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Ц И Ј Е Н А:

за Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 
5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА ЦРНУ Гору БРОЈ 10 ПАРА
ЗА СТРАНЕ ЗКМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИК
АДРЕСА: 

„Вјесник*  Иетиње, (Црна Гора)

АП К Е$8Е: 
„\гје§тки СеИЈ^пе (МоМепђЈго)

Рукописн ваља слати Уредништву „Вјесника„ 
а претплату и огласе Администрацији 

Огласи СЕ наплаћују по погодг.и
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Цетиње, 23. октобра
Предсједник Владе братске нам 

Србије Никола Пашић држао је 
ономад у Народној Скупштини ду- 
гачак говор о спољашњој политици. 
Говор су изазвале интерпелације 
посланика из опозиције, који су 
Влади упутили доста пријекора и 
оптужаба због њенога држања у 
току велике балканске кризе.

Излагања у Пашићевом говору 
су јасна, ред мисли потпуно логичан, 
докази тврди као бедем. Узвише- 
ношћу начела, правичношћу по- 
гледа и величине достојанства бри- 
љира овај експозе министра ино- 
страних дјела мале краљевине. Од- 
брана Пашићева је једна, мудро и 
обазривосложеним ријечима, украт- 
ко исказана драма малога народа, 
који је преко Хималаје искушења и 
мука доспио до побједе своје пра- 
ведне ствари. Она је пластично 
оцртани низ потреса и дубоких 
страдања, кроз која прођоше српске 
краљевине у потоњој великој бал- 
канској кризи. Његова сјајна од- 
брана скинула је вео тајанствености 
са толиких надчовјечанских мука, 
које су за леђима гледалаца мину- 
лих значајних историских дана у 
првих синова нашега племена спу- 
тавале ум, ломиле срцс и душу. 
Тек из тога експозеа и шире масе 
могу сазнати, колико је тешко и 
мучно бити на челу једне нације, 
особито у тренуцима кад се рје- 
шава питање њене судбине. Ду- 

шевна борба српске дипломатије, 
да ли Бугаре да уцијени приликом 
шиљања помоћи под Једрене, о- 
цртана је у Пашићевом експозеу 
драмском дирљивошћу. Али разло- 

зи тадашњем српском каваљерству 
не бијаху у наивности и познагој 
сентименталности нашега народа. 
Њих налагаху начела правде, без 
које нема праве политике, у најмању 
руку часна јој свршетка. Разлоге 
шиљању српске помоћи Бугарима, 
кад ови бијаху најслабији, изазвали 
су добро схваћени интереси. Бу- 

гари су, вели Пашић, могли тада 
напустити Једрене, да су их Срби 
оставили на цједилу, и одмах се 
бацити на Маћедонију, кад би по- 
годбе за њихов успјех биле много 
боЈве. А зашто се у уговору о са- 
везу није раније све предвидјело, 
па не би касније било крвавих об- 
рачунавања међу савезницима? Та- 
ква су питања и пребацивања чи- 
њена са више страна кад се поја- 
вила између Бугарске и Србије ра- 
спра око подјеле ратне добити. 
Споразум балканских земаља, вели 
Пашић, био је могућ на основи 
хипотеза. Тијем је све речено. Сло- 
жила их је само једна мисао, само 
један заједнички интерес: побије- 

дити заједничког непријатеља. Све 
друго остављено је случају, хипо- 
тези. Зар Бугари унапријед да при- 
стану на уступање једног дијела 
Маћедоније, па тек тада да се об- 

веж}' да пођу у рат противу Турске? 

Ко их је раније познавао никад то 

не би могао вјеровати. На дјелу се 
видјело, да им је угсвор био сред- 
ство да имају савезнике за уни- 
штење Турске, али не и обавеза, 
да исте по заслузи награде за ука- 
зану помоћ. Они су хтјели све, 
другима ништа. Кад једна од стра- 
нака има такав карактер и морал, 
уговор је тада међу њима могуће 
остварити само у цијељи заједнич- 
ког похода на плијен, али не и V 
корист правичне подјеле добитка. 
Право је рекао Пашић; уговор је 
био заснован на хипотезама, дакле 
није ништа предвиђао, већ се осла- 
њао на случај, на „ако“. И пошто 
је дошао срећан случај такве врсте, 
којем се нико није ни надао, нај- 

грабљивији се први и помамио.
11а једном мјесту у својем експо- 

зеу Пашић то објашњава умјесним 
психолошким разлозима.

„Али велики историски успјеси 
— вели он — помрачише разум 
слабих људи, ослабише њихову моћ 
размишљања о догађајима, ство- 
ришс апетите за тековине својега 
ближњега са подцјењивањем снаге 
својих савезника и прецјењивањем 
сопствене“.

„Србија је била испуњена истим 
осјећајима и истим духом, који ју 
је испуњавао кад се стварао бал- 
кански савез и када дођоше на 
дневни ред питања, која су избила 
утоку рата послије закључења мира 
у Лондону".

„Чињене су замјерке ради њези- 

ног разумног и каваљерског држања 
дајући јој за примјер држање Бу- 
гарске. Разумије се да овакве за- 
мјерке потичу од оних, који гле- 
дају на догађаје и будућност на 

исти начин као што су гледали и 
бугарски државници“.

У експозеу су лако, природно и 
искрено оцртани најтежи тренуци, 
у којима се Србија налазила у очи 
рата са својом јучерашњом савез- 
ницом Бугарском. Ту је на врхунцу 
најновија балканска драма. Сва 

сила разлога, сва снага доказа, сва 
довитљивост дипломатије, сва осје- 
ћања правичности и племенитости 
на страни су Србије и њених савез- 
ника у наметнутом им рату са Бу- 
гарском. Дубина трагичности тре- 
нутка раздирала је братско словен- 
ско срце Србије, кад се с једне 
стране устезала да улети у борбу 
са Бугарима, с друге стране да се 
одупре хрвању са својим разгњевље- 
ним јавним мишљењем. Србија је 
чекала, узмицала стопу по стопу 
натраг, слушала савјете из Петро- 
града, повијала се пред бугарском 
насртљивошћу, хладнокрвна била 
према мефистофелском завођењу 
од стране грофа Тисе, који је у 
име Монархије дао Балканцима 
право да се међусобно туку, и на 
пошљетку је дотјерана додувара: 
Бугари је мучки нападоше.

Онај, који је изгледао да до тога 
тренутка има најмање права, од 

тада га јс од једном добио иајвише. 
Озго га је крунисао сав свијет сим-

патијама. То бијаху Србија, Црна 
Гора и Грчка.

„Српска Краљевска Влада у томе 
часу није се дала завести од јавног 
мишљења, створенога у Србији од 
штампе, која се подаје осјећајима 
и узбуђењу“ — вели Пашић. Горку 
је истину рекао. Ни парламентарне 
владе у озбиљним великим трену- 
цима не смију бити вођене од бу- 
јице струје, занесене страшћу и 
осјећањима. И што није био такви, 
већ је био изнад струје, рукујући 
истом и ходећи за њом, а не пред 
њом и у њој, Пашић је извукао 
непријатеља на танак лед, разору- 
жао га пред њим самим и цијелим 
свијетом. Сад га струја, која га је 

посредством штампе тјерала у пре- 
нагљеност, у амбис, благосиља, док 
би га неминовно камсновала, да ју 
је послушао и Бугаре напао, уште- 
дивши им гнушање свега цивили- 
зованог свијета због мучког ноћног 
насртаја на рођеног брата и вјер- 
ног савезника.

На крају свога експозеа Пашић 
одаје хвалу савезницима Црногор- 
цима и Грцима, што су се исто 
тако борили славно и храбро.

Државничка мудрост и дипло- 
матски такт диктовали су захвал- 
ност, коју је на крају експозеа ис- 
казао Русији, Француској и Енгле- 

ској на њиховом праведном схва- 
тању и потпомагању српских аспи- 
рација, а Њемачкој на њеноме 
труду да се што прије успостави 

мир међу балканским народима.

Послије аустриског ултиматума
Осуда ултиматума у Бечу

Орган аустриске радничкестранке 
„Арбајтер Цајтунг“ доноси чланак 
у којем се, између осталога вели:

Српска је влада данас објавила 
једну изјаву, у којој износи своје 
разлоге, зашто се повлачи. Овај 
коминике барем по његовом смислу 
истовјетан је са оним што су срп- 
ски посланици на страни по наре- 
ђењу своје владе изјавили Великим 
Силама; јер једна вијест „Југосло- 
венске Кореспонденције“ из Биогра- 
да каже, да биоградски кабинет до 
душе иије упутио никакву протест- 
ну ноту Великим Силама, како се 
то у први мах тврдило. али је на- 
редио својим посланицима иа стра- 
ни да саопштавајући Великим Си- 
ла.ма одлуку о повлачењу српских 
трупа, једновремено и усмено при- 
кажу све догађаје како су се оди- 
гравали редом.

Затим додирујући писање офи- 
циозне бечке штампе и њену ра- 
дост, што се овај спор иа тај на- 
чин ријешио, каже да се овакво 
официозно писање може лако пси- 
холошки објаснити, јер, разумије се, 
каже даље у чланку, да ће се љу- 
ди, који су у само једном кратком 
року од године дана доживјели 
скоро непрегледан низ пораза, уда- 
раца и повлачења, од радости и 
задовољства управо помамити, ш го 
су најпослије дочекали и они нешто, 
што барем по својој спољашњој 

форо и за сала \ош № изшла 
као пораз.

Како је нађен љеш
патријарха БогданоаиЈта

Као што је јављено, љеш патријарха 
Лукијана Богдановића, нађен је у гаштајн- 
ској Ахи у прошлу недјељу нослнје под- 
не. Љеш је нађен закачен на сгубу јел- 
ног моста у близини станице Кламштајн.

О томе како је нађен љеш несрећног 
патријарха јавља се ово: Рођак патријар- 
хов, адвокат др. Васиљевић дошао је у 
Гаштајн у суботу, 12. ов. мјес. Васиљевић 
је одмах извЈпестио мјесну полициску 
власт да жели да настави енергична ис- 
траживања за несталим Богдановићем. 
Васиљевићу су тада били стављени иа 
расположеље: један жандарм, један пио- 
нер, један гњурач и још неколико људи. 
Са овима Васиљевић је отпочео претра- 
живати кориго Ахе. У недјељу послије 
подне стигли су до поменутог моста и 
хтјели су да се већ врате, кад је жандарм 
примијетио да се нешто бијели код једног 
стуба ол моста. Одмах се видјело да је 
то човјечији љеш. Љеш је брзо и иаж- 
љиво извађен из воде. а за то вријеме 
је извијештена и власт о његовом налас- 
ку. Једна судска комисија из Гаштајна 
одмах је упућена на лице мјеста.

Нађени љеш био је иогиуно без оди- 
јела и трбухом се био закачио за стуб. 
Од главе је на л.ешу остала само доња 
вилица. На средњем зубу још се видн 
златна пломба. Ј1еђа су скоро окамењена 
и поцрњела. Руке су се одржале, само је 
на једној руци с горње стране скинуто 
све месо до кости, док је друга страна 
неповријеђена. Од трбуха је све до кичме 
однесено. На лијевој нози задржала се 
иипела, док је с десне ноге однесепо све 
до костију.

Идентичност љеша је утврђена на ос- 
нову личнога описа, у коме су као ка- 
ракгеристика наведсне сразмјерно мале 
руке и шаке, за тим по златној пломби 
у зубу и најзад по мађарској фирми код 
које је набављена иипела. Затим висина 
љеша погпуно се поклапа са наводом у 
личноме оиису.

Награда, која је расписана у суми од 
7000 круна за онога, ко нронађе патри- 
јарха илн н>егов љеш, припада сада свн- 
.ма, којн су учествовали у тражењу.

Али све има и својих граница, и 
када данас наши патриоти и офи- 
циозуси у својој загријаности по- 
чињу да говоре и хвале свога го- 
сподара и мајстора што је извршио 
дјело мира и Србима отворио нут 
у аустриска срца, гада је иужно 
да се нешто учини, што би по- 
могло, да се ова господа од овога 
бунила и пијанства освијесте и о- 
тријезне; а ову господу ништа та- 
ко не би лакше истријезнило и 
расхладило, него када би сручили 
на своје усијане главе овај данас 
објављени српски коминике!

Истина, Србија је далеко слабија 
од Аустрије, а особито сада послије 
толике ратне заморености. Како се 
сад видјело, ова се морала повући 
испред аустро-угарске пријетње, али 
то још није никакав доказ, да ће 
овај који се осјећа бијеним плану- 
ти л>убављу наспрам онога који га 
је злостављао. Аустриским ултима- 
тумом окруњено је дјело које гроф 
Берхтолд још од октобра прошле 
године неуморно потпомаже.

Ако су наши државници, о чему 
нема сумње, сматрали за свој нлј- 
већи задатак, да монархији на југу 
створе највећом мрњом прожетог 
непријатеља, непријатеља, који на- 
равно није нам раван по нашој 
сназп, али који располаже знатном 
војном силом, и који се сада пред 
цијелом Европом осјећа униженим, 
и који ће сада са најбјешњим осје- 
ћајем за осветом вребатл и очеки-



за руком. Његова политика а на- 
рочито његов ултиматум осигурао 
је сваком аустриском противнику 
савезника. Берхтолдова политика 
вриједи за Русе, или којега год дру- 
гог аустриског противника, који се 
појави у идућим годинама, таман 
шест армијских корова.

Зар опет?
Ономад је бечки Корбиро дома- 

ћој аустриској штампи дао на рас- 
положење једно сасвијем чудновато 
полуслужбено саопштење, које још 
чуднију свјетлост баца на односе 
међу Аустријом и Србијом и ау- 
стриске планове у Арбанији.

У саопштењу се вели, да се на 
Балкану рачуна са поновним арба- 
нашким устанком као са свршеним 
чином. Устанку ће бити узрок, шго 
сеСрбија и Црна Горатобоже нијесу 
побринуле да у својим новим кра- 
јевима заштите народносне мањине, 
особито Арбанасе, који су изложени 
свакојаким гоњењима(?!). Полу- 
службено саопштење подсјећа Ср- 
бију, да се је иста још у Лондону 
обвезала, да ће Арбанасима бити 
допуштен слободан приступ на па- 
заре у Призрену и Ђаковици (да 
понесу тамо оружје, које им се до- 
тура из Трста. Ур.). Аустрија — 
завршава саопштење — никад неће 
одустати од захтјева, да Србија 
испуни своје обвезе спрам Ар- 
банаса.

Биоградска послужбена „Самоу- 
права“ дала је горњем бечком по- 
луслужбеном саопштењу овакву од- 
мазду:

„Ако протектори Арбаније и о- 
вога пута не буду Арбанасе прину- 
дили на мир, Србија ће се сама 
побринути за своју самоодбрану. 
Србија има право да се више брине 
за сопствени мир, него за мир Ев- 
ропе. Србија не може допустити 
да разбојничке арнаутске банде о- 
пет славе оргије на њеноме зе- 
мљишту. Могућност нових арнаут- 
ских упада дана је једино тијем, 
што су двије Велике Силе заузеле 
пристрасно гледиште. Ове двије Ве- 
лике Силе нијесу ни прстом мак- 
нуле, када су арнаутске хорде уби- 
јале и пљачкале по Србији и нијесу 
казниле вође устанка, али су те 
исте двије Велике Силе (Аустрија 
и Италија. Ур.) захтијевале, да од 
дуготрајних ратних напора изму- 
чена Србија напусти стратегиске 
тачке, које су биле нужне за од- 
брану њенога земљишта. “

Зар опет, дакле, упади арбанаски 
и дипломатски сукоби због њих?

Неко се много игра са миром 
Еврове! Да ако му та игра при- 
сједне.

___  ПОДПИСТАК ___

По новој Црној Гори
Под тим натписом доносн «Рвјечкн Нови 

Лисг> пз пера наставннка подгорнчке гимна- 
анЈе г. Гргашевића овај чланак:

Бацпмо један летимнчни ноглед но ново- 
освојеинм крајевима. којн су били додијељени 
Прној Горн, а које је ова држава почела 
уређивати, али је међутим букиула анархија 
у Арбанијн, која се пренијела и преко њених 
граница, на је сав рчд моментално у застоју.

Пу нада.мо се да ће Црна Гора и Србија 
брзо укротнтп арбапашку горопад и да Но 
осигурати своје границе од даљих упада ових 
пљачкаших арбанашкпх банда, на да ће се 
започего дЈело око нрепорода нове Црне Горе 
брзо наставиги.

Попа Црна Гора укључује у својнм грани- 
цама широке усннњасте зоне. богате пагпња- 
цима и стољетннм дубовим шумама; простране 
класнчне равне зоне Метохије, која јо својнм 
нлодннм земљама у оби.ку продунирала све 
што Геа носједује, те је била извор бла- 
гостању п колонија нашега народа, којп на 
н>ој жнпе од пајдавнијнх времепа.

Иова 6н Црна Гора већ и данас, док лежи 
онако неурећена, могла бити право богаство 
за њезипе становннке када 6н ови зналп н

Спљет, излаз Србије на море
Спљетска „$1оћоЈам јавља:
Сазнајемо из врло поуздана извора, 

да је отраг дана боравио у Спљету рав- 
натељ босанско-херцеговачких жељезни- 
иа. који је овамо дошао у скроз с.чужбе- 
но повјерљивој мисији. Равнатељ је имао 
да особно на лицу мјеста развиди и да се 
освједочи о стању садање сплегске луке 
и о расположивим просторијама на којима 
би се имале подићи градње за случај по 
већања и проширења трговачког и ес 
папног промета у Спљету. Како сазнајемо. 
ова мисија, по признању самог равнатеља 
босанско-херцеговачких жељезница, стоји 
у савезу са градњом босанско-лилматин 
ске жељезнице Бугојно-Аржано и са же- 
љезничким споје.м Србије нреко Босне- 
Херцеговине са Јадранским Морем. Усљед 
ових жељезничких спојева, баве се у Са- 
рајеву већ сада питањем да ће Снљет 
ностати будућа лука за Босну-Херцего- 
вину. а евентуално и за Србију, те поду- 
зимљу све потребите предрадње, које би 
са тим новим излазима на море биле 
скопчане.

Ово је први пут што се чује са служ- 
бене стране, да би Спљет могао постати 
будући излаз Србије на Јадранско Море.

Између разних далматинских лука не- 
ма сумње, да ниједна не би пружила 
Србији оне користи и благодати, које јој 
може пружати Спљег.

Енглвска и Аустрија у Скадру
„Келнске Новине" јављајуиз Ска- 

дра, да је енглеска влада успјела да 
као и у скоро распуштеном адми- 
ралском савјету и у надзорној вла- 
сти, која сад замјењује адмиралски 
савјет у Скадру, први положај за- 
узме енглески заступник. Прије крат- 
ког времена командант трупа, које су 
са Малте деташиране за скадарску 
надзорну власт, један потпуковник, 
унапријеђен јеу чин пуковника и ако 
би на тај чин требао да чека не- 
колико година. Тако је енглески 
командант опет виши у чину од 
потпуковника аустриског батаљона. 
Кад би Аустро-Угарска себи хтјела 
осигурати предсједништво у новом 
савјету команданата, морала би у 
Скадар послати генерала.

Стратегисне жељезнице у Босни
Мађарски будимпештапски лист „Аз 

Ештм дознаје. да су се бечка и пештанска 
влада споразумјеле да одмах почну гра- 
дити нове стратегиске жељезнице по Бо- 
сни и Херцеговини. Ове би жељезнице 
изукрштале све дијелове анектираних срп- 
ских покрајина. Трошкови око грађења 
стали би једну милијардх*  круна. Аустрија 
и Угарска платиле би 600 милијона, а 
остатак би се ставио на грбачу српском 
народу у Босни и Херцеговини. Жељез- 
нице би требале да буду готове до краја 
1916. године. Бечко министарство ино- 
страних дјела као разлог за хитно гра- 
ђење стратегиских жељезница навело је: 
да Србија са Црном Гором склапа унију 
и да ће у најкраћем времену изаћи на 
Јадранско Море.

хтјели цринти све благодатн, што им она 
раскошно нружа. Ну, стољетно робоваље угу- 
шило је у љн.ма сваку вољу и мнр за обра- 
ђивање рођене груде. Чему и.ч носао и труд, 
када пм у најљепше доба разбојннчка рука 
све одпесе и нопали! Па није само то. Сто- 
љетно варварство упиштило је у љима сваку 
тежљу за папретком. Данас када су они до- 
жнвјели час ослобођеља, желимо им да им 
пова цивилизација отворп очп, те уоче праву 
с.тику своје богате домовине и подучп пх, 
како ће се служпти тим нзвором благосгаља, 
а да га не исцрпе.

Ово је у истипу класпчна земља, не само 
по славној историји, по етнографији, по ве- 
геталном п анималном жпвоту, који на љој 
жнве, него н ио наравп пејсажа, који се 
овуда простпре, по богагсгву воде, које овуда 
бистро теку, но пољодјељској моћи — трго- 
вачкој и ипдусријалној — коју ће једнога 
дана ова иста вода давати, ако се буде знало 
разборито употребљавати њезкну снагу и црпити 
корпст од овог драгопјепог <бијелог угљена*.

Иема тога пера, које бн могдо предочнти 
праву слику пнтнмне љепоте овога пејсажа, 
који се простире од старнх па до нових 
грапица.

Слнка се на сваком кораку мијвЈБа. Пут- 
ннково је око усхнћепо љонотама примитив- 
нога пејсажа стољетних шума, часовитнх нри- 
јелаза из увале у увалу, баршунастнх ал-

Важне политичке биљешке
Полуслужбени грчки лист „Па- 

трис“ пише: Италија је својим др- 
жањем противу Грчке због Арба- 
није између нас и себе ископала 
тако дубок јаз. који се никад неће 
моћи премостити. Италија је за на- 
вијек од себе отуђила Грчку. Ми 
то нећемо заборавити и запамти- 
ћемо држање Италије противу нас

*

Аустриски лист „Грацер Тагес- 
иост“ у уводном чланку назива Мо- 
нархију „болесним човјеком“ на Ду- 
наву. Он вели, да су у Монархији 
на дневном реду такве срамотне 
афере, које њено друштво прика- 
зују у ружној свјетлости, од чега 
се мора сваки родољуб застидјети. 
Помиње Редлову аферу, па Лука- 
чеву и Тисину и сада аферу Дру- 
штва „Канадијан“ за исељавање у 
Америку.

*

Извјесни словенски листови јав- 
љају, да је Краљ Фердинанд рије- 
шен да нријеђе у православље да 
би сачувао уздрмани пријесто и 
спријечио покрет у Бугарској за 
пријелаз у католичанство.

*

Њемачки и француски листови 
саолштавају, да је руски министар 
иностраних дјела Сазонов приликом 
својег боравка у Берлину на та- 
мошњем надлежном мјесту савје- 
тован, да се Русија измири с Ау- 
стријом и да овој попусти у њеној 
балканској политици.

Петроградске „Биржевија Вједо- 
мости“ дознају, да се Сазонов није 
повољно одазвао томе савјету. Ру- 
сија не жели више да има с Ау- 
стријом заједничког посла.

*

Софијска штампа узрујана је ра- 
ди изјаве генерала Иванова, који 
је у софиском листу „Политици“ 
отворено рекао и доказао, да је 
за други рат и несрећу Бугарске 
крив Савов. Лист „Ријеч“ доноси 
тијем поводом чланак са натписом: 
„А гдје је био он?“ — то јест Краљ 
Фердинанд. Исти лист оштро на- 
пада Краља и њега означава глав- 
ним кривцем бугарске несреће.

Одасвуда
— Пригодом велеиздајничке истраге у 

Штокхолму наложила јо опдашња влада рус- 
ком војном аташеју. да за ‘24 сата за увијек 
остави Штокхолм. Нирускн послапик за Швед- 
ску, који се налази на допусту, не ћо се внше 
вратнти на своје мјесго.

— У Аугсбургу сашили су пекому науч- 
нпку срце, које је било погођепо танетом 

иипских ливада ту и тамо мајсторски пона- 
мјештених; шуме, лпваде, увале воде нас до 
пшроке равнице Метохије, која се приказује 
као сан; недогледпо зелепо море, што нас 
магијски привлачи себи, као какво зачарапо 
мјесто, које је било скривено за толико 
стољећа оку цивилизације. Ко може описатн 
коптраст нзмеђу дарежљивости природе и но- 
хаја и зануштепости створепих од зулума 
гурског? Задаћа ппје лака, тек би је извр- 
сно поро и мајсториски кист могли привести 
успјехом крају. Ако се за иједну земљу може 
рећи да је благословепа, то се може рећи 
без ок.|ијеван»а и за нову Црну Гору: све је 
ту тако хармоннчно понамјештепо да једпо 
нопуљава друго. Велика аграрна разлика, која 
онстоји у новој Црној Гори, да се гу нову 
гериторију разднјелн на аграрне зоне — де- 
терминисане по физичкој околностп ноложаја 
и по комнлексу свих осталих критерија, којн 
су потребпи а да се праведно оцнјени н ка- 
тегоризира сваки ноложај мјеста. То није лак 
носао, јер је врло тешко. а да не кажемо 
немогућо, иовући демаркаппопе линнје, које 
би морале тачно одредити зону од зоне. У 
колико би се дало то учинити пова Црна 
Гора морала би се раздијелити у пољодјелске 
зопе: гора, долина и над-прнморје.

Горовнти дно између рнјеке Лнма п егарих 
граппца најподесннји би био за пашу н обра- 
ћпван»е уског тла око станова; онај дно пз- 

пригодом нокутапог самоубиства. Пред два 
дана оставно је паучник здрав болпицу.

— Јуче пушгенн су из судбеног стола 
у Темишвару српски чпновннцн др. II. Жнв- 
ковпћ и Јовап Јоваповпћ, који су бглп осу- 
ћепи за вријеме кризе измећу Србије и мо- 
нархије на 2 године тавнине. Будимнештап- 
ска краљевска курнја ријешила је обојппу 
крпвине.

Бугари се почињу кајати
„Блгарија“, орган д-ра Данева, 

пише у чланку под натписом „Зло- 
чиначке агитације“ ово: „За ври- 
јеме рата ширили су се систематски 
између бугарске војске од познатих 
надриродољуба лажни гласови о 
појединим бугарским политичарима 
(разум. о Гешову, Даневу и друго- 
вима). Сличне су се агитације ти- 
цале односа неких Великих Сила 
према Аустрији. Ова гнусна кампа- 
ња доноси сада плодове. Данас се 
агитује у тој намјери, да се прекр- 
сте сва словенска удружења у Бу- 
гарској. Само слијепци могу не ви- 
дјети, каква се тиме причиња штета 
нашим народним интересима и ка- 
ква неоцјењива услуга се тиме у- 
казује нашим непријатељима на 
Балкану. Тражити кривце наше 
народне катастрофе ван Бугарске 
је погрјешно; али је то злочинство, 
кад се то чини из партиских и 
других нечистих иобуда. Кривци 
и злочинци су међу нама, у Бу- 
гарској. Ми сами смо творци своје 
жалоснесудбине. НемојтеБугарској, 
иза њених граница, стварати нове 
ненријатеље, има их она и иначе 
сувише.

Забавник
Бакцили као средство изнуђавања. 

Најновији знанствени успјех што га сви- 
јет злочинаца има да забиљежи, јавља се 
из Лондона, камо је вијест најприје из 
Чикага стигла. У Чикагу лобио је велик 
број људи из првих кругова друштва 
анонимна писма, у којим им злочинац 
пријети сасвим новим средством изну. 
ђавања. Дана 20. сепгембра добила је 
прва госпођа Стиле у Чикагу оваково 
писмо. Кад га је отворила, нашла је у 
њем слузаву масу и на сгроју за писање 
сложена писмо у ком стајаше: „Огвара- 
јући ово писмо, пустићете на слободу 
два милиона бакцила, што сам их у њем 
узгојио. Тиме сте безувјетно окужени. 
али се немојте узрујавати. Јер ја имадем 
средство, које можеубити клице болести, 
шго се сад у вашем тијелу налазе, ако 
употребите средство прије деветога дапа 
од окужења“. За припослање тога сред- 
ства захтијева писац 12.000 кр. а од 
других људи, који су те листове касније 
добили, тражи се и 100.000 кр. Велик 
број најбогатијихљудиу Чикагу дошао Је 
због тога у силну бригу и страх. Редар- 
ство до сад није нашло трага изнуђивачу. 
Један је амерички љекар, који је истражио 

међу извора ријеке Пбра, Дечанске Бистрице 
и Цпјение могао би бгги густо и високо 
пошумљен уз мале гу и тамо паше: а опај 
брдовиги дио што, од извора потоњнх ријека 
иде до скадарског језера, подесан 6и био за 
пошумљење и за ливаде.

Сточарство је главно врело прихода за гор- 
ско стаповништво. Они широки пашњаци
о.чогућују издржавање бројпог блага. Проду- 
цнра се, врдо примитивмо, масло и спр, којо 
се нзвози у зпатпој количини у Пљевље, 
Бнјело По.ке, Беране, Иећ, Ђаковицу и Ска- 
дар. По тим крајевнма обрађивање је до 
дапас бнло врло ограпичепо; обраћивало се 
једппо гло непосредпо уз станове и то само 
житом н са пепгго шљива. Пемало хе зачу- 
дило, када сам видно да се овдје пе сади 
кромпир, који иначе врло лако успиЈева и 
којега би се много лакше дало експортиратн. 
Право богатство ове зопе лежи у њезиним 
шумама у предјелу између Рожаја и Ругова. 
гдје вам се шуме приказују у пајвећем сте- 
пену своје љепоте. Ради помањкања комуни- 
кација до сада је све то лежало ту као 
мртви капитал, који ће међутим оживјети 
чим се овуда уведу модерпа средства.

Становништво горске зоне, ма да је при- 
дично интелигентпо п бисгро, ипак пема 
подузетног духа. Одијељено, може се рећи, 
до назад неколнко мјесепи од свијета. није 
могло чути гласа о цивилнзапнјн, па се по- 



ту слузаву масу. нашао у њој доиста 
културу бактерија. али им врсту није могао 
са сигурношћу да установи. Чини се по 
олису његова ДЈеловања, што га уцјењи- 

вач V свом писмудао, да се ради от. зв. 
болести од сортирања вуне. о којој се 
још врло мало зна, али која иза боло- 
вања од више недјеља безувјетно смрћу 
свршава.

Смрт 113-годишње старице. Ових је 
дана у Будимпешти умрла старицаТере- 
зија Хорват, која је доживјела необично 
високу старост. Родила се је наиме го- 
дине 1800. те је све до пошљедњег часа 
живота сачувала потпуну бистрину духа. 
Пошљедњих је година физички додуше 
ослабила. није могла ни ходати, а и по- 
шљедњи зуб испао јој је прошле године. 
Хранили су је само јухом и млијеком, 
али зато је очњи вид сачувала потпуно. 
Она је дневице по више сати читала 
новине без наочара. Побољевала није 
скоро никада. Позлило јој тек на дан 
смрти. Потекла је из угледне грађанске 
породиие. У осамнаестој години удала 
се је и живјела пуних 59 година у срет- 
ном браку. Родила је дванаесторо дјеце. 
од које живе сада тек четворо, а уз њих 
сва сила унучади и праунучади. Брат јој 
је у своЈе доба, након слома мађарске 
револуције, емигрнрао и кренуо с Људе- 
витом Кошутом у Америку. Ту се је и 
настанио. те је након смрти оставио на- 
водно око 20 милиона долара баштине 
својој сестри. Међутим око те баштине 
настале су силне компликације и коначно 
се из њих изродила парница, коју је но- 
чела водити сама НЗгодишња старица 
и водила је све до своје смрти.

Краљ — тврдица. Пруски краљ Фри- 
дрих Виљем I био је веома штедљив чо- 
вјек. А уз то је волио да задиркује и 
исмијава поједине секте, тако нпр. фран- 
цуско свештенство. Кад год би на улиии 
срио каквог француског свештеника, упи- 
тао би га. хотеђи га омаловажити, да ли 
је он читао Молијера (славног францу- 
ског комедиографа). То се догодило и 
једном младом пастору, који је недав- 
но прије тога умолио био краља, да 
финанцијално потпомогне његову сиро- 
машну општину. а овај то немилосрдно 
одбио.

— Слушајте, упита га крал>, јесте ли 
ви. молим вас, читали Молијера?

Свештеник се није збунио, већ одго- 
вори:

— Јесам. сире, и баш сам дошао до 
— тврд ше („Тврдица*  је једно Моли- 
јерово дјело).

Кажу, да /е краљ осјетио оштру жаоку 
духовита свештеника и други дан му је 
послао — половину траженог новца. 
Веле. да од то доба тврдица — краљ 
није више задиркивао француске свеште- 
нике.

Колико вриједи женска рука? Из- 
гледа, да женска рука четири пута више 
вриједи него мушка. Бар то бп се могло 
закључити из једне пресуде у Њујорку. 
Мис Ноахес, једна прекрасна Американка, 
скрхала је руку приликом једног судара 
својег аутомобила са жељезничким вла- 

ком. Судија је осудио жељезничку управу 
на 50 000 долара оштете и то, 40.000 мис 
Ноахесовој, а 10.000 шоферу, који је та- 
кође том несрећом био поломио руку. 
Весело је, међутим, код цијеле ствари то, 
што је лијепа мис пабрзо затим својем 
шеферу дала ону руку која јој је још 
остала читава.

дало мапггању и чежњи. Савдадано нехајством 
није знало хтјети, па је и живјело сирома- 
шно од млијека, хљеба и кукуруза — или 
ср селило у свијет далеко од рођене груде.

Зопа равниие, у којој нодразумнјевамо 
висоравни што се стеру уздуж увале ријеке 
Лпма (Гусиње, Плав, Беране, Бијело Пољо и 
Бродарево) и Метохију, ио својој геолопшој 
и топографској копформацији, по атмосфер 
ским приликама, по природи аграрног земљн- 
шта, у опште говорећи, она јо свуда у јед- 
наком стању осиж малих разлика, које при- 
долазе од различнтог начина обрађивања. 
Свукуда по овим крајевима земља се обра- 
ђујл врло нримитивпо, осим у околпни Би- 
јелог Поља, гдје се може оназнти далекн 
предзпак препорода. Удругпм крајевима тежак 
обраћује земљу аутоматично, онако како му 
је п дјед обрађнвао. Индустрија благом н 
нољодјелством захтнјевају раднкалну промјепу; 
досадашшм лутови су скоро сви пепроходни, 
па се иорају градптв повн, мпого — а да 
пе кажем премного зеиљишта лежп не- 
обрађеио н треба га обраднтн; провесги ре- 
гулацију вода; укинути све обичаје турске, 
које су Турцн оставили у аманет оним кра- 
јевима послиЈв петстољетног господовања! 
Али пако је човјек у мрачењу живећи дуго 
годипа покварио изглед ове земље, њезино 

ДПО је Јобро. као што је добра п шсзпна 
природа, а што Ие се доказати врло брзо у

Дневник
Стогодишњица рођења Влади- 

ке Рада. Образован је нарочити 
одбор, који је израдио програм за 
прославу стогодишњице рођења 
Владике Раде. Прослава ђе бити 
у недјељу 3. новембра. С обзиром 
на прилике, у којима се сада зем- 
ља налази, прослава ће бити скром- 
на, али она је веома потребна, јер 
то потпуно заслужује прослављени 
пјесник „Горскога Вијенца", чијим 
се именом поноси сав словенски 
свијет.

Наш посланик у Биограду. У- 
казом Кралевим за посланика Црне 
Горе у Биограду постављен је г. 
Лазар Мијушковић, предсједник Др- 
жавног Савјета у пензији.

Наименовању г. Мијушковића за 
посланика у Биограду циљ је, да 
се братски односи међу двјема срп- 
ским краљевинама стално његују у 
духу заједнице и утврђују на не- 
поколебљивој основици споразум- 
ног рада у корист обадвију страна.

Г. Мијушковић отпутовао је јуче 
у Биоград.

Министарске вијести. Г. Лабуд 
Гојнић, министар унутрашњих дјела, 
отпутовао је на два три дана у Цр- 
мницу.

Парастос за патријарха. Њего- 
во Високопреосвешгенство Госпо- 
дин Митрополит Митрофан одслу- 
жио је у недјељу послије службе 
Божје у манастирској цркви пара- 
стос за покој душе карловачког 
патријарха Лукијана Богдановића.

Разграничење са Србијом. Пре- 
говори за разграничење са Србијом 
приведени су крају, и у понедјељак 
су завршени срећно и повољно по 
обје стране.

Црној Гори остају Пљевље, Ђа- 
ковица и готово сва Метохија.

Радосно поздрављамо ово ново 
велико народно дјело, којим је по- 
ложен чврст темељ заједници и стал- 
ном сложном раду двију српских 
краљевина.

Румунска списатељица. У на- 
шој средини боравила је овијех да- 
на румунска списатељица г-ђица 
Јелена Вакареско, коју је допратио 
њен зет румунски пуковник г. Ка- 
риболи. Госпођица Вакареско сво- 
јим књижевним радом стекла је 
најљепши глас у својој лијепој, бо- 
гатој и напредној отаџбини, преко 
чијих је граница њена слава про- 
дрла и у страни свијет. Она је са 
својим зетом била примљена у ау- 
дијенцију од Њихових Величанста- 
ва Краља и Краљице, који су их 
их у два три маха позвали на до-

рукама нових ослободптеља. Главну произ- 
водњу ових висоравни сачињавало би жито 
и особито кукуруз, а и духан се од назад 
неколнко годнна почео с успјехом садитн. 
Земља Је за ову продукцију врло добра, само 
је треба препородити, а и она ће учинитн 
да читав крај процвјета у благостању.

Метохија најнлодннје је земљиште на Бал- 
капском Полуострву. Туда нротијечу много- 
бројно ријеке, зашгпћена је од вјетра са 
сјевера а под упливом Јопског Мора, умје- 
рене климе, на својнм дубоки.м и плодним 
земљиштима даје годишње двнје жетве н три 
обнлне косидбе. Дијели се на четири дијела: 
Прекорупље, Подгор. Прековода п Ријека. А 
од овпх су пајбогатнји Прековода и Рнјека, 
који су додијељени Црној Гори. Уза све бо- 
гатство ове лијепе простране земље ради зу- 
лума турског није се могло избјећи бројпом 
исељавању, тако го је данас у њој нучан- 
ство врло малобројно. Путпику срце од јада 

пуца, када гледа колкко лијепих и богагих 
равница лежи пеобрађено и запуштено у 
власги мајке прнроде. У дапашњим прили- 
кама Метохпја је познати богатп рудокоп 
злата, којн лежп ту запуштен без радника и 
почетног капнтала. Али сада, када је пасту- 
пн.10 доба мира, нова ће држава стунити у 
тај крај н унијети ннвилнзапију и пренород. 

Нетом влада дође у сусрет народу ко.чпетен- 
тпом п добро дисципдинованом пољодјељском

ручак и ручак у Краљевском Дво- што је овдје све субвенционисано. 
ру. Ономад је одличну гошћу Ње- Послије концерта развија се врло 
но Краљ. Вис. Књагињица Ксенија живахан ноћни живот, особито по 
благоизвољела повести на својем јавним кућама, јер се Европа по- 
аутомобилу до Манастира Остро- 
а, чијој се величанственој нрироди 

г-ђица Вакареско дуго дивила, ис- 
писавши у славу исте као и у 
Јохвалу ове српске ћабе у спомен- 
књизи Острошког Манастира не- 
колико прикладних стихова. Гос- 
Јођица Вакареско је од високог 

рода. Она је из редова румунских 
бојара. У понедјељак је отпутовала 
са Цетиња преко Когора за ино- 
сгранство, понијевши из наше отаџ- 
бине најпријатније успомене.

О распуштању Скупштине. За- 
ребачки „Србобран“ радосно по- 

здравЈва указ Њ. Вел. Краља којим 
е Нар. Скупштина распуштена и 
расписани нови избори. „Србобран“ 
вели, да ће овај акт нашега Гос- 
подара без сумње свуда у српско- 
ме свијету изазвати одобравање, па 
завршава овако: Изборе за нову 
Народну Скупштину водиће каби- 
нет генерала Вукотића, који је до 
сада с доста успјеха и објективно- 
сти управљао пословима Црне Горе.

Повлачење бонова. Г. Министар 
финансија Р. Поповић објавио је 
у „Гласу Црногорца“ наредбу о 
повлачењу бонова, који су у по- 
четку рата били пуштени у опти- 
цај у вриЈедности од два милијона 
перпера. Ова тегоба нашег новча- 
ног саобраћаја и кредита, којој се 
ушљед ратних прилика морало при- 
бјећи, сад ће бити уклоњена. Бо- 
нови ће се повући из саобраћаја 
до 1. фебруара 1914. закључно. За 
повлачење истих овлаштене су све 
царинарнице и новчани заводи у 
земљи, који ће примати и исплаћи- 
вати бонове до 1. јануара 1914, а 
Главна Државна Благајна до 1. фе- 
бруара 1914.

Како се сада у Скадру живи. 
Одлични хрватски лист спљетска 
,,Слобода“ доноси из Скадра овај 
допис, који би био шаљив да ниЈе 
и сувише жалосан:

„У Скадру живе људи као у Па- 
ризу! Сретно, задовољно, раска-г г много горких и жалосних истиналашно у обиљу забш и конфорга. се с оним мјестима у њел1у( која
Цијели дан имају променадни кон- 
церат. Најприје концетира по два 
сата аустро-угарска, па талијан- 
ска, па енглеска војна музика, све 
до поноћи, тако да су Арнаути у 
Скадру постали врло ^узикални, 
па све сокацима пјевају опу тали- 
јапску: „У1*уа  1а 5ра^па, доуе 81 
та§па“. За вријеме концерта љулп 
пију и једу или бадава или по врло 
скупе цијене, јер су и биртије и 
каване богато субвенционисане, као

службом, Метохија ће за кратко вријеме бмти 
опет оно што је негда бнла.

У над-прииорској зони стеру се крајеви 
око Скадарског Језера и они уздуж Бојане до 
Јадрана. Сувишно је писаги о равнпци око 
Туза, Та свакоме је позпата плодна долина 
око Подгорице до Плавнице, а она ннје нн- 
шта друго него продужење ове. Ова се зем- 
љишта већ данас налазе у много повољплјнм 
приликама, по опа, која горе споменусмо. 
А.1и и око овнх ће се морати провестп многе 
преуредбе, јер су у овим крајевима педалеки 
бојеви оставнлп пајгоре пошљедице.

Подручје око Бојане па до Мора јо гроз- 
ничаво; ту ће приогорска влада имати иај- 
внше посла док претвори све оне мочваре у 
плодоноспа поља и уреди ток ријека; али се 
с оввм радом не може започети све дотле, 
док се пе среде прилике па арбанашким гра- 
ннцама и док сама 
ђународне комиснје

Јуначкн еинови 
бити поносни што 
бодили турског 
узму плуг 
су 26.
да ослобођавају ове српске

грапица не буде од 
проведена.

Црне Горе н 1>рда 

су тако богате земље
господства,

у руке нггим 
септембра 1912.

ие-

жогу 
осло-
нека 

с којнх 
пушку

па данас 
заносом, 
г. узелн 
земље.

бринула, да у Скадру етаблира 
три велика модерна ноћна заба- 
вишта, за која монархија, а особи- 
то Угарска, лиферује младо бијело 
робЈве, у чему јој ни Италија ни 
Енглеска не могу конкурисати. По- 
слије овакових забава, које слабе 
живце, Скадрани траже да се окри- 
јепе, а пошто и Аустрија и Ита- 
лија и остале државе давају мукте 
и храну и пиће, то Скадрани нај- 
прије код Талијанаца поједу „Ма- 
сћегопе“, па код Аустријанаца 
„КЈпсИ1еЈ8Сћ“, затим код Енглеза 
„КозћеаГ4 и напокон код Нијемаца 
„Мећ18ре!б“. а свето бива накваше- 
но финим „СћЈапћепГ4 и добрим 
„Убб1аиегот“. Како видите, једе 
се, пије се, забавља се. Ска- 
драни, овако размажени, постали 
су и обијесни, особито дјеца, од 
којс се велевласти највише боје.

|У Скадру су наиме двије школе: 
једна талијанска и једна аустриска, 
а свака настоји, да добије што ви- 
ше дјеце, а свакако да очува ста- 
ри посјед. Учител>и стогане смију 
ни укорити, ни повратити, ни каз- 
нити малог Скадранина, јер овај 
иначе бјежи у ону другу школу.Уз 
оволико обзира сасвијем је нарав- 
но, да од оваквих школа нема 
никакве помоћи, јер нијесу оне о- 
сноване за Арбанасе, већ Арбана- 
си за њих.
се навикли све добивати бадава, 
буне се сада проти паробродском 
друштву „Аиб1пбко§ 1Јоуда“, који 
да наплаћује пријевозе за особе и 
робу, а Арбанаси неће да за то 
знаду, већ траже, да пароброди 
бесплатно то раде, те су увјерени, 
да ће до скора Е1оус1о\п паробро- 
ди бадава возити и робу и путнике, 
које ће морати и богато гостити. — 
Овдје се дакле живи као у оној 
земљи, у којој је мед са стабла 
цурио, па ви у Далмацији морате

не сеже далеко ка сјеверу, као оно 
у давно доба“.

Ма да у наведеном допису има

Арбанаси, који су

се односе на Скадране и Арбанасе 
уопште, не слажемо. Ми веома до- 
бро знамо да је Скадранима доја- 
дио живот под међународном вла- 
давином, да се они у огромном 
својем броју томе животу не радују, 
и једва чекају да му се учини крај. 
Они знају, да систем оргија и про- 
паганада туђинских, које у редове 
мирних, поштених и вриједних Ска- 
драна уносе разврат, не може ни- 
каква добра донијети будућности 
Скадра. У овоме је сада такво ста- 
ње. да је његово грађанство поче- 
ло уздисати и за старом турском 
управом.

Курс француског језика. Г. г. 
д-р Иво Јовићевић, д-р Филип До- 
бречић и Душан Дрецун отварају 
вечерњи курс француског језика у 
нашој пријестоници. Иредавања ће 
отпочети 1. новембра. Школарина 
је 10 перпера мјесечно. Овако мала 
цијена школарине даје свакоме при- 
лику да научи корисни и лијепи 
француски језик. Поздрављамо от~ 
варање овога курса као нешто ко- 
рисно и напредно.

Разне вијести
Турска и Бугарска. У „Новој Слобод- 

ној Преси“ изашао је разговор са беч- 

говору голбаспоо сао\е ^о-
вање, да је закљученим миром с Бугарском 
ударен темељ трајном приЈатељству из- 
међу Бугарске и Турске. Он има разлсга 
да вјеруЈе. да Бугарска више неће погле- 
дати на Источну Тракију, него ће у бу- 
дуће тражити задовољења своме часто- 
љубљу у правцу, гдје се налазе њезини 
сународници, који вапију за сједињењем 
са својом браћом. Сасвим |е искључено, 
да Бугарска може икад заборавити увре- 
лу, ко'^ '\о\ \е &ј^’ре\му\



оштетив знатно њене интересе. У буку- 
решком миру нема гарантија. да ће бити 
дуга, а још мање трајна веза. Бугарској 
народности у Маћедонији пријете највеће 
опасности од лругих елемената. који су 
данас тамо доспјели на власт. да ће по- 
кушати на све могуће начине да |е аси- 
милују. Што се, пак, тиче, Арбаније, 
амбасадор је нагласио, да она, у грани- 
иама које су јој одредиле одлуке амба- 
садорске конференције у Лондону, не 
пружа никакве сигурности за будућност. 
Арбанаси, који су потпали под Србе, жу- 
диће непрестано да се поново врате под 
турску власт.

На своју руку. „Нова Слободна IIре- 
са“ саопштава како се у дипломатским 
круговима говори о одлуци Аустро-Угар- 
ске и Игалије. да питање о гранииама 
јужне Арбаније изведу на чистину и да 
га ријеше. па ма комисиЈа за разграниче- 
ње и не завршила своје радове.

Штадлер у Бечу. У прошлу суботу 
примио |е цар у аудијенцију сарајевског 
римокатоличког арцибискупа др. Шгад- 
лера. „Боснише Кореспонденц**  увјерава, 
да је цар с највећим интересовањем са- 
слушао извјештај. који му )е др. Штадлер 
поднио.

Ариибискуп др. Штадлер путује још 
ових дана у Рим, да поднесе извјештај 
поглавару римокатоличке црке о прили- 
кама у својој дијеиези. Штадлер се тек 
послије три недјеље дана враћа у Сара- 
јево заједно с посвећеним бискупом Ша- 
рићем.

Бугари опет демантују. Информације 
једног букурешког листа о тобожњим 
војничким припремама бугарским против 
Румуније. којима би центар био Рушчук 
и гдје би генерал Фичев управљао моби- 
лизацијом, погпуно су измишљене. ' 
Бугарска не врши никакву мобилизацију. 
— Ђенерал Фичев није никуд ишао из 
Софије од како се вратио из Карлсбада.

Увријеђени Бугари. Париски листови 
имају вијесг из Софије, да је бугарски 
пјешадиски поручник Тончев отпутовао 
у Париз да по налогу великог броја офи- 
цира затражи од француског књижевника 
Пјера Лотија разјашњења због његовог 
рђавог писања о бугарској војсци.

Бугарска и Аустрија. У ноновним ви- 
јестима тврди се да ће се краљ Ферди- 
нанд ускоро састати са аустро-угарским 
министром спољних пословагрофомБерх- 
толдом у Будим-пешти. Овом сасганку 
присуствоваће и бугарски министар спољ- 
них послова Генадијев.

Изјава валонске владе. Из Валоне 
јављаЈу, да је привремена арбанашка вла- 
да упутила свима Великим Силама теле- 
грам ове садржине:

Што је привремена влада Арбанијеус- 
пјела да за вријеме од једанајест мјесеци, 
борећи се с безбројним тешкоћама, одр- 
жи ред и сразмјеран мир уземљи, опко- 
љеној са свих страна непријатељима, ко- 
ји су се заклели да је упропасте, она 
влада не приписује то себи у заслугу, 
него се за го има захвалити патриотизму 
и резигнацији арбанашког народа. Али 
ово провизорно стање не може се про- 
дужавати на неодређено вријеме, а да 
се не наиђе на несавладљив отпор, јер 
се већ дошло до крајњих граница стрп- 
љења. Стога се привремена влада обраћа 
благонаклоности кабинета пријатељскога 
(каже се поименице које Велике Силе) и о- 
бавјештава га о једнодушноЈ жељи ар- 
банскога народа. да се шго при|е наи- 
менује књаз за Арбанију. Већ и само при- 
суство књаза биће довољно да споји све 
редове арбанашкога народа на дјелу сје- 
дињења Арбаније и организовању управе. 
Привремена влада нада се. да ће Велике 
Силе узети ову молбу у озбиљно расма- 
трање. Привремена је влада готова да 
што прије предузме све потребне кораке 
те да се што скорије дође до срећног 
резултата, који сви Арбанаси очекују с 
највећим нестрпљењем. У име привремене 
владе Арбаније: Исмаил Кемал.

Краљ Фердинанд и гроф Берхтолд. 
„Цајт“ јавља да се гроф Берхтолд састао 
са краљем Фердинандом у дворцу на свом 
спахилуку у Угарској.

Енглеска опомена Аустрији. ИзЛон- 
дона јављаЈу: Аустро-угарски амбасадор 
имао је ономад дуг разговор са Сер Ед- 
вардом Грејом. Амбасадор ]е дао одго- 
вор грофа Берхтолда на примједбе, које 
је енглески Форењ Офис учинио, кад му 
је саопштено да је Аустрија позвала Ср- 
бију да евакуише арбанашко земљиш.е, 
а које примједбе ни|есу биле пријатне за 
аустријско гледиште. Сер Едвард |е сад 
поново изјавио жељу, да се све Велике 
Силе сложно држе у арбанашким пигањи- 
ма јер је Арбанија заједнички створ свих 
Великих Сила.

Резултат пописа становништва у Но 
вој Србији. Према попису становништва 
што су га у варошима Нове Србије из- 
вршиле војне власти, поједини градови 
у ново-ослобођеном дијелу Србије има|у 
становника: Битољ 59.856 Скопље 17 384. 
Марков Прилип 21.783, Прпзрен 21.244, 

Приштина 18.174, Велес 16.624, Ђаковица 
14.500, Кови Пазар 13.434, Охрид 11.038, 
Дебар 10 199, Тетово 10.070, Митровица 
на Косову 9354, Пљевље 7935, Крушево 
7903, Ђевђелија 6000. Кавадар 5861, Вучи- 
трн 5749, Кичево 5400, Криворечка Па- 
ланка 4893, Ресан 4756, Ораховац 4593, 
Сјеница 4539, Куманово 4721, Феризовић 
(Урошевац) 4405. Гостивар 4384, Сгруга 
4120, Неготин 4050, Пријепоље 3355. Кра- 
тово 3020, и Нова Варош 2909. Овдје 
недостаје још неколико мјеста као Дој- 
ран, Гиљане, Прешево, Прибој и т. д, 
Варошко становништво Нове Србије из- 
носи преко 400000 душа.

Проширење женских права. У ау- 
стријском универзитету су женске биле 
припуштене учењу медицине. као и вр- 
шењу лијечничке праксе. Ну поданице 
Босне и Херцеговине нијесу уживале то 
право. Наредбом аустриЈСКОГ министар- 
ства наставе стекле су то право и пода- 
нице Босне и Херцеговине.

Колера у Србији. Стање је колере у Ср- 
бији 15. октобра тек. год. као и дан раније, 
јер нема ни приновљених, ни оздрављелих 
ни умрлих случајева. Колерних болесника 
има још свега 42 и то у срезовима: по- 
савском округа биоградског. посавском 
округ ваљевски, пчињском, кључком, бе- 
личком, параћинском, јадранском, мачван- 
ском, п. тамнавском, подунавском, голу- 
бачком. пожаревачком и рамском.

Генадијев. Г. Генадијев отпутовао је 
за иностранство.

Бугари у Тракији. Бугарске трупе које 
улазе у Тракију наилазе на села попа- 
љена и опустошена од стране башибо- 
зука. који се повлаче.

Румунски буџет. Вишак буџета износи 
100.406 309 данара, крај свегазастоја који 
је причинила мобилизација.

Руска пристаништа. Савјету за пло- 
видбу и трговину биће поднесен пројект 
о грађењу пристаништа на Црном и Бал- 
тичком Мору.

Служба у руској војсци. Министар- 
ство војно поднијеће Думи законски пред- 
лог о продужењу службе у војсци од 
три мјесеиа. Класа која довршује службу 
ове године, биће задржана под заставом 
до 1/14. јануара 1914.

Из Хрватске. Тропш, професор уни- 
верзитета у Загребу, постављен је за 
шефа секције за иросвјету у Хрватској. 
Бошњак постављен је за префекта за- 
гребачке жупаније; Адамовић, жупан у 
Осијеку добио је титулу маџарскогбарона.

Њемачка ваздушна флота. Ваздушна 
флота биће ускоро повећана са четири 
нове лађе. Војска ће располагати са де- 
сет модерних ваздушних лађа.

Г. Делкасе. Француски министар у Пе- 
трограду отпутовао је на своју дужност 
у Петроград.

Руси и Турци Према сигурном турском 
извору преговори између Порте коју пред 
ставља Џавид-беј, и руског амбасадора. 
поводом политичких и економских пи- 
тања која интересују обје земље, иду 
својим током. Добивени резултати по- 
вол>ни су. Споразум ће бити потписан 
кроз неколико дана.

Једна комисија под предсједништвом 
Талат-беја, која изучава питање о рефор- 
мама у источној Анадолији, предузела је 
свој посао. Како доноси „Жен Тирк“, 
комисија се у једној од пошљедњих сјед- 
ница бавила питањем о поставл>ању рус- 
ких и њемачких инспектора.

ТелеграФски изејештаји
Италија против Словенства

Ри.м, 20. октобра.
Агенција Стефани изјављује, да 

је фантастична вијест неких листова, 
као да је италијанска влада повела 
преговоре у Атини за један анти- 
словенски споразум између Италије, 
Аустро-Угарске, Румуније и Грчке. 
— Бечки Кор. Биро.

Из српске Скупштине
Бноград, 20. октобра.

У Скупштини слиједи расправа о 
адресп. Министар Унутрашњих Дје- 
ла, Протић, изјавио је, да уставни 
режим у новим крајевима може бити 
уведен тек пошто се потпуно оси- 
гура лична и имовна безбједност. 
Пријелазни режимтрајао би десет 
година. — Бечки Кор. Биро.

Бугари мијењају вјеру
Софнја, 21. октобра

Скупштина народнелиге донијела 
је резолуцију, којомсе позивају влада 
н духовенсгво да подупру најенер- 

гичније идеју о преласку Бугара у 
унијатство.

На конгресу Даневљеве странке, 
овај је држао говор, којим је поку- 
шао да баци сву кривицу за ката- 
строфу Бугарске на главни војни 
стан. — Бечки Кор. Биро.

Бугарске неисправности
Биоград. 20. октобра

Прекјуче је једна чета од 40 до 
50 бугарских комита пријешла срп- 
ску границу према селу Рабровац, 
на путу између Дорјана и Стру- 
мице, нападнувши двадесет турских 
породица, које су ходиле у Бугар- 
ску и ако су ове имале дозволу 
од бугарских власти за путовање. 
Убијено је и рањено више Турака.
— Биоградски Пресбиро.

Оздравио Коковцев
Рим, 22. октобра

Коковцев се потпуно опоравио.
— Бечки Кор. Биро.

Умро Сава Грујић
Биоград. 22. октобра 

Бивши предсједник Државног Са- 
вјета, генерал Сава Грујић, умро 
је. — Бечки Кор. Биро.

Ступио на пријесто
Бруншвик, 22. октобра 

Нови војвода Ернест Аугуст сту- 
пио је на пријесто. — Бечки Кор. 
Биро.

Разграничење јужне Арбаније
Берлин, 22. октобра

У компететним круговима изјав- 
љују да Њемачка потпомаже Ау- 
стро-Угарску и Италију у питању 
разграничења јужне Арбаније. 
Бечки Кор. Биро.

Грчка у питању Арбаније
Атина 23. октобра

Атинска Агенција објављује, да 
је влада предала синоћ представ- 
ницима Аустро-Угарске и Игалије 
одговор на њихове кораке. -Бечки 
Кор. Биро.

Одпикован генерал Бурнеј
Лондон, 23. октомбра.

Краљ је именовао адмирала Бур- 
неја кавал>ером ордена Св. Ми- 
хајла и Георгија у име призна- 
ња за његове заслуге у администра- 
цији Скадра. — Бечки Кор. Биро.

Кошутова болест
Будн.мпешта. 23. октобра.

Стање Кошутово, који је од дуже 
времена болестан, веома се погор- 
шало. Бечки Кор. Биро.

КЊИЖЕВНОСТ
Косовски осветници. Г. Ристо Мисита, 

учитељ српске школе у Сарајеву, поре- 
дио је и издао збирку натриотских пје- 
сама, из балканско-турског рата, под гор- 
њим именом.

У књизи су донесене одабране пјесме 
наших и хрватских, млађих и старијих 
модерних пјесника, као: Алексе Шалтића, 
Мирка Королије, Јосипа Миличића, Ду- 
шани Осморковика, ТресиКа ПавичиКа, 
Мићуна ПавиКевика, Милана Ћурчина, 
Милорада Павловика, Си.ча Пандуро- 
виКа и т. д. На крају књиге долази „Ко- 
совска Апотеозаи, драмски комад у три 
слике, од уредника збирке г. Мисите. 
Књига износи четири штампана табака 
обнчне 8“. Издање је веома укусно и со- 
Ј1ИДНО.

Ове снажне, сочне и пунокрвне патри- 
отске декламације најгоплије препоручу- 
јемо читалачкој публици, нарочито нашој 
младежи, којој је у првом реду књига и 
намијењена. Распродају исте за Црну Гору 
врши књижара „Његош“, В. Н. Мартино- 
вића, на Цегињу. гор.

Црногорски Јунаци. Пјесме Мићуна 
М Навићевића. Издање књижаре „Ње- 
гош“. Цетиње 1913. Цијена 50 пара.

Ових дана изашла је књига, чнји нат- 
пис горе исписасмо. Павићевић је у њој 
снажном дикцијом сликао дјела девето- 
рице познатих хероја нлше прошлости, 
који су, својо.м крвљу и костурима. по- 
стављали камен темељац мајке отаџбине. 
Књига је написана чистим књижевним је 
зиком н проткана живим и пластичним 
описима напшјех камених гора; одише 

истинским патриотизмом и светом љу- 
бављу и поштовањем спрам оних слав- 
них витезова, који су, ради очувања сло- 
боде свога народа, умирали на коцу и 
конопцу.

Од свих пјесама најјача је и најдирљи- 
вија трагедија Вукоте Мрваљевића и ње- 
гова нејаког Ненада.

Ову симпатичну, укусно опремљену књи- 
гу најтоплије препоручујемо. к,

Малши Толковип СловарЂ русскаго л- 
змка, (Саставио Петар Е. Стојан. Издање 
В. Ј. Макушкина. С. Петроград. Тип. К. П*  
Шрадера. В. О. болшоИ пр. 19. 1913. стр. 
760. XVI. циј. руб. 2-70 коп).

Ма како да је чудновато, ипак велики 
руски народ до данас био је без рјечника 
свога родног језика. 'Гу огромну, велнку 
празнину, а притом такови гигантски по- 
сао, допунио је ове године г. Петар Е. 
Стојан. — Нас Србе двоструко интере- 
сира ова појава, једно шго смо добили 
потпуни рјечиик руско-руски, (а рјечник 
је првостепена помоћ нри изучавању је- 
зика како иностраног тако и материнског, 
ге потоме недостатак рјечника ставЈва 
учитеља и ученика у савршено тежак 
положај;) а друго, шго Је аутор овог 
сваке похвале достојног дјела — Србин. 
Због тога ће ми читаоци дозволити да 
у кратким иотезима прикажем његову 
биографију: Петар Е. Стојан (овић) рођен 
је у Бесарабији (Исмаил на Дунаву) 6 X, 
1884. г., од Србина (емигрант). а мати му 
је Црногорка, Радовић (из Мартинића). 
По свршетку гимназије Исмаилске и Ри- 
шељевске као студеит треће г Одеског 
Упиверзитета буде затворен и послан у 
пустињу пермске губер. у Пердин. Отуда 
с туђим пасапортом пробије се у Швај- 
царску, а потом у Француску. Двије го- 
дине ировео је у Паризу, изучавајући и 
са жаром љубави бацаЈући се у наручја 
разним наукама. Послије буде помилован 
и врати се у Русију. Ту он публикује 
опсежну и научну књигу: Путови к истини 
(1908. стр. 243). дјело соиијално-философ- 
ско, и одаје се за заносом идеји о ме- 
ђународном језику Есперанту, на чију про- 
паганлу он јавно обећава жртвовати 20% 
чисте добнти од овог рјечника. Ове го- 
дине посјећава петроградску универзу 
(математ. факултет).

Писац овог рјечника поставио је за 
свој цил> објаснити све основне ријечи 
писмене и усмене, које употребл>ују обра- 
зовани Руси, а гако и црквено-словенске 
и иностране. отуд овај рјечник и садржи 
42.000 ријечи са објашњењем тачног зна- 
чења сваке ријечи, а и посредством слика 
(има их у тексту 1300), са означењш 
акцента. На овом рјечнику радио је аутор 
пуних5’/а година. а израђен је ио обрасцу 
француског „РеШ кагои$$е 111и81ге“ и ен- 
глеског „Со11ш8 61ође Е)1с6опагу“.

Но, каква је корист од оваквих рјеч- 
ника? — Несумњиво огромна. Макс Ми- 
леЈ) непобитно је доказао, да обични 
смртни човјек веома далеко стоји од знања 
свијех ријечи свога ролног језика и мно- 
гобројног значења њиховог. Милер је из- 
рачунао, да обични сељак не употребл>ује 
више од 800 ријечи у своме говору. средње 
образовани човјек око 3% хиљаде, а Шек- 
сиирова дјела садрже 15 хиљада ријечи. 
Изјшшно Је, дакле, и доказивати какво 
огромно значење имају сјшчии рјечници 
па и за најобразованијег.

У овом рјечнику увео је писац великн 
број ријечи која се употребЈБују, а које 
ћете узалуд тражити у свима досадашњим 
рјечницима руског језика: „Дал>“ (цијена32 
рубље), Чудинов(6. рубаља), Орлов (иедо- 
вршен), Академски (до слова „К;“ нпр: 
стачечник, сплотчина, справочник и г. л).

Ако свему овоме додамо умјерену ци- 
јену, а пригом веома укусно издање, без 
сумње се може рачунати да је овај рјечник 
досгојан сваке иажње не само онијех, 
којима је потреба по уопште свијех чи- 
таоца. Р. м. Чупић.

Велики дућан
меника, уМир- 

ковој вароши, издајем под наја.ч од 
23. априла 1914.

За погодбу обратити се у Подгориии 
господину Шћепану Стијовићу. а на Це- 
гињу мени.
п. п. бр. 49. 1 1 ДИМИТРИЈЕ БЕГОВИЋ.
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