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ЗА ЦРНУ Гору БРОЈ 10 ПАРА

ЗА СТРАНЕ ЗеМЉЕ БРОЈ 20 Г1АРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

А ДРЕСА:
„Вјесник" Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
„Ујезшк* 4 СеОДпб (Моп1епе^го) 

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјвсника* 

а претплату и огласе Администрацнји 

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 1. децембра
Седамнаест мјесеци великог ев- 

ропског рата дали су свакоме не- 
оборив наук: германске царевине 
својом бруталношћу, својом рели- 
гијом силе, својим методима, својом 
дивљачком филозофијом о непо- 
требности и бесправности слабијих 
и малобројних уводе у живот про- 
свјећенога човјечанства еру пакла.

Ово сграховито и незапамћено 
крвопролиће, запаЈвено једино во- 
љом Њемачке и Аустрије, само је 
продужење Француске Револуције. 
Ова је извојевала права човјекова, 
док ће ‘садашњи рат, међународна 
револуција, донијети побједу пра- 
вима свијех народа, великих и ма- 
лих. Фишек и батина, помоћу ко- 
јих су Берлин и Беч хтјели да на- 
чине од Европе огромну тамницу 
са згаженим и заробљеним наро- 
дима у њој, сваки дан се све више, 
као оно у почетцима Француске 
Револуцаје, измичу из руку тлачи- 
теља и претварају у егзекуцију над 
тиранијом.

Из Пеште се већ чуо глас про- 
теста противу њемачког империја- 
лизма. Ту је Њемачка одавно имала 
многобројне послушне слуге. И они 
прозиру, да побједа Њемачке значи 
пропаст самосталности Мађара.

Заслијепљени Бугари, који су ри- 
јетко кад у историји мудро схва- 
тали сопствене интересе, пошто су 
послужили као средство да се бр- 
же и лакше прегази Србија и от- 
вори Њемачкој пут за Царигради 
Солун, сад су истјерани из морав- 
ске и вардарске долине. На Нишу, 
Скопљу и Битољу вију се само ње- 
мачко-аустријске заставе. Софијски 
црнац, одигравши измећарску уло- 
гу, може сад да иде!

Германске царевине прошириле 
су земљиште ратних страхота, али 
се циљу нијесу приближиле. Од по- 
бједе су све даље. Кроз Белгију 
Њемачка је у почетку рата јурну- 
ла на Париз, да згази Француску. 
Дотле је Аустрији била оставила 
задатак, да цјелокупном снагбм др- 
жи у шаху Русију, која се спорије 
мобилизује. Белгија се поштено и 
јуначки одупрла, а Француска је 
разбила тевтонску прву навалу. Ме- 
ђутим, Аустрија је поклекнула на 
Карпатима, Италија је пришла ко- 
лу Савезника, положај бијаше за 
Беч и Берлин очајан, и тада се 
Њемачка према Француској утврди 
и готово сву силу пребаци у Гали- 
цију и потисну Русе, којима је не- 
стало муниције. Раширила је обруч 
око себе, али га није сломила. Рус- 
ка, француска и енглеска жива си- 
ла није уништена. На против, бива 
све јача и већа.

На Истоку ваљало је прискочити 
у помоћ Турској, која је била у 
ропцу. На путу је била Србија. Бу- 
гарско издајство, грчка и румунска 
неодлучност удружише се са не- 
довољним познавањем балканских 
прилика, и Вилхелму се отвори пут 
за Цариград. Српски народ, ма да 
је био увјерен, да се ова несрећа 
употребом вјештијих средстава и 
бржом примјеном истијех могла из- 
бјећи, ипак је понио крст на своју 
Голготу и остао је до крајности 
вјеран колу, у којем се налази. Не 
без разлога. Само са Савезницима 
његова је будућност, његово пот- 
пуно ослобођење и уједињење. На- 
ша тренутно трагична судбина ста- 
вила је на терет Савезника тешки 
морални дуг, који ће бити оби- 

лато враћен. Тај дуг, којем је из- 
вор у гњеву због повријеђене прав- 
де и слободе, већ је нашао израза 
у свечаним изјавама двојице са- 
везника, који су у свој државни 
програм ставили нову тачку: ства- 
рање јаких српских држава на Бал- 
кану.

Рат се мора завршити поразом 
Њемачке и Аустрије, ма колико 
још трајао.

Врховна Команда саопштава:
У току 28. новембра није било 

важнијих догађаја ни на једном 
фронту.

У току 29. новембра вођене су 
борбе на цпјслом фронту Санџачке 
Војске и Херцеговачког Одреда без 
резултата.ТЕЛЕГРАМИ

Савезници о њемачној тобожњој 
мираљубивости

Париз, 28. новембра. Француска 
штампа са подсмјехом пише о го- 
вору њемачког канцелара. Она вели, 
да канцелар непрестано збори о 
миру, али да му није вјеран. Даље 
пише да не треба вјеровати једном 
говору који је у њемачком парла- 
менту изречен по детаљно утврђе- 
ном плану. Овај говор имао је сврху 
да умири њемачки народ и уједно 
да му покаже како је непријатељ 
заслијепљен, јер је познато да је 
прије осам дана једна поворка од 
десет хиЈвада манифестаната дошла 
пред царски двор у Берлину кли- 
цала: тражимо мира и хљеба! „Ми 
очекујемо приједлоге за закључење 
мира“ — рекао је канцелар. — Ова 
недосЈБедност Бетмана Холвега неће 
поколебати савезнике у њиховој 
одлуци да рат продуже до постав- 
љенога циља.

Са балканског бојишта
Париз, 28. нов. Пошто се тра- 

жена веза на западу на десвом кри- 
лу српске војске није више могла 
одржати, француска команда одлу- 
чила је да се наше трупе на Црној 
Ријеци и код Криволака повуку са 
предњих положаја. Повлачење је 
извршено постепено и методично 
без потешкоћа, ма да су Бугари 
Французе у више махова нападали. 
Французи су заузели нови фронт 
у вези са Енглезима.

Солун, 28. нов. Французи су25’ 
овог мјесеца напустили своје поло- 
жаје сјеверно од Вирке и испра- 
вили свој фронт. Повлачење је из- 
вршено у реду. Ратни материјал је 
пренесен.

Малта, 28. нов. Енглеско саоп- 
штење гласи, да су Бугари у току 
25. нов. напали Енглезе код Дор- 
јана, да су продрли до предњих 
шанчева, али су били одбијени. По- 
што су Бугари поновили напад са 
јачим снагама, сузбили су Енглезе 
из њихових положаја. Енглези су 
се повукли на нову линију.

Париз, 29. нов. Бугари су јуче 
нападали на цио француски фронт 
у Маћедонији. Главни напад био 
је на нашем лијевом крилу. Напа- 
ди су одбијени.

На Дарданелима у току 25., 26., 
27., и 28. новембра први редови 
француски били су бомбардовани 
из топова свијех калибара. У исто 
доба страховига борба минама.

Париз, 30. новембра. Вршећи и 
даље покрете, наше трупе у Ма- 
ћедонији повукле су се ноћу између 
27. и 28. новембра на линију Кукуш 
—Дојран, и то без борбе. 28. нов. 
више бугарских напада било је од- 
бијено.

Малта, 30. новембра. На фронту 
С: везника у Маћедонији од сриједе 
и четвртка мир; трупе се у реду 
павлаче.

Париз, 30. новембра. Бугари су 
напали на цио француски фронт у 
Маћедонији, али без успјеха.

На Дарданелима Турци настав- 
љгју артиљеријски бој. У понедјеЈБ- 
ннк, уторник и петак били су же- 
стоко бомбардовани шанчеви прве 
линије, особито на крајњем десном 
крилу. Бој минама на објема оба- 
лама Дарданела.

Грчка против Савезника
Малта, 28. нов. Држање Г'рчке 

поодужава да узнемирава. Из Па- 
риза јављају, да су од понедјељника 
пр^дузете мјере за забрану извоза у 
Г'рчку.

Нова енглеска војска
Малта, 28. нов. Енглески Мини- 

стср Предсједник тражиће од пар- 
ламента одобрење за један нови ми- 
лијон војника.

Мађари желе мир
1ариз, 29. новембра. У мађарском 

парламенту граф Карољи јс изјавио: 
дошао је тренутак за закључење 
мира; рат смо повели да бисмо 
казнили Србију. То је сада оства- 
реио. Закључимо дакле мир.

Са западног бојишта
Париз, 29. нов. Артиљеријски 

двобој у Белгији у околини Дета као 
и у Аргоа код Били и.Боклинкура- 
У околини Роја француске патро- 
ле растјерале су на путу код Вие 
лерса њемачке трупе спроводници 
животних намирница. У Аргон- 
Французи су разрушили једну га. 
лерију у шанчевима.

Париз, 30. нов. (Званично) Ак- 
тивност француске артиљерије у 
Белгији као и рововских топова који 
су на више тачака ућуткали про- 
тивникове ручне бомбе. У сектору 
коте 193 Французи су успјешно 
бомбардовали три линије њемачких 
шанчева. Стална канонада у Во- 
жима; гдје снијег јако омета опе- 
рације.

Са сјеверног бојишта
Петроград, 30. новембра. Нема 

ништа ново на источном бојишту. 
Три руске торпедњаче потопиле су 
у Црном Мору на истоку од Бос- 
фора код острва Кепијана двије 
турске топовњаче и једну велику 
једрењачу.

Јединство Француске и Енглеске
Париз, 30. нов. Сер Едвард Греј 

и Лорд Киченер јуче су отпутовали 
из Париза. Сва предвиђена питања 
ријешена су потпуно споразумно. 
Једнака писмена упутства, снаб- 
дјевена потписима обадва мини- 
стра спољних послова, послана су 
у Атину шредставницима Енглеске 
и Француске. Слична упутства, пот- 
писана од Киченера и Жофра, по- 
слана су команди француско-енгле- 
ских трупа на Балкану.

Француска штампа пише: никада 
у влади није била тако чврста 

слога; Енглеска и Француска раде 
тако сложно као да су једна нација.

Генерал Кастелно јуче је наиме- 
нован за помоћника Жофрова и 
команданта армија на сјеверо источ- 
ном фронгу са титулом шефа ге- 
нерал-штаба. Штампа радосно по- 
здравЈва ово наименовање, које је 
у јавном мишљењу наишло на од- 
личан пријем.

Грчка попустипа. Повпачење Савезнина 
из Маћедоније

Атина, 30. нов. Мисли се да је 
Грчка попустила захтјеву Савезни- 
ка што се тиче војске у Маћедо- 
нији. Један дио грчке војске напуш- 
та Солун да се не би чиниле сметње 
француско-енглеским трупама.

Посланици Четворног Споразума 
предали су ноту предсједнику грч- 
ке владе. Одмах је сазвана мини- 
старска сједница.

Нереди у Берлину. Њамачка и Белгија
Копенхаген, 30. нов. У Берлину 

је потоњих дана била огромна на- 
родна манифестација у корист за- 
кључења мира. Полицији је треба- 
ло три часа да поврати ред. На- 
род је непрестано клицао: Желимо 4 
мир! Социјалистички лист „Фор- 
верц“ јавља, да му је цензура за- 
бранила свако коментарисање пре- 
треса у Рајхстагу.

Париз, 30. нов. Холандска штам- 
па, коментаришући скорашњи го- 
воп њем^чког капцелара у парла- 
менту, једнодушно признаје, да је 
Бетман Холвег једном за свагда 
разбио све илузије инадекодпри- 
јатеља мира. Иста штампа репро- 
дуцира говоре католичког послани- 
ка Спауна и социјалистичког по- 
сланика Ландберга, који су казали, 
да Њемачка има дужност у корист 
своје војничке безбиједности да а- 
нектира Белгију све до ријеке Ме- 
зе и да истој наметне такву војнич- 
ку и економску конвенцију, према 
којој ће имати самосталност само 
по имену

Кина опет царство
Њујорк, 30. нов. Пресбиро је 

примио вијест из Пекинга, да је 
Јан-Чи-Кај примио понуђени му 
пријесто у Кини.

Дневпик
Био у Подгорици. Његово Ве- 

личанство Краљ са Његовим Краљ 
Височанством Књазом Мирком био 
је јуче у Подгорици, откуда се си- 
ноћ вратио у иријестоницу.

Нашљедник Пријестола Крал.е- 
вине Србије. Његово Крал>ев. Вис. 
Нашљедник Пријестола Краљевине 
Србије Александар ономад је био 
допутовао из Скадра на Цетиње, да 
поздрави Њихова Величанства Кра- 
ља и Краљицу. Узвишени Дјед и 
Баба дочекали су Својега драгога 
Унука топло и срдачно, и у кругу 
Краљевске Породице милом госту 
указивана је најискренија љубав. 
Прекјуче у 11 час. прије подне Ње- 
говом Краљ. Височанству били су у 
Двору представљени чланови Крал,. 
Владе са већим бројем виших др- 
жавних чиновника.

Његово Краљ. Височанство На- 
шљедник Александар јуче прије под- 
не вратио се у Скадар.

Одликовани. Његово Величан- 
ство Краљ благоизволио је одли- 
ковати титулом сердара министра



војног г. бригадира Машана Божо- 
вића и начелника штаба Врховне 
Команде г. луковника П. Пешића.
Аероплани. Аустријски аероплани 

продужавају своју дивљачку акцију 
против мирног становништва у по- 
јединим нашим варошимм. Ономад 
су у Скадру, Улцињу и Бару ба- 
цили више бомба. У Скадру је по- 
гинула од домородаца и једна дје- 
војка. Госпођа Замбауер, супруга 
бив. аустријског конзула у Скадру, 
у својим мемоарима проливала је 
фарисејске сузе за скадарским ста- 
новништвом, које је, за вријеме 
наше опсадне војне, било изложено 
непријатностима. Ми смо се тада 
борили са непријатељском војском 
у утврђеној вароши, и племенита 
аустријска госпођа због тога је ула- 
гала протест у име хуманости, а 
сада аероплани њене отаџбине бом- 
бама убијају дјецу и жене те исте 
вароши, сада неутврђене. Хоће ли 
и сада госпођа Замбауер пролити 
коју сузу за скадарским становни- 
штвом, кад га, обезоружанога, бију 
аустријски аероплани?!

Војна моћ Њвмачне и Аустрије
Њемачка има 14 милијона људи 

од 18. до 45. године живота. Од 
почетка рата она је мобилизовала 
приближно 60% што износи от- 
прилике 8 милијона и 400.000 вој- 
ника. Од овога броја на францус- 
ком*је  фронту 1,800.000; на руском 
2 милијона. Према извјештајима из 
бечких службених кругова, Ње- 
мачка је до сада потпуно изгубила 
2 милијона војника, од којих је 
милијон и по погинулих, 400.000 
заробљених и 110 осакаћених са- 
вршено онеспособљених за војну 
службу. Поврх тога држи се да 
има 1,200.000 рањених и обоље- 
лих. Укупно 7 милијона војника. 
У њемачкој је остало још 1,400.000 
војника за унутрашњу службу, за 
гарнизоне, утврђења, за посједнуте 
ффба и п.оцуњдвање, на фронто- 
вима. Пошто је настала опасност 
да резерва буде сасвијемисцрпљена, 
влада је ријешила да се под за- 
ставу позову и људи од 45. до 50. 
године старости. Вјерује се, да ће 
на тај начин бити добијено још 
1,200.000 војника, који ће бити по- 
дијељени у двије категорије: за у- 
нутрашњу службу, и за одмјену 
оних трупа, које су биле по гар- 
низонима и освојеним непријатељ- 
ским земљама. Њемачка се, према 
томе, нада да ће на фронт моћи 
послати још милион војника. Овоме 
броју треба додати још пола мили- 
јона пребољелих од рана. Али и ова 
резерва неће моћи дуго истрајати.

Аустрија је у нешто повољнијем 
положају. Од почетка рата до кра- 
ја јуна ове године, она је мобили- 
сала 3,500.000. Потпуно је изгуби- 
ла половину одтога броја. До мје- 
сеца августа ове година према по- 
узданим изворима, Аустрија има у 
Русији 930.000, а у Србији 70.000 
заробљеника, 537.000 погинулих и 
90.000 потпуно оиеспособљених. 
Има велики број рањених и обо- 
љелих, који ће се вратити у фронт. 
Аустрији још преостаје за фронт 
руски и италијански и за унутраш- 
ње потребе 1,500.000, пошто у о- 
воме тренутку има до 500.000 ра- 
њених и болесних. Ностепено је 
мобилизовано до сад и мисли се 
да ће до краја фебруара 1916. би- 
ти мобилисано укупно још 4 ми- 
лиона (90%). Али овако велики 
проценат неће избацити војску до- 
бра квалитета. Највише ако 2 ми- 
лиона и 400.000 буду имала ври- 
једност. Укупна војна снага Ау- 
стрије оваква је: у почетку рата 
мобилизовано је 3^500.000; у току 
рата 4,000.000, свега 7 и по мили- 
јона. Од гога броја потпуно изгу- 
бљено 1,500.000; рањени и болесни 
700.000, на фронтовима и у уну- 

трашњој служби 4,200.000 војника. 
Кад се то одбије од 7,500.000 ко- 
лико је свега у стању мобилизовати, 
остаје јој још 3,300.000, од којега 
броја треба одузети број за уну- 
трашњу службу тако да за бојно 
поље остаје чистих највише два 
милијона. Према томе Њемачка и 
Аустрија су већ на измаку са својим 
резервама. Савезницима сада треба 
да је највећа брига да се ове ре- 
зерве не би попуниле усљед везе, 
коју су Нијемци преко Бугарске 
добили са Турском.

ћа МаНоп Тсћбцие.

Терор у Босни и Херцеговини
У току ове године у Босни и Хер- 

цеговини било је више велеиздајни- 
чких процеса. Први је био 3. марта 
ове године у Бањалуци противу 35 
ученика и 4 наставника тамошње 
реалке. Други је био у Сарајеву 12. 
маја против 10 ученика мостарске 
гимназије. Трећи 13. јула против 
65 ђака из Сарајева и Требиња. 
Четврти 13. септ. у Бихаћу против 
42 тузланска гимназиста. Оптужени 
припадају свима вјероисповијестима 
у Босни и Херцеговини. Аустрија 
их гони све без разлике. Омлади- 
на је, без разлике вјере, задојена 
мржњом против Хабзбуршке Мо- 
нархије. Оптужују је махом због 
злочина велеиздаје и сметања јав- 
нога мира. Међу оптуженима нема 
ниједног старијег од 15 година. Сви 
ови младићи црипадају организа- 
цији, која пропагира стварање ве- 
лике југословенске државе. Сваки 
је од њих осуђен на више година 
ТЗМНИЦе. 1.а №Ноп Тсћ^чие
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Савезнички зајам у Америци
Лондонски „Дејли Телеграф" има 

ову вијест из Њу-Јорка:
„У Америку је дошла једна англо- 

француска финансијска комисија 
која ће водити преговоре на 6в- 
дашњем тржишту о једном вели- 
ком зајму.

Чланови те комисије имали су 
већ неколико4 састанака с америч- 
ким банкарима. И ако до сада није 
још ништа поуздано утврђено, на 
берзи су увјерени да ће зајам из- 
носити суму од двјеста милиона 
фуната стерлинга (5 милИјарда фра- 
нака.)

Њемачка штампа у Америци већ 
је предузела кампању противу тога 
зајма, служећи се вјешто смишље- 
ним инсинуацијама, којима би хтје- 
ла да расхлади америчку публику.

Осим тога амерички Нијемци под- 
нијели су предсједнику Вилсону пе- 
тицију, којом моле да се савезни- 
цима не допусти закључивање зај- 
ма у Америци. Али је предсједник 
одбио да ради ма шта у томе прав- 
цу. јер он сматра да је закључи- 
вање зајма чисто трговачка ствар.

Без обзира на сву ту њемачку 
пропаганду, Американци показују 
према зајму веома велики интерес.

Данска и Њемачка
„Берлинер Локаланцајгер", пи- 

шући о расположењу у Данској, 
констатује да нико више не вјерује о 
неком „благонаклоном расположе- 
њу“ Данске према Њемачкој.

Данска штампа потпуно отворено 
објављује своје нерасположење пре- 
ма Њемачкој. Исто је тако несум- 
њив факт — вели овај берлински 
лист — да данско становништво, и 
поред коректне неутралности дан- 
ске владе, несумњиво мрзи и ње- 
мачку државу и њемачки народ.

Због тога „Берлинер Локаланцај- 
гер“ предлаже да се на најмању 
мјеру сведу лични односи са Дан- 
цима, а нарочито предлаже да ње- 
мачки путници престану посјећи- 
вати тако непријатељски располо- 
женог сусједа

Нијемци су уморни
Свуда се у Њемачкој, како јав- 

љају дански листови, осјећа умор 
од рата. Тај умор осјећа се у сви- 
ма сталежима, и почело је избијати 
отворено незадовољство.

Има врло много случајева да 
Нијемци покушавају на све могуће 
начине да се ослободе војне дуж- 
ности. У Саксонској, на примјер, 
оптужено је и затворено 13.000 
људи од почетка рата. Сви они 
покушали су да се ослободе војне 
дужности, и због тога су били под 
судом.

Дописници данских листова виђа- 
ју, како сами износе у својим до- 
писима, тешке призоре по берлин- 
ским улицама. Полиција се труди 
на Јзве могуће начине да прикрије 
овакве слике, али су оне тако че- 
сте и тако многобројне, да није 
могуће све сакрити.

Старци, на примјер, из ландштур- 
ма, полазећи на позиције, плакали 
су горко и проклињали су рат, Ње- 
мачку, па и цара. Њихове жене 
нарицале су на глас, презриво гле- 
дале на официре и грдиле их на 
глас.

У Берлину се војници обучавају 
увијек у три одреда од којих само 
један одред врши вјежбе са пуш- 
кама. Оскудица се осјећа не само 
у оружју, већ и у одјелу и војници 
се отворено жале и на слабу и рђа- 
ву храну.

Канву су замну спремали
Нијемци Енглезима

1912. годнне хтјели су да и.м вежу руке

Британско министарство спољних по- 
слова издало је један опширан извјештај 
о преговорима између снглеске и Ње- 
мачке у 1912-ој години. Извјештај гласи:

У „Норд-Дајче Алгемајне Цајтунг" пу- 
бликован је један неистинит извјештај о 
њемачко-енглеским преговорима у 1912. 
години. По њему изгледа да је Енглеска 
још тада одбила њемачки предлог за 
разложно иријатељство између те двије 
ДрЖШг Прт ТОЖ поин.уђдни. смо да 
изнесемо о томе факга на јавност.

У почетку 1912. годнне њемачки кан- 
иелар предао је енглеској влади ову ски- 
цу предлога:

1) Обје странке се обавезују узајамно 
у жељи за одржавањем мира.

2) Ни једна од њих неће припремати, 
нити учинити неизазван напад на другу, 
нити ће ући у комбинацију са којом дру- 
гом државом, која такцв напад спрема.

3) Ако једна од ове двије уговорне 
државе буде увучена у рат са једном или 
више држава а да није нападач, онда ће 
друга одржавати пријатељску иеутрал- 
иост и чиниће све своје напоре, да кон- 
фликт локализује.

4) Дужносг неутралности према овом 
уговору не односи с^ на уговоре, који 
већ постоје између једне од ових угова- 
рачких држава и које друге државе.

Ови услови, и ако ио спрљном обли- 
ку изгледају да су правични између Ње- 
мачке и Енглеске, били би врло неоправ- 
дани и једнострани у свом извођењу. 
Према тим условима Њемачкој би у слу- 
чају европског рата било слободно да 
помаже своје пријатеље, а Енглезима не.

Њемачка би увијек могла удесити да 
рат буде започет не о.д ње, већ од стра- 
не Аустрије. Ако би Аустрија и Русија 
ушле у рат, Њемачка би пришла у по- 
моћ Аустрији, као што се већ видјело, 
а чим би Русија била нападнута оддви- 
је силе, онда јој Француска мора да при- 
скочи у помоћ. Другим ријечима исказа- 
но Јњемачко обавијеицење за неутрал- 
ност бпло би без сваке вриједности, јер 
би она увијек могла да се брани потре- 
бом испуњења својих савезничких оба- 
веза, о чему говори у четвртој тачки 
својих приједлога. А Е.нглеска која је и- 
мала уговор само са Јапаном и Порту- 
галом, не би могла ђрискочити у по- 
моћ Француској. Према томе, за нас је 
било немогуће да стуиимо у такав спо- 
рззум.

Гроф Паул Волф—Метерних, тадањи 
њемачки амбасадор у Лондону, наваљи- 
вао је да ми учинимо против-приједлоге, 
Сер Едвард Греј, са одобрењем кабине- 
та, дао је од стране Ешглеске овај при- 
једлог: 

„Енглеска неће учинити напад на Ње- 
мачку, ако није изазвана, и не води пре- 
ма Њемачцој агресивну политику. Агре- 
сивност према Њемачкој није предмет ни 
у једном енглеском уговору са којом

другом државом, нити ће ЈЕнглеска чи- 
нити уговоре у којима би се предвиђала 
агресивност према Њемачкоји.

Грофу Волфу-Метерниху учинило се 
ово недовољно и тражио је да се учини 
сљедећи додатак:

„Енглеска ће. ирема томе, разумије се, 
остаги неутрална, ако Њемачкој буде на- 
турен рат са друге стране“.

Међутим, Сер Едвард Греј није могао 
на ово пристати. јер ако би Њемачка 
покушала да скрши Француску, онда 
Енглеска не би могла осгати неутрална. 
Међутим ако би Француска напала Ње- 
мачку, Сер Едвард је изјавио, да Енглеска 
не би помагала Француску.

Јасно је из овога да је Њемачка поку- 
шавала да задобије неутралност Енглеске 
по сваку цијену и у свакој могућности, 
јер ако би рагизбио, Њемачка би увијек 
тврдила да је њој рат наметнут и с пра- 
вом би од Енглеске тражила, да ова 
остане неутрална.

Одличан примјер за ово јесте садањи 
рат у коме Њемачка у пркос чињеници 
још увијек тврди, да је рат њој наметнут 
и да га она није изазвала. Чак и трећи 
члан Тројног Савеза, Италија, није при- 
знала да је Њемачка нападнута, већ да 
је Њемачка нападач.

НајЗад Сер Едвард Греј предложио је 
од стране Енглеске ову формулу:

„Пошто су Њемачка и Енглеска жељне 
да осигурају између себе мир*  и одрже 
пријатељске односе, то Енглеска изјав- 
љује да она нити ће учинити напад, нити 
ће учествовати у нападу на Њемачку, ако 
ова не изазове истии.

Сер Греј рекао је да неће да употреби 
ријеч „неутралности, јер би го значило 
више, него што су Енглези вољни да 
даду,

Цио овај преговор вођен је за то, да 
Нијемци са своје стране одустану од да- 
љег увећања своје флоте, а исто тако и 
Енглези. Канцелар њемачки тала је преко 
Метерниха извијестио Сер Едварда Греја, 
да био он могао учинити приједлог Кај- 
зеру, да одустане од законског пријед- 
кога за увећавање флоте само тако, ако 
од Енглеске добије гарантије о потпуној 
неутралности. У противном случају мора 
се примити у њемачком парламенту при- 
једлог законски за увећавање њемачке 
флоте.

На неколико дана доцније Метерних 
је добио од њемачког канцелара писмо. 
ла ће се законски приједлог о повећању 
њемачке флоге поднијеп и парламенту на 
одобрење, пошто Њемачка не може да 
лобије од Енглеске гарантије за апсо- 
лутну неутралност и 1ако су ови прего-

Подвиг руских авијатичара
Из Петрограда иакиадно саотцтавају 

детаље о иодвизима руских авијатичара 
који су одлетјели из опсадне тврђаве 
Ново-Георгијевска у посљедњим момен- 
тима и однијели собом заставе и друга 
важна докумеита.

Готово пред сам пад тврђаве, осам 
аероплана на којима су били пилоти офи- 
цири, узлетјели су по бурном времену, 
летећи по густим облацима, врло ниско, 
и управљајући се само помоћу компаса. 
Нијемци су их одмах примијетили и осули 
на њих паклену ватру из аутомобилских 
батерија и митраљева.

При свем том, авијатичари су срећно 
успјели ла прелете непријатељску линију 
и ако је апарат поручника Масаљског 
био изрешетан, погодило га је 48 митра- 
љеских зрна кроз крила.

Готово одмах по уласку непријатеља у 
посљедње форове Новогеоргијевска. ави- 
јатичари се у мало нијесу спустили у 
један њемачки логор због густе магле у 
којој су се налазили, али, благодарећи 
тој истој магли, могли су ипак да умакну.

Сви апарати, од којих је неколико 
имало по два-три путника, стигли су у 
Брест Литовск и на четири часа прије 
евакуације и уништења ове тврђаве и 
вароши.

Поручник Гринов одлетио је право у 
Главни Сгаи, гдје га је примио онда још 
Врховни Командант велики књаз Николај 
Николајевић и, честитајући му на хра- 
брости, одликовио га ордеиом Светог 
Ђорђа.

Друштво за смањивање оброка
У Берлину основано је „друштво за 

смањивање оброка*.  Чланови овога дру- 
штва хоће да смање употребу хране до 
минимума који је неопходан за одржање 
здравља и осим тога траже да се пости 
два пут у недјељи.

На челу овог новог испосничког дру- 
штва за сузбијање апетита налазе се не- 
колико виђенијех њемачких научника, бир- 
гермајстер Берлина и општински одбор- 
ници. Ово друштво строго осуђује бо- 
гаташе, који једу и уживају као и да не 
постоје страхоте европског рата.
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