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за Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 
5 перп.; ван земље 15 франака у злату.
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зд Стране Земље БРОЈ 20 ПАРА
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ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

0 уређењу нашег правосуђа
Цетиње, 1. новембра

Ратови стају људско друштво 
огромних жртава, како личних тако 
и материјалних. Од овога нијесу 
поштеђени ни побједиоци. Али, те 
жртве не падају тешко на душу 
побједиоцима. Њих тјеше морални 
и материјални успјеси. Морални у 
томе: што учесници у рату виде 
плодове својих напора; што назиру 
пред собом љепшу будућност; што 
с поносом могу погледати сваком 
у очи; па се овим тјеше и поносе 
и фамилије погинулих у рату, пош- 
то су им њихови хранитељи часно 
дали на бранику отаџбине своје 
животе. Материјални успјеси у томе, 
што виде проширену домовину, те 
се с правом могу надати, да ће им 
она бити кадра дати много више 
средстата за лакши и срећнији жи- 
вот, као својим држављанима.

Ратови, по правилу, стварају у 
друштву, које их је водило, препо- 
рођај. Оно види све мане, ако их 
је и у колико било, у друштвеном 
склопу до рата и у току овога; 
оно види и све врлине појединаца; 
ратнетешкоће и дражи, па приближи 
многе, који су до тада били зава- 
ђени из макојих узрока. Једном 
ријечју у маси и код појединаца 

знатно се измијени поглед на све 

чињенице, које су се до рата гле- 
дали другим оком.

Велики балкански ратови дони- 
нијели су српском нароиу велике 

моралне и материјалне успјехе. Срп- 
ски народ из двије српске краље- 
внне дао је огромне животне снаге 
чему се задивно цио образовани 
свијет. Он је ријешмо у овим ра- 
товима знатан дио задатка своје 
националне идеје. Ово даје српском 
племену поуздану наду за потпуно 
остварење своје завјетне мисли, јер 
је прошлост огледало будућности.

Црна Гора је потпуно извршила 
своју задаћу. Пенадмашно јунаш- 
тво њених синова и овом је при- 
ликом показало, да поносито сти- 
јење непрестано даје Српству српске 
заточнике вјере и слободе, и, да 
су у сваком тренутку, гдје су у 
питању интереси српског племена, 
готови да своје животе положе.

Послије рата изашла је наша 
домовина удвостручена. Више но 
удвоустручена може бити њена еко- 
номска снага у брзом времену, само 
ако се буде паметно и марљиво 
радило. Велика питања за рјеша- 
вање наступају. Њиховом рјеша- 
вању треба брзо и смишљено при- 
ступити. Једно од најважнијих пи- 
тања, које и мора да се што прије 
ријеши како треба, јесте питање о 
уређењу нашег правосуђа.*

Наша домовина је била до сада 
у приличној немогућности да пра- 
восуђе уреди тако, да оно буде на 
оној достојној висини, како оно 
треба да буде. Овоме је било раз- 

них узрока, а као главни узроци 

били су: финансиска немоћ и оску- 
дица у правно образованим лици- 
ма. Поред поштења и савјесности, 
коју су у ђриличној мјери и нешко- 
ловани људи у правосуђу показали 
и до сада, потребно је и стручно 
знање. Бе;$ стручног знања не може 
бити ни ђаљан судија. Савјесност 
и стручно знање морају бити спо- 
јени у једиом лицу, па да оно може 
одговарати светом судијском по- 
зиву.

Наш Устав предвиђа судијску 
правну спрему. Како није било 
стручно ЦЈколованих људи у оно 
вријеме, кад је Устав стао на сна- 
гу, то је уставодавац одредио рок 
за потпуно уређење судства од дви- 
је редовне скупштинске периоде. 
Тај рок Истиче, најшире тумачећи 
прописе Устава и намјеру уставо- 
давца, у септембру 1914 г. Дакле, 
и поред неопходне потребе, да се 
судство уреди, како је то у дру- 
гим правно уређеним државама, и 
сами прописи Устава императивно 
налажу, да се судство потпуно у- 
реди до 14. септембра 1914. г. 
Овим захтјевима треба и мора да 
се одговори. Кад је судство уре- 
ђено како треба, онда се од тога 
имају овс благодати: загарантова- 
на је дрлсавл>анину лична и имов- 
на безбједност, загарантоване су му 
уставне слободе, као грађанину; 

учвршћује се вјера у народу, да га 
не може ништа теже постићи осим 
оно, што закони налажу; поди- 
же се кредит држави на странп и 

страни капитати лако улазе у зем- 
љу, чим се јача народна привреда, 
индустрија п у опште народнобла- 
гостање. Није, према овоме, наш 
народ неосновано рекао, да прав- 
да држи земљу и градове.

За задовол>ење ове потребе 
уређења судства — нма сада и 
могућности’. Старији и млађи. си- 
нови Црне Горе са потпуним школ- 
ским правним знањем налазе се у 
знатном броју већ на судским по- 
ложајима. Недостатак ће се по- 
пунити до крајњег рока у септем- 
бру мјесецу идуће године. Врата 
су широм отворена у судску стру- 
ку потпуно стручно спремним љу- 
дима. Нема ни једног до сада пот- 
пуно правно стручна Црногорца, 
који се је пријавио за државну слу- 
жбу у судској струци, а да му иста 
није дата, нити се такав и један 
удаљио из ње без његовог зах- 
тјева, да не жели остати у држав- 
ној служби.

Код оваквог стања ствари може 
се са задовољством гледати у бу 
дућност. Мјеродавни државни фак- 
тори треба да чине све, да се суд- 
ство уреди. Они треба да што при- 
је донесу закон судијске независ- 
ности; да побољшају плате суди- 
јама, јер добар судија треба да се 
осигура у материјалном погледу, 
како би могао бити потпуно неза- 
висан. Такође би требало што при- 
је законодавним путем одвојити у 

капетанским судовима сулф од 

управне власти, устројством чисто 
судских капетанских судова.

На школоване људе и патриоте 
а синове наше домовине, пала би 
морална одговорност, ако не изађу 
у сусрет новом добу и државиој 
потреби. . 8.

Неколико изрека из дјела
Његошевих

Без муке се пјесма не испјева,
Без муке се сабља не сакова.

♦
Чашу меда још нико не пони,
Што је чашом жучи не загрчи.

«-
Удар нађе искру у камену, 
Вез њега би у кам очајала.

Покољења дјела суде,
Што је чије, дају свјема.

♦

Ко вјечито хоће да живује. 
Мученик је овога свијета.

*
Благо томе ко довијек живи.
Имао се рашта и родити.

♦

Јунаштво је цар зла свакојега, 
А и пиће најслађе душевно, 
Којијем се ијане покољења.

Коме закон лежи у топузу 
Трагови му смрде нечовјештвом.

*

Тврд је орах воћка чудновата, 
Не сломи га. а зубе поломи.

♦

Зло чинити, ко се од зла брани, 
Ту злочинства нема никаквога.

Јаје здраво добије сломл.ено.

А у руке Мандушића Вука,
Биће свака пушка убојита,

♦

Земља наша, земља милионах,
Сина једног не мож вјенчат срећом, 
Самовладцем кад постанеш њепим, 
Тад наздравиш чашом Херкуловом.

Крв је људска рана наопака.
♦

Не требује царство нељудима, 
11ако да се пред свијетом руже.

Ја сам хајдук, што гоним хајдуке.
♦

Ђе се гусле у кући не чују, 
Ту је мртва и кућа и људи.

Иза туче ведрије је небо,
♦

Иза тмине и сунце огрије.

Какав наук, такво и читање.

Ја сам многа зажега канђела,
На олтару цркве православне.

♦

Вр’јеме земно и судбина људска, — 
Два образа највише лудости.

<*

Муж је бранич жене и дјетета, 
Народ бранич цркве и племена.

*
Нове нужде рађу нове силе.

Виле ће се грабит у вјекове, 
Да вам вјенце достојне саплету.

Зла под небом што су сваколика. 
Прћија су на земљи човјеку.

Одпиши му како знаш. владико,

II чувај му образ ка он тебе.
У добру је лако добро бити, 
На муци се познају јунаци.

Сад пропојте Високи Дечани, 

И лијепа лавро Студешше,

Свети спомен из вјечне читуле. 
За слободу падшим јунацима!

*

Ја учиних шго нико не мога, 
Од кад ове горе поникоше.

Свак је рођен да чо једном умре, 
Част и брука живе до вијека.

*
Све су силе мртве и ништаве, 
За онога који право мисли, 
Те част љуби више него главу.

♦

Виле ће се грабит у вјекове, 
Да ти в*јенце  достојне саплету.

■*-

Луча ће се вазда призирати. 
На гробницу твоју освештану.

Предао се Аустрији
Бугарски Краљ Фердинанд из- 

гледа да је себе и своју земљу са- 
свијем иредао Аустрији. 0 томе 
биоградска „Политика", доноси 
сензацијоналну вијест — како вели, 
из поузданог извора из Беча, да 

\Је приликом посјете Краља Фер- 
динанда склоиљена војна конвен- 
ција, по којој се обадвије стране 
обвезтју да зарате, ако ма која од 
н>их дође у конфликт са заједнич- 
ким непријатељем. Друга тачка те 

\конвенције ~ према „Политици" 
— гарантује пријесто Краљу Фер- 
динанду и његовим потомцима.

Тврди се, да је Краљ Фердинанд 
послије потписа конвенције рекао 
једном пријатељу: „Данас ми се 
повратио душсвни мир“.

Бугарски Краљ по уставу има 
право, да закључује уговоре СЛ сТрп- 

| Н11.И ДрЖпВпМп 1)СЗ ЗННФО П V 
брења владе и Собрања; међутим у 
ово.ч садашњем иослу влада потпун 
споразум између Краља и Радо- 

I слављеве владе.
/ Генадијев је, вратавши се ј> Со- 
фију, саопштио конвенцију осталим 
министрима. —

Ради се о спасавању династије 
каквим спољним успјехом и има 
изгледа, да ће Бугарска на прољеће 
покушати акцију евентуално и у 
споразум\> с Турском

Ген. Савов Је још увијек у Ца- 
риграду, војска се у Бугарској не 
распушта, а мунициЈа се непрестано 
довлачи.

Послије братског споразума
Под натписом:
„Послије братског споразума*  биоград- 

ски „Пијемонт“ доноси уводни чланак, у 
којем, између осталог, пише:

Оно што |е требало бити свршено прије 
два мјесеца, свршено је прије два дана: 
између Србије и Црне Горе постигнут је 
потпун споразум у питању подјеле задо- 
бивених теригорИЈа. Црна Гора, поред 
осталога, добија Пљевље и Ђаковицу.

Није нам намјера да овога пута истра- 
жујемо ко је крив што споразум није од- 
мах постигнут. нити желимо да васкрса- 
вамо немиле моменте из скоре прошло- 
сти. Указаћемо само на послове који оче- 
кују обје слободне српске краљевине.

Два срећно свршена рата, у којима су 
Србија и Црна Гора дјелале, и војнички 
и дипломатски, као једна држава, дони- 
јели су знатно територијално проширене 
објема братским земљама. Услови за пре- 
продилачки рад у објема земљама сад су 
повољнији но икад до сада. И Србију и 
Црну Гору очекује сада низ крупних др- 
жавних и народних послова. Без икаква 
одлагања њима се мора прићи.

Прије свега. Србија и Црна Гора мо- 
рају од сада радити споразумно. Више 

не може бити ријечи о некаквој борби 
за „превласт44 и о некаквим династичким, 
или каквим другим прегоњењима.

Послије ових епохалних догађаја, на- 
рочито послије изласка Црногораиа из 

,Скадра и послије повлачења наших пу- 
кова из Арбаније, и Србиуа и11рна Гора 



морају бити свјесне опасности која им 
стално пријети. Не заборављајући ни за 
часак на гу опасност, оне морају међу- 
собне односе тако успоставити, да се од 
1913., ла за вјечита времена, Србија и 
Црна Гора у свима питањима спољне 
(националне) политике појављују као једна 
иста држава.

Одмах можемо нагласити, да ми не 
стојимо на аутократскоме гледишту: да 
се јединство државе огледа у томе, што 
ће и>оме управљати један владар. За срн- 
ску завјетну мисао неће бити ни мало 
штетно ако и даље буду постојале двије 
династије, два владара са засебним пре- 
рогативама; само је једна претиоставка 
неминовна: да обје династије дјелају спо 
разумно. заједнички. братски. Скадар и 
Брегалница, гдје су укрштени толики кос 
тури Црногораиа и Шумадинаиа. сахра- 
нили су за вјечита времена све што је 
ометало спровођење једне широке срн- 
ске политике. Данас не постоји више 
„црногорска политика" или „србијанска 
политика*.  Данас постоји само српска 
полигика, у чијој служби морају трошити 
своје напоре, заједнички и договорно, 
обје српске династије

Када је већ историска нужност дони 
јела тај факт: да имамо двије лржаве 
исгог народа са два владара, онда треба 
лагано чинити све да обје државе шго 
више срасту. Не дирајући у владаре, мо- 
рамо још од данас почети да остварујемо 
читав низ пракгичних мјера које ће убр- 
зати процес коначног уЈвдињења Србије 
и Црне Горе.

Г1а завршетку да поновимо по стоти 
пут: између СрбиЈе и Црне Горе нема 
више стварних граница. Слободне српске 
краљевине подијељене су данас границом 
каква постоји илмеђу наших округа и сре- 
зова. Руку ко|а хоће да повуче неку јачу 
границу границу која би хтјела да раз- 
двоји СрбиЈУ и Црну Гору у двије засебне 
земље — треба осјећи. То је мисао коју 
данас носе у своме срцу, као свету логму, 
српски грађани под Авалом и под Лов- 
ћеном. Ту мисао никада не смију забо 
равиги ни сриски владари, ни српски др- 
жавници.

Смјењивање аустриских
посланика

На Цетињу, у Биограду, Атини 
и Букурешту смијењени су аустро- 
угарску посланици.

Из бечких дипломатских круго- 
ва јављају, да су тој смјени узроци 
у повоме систему.

У Бечу нијесу, веле, били пот- 
пуно задовољни радом досадаш- 
њих посланика у Биограду и Бу- 
курешту. Замјера им се недовољна 
одлучност.

На мјесто посланика Угрона у 
Биоград долази цетињски аустри- 
ски иосланик барон Гизл, који је 
радо виђен у околини Нашљедника 
Франца Фердинанда. Барону Гнзлу 
се приписује у заслугу одбрана ау- 
стриских интереса приликом ска- 
дарске кризе.

ПОДЛИСТАК
РАТ

(Размнрнцс међу државама *)

Франсоа I. је позвао на двобој Карла V. 
год 1528, али го не бјеше озбиљно. У по- 
четку XVII стољећа Карло IX краљ Швед- 
ске позвао је па двобоје Христијана IV кра- 
ља Дапг.ке, а Густав IV Наполеона.

Гроције. књига друга. глава XXIII, § 10: 
„богћз аи!ет аНЈпе цш<Ј с$1 сеПа- 
теп 8Јп{Ји1аге, сијиз изиз поп \ос1е- 
1иг отпјпо гериШапбиз, 81 Јио, цио- 
гит согИгоуспћае аПодиЈ 1о1о$ ро- 
ри1об ^га\188Јт!8 таћз 81П1 ЈтрПа- 
1игае, 1п1ег зе рагаћ зпН агтјз де- 
сегпеге. УШе1иг етт И, зј’ поп ађ 
јрбјб гес1е ћеп, сеПс а сМићђиб 
роззе ассерЈап, и1 пћпиз та!ит“.

1‘ат је стар колнко н свнјет, и постоји од 
кад је и овога. Налазимо га свагда и свуда, 
у природи и у историјн. У садашњем стању 
човЈечапсгва народ ко|и никад по би узео 
мач у руке, којн бн казао да никад пеће 
завојштнти, не бп могао и нс бн заслужпо 
да жнви. Да ли треба отуда закључитп, да 
пам је рат намвтнут за навнјек, да је за 
свагда неизбјежан Држпмо да пам је слободно 
одговорити с једпн.м одлпчппм државником. 
озбнљнога н јаснога духа, којн ннје ннкако 
оптимпст: „Вјечити .нир је неоствар- 
љив, али се може са свим бли~

•) Алфопс Рнпнјс. .Основн Мсђународног 11равам.

Нови посланику Букурешту гроф 
Чернин је млађи човјек. Он је ро- 
ђак жене Нашљедника Фердинанда, 
књагиње Хохенберг.

У Атину је већ дошао за посла- 
ника гроф Силађи.

Важне политичке биљешке
*

Орган њемачке владе „Норд- 
дајче Алгемајне Цајтунг*  вели, да 
је балканска криза опет постала 
озбиљна. Лист се нада, да ђе Ве- 
лике Силе својом слогом (лијепом 
слогом!) свладати све тешкоће.

*

Бечка „Нова Слоб. Преса“ пише; 
Аустро-Угарска не може више ра- 
чунати у потпуну помоћ Њемачке. 
Ова на Балкану има сасвијем дру- 
ге циљеве.

*

Као да ће у Аустрији бити из- 
вршен државни удар и употребљен 
$ 14. устава, којим се влади дају 
одријешене руке, да може трошити 
народно благо без одобрења на- 
рода. У Чешкој комесаријат, у Хр- 
ватској укинут устав, у Босни стал- 
но ванредно стање, у Мађарској 
насилна владавина, у Галицији та- 
кође хоће да заведу комесаријат 
— то је слика унутрашњег стања 
Монархије!

*

Данев тражи са својом странком, 
да се Краљ Фердинанд лиши при- 
јестола и на јбсгово мјесто стави 
Нашљедник Борис.

*

„Рускоје Слово“ пише, да ће 
Русија поново обрнути Балкану 
леђа и посветпти своју пажњу само 
далеком истоку. Разлог је тој про- 
мјени, што се на Балкану разо- 
чарала.

Психологија Југословенства
Под исписаним натписом бечки сло- 

венски лист „Сидславише Рундшау*  до- 
носи овај чланак:

Све дубље и нстрајније лјелују новији 
свјетски догађајн на политичку душу Ју- 
гословена у Монархији. Многи су очеки 
вали. да ће аустро-угарски Срби, Хрвати 
и Словени олмах иступити са најживот- 
нијим захтјевима и основама. Кад се то 
није збило, хтјело се закључити, да се 
у велико прецијенила сиага рефлекса 
балканских догађаја на Југословене Мо 
нархије. Ништа не би било нетачније 
од оваквог закључка. Ова привилна рав- 
нодушност, која је завладала Југосло- 
венском јавношћу. није фактично лруго 
него твенутно стање лушевних припрема 
свих врло’ снажних и у врло кратко ври- 
јеме доживјелих и примљених утисака, 

зр доћи.а Нв можемо се падати потпуном 
престанку рата, а у осталом ВЈечити 
мир и није највећи идеал цивили- 
лизациЈе. Него можемо се надати да ће 
V крилу наше Међупародпе Заједпипе ору- 
жане борбе бивати све ређе. Овај резултат 
ће доннјети све већа узајамица парода, на- 
рочнго на пољу материјалних нптереса, спо- 
јена са ширељем више образованости, којој су 
основа хришћапски морал, правда п мплосрђе.

Хрпшћани пз првнх стољећа осуђнвалн су 
рат, као н свако друго насиље. Ово се мо- 
рало промијеппти с побједом пове вјере; ме- 
ђутим је Црква увнје.к показивала своју ми- 
рољубнву прпроду, и у Средљем Вијеку не- 
престако се труднла да се размпрнце свршавају 
на лијеп начнп. У псто вријеме разпа друштва 
н браства, секте пазвапе јеретичквм, прегече 
реформатори, проповједаху мир. проклнљаху 
рат. одрицаху му сваку законитост. У хума- 
пнсга Препорођаја бјеху такође мнротворне 
гежн.е; тако опа племеннта дружиница у којој 
бјеху Еразмо н Тома Мор. Мало по мало 
нзбнја и јавља се на внднк мнсао о непре- 
кндном, вјечнгом миру? н»у внднмо у Мопар- 
хнји Месије од Кампанела; опа бпва јаспија 
п развпја се у предлозвма о савезу држава 
о чему смо говорили кад јо била рпјеч о 
Међународној Заједнпци. Од пајчувенкјих ваља 
поменутн предлог нгумана Сен-Ијера, као н 
философски, чссто погрешно схваћенп напрг 
Каптов. Од тога доба .много пнсаца н беојед- 
ннка од свакојаке вриједностн, воднлн су рат 
против рата, једнп нз екопохскпх разлога,

који све јаче силе на утврђење, да ма- 
ле свагдање мјере више не помажу те 
да се мора чекати на оно „велико“ и.....

О томе, шта ће то „велико" бити не 
влада свугдје једнодушност, нити је то 
јасно, али у томе. да оно мора надоћи. 
нотпуно се слажу и народ и вође.

Југословени се без сумње налазе на 
прагу новог доба развитка. У тутњави 
топова балканских битака развија се срп- 
ско хрватско-словенска солидарност до 
трајног и реалног појма. Сједињење ма- 
лих балкашгких војсака у сврху иостиг- 
нућа великог заједничког циља, показало 
|е Југословенима вриједносг њиховог на- 
ционалног јединства до свевладајућег на- 
чела. Данас стоји већ велики дио пра- 
ваша и српских радикала. који су ирије 
по про! раму били ексклусивисте, на ста- 
новишту народне једнакости, те ни сам 
сарајевски „Хрватски Дневник*  се не би 
усудио рећи, да су Србн Цинцари или 
слично, као што ниједан српски ради- 
кални лист не би више могао порећи 
постојање Хрвата.

Хрвате, Србе и Словенце заокупио је 
данас самосвјесни народни понос и јако 
самопоуздање. И дивљења вриједна дје- 
ла српске војске бивају — и то с пра- 
вом приписана националној снази и 
здрављу, те бива особито истакнуто, ка 
ко |е у задњим догађајима управо на срп- 
ској страни нојединац, био он државник 
или војсковођа, потпуно ишчезавао пред 
народом. те како официра и једностав- 
ног војника није дијелио никакав непре- 
мостиви сталешки јаз, што се све може 
догодити само код народа, који је скроз 
и скроз демократичан. Ово се све осјећа 
не као специјално српска, већ као општа 
југословенска врлина.

Свијест једнакосги расе порушила је 
свс границе провинциЈализма и сепара- 
тизма појединих нлемена. ге је створила 
скроз реалистичко |угословенско родо- 
љубље, које све више народне масе ис- 
пови|сдају. Југословени су позвани. да у 
можда недалекој будућности С1воре кул- 
турну народност. Главни услов — пот- 
пуно језично јединство - није данас још 
проводен, алп главна грана два главна 
језика, српско-хрватског и словенског 
води до тог јединства.

Многе врло радосне појаве најновије 
прошлости доказу|у. да ће послије овог 
доба окупљања, доћи доба плодоно- 
сног рада за велику националну будућ- 
ност.

Срби покојници
*Г Ристо Иванишевић. — У Мо- 

стпру прехпнуо је у сриједу одлпчнн и ве- 
лики српскн родољуб — 1’псто Пвбнпшевић. 
Смрћу овога човЈека пестало је једног особитог 
типа нашег, једног члана наше старије трго 
вачке генерације, која је имала великих 
заслуга за културин рад у нашем народу. 
Та трговачка класа, којој је утнцај у кул- 
турпом раду данас ушљед подизаља интели- 
генције пешто ослабио, бнла је прнје кратког 
времена, а особнго за гурске управо, све- 
моћна. Од развијепости трговине и свнјести 
трговаца зависио је културпн н пацнонални 
рад јоднога мјеста.

ради материјалног благостања, други нз по- 
буда вјерских, доброчиних, човјекољубннх. 
С правом се указује на онасност коју ратови 
наиосе јавном моралу, као школе наснља, 
свирјепсгва н друтих норока, н раси, њеном 
одржању н њеној вјечнгосги. Апархнсте, со- 
цијалисте и удворице глунпх маса показуЈу 
равнодушап космонолитизам, противан н самом 
нојму отаџбпне, на с тога гледншта осуђују 
рат. Поред попгговања врпједннх аностола, 
којима се можс највише замјеритн што се 
самообмањују н што су лаковјерни, налазе со 
у овој војсци мпра људи од веома мале врн- 
једпости. Лидер тврди, да до сада ниједан 
државник, којн је вршно велике послове, 
није. уврстио укидање рата у броЈ 
остварљивих мисли.

Нпје потребно да кажемо, како го никако 
не смета да су најпризнагнје нублиннсте и 
правници, сложно с најуваженијнм полити- 
чарнма, преноручнвали да се размирнце рас- 
прављају најнрнје на лнјеп начин, н да се 
улазп у раг тек у крајњем случају. Ово је 
већ учинио Гроцнје, хвалећи комнромис овом 
чувеном изреком: „МахЈтс аи!ет сћп- 
зћапј ге^ез е! см(а1ез (епепТиг ћапс 
јтге ујат аб агта уИапда.44 А Рахел, 
професор н дппломата завршује своју расправу 
Е)е јиге ^епћит с нзјавом дл је жељетп, 
да се с пристанком народа усгаповн један 
одбор, чијим би се одлукама државе покора- 
вале, кад би се размнрице појављивале мећу 
њима: „ЕхЈгтит зХисћит ђопатцие 
тегИет ргоћ1еп!иг, чи! ^епћђиз, а-

Покојнп Рпсто Иванишевнћ био је најбољи 
представпик те класе. Од како памти за се, 
занимао се је за опшге ствари н узнмао 
учешћа у сваком народном раду. А како се 
онда народнп рад крегао нскључиво око цр- 
кве и школе, остала је мосгарска црква и 
школа нредмет пепрекндпе пажње нокојникове 
кроз ннјелн жнвот његов.

Нема нн једног догађаја у ку.ггурном жн- 
воту мостарскнх Срба, а да на њему ннје 
жпво судјеловао Ристо Пванишовић. Он је био 
жива историја мостарске срнске оиштнне. пе 
Само радн тога, што је све то проживно, 
него н што је све унамнио и знао нрнчатн 
увнјек једнако, као да је у њему нобиље- 
жено. Био је безброј пута члан општннског 
одбора и кроз чнтаве деценије управнтељ или 
старатељ школскн.

Нрема томе се видн, да су га Мосгарцн сма- 
трали у оно доба најнпсмепнјим међу собом. 
Послпје окупацнје учествовао је у свима фа- 
зама борбе мостарске општнне са државиом 
унравом н внше пута бнран у депугације, 
које су подпосиле молбе, жалбе нлн прогесте 
минпстрима и централним властима. У 9-го- 
дишњој народној борби за црквено-просвјетну 
самоуправу остао је неноколебљив и вјеран 
нстакнутнм народним захтјевима, па је послије 
довршене борбе био одликован од народа тн- 
ме, пгго је бно взабран за потнредсједннка 
српске општнне. Иадаље одмах је нрнступно, 
ма да је бно одвећ старији човјек. омладин- 
ском покрету у Мостару за оснивањем пје- 
вачког друшгва «Гусле>, које му је послнје 
цркве н школе бнла најважпија и најмилпја 
српска установа у Мостару; бно је внше пута 
бирап. па чак и за предсједника, ма да је 
тада већ бнло и млађег писменијег свијета. 
Оснивању загребачког «Прнвредпика» особиго 
се је веселно и рад његов најнажњнвије пра- 
тио. Није наљда било Србнна, који је с већом 
љубављу и бољом нажњом читао «Прнвредник» 
од њега. Али он се ннје ограничио само на 
паснвну пажњу, он је као повјереник друш- 
твени на стотине дјеце отпремно и упутпо 
у Загрсб. Ради тога су га на скупштунн 
редовно награђивали за н.егово заузимање, 
коју бн награду покојпик сваки пуг поклонио 
«Прнвредном» тегргском фонду. Бноје један 
од оснивача Српске Банке у Мостару н Српске 
Дионичке Шгампарије у Сарајнву, те све до 
смрти остао пријатељ «Срнске Ријечи» н 
нриврженнк оне групе нашим јавннх радника 
којима је орган «Српска Рпјеч».

.V опште судјеловао је у цјмокунном па- 
шем културпом н нолнтичкон раду све до 
нрнје неколпке године, када је почео побо- 
лијевати. Нека је слава и вјечита успомена 
добром и чесгитом Ристу Пванишевићу!

Дневник
Разграничење са Србијом. Оно- 

мад је у Биограду потписан про- 
токол разграничења са Србијом.

ућаћђиз, рг1пс1рјђиб ћос сопзШит 
јат ап1ећас соттепбагипђ и! јрзо- 
гит агђћга!и соПе^Јит аПдиоб гсћ- 
аћит соттит сопуепћопе сопзћ- 
1иа1иг, ји чио сопГгоусгзЈае Јп1ег цеп- 
1сз ог!ае рпто отпјит со^по8сап1иг, 
сћ8сер1еп1иј е! јисПсепТиг, пе^ис ђе11о 
пјб! ех1гета песезбИаз \чат арепађ 
81си! Шис! т еоз с!етит зизсЈрЈаГиг 
диј к)г1е јисћса1ит Тасеге поћп1, а!П- 
8\е тосћз ћијиз со11е§ћ аис1оп'1аћ ас 
Јесгећз сои1итааат зиат оћјјсјап! “ 
(Кардппал Адберони је гакође осгавио једну 
наснову о уређењу Европе, по којој је имао 
да се уреди у Регензбургу једаи европски 
савјет са задаћом «да снречава ратовање 
између хришћапских држава.д)

Пнтање о укндању рата, о уређењу не- 
какве републпке Савезпих Држава Евроне или 
свијета, о мирном ријешавању међународпих 
размприна, посредовањем, пзборннм судом, о 
устапови међународног суда, о изради међу- 
народпога законнка, нтд. непрестано су по- 
кретана у Европн и у Америци, парочито за 
носљедњнх шездесет година. Радп тога су 
установљепа удружења, држанп су конгреси, 
на којима с-у се чуле лпјепе бесједе; чии.енн 
су корацн код взада, а у иародниа представ- 
ннштнпма су доношене оддуке, препоручујући 
пзборнн суд и споразум. Опажа се, да се 
владе у овим нитањнма, бар у Европи, по- 
казују доста хладне. да су нм одговорн ви- 
ше околншни, кад нијесу сасвп.м негатпвнм; 
да се међутнм на копгресима, на којима



Припреме за прославу. Учи- 
њене су све потребне припреме за 
прославу стогодишњице од рођења 
Владике Раиа. Главни дис*прославе  
биће у Владином Дому, у његовој 
великој сали. Ова је дивно укра- 
шена и окићена зеленилом унутра 
и на пољу на улазу. Исто тако 
украшен Је и Зетски Дом. У про- 
слави, коЈа би била замашнија и 
још више истакнута да су друкчије 
прилике, узеће учешћа сва наша 
земља и њени службени представ- 
НИЦИ-

Потписан уговор о миру. Пот- 
писан је уговор о миру између 
Грчке и Турске.

Тијем чином избијено је из шака 
непријатеља новог реда ствари на 
Балкану једно средство за правље- 
ње сметња.

Русија, Француска и Енглеска, а 
особито Румунија много су насто- 
јавале да се до потписа овог уго- 
вора о миру што прије дође.

Сплетке заштитница Арбаније 
нијесу помогле.

Абдикација Краља Фердинанда. 
И бугарски и страни листови учес- 
таше доношењем вијести, да у Бу- 
гарској све више расте агитација 
противу Краља Фердинанда. Огор- 
чено јавно мишљење тражи од ње- 
га да сиђе са пријестола. Вели се 
да ће Краљ Фердинанд абдицирати, 
чим се врати у Бугарску. Циљ по- 
сјети његовој у Бечу био је тај, да 
се са мјеродавним аустриским чи- 
ниоцима посавјетује о својем те- 
цјком положају.

Десетогодишње славље у Дје- 
чијем „Забавишту“. На дан св. 
Арсенија 28. октобра о. г. навршило 
Сс пуно десет година, од како је 
Њ. Ц. В. Велика Књагиња Милица 
Николајевна основала овај згвод 
на Цетињу.

Велика и узвишена добротворка 
оснивањем овога завода учинила 
је хуманитарно дјело, којим је вје- 
читом благодарношћу задужила 
пријестоничко грађанство, јер му је 
омогуђила, да своју недораслу дјецу 
за основну школу опет може пи- 
тати душевном храном, и давати 
јој нужну предспрему за основно 
образовање.

Дјечије забавиште у току свог 
десетогодишњег рада показивало је 
сјајни успјех који се је најбоље о- 
гледао при превођењу дјеце из за- 
бавишта у основну тколу.

Та претходна спрема, коју су 
васпитаници-цезабавишта доносили 
основној школи, толико је видна, 
да се о истој најповољније могу

пламти одушевљеве за општи и пепосредпи мир, 
праве извјеснв ограде п издваја по која осо- 
бнго осјетљнва гачка, по какво тугаљиво пн- 
тање, које би се хтјело расправити 
најприје каквим добрим ратом. Иај- 
озбиљније друштво, у овом реду мисли, но 
саставу свомо, јесто без сумње Међупарла- 
мептарна Копференција, коју су основали при- 
је неколнко година члановн разиих парламе- 
ната европских. Многи посјетиоци ових кон 
греса искрено мисле да раде па корисном 
дјелу, и да доиста доприиосе да сс спријечи 
рат. У самој ствари, већнна нитања о којима 
се внјећа да их изборнн суд рјешава, тако 
су пезпатна, да се у садашњем стању паше 
цивилизаније не би никад повео рат због њнх.

Природпо је да иста лица, на истнм ску- 
повима, понују о внше илн мање општем 
разоружању. Била би залудпипа прорнцати, 
шта ће битп у далекој будућпозти; што со 
тпче садашњице н скорашњице, с правом 
можемо тврднтн да су оружања, каква су сад 
готово у сви.ма државама европским, чврст 
стуб и јемство за безпједност ових држава, 
па п њихова благостања, и ако то на првн 
погле.д не изгледа гако.

Према оваквим мирољубивпм тежњама и 
њвховим више или мање претјераннм, више 
илп мање искреним изјавама ваља потврдити, 
да су с друге страие људн од великога зна- 
чаја у разнлм струкама доказивалн, да рат 

нпје у општел поретку само грдна коб, бес- 
корвсно '/удовиште. За ово можемо иавестн 

1 нетог Августпиа, чкје је мњеље освештала 

изражавати наставници-це основ- 
них школа, као гоц и цегињско 
грађанство.

Тај сјајни успјех, заузимљиви труд 
и рад, којега улажу вриједне на- 
ставнице овог завода, без сумње 
ће најбољезадовољити хуманитарне 
осјећаје узвишене добротворке, чије 
племенито срце самим оснивањем 
тог завода и жељело је, да што 
боље користи пријестоничком гра- 
ђанству.

Колика је тековина „Дјечије За- 
бавиште“ за цетињско грађанство 
најбоље се може видјети не само 
свршетком сваке школске године 
по дјечијим стварним радовима, већ 
и даном њиног школског крсног 
имена.

Но, и сем свега изложенога нама 
се пружа још један најновији кон- 
кретни случај, који најбоље предо- 
чава праву слику рада и успјеха у 
племенитом заводу, а то је десето- 
годишње славље одржано дана 28. 
октобра.

Програм славља изведен је у- 
спјешно и сјајно, како се само же- 
љети могло, тако, да је слика у- 
спјеха оставила на присутне госте 
трајну успомену, јер су очарани 
били особитом присебношћу и ди- 
сциплином малишана при извођењу 
изложених и тражених пјесмица и 
де кламација.

Бјегунци у Скадру и Тирани. 
Бечки лнстови јављају, да се у Ска- 
дру налази 11.000, а у Тирани 8.000 
бјегунаца, који су се тамо склони- 
ли са границе наспрам Србије, Грч- 
ке и Црне Горе. У објема вароши- 
ма владају глад и јад. Ми искрено 
жалимо те невине жртве туђих ин- 
трига и подбадања. Да ако те жр- 
тве отворе очи Арбанасима и виде, 
да су им највећи душмани они, 
који их подстичу противу њихових 
сусједа.

Наредба општинске управе. 
Општинска управа издала је ову 
сасвијем умјесну наредбу:

Општинска управа је више иута 
до саиа наређивала, да се касап- 
нице и пећи што чистије држе, алг 
како се види, о чему се је и пог- 
писати увјерио, ни касапи ни пе- 
кари у том погледу нијесу ништа 
предузели, да своје радње у ред 
доведу и усаврше и тиме локажу 
грађанству неки видљиви знак на- 
претка.

Такво неуредно стан>е касапских 
и пекарских радњи не смије и на 
даље тако остати, јер ни мало ве 
служе на углед пријестонице, нити 
је пак са здравственог гледишта 
оправдано.

црква, која јо особмто мнрољубпва, па је и 
он устао против маникејске науке; можемо 
помепути Данта, Лутера, канцелара Бакона, 
Лајбнпца, Монтескија, и многе друге пнсце. 
мпсленнке, покретаче идеја, философе, којп 
су се пзјаснили пе само за оправдапост рата 
него и за доброчини утицај који овај може 
вршити. „\Уаг5, вели Бакон, аге по та- 
ззасгез апс! копгизјопз, ђи1 феу аге 
(ће ћЈ^Кез! 1па1 о! ги§Ш, уућеп рпп- 
сез апб БШез, 1ћа1 аскпоиЈеЛ^е по 
зирепог оп еапћ, 5ћа11 ри: гћет- 
зекес ироп 1ће јизНсе о? Со<1 Јог 
1ће% с1ес1<Ј|'п^ о1 1ћеЈг соп^гоуегзЈез ћу 
бисћ зиссезз а8 ћ зћаП р!еазе НЈт 
1о ^јуе (о екћег 81’с1е.“ <Ратовп пнјесу 
простн ПОКО.ЂИ пи забуне, већ су онн рје- 
шавање спорова изме^у зараћепих гграпа у- 
спјехом, какав Оп нађе за потребпо да подарп 
свакој страпи.> — «Кад се хоће мир, вели 
Тределенбург, а раг је прн том пензбјежап, 
онда овај има огромпи морални значај.., 11ре- 
дузет са чисгом савјошћу, такав рат, па н 
кад се пе зпа како ће нспасти, оживљава 
снагу народну, буди љубав према отаџбвпн, 
обпавља пгго се у току времена преживјело 
н истрошило.> — А ,'Прудон је ппсао год. 
1861: <Рат без мржње н увреде, између 

два племепита народа, без каквога иензбјеж- 
пога спорног државног нигања које се пе 
може ријешити па други пачип... ето што 
,чп с« чинн да је идеал врлине људскел

Можемо помепути и то, како је рат у разна 
времена био образовано средство од огромне I

Да би се надокнадило оно, што 
је већ једном пропуштено, а кори- 
стећи се правом чл. 22. тачка 15., 
17., 18. и 19. закона о уређењу 
варошких општина — потписати 
налази за врло потребно наредити:

/. Касапи су дужни: а) да сва- 
кодневно при продаји меса имају 
на себи чисте опасаче од бијелог 
платна; б) да прије продаје меса 
а тако исто и послије продаје исчи- 
сте крпама и исперу водом ножеве, 
сјекире, банкове, мјере, вјешаљке, 
трупове, патос у радњи и све оста- 
ле ствари којима се служе; в) да 
V свако вријеме илшју довољно и 
доброг, чистог меса за продају;
г) да имају псправне мјере и да не 
одричу никоме продају чак ни на 
по кила, кад купац захтијева; и
д) да не продају преко одређене 
таксе месо.

2. Пекари су дужни: а) да хљеб 
добро пеку и да га продају по 
одређеној цијени и на праву мјеру; 
б) да назе да не прегоре, или не- 
допеку или покваре ствар, коју 
приме од кога да испеку; в) да 
наћве, лопате, судове за воду, крпе 
и друге ствари, које су им од по- 
требе потпуно у реду и чисто држе; 
г) да пећи често мету и тиме са- 
чувају хљеб од нечистоће, која се 
при печењу хљеба нахвата на до- 
њој кори од хљеба, кад је пећ 
нечиста; д) да хљеб при продаји 
не држе на отвореном простору, 
или на отворенијем нрозорима од 
радње, и да не дозвољају купцима 
како који дође да хљеб иремећу, 
стежу и пипљу рукама, јер се тако 
ствара нечистоћа и шири зараза; 
и е) момци пекарски и радници у 
пећима морају имати на себе чисто 
одијело, бијели опасач. Голи не 
смију бити.

Свака погрешка противна овој 
наредби казниће се по одредбама 
§ 368., 369., 372. тачка 5. и 6., 374. 
и 275. кривичног законика.

Родољубиви Спљећани. Како 
милозвучно име! Од нашег рата са 
Турском нема црпоторсш Ђоушл, 
који није чуо име Спљет; наши 
који су долазили из Америке није- 
су просто могли да се нахвале како 
су их родољубиви Спљећани до- 
чекивали и угошћшли као своју 
рођену брађу. Ко се још не сјека 
обилатих прилога, које су Спљећани 
упућивали нашем Црвеном Крсту. 
Слободно се може казати да са 
више симпатија мало ко је пратио 
остварење наших националних и- 
деја, и да нас у том правцу нико 
није више задужио од наше браће 
Спљећана! А што тек да се рече

врпједпостп; довољпо је кад помислнмо па 
завојевања Адександрова н Римљана.

Најзад је било пнтање п о томе, какве би 
бнле посљедице од стања сгвари, у коме би 
бно рат сасвим укннут. Ово је пита- 
ње покрепуо већ год. 1 779: њемачки пу- 
блицнста Ембсер, који је доказивао унаточ 
теорији Русовљевој у једном свом спису: 

Ађ§оеКегеЈ ипбсгеб рћЈ1о8орћ18сћеп 
Јаћгћипс1ег18, егб!ег Ађ^оК, е\уђ>ег 
Епес1е. да би вјечити мир био тако 
исто шкодљив као и непрекидни 
рат. Ово је мнш.Ђење и ратлика, што није 
пишта чудповато. Граф Молтке, у једном писму 
)лунчлију, које сам с рукопнса превео и 

штампао као још неиздато у Ке\’ие с!е 
)гоћ 1п1егпаћопа1. (књ. XIII од 1881. 

стр. 7^—82), нзјавно је да је рат потребан, 

п то таквим ријечима које су изазваде чу- 
јсње, и које су у осгалом често изоиачаване: 
«Вјечнтн мир је сап, а пнје баш нн лијеп 
сан, вели он. Рат је елеменат општега по- 
ретка, који је Бог установио. Човјекове 
пајплеменитнје врлнпе развнјају се у њему: 
храброет п одрицање. вјериост дужности н 
пожргворање; војник даје свој живот. Да пема 
)ага, свијет би зачамно и огрезао у матери- 
ализму.» Један одличан академичар исказао 
о педавно сличпе мисли: «.1а вјерујем с Дар- 

вином, вели Вогш. да је страховита борба 
природнн закон који влада свима сгворењпма... 
!ад бн, тто је пемогућно, једап дио друш- 

тва људскога, узшо сав образоваии 'Запад., 
успио м обустави јцејство овога закона, ин- 

за њихове вриједне и родољубиве 
љекаре: Рачића, Первана и Арам- 
башина, који су на Цетињу лије- 
чили и братски његовали наше ра- 
њенике, и који су послије јуриша 
на Тарабошу и Бардањолу, када 
су страни љекари готово сви били 
одавде отпутовали, просто спасли 
животе многих наших синова, ли- 
јечећи хиљаде наших рањеника. Ми 
се тијем људима за толику брат- 
ску љубав и пожртвовање према 
нама не можемо одужити;

Није ни то све; они су свој ро- 
дољубиви посао и дал>е наставили: 
лијечећи, пазећи и његујући наше 
рањенике и болеснике, који су због 
великих ратних напора тјелесно о- 
ронули па иду да својој бољци у 
Спљету потраже лијека; иду тамо 
јер знаду, да ће доћи код своје 
браће.

Неки наши болесници ирањеници 
налазе се у Спљету на лијечењу, 
просто не могу, довољно да се на- 
хвале са колико љубави и преду- 
сретљивости Спљећани са њихови- 
ем љекарима примају све Црно- 
орце, нарочито оне који у Спљету 

долазе ради лијечења. Они се бри- 
ну да у Спљету добију све погод- 
ности, да би им боравак ту био 
што пријатнији, они их пазе и ље- 
гују, они их шта више и бесплатно 
лијече!

У овом хуманом дјелу, нарочито 
се истичу г. г. доктори Рачић и 
Маринковић, који болесницима из- 
међу осталог показују и свој мо- 
дерно уређени санаторијум, који 
одговара свима најновијим прави- 
лима модерне хигијене.

Наше су снаге малене, наша су 
средства ништавна, а да би им се 
за све то могли одужити; све што 
можемо то је, да им свима из ду- 
бине душе братски захвалимо, а 
понаособ г. г. докторима Рачићу и 
Маринковићу, и да се Свевишњем 
помолимо да им њихов родољу- 
биви труд награди.

Извртање истиие. Католички вла 
дш 'Цч&ххх
лази се сада у Бечу. гдје Је био 
примљен у аудијенцију и од самога 
ћесара. Његова преосвећеност дала 
се од полуслужбене бечке „Арб. 
Кореспонденције “ интервјувмсатм. 
Владика је рекао, да у Арбанији 
процес стишавања до душе још 
није завршен, али да се о стању у 
тој земл>и по Европи разносе чуд- 
новате и невјероватие бајке. Прича 
се, да у њој владају нереди и не- 
мири. Истина је, вели владика, да 
је Есад паша основао своју засеб- 
ну владу, али гако је било у по-

сгнктивпије расе би се постарале да га при- 
мијене прогиву пас. Ово расе дале бп за право 
прнроди против људског разума: опе би успјеле 
јер бн безбједпост мира, пе велнм мнр, про- 
пзвела прије пола вијека поквареиост п опа- 
дање човјрково, грће од свакога рата.< Мо- 
жемо упоредитн још веома поучпе лнстове, 
у којнма је један одличлн паучник, рнјеткога 
дара за све, Алфонс Капдол, расправљао о 
вјероватпој судбнни Европе у претпоставци 
искључиво мирпога сгања ствари. — Лндер 
пајбољм сувремени стручшак у закоиима рата, 
послужио се је готово истим ријечиа нао и 
граф Молтке, три мјдсеца ирије овога, у једпом 
предавању које је држао у Берлину 1880 о 
правима и о грапицама човјечности у рату.

У овој књнзи биће говора само о разми- 
рнцама између држава, то јест између иеза- 
висних држава. Кад се нзроде размирице у 
унутрашњости какве сложеие државе, оие се 
изравњавају средстрнма која прописује закои 
ш го управља савезом, савезиим уговором, са- 
везпим уставом: избории суд, врховни суд, 
нтд. Ово ве спада више у међуниродио право 
него у опшге и унутрашње јавпо право:

Устав Савезпих Држава Амсричких. чл. III, 
одјељак 2.— Устав швајцарски, чл. СХ, 
СХ1Ч. — Устав Њеиачке Царевине, чл. 
ЕХХ\Л — БХХУП. — Пзборни суд. који 
је попнкао из старе пракгике њемачкнх др- 
жав.а, основан је одлуком гермаиског сабора 
од 21 јула (X авсустк) 1820; судио је сио- 

ровс изх^х чаашга саша.



СТвлрДња и сваке друге др- 

хаве. На даље владнка је рекао да 
\ Хрбануф догађа\н иду својим 
мирним током, да је тамо све лег- 
ло на рад и да су лична и имовна 
безбједност огарантоване (!). Још 
мало, па ђе, по ријечима владике 
из Љеша, у Арбанији потећи мед 
и млијеко. Све би било савршено, 
вели владика, само да миру у Арба- 
нији не чине сметње њени сусједи!’ 

Ако је и од једнога владике 
много је.

Вријеме. Од синоћ је отпочео 
дувати јак јужни вјетар, који су 
прошле ноћи и јутрос пратили 
снажни пљускови. И данас је цио 
дан киша са југом.

Разне вијести
Пријенос патријархова тијела. 18 ок- 

тобра у 9 и по сати приЈе подне огла- 
сише звона са свих цркава долазак смрт- 
них остатака почившег патријарха Луки- 
јана Богдановиђа. На жељезничкој ста- 
ници дочекали су земне остатке поч. па- 
трИЈзрха владика Зеремски са дворским 
свештенством и монаштвом, секретар ми- 
трополије др. Секулиђ. представници и 
изасланици земаљских власти, општинско 
часништво са чиновништвом, управници и 
наставници карловачких школа с ђацима, 
представници разних установа и корпо- 
раиија. Кад су из воза изашли владика 
Зубковиђ и остали пратиоци мртва ти- 
јела патријархова, као и приватна лица и 
изасланства, која су им се у Будим-Пешти 
придружила, изнесен је ковчег из вагона, 
пошто је претходно извађен из обичног 
саидука, и онда се цио спровод кренуо 
у варош, уз брујање звона и пјевање по- 
гребних пјесама. Испред ковчега |е ишао 
ВЛЗДИКа Зубковиђ са чинодјејствујућим 

свешгенством и монашгвом, з за ковче- 
гом владике Шевић и Зеремски, др. Се- 
кулић, изасланства и ожалошђена род- 
бина. Пред главним, црно-драпираним у- 
лазом у патриЈаршијски двор, дочекао је 
тужни спровод администратвр пагријар- 
шије, владика Грујиђ, и спровео ковчег 
са смртним остатцима на први спрат у 
дворану Св. Синода. украшену тропским 
бнљем, гдје је ковчег положен на ката- 
фалк. Г1о свршетку црквеног обреда епи- 
скопи су се повукли из дворане, у коју 
је потом допуштеп приступ публици.

Грчко-турски мир. „НајеФраје Пресе*  
јавља да не постоје више размимоила- 
МЛ /|Ј)НГ./ЖЈ1Ма. Г^ЧКО-ТГЈЈСКИМ. по- Ј 

што су турски делегати добили инсгрук- 
ције. Мир ђе бити потписан за неколико 
дана.

Поручнику Јандриђу, који је окривљен 
за шпијунажу за вријеме рата, било је 
суђење. Пресуда ђе бити саопштена кад 
прође све инстанције,

Претрес шпијунима. Из Беча јав- 
љају: Пред овдашњим гарнизонским су- 
дом био је претрес поручнику босанског 
пјешадијског пука, Јандриђу, који је био 
придодијељен ђенералштабу, ге који је 
мјесеца јуна ухапшен због шпијунаже. 
Осуда ђе бити објављена тек пошто буде 
потврђена од стране комапданта бечког 
корпуса. Против Јандриђевог брата води 
се пред грађанским земаљскнм судом 
истрага због исте ствари, а претрес ђе 
му бити мјесеца јануара.

Грчка и Румунија. Грчка штампа по- 
прађа здравице учињене између г. Вени- 
целоса и г. Јонеску и приписује врло 
важан политички карактер посјети румун- 
ског министра. Важност измијењених 

V толико \е веђа што су оне 
1\.х\\\ло\\атс^\\?л 

тијело.н // што службено утврђују да обје 
балканске државе сматрају букурешки 
мир као дефинитиван и да су ријешене 
да га одрже неповријеђена Према нови- 
\\7\\\-& V. У>\\\ГС^\ \е. \\Ћ\а^МО \ \\^М\^Д-\\\\\\\ 
разговорима жел»у румунске владе да 
види што је прије могуђио остварен мир 
грчко-турски. Новине такође придају из- 
вјесну важносг дугој аудијенцији коју је 
краљ указао г. Јонеску. Ономад Је гала 
ручак у Атини у двору био у част госи. 
Јонеску.

Енглески краљевски пар у Паризу. 
Према француским новинама енглески 
краљ и краљица вратиђе посјету г. По- 
анкаре-у прве нелјеље априла МЈесеца 
1914. године Суверени ђе остати у Паризу 
три дана.

Положио заклетву. Краљ Лудвик Ба- 
варски положио јс заклетву на устав у 
присуству књажева, министра и изаслан- 
ства скупштинских.

Бол\ба у Мазанили. Из Мадрида се 
јавл>а: Једна бомба експлодирала је у оп- 
штинској куђи у Мазанили. Матершална 
штета доста је велика, али нема људских 
жртава. Злочинац је успио да п објегне, 
пошто Је предходно ранио из револвера 
једног жандарма.

Атентат на ДиЈаза. Јуче /е извршен у 
Мексику атентат на Феликса Дијаза, ко|и 
\е рањен у уво. Атентатор је ухапшен.

Грчке мјере у Солуну. Грчке власти 
издале су наредбу да сви путници, који 
из Солуна одилазе на страним лађама 
на какво друго грчко пристаниште, мо- 
рају имати при себи пасоше. Смзтра се 
да је ова изузетна мјера управљена про- 
тив свију страних друштава за пловидбу.

Колера у Мађарској. У унуграшњости 
Мађарске констатовано је девет нових 
случајева колере.

Из Арбаније. „Албанише Кореспон- 
денц“ дознаје, да су дукађинска племена 
Малисора на заједничком састанку риЈе- 
шили, да се постави Један заједнички 
одбор. у коме ђи бити заступљена сва 
ова племена, који ђе донијети заједничке 
законе за цијело племе.

Југословенство. Из Задра јављају, да 
су тамо затворене све школе због скар- 
латина. Дал,е се јавља, да се између 
представника појединих југословенских 
градова воде преговори о сталној орга- 
низацији југословенских градова у циљу 
приређивања редовних скупова представ 
ника 1радова. Први такав скуп одржађе 
се 1914. године. Тврди се, да ђе па чело 
ове организације ступити предсједници 
опшгина: Загреба. Биограда, Љубљане, 
Сарајева и Спљета..

Енглези против ИталиЈ*е  и Аустрије. 
Корак Италије, потпомогнуте Аустријом 
и Њемачком, у Атини, учинио је врло 
непријатан утисак на енглеске полигичке 
кругове. Сер Едвард Греј врло се јасно 
о гоме изразио италијанском амбасадору 
маркизу Империјалију. Пада у очи да 
аустро-угарски амбасадор није нашао за 
потребно да лично код Сер Едварда Гре- 
ја потпомогне акцију свога колеге. Ис- 
тина је да ни италијански амбасадор ни- 
је ишао да потпомогне свога аустријског 
колегу, кад је овај објашњавао Сер Е- 
двард Греју аустријски ултиматум Србији. 

Али баш та факта алармују и енглески 
Форењ Свис и дипломзтију Француске и 
Русије. Јер не само да АустриЈа и Ита- 
лија не воде скоро никаквог рачуна о 
томе, да је Арбанија, државна творевина 
свих великих сила, него шта више из- 
гледа да су њих двије веђ фактичкп по- 
дијелиле Арбанију у двије сфере, једну 
аустријску и једну италијанску, на се само 
у тим сферама узајамно потпомажу. Оче- 
видна немођ сила Тројног Споразума да 
спријече развој Арбаније у искључиву сфе- 
ру аустро-италијанску сматра се у Лондопу 
као опасност, јер се мисли да консгата- 
ција те немођи може лако окуражиги а- 
гресивност сила Тројног Савеза. У извје 
сним лондонским диг1Ломатск11М круг(УШ1.Ма 
очекује се да Енглеска узме иници|ативу 
да Тројни Споразум реагира противу са- 
мовољности Аустрије п Италије. Али они, 
који добро познају Енглеску, сумњају у 
могуђносг какве озбиљне акције у сада- 
њим приликама.

Јевреји Греју. Из Лондна јављају: Раз- 
на јеврејска удружења обратила су пажњу 
Сер Едварда Геја на то, да у букуреш- 
ком уговору, ксји је извршио подјелу 
земљишта на Балкану, као пи у уговору 
између Бугарске и Турске нема нп но- 
мена о каквим гарантиЈама за грађанску и 
вјерску слободу, а о којима је била ри,еч 
у лондонском уговору још од 1830. год- 
као и у берлинском уговору од 1878. 
године. Та удружења предлажу да ен- 
глеска влада позове велпке силе да у- 
путе једну заједничку ноту државама бал- 
канским, у којој ђе прогласиги да одред- 
бе лондонског протокола п берлинског 
уговора о грађанској п вјерској слободи 
остају у пуној важности за све њихове 
земље.

Сер Еивар Гре\ дао је одговор:
„Они чланци берлинског уговора, који 
говоре о грађанској п вјерској слободи, 
пијесу укинути територијалним промјепа- 
ма на балканском пстоку, веђ оста у у 
\\\’\\о\ с\\з\и и данас. Али ђе се влада Ње- 
говог Велпчанства па сваки иачин поса- 
вјетовати са другим силам, како да се 
на неки начин поново утврде одредбе 
берлинског уговора о заштити вјерских 
и других слобода за мањине у оним те- 
ритори|ама, а то лриликом кад се пок- 
рене питање о признању територијалних 
промјена; од страпе великих сила које су 
ту скоро на Балканском Полуострву ив- 
вршене.44

Лондонска конференција. Г. Коков- 
цев је изјавио енглеским новинарима да 
руска влада жели да се што прије са- 
стане конференција у Лондопу јер је то 
најбоља гарантија да се одржи солидар- 
ност европског концерта. У Лондону се 
очекује да Греј сазове конференцију. — 
Генадијев јеу питању бугарског зајма при- 
стао на услове француске владе, да се 
претходно обиљеже позиције турског дуга, 
или ипак нпје имао успјеха с париско- 
холандском банком. Генадијев је отпу- 
товао и оставно Тончеву да продужи 
преговоре.

УСПОМЕНЛ ГОДИШЊИЦЕ РАТА
на дан 26. сентембра 1912.пгви топ

Објави рат за ослобођење Балкана 
И осам првих крвавих дана 

посвећено'
Њег. Кр. В. Књазу Петру и јуначном Зетсиом Одреду

Цс-под Фундине и тврде Суке
А у «Градини> код старе «Хумке> 
Сгоји у брдо топ укопан
А око њега војска... Тек свиће дап.

Поред тона стоји тобџија млади 
Отрзач од топа из кесе вади.
Тврд, непомичан к о гордн чвор 
Поносит, красан као вити бор
На <готовс> — чека ко.чапду са.мо 
Па да опали топа «0нам’ онамо>.

Нзвнше војско и топа орлови с’ вију 
Као да пеку слутњу страшну казују,
А прногорски соколи жељно чекају, 
Жељно чекају да бојак бију.
.V сваког срце јуначко куца 
II само чекају док топ запуца.

На громку команду: спрви гоп пали» — 
Граната из топа и днм се завитлн — 
Одјекнуше нланине, разлеже се лом
Од усклика храбре војске: „ЖИВИО Краљ И

Краљев Дом“

Затресе со Балкан, чу сва Србадија 
А задрхта лнстом к јела Турадија —
Весело кликну Ловћенска Вила:

Црна Гора Турској рат је објавила».

Затутње земља, небо нотамње, 
Тешких топова поче грување.
А громким гласом завнка борац 
Ха! Наирнјед! Ко је Црпогорац!...

Отворише се свуда крвавп клапци, 
Почеше падати сви турскп шанцн,
Високп. <Дечић» ионосно стојп 
Носљедње часове своје бројп.
На њега осуше брдски тоновп, 
Почеше шанци надат љегови.
А на комапду: <јуриш на Дечпћ» 
Прсимнце нолеће свако’ ко је ђегнћ

Витешки њега на јуриш узеше
11 турске тоне на њем отеше. 
Остаћо Дечић првога реда
Сномрн јунаштва Зетскога Одреда

На сури <Милеш» и «11лапиннцу» 
Отворншо страшну ту^рску касапнпцу. 
Шинчаник тврди и вајрош Тузи 
Нред Црногорцем поче да пузп,
А пољске тврђаве и 1Врањска Гора 
За часак само предат се мора

Настаде свуда опште јЈуришање 
А турске војске поче комешање
Уз дивље бјегство зач|у се граја 
<А.ман, Карадаг, ми с-мо ваша раја.»

Данилов-Град, 26. сеттембра 1913. г.
Табџџија бјепопав. брд. батеријв.

ТелеграФски извјештаји
Црна Гор| и Србија

Бногрјзд, 31. октобра \у вече).
Преговори о ксоначном разграни- 

чењу између Срфије и Црне Горе 
довршени су потгпуним споразумом. 
Данас је о томе потписан уговор 
у министарству спољних послова 
од сгране Гјашијђа и црногорског 
посланика Мијупцковића. — Био- 
градски Пресбир»о.

Нови бавалрсни краљ
Минхен, 31. октобра

Ступање на п|ријесто новог ба- 
варског краља П|рослављено је све- 
чано по цијелој земљи. — Бечки 
Кор. Биро.

Бугарскш протести
Софија, 31. октобра.

Друштво словсенске узајамности у 
Бугарској упутијло је истоименим 
друштвима у Дгругим словенским 
земљама апел. Пјротестујуђи против 
однарођења Буггара \ Македонији. 
— Бечки Кор. Б>иро.’

Потписигвање мира
Царнград, 31. октобра.

Изравнате су 1и посљедње по.еш- 
кође о закл>уч|ењу мира између

Грчке и Турске. Турским делегатима I 
нарсђепо је да потпишу уговор 

мира. — Бечки Кор. Биро.
Грчки Парламент

Атнна, 31. октобра
Огворена је парламентарна сесија 

уобичајеним церемонијалом. Краљ 
је прочитао пријестону бесједу оду- 
шевљено акламиран. — Бечки Кор. 
Биро.

Грчко-турски мир
Атина, 1. новембра

Уговор о миру између Грчке и 
Турске иотписан је у аоноћи. — 
Бечки Кор. Биро.

Забавник
Двобој бугарских и турских офици- 

ра. Неки Јерменин Корков, бугарски офи- 
цир, одлучио се да оде у Париз и изазове 
на двобој чувеног француског књижев- 
ника Пјера Лотија, цјго је Лоти објело- 
данио звјерства бугарске војске. Чује се, 
да су Јерменина Коркова изаслали бу- 
гарски официри. Када се о томе сазнало 
у круговима турских официра, мастало 
|е врло велико раздражење против бу- 
гарских официра, јер Турци поштују 
Пјера Лотија као свога највеђег пријате- 
ља и увјерени су да је Лоти изнио чисту 
истину о бугарској војсци. Сада је турски 
поручник Рефик из Једрена иисао једном 
париском листу, да ђе и он дођи у Па- 
риз и мјесто Гђера Лотија изађи на мег- 
дан бугарском официру.

Гробница на дну Океана. Има ли што 
дирљивије од ове анегдоте коју прича 
један путник из Америке.

Неколико лана прије но што ђе се 
кренути из Хавра, капетан једне иреко- 
морске лађе доби писмо од неког сиро- 
машног радника из једног малог оближ- 
њег села. У оисму иу је радник саопшта- 
вао како му се десила несређа прошле 
године да приликом катастрофе „Тита- 
ника“ изгуби свог једиица сина. Немајуђи 
могуђности да оде до кобног мјеста, он 
шиље капетану крст, молеђи га да баци 
у море пролазеђи поред оног краја гдје 
се десила катастрофа.

Овај прост крст, који је начинио сам 
отац, био је начињен од двије необојене 
дашчице.

Кад је брод допловио до Нове Земље. 
капетан испуни иобожно повјерени му 
налог усред нођи, нод звјезданим небом, 
стојеђи саи на крову. он баци у море скро- 
ман крст, залогу очинске љубави. Крсх

се у дубоко дно океанско. да би се уста- 
вио поред једног покојника.

СКЛАДИШТЕ ДРВА ЗЛ ГРАЂУ
на велико — на мало

НАРЦИСО ДЕТО1Ш, ЗЕЛЕНПКА (Бока Которска) 
ГЕНЕРАЛНО ЗАСТУПСТВО ЗА ЦРНУ ГОРУ НАЈБОЉЕГ 
И НАЈЈЕФТИНИЈЕГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРИВАЊЕ 

КР080ВА — ,,2ЕМТН“ 
Цијеник тачни, прорачун бадава.

п. п. бр. 16, 16,25

ШГПДТ Перо Врбица, који је као
ПГИ1 војник цетињско-његушког 

батаљона учествовао у бојевима на Бре-
галници и према љекарском утерењу тамо 
допао рана и ушљед тога био у I. пољ- 
ској болници Моравске Дивизије. није 
се повратио у своју отаџбину са Дечан- 
ским Одредом. Од 6. Јула, како му је у 
болницн Моравске Дивизије зрно изва- 
ђено, о њем нема никаква гласа, због 
чега молим свакога, који би о и.ем што 
лознао, ла ме извијести, да знам је лн 
жив и гдје се налази. I

Цетиње, 25. октобра \9\3.
Поручник Крсто Врбица,

3.3 офннир дворске страже.

X ИП 0 ТЕКЕ
Нуде се знатни капитали на имања — 

Индустрије — Експлоатаци|е — Руднике 
— Друштвима итд.

СотрГоЈг Косђесћоиаг! 59, гие Косће- 
сћоиап, Рапз. п. п. бр. 52. 2,3

П. п. бр. 15 3-50

Штампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник 1и одговорни уредник Радо.мир Орлински Кривокапиђ


