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5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

зл ЦрНУ ГоРУ БРОЈ 10 ПАРЛ

зл СтРАНЕ ЗеМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА
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Рукопис! ваља слати Уредништву „Вјесника* 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСГРАЦИЈИ 

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ П0 ПОГОДБИ

Шта нап предстоји?
Цетиње, 25. октобра

Лако је дати одговор на постав- 
љено питање. Предстоји нам рад 
по свим гранама државне управе. 
Предстоје нам судске и админи- 
стративне реформе, наоружање и 
реорганизација војске, економско и 
културно уређење, исплата ратних 
задужења и осигурање сирочади и 
удовица погинулих у рату и инва- 
лида. Све то захтјева огромне из- 
датке и кад би све то одједном 
студирали, кад би нужна средства 
одједном сумирали, ужаснули би 

се и декуражирали. Боље ће бити, 
дакле, ако се постепено н по реду 
приступи проучавању појединих 
потреба. Истина, све су државне 
потребе пријеке и неопходне, али 
се ипак и у томе може поставити 
нека разлика. Од неопходних треба 
понајприје задовољити најнеопход- 
није. Нема сумње, сложићемо се у 
томе, да су од свију потреба ове 
четири најнеопходније: исплата рат- 
них задужења — реквизиција; оси- 
гурање сирочади и удовица поги- 
нулих у ратовима и инвалида-, уре- 
ђење хипотекарног кредита и уре- 
ђење саобракаја. О њима намјера- 
вамо да говоримо.

*
Ратни су издатци уопште велики. 

Њих ниједна држава не може сама 
својим средствима да задовољи. 

Мора да се обрати народу и на 
основу закона и законских уредаба 
о реквизицији од овога потражи 
помоћ у исхрани војске. То су, 
истина, неке жртве са странс на- 
рода, али то није поклон држави, 
то су привремене позајмице. Свака 
је држава дужна чим прије народу 
накнадити оно, што је путем рек- 
визиције узела.

Природно је, да се је и наша 
држава морала послужити тијем 
средством. Она је на то имала право 
на основу односних уредаба, које 
јој сада намећу и дужност, да 
накнади оно што је тим путем узела. 
Образовање нарочите комисије за 
сређење рачуна реквизиције, која 
већ у велико ради и скоро ће 
бити готова с послом, доказ је, да 
је држава била свјесна те своје 
дужности. Хитност којом је др- 
жава приступила закључењу ма и 
малог и привременог зајма у ту 
сврху, доказ је, да она хоће савје- 
сно својој дужности да одговори.

Сељак је тај, од ког је држава 
највише узела за војне потребе; он 
треба да буде гај, коме ће се др- 
жава најлрије и одужити. Ово јој 
налаже поред осталог и то: што је 
сељак, уступајући држави најбољи 
дио свог иметка, онај баш који се 
даде лако уновчити, стављен сада 
у тешки положај, да до новца доћи 
не може, нити одговорити својим 
обвезама и према држави и према 

приватним. Закон о лтораторлјуму, 

који је сељака привремено зашти- 
тио од приватно-правних потра- 
живања, и опоргуно и правично 
одустајање државних власти од по- 
траживања државних дажбина, у- 
блажише унеколико стање сеЈвака. 
Исплата реквизиције ставиће га у 
могућност да и он испуни своје 
обавезе. Тиме ће бити задовољена 
и прва иотреба.

По неопходности друга је потре- 
ба исто такве природе као и прва. 
С моралног гледишта куд и камо 
је претежнија а у исто вријеме и 
тежа. Она захтјева један стални го- 
дишњи пздатак и претходно строго 
правилно уређење. Одредити пра- 
вилне и сразмјерне помоћи си- 
рочади и удовицама погинулих и 
осакаћених у ратовима, тако је исто 
тежак посао, као и створити из- 
воре одакле Ке се ге помоћи ре- 
довно издавати. Ако Велике Силе 
одрже обеђање дано Црној Гори 
преко својих амбасадора у Лон- 
дону о финансијским компензаци- 
јама, ово ће се питање моћи си- 
гурно ријешити. Од тог „међуна- 
родног зајма", како се те ком- 
пензације сада називају, морађе се 
један дио одвојити и фондпрати у 
сврху редовпог издавања ових но- 
моћи. Ово све разумије се у прет- 
поставци, да ђе тај међународни 

зајам бити у оном облику и под 
онаквим условима, како се то онда 
говораше. Иначе тај зајам, ма како 
био паметио инвестиран, једва ће 
моћи свој ануитет плаћати, а ови 
би издатцн пали на терет буцета, 
који ће се и тако за првих неко- 
лико година јављати са великим 
дефицитом.

У сваком случају обје ове по- 
гребе могу се задовољити само по- 
средством државног зајма, на чи- 
јем се закључењу мора неодложно 
радити.

*
Наш је сел>ак а и варошанин 

веђим дпјелом задужен код поје- 
диних новчаних завода или приват- 
них лица. И у једном и у другом 
случају задужење је тешко. Инте- 
ресна стопа са осталим според- 
ним трошковима прелази 10%. Код 
новчаних завода мора се поред 
интереса плаћати још полугодишње 
10% од главнице. Све то представ- 
ља један знатан износ тако, да 
обвезници нијесу у стању и при 
најбољим околностима толико при- 
вриједити, да могу издржати себе 
и своје фамилије и отплате редовно 

вршити. Морају се стално задужи- 
вати, а посљедице тога задуживања 
су: јавне продаје непокретности, 
које вриједност имању умањују, и 
тумарање по свијету за зарадом.

Само један добро уређени хипо- 
текарни кредит у стању је спасти 
наш народ, уз друге услове, од 
ове очигледне пропасти. Он би

За пробијање добрих колских пу- 
това у новим крајевима, довршење 
још недовршених у старој Црној 
Горп и поправку довршених потре- 
бан је један капитал од најмање 
осам милиона перпера. Нема говора 
о томе, да се то може извршити 
из редовних државних прихода. 
Мора се и за ово прибјећи зајму, 
али не једновременом и у цијелом 
износу, већ повременом грађевин- 
ском кредиту. Наиме, за ово поду- 
зеће треба ангажовати стране ка- 
питалисте, који би носао сами вр- 
шили и повремено но извршеној ко- 
лаудацији а под унапријед уговоре- 
ним условима задуживали државу.

Рећи ћесе, можда, да би потребно 
било унијети у земљу још и капи- 
тале који би потпомогли трговину, 
индустрију и уредан пренос. 'Го је 
погрешно мишЈћење, ми за ово има- 
мо доста и домаћих капитала, само 
ако будемо имали довојбно во.ље и 
памети. Уређењемхипотекарногкре- 
дита наши новчани заводи извући 
ће од сељака свој новац. Шта 
више, улози би им порасли, јер би 
и приватна лица, која су зајмала 
сеЈваку, дошла до наплате свог нов- 
ца и овај већим дијелом дала нов- 
чаним заводима на приплод. Кад 
би још било доволшо увиђавности 
код новчаних завода, те кад би се 
спојили у један јак добро органи- 
зован завод, могли би с обзиром на 
сопствени капитал, улоге и кредит, 
располагати једним капиталом од 
6 до 7 а можда и внше милиона, 

шго би било довољно за трговачки 
<редит. * * *

свео отплату интереса и главпице 
на сразмјерно незнатну суму и дао 
би могућности обвезницима, да 
својом привредом осигурају егзи- 
стенцију своју и својих фамилија 
и да одговоре својим обвезама.

Капитал данашње Хипотекарне 
Банке посве је незнатан да задо- 
вољи ову потребу. Морају се по- 
тражити нови капитали, па било 
то да их држава нађе зајмом и 
унесе у Хипотекарну Банку, било 
да у ту сврху даде концесију стра- 
ним капиталима. Свакојако на ову 
сврху и само за стару Црну Гору 
мора се ангажовати један капитал 
од најмање десет милиона перпера. 
Досадање искуство као и та окол- 
ност, да је у данашње вријеме врло 
тешко наћи зајам и ако се нађе, 
да су услови и одвише неповољни 
— упућује нас на закључак, да је 
цјелисходније и да ће се пријс по- 
стићи успЈех, ако се уређење хи- 
потекарног кредита и задовољење 
ове тако важне и неодложне по- 
требе повјери страним капиталима.

Ма како повољно ријешили пи- 
тање хипотекарног кредита, о ко- 
јему мало час говорисмо, опет тим 
самим не би бог зна колико помогл< 
наш економски развој. Наша трго- 
вина, индустрија и привреда уопште 
тпме би мало што добиле, а за се- 
љака би то била само привремена 
помоћ, јер он једино у развијено 
привреди може привређиватиисвоје 
благостање поправити. Да би се и 
у том правцу пошло напријед и 

једновремено, као првн и најглав- 
нијиусловјављају се комуникациона 
средства. 'Грговина нема полета нпти 
га може имати, индустрија се и не 
јавл>а, а све с тога што је транспорт 
кроз неке крајеве наше домовине 
скоро немогућ, а кроз неке одвише 
скуп и неуређен. Ово особито ври- 
једи за новоослобођену територију, 
гдје нема ни честитих крчаника.

Питање жељезница и одвише је 
тешко. Оно захтјева дуге студијс и 
и велике капитале. На све то ми не 
смијемо очекивати. Ми морамо при- 
ступити и то одмах изради добрих 
колских путова. Они су куд-и камо 
јевтинији, прије се могу довршити 
а и задовољиће у довољној мјери 
прве потребе. Управо они ће при- 
премити и осигурати успјех жел>ез- 
ница у своје вријеме.

Везати што прије добрим путо- 
вима сва главнија мјеста у новоосло- 
бођеним крајевима међу собом и са 
центрумима у старој Црној Гори и 
успоставити аутомобилски пренос 
трговине и путника потреба је, која 
се мора што прије задовоЈБИТИ. 
Иначе излажемо се оиасности да 
трговину у новим крајевима сведемо 

на скоро ни на шта, а и оно што 
би је било, да јој пристаниште буде 
у Солуну. У том случају шта ће 
бити с нашим Баром и нашто нам 
и Бар и Море! Не, то се не смије 
допустити, Бар мора бити наш. и 
служити као увозна и извозна тачка 

за сву Црну Гору.

Изјава краља Карола
Вукурешки Ј1ист „Универзули објављује 

интервју свога сарадника с краљем Ру- 
муније. Крал> Карол је изјавио. да би 
била велика погрешка, да |е Румунија 
почела рат, док су се савезници борили 
против Турске. Румунија, као хришћанска 
земља, није могла спрјечавати рат, који 
се водио за ослобођење Хришћана, и 
акиија Румуније била би оида да појача 
балкански блок. Само онај, који не би 
познавао стварне односе између Срба 
и Бугара. није могао предвиђати дога- 
ђаје и тражити од Румуније да још у 
почетку интервенише

Краљ је много раније нредвидио. да 
балкански блок неће дуго трајати и ре- 
као је то Даневу, кад је био у Букуреш- 
гу. Данев го није вјеровао као и други 
у Европи. као што није вјеровао. да ће 
Румуни најдаље за три недјеље пријећи 
Дунав.

Кад је сарадник „Универзула“ рекао, да 
крал>а у Француској сматра1у као арби- 
тра на Истоку, краљ је одговорио:

„Да, тако је, нико се на Истоку не смије 
маки, а да Румунија не каже своју ријеч. 
Улога РумуниЈе тачно је одређена, наша 
је акција то потврдила".

Краљ Карол вјерује да ће се одржати 
мир, )ер нико на Балкану иеће см)ети да 
започне нови рат, пошто је немогуће на- 
бавити новаца за рат. Француска, банкар 
Балкана, неће више дати новаца за рат. 

Што се тиче Рулуније, завршио је краљ, 
она ђе остати велика свофм снагом, 
увнђавношћу и вјером у будућност. Она 
је свјесна својих успјеха и не тражи више. 
Краљ Карол вјсрује у блиско мирно ри- 
јешење албанског питања.

Што се тиче нових покрајина он је 
убјеђен да ће се добром администраци- 
јом и благошћу успјеги, да њихови ста- 
новници ностану добри Румуни, који љубе 
своју нову отаџбину.



Представка Аустријв и Италије у Атини
Аустрија и Италија учиниле су у 

Атини одлучне кораке, да грчке 
трупе напусте спорно арбанаско зем- 
љиште, које су Велике Силе дале 
Арбанији, и да се грчка влада об- 
веже да њене власти неће правити 
никакве сметње међународној ко- 
мисији, која врпЈи ограничење јуж- 
не Арбаније. Грчко становништво, 
које је у јужној Арбанији у већини, 
ометало је рад међународне коми- 
сије и улагало јавне протесте про- 
тиву припајања извјесних чистих 
грчких крајева аутономној Арбанији. 
Италија, која је у јужној Арбанији 
највише заинтересована, повела је 
акцију противу Грчке, која је сада 
уродила заједничким кораком та- 
лијанске и аустро-угарске владе у 
Атини.

Усмено саопштење
Посланици Аустрије и Италије у 

Атини посјетили су грчког министра 
иностр. дјела и усмено му учинили 
ово исговјетно саопштење:

Обраћамо пажњу грчке владе на 
тешкоће, које могу постићи Грчку 
ушљед отежавања рада међуиарод- 
не комисије. Рад комисије треба да 
се заврши 30. новембра, а грчке 
трупе треба да напусте арбанаско 
земљиште најдаље до 31. децембра. 
Продужење тога рока не може се 
допустити због разлога политичке 
и привредне природе. Грчка се вла- 
да позива да све могуће учини, те 
да комисији не буду више чињене 
сметње да на лицу мјеста утврди 
етнографске чињенице. То је у ин- 
тсресу саме Грчке, пошто системат- 
ско отежавање рада комисије, што 
га врше грчке власти, побуђује сум- 
њу, да те власти желе комисију не- 
вјерпим податцима завести на стран- 
путицу.

Одговор Грчке
Министар предсједник Веницелос 

одговорио је, да ће грчка влада 
издати налог својим војним и гра- 
•ђанским властима да комисију по- 
мажу у њеном раду и да избјега- 
вају немиле сукобе. Веницелос је 
у исто вријеме додао, да се од Ве- 
ликих Сила нада, да ће исте тако- 
ђе водити рачуна о тешком поло- 
жају Грчке и учинити да правда 
дође до побједе.

Подијељене улоге
Док је због арнаутских упада у 

сјеверној Арбанији Аустрија истр- 
чала напријед и узела улогу да Ср- 
бију укроти ултиматумом, а Италија 
јој само секундирала, — сад је про- 
тиву Грчке у први ред изашла Ита- 
лија, док јој Аустрија секундира.

ПОДЛИСТАК
СРБИ У АМЕРИЦИ

Загребачки «Привредннк» под горњим на- 
словом пшпе:

Још је свакож у паметн недавна пропаст 
Твтаннка, највеКо лађе на свијету. II једва 
је од то добз мннуло подруг године нли не- 
што више. а сад, ево, опот јављају за нову 
несроћу на мору, за пропаст лађе «Волтур- 
но>, која се опог мјесеца, пловећн по дебе- 
лом мору за 11>ујорк. запалнла н изгорјела.

У нмепику оннх, којн су спасеви, мпого 
је имепа и наших л>удп, те су судећн по 
томе и међу погннулнма многп нашн такође 
смрт своју нашли у дебелом и пемилоетнвом 
Атлантском Оцеапу.

Ево у главпом свега онога, шго се збило 
н што се досад дознало о тој страшпој пе- 
срећи:

«Волтурпо> кренуо је из Ротердама. Па 
броју је бнло 24 путннка I. н II. равреда, 
540 III. разрода н 93 момкаЈ.Моро је стра- 
шно бјеспнло. Што се збнвало на броду н 
какно је бнло путовање, о том још ннје 
ннштл познато. Дана 10. овог мјесеца (но 
повом) при.мно је брод «Карманнја» у 2 сата 
20 мннута у јутро вијест, којом «Волтурно> 
Јавља, да се налазн у пламепу, п молв по-

У првом случају Италија није 
хтјела сувише да се испољи да не 
би на се навукла гњев Србије; у 
другом случају Аустрија се ставља 
у позадину, да не би противу себе 
озлоједила Грчку.

Бечка „Преса“, тумач мјеродав- 
них расположења Монархије, по- 
водом заједничког корака Италије 
и Грчке у Атини правда се и из- 
вињава пред грчким народом. Она 
вели: ми се надамо да ће Грчка 
дипломатија имати такта и попус- 
тити. Кад не би попустила, створила 
би недогледне заплете, јер би Ита- 
лија ради заштите својих интереса 
у јужној Арбанији прибјегла ош- 
тријим војничким мјерама. А то би 
било кобно. То би било оно, што 
је Аустрија, стварањем Арбаније, 
по сваки начин хтјела избјећи. Са- 
мостална Арбанија — продужава 
„Преса“—треба да нам даде јем- 
ство, да се на источној обали Адрије 
неће утврдити ни једна држава, и 
да ће тамо само Арбанаси имати 
независни државни живот, како би 
се на гај начин избјегла трвења 
међу разним силама.

Огорчење у Паризу
Париска штампа даје израза о- 

горчењу француског јавног миш- 
љења због представке аустро-ита- 
лијанске у Атини.

Лист „Матен“ назива корак Ау- 
стрије и Италије у Атини неисправ- 
ношћу према силама Тројног Спо- 
разума. Тај је корак непоштовање 
Француске, Русије и Енглеске, које 
су такође Арбанију створиле, и чије 
границе имају још да се утврде. 
Аустрија и Италија пропустише да 
о својем кораку обавијесте силе 
Тројног Споразума. ГIропустише, 
ма да је њиховим заступницима у 
Лондону, Паризу и Петрограду 
речено, да је арбанашко питање 
прије свега свропско. Амбасадори 
Аустрије и Италије нијесу ни једном 
ријечи поменули, да њихове владе 
у Атини намјеравају предати ноту.

И остали париски листови пишу 
у истоме смислу.

Клемансо пише у својем листу:
Ако 'Гројни Споразум буде рав- 

нодушан према Аустрији и Италији, 
онда ће он тијем само убрзати по- 
дјелу Арбаније, тако да ће Аустрија 
узети сјеверну и себи обезбједити 
пут за Солун, а Италија ће заузети 
Валону.

„Ехо де Пари“ вели: само што 
бржи поновни састанак амбасадор- 
ске конференције у Лондону могао 
би да учини крај овоме самовлашћу.

моћ. <Кармарнија> је смјеста кренула у но- 
моћ. Била је то стратна борба. Огромни ва- 
лови н силап вјетар бацалн су брод овамо 
н онамо н зауставл>али га, а тамо негдје на 
нучннп горн пароброд нун песрећннх путника.

Послије велике борбе нпакје «Карманнја» 
прва стигла до «Волтурпа». Било је подне, 
но пико нијо мнслио на јело, јер је све 
свладао ужас од призора, којп ее првд очи.ма 
несрећних путпнка одпгравао. Огромни брод 
ирвим јо својпм днјелом сав у пламепу, а 
на крми се стиснуло иеколнко стотина л»у- 
дн. Папријед ватра, свуд упаокомо море, које 
баца валове као куће... «Кармаппја» спушта 
барке, алн покушај спасавања остаде без ус- 
пјеха. II «Волтурно» је спустио чамац са 
четрдесет путннка, алн с.у га валови разбплп 
и свн, који су бнли у њому, потопише се. 
Па молбе н заклин.ања биједних путника про- 
бало се још с једнпм чамцем, по п тај се 
потопно, а од свију се л»удп тек једап му- 
шкарац спасао. За цнјело то врпјеме слалн 
су «Волтурно> п «Карманија» брзојавно ви- 
јеств и звали у помоћ. У 4 сата нослије 
подне примио је ту вијест једап брод сјеиер- 
по-њемачког Лојда и упутио се у по.чоћ. 
Спусгила сс ноћ, грозна ноћ, олуја на Оце- 
апу. «Волтурно» је уз све надчовјечпо га- 
шење момчадн полако сагорпјевао, обасЈавају- 
ћи море на далеко. Дотле је већ дошло у

„Тајмс“ против Аустрије и Итапије
Велики енглески лист „Тајмс“ 

сажаљева што нота предана од 
Аустрије и Италије у Атини откри- 
јева тежњу, да се балканске ствари 
у тренутку, кад су између Цари- 
града и Атине још у току прего- 
вори, унуте у немирне воде. Као 
и париски листови, тако и „ I ајмс“ 
изражава сумњу, да је овдје по 
сриједи некаква нечиста трговина, 
којој су средства Арбанија и јегејска 
острва.____________ _____________

Аустрија и Русија
Полуслужбени бечки лист „Најес Ви- 

нер Тагблат* 4 доноси чланак из пера 
неког аустриског политичара, у коме из- 
међу осталога вели: „У нашим односима 
наснрам Русије догађале су се у низу 
читавих деценија многе промјене; ми смо 
већ имали и Тројецарскп Савез. који је 
у прво вријеме био постављен иа чврстој 
основици, а често смо пута стајали једно 
према другоме оружани и на ратној нози 
а да није дошло до оружаног сукоба. 
Све у свему, могли би се сви наши но- 
менуги односи у главним цртама овако 
означити: Русмја се у својим тежњама 
осјећала ометана са наше стране, и зато 
је на оштријн или блажи начин, како 
кад, — било подбадањем. било звецка- 
њем оружја, — настојавала да нас по- 
тисне и уклони с пута; она се трудила, 
да нас и нолитички и финансиски ослаби 
и да нам наметне што је могуће више 
тешкоћа. Било је дана, да је због раз- 
лога унутрашње или спољне политике, 
постојала једно вријеме пауза, али тада 
је Русија брже боље опет налазила до- 
вољно узрока, да отпочне понова са 
својим нападајима, зависило је често пута 
од расположења, или нерасположења на 
извјесним вишим или незнатнијим мјес- 
тима. Разумије се, да је ова руска ди-

Краљ Фердинанд у Аустрф
Бугарски Краљ Фердинанд на- 

лази се у Аустрији. Већ се састао 
с аустро-угарским министром ино- 
стр. дјела грофом Берхтолдом. Још 
се не зна, која је сврха боравку 
КраЈБа Фердинанда у сусједној мо- 
нархији. Аустрија је Бугарској дала 
иа рачун зајма 30 милијона круна, 
ма да сама оскудијева у парама. 
Да ли је само то циљ посјети Кра- 
ља Фердинанда у Аустрији, или ће 
бити нешто сасвијем друго, можда 
ће се убзро видјетн.

Краљу Фердинанду не стоје ак- 
ције добро — у његовој земљи. У 
Бугарској је настало опасно врење. 
Политичари и прваци народни ме- 
ђусобно се општужују за велику 
бугарску несрећу. Једни на друге 
бацају кривицу, али по који ивер 
пане и на Краља. Софиски опози- 
циони листови јавно оптужуЈу Кра- 
л>а. Њему приписују сву одговор- 
иост за иесрећу, која је задесила 
Бугарску.

помоћ 1 1 бродова. а.ти нијесу могји ништа 
учипити, јер се пијесу чамци мог.ти прибли- 
жити броду. Упаљени су рефлектори, који су 
барем у Г0.1ИК0 помогли, да су се песрећни 
путници «Волтурпа» падали спасељу. Око 9 
сати почела се бура стишавати. Био је задљи 
час, јер је пожар захватио и машине. Пешто 
прнје 10 сати зачула се страшна експлозија 
а огроини комади жељеза падалп су као ла- 
ва на околне бродово. Сада се већ пије смје 
ло чекатн. Са свију 1 1 бродова спуштени 
су чамии н послнје велике борбе са страш- 
пим елемептом приблнжише се пеки броду 
те прнхватише ужета, на којнјема су се пут- 
ници н морнари са «Волтурна» спуштали. 
Спасавање је трајало пнјслу ноћ н како се 
приповпједа, спасепи су свн. којп су се на- 
лазили на броду. У свему је по казнвању 
спасено 510 особа, док нх јс 120 до 180 
нестало. Пошто је цијела пучииа претражепа 
и иије пи је.дан човјек више наћен, наста- 
ВИ.1Н су сви бродови свој нут, а <Волтурпо> 
|е остао сам на мору полако догорнјевајући.

Према извјештајнма заповиједннка онвх 
бродова, који су у помоћ дошли, била је то 
једна од најгрозпнјпх морскнх песрећа; још 
ужаснпја од пропасти Гнтаннкове», јер па 
њему су у неколико мпнута бнлн сви рнје- 
шенп мука, док је смртни етрах н борба нз- 
међу жнвота и смрти на Волтурну» траја- 

пло.матско-агитаторска кампања добијала 
непрестано нове отноре; на ударце до- 
лазили су противударци. али и ови у- 
дарци и противударци у одбрани тако 
су јако утицали на горде духове, да су 
ти противударци и одбрана изгледали 
само као најнеоправданије изазивање с 
наше сгране. Већ и зато, каже се даље 
у чланку, требало би бити на чисто са 
оним шго се догађало за вријеме вла- 
давине нашег цара, и шта је РусиЈу у- 
право покретало, да се прогив нас то- 
лико бори, јер тада би се најбоље ви- 
дјело, да ли су узроци таког руског 
држања ушљед најновијег развоја у ев- 
ропској политици, ослабили. те да ли су 
ти узроци у опште само пролазне или 
трајне природе. Претпоставља се. да ће 
Аустро-Угарска још често пута имати са 
Русијом снорова п преговора, јер изго- 
ном и потискивањем Турака из Арбани е 
и Маћедоније још никако нијесу сва пи- 
тања ријешена. на име питања, која ин- 
тересују об;е државе. Дакле истјеривање 
Турака са заиада и средине Балканског 
Полуострва. вели се даље у чланку. 
ослободило је до душе Русију од сувшие 
бриге и бојазни, да би ми могли продри- 
јети до Солуна, али тиме још није ни 
мало отклоњена могукност нових конфли- 
ката између нас и Русије на Балкану, а 
нијесу још укинуте ни супротности које 
постоје између балканских народа јер 
ге супротности само још боље хране и 
нојачава|у ривалигет између обје Вилике 
Силе. То супарништво подгријава се још 
више са стране частољубиве Србије. која 
има план да се са Црном Гором сједини 
п нада се, да ће тако једнога дана Бос- 
ну добити. Ово је управо горуће часто- 
Јћубиво оруђе у рукама руских полити- 
чара против нас. То частол»убл»е могло 
им |е овда онда бити и непријатно, као 
на пр. сада у овој пропалој фази албан- 
ског питања, али опи се не могу никада 
са њиме потпуно раскрсгити, |ер Русија 
може још увијек требати народе, који су 
нама непријатељи. Она се у осталом није 
још одрекла, да своју силу и моћ нро- 
шири на Истоку".

Сад вјероватно Краљ Фердинанд 
тражи спаса и излаза из мучног 
положаја. Аустрија му је једино 
уздање. А какво је то уздање, по- 
казаше догађаји.

Поводом боравка Краља Ферди- 
нанда у Аустрији, бечки лист „Н. 
Сл. Преса“ доноси чланак, који 
измеђ редака открива многу тајну.

Лист пише: Први пут откако је 
плануо рат на Балкану Краљ Фер- 
динанд дошао је у Аустрију. Дошао 
је у дворац Ебентал, из којега је 
започела његова владалачка кари- 
јера. У потоњој години дана он је 
уживао све сласти успјеха и пре- 
трпио све муке разочарања. 11ослије 
Кирклиса и Лилебургаса он је био 
вођа Балкана, и неколико киломе- 
тара стајао је са својом војском 
близо Цариграда. Њега су њего- 
ви савезници лишили готово свијех 
плодова побједе, па је поврх тога 
морао да одсијече и један дио старе 
Бугарске и да га уступи Румунији. 

ла пупа 24 сата. «Карманија» је била у 
непосродпој блпзнни 21 сат, остали бродови 
до 17 сати, а ипак нијесу могли несрећне 
путпнке да осаободе из њнховог грозног по- 
ложаја.»

«
о «

Али, још се пијесмо умприли од ове страш- 
не несреће, а већ се јавља п за другу исто 
такву, која умало није плаћепа опет са сто- 
тнпама, можда, драгопјеинх живота. Као што 
се, панме, на путу из Европе - за Амернку 
упалио брод «Волтурпо», тако се на путу 
из Америке у Европу упално брод «Ураннум«. 
Једва је успјело да со дио, па коме се ват- 
ра породила, одијоли од осталога брода. те 
да се с тешком муком стнгне до прве луке. 
Грозво је и помпслити на страх опај, што 
га претрпјеше путниии н на том броду, док 
се не дохвагнше коппа. Бијаше у том тешком 
времену сигурно страшннје страх трпјети не- 
го ли поднијети смрт, која би у трену сва- 
ког рнјешила мука.

II, ето, гако с дана у дан. читамо за 
разпе несреће на мору, које се главом пла- 
ћају, па ипак свпјет иде, срља, не мари, 
само да се дохвати те жељене Амерпке, у 
којој мнслн свак да твче мед и млнјеко, и 
сухо злато, док се пе дође н пе видп онде, 
како се љуто свак преварио и пгга је Аме-



'2К

Ј51{

У ев.

или

^са

? иц.

) б»||]Ј1 
'УДрл.

Н(1 
Фш- 

«У. *

кр 
ан^ ц 
1ИЛИМ 
С6 ЈОЦ 
е, КО|ј 
•единн 
а Бос- 

часто- 
!)ЈИТИ- 
Ш1П

РуЈ

У тијем измјенама времена само 
је једно остало стално: благона- 
клоно расположење према његовој 
земљи у Бечу, и симпатија, којом 
је овдје вазда његова личност пре- 
дусријетана, не мијењајући се ни у 
срећи, ни у несрећи. Краљ Ферди- 
нанд био се повео за савјетима о- 
нијех својих државника, који су 
будућност бугарског народа пот- 
пуно предали у руке Русије. Ис- 
куства у томе погледу бијаху рђава. 
Још није позната тајна, зашто се 
Фердинанд приклонио тој кобној 
политици. Аустро-Угарска као при- 
је заступа гледиште, да је незави- 
сна и јака Бугарска потреба европ- 
ског мира. Највеће поштовање за- 
служује бугарски народ, који се 
одмах послије пораза без икаквих 
јавних потреса одао раду на поди- 
зању народне снаге, не допушта- 
јући да се разруши његов држав- 
ни живот. Тијем примјером могу 
да се поуче сви народи, који су у 
срећи охоли, у несрећи сувише 
мали. Бугарска није усамљена. Она 
има у Европи пријатеља, па и на 
Балкану. Закључењем мира са Тур- 
ском показала је особиту држав- 
ничку мудрост. Краљ Фердинанд 
може се овдје осјећати као у дру- 
гој својој отаџбини. —

Толико „Преса*  Види се, да се 
аустро-бугарско пријатељство про- 
дужава.

Бугарској је било мало досадаш- 
њих несрећа, па тражи нове.

створе односно ових односа повољне 
диспозиције."

Зриједно је забиљежити и једногласне 
изјаве, које гласе, да се не смије забо- 
равити држање Аустро-Угарске у првоме 
балканскоме рату, којим су знатно били 
олакшани успјеси Србије.“

Биоградски „Одјек“. орган самосталне 
радикалне странке, тијем поводом пише: 

Толико, дакле, Југословенска Коре- 
спонденција*.  Да би се. пак, избјегло, 
свако порјешно закључивање иа основу 
ових саопштења, која се штампају под 
фирмом аутентичности, морамо изјавити 
да нама о овој конференцаји ништа није 
познато и да је цијело ово саопштење, у 
колико би се могло односити и на иред- 
ставнике наше странке. од почетка до 
краја просга измишљотина.

Цијело ово „аутентично“ саопштење 
ове аустриске полузваничпе кореспонден- 
ције. према томе, има карактер једне ми- 
стификаиије. Да ли је та мистификација 
била потребна коме у Бечу, или је она 
упућена из Биограда, ми за сада нећемо 
о томе правити никакве комбинације. 
Вријеме ће то већ само показати.

Српска влада такође је демантовала 
речено саопштење.

800 милијона перпера. За вријеме 
рата бугарска државна благајна из- 
дала је бонова у вриједности 300 
милијона, и ако се томе додају о- 
стали летећи дугови у висини од 
200 милијона
Бугарске исноси: милијарду и 400 
милиЈОна перпера.

*
Загребачки листови јављају, да 

су између мађарске и хрватске вла- 
де настављени преговори у корист 
што бржег успостављања уставне 
владавине у Хрватској.

сав државни дуг

Србија и Аустрија
____ Под натписом „Расположење у Био- 

граду“ аустриски листови доносе ово 
саопштење „Југословенске Кореспонден- 
ције“, примљено из Биограда, како се 
вели, са нарочите стране:

„Изгледа, да је у пошљедње вријеме 
‘ у водећим круговима српске Народне 

Скупштине због најновијих догађаја на- 
един. стао обрт у гледиштима, по којима се
е, по- ДО сада управљала српска спољна поли- 

тика. Ова чињеница стоји у вези са јед- 
ном конференцијом која се одржала код 

' српског мнистра предсједника Николе 
! Л Пашића и на којој су учествовале све 

којн вође политичких група У Народној Скуп- 
1а\ну. штини.
акО је „Минисар предсједник позвао је све 

партијске шефове, да чује њихово ми- 
шљење о држању Србије према Аустро-

дошао угарској у моменту, када је бечки каби-
Ојега 1с нет биоградској влади предао ултнматум
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са постављеним роком односно повла- 
чења српских трупа из Арбаније. Како 
дознајемо са аутентичне стране, све пар- 
тијске вође без разлике ставиле су се у 
овој конференцији на гледиште, да жи- 
вотни интереси Србије захтијевају, да се 
са сусједном државом ступи не само у 
коректно. него и у стварно пријатељске 
односе. Један говорник је на тој конфе- 
ренцији рекао: „Ми морамо с обзиром 
на међународни положај тежити. да се 
са Аустријом постигну интимне везе“, те 
је додао да би били оправдани сви ко- 
раци који би се предузели. да се у Бечу 

рика. А већ о несрвћама, које се у њој 
дошавају, да п ие говорпмо. Оне су сваком 
нашем човјеку пред очи.ма: сваки секунд, и 
мннут, и сат, н дан, гпну ондје људи 
као муве.

За то, Србнне, мани Америку, не бнло 
је. Лаћај се рада код своје куће, у својој 
земљи, п гдје год га пађеш, алн само се 
чувај једног нада све, а то је: пута у Аме- 
рику и Амерпке чемерпке, јер је она скоро 
свима оннма, који одоше у н.у, било какву 
несррћу понијрла, бнло да пх јр сасвијем 
упропастила, то јест да су у н»ој погннулн, 
било да их је убогаљила, било да пл је 
убила здравље за навијек, било да нх је 
увела у рђаво друштво п пропалице од н»их 
направнла, бнло да нм је разорнла кућно 
гиијездо. Стотипу је п хиљаду још другнх 
биједа и зала, које у Америку спремне че- 
кају на сваког, да га спопадну. чим у н.у 
сгупп, а сто, као што сс баш из пропасти 

<Волтурна>, с!нтапика> и г. д. впдн, још 

п црпје.
Америка је за луде, неразумне, али за 

оне, који могу здраво да мисле, опа пнје и 
камо среће, да је у опште није нико про- 
нашао! сачувало бн нам се хн.кадама и хи-

Талијани се оправдавају
Милански лист „Коријере дела Сера“ 

доноси из Рима ово саопштење:
Утврђено је да је Пашић у својем експо- 

зеу осим силама Тројног Споразума ис- 
казао захвалност и Њемачкој. а да се 
није сјетио Италије. Потребно је да сео 
томе 
ских

За све вријеме балканске кризе Ита- 
лија 
да се
Србијом. те је овој потоњој отворено 
исказивала своје симпатије, само да би 
се отклониле све тешкоће. Кад су Ау- 
стрија и Русија тражиле ревизију буку- 
решког уговора о миру, Италија је била 
за то, да се одредбе тога уговора не 
мијењају. Ако се Пашићева захвалност 
поменутим Великии Силама односи на 
њихово држање у арбанаском питању, 
можемо мирне душе да подсјетимо, да 
се Италија није придружила ултиматуму 
Аустрије. Пашићу није непознато, да се 
Игалија, да би се избјегли изоловани или 
оштри кораци, у очи предаје ултиматума 
обратила Великим Силама, како би Ср- 
бија била стављена пред пријатељски 
захтјев читаве Европе. У кратом размаку 
времена између ултиматума и повољног 
одговора Србије. ми се нијесмо иридру- 
жили никаквом кораку, док је Њемачка 
својем посланику у Биограду наредила 
да одлучно стане на сграну аустриског 
тражења.

И у томе времену Србија је морала 
констатовати, да је Италија имала такво 
држање према Србији, да благонаклоно 
води рачуна о њеним интересима а да 
се у исто вријеме не огријеши о своје 
савезнике. Та поср.едпичка улога кори- 
стила је Србији много више, него да ју 
је Италија потпомагала и тијем дошла у 
сукоб са својом савезницом Аустријом. 
То треба да се утврди поводом преласка 
Пашићева ћутке преко Италије у његовом 
експозеу. Пашићево непомињање Италије 
неће промијенити талијанску политику, 
која се ограничава само на народне и 
међународне потребе, и која нема спрам 
Србије никаква непријатељска предубје- 
ђења и своју политику неће учинити за- 
висном од исказивања или неисказивања 
јој захвалности.

каже мишљење наших дипломат- 
кругова.

љадама наше народпе снаге, а земље паше 
све шкчнје би тад пјевале.

Дневник
Отпутовао у Никшић. Његово 

Величанство Краљ отпутовао је ју- 
че са Њеним Кр. ВисочанствомКња- 
гињицом Вјером у Никшић.

Изјавио саучешће. Његово Ви- 
сокопреосвештенство Господин Ми- 
трополит Митрофан на дан сахра- 
не карловачког патријарха Богда- 
новића изјавио је телеграфским 
путем саучешће наше цркве ад- 
министратору патријаршије владици 
Грујићу у жалости за покојним 
натријархом.

Дипломатске вијести. Аустро- 
угарски носланик на Цетињу г. ба- 
рон Гизл стављен је на располо- 
жење.

Аустриска влада тражила је од 
наше влате агреман за замјеника 
му г. Ота, пређашњег аустро-угар- 
ског посланика у Техерану.

Талијанска влада тражила је од 
наше владе агреман за г. Негротија, 
савјетника талијанске амбасаде у 
Бечу, који је одређен за посланика 
Италије на Цетињу.

Бугарско посланство на Цетињу.
1“ под нат- 

зашто је Бугарској потреб-

Бугари и католичанство
Прије неколико дана донио је лист 

„Фосише Цајтун“ извјештај из Софије, 
да ће сав бугарски народ превјерити и 
придружити се унији, да ће бити споме- 
ник цара Ослободитеља Александра II. у 
знак потпуног прекида с Русијом завијен 
у црно и да је Словенском Друштву у 
Софији наређено, *нека  у своме статуту 
свуда избрише ријечи „Словенин“ и „сло- 
венски“.

„Славјанскија Извјестија", орган Сло- 
венског друштва петроградског, репро- 
дукује из окгобарске свеске француског 
мјесечника „ћа Ке\'ие“ чланак „Света сто- 
лица и Балкан“, чији је писац неозначени _ _ _ _
руски дипломатаи књаз. Писац је стајао I Софијски'лист’”Камбана 
у приЈатељским односима са покојним . Ј ” -
кардиналом Ледоховским, главом римске Iписом: » . .
пропаганде. Посјетивши године 1894. кар-1но посланство на Цетињу“ вели да 
динала затекао је код њега принцезу I би једини разлог за отварање бу- 
Клементину Кобуршку, мајку краља Фер- гарског посланства на Цетињу био 

тај, што је Цетиње одлична тачка 
за посматрање догађаја у Арбанији 
и што са потоњом даје добру везу.

Програм прославе. Одбор за 
свечану прославу стогодишњице од 
рођења Петра II. Петровића—Ње- 
гоша, који сачињавају предсједник 
Њ. Високопреосвештенство Госпо- 

I дин Митрополит, г. г. д-рЛ.Тома- 
I новиђ, Марко Ђукановиђ, Живко 
Драговиђ и Лазо Поповиђ, објав- 
љује овај програм:

Прослава се има извршитиЗ. но- 
вембра тек. год. у вароши, цркви, 
Владином Дому и Зетском Дому.

У вароши: у 6 сати изјутра ог- 
, лашује се са три топовска метка 

насгупање сиечаности, музика оби- 

лази варош свирајуки, а варош се 
почиње китити заставама. Изаши- 
ље се депутација која ће положити 
вијенац па гроб Петра II. на Лон- 
ћену. Ту се има одржати и пара- 
стос. У депутацији ће бити Његово 
(раљ. Височанство Књаз Иетар 
бригадир М. Мартиновић, д-р Ст. 
Илић, врш. дуж. члана Великог 
Суда, Андрија Рађеновић и два 
угледнија грађанина, које општин- 
ски одбор и предсједник општине 
одреде. Ићи ће се на аутомобилима.

У цркви: Служба Божија одслу- 
жиће се у манастирској цркви у 9 
сати изјутра, а у 10 сати благода- 
рење. Служби Божијој и благода- 
рењу присуствују чланови Влада- 
лачког Дома, чиновништво у пот- 
пуној паради, грађанство и ученици 
и ученице свијех школа са својим 
наставницима и наставницама. Г1о- 
слије службе Високопреосвештени 
Г. Митрополит Митрофан држаће 
сходан говор, а при изласку из 
цркве пуца 21 топ и звоне звона 
на свијем црквама. За вријеме служ- 
бе Божије почасна чета чини шпа- 
лир пред Манастиром.

У Владином Дому: Послије слу- 
жбе Божије у цркви, сви присутни 
иду у Владин Дом и намијештају 
се у великој сали на одређеним мје- 
стима, а такође и почасна чета са 
музиком постројава се испред Вла- 
дина Дома, те тако очекују дола- 
лазак чланова Владалачког Дома. 
При доласку чланова Владалачког 
Дома, музика интонира Црногор- 
ску Химну а почасна чета одаје 
почаст. Пошто сви заузму своја 
мјеста, пјевачки хор отпјевађе по- 
божну химу „Кол Славен", азати- 
јемђе се одржати сходни говори. Го- 
воре држе г. г. Др. Лазо 'Гомановиђ, 
Др. Л. Војиновиђ, С. Махмут-бего- 
виђ, један официр и једна Црно- 

/горка. Овд/е се доноси приједлог,

нисом:

динанда, коЈа )е вршила посредништво I 
између свога сина и Ватикана. Том при- 
ликом изјаснио се кардинал Ледоховски 
да Бугарска никако није земља ираво-1 
славна. Бугарска је црква по његовом 
мишљењу бугарска посебна и никако не 
свеопшта као ш го је православна и ри-1 
мокатоличка, а то је чини шизматичном.

Принцеза Клементина се већ онда за- 
носила мишљу о покатоличењу Бугара. 
Кад је сазрело питање о пријелазу бу- 
гарског нашљедника Бориса у право- 
славну вјеру. Принцеза Клементина кре- 
нула се к папи и тужећи се на свога сина 
молила га је, да му то забрани. Папа, 
тјешећи је. рече, да је пријелаз у бугарску 
шизму нешто сасвим лруго, но што би 
био пријелаз у православље. У пркос томе 
није хтјела књагиња Лујза, мати принца 
Бориса, присуствовати кад су јој сина 
водили да га „покрсте“. Отпутовала је 
у Ментону, гдје је ускоро добила папино 
писмо, у коме јује тјешио, ла ће жртва, 
коју је принијела, на крају крајева дове- 
сти католичку вјеру до велике побједе.

Од године 1895. почела је Аустрија 
гледаги на Фердинанда КобурпЈког као 
на свога човјека, уз чију помоћ ће се 
угицај Русије на Балкану свести на нулу. 
Уз припомоћ Аустрије папа Лав Х1П даде 
Фердинанду Кобуршком на расположење 
огромне суме, да припрема земљиште за 
унију Бугара с Римом. Беч и Ватикан 
готово су зајемчили Кобургу, да ће се 
понеги на стародревни пријесто визан- 
тиских царева у Цариграду. а бугарском 
егзарху. да ће постаги патријархом у 
Светој Софији. У овој големој завјери 
против православља судјеловали су не 
само хијерарси римске цркве и највише 
духовенство у Софији, него и католичко 
духовенство у Бечу и сав језуитски ред 
с кардиналом Штајнхубером на челу.

Од то доба Фердинанд Кобуршки не- 
престано је одржавао везу са римском 
пропагандом. Кришом радило се на про- 
јекгу великога словенскога царства на 
Балканском Полуоству с Бугарском на 
челу и с кобуршком династијом под про- 
текторатом Аустро-Угарске. Старјешине 
језуитског реда долажаху у Софију и 
тајно се споразумијеваху с предсгавни- 
иима бугарске цркве. Трошене су басно- 
словне суме на то, да европска штампа 
велича генше Фердинанда Кобуршког 
тако, да би у даном тренутку изгледало 
сасвим природно, да се оствари.

Као згодни тренутак за то изабрано је 
је прољеће 1912. године. Тада је крал» 
бугарски уз судјеловање Беча подвезао 
савез са Србијом и Грчком (у савезу са 
Црном Гором био је већ од год. 1910?) 
На дан објаве рата Турској служено је у 
свима католичким и унијатским црквама 
на православном истоку свечано молеп- 
ствије за успјех оружја бугарског — само 
бугарског; православних Срба, Црного- 
раца и Грка нијесу се сјетили.

Оста.чо је познато.
За сада, док се с мјеродавног мјеста 

не опровргну горњи наводи, биљежимо 
овдје глас црпљен из једног софиског 
листа, који, као што изгледа. хоће да 
бар паралише податке руског дипломате. 
Софијски лист тврди, да се сада ради на 
том. да се бугарски егзархат премјести из 
Цариграда у Софују, па послије да се 

* • - -г............. -ј' ј — — /обнови јединство бугарске цркве с пра-
ликог балканског рата износио је | вославном. 1

је била прожета једином жељом, 
избјегне сукоб међу Аустријом и

Важне политичке биљешке
Принц од Вида коначно је при- 

стао да ступи на пријесто Арбаније.
*

Српски Пресбиро демантује ви- 
јести бечких листова, да су у Пари- 
зу искрсле сметње остварењу но- 
вог српског зајма од 250 милијо- 
на перпера.

*

Биоградски „Одјек“ поводом из- 
вињавања миланског листа „Кори- 
јере де ла Сера“ да Италнја није 
била никад против Србије, вели 
да Италија за Србију има само ли- 
јепе ријечи, а у ствари да вазда пот- 
помаже Аустрију противу Србије.

*

Петроградско „Новоје Времја“ 
тврди, да су потпуно измишљени 
гласови у једном дијелу стране 
штампе као да се ради на изми- 
рењу Русије с Аустријом.

*
Бугарски државни дуг у очи ве-
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да се Велика Државна Гимназија 
назове: „Гимназија Петра П“. Г1о 
свршетку говора пјевачки хор от- 
пјеваће црногорску народну хим- 
ну, и овијем се свечаност у Вла- 
дином Дому завршује. Сала у Вла- 
дином Дому има бити претходно 
спремљена за свечаност и окићена 
овако: На прочељу има бити ис- 
такнута слика Петра II, а око ње 
ловоров вијенац испреплијетан тро- 
бојкама. Над сликом круна. С ли- 
јеве стране на малом столу има се 
поставити: Митра, штака и крст; с 
десне стране на малом*  столу има 
се поставити: калпак, челенка, саб- 
ља, токе и перо. Десно и лијево 
испод слике имају стојати два уг- 
ледна стара Црногорца из до- 
ба Петра II и то два официра. 
Испод слике стоји написано 1813 
—1913. Зидови сале имају бити де- 
корисани штитовима обавијенима 
ловориком, а на сваком штиту име 
којег дјела Његошева, или које из- 
реке из његовијех дјела. Улазак у 
салу има бити такође декорисан ло- 
вориком, а с једне и с друге стране 
врата поставиће се два топа, које 
су Црногорци његовог доба узели 
са Жабл^ака.

У Зетском Дому: У 8 сати у вече 
приредиће ученици нашијех сред- 
њијех школа представу „Горског 
Вијенца", а прије представеодржаће 
се сходан говор о Његошу као пјес- 
нику. Представом руководи про- 
фесор Лазо Поповић состалим про- 
фесорима. Говор држи г. Перо Бог- 
дановић. Претходно Зетски Дом 
има бити декорисан овако: Изнад 
бине слика Његошева у вијенцу и 
са круиом, а испод ње 1813 1913.
Сала има бити декорисана исто као 
и сала у Владином Дому, а тако 
и улазак. На тараци има бити по- 
стављен транспарент са натписом: 
„Благо томе ко довијек живи, имао 
се рашта и родити". Варош и сва 
државна здања имају бити освијет- 
љена у вече, а тако и Орлов Крш, 
Ловћен и Табља. Декорисањем и 
извршењем читавог програма руко- 
воде: г. г. Марко Ђукановић, Жив- 
коДраговић, проф. Шобајић и Но- 
восел, као и Предсједник Општине 
Пилетић. Ред одржава Прославни 
Одбор.

Личне вијести. Г. Стеван Ћур- 
чић, почасни предсједник Српског 
Новинарског Удружења у Биогра- 
ду, боравио је неколико дана у 
нашој средини, и јуче се вратио у 
Србију.

Питање станова. Питање ста- 
нова на Цетињу свакојег дана бива 
све осјетније и теже. У становима 
се осјећа све већа оскудица. Нема 
их довољно, а већ о њиховој ка- 
квоћи не треба ни говорити. У томе 
су погледу испод критике. Не од- 
говарају у већем дијелу ни једном 
од услова, који се траже од ста- 
нова у најобичнијој варошици, камо 
ли у једној пријестоници. Како се 
Цетиње ушљед проширења земл>е 
очигледно намножава, оскудица у 
становима притискује већи дио ње- 
гова грађанства. Власници кућа о- 
сјетили су ту оскудицу, и цијене 
становима већ према њој удеша- 
вају. Цијене су баснословне. Сраз- 
мјерно их нема таквих ни у најску- 
пљој европској пријестоници. Има 
доста лица и породица, које ови- 
јех дана не могу да нађу стан. Ми 
ћемо са стањем живљења у нашој 
пријестоници дотјерати дотле, да 
ће то постати онште наше зло, 
које ће се, кад прекипи, тешко мо- 
ћи брзо отклонити.

„Тарабош“. Под тијем натписо.м 
у Скадру је од краћега времена 
почео излазити политички лист на 
арбанашком и талијанском језику. 
Лист је, судећи но његовој садр- 
жини, ставио себи у задатак не 
толико да брани Арбанију и Арба- 
насе, колико да напада, грди и кле- 

вета Црну Гору, њене највише др- 
жавне представнике и сав наш на- 
род уопште. Нема броја тога листа, 
а да се у њем не напише каква 
ругоба противу нас. Ми веома до- 
бро знамо, ко је тај лист покренуо, 
ко га финансира и растура. Циљ 
открива својим писањем противу 
Црне Горе. У једном броју речени 
лист предлаже, да се из Скадра 
протјерају сви Срби. Кад бисмо и 
ми равном мјером одговорили, не 
знамо ко би извукао дебљи крај. 
Али ми знамо, да тај лист није 
орган Арбанаса, којима се натура, 
већ каквог туђинског тајног фонда, 
па зато му и не дајемо велику 
важност.

Киша. Јуче је пала јака киша са 
јужним вјетром, која је пријатно 
рашчистила ваздух, а на Цетињу 
учинила крај нездравој прашини по 
улицама.

Вријеме је промјењљиво, и судећи 
но барометру, кише ће још бити 
овијех дана.

Склептана држава
Под горњим натписом бечки лист „Иајти 

доноси овај чланак:
Предстоји нови корак Тројнога Савеза 

због Арбаније. Како је наведено дипло- 
матија Тројног Савеза учинила је да срп- 
ска војска остави посједнуте тачке сје- 
верне Арбаније, сад ваља нагнати грчку 
војску, да се повуче из јужног краЈа Ар- 
баније. Према одлуци лондонске конфе- 
рениије амбасадора грчка војска има се 
повући до 31. децембра. Италија, што 
јужну Арбанију сматра за своју интересну 
сферу, даје Грцима већ сад преко својих 
полуслужбених новина СопзШит аћеипФ. 
Међутим ће Европа бити можда узнеми- 
рена још два мјесеца дана борбом по- 
луслужбене шгампе о дипломатским пре- 
говорима.

А како је наш дипломатски успјех у 
Сјеверно) Арбанији политички неуспјех, 
јер Је затегнуте односе међу нама и Ср- 
бијом заоштрио и даље у недоглед, то 
ће политички успјех Италије у јужној Ар- 
баниЈи испасти политички још горе. Прво 
ће на сву прилику трајно погоршати 
грчко-талијанске односе, шго није баш 
корисно за Тројни Савез, јер је уз Грчку 
Њемачка. То су жртве, што их обје за- 
штитне силе приносе будућој арбанској 
држави од свог сопственог политичког 
капитала. А да ли ће будућа арбанска 
држава видјети отуд велике корисги? У 
то се могло живо сумњати још за нашег 
демарша.

Пишући даље о стварању Арбаније, 
лист наставља: Воља ИталиЈе показала се 
као у толико махова гако и сад јача од 
воље Аустро-Угарске. која пропаде са 
својим предлогом о међама сјеверне Ар- 
баније. Италија би могла проћи са сво- 
јим предлогом. Тако посгаде склептана 
држава Арбанија, чије су погрешно од- 
ређене међе историско-географски до- 
куменат за тезу, да гдје Аустрија и Ита 
лија заједно раде. утицај Италије доми- 
нира, па ма стварно и гори. Војати се, 
да и даљи развој арбанаске државе не 
буде само наставак доказа ове тезе.

Погрвб патријарха Богдановића
У недјељу прије подне сахрањено је 

тијело унесрећеног патријарха Лукијана 
Богдановића веома свечаним начином у 
гробнииу патријаршије у Ср. Карловци- 
ма. Свечаном чину присуствовао је мно- 
гобројни народ из свију крајева Хрватске 
и Славоније, јужне Угарске као и из Ср- 
бије, те се број учесника рачуна на преко 
20.000 особа. 'Гијело је благословио вла- 
дика Грујић уз асистенцију чигавог све- 
штенства и онда је кренула тужна по- 
ворка према гробници. На челу иоворке 
ишао је администратор владика Грујић 
са читавим епископатом и свеукупним 
свештенском патријаршије, као и депута- 
ције разних друштава и корпорација са 
заставама и вијенцима.

Иза мртвачког сандука ишао је заступ- 
ник цара и краља Фрање Јоеифа загре- 
бачки зборни заповједник барон Ремен 
са заступником краља Петра генералом 
Божом Јанковићем, заступник заједничке 
владе државни тајник барон Кази, за- 
ступник земаљске хрватске владе Хиде- 
гети, сријемски велики жупан, одаслан- 
ство римокатоличког свештенства са ђа- 
ковачким бискупом д ром Крапцем и 
каноником Војнићем на челу. чиновнички 
збор и остала публика. Пред патријар- 
шиском гробницом опоЈано је тијело још 
једном и онда однесено у гробницу, 
глје је сахрањено у мраморном сарко- 
фагу поред земиих остатака патријарха 

Бранковића на вјечни починак. Барон 
Ремен и генерал Јанковић, којима је пуб- 
лика приредила бурне овације. отпуто- 
вали су на вече, док је већина осталих 
учесника отпутовала већ послије подне 
истог дана.

Из народа
Парастос изгинулим јунацима.

Пишу нам испод Острога:
На 17. октобра ове год. давао је мјесни 

капетан г. Марко Радошевић у Св. Тро- 
јици у Ман. Острогу годишњу службу 
са парастосом за покој славно погинулих 
и умрлих јунака из батаљона вражегрм- 
ског, који у пошљедњем црногорско-тур- 
ском рату јуначки жртвоваше своје жи- 
воте за част своЈе миле домовине, за 
проширење исге и за ослобођење из 
ропства своје потлачене браће од пет- 
вјековног угњегача.

Служби и парастосу присуствовао је 
командант Бјелопавлићске Бригаде, г. ком. 
Лука Поповић са официрима; народ из 
племена обојег пола и мјесни учитељ г. 
Илија Мијушковић са ђацима, а чинодјеј- 
ствовао је високопречасни г. Игуман Ле- 
онтије Нинковић настојатељ Ман. Острога, 
који је по свршеном парастосу држао 
знача|ни и у славу изгинулих јунака дир- 
љив патриотски говор.

Разне вијести
Границе Јужне Арбаније. Римска „Три- 

бунаи, поводом противрјечних новости 
стране штампе односно граничних пита- 
ња између Арбаније и Грчке, подсјећа 
на Једнодушне, дефинигивне одлуке, до- 
нијете на састанку амбасадора у Лондону. 
„Трибуна“, у осталом, истиче неоспорно 
арбански карактер тих предјела. Конфе- 
ренциЈа амбасадора ријешила је да међу- 
народна комисија има да одреди, који 
ће крајеви припасти Арбанији, а који Гр- 
чкој на основи географских и етнограф- 
ских разлбга, не водећи рачуна о поли- 
тичким манифестацијама. Скуп амбаса- 
дора ријешио Је, да комисија отпочне 
рад 1. септембра, да га сврши до 30. ио- 
вембра и да грчке трупе евакуишу ар- 
банску територију до 31. децембра.

Грчка, или бар грчка удружења с одо- 
брењем грчке владе, чине све могуће да 
омету радове интернационалне комисиЈе, 
у нади да ће на неодређено вријеме за- 
узети арбанске територије и изиграти јед- 
нодушне одлуке амбасадорске конфе- 
ренције.

Очевидно је, да двије Велике Силе, 
више заинтересоване, Италија и Аустро- 
Угарска не могу пристати да се ухвате у 
такву клопку и да остале Велике Силе 
неће ући у такву игру и да је по томе 
логично и природно, да факт, да грчки 
елементи спрјечавају комисији додир са 
мјесном популацијом. оцјене као доказ 
да је то становништво арбанско и да је 
исто тако логично, да Грчка, кад не до- 
пушта комисији да доврши посао у року 
одређеном у Лондону, да то није разлог 
за одлагање евакуисања грчких трупа по- 
сли;е 31. децембра. А служи се помир- 
љивом циљу ових Великих Сила, ако се 
Грцима стави на знање гледиште двију 
јадранских сила, јер ако грчка опструк- 
ција престане, комисија још има времена 
да послове сврши до 30. новембра.

Изјава Сазонова. Изгледа да су изјаве 
г. Сазонова произвеле непријатан утисак 
у политичким круговима Турске. Полузва- 
нична штампа рђаво се изражава о њима. 
Она једнодушно изјављује, како Порта 
и сама признаје потребу рефорама у Ана- 
долији, али да ће она одбити сваки 
покушај страног мијешања.

ТелеграФСНи извјештаји
Ненадићвва аоера

Виоград, 23. октобра

Вијест лансирана из Софије про- 
тив части Ненадићеве потпуно је 
неоснована. Ненадиђ се налази при 
руском посланству у Софији, у 
истом својству као и један бугарски 
званичник при руском посланству 
у Биограду. Тим оптужбамаје сврха 
да се поколеба положај Ненадиђев, 
кога су и раније клеветали у Со- 
фији, али је пред судовима остала 
неокаљана част Ненадиђева, чинов- 
ника министарства спољних послова 
који је добро познат у Софији у 
свим одношајима и чија је мисија 
да штитп српске поданике у Бу- 
гарској. Никад Ненадић није учинио 
ма 111то, што би могло бити недо- 
стојно, јер је човјек од такта и ло- 
јалности. — Српски Пресбиро.

Нови талијански посланик у Биограду
Биоград, 23. октобра.

Данас у 11 сати пред подне Краљ 
је примио у свечану аудијенцију, 
по уобичајеном церемонијалу, но- 
вог италијанског посланика у Би- 
ограду, Барона Сквпти-а, који је 
Краљу предао своја пуномоћија. 
Пријему Је присуствовао предсјед- 
ник Министарског Савјета, Пашиђ. 
— Биоградски Пресбиро.

Веза Трста с Арбанијом
Беч, 24. октобра.

Влада је поднијела парламенту 
на одобрење конвенцију са Лојдом, 
у сврху што бржег саобраћаја Трс- 
та са Арбанијом. — Бечки Кор. Биро.

Судар возова
Мелун, 24. октобра-

Синоћ су се сударила два воза, 
те је 40 особа усмрћено, а велики 
број рањено. — Бечки Кор. Биро.

Бугарска и Србија
Софија. 24. октобра.

С погледом на честа изазивања 
са српске стране на граничној зони, 
бугарска влада желећи да се из- 
бјегну сви инциденти, који би могли 
довести до тешких пошљедица, за- 
молила је руско посланство да учи- 
ни у Биограду потребне кораке. 
— Бечки Кор. Биро.

Бугари и Грци
Софија, 25. октобра

Влада је преко француског по- 
сланства позвала грчку владу, да 
се прекине са антибугарским наси- 
љима у Македонији, иначе такве 
репресалије би могле изазвати су- 
кобе између Грка и Бугара. 
Бечки Кор. Биро.

Бугарски Краљ у Бечу
Беч, 25. октобра.

Цар је примио јуче у аудијенцију 
краља бугарског. Краљ и Берхтолд 
измијенили су посјете. — Бечки 
Кор. Биро.

У корист мира
Париз, 25. октобра.

Влада руска и француска учи- 
ниле су представке у Цариграду у 
сврху скорог закључења мира. — 
Бечки Кор. Биро.

ШГРДТ Перо вРбица* К°ЈИ Је као 
војник цетињско-његушког 

батаљона учествовао у бојевима на Бре- 
галници и према љекарском увЈерењу тамо 
допао рана и ушљед гога био у I. нољ- 
ској болници Моравске Дивизије, — није
се новратио у своју отаџбину са Дечан- 
ским Одредом. Од 6. јула, како му је у 
болници Моравске Дивизије зрно изва- 
ђено, о њем нема никаква гласа, због 
чега молим свакога, који би о њем што
дознао, да ме извијести, да знам је ли 
жив и гдје се налази.

Цетиње, 25. октобра 1913.
Поручник Крсто Врбица, 

официр дворске страже.

СНЛАДИШТЕ ДРВА ЗА ГРАЂУ 
на велико — на мало 

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

КРОВОВА — ,.2ЕМТН“ 
Цијеник тачни, прорачун бадава.
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