
БРОЈ 53. ЦЕТИЊЕ, уторак 11. августа 1915. год. ГОДИНА VIII.
ЦИЈЕНА: АДРЕСА: 

„Вјесник“ Цетиње, (Црна Гора)

АЦКЕббЕ:
„Ујезтк- Сеиј^пе (Моп(епедго)

Рукописе влјбл сллти Уредништву „Вјесника* 
л претпллту н огласе Администрлцији 

Огллси СЕ НЛПЛЛЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 11. августа.
Једап велики енглески лист, чпји је глас 

у јавпости толико јак, колико и спага двију 
храбрих армија на бојном пољу, позабавио 
се јо овијех дана балканским проблемом. 
Констатовао је, да је Њемачка одавно почела 
вршити на Балкапу штетан утнцај, опасап 
за слободу н пезависпост балканскнх народа. 
Рекао је, да балкански народн не схватају 
своје сопствене интересе, нарочито у овој 
велвкој свјетској кризн, и да су чесго били 
завођени од германских снлетака. Наноменуо 
је, да код Балкапаца влада сљепнло, и внсо- 
ким је гласом утврдио, да је Букурешкн Уго- 
вор потппсан под покровптељством Њемачке.

Да се но налазнмо у овим тешким п суд- 
бопоспим данима. хппотезе поменутога листа 
изазвале бн озбнљпу дискусију, у којој бн 
морали узети учешћа паучннци. Овако, по- 
требно је бар ради бистрнне појмова и чп- 
стипе псторијскнх чнњепица, рећи неколнко 
папомена.

Истина је, да је на Балкапу вазда било 
много сљенила код очију, много неувићавпо- 
стп и несхватаља сопственнх ннтереса, радн 
чега јс и био, у току нјекова, стално трка- 
лишто туђнпско грамзнвости и преотмица. 
Али треба одмах у исто врнјоме прнзнати, 
да је, од свпх балкапскнх парода, код срп- 
скога било најмање гијех мана. Српски на- 
род на Балкану је најнравнлпије разумнје- 
вао и пајхрабрије бранио своје иптересо, чу- 
вајући тијем н слободу својих сусјода. Срп- 
скн народ одабрао је најбољи пут на Балкану. 
Зато је много страдао. Алн трагичност срп- 
ског народа ннјо била само у томе, што га 
је у његовој узвишоној мпсији ометало сљени- 
ло његовнх другова на Балкапу. Опа со ви- 
ше састојала у томе, што су му преприЈеко 
правпли парочито велики хрншћапски европ- 
скн народи како у Средњем, тако и у Повом 
Вијеку. Зар ннје позпата псториска чиљепн-*  
ца, да је полнтичко нрнјатољство хришћан- 
ске Млбтачке Републико и Отомапске Пмперпје 
на истоку, послијо косовске катастрофо, гото- 
во вазда плаћао српскп народ? Прелистајте 
Млетачки Архив, прочитајте докумепте о Цр- 
појевићнма и Балшпћпма, о которским про- 
вндурима п скадарским нашама! Колике лн 
је жртве томо прпјатељству приносила та- 
дашња Црна Гора! Ако је српски народ кадгод 
н гријешно, побркавши со тренутно у својим 
путовима и цнљевима, није чудо, кад се зна 
да је он малн и да је увијек био окружен 
моћним непријатељима. А какве је тешкоће 
пмао тек у Повомо Вијеку, послије својога 
васкрса пз турског ропства! Хрншћанска Аус- 
трија попрестано га је гопила. Под фирмом 
уображенога страха од некакве «словен- 
ске опаспости*,  у његовнм надчовјечап- 
ским папорима за слободом често јо био жр- 
твовап аустро-њемачким интереснма н од ве- 
ликих занаднпх држава. Па берлинскои кон- 
гресу био јо први енглески делегат, који јо 
јавно продложно да Аустрија окупнра српску 
Босну и Херцеговнну, да би со »словеиској 
хидри« сгало погом за врат. У својем по- 
бједоносном наступању, ослобо^авајући Балкан, 
Руснја је 1877. дошла до зидипа Цариграда. 
'1ија је опо велика флота тада ушла у Дар- 
данеле и рекла своје: ^е!о?! Да је онда 
пао Цариград, одавно би Балкан друкчије из- 
гледао. Пе бисмо сада бплн свједоци ових 
мука на Дарданолима п понижавања пред 
једном слабом гержанофилском Бугарском. 
А ко ли оно, протпвно вољи Русије, до- 
ведо на пријесто Бугарске Кобурга? Њемачке 
династпје по Балкану пијесу помагалн само 
Нијемцн, већ и један дио овнјех истијех 
са европског запада, којима слда то дина- 
стијо нијесу захвалне.

Пеправда се чинн српском народу кад се 
тврди, да јо Букурешки Уговор, који јо Срп- 
ству сачувао Маћедонију, потпислн под по- 
кровитољством Њемачке. Други балкански рат 
створиле су, преко заведене Бугарске, 1Бе- 
мачка и Аусгрија, да бн српски народ био 
слабпји. Да јо битка на Брегалници изгуб- 
љена, вољели бисмо знати, какав би бно по- 

ложај у овоме великоме рату не само срп- 
ских краљевипа. већ и осгалпх Савезника!

Српски народ мпого је нрогрнио од својих 
природних душмана Њемачке и Аусгрије, али 
трпио је искушења н са других страпа, која 
су потнцала махом из неразумијевања круп- 
них овропских и балканскнх интереса. Српскп 
народ нрви је схватио њемачку опаспост у 
Европи и па Балкану, првп јој јо почео 
даватп отпор. Српском народу јо сада мило, 
што му се нрнзпају његове муке, његов 
гешкн географски положај, његово право.

Велнки енглескн лнст исправио јо опомад 
своје мишљење о балканском проблему, у 
колико се одпоси на српски парод. Признао 
је, да на свјетском нуту за Исток, гдјо јо 
судбипа ноставнла Србе, мора да будо јак и 
пезависан српски народ. То смо ми одавно 
тгажили, за го смо се одавно борили, то нам 
ето, сада н прпзнају. То је но само наш, 
већ и оншти овронски интерес; инторес рав- 
потежо, правде и слободе.

Поморска битка у Заливу Риге
— Сјајна руска побједа —

Петроград, 10. августа. (Радио- 
грам). Руска флота примила је битку 
у заливу Риге са надмоћии.јом ње- 
мачком флотом. Руси су одржали по- 
бједу. Непријатељска, флота. која се 
нилазила у заливу. разбијена је. Једа- 
најест њемачких ратних бродова што 
•великих што малих потопљено је. Ме- 
ђу великим њемачким бродовима по- 
топљен је и један супердреднот. Рус- 
ка побједа била ј'е потпуна Њена 
важност за одбрану. Риге и балтич- 
ких обала од Нијемаца има велики 
значај.

Врховна Команда саопштава:
Непријатељ је отварао јаку ар- 

тиљеријску ватру противу Гоахова, 
а нарочито је ватра била јака на 
сектору билекском. Послије избаче- 
них 150 метака, непријатељ је био 
иредузео и пјешадијски нападај, 
али је био одбијен.ТЕЛЕГРАМИ

Крагујевац, 7. августа. У гоку 6. авг., 
на дунавском фронту, на више мјеста 
вођене су артиљеријске борбе у гоку 
којих непријатељ није ностигао никаква 
ресултата. За вријеме једне такве борбе 
један непријатељски чамац, покушао је 
нријећи на нашу страну кодсела Вишњице, 
али је спријечен нашом пјешадијском 
ватром.

Ниш, 10. августа. Народна Скупштина 
држала је 7 и 8 о. мј. тајну сједницу у 
којој је предсједник Министарског Савјета, 
министар иностраних дјела г. Пашић дао 
народиим посланицима обавјештење о 
ситуацији. Послије министарског експо- 
зеа, отночела је о гоме дискусија на- 
родних посланика која ће се но свој 
прилици у данашњој сједници завршити.

Атина, 1. августа. У току једне нред- 
ставе у „Панатенеју“, атинска публика 
извнждала је директорку трупе, која је 
у њемачкој униформи са шипком на ка- 
пици, почела да хвали њемачку културу. 
Полиција је морала да успостави ред.

Лондон, 3. августа. Овдје се поклања 
велика пажња ситуацији на Балкану. „06- 
серверм тврди да Србија неће остати без 
потпоре од других савезника, а очекује 
се поуздапо да ће и Румунија огласити 
рат Аустрији. Жели се да Бугарска уђе 
у савез, али се признаје да су њени усло- 
ви тешки. Понавља се вијесг да Грчка 
не пристаје на уступање земљишта Бу- 
гарској.

Лондон, 3. августа. Данас се по ци- 
јелој Енглеској врши попис људства од 
15 до 65 године, за потребу рата и из- 
раду муниције.

Лондон, 3. августа. Јављају из Њујорка: 
Г. Бошковић српски посланик у Лон- 

дону, у једном разговору са представ- 
ником америчке удружене штамне, гово 
рећи о бугарским захтјевима који су не- 
давно формулисани у Енглеској, казао је 
да Србија није никада нризнавала маће- 

донске Словене за Бугаре. То је такође 
једна чињеница заједно с интервенцијом 
Аустрије на нашу штету, а с обзиром 
на помоћ коју смо дали Бугарској на 
Једрену, принудила нас је да тражимо 
ревизију уговора. Ми смо прихватнли 
руски предлог за арбитражу коју пред- 
виђа уговор. Изгледало је да је и Бугар- 
ска расноложена за арбигражу, алн нас 
је јуна 1913 изненада напала, распаливши 
на тај начин и други рат на Балкану. 
Заједно са Грчком. нашом савезницом, 
одбацилн смо Бугаре до њихових старих 
граница, нагнавши их на тај начин да 
потпишу Букурешки Уговор. Бугарска 
пема шта да тражи од Аустро-Нпјемаца 
на Балкану. Она би послије Србије по- 
стала жртва Нијемаца. Она би изазвала 
Турску на тражење територије, изгубљене 
за вријеме балканских ратова. Бугарска 
бн имала разлога да води рачуна о томе 
што је могуће у садашњпм околностима. 
Очекујући, ми морамо битн спремнн да 
ОДбијемо сваки нови напад Аустро-Ни- 
јемаца, којим би хтјели да себи прокрче 
пут до Царпграда, да би омели енглеско- 
француску офансиву у Дарданелнма да 
се нриведе добром крају.

Лондон, 4. августа. „Тајмс“ у уводном 
'чланку о балканској снтуацији говорн о 
веаикој заслузи српског народа за све 
савезнике, а нарочито за енглеске инте- 
ресе. И ако има бугарских елемената у 
Маћедонији, сасвим је природно шго Срби 
жс.че да задрже земље које су тако ве- 
ликим жртвама освојили. Критисује ар- 
|умеита по којима би Србија требала да 
учпни ковцесије које се од ње траже, а 
за љубав компенсација које јој се обе 
ћавају. Савезннци имају сваки разлог да 
виде Србију ојачању, како би у будућ 
ностп могла врш ги мисију коју јој је исто- 
рија и географлја намијенила. Њој треба 
помоћи да се оствари уједињење срвско- 
хрватског и словеначког народа.

Лондон, 4. августа. Попис британског 
сишокнгшЈтва одређен је од 2. до 12. 
августа. Енглеске власти нарочито се бри- 
ну да 11о:шшу људе од 15 до 65 године, 
п прибирају нојединости које се односе 
на потнуну мобилизацију народа.

Лондон, 4. августа. Министар муници- 
је објавио је до 30. јуна да је 345 заво- 
да подвргнуто контроли закона, издапог 
за заводе са ограниченом производњом. 
Такође су укинуте све уредбе и правил- 
ниии којима се ограничава производња.

На питање једног дооисника „Тајмса“, 
Лорд Џорџ казао је: „Ако број 1 пред- 
ставља ароизводњу муниције за мјесец 
септембар 1914., производњаза јули 1915, 
представља се бројем 50. а за август са 
бројем 100. Доцније ће се ова нроизвод- 
ња још више повећати, јер је са фронта 
доведено 12.000 специјалиста и уведепо 
је у фабрпке још нових 40.000 радника.

Посљедњи успјех енглеске артиљерије 
у Хоожу прихватила је штампа као ве- 
ома значајан успјех који обећава добре 
ресултате у будућности.

С друге стране јавља се да је у Кана- 
ди извршена наруџбнна од 46 милиона 
фунти стерлинга.

Рим, 4. августа. У Тренту, у стрмени- 
том масиву Ортлера између високих до- 
лина Аде и Адиђе, један наш одред на- 
стуиио је ноћу између 2. и 3. августа 
према Калана Милано, прешао са људима 
повеваним једним за друге истим ужетом 
Пасо деи Камоши, висок 3084 метра. и 
Ведета ди Канто, па се по том успузао 
на залеђини врх Тукатшпиц, висок 3469 
метара, гдје је изненадио непријатеља. 
Загим се упутио на Унтермадолшпиц, 
висок 3432 метра, који је држао један 
непријатељев одред, — напао га и ра- 
стурио.

У Кадоре, у високој долини Ријенц. 
наша пјешадиЈа је поново напредовала и 
и заузела је тамо Сателберг, западно од 
Ланге Алпе.

На Сочи, на сектору Крна, освојили 
смо неколико непријатељских ровова из- 
међу гребена Тршић и једног мјеста зва- 
ногПланина. На крају, одбили смо један 
непријатељев противнапад на наше поло- 
жаје на Тршићу.

У зони Толмена, развили смо сјајну 
офансиву на брежуљке Света Марија и 
Света Луција, обухвагивши једну окуку 
Соче. Послије уобичајене успјешне при- 
преме артиљеријском ватром. наша пје- 
шадија заузела је једну линију јаких ро- 
вова дуж западних падина тих висова. 
Противник је имао велике губитке. За- 
робили с.* ао 17 официра и 547 војника, 

заплијенивши 4 митраљеза и велику ко- 
лпчину муниције.

Атина. 5. августа. Министарска криза 
још траје. Венизелос се нада да ће у 
тражено.м року моћи дати краљу дефи- 
нмтиван одговор за образовање новог 
кабинета.

Лист „Естиа“ пише да разлог што Ве- 
низелос није примио да одмах сасгавл 
кабинет, није у томе што је хтио избјећи 
тешкоће садашњег момента, које га ни у 
колпко не плаше, — већ на против осо- 
кољавајуда прими управу земље. Он хоће 
да се обавијести о политици коју су во- 
д| ли његови претходиици и да сазна да 
ли њихова спољна политика није створила 
толике потешкоће, да ни сам не би мо- 
гао продужити своју сопствену политику.

Добро обавијештени кругови сматрају 
да ће одговор Венизелоса зависиги од 
држања Четворног Споразума. Његово 
гледиште је у томе у колико ће његов 
долазак на власт моћи поправити односе 
Грчке у међународном положају.

Хаг, 6. августа. Пресбиро објављује ово 
саопштење:

Овлаштени смо да изјавимо да је не- 
основана внјест извјесних страних листови 
у којој се нзноси да је једна зараћена 
страна молила холандску владу да пред- 
ложи посредовање за мир.

Петроград, 6. августа. Главни Штаб 
Главнокомандајућег саопштава;

Наше лађе које су заштићавале улазак 
у залив Риге, повукле су се на најближи 
иоложај ради знатне надмоћности неп- 
ријатељске флоте. На читавом фронту 
Рнге 1шје било битне промјене.

Код Ковна непријатељ продужује да 
енергичио развија постигнути успјех и 
пошло му је за руком да заузме варош, 
напредујући даље и утврђујући се у ре- 
јону у близини вароши, на нолуострву 
које улази у Њемен.

Код Осовца у ноћи 5 августа и иду- 
ћих дана, непријатељски наиадаји на наше 
положаје били су одбијенн ватром. Нг 
фронту од Осовца до Бреста и јужније 
борбе се настављају и у извјесним сек- 
торима су крајње упорне. Непријатељ је 
показао нарочито унорство, нападајући 
наше трупе 4 и 5 августа на доњем Бобру 
у правну Бјелск-Череница и код Влодаве.

На галниијском фронту ппкакве про- 
мјене.

Код Ново-Георгијевска непријатељ је 
изводио нападаје са појачаном енергијом 
против утврђења на десној обали Висле 
и Нарева. Борбе су пмале необичноупо- 
ран карактер. Гсмиле њемачких љешева 
леже испред наших ограда. Ипак њемач- 
ка артиљерија која је развила непреки- 
дану интензивност, успјела је да ућутка 
наше топове и да разруши утврђења у 
сектору између НЈкре и Нарева, послије 
чега су се наши браниоии у сектору из- 
мсђу Шкреи Нарева, поред свих напора, 
морали повући на десну обалу Шкре. Та 
околност дозволила је Нијемцима да ус- 
редсриједе своје касније напоре на сјевер- 
ни сектор између Шкре и Висле.

Лондон. 6 августа. Недавне операције 
у Галипољском Полуострву састојале су 
у нападима на непријатељеве полажаје 
дуж јужног фронта, а на сектору Анзак 
искрцали смо знатне снаге у залив Сув- 
ле. Према исказима заробњеника, Турци 
су добили јака појачања за велики на- 
пад на наше положаје. Према томе наша 
акција је изведена 24 сата прије намјера- 
ване непријатељске акиије. Губитци су 
били врло велики на обје стране. Искр- 
цавење у Сувли било је врло добро ор- 
ганизовано и извршено помоћу флоте. 
Покожаје које смо освојили у току не- 
дјеље, утврдилп смо. Морал савезничких 
трупа је одличан.

Рим, 6. августа. У Триенту се настав- 
ља интензивно успјешно гађање наше 
артиљерије. У долини Секстена наше 
труне су освојиле другу линију ровова. 
И ако је непријатељ успио да се брзо 
извуче испред нашег гоњења. ипак смо 
заробили 2 официра и око 40 војника, 
заплијенивши много пушака, муниције и 
и осталог ратног матернјала.

Петроград, 7. августа. Главни Штаб 
Главнокомандујућег саопштава:

Велике снаге непријатељске флоте про- 
дрле су у залив Риге. Борба између на- 
ших и непријатељских бродова наставља 
се. На читавом фронту западно од Риге 
до доње Вилије без битне промјене.

Пошто су Нијемци заузели утврђења 
Ковна, остатак посаде придружио се тру- 
пама које заузимљу иоложаје западно од 



жељезничке линије Јаново—Кошедари. 
Јужно од Ковна наше трупе су остале 
још на станици на Њемену.

Од Осовца даље према југу, на чита- 
вом фронту дуж горњег Нарева и Буга, 
у току 5. и 6. авг., Нијемци су јако на- 
падали.

На десној обали Нарева, код Стрен- 
кова, Гуре, у сектору Страбља—Бјелск и 
код Липнице на 20 врста сјеверозападно 
од Бреста, нападаји наших трупа и даље 
задржавају непријатеља. Наша коњица 
припомогла је да одбијемо њемачку офан- 
сиву код Линнице, нападнувши велике 
непријатељске снаге.

На Бугу, источно од Владаве, непри- 
јатељ је на јуриш заузео десну обалу ри- 
јеке и од јутра 6 августа труди се да 
напредује према Пихтули.

Код Новгеоргијсвска, Нијемци пошго 
су заузели лијеву обалу Вкре, концентри- 
сали су своје напоре против сјеверног 
сектора који лежи западно Вкре све до 
Висле. Непрестаним бомбардовањем. си- 
пајући ураган метака, разорио је непри- 
јатељ готово све паше фортификације у 
овом сектору. У вече 5 августа Нијемци 
су опколили један фор у рејону Висни- 
слава, и за тим су на њега упутили сво- 
је колоне, и ако су имале огромних гу- 
битака у сектору Закрочин. То је примо- 
рало наше трупе да се повуку у ноћи 6. 
августа на линију старих форова испред 
централне одбране. Пошто су сјутрадан 
ватром разрушили два од овкх форова, 
Нијемци су послије низа крвавих јуриша 
заузели њихове развалине и онда отво- 
рили ватру на централну одбрану. Баци- 
ли смо у ваздух мост иа Нареву и на- 
пустили форове у сјеверном сектору.

Берлин, 8. августа, Волфова Агенција 
јавља из Цариграда под 7. августа да 
је Италија обавила рат Турској.

Цариград, 8. августа. Отоманска влада 
опозвала /е свога амбасадора у Риму.

Заштита италијанских поданика повје- 
рена је Америчким Сједињеним Држа- 
вама. Један секретар и два драгомана ита- 
лијапске амбасаде остали су у Цариграду.

Петроград, 8. августа. Главни Штаб 
Главнокомандујућег саопштава: У бор- 
бама у заливу Риге у току 5, 6 и 7 ав- 
густа непријатељски губитци пијесу били 
мањп од 2 торпиљера. Британски под- 
морски брод торпедирао је са успјехом 
јздну њемачку крстарицу. На сухоземном 
фронту од рејона Рпге до доње Вилије 
није било никакве промјене.

У Правцу Ковна, наше трупе задржа- 
вају непријатељску офансиву на путевима 
према Кошдари.

Између Нарева и Буга, на фронту О- 
совц-Бјелск-Високолитовск, 6 п 7 августа, 
није било стварне промјене. Наше трупе 
одбиле су низ нарочпто упорних напа- 
даја у рејону Бјелск—Кужнрево. Неприја- 
тељски губитци су огромни.

На Бугу, у рејону Бреста, није било 
никакве знатније промјене.

Код Новогеоргијевска било је жестоке 
борбе у ноћи од 7. авгусста. Нијемци су 
јуришали на цитаделу која лежи на де- 
сној обали Висле.

На осталом фронту без промјене.
Рим, 9. августа. Савезнички аероплани 

бомбардовали су Цариград, причинивши 
отромнч штету. Паника ]е била неопнсана.

Рим, 9. августа. Савезничка флота бом- 
бардовала је Смирну, знатно оштетивши 
лчку и чтврђења.

Из говора руског министра војног
Руски министар војни, генерал Полива- 

нов, држао је у Думи дугачак говор, који 
је био управо експозе досадашњих рат- 
них догађаја п стања на бојиштима. У ње- 
говом говору најважнијп је одломак о 
муницији, који овако гласи:

Најтежи и најнеповољнији за трајање 
рата задатак — снабдијевање је армија 
техничким средстима, која су под падзо- 
ром и руководством појединих одсјека, 
а најтеже је спабдијевање паше артиље- 
рије. Њемачка је у томе смислу, у смп- 
слу богатства артиљеријског снабдије- 
вања, обезбиједила надмоћ над нашом 
армијом и над армијама наших савезника. 
Она је то остварила на два начина: прп- 
премањем огромне резерве прије рата и 
прилагођавањем своје ипдустрије за ту 
производњу одмах по објави рата. Њена 
индустрија снабдијевала је прије рата 
својим производима цио свијет, а за ври- 
јеме рата, оспободивши се од снабдије- 
вања других држава, почела је радити 
само Хћ потребе њемачке војске. Надмоћ 
Нијемаца више од свега показала се у 
тешкој аргиљерији, у количини муниције, 
митраљеза и пушака. Они разоравају све 
дубоке опкопе муницијом са великим ко- 
личинама експлозивних материја, а своје 
опкопе бране митраљезима са најмањим 
количинама пјешадије.

Ако, као што се показује, побједа пли 
пораз зависи од количине метала, који 
треба донијети на ратиште, онда ми мо- 
рамо умјети развити и у нас оне врсте 

индустрије које ће припремати предмете 
за државну одбрану, а — више од свега 
— које ће припремати израду артиљериј- 
ске муниције. Француска је у томе учинила 
огромне успјехе. У Енглеској врше се у 
истоме смислу потребне мјере. Ситуација 
обијутих држава лакша је од наше, јер 
франпуска, а дијелом и енгкеска индустри 
ја, радиле су и у мирно доба на снабди- 
јевању ратним потребама, не само својих 
армија, него и армија других држава, па 
према томе њима је лакше да се прила- 
годе и изврше даље развијање те инду- 
стрије. Из детаљнијих и специјалних из- 
вјештаја ви ћете сазнати шта ;е и код 
нас урађено у области организовања ин- 
дустрије за потребе државне одбране, као 
и шта се сада ради уз припомоћ про- 
страног судјеловања друштвених снага.

Господо — завршио је А. Поливзнов — 
ви впдите са каквим се непријагељем бо 
рпмо. Рат са њиме не може бити друк- 
чије свршен, него ли побједом над њим, 
јер у противном случају, послије огром- 
них жртава и економских потреса, на- 
роди и Европи осјетпли би најтежи ја- 
рам немилосрдне и бездушне тевтонске 
снаге (Пљескање). Тај би јарам изазвао 
неодложну потребу за нову припрему 
свјетскога рата, нод још тежим погод- 
бама за његово вођење. Потребно је, не 
губећп времена, подијелити и на најбољи 
начин искорисгити заједнички рад свих 
лица и свих државних средстава за по 
јачање одбране наше државе. Его вам, 
господо. кратког али снажног програма 
наше опшге активности. Уложимо у тај 
програм и своје срце п своју душу, а 
закрилимо га сво^ својом вољом. Пам- 
тимо и дан п ноћ ријечи мопархове, које 
нам је недавно упутио:

„Господар Имерагор очекује од свих 
вјерних синова Русије, без разлике миш- 
љења и стања, удружену и заједничку ак- 
цију за потребе наше храбре војске“. 
(Дуготрајно пљескање).

Ћуте, мисле и раде
Енглези ћуте. По за чудо, овн сјеверња- 

цн кад проговоро, оин су рјечптијн одјуж- 
љака. Рјечнтпјн је Маколеј од Мирабоа н 
Карлајл од Репап-а, н Гледстоп од Мацпппја. 
Као да им сјеверпа хладпа магла пресује 
уста, те им се ријечп враћају напоно у 
мпсли, — Енглсзп ћуте и мисле. Код пас 
Срба постојн нзрека: двијо чуј, једпу реци! 
За Енглаве као да важк: Сго чуј, једпу рецн. 
Зато су цнјењепо епглеске рпјечн у свијоту. 
Шта ће па то рећп Епглеска? То питаље 
сталпо се чује у пеуморпој галами европског 
коптнпепта. А брптапско грапнгно острно 
стојн ћутљиво крај коптипепта као сфппкс 
украј пута, сгојн и мисли. Пикад се нише 
пије па овом острву ћутало пн мнслнло пн 
радпло, него што се чипи у овоме рату. Рат 
је дао цијелој Бритапији једап свечап нзглед. 
Кад сам у Фолкстону ступпо па енглеску 
зем&у, осјетио сам се, као кад улазим у Вест- 
мипстерску Абатију. Цнјело острво претво- 
рнло се у једап манастир, гдјо се ћути, 
мисли и ради.

У Дардапелнма је потопљепо пет ратпнх 
бродона! У јужпим земљама тај огромап гу- 
битак дао бп повод пебројеннм коментарима. 
Енглезима је то дало само повод, да још 
ввшо мнсле н раде. У Атлантнку је извршеп 
«падчовјечанскн» злочип са Лузптанијом, која 
је, као саркофаг са стотнне људских живота, 
нашла гроб па дпу океапском. У Енглеској 
се још јаче стегоше уста, још интензнвније 
се напрегао мозак н још енергнчннје згра- 
бпо посао. Цепелнпи се такмнче скоро по- 
сводневно са својом браћом сумарепима за 
рекорд у рушењу прпватних пмања и уби- 
јању пепаоружаних људи. Отровпе бомбе па- 
дају с цепелнна, отровпн гасовн гуше многе 
јупачке животе у шанчевнма Посведпевно се 
издаје дугачак сгупац у »Тајмсу« погннулих 
н рањеннх па бојишту. Но енглеско острво 
ћутн, мисли и ради.

Епглезн господаре данас океапом од Пола 
до Пола. Ако бн њнхова савезннчка дужпост 
била, да ослободе ову воду, опн су своју дуж- 
ност извапредпо нспупнли. — Дапас један 
Србип може путовати из Солупа кроз Суец, 
обнћн сву куглу земљипу и вратпти се кроз 
Гнбралтар у Солуп. 1! за све то врнјеме пу- 
товаће пријатељским епглескнм зелепнм пољем 
Енглеска свемоћ па водн ппкад у историјн 
пије у толикој мјери бнла остварепа пптп 
нкад толико ефикаспа, као сада. Пикад на 
суву пнје пи приблнжпо посгојала слнчна 
свемоћ једпе пације, као што је сада свемоћ 
Енглеза па мору. Рећп ћете: Вода је само 
пут! 11е, вода је вншо него пут. Опа пред- 
ставља и 9 десетина добрих стратегнјских 

позиција, које су, благодарећп овпм ћутљи- 
вим Британцима, данас у пашем посједу, а 
које би без њих биле у посједу Инјемаца. 
Пстнна доста би бнло баш п да море пред- 
ставља само пут. Јер тај пут чипи да савез- 
пицн пигдје пе гладују, да слободпо гран- 
спортирају војску, да узајампо комупнкују и 
па тај пачнп представљају једну пераздвојпу 
цјелину. А замнслнте, да је друкчнје; да, ре- 
цимо, Ипјемци вмају превласг па мору!

Њнховн бродовн стајалн бн сада под Со- 
луном, Кропштатом, Владивостоком, под Па- 
пуљем, Марсељом п Одесом, у Јафи и Бом- 
бају. 1! са свих овнх страна дапас би гами- 
зала њемачка војска н рикали побједопоспи 
хофицерн. 11 ко зна, колнко би се још парода 
борнло против пас рамо уз раме с Пруснма. 
Заиста, паша је срећа у томе, што ових 9 
десетипа добрпх стратегијскнх позицпја држе 
Епглези а пе Пнјемци.

Енглезн то све добро знају, по опн о гоме 
по говоре. Опи ћуте и мисле о својим за- 
слугама; опи мнсле и по ћуте о тућим за- 
слугама. Нијо било пи једпог пи пајмањег 
успјеха Руског, пли Фрапцуског, нлн Српског, 
а да овп ћутљпвн људп пијесу читавом по- 
хвалпом епопејом окитили. Наш српскн успјех 
па Рудпику и Космају пико у свнјегу пије 
толико прославпо, колико Епглезп. Готови да 
све својо успјехе с<*рго  регистрирају, опк ра- 
скошпо описују п велЛају успјехе својих 
савезпнка. Како су дпвпи дописи епглескпх 
допнсппка нз Русије, н како деликаптпи! Но 
како су год рјечити да похвале успјех, овн 
зампшљепи острвљапн тако су нсто рје- 
чвти п у септнмепталпој иоти — у опи- 
снвању савезпичких губитака и болова. Читаве 
бн се књиго могле саставити од члапака напн- 
саних о страдањима Србије од тифуса, сд 
опусгошепости, од оскудице. Псто тако н о 
Црпој Горп и Белгијн. Рекао бн човјек, да 
опн пемају свога страдања. Имају, н по мало, 
по ћуте и ћутке лнјече своје рапе н ћутке 
со опнру својој певољи.

Они су ћутке н замншљепо ослободилп 
цијело море од сјеверпог до јужпог појаса 
вјечитог леда. Но пијесу ту сталн. Опи по- 
мажу сад ослобођаватп суву земљу. Њпхове 
се трупе боро па Ппру и у Галипољу, п Мо- 
сопотамији, н у Јужној Африци. Опи су 
показалн падчовјечапски папор, да створо 
јодпу сувоземну војску за ополико педјеља, 
за колнко је годнпа стварапа ма која коп- 
типепталпа војска. Ми нз далока видимо 
владавипу Епглсске пад морем, но пе види- 
мо ово унутрашн.е гпгаптско нрегпућо њепо, 
које пије ман.е величапствепо пего и влада- 
випа морем. Марије је говорпо: Док ударим 
погом о земљу, нз земље ће пићн легијопн. 
'Го је била само једпа брбљива ријеч јуж- 
њачка. Краљ Ћорђе јо у истппн ћутке уда- 
рио ногом о земљу, и из земље су фактич- 
по сталн да ничу легијопн. 11 опи пичу пе- 
прекндпо. У томе се ннје Њемачка само пре- 
варнла, у томе се преварио цио свијет: цно 
свијот је сматрао бритапско острво као праз- 
ног дрвеног коња пред капијама Троје. Али 
се Албијоп показао још вјештији од Улиса. 
По оп о томе ћутн н мнсли.

Да једап комад земљо добије пнмбус ље- 
пото и величипо, треба да га да једап ве- 
лики човјек илн једна велика раса. У томо 
Карлајл има право. Прнјо Епглеза ово ма- 
гловнто и влажпо острво јо стајало пнско; 
изгледало је ровито, као да ће потонути у 
море — у вријеме свнх раса — чак н Рим- 
љапа. Данас опо стојн као грапнт чврсто, 
и чвршће од европског коптинента, и уз- 
диже се внсоко, више од Алпа. На тој уз- 
вишеној грапитној стпјепи сгоји једна пација 
као један човјек и као од Провиђења 
постављен стражар, — да будннм оком пратн 
свакн кут на земаљској нлапетн н сваки по- 
крет мнлијарде п по људскпх бића, свнх 
раса, свнх вјера, свих држава. Љегово око 
послнјо Божијег најјаспије внди н зпа зе- 
маљске ствари.

Оп мпого ћути, мпого мислп н мпого 
рЗДИ. Њујоршки „Српски Дневник".

Рат ће дуго трајати
Полуслужбена римска „Трибуна*  пише: 

Сада имамо четири кајзерова говора, 
као што имамо и четири јеванђеља, че- 
тири кардиналне истине, и многе лруге 
симболичне кватерне. И пошто су ти го- 
вори објављени свијету кроз њемачке 
новине, можемо држати да неће бити 
демантовани и да можемо о њима го- 
всрити.

Четири су говора, али је тон исти, као, 
што су исте аргументације, афирмације 
и пророчанства. Сви теже једноме нсто- 
ме циљу: да изврну историју и предста- 
ве Њемачку као праведну, заједно са 
оним другим симболом невиности, што 
се зове Аусгрија, које су биле жртве раз- 
бојничког нанада читаве једне банде. Но 
ова фалсификација налази најбоље де- 
мантовање у самим дипломатским доку- 
менгима, које је Њемачка објавила, као 
и у говорима њених нрвих политичара.

Када кајзер говори о патриотизму, о 
њемачкој енергији. њиховој онреми и гех- 
ничкој организацији, немамо шта нриго- 
ворити. Али не можемо примити кајзе- 
рова нророчанства и хвалисања о први- 
јенству њемачке науке, јер нити ће 
се испунити оно шго кајзер прориче, 
нити су Нијемци генијални проналазачи. 
Латински народи имали су увијек нрви- 
јенство у науци над Нијемцима; ови по- 
сљедњи су само дохватили туђу науку, 
усавршавали је и примјењивали је често 
на свој начин. Међутим „Ценелини*,  за- 
гушљиви гасови, мерзери од 420 и под- 
водне лађе немају ничега заједничког са 
науком.

У осталом, то су све споредне ствари; 
око што је главно у кајзеровим говорима, 
го је, што он једнако понавља, да је 
свршетак рата већ на помолу и да иде 
у сусрег својој солуцији, наравно оној 
коју је Њемачка замислила.

Остају двије претпоставке. Или је кај- 
зер заиста убјеђен у ово што говори, те 
не предвиђа какво.м ужасном разочарању 
иде у сусрет, јер повлачење руско и по 
нека добивена битка, на овоме или ономе 
сектору, неће измијенити страшну ствар- 
ност која чека Њемачку. Или је кајзер 
говорио за унутрешњост, рали умирења 
јавнога мишљења; а у томе случају ње- 
гове ријечи узимају у иностренству лруги 
значај и оне откривају више једну илу- 
зију, него потребу за култивисање једне 
илузије. Но то сијање није без онасно- 
сти нарочито кад лође час сазријевања.

У Њемачкој. у Аустрији и у Турској 
наговјештава се скорашње и срећно за- 
кључење рата. Међутим у Русији, у Ен- 
глеској, у Француској и у Игалији обја- 
вљује се, без усгезањз, да ће рат још 
дуго, дуго трајати. То значи да су у 
овим посљедњим^земљама ријешени, више 
него у оннма германскога блока, сагле- 
дати стварности у очи и дочекати је.

Дневник
Подјела Европе. Из Париза нам је по- 

слана једна географска мапа нове Европе, 
каква би имала бити послије рата (ЕФ- 
1еиг: Е. РђЈеоп, ЕЊгаЈге, 57. Кие КЈсћећеи). 
На више мјеста су у овој мапи границе 
будућих европских држава повучене не- 
правилно, прогивно узвишеним начслима 
нравде и слободе, ради којих се овај рат 
и води. Начело народности је поврије- 
ђено. Према овој мапи Румунија добија 
сав српски Банат до зидина Биограда; 
од нове самосталне чешке краљевине оду- 
зима се Моравска, која се даје Аустрији; 
Италија добија сву Крањску, чак и сву Хр- 
ватску са ЈЈиком и Бановином; Њемачка 
се расгура у неколико иотпуно независ- 
них држава, а Француска и Италнја од- 
вајају се од Њемачке широким неутрал- 
ннм зонама. Бугарској дају Дарданеле!! 
Могуће зато, што се према Савезни- 
цима толико лијепо понаша. Цариград и 
Босфор неутрални, а Русији — Русији, 
коју дапас називају спаситељицом човје- 
чанства, лијепе комплименте!

Биће да је и ова мапа каква нова 
аустро-њемачка интрига, као и она, која 
је недавно обЈављена у Милану, а према 
којој је све од Трста до Валоне, па и 
сами наш Бар, уступљено Италнји.

Овакве мапе само штету наносе општој 
и узвишеној ствари Савезника. Оне се 
у најмању руку могу назвати рачуном 
без крчмара.

Лијеп примјер честитости. Колико су 
код нас несразм ерно поскочиле цијене 
животним иамирницама и како је то ути- 
цало ни живот свега, а нарочито сиро- 
машнијега становништва, без сумње је 
свакоме добро познато. Ма колико да су 
појединци покушавали да бар на хљебу 
не буде зеленаштва, опет је њих тако 
мало, које жеља за добитком није дале- 
ко одвела.

У капетанији Љуботинско-Грађапској, 
у општини Доњо Селској, живи човјек, 
који у том погледу заслужује да се из- 
двоји и помене. То је Лука Илијин Ра- 
доман, 75-годишњи старац, чија су 4 сина 
данас у борбеној линији, 3 у Америци, 
док је један погинуо у српско-бугарском 
рату. Лука Илијин, знајући што је биједа 
и сиромаштина, јер је то сам нрије 15—20 
година најтеже искусио, продавао је на- 
роду за све ово вријеме жито по оној 
цијени, која је и у мирно доба уобнча- 
јена, избјегавајући одвратну спекулацију 
с људском храном у ратно доба. Тако 
ваља! Хвала му!

Штампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник Милан Павловић.


