о вриједности уговора
Букурешки „Журнал де Балкан*  пише: 
Бујица рјечитости раширила се у Ње- 

мачкој и у Аустрији у погледу онога што 
се тамо назива „перфидија и вјеролом- 
ство италијанско".

Аустро-њемачки гњев доказује само 
цијену, коју су Нијемци придавали ита- 
лиЈанској неутралности и бојазан, коју 
им улива улазак у акцију њиховог пре- 
ђашњег савезника. Повратак Италије јед- 
ној природној политици био је предви- 
ђен и чак неизбјежан. Савезници, који су 
утврдили своје границе, били су у ствари 
непријатељи. ОбЈава рата регулише једно 
старо стање.

У свима случајевима, освајачи Белгије 
и георетичари „парчета хартије*  нијесу 
допуштали прокламовање поштовања у- 
говора. Могло би се пријећи преко њи- 
хових заинтересованих протеста. јер се 
пљачкаши не слушају кад проповиједају 
о врлини.

Треба ииак прихватити сваку прилику 
да би се доказало њемачко схватање о 
сили у односу на право.

У њемачким се школама истрајно пре- 
даје да сила ствара и сљедствено мђ)ења 
ираво. Оно што је сила створила, може и 
да иоруши. То је питање силе (МасћНга^е). 
Али ево, у том погледу, неколико афори- 
зама, којих се присјетио г. Бетман Холвег.

„Кад нема надлежног суда, једино бајо- 
неги могу право да доведу до важности*.

И говорећи о уговорима, он вели:
„Ако би им се хтио да придаје кри- 

теријум морала и правде, гребало би их 
уништиги готово све“.

„Обазирање на уговоае међу великим 
државама само је условно, док их борба 
за живот не доведе до искушења."

„Нема великог народа, који би икада 
пристао, да жртвује свој опстанак вјери 
у уговоре, ако је стављен у положај 
избора."

„Пословица Цћга пешо ро§8е оћћ^аЊг 
(да учини нешто изнад своје моћи, нико 
није обавезан) не може никад да изгуби 
своје право одредбом једног уговора.*

„Исто је тако немогућно утврдити у- 
говором мјеру интервенције и снагу, која 
се захтјева за извршење уговора, чим 
извршилац не налази више свој интерес 
ни у тексту, који је потписао, ни у пр- 
вобитном тумачен»у тбга текстаЛ

То је јасно и прецизно. Њемачка, која 
је повриједила неутралност Белгије пози- 
вајући се на ове битно њемачке принциие, 
не би их умјела за цијело одбити при 
укоравању Италије због њеног невјерства 
према једном уговору. који је у самом 
себи носио клице своје прошлости.

Истина на овој, заблуда на оној стра- 
ни Алиа.

Међутим њемачко схватање је научних 
варвара. Цивилизован човјек достојан 
тога имена не би могао примити то схва- 
тање. Ако је сила гарангија права, није 
истина, да је она његов извор и да му 
претходи. Кад не би тако било, друш- 
твени би живот био немогућан. То би 
био рат сваког тренугка човјека према 
човјеку, анархија и варварство. На жа- 
лост, ако у односима међу појединцима, 
у границама свакс? државе, постоје орга- 
низације, које гарантују уговоре и право, 
тога још нема што се тиче међународних 
односа: нема санкције, због чега дола- 
зи рат.

Али из ове празнине не треба закљу- 
чивати, да право не постоји. Оно, што 
није данас мораћс бити сјутра, и напори 
цивилизације теж\« управо да попуне ову 
празнину.

Њемачка теорија силе јесте једно иза- 
зивање човјечанства.

Дневник
Рођендан Књаза Насљедника. 

Приликом рођендана Њ. Кр. Ви- 
сочанства Књаза Насљедника изо- 
стала су, по нарочитој жељи, с об- 
зиром на ратнс прилике, сва уоби- 
чајена лична и телеграфска чести- 
тања.

Сва Црна Гора једнодушно у- 
правља своје молбе Свевишњему 
за здравље, дуг и сретан живот 
Њ. Кр. Височаиства, свога љубље- 
ног Насљедника.

Свечани парастос. Јуче прије по- 
дне, у 11 сати, одржан је свечани 
парастос у Манастиру за покој душе 
благопочившег Његовог Имп. Ви- 

сочанства ^еликог Књаза Констањ, 
тина Конст< ггиновића. Парастосу/ х 
су при уствовали Његово Величан. 
стзо Кр<> в Си Њеним Величанство^ 
Краљицом, Њ. Њ. Краљев. В. К 
Престолонасљедниковица Књагигц 
Милица, Књаз Петар, Књагињице 
Ксенија и Вјера, чланови Краљевске 
Владе, овдашњи Кр. Ср. Посла- 
ник, Царско-Руски Отправник ПоЈ 
слова, Царско-Руски Војни Агент 
г. г. официри Врховне Команде Са 
Начелником Штаба, државни велнЈЈ. ® 
кодостојници, чиновништво И МН0.1 
гобројно грађанство. На парастосу 
је чинодјејствовао Високопреосвеш- Уче 
тени Господин Митрополит Митроц Л*  
фан уз асистенцију свештенства.

Санитарне мисије. Чешко-Ам^. 
ричка Мисша (РгоШп^ћат-А (Јпп. '^ 
СЈ.) Прије мјесец дана, кадсеу^’ 
нашим новодобивеним крајевима,|,НН’ 
осјетила велика потреба у љека« 
рима за сузбијањезаразних болести *зтИ’1 
стигао је у Пећ г. д-р Ђуро Гуча 53 
Словак из Чикага и два његовЗи 
помоћника Чеха г. г. Фрањо Клеп® 
и Владимир Скривањек. Ова мисијј ^Ра 
је снабдјевена довољном количинол ^аР- 
санитетског материјала и хирурш ору# 
ких инструмената. Сва тројицара 
дила су у Пеђи све дотле, док ј| 
епидемија почела опадати, а затиа •***  
су преведени у Подгорицу, гдје ј 
Д-ру Гучи повјерена једна болница ЦјЈЗВЕ 
Д-р Гуча и његови •помођници сј ' 
чланови Четко-Американске мисиј 1Ре; 
у Скоиљу, којој стоји на челу Д-| 
Владислав Јичински; он нам је 1 
одвојио како поменуту тројицу, так1 лране 
и потребни санитетски материјал, ј $ зв< 
и послије њихова поласка овам< Приј 
послао знатну количину санитетско 
материјала. I да-

Како смо извијештени, од ов ' 
исте мисије очекују се још убрзо.^ф 
љекара са персоналом и повеђа ко 
личина санитетског материјала.

Америчка мисија. Д-р Стронг ,,.7И [ 
шеф Америчке мисије у Скопљј м 
која се издржава поглавито сред -.Ја 
ствима познатог милијардера Рок.\ 
фелера, аошио је прошлог мјесш 
у Пећ и обишао Ђаковицу, да о ‘ 
упозна са санитарним потребамц 
оних крајева. Ради хигијенских I 1 
санитарних сврха послао је по сво/ 
повратку, из Скопља у Пећ: д-р 
Гринел’а са два помоћника 
Делапетра и Кроса, са извјесно/ 
количином дезинфекционих срел Јс| . 
става. Ова се мисија бави искљу / 
чиво борбом против заразних бо 
лести у Пећи. Др. Стронг је истој 
приликом (т. ј. кад је био у ПеМ ;‘ 
затражио од наших власти, да б [ 
му се послао детаљни извјештај ; * и 
потребама, како у медицинског 
персоналу, тако и у санитетско/ Ип а 
материјалу. Овај му је извјешп ^ијо. 
послат, тако да се надамо, да ћ 
убрзо и та помоћ стићи.

Нове Станице Кр. Србије. Как 
доносе биоградски листови Србиј 
је отворила нове поштанско-теж 
графске станицеу Елбасану, Тира 
ни, Пишкопеји, Љум-Кули и Ћу 
кусу.
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Отровни гасови | ;Д;Ј
— Оружје варвара у данашњс.м рату — ‘Нц с?
У Штрасбурку је сазидана и сасвим ж :?< ,г 

во намјештена велика фабрика отровнН^ј 
гасова.

У овој фабрици ради сада 400 хелћ.. ј?1 
чара и рад ће се. вели се, још знап ‘ 
проширити. Сви хемичари у њемачкој 
аустријској војсци ослобођени су слу*Т г<^а ј 
у бојним редовимм и упућени на раД ' Ј 
фабрику отровних гасова.

Сада се подижу још двије сличнефабр Н
ке у непосредној близини Берлина. . *’)1

Према извјештајима француских и швј 
царских листова. Нијемци се носе мишл 
да још знатно прошире ову „ратну 
стрију*  и очевидно мисле да им у буД? 
ћим борбама главно оруђе против н 
пријатеља буду отровни гасови. |( ./

За сада Нијемци производе три вр^;->ул. 
разних отровних гасова и своје апар^ 
подијелили су тако да 1 
бапе на даљину од пет километара.

могу гасове
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