
Извънредни новини от света!

ВОЙНА!
По телеграфа се предават нови и извънредно 
тревожни новини -  някои от големите 
Велики сили са обявили война на няколко 
неутрални страни. Практически целият 
континент е засегнат!
Германската Империя обявява война 
едно временно на Дания и Холандия. 
Редакцията ни предполага, че вероятно 
немският император има търкания с тези 
две нации относно придвижването по 
море и излаза на империята към световния 
океан. Засега нямаме друго обяснение, ще 
се чака изявление от страна на германското 
външно министерство.
Испанската Империя обявява война на 
Португалия. Предположенията са, че става 
дума за колониални въпроси и вероятно 
неразрешени проблеми някъде из колониите.
Кралство Швеция обявява война на 
кралство Норвегия. Вероятно шведите са 
решили да обединят целия Скандинавски 
полуостров под своя власт. Или също имат 
неразрешени въпроси около митническите 
тарифи при преминаването на стоки от 
Северно море към Балтика. Кой знае?
В допълнение към това, Австро-Унгарската 
империя публично предяви претенции 
към две балкански страни - Албания 
и Сърбия. Може би австрийците ще се 
възползват от евентуално отслабване на 
страните от региона след поредицата от 
балкански войни. Упорито вървят слухове 
за дипломатическа обиколка из региона на 
ерцхерцог Франц Фердинанд.
При всички случаи редакцията ще очаква 
прессъобщения от външните министерства 
на засегнатите страни за коментари и 
подробности.

Раздел наука, култура и изкуство
Италианците са най-интелигентни!
Професор Орландо представи миналата 
седмица в Берн резултатите от пет годишния 

си труд. Целият този продължителен 
период бележитият изследовател е провел 
в проучвания и замервания на черепите 
на хората от различни нации. В тях той е 
включил и изкопаемите останки на нашите 
предци също. По този начин, използвайки 
научни методи, е достигнал до наистина 
удивителни резултати!
Уважаеми читатели, вашият доверен 
редактор лично присъства на 
забележителната лекция, в която професор 
Орландо обяви за най-умни и съответно с най-
големи глави именно неговите сънародници 
- италианците. Уви, професорът затъна в 
твърде сложни термини и обяснения по 
средата на лекцията си, но поне основният 
му извод е ясен. В разразилата се след 
неговата лекция дискусия колегите му 
потънаха в скучни критики относно 
някакви особености на методиката му, но 
поне сега знаем със сигурност къде можем 
да намерим най-умните сред нас!
При приключването на речта му за 
съжаление имаше няколко прискърбни 
инцидента, но лично главният полицейски 
началник на полицията в Берн обеща, че 
ако господин Орландо за в бъдеще обявява 
намеренията си по-отрано, то лично той ще 
направи така, че за други подобни събития 
няма да има шанс.

Индустриалната експанзия води до война?
Ускоряването на индустриалното 
производство и на количествата 
произведени стомана, въглища и други 
материали, както и последствията от това, 
беше разгледано в изследването на професор 
Теодор Розенфелд. Ученият е сравнил 
количествените показатели на най-големите 
индустриални икономики на планетата с 
колониалната експанзия на Великите сили. 
И е направил два извода, с единият от които 
нашата редакция е съгласна, но другият 
ни се вижда противоречив. Господин 
професорът твърди, че индустриалната 
експанзия прави големите нации агресивни 
и за пример е дал индустриалната мощ и 



колониалната империя на Великобритания. 
Което е разбираемо за редакцията. Но 
вторият му извод, че индустриалната 
експанзия, търсенето на нови източници 
и пазари ще доведе до нова голяма война 
и то - забележете! - в близките години, 
ни се струва необосновано. Нима някой, 
който е с всичкия си, би твърдял, че е 
възможно да има война между Великите 
сили в днешния така взаимно обвързан в 
икономически план свят? Това ни се струва 
съвсем невероятно - няма начин ползите от 
взаимната търговия да излязат по- малки от 
ползите от завладяването на нови територии 
и разрушенията на войната.

Колонка на редактора
Предвид последните печални 
външнополитически събития, редакцията 
заявява, че въпреки дрънкането на оръжие, 
все пак не смята, че Великите сили реално 
смятат да воюват и че според нас мирът в 
света все още има шанс. В крайна сметка 
военните приготовления и учения са 
неизбежни - военните трябва да са заети 
с нещо, за да не натворят други беди, а 
икономиките на континента са твърде 
обвързани, за да има някакви ползи от нова 
голяма война. Вероятно до края на тази 
година ще има голям конгрес на Великите 
сили и може би части от картата на Европа 
ще бъдат преначертани, а цялото това 
дрънкане на оръжие е просто за заемане на 
по-добри дипломатически позиции.

Анализи
Военната тревога

През последните седмици във всички големи 
държави на континента започна нещо, 
което може да бъде определено единствено 
като скрита мобилизация. Всички страни 
разместват армии, някои по железопътните 
линии, други по пътищата. Навсякъде може 
да се видят придвижващи се дълги пехотни 
колони, задръстващи пътищата, кавалерия, 

щабни автомобили и снабдителни конвои.
Тъй като е малко вероятно всички тези 
сили да са едновременно на учение, нашите 
военни експерти излизат с различни версии. 
Полковникът от запаса Арбътнот, бивш 
ветеран от колониалните войски на Нейно 
величество, излиза с предположението, че 
Великите сили демонстрират военна мощ с 
цел да се избегне истински конфликт.
Генерал Диденхофен, също офицер от 
запаса, смята, че най-после е дошло 
неизбежната борба за място под слънцето, 
предсказана още преди време от известния 
философ и мизантроп Малтус. И че Великите 
сили неизбежно ще образуват два големи 
блока, които ще се бият до пълно изтощение 
- война, която неизбежно ще остави цяла 
Европа в руини.

ИЗВЪНРЕДНО!
В пресконференция, дадена в 
Амстердам, външните министри 
на Дания, Норвегия и Холандия 
изразиха загрижеността си 
относно избухването на война в 
техния спокоен регион. Датският 
министър беше придружен от 
адмирали и генерали, които явно 
са били част от делегация, търсеща 
подкрепа от други велики сили 
с цел спасяване на страната от 
анексация. Техният екип беше 
особено воинствено настроен и 
заплашваше, че «агресорът ще 
си получи заслуженото и ще 
завършим войната в Берлин!».


