
БРОЈ 67.ИИЈЕНА:
за Црну Гору на год. 10 перп., на по год.
5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА ЦРНУ Гору БРОЈ 10 ПАРА 

ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 Г1АРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ
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ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОД1
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Цетиње, 27. децембра.
Ловћен, света плапина, никад не- 

претуљено кандило пред ликом 
знамења српске слободе. од оно- 
јиад се од убојне вреве у темељи- 
ма тресе. Купа се у јуначкој крви 
својих дизних и дичних браниоца.

Ловћен, најљепши украс Црне 
Горе, најуздигнутији свјетионик у 
мрачним вјековима балканског роп- 
ства, сада је у највећој опасности, 
сада јеиајжешћом, најбјесомучнијом 
силом нападнут. Напад на њега, то 
је удар ножа у наше срце, у наше 
биће.

Одасвуда притиснути од далеко 
‘јнадмоћнијег иепријатеља, који је 

агнао остатке српске независности
)д врхове црногорских планина, 

с1и смо се физичким отпором и 
уздањем духа прибили уз, свакојем 
Србину и Славјанину, драги и свети 
Ловћен, да на њему изгинемо за 
слободу, за име и част Црне Горе.

Непрестана грмљава ловћенских 
топова, којом одјекује сва околина 
наше пријестонице, дубоко нам 
дира душу и навјештава нам до- 
лазак најодсуднијега часа нашега 
мучеништва, којем краја нема.

Горе срца!
, ЈгЛђ ОС одог.-, ка ш/чан без 
голема мријег јада“.

„Нема смрти без судњега дана, 
ни слободе без лелека“.

Не навикнути ни на каква земаљ- 
ска добра, наши храбри витезови, 
бранећи од непријатељскога налета, 
пбд ураганом топовске ватре, сва- 
ку стопу ловћенских литица, гину 
без јада, и записују златним писме- 
нима своју Отаџбину 
историје најчеститијих 
идеале човјечанства.

На Ловћен су сада 
погледи свега свијета, 
|ека види, како се Црногорац жрт- 

ује за слободу, за иајљепшу чо- 
гкову драгоцјеност.

Врховна Команда саопштава: 
Ситуација 23. децембра:
1) На сјеверном фронту јако ар- 

тиљеријско дјејство без резултата.
2) Источни фронт: Намојковач- 

'јДком одсјеку непријатељ је нападао 
/ безуспјешно Сухи Дол—Беране и 

! РожаЈ—Беране. Непријатељ је на- 
падао врло енергично цио дан на 

' наше положаје Году/ево—Годуша 
::ј—Влах—Турјак са снагом од 7 ба- 

таљона, 10 топова, 6 брдских ха- 
у убица и 6 митраљеза. Борба је 
^Гвођена цио дан, али су сви непри- 

№\јатељски напади одбијени. Данас 
се очекује главни напад на овим 
правцпма.

3) На западном фронту артиље- 
ри/ска борба. ПримЈећуЈе се јаче 
групирање неприЈатеља код Билећа 
и Требиња.

4) На фронту ловћенског одреда 
слаба арТћљеријска борба.

Један њемачки аероплан пао .је 
у МркоЈевиће.

5) На осталим фронтовима без 
важнијих промјена.

Ситуација 24. децембра:
7) Неиријатељ је у току 24. де- 

цембра предузео енергичан наиад
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на цио с/еверни и источни фронт 
од Лефертаре до Ругова. Напад 
/е извршен са нд/већом жестином 
према мојковачком одсјеку, а тако 
исто непри/атељ је енергично напао 
правцем Сухи—Дол—Беране и Ро- 
жај—Беране. Непријатељ је развио 
20 батаљона, 16 топова и више 
митраљеза. БорСја је вођена цио дан. 
У истоЈ су били, валики губитци са 
об/е стране, нарочито непријатељ- 
ски. Борба /е п.рестала пред ноћ, 
али је ноћас о&ет продужена. До 
сада одржани су сви положаји у 
нашим рукама„ осим што је не- 
приЈатељ освојио села: Годушу и 
Годујево, положа/е Влах и лијеви 
одсјек ТурЈака. Борба се продужује.

2. На осталшм фронтовима Јака 
артиљеријска ваггра.

Ситуација 25. децембра:
1) На сјевершом фронту јака ар- 

тиљеријска ватра.
2) На источном фронту: на мај- 

ковачком правцу наше трупе пре- 
дузеле су напад на непријатеља код 
Лепенца. Борба је билаврлоупорна, 
јер се ]е непријатељ бранио одлучно. 
Поједини положаЈп прелазили су 
из руке у руку; али напосљетку сви 
су остали у нашим рукама. Наши 
су губитци знатгни, а непријатески 
врло велики.

На правцу Рожај—Беране и Су- 
водол—Беране неприЈатељ је врло 
енергично нападао цио дан п во- 

уе у/арлш
надмоћности ксари/итељ је зиузео 
положај Турјак, наше трупе заузеле 
су положаје на лијевој обали ријеке 
ЈБешнице.

На правцу Пећ—Ругова непри- 
јатељ је енершчно нападао на на- 
ше положаје код Кућишта и сви 
су његови напади одби/ени.

3. На западном фронту неприја- 
тељ је отпочео напад од 7 сати 
из /утра, нарочито одсјек Валишта

-Гомилице, дје]ствујући силном 
артиљери/ском ватром из свију фо- 
рова и једне ратне лађе. На оста- 
лим одсјецима непријатељ је отва- 
рао цијелог дана ватру из сви/у 
сво/их батери/а, која је била врло 
јака. Пјешадијски напад ни/е пре- 
дузимао, већ само вршио артиље- 
ријску припрему.

4) Јутрос у 6 сати отпочео је 
напад на свима фронтовима Црне 
Горе.

Ситуација 26. децембра:
1. На с/еверном и источном фрон- 

ту цијелог дана вођене су огорчене 
борбе. На мојковачком правцу сви 
су непри/атељски напади одбијши. 
На правцу Беране—Рожај наше 
трупе предузеле су напад противу 
непријатеља на Тур/ак. Цио дан 
вођена је борба и око подне усп/ели 
смо повратити Турјак, али /е не- 
пријатељ по подне добио већа по- 
јачања, нарочито појавом једне ко- 
лоне од Мургаша ка Смиљевици 
принуђени смо на повлачење ка Бе- 
рану на положа/е на лијевој обали 
Лима.

У Ругови неприЈатељски напади 
одбијени су.

2. На западном фронту је не- 
при/атељ од Биоче Планине до 
Кличевца раном зором отворио јаку 
артиљеријску ватру. Ускоро /е пре- 
дузео напад са надмоћнијим сна- 
гама од Гацког према Вуч/ем Долу 
и на цијелом фронту Планик— 
Кличевац. Борба је вођена врло 
огорчено. Пред вече непри/атељ је 
успио освоЈити Планик, Вардар,

Плочу Г'раховску, Добриљицу, Бу- 
кову Градину и Херцегову Градину. 
Ноћашњим нападом повратили смо 
Добриљицу, Букову Гоадину и Хер- 
•цегову Градину.

3. На фоонту ловћенског одреда 
чепри/атељ је такође зором отпочео 
/апад на ци\елом фронту од Кли- 

Јевца до Мора. Нарочито је била 
Јжасна артиљери\ска ватра на од- 

,:\еку Крстац—Кук—Грбаљ. Непрљ 
атељ је дјејствовао топовима из 

(ви]у которских форова и из 2 кр- 
старице и 4 контраторпиљера. По- 
сли\е снажне припреме артиљери]- 
ском ватром при\ешао је у п\еша- 
т.и\ски напад. Борба \е вођена врло 
/горчено, али је неири\атељ заузео 
ело Мирац и подишао положау 
(ука и Крсца на блиско одсто\ање. 
Зорба \е продужена зором. Непри- 
атељ напада на овом фронту са 
снагом од 15.000 во\ника.

Дневник
Краљ на фронту. Његово Ве- 

. ичанство Краљ јуче и данас био 
ј-.: на фронту ловћенског одреда. 
Дуго вријеме је пратио ток огор- 
^ене битке.

Божићни дар рањеницима. Ње- 
10 Краљ. Височанство Књагињица 
Ксенија 22. децембра удостојила је 
Чвојом посјетом скадарску војну 
иолницу. Њено Височанство обила- 

ј!остиво се |/>а;питујући о њиховом 
стању и тјешећи их.

Том приликом Њено Краљ. Ви- 
сочанство предало је управнику 
болнице д-ру Иличковићу двије 
хиљаде перпера као божићни дар 
Њеног Величанства Краљице Ми- 
лене рањеним и болесним у ска- 
дарским болницама.

Милостива пажња Њеног Вели- 
чанства и Њеног Краљ. Височанства 
дубоко је дирнула све рањене и 
болесне. Управител> војне болнице 
д-р М. Иличковић у име рањених 
и болесних најпонизније захваљује 
Њеном Величанству Крал>ици и 
Њеном Краљ. Височанству Кња- 
гињици Ксенији на милостивоме 
старању.

Биле на Његушима. Њихова 
Краљ. Височанства Књагињице Ксе- 
нија и Вјера извезле су се данас 
на подне на аутомобилима Црве- 
нога Крста на Његуше, гдје су у- 
чествовале у пружању прве помо- 
ћи нашим рањеницима са Ловћена. 
Њихова Краљ. Височанства повра- 
тиле су се по подне са рањеници- 
ма на Цетиње.

Министарске вијести. Предсјед- 
ник Краљевске Владе г. Лазар Ми- 
јушковић и Министар Војни г. бри- 
гадир Р. Вешовић јуче су били 
отпутовали у Скадар, откуда су се 
данас вратили у пријестоницу.

Отпутовао. Његово Високопре- 
освештенство Митрополит Србије 
Димитрије отпутовао је у Скадар.

Њ. Екс. Г. Министар Француски 
на Цетињу, спријечен болешћу и 
нагомиланим радом, овијем путем 
дубоко захваљује свијема, који су 
му поводом Нове Године поднијели 
своја честитања.

Жали што није могао лично да 
свакоме понаособ захвали, па се 
користи овом приликом да им че- 
стита празнике Божића са најљеп- 
шим жељама за њих и њихову 
храбру Отаџбину.

ТЕЛЕГРАМИ
Русна оФанзива

Петроград, 24. дец. Непријатељ 
је евакуирао Черновицу. Руско на- 
предовање приморало је непријатеља 
да се из Черновица повуче на линију 
Заверки.

Лондон, 24. дец. Руси су постиг 
ли знатне успјехе између Ковела и 
румунске границе.

Париз, 24. Према телеграмима 
дописника „Тана“, Руси се сада 
налазе од Ковела далеко три до 
четири дана марша Велика је важ- 
ност ове жељезничке раскрснице која 
представља једину везу између це’н- 
трума аустро-њемачких армија и њи- 
ховог југоисточног фронта. Овдје су 
угрожена лијева крила непријатељ 
ска. Између Олика и ријеке Стрипе 
Руси су опет знатно напредовали, 
освојили земљишта око Стрипе и за- 
узели висове који доминирају Черно- 
вицама. Усљед ових најповијих рускх 
успјеха, налази се у опасносни да 
буде одсјечен онај дио њемачко-ауст- 
ријске војске којије на десној обали 
Дњестра на сјеверној римунској гра- 
ници.

Петроград, 25. децембра. Бојеви 
се продужавају сјеверноисточно од 
Черновица. Руско се напредовање 
наставља. Непријатељеви противна- 
пади одбијени су са великим гу- 
битцима пл њега. Руси су ззробили 
1061 вој1. *ка  и заплијенили четири 
митраљезн.

Париз, 25. дец. Лист „Тан“ из- 
вијештен је из Солуна, да је у та- 
мошњем аустријском консулату, по- 
слије преметачине, нађена повећа 
количина пушака, револвера, тур- 
ских застава и унифорама, фишек- 
лија и разних експлоизива. У при- 
суству представника штампе извр- 
шен је попис нађенога ратнот ма- 
теријала.

Њемачко-аустријсне новчане невоље
Париз, 24. дец. Швајцарски ли- 

стови поново пишу о падању кур- 
са њемачких и аустријских монета.

Лион, 25. дец. Из Женеве јав- 
љају да је опет почео падати курс 
њемачкој марки, исто тако и ау- 
стријској круни.

Са бапкансног бојишта
Малта, 24. дец. ЈеданЈфранцуски 

аероплан бацио је бомбе на бугар- 
ски логор између Петрича и Стру- 
мице. Штета бијаше знатна.

Са сјеверног бојишта
Петроград, 24. дец. Нијемци су 

покушали да пријеђу Двину код 
Елисана, али нијесу успјели. Код 
Барграда они су хтјели да продру 
до наших шанчева, али опет без 
успјеха. Руси су на средњој Стри- 
пи отворили офанзиву, заузели су 
село Бјелавинце и освојили су по- 
ложаје сјевероисточно од Черно- 
вице.

Злочинци оптужују
Лион, 24. дец. „Фремденблат“, 

орган бечкога Министарства Спољ- 
них Послова, вели да је хапшење 
њемачког и аустријског консула у 
Солуну један нови доказ у низу 
повреда међународнога права, које 
је у току овога рата учинио, Че- 
творни Сноразум корачаЈући пу 
тем грозота. Овоме гнушању не/» 
разлога што се тиче консула, ’
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и бројно на 
одаје најадаћени у отаџбину и у 
издржљиво3 незгода једне опсаде. 
јим се боре8 да 0 повреди међуна- 
пријатеља, лВа говоре они исти, који 
разнијех о згазили огњем и мачем 
слави сјенјцш свечано прокламоване

У потпу.ђуНардних закона, које су 
ни наши д0 назвали парчетом хар- 
ја у ово' 
се, над
годаре^ Бугарска звјерства
11 'Шриз, 24. дец. Бугари пљачкају 
Јј^вла на грчкој граници.

Са западног бојишта
Париз, 24. дец. Ућуткали смо 

двије њемачке батерије у околини 
Армантијера и растјерали њемачке 
одреде сјевероисточно од Ипра.

Лондон, 24. дец. Наше нове ар- 
тиљеријске операције сјевероисточ- 
но од Ипра свршиле се у нашу 
корист. Њемачки напади сјеверно 
од Албера били су безуспјешни. 
Наша топовска ватра покосила је 
њемачке трупе. Француско саоп- 
штење јавл>а о активности артиље- 
рије у Артоа и Вожима.

Париз, 25. дец. Сви њемачки на- 
пади код Тира потпуно су сузби- 
јени.

Њемачке онда! 
да је Нијемац

што ја никад не 
сталне, особите

Вилиам Хард:

Шта ви и ја дугујемо Енглеској,
Француској, Русији, Њемачкој?

— С енглеског (из „Еверибадис Магазипа* 4) 
превео Јово М. Богдановић —

_Јла Чарлес-а II., једног аг
ЈјтДра. и тако, први пут у св»

'•ампа Кр. Ц. Државне

Вођство духовне Европе! Водити је! То 
је био позив, склоност,

И свак је тада казао, 
„мистичан*.

То је било због тога, 
покушах, да дефинишем 
карактерне црте ниједног народа или расе.

Да го једном покушам учинити, ја ћу 
се примјера ради, обратити на Енглезе.

Енглез је „консервативан* 4. Да како! 
Кадгод баците погл.ед на њега и посмо- 
трите његов као камен интелекр ви ћете 
и нехотицс морати рећи:

„О, како је конзервативан!*  Г
Запитајмо се сад кад је он постао кон- 

зервативан?
Ја сам једанпут читао једну веома а- 

кутну француску књигу, писану при крају 
седамнаестог вијека, у којој се изврсно 
третираше опречност између ондашње 
француске сталности и епглеске промјењ- 
љивости.

И, заиста, за неких осам вјекова, Фран- 
цузи су учинили мало измјена и допуна 
у својој државној управи. Док Енглези, 
благодарећи својој тадањој манији за 
промјенама, за само иола вијека управ- 
љања собом. т. ј. од 1690. г., извршише 
сљедећа зла дјела:

Они се окренуше против својег пра- 
ведног владара, Чарлес-а I., збацише га 
с пријестола и одрубише му главу.

Затиим, уведоше у земљу једно без- 
владарско и безепископско државно ста- 
ње — стање потпуно антихришћанско, 
безвјерско.

Кад им се досади и овако државно 
стање, они га разрушише и дозволише, 
да се међу њима врати син погубљенога 
краља и заузме пријесто. Овај то учини. 
Али пе потраја дуго, а они устадоше по- 
ново против законите државне управе, 
бацише руке на насљедника пријестола, 
Џемс-а II. и брутално га прогнаше ван 
државе. И напосљетку:

Они узеше судбину пријестола у своје 
руке и па управу ;Енглеске доведоше 
странца, Вилиама од Оранџа, човјека без- 
божна, нечасна и дрска, коме по праву 
никад није припадао пријесто.

„Како конзервативно!44
Али то је било у вријеме несталности, 

када је Енглеска дала свијету модерну 
државну управу, слободну парламентарну 
институцију (устав). А то је дати свијету 
не само идеју, већ у велико и широко и 
практичну форму. Ми можемо са паж- 
њом говорити о објим хемисферама исто 
тзко као што је предсједник ховаршког 
универзитета, Ловел, у својој књизи, „У- 
праве и Странке Континеталне Европе*,  
с пажњом говорио о владавинама свјет- 
ског континенга:

„Главне дијелове енглеског уставног 
права примиле су остале већ сада устав- 
не државе и народи свијета*.

Вјерујте ми, да ми не дугујемо ништа 
;ише конзервативном Енглезу, него со- 

1Д/.0М (безћутном, надутом) Нијемцу. 
1’0, т. ј. то дуговање, припада ради- 

Енглезу, који је збацпо к нри-
Ут^НОГ

г
но манифестовао моћ парламентарне 
родне управенад дотадањим апсолу- 
тизмом.

У другом вијеку, енглески радикализам, 
пошто нам |е дао модерну државну у- 
праву, устав, продужио је да нам даје и 
модерну индустрију.

И није далеко дан, када ће производ- 
ња ствари за живот бити боље цијењена 
и када ће бити мање посјетилаца лондон- 
ском торњу.ја зише обожавалацаи пошто- 
ватеља мале колибице, у којој је Џемс 
Хергевс, неписмени вјештак и проналазач 
механике, ирви успио учинити осам ма- 
шинских обрта од један пут.

Слава, која кружи крилима, размахује 
прашињаву прошлост у циљу да покаже 
ватру, показати ће нам једнога дана, пот- 
пуно усијане и сјајне, велике фигуре: Хер- 
гревс-а, Кеи-а, Виет-а, Кромптон-а, Њу- 
коменен-а, Кертрајт-а,

Није њихова кривица, што нас је фа- 
брички систем, којега су они омогућили, 
довео до материјалке, економске биједе 
и што, поред баснославног богатства и 
изобиља, милијуни раднога народа оску- 
дијевају у свему. Није кривица Промете- 
јева, што ми са ватром, коју је он за нас 
украо са неба, горимо своје другове, 
браћу, сестре, дјецу — докле себе саме. 
Ови енглески проналазачи осамнаестог 
вијека дали су нам оруђа, с којима, само 
ако их будемо праведно и правилно иско- 
ришћавали, можемо постићи један ван- 
редно богат, велик и широк живот за 
човјечанство у опште: Они су нам дали 
и идеју и практику управљања огромних 
машина. Ништа сад не може одузети 
славу тој групи најкориснијих проналазача 
од кад свијет постоји.

То је било у Пепгвик-у, Нотинганшир, 
када је. при пут у свијету, откривена 
ткалачка машина. И та прва машина, не 
само своје врсте већ и осталих родова, 
била је не само успјешна у покретању точ- 
кова без људске помоћи, већ је на пот- 
пуно задовољство плела и произвађала 
тканине парном силом. Ту је била машина! 
И. гу је била парна сила!

У овој ствари деветнаести вијек је 
изгледао као јаје, које је осамнаести снио.

Па, онда, од куда доводи своје пори- 
јекло: шиваћа машина, машина за умо- 
тавање предива, парна помпа, локомо- 
тива, и т. д. Све су се у Енглеско^ на 
једном појавиле. И сад, можемо ми, дакле, 
рећп, да је Енглез по свом расном и 
националном карактеру радикалан, но- 
вотаран?

КаД бих могао да дам<е'‘?«тиван од- 
говор, ја бих рекао — не. V*  о, ја ћу на 
то питање одговорити прије ако себи 
поставим друго:

Зашто да, покрај косгима (ношња) 
Француске, које носе првијенство пред 
мал те на свим ношњама народа у сви- 
јету, постоји једно друго поље, и то мало 
једно, које је посве независно од костим 
диктатора париских? Зашто је и због 
чега то, да Лондон и данас, у кроју и 
стилу мушких одијела, носи рекорд и пред 
самим Паризом? Је ли то зато, што Ен- 
глези посједују особит таленат у усавр- 
шавању мушке робе, нарочито одијела, 
или не? Ја се, пошто сам се о том прет- 
ходно увјерио код самих Енглеза, не могу 
усудити ни мислити а камо ли рећи — <

Енглески канал и мушка ношња.
Ја ћу се забавити још мало са фамозним 

банкеташима германским, са научницима 
н мудрацима око пуних столова и рећи 
им коју ријеч о енглеском каналу. Зашто 
не, кад је то, бар 
посао?

Енглески канал, 
и широк, те зато 
оружани напад на 
глезима пуно право, да не дозволе својим 
краљевима држање великих, редовних 
војсака. А енглески краљеви, будући без 
редовних војсака, нијесу били у стању, 
да своју краљевску неприкосновеност и 
себе саме одбране од својих властитих 
поданика. Од тада у Енглеској почињг 
доба уставног државног живота, а с њим 
заједно и први енглески корак к њиховсј 
контроли мушке робе у свијету!

Будући енглески џентлмени нијесу би- 
ли строго обавезни, као остали европ- 
ски, краљу и његовим властима, они су 
одлазнли на поља слободног живота, 
Кретали се по својој вољи и давали се 
на отворена спортства, која су тако упе- 
чатљиза на мушкарце свију земаља.

У исто вријеме „обичан човјек44 у Ен- 
глеској, препорођен, ослобођен од мн- 
литаризма, феудализма и апсолутизма 
путем парламенгарног тријумфа, био је 
у могућности да се посвети свјесном и 
непрекидном трговачком раду. И тако је 
поред трговине, која је тада поглавито 
вођена са страним јдржавама, које про- 
извађаху памук, дошло питање бржег на- 
чина производње. Од тада у Енглеској 
настаје доба парне машине, а с’ њом за- 
Једно и другм енглески корак к њиховој 
контроли мушке робе у свијету!

Усљед нове машинске индустрије, нови 
фабрички систем, који је у Енглеској 

не.

за мене, гладак, лак

будући доста дубок 
и незгодан за сваки 
Енглеску, дао је Ен-

створен, дао јој је много прије него дру- 
гим државама једну доста велику доко- 
лишну и полудоколишну класу. И особе 
припадајуће овој класи, наравно, изађо- 
ше изван градова, по селима, шумама и 
пољима. гдје се поново одадоше усавр- 
шавању тјелесних вјештина, међу којима, 
да како, на првом мјесту спада лнјепи 
мушки спорт.

(Свршиће се)

Румунија и ввлики рат
Познати енглески публицист Се- 

тон Ватсон штампао је прије крат- 
ког времена у Лондону своју књигу 
„Румунија и велики рат“. Сетон 
објашњује узроке колебања румун- 
ске дипломатије и наводи пријед- 
логе за утицање Четворног Спора- 
зума на Румуннју.

У Румунији, вели он, има чигав 
низ „болесних мјеста", која јој не 
допуштају да своју судбину веже 
са судбином савезника.

’ За живота Краља Карола Руму- 
нија није ступила у рат само због 
тога, што је покојни Карол био 
члан куће Хохенцолерна. Чим је 
отпочео рат, покојни Краљ сазвао 
је Крунски Савјет и предложио — 
позивајући се на тајну конвенцију 
са Аустријом — да се ступи у рат 
против Тројног Споразума. На про- 
тест једног консервативца, Краљ је 
изјавио да је Румунија у истом по- 
ложају у којем је и Италија, али 
— по иронији судбине — на не- 
колико часова прије те сједнице, 
сазнало се да Италија није више 
у Тројном, Савезу. Краљ, који је 
тражио рат против Русије, остао 
је у мањини. Вели се, да је том 
приликом пок. Карол рекао:

„Не можете замислити, господо, 
како је бити сам у држави коју не 
можеш звати својом отаџбином!“ 
На то је одговорио један од при- 
сутних краљевих савјетника: „У 
миру сте, Величанство, могли водити 
•политику која се није слагала са 
чародним осјећајима, али је немо- 
гућно повести рат без народног 
пристанка“.

Књига има велики број прилога: 
географских карата, статистичких 
пријегледа и т. д.

Турски пријесто
— Ннјемци су промнјеннлн ред насљеђа 

у Царнграду —
Римском листу „Газета дел По- 

поло“ јављају из Каира, да је ње- 
мачка влада успјела да промијени 
ред насљеђа на турском пријесто- 
лу. Према томе Јусуф Изедин је 
искључен из насљедства.

Као што је познато престолона- 
сљедник Јусуф Изедин је против- 
ник њемачког утицаја у Цариграду.

■■■■■

Израиљско царство
— Акција за осннвање јеврејске државе —

Из Атине јаљају: Према телеграф- 
ским извјештајима из Цариграда, 
Турци су почели да се прибојавају 
акције Јевреја у Алексадрији за о- 
снивање велике јеврејске државе у 
Палестини. И доиста, сазнајемо, да 
су од почетка европског рата Јев- 
реји почели озбиљно да раде на ос- 
нивању израиљског царства. Чак се 
за то изабрала нарочита комисија 
од богатих Јевреја и страних ди- 
пломата, која има да ради за пос- 
тигнуће тога циља у повољномдре- 
нутку. Као центар те акције сматра 
се Александрија.

Нијемци желе мир са Русима
— Учинили су веђ неколнко покушаја —
Професор Симсон са Единбур- 

шког Универзитета, који се неки 
дан повратио из Русије, упутио је 
лондонском „Дели Крониклу“ сље- 
деће:

Нема ни најмање сумње да су 
Нијемци за посљедњих неколико 
мјесеци неколико пута понудили 
Русији мир. Њемачка би одмах

закључила мир, чим би Русија дала 
ма и најмањи знак, да је вољна 
да се повуче из борбе. Њемачка 
не би тражила ратну оштету. Она 
би била чак готова да поврати 
Русији сву територију, коју је оку- 
пирала, 
говачки 
љан по 
говачки 
вољном 
руско-јапанског рата, био је једно- 
стран у корист Њемачке.

Тешко је описати све разноврсне 
покушаје и нападе, које су Нијем- 
ци чинили на лојалност нашег са- 
везника. Нијемцима пријатељство 
Русије није потребно само зато, да 
би могли сву своју војску упутити 
на нас и Французе, већ и за то 
што је Русија неизмјерно богата и 
у њу би Нијемци могли увозити 
своје фабрикате у замјену за бога- 
ство руско.“

и да са Русијом учини тр- 
уговор, који би био пово- 
обје стране. Посљедњи тр- 
уговор, учињен под непо- 

руском ситуацијом због

Доживљаји једног Француског каплара
Између многобројних авантура из са- 

дањег ратовања заслужује пажњу и ова, 
чији је јунак каплар из четврте франиу- 
ске регименте.

24. августа 1914. једиа чета четврте 
регименте била је оикољена у једном селу 
у Арденима. Каиетан је наредио да се 
одступа. Каплар Јејсие изишао је из села 
Међу посљедњима. На крају села каплара 
изненади један одред улана и ои се мо- 
рао прикрити да би могао пуцати на 
тројииу, који су га гонили. Он је првога 
убио, другога је ранио, грећи ]е побјегао.

Каплар је тада покушао да нађе своју 
регименту кроз шрму, али је на осамде- 
сет корака при изласку из шуме дочекан 
њемачком паљбом. Он се сада увукао у 
један поток и претварао се да је мртав 
за три дана. Један коњаник на кљусету 
прошао је преко њега и ранио га по 
лијевој нози.

Чим му се учииило да нема у околини 
пепријатељских група, покушао је да се 
оријентише и испао на отворен пут, куда 
су пролазили фрапцуски заробљеници 
опкољени њемачким војницима.

Нијемци су га примијетили, управили 
пушке на њега и он је, да би избјегао 
сигурну смрт, допао ропства. Помијешан 
у групи са (Јвојим француским друговима, 
он је успио*  да умакне из њихове средине 
послије два часа са шест другова. Сва 
седморица умакли су у шуму и избјегли 
опасност.

Само двојица нашли се се сутрадан 
живи и здрави. Али, каплар је ускоро. 
изгубио и тог јединог друга и сам по- 
бјегао у једну шуму крај потока. Остао 
је ту четири дана без хране до тренутка 
када се усудио да се обрати једном се- 
љаку, који је туда пролазио. Он се тада 
упути мјесту гдје су биле њемачке стра- 
же и, обукавши грађанско одијело, срећ- 
но је прошао.

Непрестано тражећи своју регименту 
он је изашао на главни пут, српо ауто- 
мобил шефа главног њемачког штаба 
и шофер га упитао за најкраћи пут од 
X. за X. Он није хтио више наставити 
пут, већ је поново ушао у шуму.

Стигао је најзад у једно мјесто, гдје 
је логоровао један одред артиљерије. Ту 
су га строго испитивали. Бавећп се ов- 
дје до 20. септембра, удружио се са јед- 
ним Бретопцем и са њим је успио да 
пријеђе белгијску границу.

Дванаестак дана становали су на једном 
пољском добру сви док нијесу дошли 
Нијемци и све однијели. Морали су ста- 
новати до краја октобра по напуштеним 
зградама и хранити се једино кртолама.

Бвчка гатара
У Бечу живи једна тако звана „поли- 

тичка гатара* 4, која у високим круговима 
аустријске дипломатије ужива глас пра- 
вога пророка. Она живи у својој палати 
на дунавском каналу недалеко више 
„Ураније44, а гата и прориче само важне 
државне ствари.

Као што је познато, њена је заслуга 
и што бугарски краљ није у позну јесен 
1913, послије оноликих пропасти, абди- 
цирао. Он јој је лично ишао на ноге, 
и она га је савјетовала да не одступа. —

Прије шест мјесеци кад су се ствари 
на источном војишту стале окретати по- 
вољније по оружје аустро њемачко, га- 
тару је походио у строгом инкогниту 
насљедник аустријскога пријестола. Код 
ње је остао три четврти сахата, а по 
том је изашао отуда веома узрујан.

Шта је гатара пророковала, разумије 
се, не зна се у јавности, али од то доба 
стоји пред кућом њеном поуздана стража 
која унутра никога не пушта.

Власник и одговорни уредник Марко Драговић.


