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ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 19. октобра
Арбанија је још једнако на днев- 

ном реду.
Европским дипломатским канце- 

ларијама даЈе пуне руке посла. Неће 
га посвршавати ни за дуги низ го- 
дина. Дипломати ће можда прије 
пронаћи камен мудрости него ри- 
јешити питање, које су сами, без 
стварне потребе, створили и без и- 
каква оправдана разлога заплели.

Арбанија је мука данашње Ев- 
ропе првога ранга. Њена мука, а 
наше зло. Зло, на име, оваква, 
каква је од својијех твораца изба- 
чена у свијет са задатком, не да 
се сопственом снагом развија и живи, 
што јој и ми искрено желимо, већ 
да се посредством тајних туђин- 
ских подбадања са стране претвара 
у сметњу мирном напредовању сво- 
јих сусједа.

Због Арбаније Европа је допу- 
стила да се измијене и поруше у 
основи начела правденовогвремена.

Г1о међународном праву Арба- 
нија је већ држава, истина још без 
свијех обиЈвежја државе, али ипак 
с правима члана међународне за- 
једнице. У тој држави, коју је ство- 
рила европска неслога и жеља за 
одржањем мира, кују се завјере 
противу мира и спокојства њених 
сусједа. Из ње се предузимају от- 
ворени напади на границе сусједних 
држава, с којима Арбанија, по же- 
љи Европе, треба да живи у одно- 
сима добра сусједства и мира. Су- 

сједне државе бране се од тијех 
напада и ради њиховог онемогућа- 
вања предузимају оужане кораке 
за казну подстрекача. Савјест Ев- 
ропе сад се буни. Апелује се на 
човјекољубље нападнутих да буду 
благи у кажњавању. Траже од на- 
паднутих да поштују земл>иште 
нападача! ОбраЕају се нападнутима 
а не нападачу! Као да је крив на- 
паднути. Позивају се у помоћ звани 
и незвани, да заштите Арбанију од 
„напасти", која јој пријети од њепих 
сусједа. Нико из круга чинилаца, 
који створише гаква наопака схва- 
тања међународног права, није се 
узбунио противу неправде, коју 
трпе нападнути од организованих 
арнаутских упада. За љубав Арба- 
није и Арбанаса погажени су сви 
обзири међународне учтивости и 
начела правде у односима међу 
државама и народима. Арбаиији сва 
права, њеним сусједима само дуж- 
ности. Тако што историја међуна- 
роднога права није забиљежила.

Неприродна творевина, па извр- 
нути и појмови, који јој служе, и 
наопаки путеви, којима треба да 
иде у својем развићу. Арбанија је 
неприродна творевина данашње те- 
шке и замршене опште политичке 
ситуације у Европи. Њу је обра- 
зовао страх од већега зла. Њу је 
изнијела на површину неподобност 
за правилно рјешавање међународ- 
них питања. У питању Арбаније 
мођна Европа под самом собом 

лх>//<? темеље мира и задовољства.

Без ове је бриге лако могла бити. 
Није јој било потребно ово ново 
буре барута у које ђе првом не- 
сређном приликом испод крова тво- 
раца Арбаније улетјети варница. 
Опасност од тога пожара је стална. 
Она је доказ тромости и безбриж- 
ности онијех, који се играју са тијем 
опасним барутом. Нама је та опа- 
сност најближа. Нас се у првоме 
реду и највише тиче. Зато се про- 
тив ње свијема силама боримо, да 
је за времена отклонимо. Ми још 
пикако не иалазимо, да је питање 
Арбаније свршено, најмање нравич- 
но и правилно ријешено. Ко год 
буде хтио, да се то питање у ин- 
тересу општег мира час прије кон- 
солидује, у нама ђе првима имати 
потпору. Али нама се не чини, да 
је афера с ултиматумом угасила по- 
литичку ватру због Арбаније. Ул- 
тиматум је у ту ватру улио уље, 
што веома жалимо, јер искрено 
желимо, да с те стране будемо 
једном лишени невоља, а Европа 
брига.

Грчка и Италија
— Јужно-арбанашко нитање —

Г. Дем. Какламанос, грчки посланик 
на Квириналу, написао је један занимљив 
чланак о спору Грчке и Италије поводом 
ријешења јужно-арбанашког питања.’

Рад који је на самом мјесту започела 
јужно-арбанашка погранична комисија и 
дубока узруЈаност епирског становниш- 
тва — пише г. Какламанос — јасно и 
несумњиво' доказује сву важност и те- 
жипу епирског питања. Грчка тражи за 
себе у тој покрајини коју су њезине трупе 
прије толико мјесеци посјеле, иијело под- 
ручје јањинског н превеског санџака, већи 
дио сапџака Аргирокастро, затим у корич- 
ком санџаку корички и колонијски округ 
и половину округа Старово.

Спор се води око округа Корице и Ар- 
гирокастра. Корииа је жариште грчке кул- 
туре и та варош је од самог почетка по- 
казала да неће ништа да зна о каквом 
присаједињењу Арбанији. Она неће да над 
њом завлада једна културно нижа раса. 
Корица Је Атина Епира. Од 25.000 ста- 
новника, 20.000 су пунокрвни Грци. Му- 
слимани живе с њима у најљепшем складу. 
Корички Грци су претежном већином тр- 
говци који су се, пошто су обично у 
Египту стекли богатство, трајно настанили 
у отаџбини. Грчки карактер ове лијепе и 
економски напредне вароши морао је од- 
мах пасти у очи међународној комисији. 
Зар би могло да буде друкчије? У грчке 
школе у тој вароши иде сада 2130 ђака, 
готово десет процената цјелокупног ста- 
новнипЈтва. Једину арбанашку школу по- 
сјећује једва тридесет ђака, док око 100 
дјевојчица иду у једну американску школу 
у којој се учи и арбанашки. Добротворни 
заводи су искључиво грчки. Таква је, 
дакле, варош за коју хоће да тврде да 
је колијевка арбанашке културе. Ако се, 
даље, промисли да та варош живи у еко- 
номском саобраћају само са источним 
т|)жиштима и са Солуном, мора се приз- 
нати да њезино увлачење у Арбанију значи 
исто што и потпуна пропаст. Знам да је 
судбина те вароши већ у напријед за ко- 
мисију потпуно одлучена, али Грци се 
вазда сјећају пословице: Нема права про- 
тив права.

Комисија се о грчкој суштини вароши 
увјерила својим очима; она је била свје- 
док величанствене манифестацнје са којом 
је становништво утврдило своје нацио- 
нално осјећање и непоколебиву одлуку 
да неће да трпи ни под коју цијену не- 
правду коју хоће да му учине из произ- 
вољних политичких разлога. Ја сам увје- 
рен да ће ипак, ако не сви, аонобар не- 
колико чланова комисије, на темељу онога 
што су видјели и чули, подстаћи своје 
владе да одустану од своје одлуке, по 
принципу; сваком своје.

Што се тиче Аргирокастра, треба ли 

истицати опште познату ствар да се та 
варош, између свих епирских градова, 
најжешће онирала да њом завлада Али 
паша. У Хановим арбанашким студијама 
то је непобитно доказано. Филипсен један 
од најновијих албанслога, примјећује да 
Грци из Аргирокасгра сматрају арнаут- 
ски за варварски језик и негрчко сга- 
новништво мора да се служи грчким као 
саобраћајним језиком. У ствари, грчки 
официри су са немалим днвљењем кон- 
статовали да се у околини Аргирокастра 
говори чистији грчки језик него у околи- 
ни Атине. По статисгици екуменског на- 
тријархата, у санџаку Аргирокастро живи 
97964 Грка и 54421 муслиман. Статистика 
Амадориа Вирђилиа набројала је у ва- 
роши и околици 50 грчких школа са 1916 
ђака. Грчки каракгер ових крајева још је 
уочљивији у делвинској кази гдје је, по 
посљедњој отоманској статистици од 
1908, од 21836 душа било 12231 Грка и. 
осим Муслимана, само 4155 Арнауга. Грци 
су имали овдје, по Амадориу, 24 школе 
и са 1063 ђака. Кад би у осталом земља 
била претежноарбанашкатадаби Арнаути 
били у вријеме рата пошгедили делвин- 
ски округ. Мјесто гога су они попалили 
више од 60 села и поклали становнике 
који се нијесу могли брзо спасити у јуж- 
ни Епир и у Грчку.

Послије аустроог ултпматума
Успјех ултиматума

Биоградска полуслужбена „Са- 
моуправа" пише:

Неки аустријски листови наводе, 
како је ултиматум, који је сушта 
пренагљеност по оцјени штампе ско- 
ро цијеле Јевропе, вратио престиж 
Аустро-Угарске у Биограду. Допу- 
стиће нам се да посумњамо у тач- 
ност те оцјене. У сваком случају, 
задобивање престижа путем улти- 
матума, морала би бити специјал- 
ност аустро-угарске дипломатије. 
Међу тим, можемо поуздано увје- 
рити бечкога колегу, да је тај ко- 
рак оставио рђав утисак у Србији...

Путпуности ради, морамо рећи, 
да и у Бечу има листова, чија се 
оцјена о поменутом кораку аустро- 
угарске дипломатије поклапа са о- 
цјеном осталих јевропских листова, 
и који логичније гледају на пошље- 
дице тога корака. Што се нас ти- 
че, ми морамо само жалити што је, 
једном непотребном пренагљенош- 
ћу, задат осјетан удар једној стру- 
ји, која је отварала врло лијепе из- 
гледе за будућност аустро-српских 
односа. Апсурдно би било тврдити, 
да та пренагљеност може остати 
без реперкусије на расположење у 
Србији, по коме је требала да се 
укаже сва потребна пажња свако- 
дневним, реалним интересима двију 
земал>а. Надајмо се ипак, да ђе 
вријеме излијечити и ту погрешку. 
и отворити мах за јачу одмјереност 
и расудљивост у односима међу 
двијема земљама,' које најважнији 
интереси њихови упуђују на памет- 
не и корисне споразуме...

Клемансо против политике Тројног
Споразума

Из Париза јављају:
Овдашња штампа замјера ди- 

пломатији Тројног Споразума, што 
непрестано попушта Аустро-угар- 
ској, односно Тројном Савезу. Кле- 
мансо вели у листу „Ом Ј1ибр“: 
„Тројни Споразум не може вјечито 
попуштати, зато би требало још 
сада предвидјети и спремити мо- 
менат, када се неће морати да по- 
клони пред сабљом — Њемачке“.

Стање још озбиљно
Ма да је Србија повукла своју

војску из Арбаније и тијем одго-

Што се тиче сукоба у хришћанском 
селу Борову, не би било ничега да нијесу 
извјесна господа, иротив народних оби- 
чаја, силом улазила у куће да исиитују 
жене. Енглески предсједник комисије на- 
шао је да је узбућеност народа ради 
овога оправдана, и извинио се код ста- 
ријих људи у селу.

У осталом, не да се разумјети зашто 
се придаје толика важност што у једној 
или другој кући ова или она жена или 
који чобанин говори једним другим је- 
зиком. Егнографски карактер једне земље 
не доказује се по појединачним појавама, 
већ по колективној свијести и по вољи 
становништва да припадаЈу једној извјес- 
ној националној политичкој цјелини. Мо- 
дерна наука о државном праву не доз- 
вољава да се у то сумња. Као што и 
породица, тако и држава пронада ако не 
ужива љубав својих чланова. Епирски 
народ је најодлучније показао у свеча- 
ним манифестацијама своју одвратност 
према присаједињењу Арбанији. Његово 
национално осјећање и његова културна 
потреба немају са Арбанијом никаквих 
додирних гачака. Ако велике силе хоће 
да заЈамче мир у овом дијелу Балкана, 
треба да се чувају одлука које се про- 
тиве природни.м осјећајима народа, остав- 
љајући му што му по праву припада.

ворила захтјеву сусједне монархије, 
замршени политички положај, ство- 
рен упадима Арнаута и аустриским 
ултиматумом, још једнако је неја- 
сан и озбиљан.

Са ге стране ни далековиди ди- 
пломати какве Велике Силе не могу 
тачно рећи шта носи дан, шта ноћ.

Арбанија је јабука зависти, сурев- 
њивости и раздора најприје међу 
савезницама Аустријом и Италијом.

Арбанија је и на даље сметња 
мирном развијању Црне Горе, Ср- 
бије и Грчке.

Арбанија је нелрестано опасна 
по европски мир.

Наше и србијанске трупе пову- 
<оше се са земљишта аутономне 
Арбаније, и снд треба чекати како 
ће се тамо догађаји развити.

У јужној Арбанији, којој Европа 
још није одредила границе, букти 
завада међу Грцима и Арнаутима. 
Италија се ставила на страну по- 
тоњих. Грци су ускипјели гњевом 
противу Италије.

Амбасадорска Реунија
Штампа ТроЈног Споразума ја- 

вља, да ђе се у Лондону опет 
отворити конференција посланика 
Великих Сила. Циљ је састанку, да 
се претресе држање Аустрије про- 
тив Србије због Арбаније и да се 
нађе начин, како ће се створити 
јемства, да Арнаути више не чине 
упаде у земљиште Црне Горе и 
Србије.

Аустриске делегације
Аустриске делегације састају се 18. но- 

вембра по новом календару у Бечу. У њи- 
ма ће се раснрављати питања спољашње 
политике. Састанак делегација с нестрп- 
љењем се очекује, да се види како ће 
гроф Берхтолд бранити своју политику 
послије Букурешког Мира.

Поводом састанка делегација бечка „Н. 
Сл. Г1реса“ пише:

Како ће свијет изгледати 18. новембра, 
тешко је предсказати с обзиром на не- 
престану узнемиреност. Балкански мирје 
нешто непоуздано. Рат је до душе пре- 
стао, али немири трају. Час одовуда. час 
одонуда долазе вијести о немирима и 
нередима. Добар познавалац Балкана ка- 
кав је аустриски посланик у Цариграду 
Палавићини рекао је да је положај на 
Балкану још једнако озбиљан и да не- 
предвиђени случајеви могу донијети нову 
опасност. Посланик каже, да на Балкану 
национална питања нијесу ријешсна, већ



још више заплетена(?). Букурешки Мир 
дао је свакој од балканских држава ве- 
лике националне мањине, и притисак на 
ове може изазвати нове заплете.

Толико г. посланик.
Жао нам је што не дијелимо његов 

песимизам што се тиче стања на Балкану 
и устанка „потиштених14 националних ма- 
њина. Кад бисмо били увјерени, да се 
иза тога песимнзма не крију и скр'»мне 
тајне жеље, да се на Балкану не дође до 
мира, ми се на та пророчанства аустри- 
ског дипломате не би ни осврнули.

Истина је, да је па Балкану стање још 
ровито. Али то је пошљедица једног ве- 
ликог рата и с њиме везаних промјена, 
које су разрушиле труле основе назад- 
њачке владавине. Балканске националне 
мањине остаће на миру, буду ли им из- 
вјесни непријатељи дали мира да се раз- 
вијају. Са Балкана неће пријетити никаква 
узбуна, ако се у Арбанију пе буде тајно 
увозило оружје и ако се бугарским ко- 
митаџијама не буду давала средства за 
прављење нереда. Иа и буде ли на Бал- 
кану опет немира. узрок неће биги у не*  
задовољству тобоже потишгених нацио- 
налних мањина, већ у тајним утицајима са 
добро нам познате стране. која највећи 
свој неуспјех гледа у утврђивању одре- 
даба Букурешког Мира.

Књаз Арбаније
Са задовољством јављају бечки 

иолуслужбени листови, да је принц 
од Вида примио понуду, да буде 
Књаз Арбаније.

11ови Књаз тражио је извршење 
три услова прије но што засједне 
на вулкански пријесто анархистичне 
Арбаније.

Први је, да му Аустрија и Ита- 
лија зајемче цивилисту, па и у оно- 
ме случају, ако би морао Арбанију 
напустити.

Други је, да се прије његова до- 
ласка у Арбанију из исте повуку 
стране трупе.

Трећи је, да у управљању зем- 
ЉОМ има одријешене руке.

За први услов дан му је већ пис- 
мени пристанак. Други је већ из- 
вршен, а трећи — то ће се видјети, 
кад Арбанија у истини буде пот- 
пуно независна од својих заштит- 
ница.

Са новога Балкана
Пошљедице ултиматума. Новосадски 

„Браник" пише:
„Бечки политички фактори у својој 

акииЈп против Србије и Црне Горе осло- 
нили су су се па то, да обадвиЈе групе 
европскпх велесила хоће пошто по то 
да одрже мир и да избјегну велику опас- 
ност европског рата. Према томемогла је 
аустро-угарска монархија пријетити ра- 
том и Црној Гори и Србији, па дијелити 
шамаре и десно и лијево члановима Тро|- 
нога Споразума. То је тако било са Ска- 
дром, са Бугарском, па сада са Арбани-

ПОДЛИСТАК
Важност извиднице у рату

Прво нзвиђање у васојевнћској бригади
— Радс Ст. Марић, редов-извиђач —

Једна мзмеђу најдоликатннјих служба у 
рату, јесте без сумњо, извидпнчка служба. 
Добро оргапнзована н уређена нзвпдпица је 
душа војске, — и као шго се згодно каже 
— њене очн. Од нзвндничке службе често 
пута зависн успјех плн пеуспјех читавог од- 
реда војске. Пзвнђање принципнјелпо, нма за 
циљ: проучавање пепрнјатељског пвложајл, тс 
н снимањо плапа истог; сазнање непрнјатељ- 
ске снаге у нјешаднјн, артиљернјн н другнм 
родовнма оружја, н евентуалпо: гдјо бн се 
п са којом снагом непрвјатељ у дапом слу- 
чнју успјешпо напастн .могао.

Радв тога сви извјештаји о вршењу нзвнд- 
ннчке службе, или извјештаји који се нпаче 
односе на исту — поред нсцрпности, која се 
парочито захтијева — морају садржаватн 
само утврђене чнњенице и факта, јер у 
протнвпом случају свакл и најмања нетачност, 
одпоспо злоупотреба, повлачп собом осјетну 
закопску одговорпост.

Уетановл тога рода оружја код нас је тек 
у сво.м зачетку. II ако млада по свом постап- 
ку, опа је ниак, у прошла два рата, с пра- 
во.м могу рећн, сјајпо вршпла своје дужности, 
подиосећн необично.м издржљивошћу ратне 
тегобе н опасности. Да Је наша пзвидиица 
корнсно послужпла пашој храброј војсцн, мо- 

јом погледом на најновији осмодневни 
ултиматум Србији.

Али је врло значајно при тој акцији 
монархије, да баш њезини савезници ни- 
јесу иоказали воље да подупиру нашу 
политику. Монархија при жељи ревизије 
букурешкога мира остала је усамљена. И 
Њемачка и Италија одлучно су одбиле 
ревизију, па чак и честиталеу Букурешту.

Политика која се данас води у Бечу. 
сасвијем је иротивна и вољн становниш- 
гва монархије и интересима монархије. 
Србија. кад је пристала да повуче своје 
трупе из Арбаније. није то чинила ушљед 
осмодневног ултиматума Беча, него баш 
ушљед савјета Тројнога Споразума. Из- 
гледа, као да је речено Србији: ово ће 
бити пошљедњи шамар Тројном Спора- 
зуму, а ми ћемо се побринути да се 
више не аранжира против Србије, што 
се аранжирало са упадом Арнаута у 
Србију.

За Србију је неизмјерна добит, што 
су у Бечу учинили гу неспретност, да 
Србији пошљу осмодневни ултиматум, 
Јавна гласила у Француској, Русији и Ен 
глеској ужасно су огорчена, да је аустро- 
угарска монархија себи присвојила но- 
ступак у погледу Арбаније, који смије 
припадати само свима велесилама".

Нов одбранбени балкански савез. Ца- 
риградски лист „Тасфир и Ефкијар" јав- 
ља. како је грчки министар-предсједник 
Веницелос изјавио сараднику тога листа, 
који је нутовао из Атине на Крит, ово: 
Када се закључи мнр између Турске и 
Грчке, Грчка ће закључити одбранбени 
савез са Србијом, Румунијом И Црном 
Гором, у који ћемо позвати да уђе и 
Турска. Ну Турска се нретходно мора 
обвезаги, да ће се залагати за одбрану 
европских посједа својих нових савез- 
ника. Када се закључи грчко турски мир. 
|а ћу одмах отићи у Цариград, да се 
разговарам са турским државницима. У- 
вјерен сам, да ће коначно бити ријешена 
нитања, која дају повода неспоразумима.

Други балкански савез. Петроградски 
листови јављају, да се ради на образо- 
вању још једног новог балканског савеза. 
У Бечу и Берлину се баве мншл.у, да се 
створи савез. у којему би биле Бугарска, 
Румунија(?), Турска и Албанија. То би дак- 
ле био савез против Србије, Црне Горе н 
Грчке. Сарадницн петрогралских листова 
пигали су бугарског посланика у Петро- 
граду, генерала Ратка Димитријева, да 
ли су истините оне вијести о том дру- 
гом савезу, који би имао да послужи 
Тројном Савезу. Димитријев је одговорио, 
да су те вијести преране, јер Бугарска, 
којој треба доста времена и истрајна 
рада. да се опорави од недаћа и изну- 
рености, засада неће улазити ни у какав 
савез. (А са Турском је већ га склопила). 
Димитријев је нризнао, да у Бугарској 
јако нагињу Албанији, јер и једна и друга
н.мају још обрачунавања са Србијом. — 
Није искључено, да ће бечке дипломате 
успјети, да створе турско-бугарско-ал- 
бански савез, али је искључено, да у тај 
савез уђе и Румунија, коју интереси ве- 
зују за Србију и Грчку.

Сазонов о својем путу
Руски министар иностраних дјела 

Сазонов дао је о свом иуту у Па- 
риз и Берлин ову изјаву:

гао бнх павести много конкретннх примјера, 
које сам као учесннк н очевидац видио, али 
о томе други пут. Садч ћу само толико рећи: 
патриотска је дужност надлежних, да ову 
младу установу што боље развнју, прошнре 
и унанриједе, јер нашој нацији предстоје у 
будућпостн и даље свете дужпостн..........

Паша храбра брнгада, на челу са својнм 
командантом, ђенералом Вешовпкем, већ од 
пола ноћи путује. Густи редовн војпика по- 
степепо со пен.у уз срмена брда горостасног 
Зелетнна. Послије првог баталиона иде митра- 
љешко одјељење, нзвиђачн н брдска брнгадна 
артиљерија, па за тим родом остали батали- 
опи по четама. За свакож четом гопи се 
четна комора, а за свакнм баталпопом бата- 
лионска. Све је па свом мјесту, уредпо и 
спромпо. Корача се гихо, одважно, смјело и 
са пувим поуздањем у побЈеду. Војнпци су 
весели п росположени. Ћеретају међу собом 
н шале се са коморџијама — старцима и 
дјочацнма — задиркујућн их. НајвеЕма их 
занима питање: хоке ли доћн до рата или 
но? Живо днскутују о томе питању, нзпосећн 
при том разне комбнпације.

— Вала. ако ови иашн главари не хтје- 
пу заратити са Турчнном, ми их, војницн, 
нећемо дуго пн молнги, но ћемо сами уда- 
рнти на њега — велн један војпнк.

— Оћемо, божја ти вјера, па пукло куд 
пукло, јер се овако више но може — рече 
другн, на п1то мпозипа њпх, као у један 
глас, прпхватнше:

Мој пут у Париз и Берлин није 
имао неко нарочито обиљежје. За 
то није било стварних политичких 
разлога. Мој боравак у Француској 
пружио ми је прилику да посјетим 
пријестоницу те земље и да се раз- 
говорим са француским државни- 
цима. Разговор. који сам имао са 
министром предсједником и мини- 
стром иностр. дјела, дао ми је 
прилику, да са осјећајима живога 
задовољства потврдим пуну саглас- 
ност у обостраним погледима. Из- 
мјена мисли, коју сам учинио у 
Паризу. поново је доказала да по- 
стоји између Русије и Француске 
хармонија, која битно обиљежава 
наше односе.

Враћајући се кући преко Ње- 
мачке, користио сам се приликом, 
да посјетим Берлин и видим ње- 
мачке државнике. На мојем састан- 
ку са канцеларом Бетманом Холве- 
гом дотакнут је општи положај у 
Европи као и разна друга питања. 
Разговор са државним канцеларом 
учинио је на мене веома пријатан 
утисак и дао ми је доказ, да ње- 
мачка полигика тежи истом циљу 
као и руска, наиме одржању европ- 
ског и балканског мира, као и 
чувању територијалног постојећег 
стања у азијским посједима Турске.

Разговор вођен у Берлину до- 
нио је сагласност између Русије и 
Њемачке у погледу на реформе у 
Јерменији.

111то се тиче положаја на Бал- 
кану, Сазонов је рекао, да се нада 
да ће нестати жалосног раздора 
међу балканским државама, које ће 
схватити важност међусобних при- 
јатељских односа.

Сазонов на крају вели, да Лон- 
донска Конференција још није свр- 
шила свој задатак, јер непрестано 
се појављују нова питања за ри- 
јешење.

Диевнин
Парастос Владици Раду. Пово- 

дом дана смрти Митрополита 11е- 
тра II. (Владике Рада) данас је у 
манастирској цркви био свечани на- 
растос за покој душе великог по- 
којника. На парастосу је био при- 
сутан Његово Величанство Краљ.

Министарске сједнице. У канце- 
ларији Министарског Савјета одр- 
жано је нотоњих дана више ми- 
нистарских сједница, на којима су 
претресани важни државни посло- 
ви, особито финансиска питања.

Захвалност Пећанаца. Годиш- 
њица ослобођења прослављена је

— Оћемо....... оћемо.......

Освапу и 26. септембар. Даи је туробан 
и мутан. Сигпа јесеља кпша иагло роси. Обла- 
ци магле, као влакиа вуне, притислн хори- 
зонт. С времена на вријеме духие илаппнски 
иовјетарац, те угодно расхладн зајаиуреиа и 
зиојава лица умориих војника. Кат-када мо- 
нотоио зафнјуче сјевер, растјера маглу и мо- 
мепталио укаже ромаитичност окоаннх впсова. 
Мирнс боровине н клокотање хладпих ила- 
ипискнх извора осјећа со па сваком кораку. 
Ма да јо туробни јесењи дап, ирнрода те 
освјежава и крнјепн, јер су предјелп, по 
којима сс крећемо, ромаитични. Ту се човјек 
осјећа пријатно, те и лакше сиоси фпзнчке 
напоре.

На самој грапнци, у днвноЈ боровој шуми, 
иаређеио је да се иочпне.

Трсбало се мало прихватити, јер ко зпа 
шта ће доциије бнтн! Одмах се свако даде 
иа посао: пеко палаже огањ, неко снјече ме- 
со, пеко градн ражњеве, неко залаже. тек 
све идо јеоноставно и брзо као — што се 
каже иа машнну. У гдјекога нађе се 
и ио чашица добре шљиве — злу пе тре- 
бала — да се «сквасе уста>....

Ми извпђачи починусмо крзј једиог нзво- 
ра, и, по угледу иа остале, похнтасмо да 
чим ирије спремимо ручак. С нама су и на- 
ши официрн — потпоручници: Вуксап Ве- 
шовић н Стекаи Поповнћ, људи каквп се 
само пожељети могу. По тек што бнјасмо 

на најсвечанији начин у Пећи. Том 
приликом Пећанци сј' похитали да 
телеграмом изјаве своју најдубљу 
оданост и благодарност Његовом 
Величанству Краљу Ослободиоцу. 
Његово Величансто Краљ Господар 
изволио је захвалити топлим и о- 
чинским ријечима својим драгим 
Пећанцима на њиховим изјавама 
оданости, захвалности и традици- 
оналних симпатија.

Пећанци су се сјетили овом све- 
чаном приликом Источног Одреда 
црногорске војске који ]е под ко- 
мандом бригадира-сердара г. Јанка 
Вукотића освојио и ослободио Пећ, 
да даду видљива знака своје бла- 
годарности. Изабрали су у свеча- 
ној сједници г. бригадира-сердара 
почасним грађанином Пећи. Г. 11ред- 
сједник Министарског Савјета зах- 
валио је дирљивим ријечима на 
њиховом поздраву и на почасти 
коју су му указали.

Лучин-дан. Поводом преставље- 
ња блаженоупокојеног Митрополи- 
та и Господара Црне Горе Петра I. 
(Св. Нетра Цетињског), јуче је у 
манастирској саборној цркви слу- 
жеиа свечана архијерејска служба, 
на којој је присуствовао Његово 
Величанство Краљ са члановима 
Владе и великодостојницима. Црква 
је била пуна побожног народа.

Т Патријарх Лукијан Богдано- 
вић. Нађено је мртво тијело Кар- 
ловачког патријарха Лукијана Бог- 
дановића, који је прије мјесец и по 
несрећним случајем пао у провали- 
ју једне ријеке у Гаштајну и ту на- 
шао смрт. Дуго је било тражено 
његово тијело, и тек пријепетдана 
избацила га је вода на површину. 
Комисија је утврдила да је нађеии 
л>еш патријарха Богдановића. Ти- 
јело ће бити пренесено у Карлов- 
це, гдје ће у сриједу бити свеча- 
но сахрањено.

Нова велеиздаја. У телеграму из 
Рима „Пти Паризијен" има ово са- 
општење: „I 1рема информацијама 
из Ријеке, аустро-угарска полиција 
открила је распрострањено удру- 
жење, чији су чланови већим дије- 
лом студенти, а коме је био циљ 
да припрема образовање једне сло- 
венске државе под суверенитетом 
биоградске владе. Ово удружење 
простирало би се на Босну и Хер- 
цеговину, Далмацију, Ријеку, Хрват- 
ску, Крањску, Истру и Трст“.

Разумије се да ће и ово бити 
нова клевета, којој су извор и на- 
мјере добро познати.

Уређење пријестонице. За пред- 
сједника пријестоничке општине по- 

почели јести, долази ордонаис команданта бри- 
гаде, и, салутирајући пред официрима, саоп- 
штн и.м, да их зове комапдант. Официри се 
одмах дигоше и одоше. Пије дуго потрајало, 
па се вратише. Видимо е се враћају задо- 
вољпи н расположепи, па и ми осјећамо не- 
ко задовољство. Упрлп поглед у њих, па 
чисто не дншемо.

— Браћо, нека буде сво спремно, јер ће- 
мо се, у име Божнјо, кроз 5 мнпута, кре- 
нутн у нзвнђање у правцу Гребепа — ре- 
коше официри.

— Срећпо, да Бог да! — повнкасмо.
— Стога — наставља офнцнр — уре- 

дпте своје ствари. Торбице, кабаннце и све 
друго оставићете код коморџија. Собом узми- 
ге само нушке и довољно муннције.

Потпупо спремпн н у фроиту очекујемо 
комапду за полазак. Војннци пз пјешадпЈе, 
у малнм групама, стали око нас н разгова- 
рају о нама.

— Лијепн момцн — вели један. — Ви- 
днш, како су свн згодни и младн.

— Добра војска. — Богами су брато и 
бирапн — одговара му друг, који до њега 
стојаше.

— Напрнјед, марш — командује офииир.
— Срећап пут, браћо — захори се око 

нас.
— Хвала! У здрављу да се внднмо — 

одговорисмо нм н крепусмо......
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стављен је г. Спасоје Пилетиђ. Ми 
се радујемо што је на чело упра- 
ве пријестоничке општине стављена 
млада, образована и просвјећена 
снага. У толте погледу учињен је 
корак унапријед, што се може по- 
здравити искреним задовољством. 
Управа пријестоничке општине до- 
ста је дуго сматрана као нешто 
споредно и узгредно, као синекура 
за задовољење појединих лично- 
сти. А међутим њен је значај ва- 
жан и н>ен задатак тежак. Од до- 
бре управе пријестоничке општине 
много зависи напредак пријестони- 
це и с истијем подизање нашега 
угледа. Уређење наше пријестони- 
ми стављамо у исти ред са првим 
државним питањима. Овако како 
је до сад било ни дана даље не 
треба да остане. Пријестоница је 
наше огледало, које је страноме 
свијету најближе при руци, да у 
њем види сав дух напретка, којим 
дишемо. На ово важно питање, 
које је, ушљед проширења отаџби- 
не, постало неодложно, ми ћемо 
се ускоро опет вратити и њиме се 
опширније позабавити.

Пријестоничке касапнице. Из 
редова грађанства често се појав- 
љују жалбе на пријестоничке касап- 
нице, на рђаво месо и неподесан 
начин продаје истога. Месо је, твр- 
ди се у жалбама, од неко доба 
по квалитегу испод сваке вријед- 
ности. Начин продаје тешко пада 
на терет сиротнијем и средњем ди- 
јелу грађанства. Најприје бивају 
подмирени велики потрошачи, а за 
сиромашније што остане. Може се 
замислити, какав је квалитет тога 
остатка, кад се и велики потроша- 
чи жале на рђаво месо. Надлежни 
би требали да нареде најстрожију 
контролу над нашим касапницама, 
које ће пазити тачно на ред и чи- 
стоћу и савјесно мотрити, да се не 
би продавало месо болесне стоке, 
а исто тако да се забрани да 
се цијена месу одређује према 
личностима које купују. Санитет- 
ска власт би требала претход- 

по озбиљно да прегледа стоку 
одређену за клање, како се не би 
клале којекакве цркотине. А већ о 
чистоћи у самим касапницама не 
треба ни говорити! Ми ћемо се на 
ове невоље нашега грађанства чеш- 
ће враћати, не би ли се једном 
надлежни постарали, да нашу при- 
јестоницу уреде и у њој поправе 
најобичније услове живота.

Сапрстена. Г. РадомирОрлински 
Кривокапић, пјесник, чиновник ми- 
нистарства просвјете и цркв. по- 
слова, вјерио се 22. септембра, а

Да би у пзвиђаљу постпглп памнјељепи 
паш циљ, офицнрн су пашдн за потребпо, 
да нас раздијеле у двије једпаке групе.

Групи, са коЈом оде иотпоручнвк Поповнћ, 
сгаљено је у дужност, да се крећо у црав- 
иу плапиие Висптора, пагнљући подпожју 
Гребена радн одржанања везе са другом гру- 
пом потпоручпика Вешовнћа, која се имала 
крећати днректпнм правцем пут Гробена, вп- 
са који межи југозападно од Гуспња на 5 —6 
километара.

Ношто је за овај сжучај устаповљепа спв- 
цијалпа сигпализацнја, групе се поздравнше 
и кретоше се свака на своју страну рнјетким 
стрељачким ланцем, разумије со пошто су 
претходпо изаслате патроле по правилима 
извиднпчке службе.

Заљегли смо дубоко у турску границу. 
Земљпште је перавпо п брдовито, мјестимице 
покривепо боровом п јеловом гором. Пзвпђа 
ље Је ншло доста споро и тешко, једно због 

ведико магло п падања кише, а друго због 

песразмјерно шпроког терепа у односу према 
броју војпика. Поред гога морадм смо пћи 
са највећом опрезпошћу. јер смо — приро- 
дпо је — рачупали на могућност: пли да 
се с непријатељем, просе у прса сретемо, или 
да евентуалпо пабасамо на његову стражу. 
Паш положај био је фактички и опасан н 
тежак, алн «коме 1>ог помаже, сви му не 

жу ништа>1. . .  

вјенчаће се 10. новембра ове године 
са Г-цом Станицом, кћерком по- 
којног Ника Попова Мартиновића. 
Честитамо.

Забавник
О радијуму. Послије природњачког 

и љекарског конгреса, који се недавно 
одржао у Бечу, живо се расправља у 
европскоЈ*  шгампи о новом елементу — 
радијуму, његовим одликама, скупоћи, па- 
творењу и т. д. Има болести које се могу 
излијечитн само употребом радијума. Али 
радиЈум је ужасно скуп, тако да њега 
могу употребити за лијек само богаташи. 
Проучава се, међутим начин, како би се 
п сиромасима прибавио овај лијек. Тако 
је један хуманигарпи Енглез, по имену 
Сир Ернест Касел, поклонио једној бол- 
ници по грама радијума под тим увјетом. 
да се њиме смије лијечити само сиротиња. 
Грам радијума стоји око пола милиона 
круна.

Звијери у штајерским Алпима. Већ 
је неколико биљежака било по новинама 
о по|ави опасних звјери на подножју 
штајерских Ална. Већ неколико мјесеци 
изводи се гу, с времена на вријеме, прави 
покољ међу марвом и стоком тамошњег 
становнишгва, а све су експедиције, које 
су трагале за овим звјерима, остале без- 
успјешне. Чак се не зна ни о каквој се 
врсти звјеради овдје радн и како су оне 
у ге крајеве доспјеле. Најновији извјештаји 
међутим тврде, да се ради о једном лаву, 
трима вуцима и једној хи|ени. Држи се, 
да су те звјерке побјегле из неке мена- 
жерије, која се у новембру прошле го- 
дине налазила у мјесту недалеко од Граца. 
Неке одбјегле животиње те менажерије 
ухваћене су и враћене власништву, а 
некима се, веле, заметнуо траг. То би 
имале бити ове, које проузрокују толику 
пггегу и страву сада, у свој околини. У 
Аустрији је због овога била читава у- 
збуна, а у Шгајерској се развило тијем 
поводом суЈевјерје.

Слаби пород у Француској. Познато 
је. да становништво у Француској из го- 
дине у годину опада. Ово може довести 
до веома озбиљних пошљедица. По нај- 
новијем попнсу има у Француској до 11 
милиона брачних парова; од тих је 2 ми- 
лиона уопште без Д|еце, 7 милиона има 
по једно, двоје, или ређе - троје дјеце, 
а тек остала 2 милиона имају више дјеие. 
|едан од узрока овог слабог порода је, 
свакако, и мали морал којп влада у Фран- 
цуској.

0 руској журналистици. Занимљива 
је статистика о развоЈу руске журналис- 
тике, од г. 1905.. кад. је Русија добила 
устав. Прије гога имала је Русија само 
14 дневника, а послије устава искрсли су 
силни такви листови. до 110 на броју. Дз- 
нас има у европско) Русији 379 дневника, 
а у азијској 32. У Сибирији долази један 
дневник на 291.000 становника,у Пољској 
на 277 000, у Кавказу на 278 000, у европ- 
ској Русији на 241.000, а у Руском Тур- 
кестану на 167.000 сгановника.

Утјеха носоњама. У једној старој фран- 
цуској књизи о физиогномији, од год. 
1818, нађено је ово: По величини носа 
може се вјероватно унапријед знати, ко- 
лико ће ко живјети. Шго већи чији нос. 
тим више изгледа за дуг живот. Ову 
своју тврдњу поткрјепл>ује писац доказом

Нутовали смо тако, мислнм, читав сахат, 
али не примијегисмо никаквих трагова од 
непријатеља. Дошавши па једно брдашце, које 
на 2—3 километра лежн спроћу Гребена, 
застанемо. Ту сло резеновали овако: попгго 
је Гребеп, са западне страие, природпо јака 
и релативно најважннја познција за одбрану 
Гусиња, то га је непријатељска војско за- 
посјела. Пријећи дубодолину, која дотично бр- 
дашце раздваја од Гребена, значило би по- 
тражити сигурпу смрт, а у свом послу ни- 
шта не успјети.

Међу тим врх од Греаепа била је обавила 
густа магла, те га према томе није могуће 
бидо осмотрити. 1’адп тога налазили смо се 
у приличној забуни, а ову је потенцирала 
околност, што је војска за пама већ кренула 
била.

Ну, та забупа, благодарећи вјегру, пије 
дуго трајала, јер се је врх од Гребена. кроз 
неколико мипута, могао комотно видјети. На 
самом врху, укочен као какво пепомичпо др- 
во, стојао је непријатељски стражар са ну- 
шкох о рамспу размишљајући можда о веаи- 
чини Турске.......

Тачно на један сахат послнје подпе отпо- 
чела је немплосрдна игра: грмл>авина топова, 
клокотање хитраљеза и фијук пушчаннх 
зрна........

из птичјег живота. ГГтице, ко/е и.ма/у пе- 
лики кљун, папагаји на примјер, гавранови. 
соколи, јастребови и т. д. одиста дуго 
живе. На крају наводе се нмена разних 
научника и других људи, који су били 
обдарени великим носом, а дочекали су, 
дубоку старост.

Руска спомен-црква у Лајпцигу. У 
присуству великог књаза Ћирила осве 
ћена је руска спомен-црква код Лајпцига, 
под којом су сахрањене костн руских 
бораца, палијех прије 100 година у слав- 
ној бигци народа. Свечано освећење ове 
цркве извршили су протојереји Шавељ- 
ски. Јакшић и Маљцев, а пјевао је сино- 
дални кор из Петрограда. који је Нијем- 
це изненадио. На великом вијенцу спо- 
менуг је на њемачком језику саксонски 
краљ Фридрих Август. Послије литурги- 
е придиковао је протојереј Маљцев о 
значају битке код Лајпцига 1813 године. 
Хркву су градили радници из Русије, се- 

љаци из московске и владимирске губер- 
ни|е, а чини одличан утисак и подсјећа 
на цркву V селу Коломенском. Иконостас 
су поклонили донски Козаци, а израдио 
га је Хлебников. Иконе је израдио умјег- 
ник Пијановски. Свештеничке одежде по- 
клопио је Љељинов, а израднле су их 
руске госпође из Берлина и Лајпцига. 
Руска влада дала је за градњу 120.000, 
Руси су скупили 180.000 рубал»а. У Лајп- 
цигу је сакупљено 36.000 марака. Градња 
ове цркве стала је око 900.000 круна.

Од које се жене треба развести. По 
правилима једног јапанског филозофа 
греба се развести само од жене, К0|а 
има једну од ових мана: 1. не поштује 
мужевљеве родитеље; 2. нема дјеце; 3. 
неморална; 4. љубоморна; 5. болеснаод. - .
какве опаке болести; 6. сувише брбљива; I заДРжати У Софији. 
7. склона крађи. Али најглавније од свега “ 
овога је за жену да поштује мужевљеве 
родител.е, које треба да сматра као своје 
родитеље.

Да би жена била срећна она не смије 
бити љубоморна, мора да слуша све за- 
повијести, мора много да ради, рано у- 
стане и доцкан лијеже. Нарочито ове 
ствари не смије да заборави: не смије 
да носи хаљине јасне боје нити да се 
кити адиђарима и друго не смије да од-1 не гради паралелну пругу хеџаској прузи. 
лази код гатара.

Европске жене послушајте и ви ово 
па онда никако неће бити расиуштеница.

Џепна мара.ма. Сједио сам у кафани 
Барниле у Ници. Једна дама у углу ка- 
фане плативши устаде са стола и забо- 
рави своју џепну мараму на столу.

Прво је то прими|етио Енглез, ладно 
погледав мараму. Ћутао је.

Француз скочи као помаман, појури за 
дамом и рече: Ја ћу с њом познанство 
направипг.

— Лудак, јури за женском, а мараму 
оставио на столу. Дајмо је келнеру нека 
је преда дами — рече Аусгријанац.

— Не, упаде Ни|емац — ја ћу је пре- 
дати полнцији и тражити 
награду.

Рус погледа у мараму 
чајно п не рече ништа.

Румун слага да му је та 
моли да му се марама повјери и он ће 
је сестри предати.

— А, кад је то господинова сестра, са- 
свим природно је да се њему и да ма- 
рама — рекоше сви.

Окретосмо се, претурисмо све,—мараме 
нема.

Заклео бих се да сам своји.м очима 
видио кад је Грк мараму украо.

Претресосмо га од главе до пете и ма- 
раму не нађосмо.

У томе моменту извуче се полако и до- 
стојанствено на крата Јананац.

зато прописну

сасвим безна-

дама сестра и

Разне вијести
Монархистички покрет у Португал- 

ској. Ројалисти су покушали да пресијеку 
телеграфске жице и да покваре жељез- 
ничке пруге у близини Лисабона. али је 
саобраћаЈ убрзо успостављен на више 
мјеста. У Лисабону је ухапшено близу 
сго лица. Службени коминике потврђује 
да је. и ако дуже припреман, недавни 
монархистички покрет потнуно пропао и 
да у ње.му војска није учествовала.

„Патриа- јавља да су монархистичним 
покрегом управљала два комитета: војни 
и грађански. Намјеравали су, како вели 
тај лист, да прво побију све министре и 
више чиновнике па затим да револуцио- 
нари у три колоне отпочну свој рад. 
Пугници који долазе из Португалије у 
Виго тврде, да се један артиљеријски пук 
пубунио у Виани.

Ауструцскм У.Ммхсл.
начелника министарства финансија, по- 
шго је поднио Рајхсрату буџет за првих 
шест мјесеци 1914. године. изложио |е 
фннансијску и економску ситуацију земље. 
Он је изјавио да буџет није најповољнији 
због пошљедњих догађаја за вријеме 
којих су трговина и индустрија много 
препатиле, али се може очекивати да ће 
се у будуће економски положај поправити. 
На завршетку свога говора, г. Енгел је 
рекао: „Ми не треба да очајавамо и да

организам добар. Ми ћемо успјети да 
доведемо у ред наше финансије еконо- 
мијом и повећањем прнхода*.

Француске војне прилреме. „Хава- 
сова Агенција" јавља, да је миннстар 
војни предложио предсједнику републике 
да се у свима корпусима француске (изу- 
зев три алгирска корпуса) уведу звања 
инспектора резерве и војних припрема. 
Ови инспектори ће управљати свима 
стрељачким друшгвима и имаће лужност 
да воде надзор над мобилнзацијом и 
образовањем резерве и надзором њене 
наставе као и надзором и давањем им- 
пулса у настави накнадних официрских 
школа. У рагном времену ови инспектори 
командоваће резервним дивизијама.

Српски офииири у Француској. Фран- 
цуски министар војни г. Етијен, прнмио 
је ономад српског посланика у Пари- 
зу и срнске официре који су отишли 
у Француску ради продужења својих сту- 
дија у војним школама и трупи.

Французи и Мексико. Оклопна крста- 
рица „Конде“ добила је налог да оде у 
мексиканске воде да у случају потребе 
заштити француске интересе.

Питање Ђумулџине. Војни гувернер 
Цариграда и командант шестог корпуса 
Џемил-беј ишао је до Ђумулџине и на- 
траг се вратио. Тврди се да је циљ ње- 
гова путовања био да склони становнике 
Ђумулџине да приме аранжман са бугар- 
ском владом, који ће задовољиги Му- 
слимане. Изгледа да је у томе потпуно 
успио.

Путовање Џавид-беја. Џавид-беј от- 
путоваће у Европу, а тврди се да ће се

Турци и Французи. Избиле су теш- 
коће по преговорима о турско-францу- 
ском споразуму. Те тешкоће нарочито 
постоје по питању жељезничком у Сирији, 
чија граница према тврђењу Портиних 
кругова грдно ће нашкодити хеџаској 
жељезничкој прузи. Исти кругови веле 
да је то питање још за вријеме амбаса- 
дора Констана изазвало спор, и да је 
још онда Француска добила накнаду да

|У сваком случају држи се да треба да 
I преговори трају још неколико нецеља 
Iпа да се дође до потпуног споразума.

Бугари у Ксантиу. Бугарске трупе за- 
узеле су Ксанти.

Француски буџет. Буџет за 1914. го- 
дину надмашио је буџет 1914. године за 
више од осам стотина милиона. Мини- 
старство војно добиће више за 475 ми- 
лиопа но прошле године (203 милиона 

. да цскџиће тџсцикова око џата V Маџок\\ 
170 милиона на трошкове око трого- 
дипЈње службе, 33 милиона је ггредвиђено 
на увећање официрских плата). Мини- 
старство марине добиће 48 милиона више 
но прошле године.

Тројни споразум и гранииа Арба- 
није. У добро обавијештеним круговима 
увјеравају да се Тројни Сноразум спрема 
да учини кораке код бечке владе, те да 
се ова придружи његовом предлогу да 
све Велике Силе заједнички настоје да 
се Србији обезбиједи граница према Ар- 
банији. Мисли се да ће се Берлпн н Рим 
придружиги без устезања и потпомоћи 
овај предлог у Бечу. Вјероватно ће пред- 
ставници Тројнога Споразума у Бечу и 
Риму у исто вријеме скренути пажњу на 
протестовање Црногораца и тражити, у 
интересу олакшања задатка Виликих Сила, 
да обје владе спријече у будуће одаши- 
љање оружја у Арбанију.

У истим добро обавијештеним круго- 
вима налазе да је Србија својим одгово- 
ром Великим Силама на ултиматум, спри- 
јечила Аустро-Угарској да изазове ком- 
пликације.

Интерпелација у Рајхсрату. Соиијал- 
но-демократски клуб је риЈешио да ин- 
терпелише владу у РаЈхсрату поводом 
улгиматума који је предат Србији и о по- 
литици грофа Берхтолда, коју странка 
сматра за штетну но интересе аустриј- 
ских народа.

Енглеска и аустро-угарски ултима- 
тум. У лондонским званичним круговима, 
као и међу дипломатима Тројног Слора- 
зума, влада срдња на Аустро Угарску због 
њеног понашања према Србији у питању 
арбанашке границе. Сер Едвард Греј стоји 
чврсто на гледишту, да |е Арбанија као 
држава заЈеднички с;вор свих великнх 
сила, и да се сва арбанашка питања имају 
рјешавати заједнички од свих великих 
снла, и да по томе ниједна сила нема 
права да неком својом самосталном и

шава ма које Онло арбанашко „итање. 
Та изјава је још приЈе три дана учиње- 
на у енглеском министарству иностра- 
них дјела аустро-угарском амбасздору 
грофу Менсдорфу, кад је овај просто 
саопштио како је Аустро-Угарска позва- 
ла Србију да повуче војску са арбанаш- 
ког земљишта. Говори се да је аустро- 
угарска дипломати|а у Лондону. као и у 
Паризу, на прпмједбе које су јој противу 
акције Балплаиа чињене, одговорила да



она живо жели да се заједничка акција 
свих великих сила односно Арбаније одр- 
жава и даље, али да Аустро Угарска има 
и својих нарочитих и важних интереса у 
Арбанији, које не може подвргавати рје- 
шавању осталих сила.

Турско-бугарски савез. Полузванични 
„ЖенТирк" категорички де.мантује вијест 
из Софнје у којој се тврди да је закљу- 
чен савез између Бугарске и Турске.

Аустро-угарске војне потребе. „Пајтм 
јавља, да ће пред делегацијама бити тра- 
жено 8 милиона круна за подимирење 
нових потреба гарнизона у Босни и Хер- 
цеговини.

Есад паша. Арбанашка Коресподенција 
доноси да је Есад-пашин сенат централне 
Арбаније издао прокламаиију. у којој се 
понављају познате оптужбе противу при- 
времене владе и изјављује се да главари 
народа централне Арбаније у име свих 
Арбанаса извјештавају Велике Силе да 
они немају никаквих сепаратистичких нам- 
јера. Када буде у Арбанију дошао књаз, 
централна Арбанија указаће му највећу 
вјерност и оданост и њено ће становниш- 
тво похитати да се сједини са сјеверном 
и јужном Арбанијом у једну нераздјељиву 
цјелину. Очекујући тај свечани дан, главари 
централне Арбаније и осталих дијелова 
земље пошговаће савјете међународне 
контролне комисије. Они се заклињу Ев- 
ропи да немају намјере за стварање 
немира. Напротив, они хоће поновно 
успоставл>ење мира и дају своју ријеч да 
ће у свима мјестима која су признала 
њихову владу, успоставити потпун ред 
и мир.

Арбанашке оптужбе. Шефови арба- 
нашких бјегунаиа дебарског округа, који 
су се склонили у Елбасан, Тирану и Драч, 
обратили су се Великим Силама сљеде- 
ћим телеграмом:

„Српска тиранија и свирепства изаз- 
вали су устанак становништва Доњега 
Дебра. Срби су ухансили арбанашке вође 
вароши Горњега Дебра, одузели им сав 
новац који су код себе имали, отпочели 
са стријељањем. и продрли у варош. Када 
су Малисори напали на Србе, тада су се 
српске трупе повукле у правцу Гостивара, 
и на та| начин је мухамеданско станов- 
нишгво из Дебра спасено од српског 
покоља. Када су се Срби опет скупили 
и свом својом војском поново кренули 
на Дебар, тада је све становништво на- 
пустило сву своју имовину и побјегло из 
вароши. Биједа, српска тиранија и насиља 
једини су узроии свима догађајима у 
Дебру. Пошаљу ли ВеликеСиле своју ко- 
мисију на лице мјеста да испита ове до- 
гађаје, тада ће се увјерити, да су све ове 
оптужбе истините. Арбанасима није мо- 
гуће даље овако живјети, и они не могу 
више као српски поданици подносити 
дал.а злостављан.а, те зато апелују на 
саучешће Великих Сила и цијелу циви- 
лизовану Европу, и моле за заштиту 
200 000 душа дебарског становништва 
кбје се у највећој биједи налази, и за ос- 
лобођење од Срба, с којима нас ништа не 
везује, ни историја, ни народност. Мо- 
лимо правду и стварање таквих услова 
који би нам даљи живот омогућили. — 
Шикри Илијас-паша, са још шестдругих 
потписника*.

На ово Биоградски Пресбиро примје- 
ћује: Пуштамо ову депешу да се види, 
како се из Арбаније непрестано шаљу 
лажни гласови о нама и како се нама 
приписује оно, што сами Арбанаси чине. 
Пресбиро је све лажне гласове испра- 
вио у страној штампи.

Карађорђево звоно. Румунска Аген- 
ција јавља из Букурешта: I 1’рофесор Јорга 
поднио је румунској академији напис о 
Карађорђевом звону које је он дао цркви 
у Тополи, и које јенађеноу рушевинама 
Богородичне цркве у Крајови. Г. Јорга 
предложио је да то звоно буде враћеио 
СрбиЈИ, у знак поштовања пријатељ- 
ском народу и како би звук овог звона 
подсјећао на везе из прошлости румун- 
ско-српске и на заједничке наде у будућ- 
ности. Предлог професора Јорге примљен 
је са одушевљеним пљескањом. Г. Сви- 
локосић присуствовао је сједници.

ТепеграФСки извјештаји
Србија и Арбанија

Биоград, 17 октобра

Званична „Самоуправа“ у увод- 
ном чланку пише да се Арнаути ору- 
жанн н у великим масама скупљају 
пред Призреном и Ђаковицом. Још 
се не зна који је сталан циљ тога 
скупљања, али ако Арнаути поно- 
во нападну исто земљиште у при- 
суству међународне контролне ко- 
мисије, онда ће Србија узети на 
се одговорност и радити по својим 
погледнма, но захтјевима својих ин- 
тереса и но своме достојанству. 

Нико не може тражити од Србије 
да поново пристане на жртве. Онн 
који бране Арбанију, треба да учине 
све потребно да препоруче Арнау- 
тима поштовање мира. — Биоград- 
ски Пресбиро.

Избори у Итапији
Рим, 17. октобра.

Познати су ови резултати о избо- 
рима за парламенат од 508 избора: 
присталица министарства 237, ра- 
дикала присталица министарства 52, 
уставних опозиционалаца 19, като- 
лика 27, рипубликанаца 1 I, зва- 
ничних социјалиста 35, социјалиста 
реформиста 19, остало неодлучени 
избори. — Бечки Кор. Биро.

Руски нонсулат у Аобанији
Петроград, 17. октобра.

Министарство Иностраних Дјела 
предложило је у Думи хитан пред- 
лог закона о стварању руског гене- 
ралног консулата у Арбанији. — 
Бечки Кор. Биро.

Аустро-угарски посланик
Беч, 18. октобра.

Цар је именовао грофа Отокара 
Чернина послаником у Букурешту.
— Бечки Кор. Биро.

Бугарски зајам у Аустро-Угарској
Беч, 18. октобра.

Аустријска Банка одобрила је Бу- 
гарској у име зајма 30 милиона фра- 
нака. — Бечки Кор. Биро.

Аустро-угарске војне реоорме
Беч, 18. октобра.

Влада је предложила послани- 
цима постепено повеђање контин- 
гента рекрута заједничке војске, у- 
рачунавши десетдомобранства биће 
243.800 мјесто садашњих 212.500.
— Бечки Кор. Биро.

Срби и Арбанаси
Биоград, 18. октобра.

Опровргавамо вијести које је об- 
јавила Арбанашка Кореспонденција 
о тобожњим звјерствима и поко- 
љима које су починили Срби. Те 
вијести су лажне и тенденциозне. 
У осталом међународна комисија 
моћи ћеседоскора увјерити о про- 
тивном, гдје ће се доказати исправ- 
ност држања српских власти и гдје 
ће се видјети недјела Арнаута. — 
Биоградски Пресбиро.

КЊИЖЕВНОСТ
Књижевни оглас. Књига „Поштанско- 

телеграфски и телефонски Упутннк" већ 
је штампана. Кроз кратко вријеме моћи 
ће се разашиљати претплатницима, стога 
се уљудно моле сви заингересовани да 
би извољели од.чах послати спискове 
претплатника с новцем.

Књига износи седам штампаних табака, 
обичне осмине. Цијена је 1 перпер. Са 
званичне стране препоручена је као по- 
требна и корисна, како за саобраћајни 
свијет тако и за пошганско-телеграфско 
особље. Претплату треба слати писцу, 
Перу Ђ. Шоћу, Цетиње.

Једна посјета нод Владине Рада
Г. Апдра Гавриловић завршава у по- 

сљедњој свесци биоградског „Просвјег- 
ног Гласпика" запчмљиве изводе из пу- 
гописа И. И. Срежњевског по српским 
крајевима 1841. године. Срежњевски је 
том приликом посјетио и Црну Гору и 
забиљежио неколико интересантних ути- 
сака о Владици Раду. Наше читаоце ће 
без сумње занимати тај одломак из овог 
пугописа.

Из Дубровника су Срежњевски и његов 
г.ратилац кренули 11. јула у шест сати из 
јутра. „Ја сам — пише Срежњевски — још 
спавао: пароброд је лупао точковима. 
вјетар Широко узбунио је море— али ја 
нијесам пичега чуо“. Отвореним су морем 
ишли три и по сахата па су онда ударили 
бокељским заливом. „Овуда је море све 
уже, горе су све више, али је покрај мо- 
ра богато зеленило, а у зеленилу уза 
само море кућипе миле, веселе, док се 
изнад њих уздижу стрме скале. Стигоше 
у Котор, пред којим залив, окружен го- 
рама. личи иа језеро. Изнад града ви- 
си Црна Горз тако, да би човјек рекао 
е ће врат сломнти подижући главу да 

је догледа. Горе су дивље, стрме, вели- 
чанствене и страшне. Ту су се нашли са 
Александром Владимировићем Чевкином, 
руским савјетником, који са аустријским 
чиновником обиљежава границу ЦрнеГо- 
ре и Аустрије. „Сви на нас гледају — 
пише Срежњевски — и многи нам је 
Црногорац данас стиснуо руку, славећи 
Москове и Николу (цара). Данас је у 
Црногораца велики иразник ПетровДаи. 
Покојнога Владике Петра тијело је оста- 
ло цијело, и оии га славе као светитеља. 
Врло нам је жао што нијесмо успјели 
да већ дапас будемо тамо“.

Као што се видн, Срежњевски је би- 
љежио дагуме по новом календару док 
је пролазио и по српским крајевима, па 
су и у овим исписима они задржани.

Сјутра дан 12 јула, у пет часова изју- 
тра. пођоше у Црну Гору. Јуче имјеко- 
торска тврђава изгледала Бог зна како 
висока; сад су се за сахат они нашли 
далеко изнад ње, а которски им залив 
изгледа као право језерце; даље се по- 
гледу отвара сва Бока па онда море. 
Испевши се сасвим на гору, ишли су 
врхом све даље и даље до села Његуша, 
одакле је родом владика. Ту су скували 
себи каве, пили су вина и јели колача, 
па су продужили иут. Са Црногорцима 
који су их проводили, говорили су често 
и много. Многи су их од Црногораца 
с неповјерењем питали ко су, али су, 
чувши да су Руси, сви одмах постајали 
веселп и отворени. Срели су и једну ли- 
тију; пои је иаравно, обучен као и други 
Црногорци, само је поврх свега навукао 
одежду, иначе се иа њему црвеие опанци 
а блистају јатаган и пиштољи. Дошавши 
на Цетиње, понајприје су запазили тур- 
ске главе понабијане на коље; и то им 
је непријатно било гледати. Било је че- 
гири сахата по подне; владика је спавао, 
те су они најприје отишли његову брату 
па онда секретару. „У том је и владика 
устао, нас су позвали, и можеге зами- 
слити моје „изумлениЈ*е “ када сам угле- 
дао владику Петра Петровића Његоша, 
оиет у црногорском одијелу, само са 
брадом! Гигантскога расга. врло лијеи. 
млад, говори руски, француски, њемачки 
и италијански, врло дружеван, у разго- 
вору уман и према нама ванредио мио“. 
Помиње даље и владичии билијар у со- 
би у којој су на зидовима слике цара 
Николе, Наполеопа, Карађорђа и Бајропа. 
Заједно су вечерали. а по вечери разго- 
варали и шетали. „Све шуми, пјева, до- 
вршује јучерашње светковање“.

Молили су владику за одобрење да 
два-три дана пропутују по његовој земљи, 
али их је он од тога одвратио. Поменуо 
је тегобу путовања на коме неће наћи 
угодности других до само гостопримство 
сиромаха који душом воле Русе, али јс 
као главни разлог навео бојазан за њи- 
хово здравље: испарење је Скадарскога 
Блата — рече им — у ово доба и ]ако 
и шкодљиво.... То их је заплашило, п 
они су одмах одустали од намјере, шго 
је било по вољи и владици. Мјесто гога 
путовања позвао пх је да свп заједпо 
сјутра путују — иаграг у Котор. Среж- 
њевски мишљаше да такво путовање мо- 
же за њих бити и пријатније и корисније 
но десет дана друкчијега пута.

Сјутра дан раио, у пет изјутра, долази 
им перјаник и вели да их зове владика. 
Они отиду у цркву гдје је гроб владике 
Петра I, па онда оду господару-владици 
гдје су ппли каве, па појахали коње. 
Срежњевски и Прајс ради боље угодно- 
сти добише мазге. Ипак је слабуњави 
Прајс ишао већином пјешице. Од самога 
поласка па све до Котора пуцало се из 
пушака, а када су ударили поред цркве, 
звонила су звона. „Чудноват караван: 
папријед перјаиици пјешке, за њима вла- 
дика, аустријски капетан Оремовић, један 
од сердара, брат владичин, два-три се- 
натора — ко на коњу, ко на мазги, ко 
пјешице они, њихов проводник, слу- 
ге владичпне чудна смјеса“. Срежњев- 
ски на коњу и Прајс пјешицеу разговору 
изостану и каравап пзгубе из очију. Ето 
трчи перјаник и вели да их владика чека 
на Његушима. Срежњевски, да би пожу- 
рио. скочи с коња те пођу пјешице брже 
но јашући. Кућа је владичина „устроЈена 
по мужички44, само је већа и чистија. 
Посиједали су у соби и почастили се. 
„8ап5 с^гешоп1е“! рече им владика, па 
их постави до себе. Оца су му видјели 
на Цегињу, а овдје му живе мајка и сестра. 
„Мајка му је здрава, добра, проста жена, 
која гледа у сина као у сунце“. Свршивши 
доручак, пођоше даље. Срежњевски је 
ишао пјешке поред владике, иа су го- 
тово иијелим пугем разговарали о разли- 
читим стварима већином француски. Та- 
ко стигоше до границе, гдје сви сиђоше 
с коња па, избацивши још по један ме- 
так и кликиувши, пођоше пјењипе. Среж- 
њевски прича, како се уз пут и побра- 
тимио с јелним перјаником и сав се осло- 
нио на његову помоћ, без које би не 
једном пао. Изишавши на бољи пут, вла- 
дика се попе на другога коња који је 
био у иоводу, а досадашњега даде Среж- 
њевском, и тако уђоше у Котор.

Сјутра дан су, у Котору, походили по- 
нова владику, па су са њим и са Чевки- 
ном шетали по обали. „Што више са 
њим говориш, то му се све вите дивицј 
као човјеку и као Госиодару Црногораца. 
Говори лијепо, умно, с осјећањем, са до- 
стојанством, и у свима му се ријечима 
видн љубав према народу, као што у 
понашању има лијепе црногорске искре- 
иости и простоте“.

У Котору имају двије православне цр- 
кве: Св. Николе, већа, и Св. Луке, мања. 
Црква коју је подигао цар Душан, пре- 
обраћена је у римску.

„Најмпли смо барку, опростилн се с вла- 
диком и повезли се по которском заливу. 
Залив је чаробан: вода је као огледало,. 
по обалама села окружена виноградима, / 
смоквама, гранатима. маслинкама, кипа- 
рисима, орасима, трешњама; над н.има 
скале до небеса. Особито је прекрасно 
у Заливу оно мјесто, гдје се море сужа- 
ва као ријека. које се зове Вериге“.

Град Нови је у положају амфитеатрал- 
ном и окружен је зидинама а на вису је 
нова тврђава. Двије врсте даље на оба- 
ли је маиастир Савина, куда су ишли 
наши иутиици, надајући се наћи старе 
рукописе. Стаза до манастира изненађује: 
сва је покривена зеленилом, које се над 
њом саставља те је чини као тунел, а 
кроз које се овдје-ондје види море. Црква 
је усред главнбга дворишта, повећа је 
и прекрасно сазидана из лијепога, уну- 
тра је поплочана мрамором, чисга н врло 
лијепо украшеиа. Има и друга мања, цр- 
квииа и ћелије. Свуда чисто, а игуман — 
красан чичииа.

У Новом су иабавили коње па су по- 
шли у Цавтат (Ка^иза Уессћја). Путова- 
ње је трајало шест сати. У лочетку су 
јахали поред обале, а послије су у Су- 
торини прешли на турско земљиште. Ту 
су добили гвардијана, с којим су сахат 
ишли преко „Турске“, гдје је мање на- 
сеља и рђавијега пута. Прешлп су и ко- 
навовску долииу Из Цавгата су за сат 
чамцем стигли у Дубровник, гдје су од- 
сјели у локанди а! Уароге. Сјутра дан 
су побјегли одатле због нечистоће, и 
користили се гостоиримством грађанина 
Будманија, гдје су били ирекрасно смје- 
штени. Ту у дому и у кавани 8оно РПе, 
међу ивама и орасима у дебелу хладу 
повратише душу ови путниии са сјевера, 
које иначе уби врућипа. Овдје се, у овој 
кавани на Пилама. скупљају Дубровчани 
те пију, једу и шетају. Била је тога дана 
и музика, а још изјутра дошао је био и 
владика, те су се и по трећи пут видје- 
ли. „Са свих страна на њега гледају, а 
када пође да се шета — сви за њим. 
Чули смо како један Аустријанац вели: 
„Како се допушта тпм Црногорцима да 
иду по граду под оружјем“?!

СКЛАДИШТЕ ДРВА ЗА ГРАЂУ
на велико — на мало

НАРЦПСО ДЕТОНП, ЗЕЛЕНИКА (Бока Которска) 
ГЕНЕРАЛНО ЗАСТУПСТВО ЗА ЦРНУ ГОРУ НАЈБОЉЕГ 
И НАЈЈЕФТИНИЈЕГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРИВАЊЕ 

КРОВОВА — „2ЕМТН-
Цијеник тачни, прорачун бадава.

п. п. бр. 16, 14,25

= КРОЈАЧКА РАДЊА = 
ЈОВАНА БУЈИШИЂА 

НА ЦЕТИЊУ
Извештава поштовано Грађанство како 

овде тако и у унутрашњости Краљевине 
да је ових дана добила велику количину 

Најмодернијих напута
За јесењу и зимску сезону и продаваће 

их по најумеренијој цени.
Такође радња се препоручује Г. Г. офп- 

цирима за наруџбипе официрских упи- 
форама. бр. 40. 4—4

Објава
Јављамо поштованој публици, да ће 

наЈдаље кроз мјесец дана бити у депо- 
зиту у Подгориии и Цетињу оргиналпих 
„Сингер44 машина сваке врсте.

Цетиње, 10. септ. 1913.
КОМП. СИНГЕР ШИВАЋИХ МАШИНА 

бр. 38. 5,5 ГЛАВНИ ЗАСТУПНИК РИСТО РУНДО

П. п. бр. 1. 19—50
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