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ЦИЈЕН А:

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

ЗА Црну Гору БРОЈ 10 ПАРА 

ЗА СтРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ

СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИН
АДРЕСА:

Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
ЛЧебтк*  Сеш.цпе (МоШепе^го)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника„ 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АдМИНИСГРАЦИЈИ 

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ 110 ПОГОДБИ

Говор Њ. Веп. Краља
Његово Величанство Краљ др- 

жао је у недјељу прије подне у 
великој дворници Владиног Дома
поводом прославе стогодишњице 
од рођења Владике Рада овај говор:

Као Краљ Црногорски, као На- 
шљедник и синовац великога данаш- 
њег слављеника, захвалан сам овоме
збору и цијеломе српскоме народу 
на чувствима благодарности, љу- 
бави и дивљења, којима се одушев- 
љава спрам његова спомена.

Као лав из грмена, из давно
умрле, из давно претуљене вулканске 
котлине његушке, излетио је Мој 
стриц Раде да српски свијет пот- 
кријепиу његовим идеалима идуж- 
ности за извршење великог народног 
задатка. У душу му је вјеру улијевао 
за успјех, саблу .ну је оштрио, а 
пјесмом га је загријевао.

Наш му се доори српски народ 
дивно одазвао.

Косово, рану његовог великог срца, 
му је излијечио, јер у дане стого- 
дишњице од његова рођења. тпј му 
је народ Косово осветио.

Један духом велики народ није 
се могао љепше одужити духу 
највећега свога генија.

Слава срискоме народу!
Слава Господару ЦрнеГоре, Вла- 

дици Раду!

Цетиње, 6. новембра
Мир је закључен и потписан ме- 

ђу Грчком и Турском.

У лугоме низу узбудљивих чи- 
нова велике балканске драме ово 
је био један од главних међу по- 
тоњима. Од главних међу пото- 
њима!

Наглашавамо ове ријечи, јер сил- 
ни потрес свјетских догађаја на Бал- 
кану још оставља ситније и круп- 
није дрхтаје, који не допуштају да 
се духови смире и учврсте темељи 
мирнога рада.

Букурешки мир помрсио је био 
многе крупне освајачке тежње и 
пројектоване рачуне. Зато су сви, 
њиме увријеђени и у својим пла- 
новима ометени, тежили да се не 
дође до закључења мира међу Грч- 
чком и Турском, у најмању руку 
да се то закључење одложи у бес- 
коначност.

Нама су у живој успомени кораци 
извјесних „балканских пријатеља" 
у Цариграду, чињени у ту сврху, 
да се Порта раздражи противу 
Грчке. Тежило се, да се спријечи 

потписивање мира, док се не ри- 
јеши питање границе јужне Арба- 
није и питање Јегејских Острва.

Поменуте кораке чиниле су Ау- 
стрија и Италија.

Њиховој акцији сљедовала је од 
стране Русије и Француске реак- 
ција, која се не може назвати на- 
задном, веђ веома напредном, по- 
што је вршена у корист начела, на 
основу којих је постала Трећа 
Италија.

Руској и француокој реакцији у 
Цариграду придружила се и ње- 
мачка, а по себи се разумије да није 
изостала ни енглеска. Енглеска је та, 
која је вазда уносила суд правде 

у ток великих историских европ- 

ских догађаја. Отаџбина Бајронова 
од давнина је названа Бичем Бож- 
јим за неразумне догађаје и на- 
силничке неправде.

Али појава младе и снажне пра- 
вославне Румуније и у овој при- 
лици задивила је свијет чистотом 
побуда, правилношћу мисли и од- 
лучношћу убјеђења.

Кад је изгледало да ће акција 
двијех „јадранских сила“, које мисле 
да у XX вијеку имају право уда- 
рити монопол на једно дивно море, 
чије обале одњихаше европску ци- 
вилизацију — поново помутити мир 
на Балкану и у Европи, тад се јав- 
ља Румунија и пријети у Софији 
и Цариграду. Софији поручује да 
ће румунска војска умарширати у 
Бугарску, буду ли Бугари турску 
војску „ропустили преко свога зем- 
л>ишта у Тракији противу Грчке. 
Цариграду даде на знање, да неће 
бити неутрална, зарати ли Турска 
противу Грчке.

Громогласна порука је упалила.
Турци одмах потписаше са Грч- 

ком мир, а питање јужних арба- 
наских граница и јегејских острва 
оста на цједилу.

Срећно закључени мир међу Грч- 
ком и Турском, који од срца по- 
здрављамо као савезници храбрих 
Грка, везао је са собом и поновио 
једну још срећнију чињеницу;

Румунија је будни и јаки чувар 
балканске равнотеже; Румунија ра- 
ди оно, што т. зв. пријатељима 
балканске независности није мило.

Граница према Црној Гори
Под горњим натписом биоградски „Тр- 

говински Гласник" доноси овај члалак:
И ово је питање скинуто с дневног 

реда. Тиме је један важан посао са Црном 
Гором приведен крају. Како је на све 
стране била декларирана жеља, да се 
ограничење између Србије и Црне Горе 
сврши брзо и споразумно, без увлачења 
треће какве стране, то је и свршетак то- 
га задатка прошао кроз јавност. као не- 
што шго се већ по себи разумије. При- 
бил.ежен је факт — скоро без коментара.

Међутим замашност овога рада, који 
достиже висину једног догађаја, нпак не 
би требало ђутањем подцјењивати. Он 
заслужује са сваке сгране да буде по- 
праћен и обиљежен.

Главни велики знак овог новог разгра- 
ничења између Србије и Црне Горе — а 
као резултат велпкога националног рата 
за слободу н уједињење — јесте сљу- 
бљављање заједничке границе. Између 
Србије и Црпе Горе нема тређега, нема 
више тако званог „клина". Овелвијесрп- 
ске државе, послије вјекова стају рамеуз 
раме. чине једну моралну и националну 
цјелину. Црна Гора није више као не- 
какво усамљено острво оцијепљено од 
српског националног копна; а Србијата- 
кође није више двијема препријекама од- 
војена од мора; она и данас нема исти- 
на жељног непосредног долира сморем, 
али га сад преко Црне Горе, као српске 
државе, има бар посредно. Та посредна 
веза Србије с морем, за сад је само иде- 
алне природе; али ће зависити од обо- 
стране увиђавности, да она буде и фак- 
тичко дјело. Србија свакојако неће и не 
смије напуштати своје признато јој право 
најкраће везе с морем преко Арбаније; 
али Србија сматпа н то као једну теко- 
вину, да се одТимокадо Бојане ка мору 
простире једна српска територија, и ако 
са двије државе. То ће свакојако у не- 
далекој будућности имати својих прак- 
тичких ресултага.

Наравно људи који познају замашај 
државно-правних одношаја, оличених у 

гранишђ која свакојако одваја двије др-

жаве. не могу дијелнти наивно мишљење 
добронамјерних простих људи из народа, 
који сљубљивање српско-црногорске гра- 
нице сматрају као нестанак сваке грани- 
це између двије братске земље.

Напротив. границе има; (јер рад шта 
би |е и правили са толико пажње!). Па 
ће бити и граничне страже и „караула*  
и царинарница и свсга онога, што се на 
границама двију додирних држава мора 
налазити.

Али и ово просто народно сматра- 
ње, да и не постоји више граница изме- 
ђу Србије и Црне Горе. има у себи ду- 
боку и здраву мисао. Простнарод више 
по осјећању, но неком разбору, налази: 
да Србија и Црна Гора. као двије сус- 
једне српске државе, нијесу што и буди 
које двије разнородне сусједне државе. 
Прост народ сматра, да ту мора бити 
неке јаче. интимније. везе. која ће све 
неоаетнијим чинити значај границе, која 
ће омогућити и културну. и привреднуи 
сваку другу заједнииу и Срба у Србији и 
Срба у Црној Гори, тако. датосвеонда 
чини и једну нераздвојну наиионалну. па 
дакле и политичку ијелину.

Мисао народна дакле иде правцем на 
оно, што се политичким језиком зове 
савез. Ова је мисао здрава, способна, 
па дакле и срећна, и сви мисаони људи 
и с ове и с оне стране Метохије — која 
је сада као нека лијепа башта између 
двије земље — морају тежити, да се ова 
велика народна мисао у дјело приведе. 
Србија и Црна Гора морају што прије 
почеги мислити, како о царинском, тако 
у првом реду о војничком савезу, и у 
опште о сваком оном начину зближавања 
који ће доиста, и ако не са свим укинути 
„границу4*.  ипак учинити, да се она што 
мањеосјеђа као нека препријека за прели- 
вање и заједничких добара и мисли, и

Са прославе стогодишњице од рођења Владине Рада
Г1о утврђеном програмЈ' улрошлу 

недјељу прослављенау \\р\\ууло- 
ници н у цијелој држави стогодиш- 
њица од рођења Митрополита и 
Господара Црне Горе Петра II Пе- 
тровића — Његоша, прослављенога
пјесника „Горскога ВиЈенца“.

Ма да ја у суботу вече и ноћу 
између суботе и недјеље вријеме 
било веома рђаво, страховити пљус- 
кови, громови и муње, као оне 
муње великог духа Владичина, 
ипак је у недјељу изјутра освануо 
хладан, али диван ведри дан позне 
јесени.

Пријестоница се била одјенула у 
свечане хаљине српских тробојака 
и вазда свјежега зеленила нашега 
топлога и љупкога приморја, као 
и вијенаца и грбова, искићених ру- 
кама захвалног потомства, које се 
клања сјенима и успомени нашега 
Народног Великана.

Гром топа са „Табје“ рано у зору 
уздрмао је јутарњи свјежи ваздух и 
јеком потресао околину пријесто- 
нице, навијестивши народу, да Црна 
Гора слави стогодишњицу од ро- 
ђења сво.ега великога сина, најве- 
ђега слрскога пјесника, избраника 
Муза, миљеника словенскога имена.

Звоно, умилно главно звоно све- 
тога цетињског манастира. са сво- 
јим милозвучним гласом пољепшава 
грмљаву топовскога пуцња и у 
свечане тренутке иочетка прославе 
уноси осјећања побожности.

Мало за тијем зачуше се прије- 
стоничким улицама акорди војне 
музике.

Све је већ на ногама.

На Владичину гробу
Гдје је његов гроб?
Међу громовима и муњама; ме- 

ђу облацима и иод звијездама; међу 
планинским вилама, које му плету 
вијенце славе и вјечно пјевају не- 
надмашне пјесме хвале. Његов је 

Пантеон на »рху српског Крарата

осјсђања, и свега што има један народ и 
ако у двије државе.

Само разграничење, у погледу тери- 
торије. која )е припала Црној Гори, свје- 
дочи о великој толеранцијн Србије према 
братској земљи. Сва донекле „спорна*  
МЈеста, градови и предЈели, устунљени 
су Цриој Гори. Она је добила многољуд- 
ну Ђаковицу и Пљевље, вароши, и знат- 
не предјеле који су већ били у нашој 
власти. Она добија „житницу старе Ср- 
бије", лијепу Метохију. Она има сва исто- 
ријска „света мјеста*:  Дечане и пећску 
патрнјаршију, једном ријечи од Србије је 
учињено све до крапБих могућности, да 
Црна Гора. којој су огели Скадар, буде 
накнађена и награђена. колико један ро- 
ђени браг, који у себи осјећа снаге за 
завлађивање и одржавање своје лијепе 
старине, у опште може другоме брату 
од тога одвојити и дати. И нека је са 
алалом, како би рекли наши људи у 
оваквим приликама.

Иаравпо, са овом добићу иду и извје- 
сне тешкоће. Црна Гора има сада у себи 
доста арбанашког живља. Све њене ва- 
роши јужне п источне зоне (Улцињ, Под- 
горица, Плав. Гусиње, Ђаковица, Пећ и 
т. д) имају — да о селима и не гово- 
рпмо — велики, врло велики проценат 
арбанашки; а горње вароши у Полимљу 
опег имају исто тако доста Срба мусли- 
мана. Требаће времена и труда да се све 
ово како треба метне под „каиу црно- 
горску" — али надаћемо се да ће и то 
бити. То је ваљда и био разлог за разна 
сматрања, до ограничења. да је Србија 
као већа држава прије у стању да ново 
сгање среди и како треба изједначи.

Но ги су резони сад постали беспред- 
метни. Пред мама је сад само срећно 
свршен чин и — ми му се од срца ра- 

I дујемо.

на крајњој литици високога Лов-

неба и са висина презире ништа- 
вило земље. Под њим је с једне 
стране Сиње Српско Море, чији 
вали пјеном купају класичне српске 
и хрватске обале; с цруге је стра- 
не студено, непомично, бескрајно 
сиво море камења јунаштвом недо- 
стижне. чојством и љуцкоћом увјен- 
чане Црне Горе. Пебеске звијезде 
ноћна су кандила око Слављени- 
кова мјеста вјечног му починка, 
какво до сада нема ни један умрли 
бесмртник цивилизованих народа, 
а један читави свијет истој* имена, 
крви и језика, од Дунава до Ад- 
рије, од тврдога града Ђурђа Сме- 
деревца до крвавога Скадра на 
Бојани, скуиљен је око тога гроба 
на недогледној ловћенској висини 
и везан истом мишљу, истим срцем 
и истим топлим молитвама за ми- 
ран покој народнога великана.

На тај гроб положен је у недје- 
љу изјутра вијенац захвалности и 
скромнога признања. 11оложио га 
је генерални ађутант Краља Црне 
Горе, бригадир г. Митар Мартино- 
вић са идаслаником иетињске оп- 
штине г. К. Лучиђем, који је том 
нриликом, пред присутним наро- 
дом из околних племена, држао 
заносан говор у славу Владичину.

Вијенац је био од природнога 
цвијећа и зеленила са широким 
тробојннм тракама, на којима је 
с једне стране био овај натпис:
„На томе милом вису нск’ ми сс рака рије, 

1а са тог мјсста, гдје не поко) ми вјечни бити, 
<ад родном земљом душа зраком ђе да се вије 
4 над народом мојим вјечно ће она бдити*  — 
а с лијеве стране:

„Наше душе теби лете 
У минулн стари св’јет; 
Срца наша теби плсту 
Неувеле славе сплет".

Стихове на десној страни превео 
је с француског г. Ж. Драговић, 
од Мориса Трибера, док су стихови 
на лијевој страни од пок. српског



У Саборној ГЛанастирсној Цркви
Архијерејска служба у Саборној 

Манастирској Цркви отпочела је у 
9 час. прије подне. Чинодјејствовао 
је Његово Високопреосвештенство 
Господин Митрополит Митрофан 
са великим бројем свештенства 
Благодарење је почело у 10 часова. 
И служби и благодарењу прису- 
ствоваху сви чланови Владалачког 
Дома. Њихова Величанства Краљ 
и Краљица са узвишеним кћерима 
Књагињицама Ксенијом и Вјером 
довезли су се у првоме аутомобилу, 
у другоме Њихова Краљ. Височан- 
ства Нашљедник Краљевић Данило 
и Нашљедница Књагиња Милица, 
у трећем Његово Краљ. Височан- 
ство Књаз Петар, у четвртом го- 
спођа Баја Бошковића, синовица 
Владике Рада. У свијема дворским 
аутомобилима бијаше додијељена 
сјајна пратња.

Свршетакблагодарења, којемпри- 
суствоваху министри, великодостој- 
ници и државни чиновници у пот- 
пуној паради, оглашен је 21 то- 
повским метком.

Нред црквом је за вријеме служ- 
бе почасна чета са заставом и вој- 
ном музиком на челу чинила шпа- 
лир и при пролазу Њихових Ве- 
личанстава и чланова Краљевског 
Дома одавала прописне почасти.

У Владином Дому
Дан је био прекрасан.
Маса народа скупила се на праз- 

ном простор*/  испред Владина До- 
ма. Ред је био одличан. С једне 
стране бијаше почасна чета са му- 
зиком, с друге ђаци свијех прије- 
стоничких школа, иза њих густи 
редови грађанства. С нестрпљењем 
је очекиван долазак Двора. На у- 
лазу у дворницу Владина Дома 
бијаху чланови прославног одбора 
г. г. М. Ђукановиђ и Ж. Драговић 
с осталом господом из одбора 
стављајуђи се на расположење у 
корист распореда и поретка. У ве- 
ликој дворници Владина Дома веђ 
су били заузели мјеста многобројни 
великодостојници и угледни пред- 
ставници нашега друштва, кад вој- 
на музика свирањем црногорске 
химне огласи долазак Краља.

Господар и Краљица као и сви 
остали чланови Краљевског Дома 
били су при улазу у Владин Дом 
бурно поздрављени од присутног 
народа.

Краљ је са Кралшцом ушао у 
дворницу кроз шпалир посјетилаца, 
који их поздравише дубоким покло- 
ном. За њима дођоше Нашљедник 
и Нашљедница, такође поздрав- 
л»ени дубоким поклоном па ре- 
дом сви остали чланови Краљ. До- 
ма. Десно и лијево су збијени редови 
отмјене публике, из које блиста ор- 
дење на грудима официра и оста- 
лих великодостојника.

ПОДЛИСТАК

Бој на Широчком Вису
(28 септсмбра 1912 год.)

Тога знамепнтог дапа лнјево крнло Прв- 
морског Одреда, наступајући брзпм маршом 
преко Крајине к Гарабошу, прнмакло се је 
до самих нрвих турских иознција и утврђења 
па Шнрочком Вису. Састављено јо бнло од 
четирн баталнопа рнјечко-љешапске бригаде 
н једног баталиона приморске бригаде. Спаб- 
дјевено веома слабом артнљеријом кретало 
се је брдоввтим предЈелом правцем Широчком 
Вису, обухватившн циЈелу линнју до Блата. 
Око 31/2 сата по подне наше извиднице су- 
кобиле су се са неприЈатељскнм предстражама. 
Величанстнен моменат! ПослнЈе дуге пнрноде 
мпрнога живота првн пут у бојну ватру 
— у светн рат за ослобођење потлачепе 
браће...

На Скадар, онај жељенн Скадар за 
којнм су толнко жуђели Црногорци, до чп- 
јих су зпдина долазили н прошлог рата и 
одакле су се вратнли по савјету својнх

Краљ и Краљица и сав Двор 
зиузимају одређена мјеста, десно 
од пријестола, на којем је велика 
слика Владике Рада. Око Цвора 
сјајна свита. С једне и друге стра- 
не Владичине слике пред њом сто- 
јаху господа официри кап. М. Ђу- 
рашковиђ, поручникг. Р. Ђурковиђ, 
ађутант Књаза Петра, потпоруч- 
ник Р. Кусовац и потпоручник Вук- 
сановиђ.

Пред њима су у столовачама 
сједила два угледна стара Црногор- 
ца, који су ратовали у Владичино 
вријеме, г. г. официри Станко Ни- 
шов Мартиновиђ и Мих. Стругар. 
Њихова појава дала је цијеломе 
призору особити утисак. ЈЋепша и 
симболичнија почасна стража пред 
слављениковим ликом није се мог- 
ла замислити. 'Го бијаху савреме- 
ници Владичини, то су жива исто- 
рија његовога времена.

С лијеве стране пријестола је 
мјесто одређено за дипломатски кор.

Господа чланови овдашњег дип- 
ломатког кора готово сви су дошли 
да присуствују на овоме ријеткоме 
културноме слављу. Више њих до- 
ђоше и са госпођама. Свијема им 
је указана особита пажња и од 
Двора, и од Прославног Одбора, 
и од присутне публике.

Украси
Украси пријестола и цијеле двор- 

нице изведени су вјсшто, укусно и 
са много разумијевања.

На прочељу, код пријестола, је 
велика слика Петра II. Око ње ло- 
воров вијенац испреплијетан тро- 
бојкама. Над сликом круна. С ли- 
јеве стране на малом столу бијаху 
постављени: митра, штака и крст; 
с десне стране на малом столу: кал- 
пак, челенка, сабља, токеи перо. Ис- 
под слике је написано: 1813—1913. 
На врху степеница десно и лијево 
по један топ од онијех топова, које 
су Црногорци отели на Жабљаку 
1835.

На једном је топу усјечен овај 
натпис:

Жабљак ме Цетињу дарова на 
силу, 10. марта 1835.

На другом је натпис:
Кад оно Црногорци Жабљак твр- 

ди турски освојише, тада мене, 
старца, заробише, на Цетиње срп- 
ско довукоше, 10. марта 1835.

Испод топова на штитовима о- 
вакви су били натписи, стихови Вла- 
дичини, ито десно:

Л руке Мандушића Вука 
Биће свака пушка убојита, 

а лијево:
Јунаштво је цар зла свакојега, 
А и ииће најслађе душевно, 
Којијем се пјане покољења.

На зиду, изнад мјеста за Двор, 
бијаху ови натписи: „Горски Вије- 
нац“, па одмах Владичини стихови: 

Сад пропојтс високи Дечани,
И лијепа лавра Студеница, 

великих пријатеља на страпи. Коме не бн- 
јаху у свјежеи памћељу херојски подвизи 
храбрмх четпика, којн са својпх трошннх 
чамаца господараху Блатом п затвараху твр- 
дп Скадар па Бојапн а са скадарске Казнпе 
одгоњаху богаге плијепове н пепријател.ске 
главе.... <Па Скадар!>, чујао се одушевљспн 
и радоспн узвик храбрих бораца, који чвр- 
стнч и иоуздаимм кораци.ма стунаху папрн- 
јед и жудни.м погледом обухватаху тарабош 
ке врлетн и опкопе на непркјатељским пози- 
цијама. П.ихова одлука и жел»а за крвавим 
окршајем бпла је чврста, као што бијаху 
чврста и горда природна утврђеша, која 
се пружаху пред њнхови.м јуначким пр- 
снма...

Дово&ва је бида и једна варнпца, па да 
пронзведе ужас и борбу крваву н очајничку.... 
I! варннца јо потекла — мало извпдничко 
одјел.ење сукобпло се са ненријател»ским пред- 
стража.ма н борба је отпочела, — днвна, 
величанственз борба нације храбре, жилаве 
п нлеменнге са трулом освајачком хордом.

Пемоћна је гу бнла ма каква војннчка 
днгпннлпна, да уздржн бујпцу гњева и осве- 
те, која гоњаше нанријед поносне чете.

Команда се је нзгубпла, а барјак за бар- 
јаком. чета за четом Јурпла је нотпуно брп-

Вјечни сномен из вјечне читуле 
За слободу падшим јунацима

На зиду изнад мјеста за дипло- 
матски кор бијаху ови натписи: 
„Лажни Цар Шћепан Мали“, и од- 
мах затијем Владичини стихови:

Ја сам многа зажега канђела 
На олтару цркве православне.

По зидовима велике дворнице 
десно и лијево бијаху гирландине 
са штитовима, и на свакојем штиту 
понеки мудри стих из Владичиних 
пјесничких дјела.

У другом дијелу дворнице, гдје 
се вазда налази велика дивна Кра- 
љичина слика, окићена зеленилом, 
било је такође неколико натписа 
веома згодно одабраних.

Под Краљичином сликом је упао 
у очи овај тако лијепо изабрани и 
прикладно примијењени Владичин 
стих:

Зна Душана родит’ Српка, 
Зна дојити Обилиће.

Говори
Пошто је Пјевачки Хор веома 

складно отпјевао химну „Кол Сла- 
вени, први је ступио на трибину 
уважени поглавар наше цркве Ње- 
гово Високопреосвештенство Г. Ми- 
трополит Митрофан, који је у сво- 
јем лијепом језгровитом говору из- 
нио заслуге Слављеника као родо- 
љуба и црквеног поглавара.

Послије Господина Митрополита 
говорио је г. др. Лазо Томановиђ, 
предсједник Великог Суда. Његов 
говор бијаше исцрпан, а тема зна- 
лачки обрађена. Г. др. Томановиђ 
је одличан познавалац живота, рада 
и мисли Владичине. Он је о томе 
у нас створио литературу. Иза њега 
говорио је г. др. Лујо Војновиђ 
ријетким жаром, сјајном емоцијом 
а за свакога разумљивом и прима- 
мљивом једноставношђу предмета 
узвишене садржине. Његов је говор 
огледало високе културе и као суза 
чисте југословенске националне сви- 
јести сина љубљенога и поштова- 
нога Дубровника. Дуготрајно одо- 
бравање и бурни пљесак попратише 
говор г. др. Всјновиђа. Још су го- 
ворили г. Сафедин бег Махмутбе- 
говиђ, првак наше драге мусломан- 
ске брађе из Пеђи, и госпођица 
Ст. Чукиђева у име Црногорака. 
И једап и други говор изазвали 
су живо и дуго одобравање.

Краљев говор
Као и вазда, и у овој прилици 

Краљев говор загријао је срца слу- 
шалаца. Звонки, разговјетни, чисти 
Краљев глас дубоко се урезивао 
у душе присутних. Ови су у није- 
мој тишини пратили сваку Господа- 
реву ријеч, проткану Њему својстве- 
ним лаким, природним стилом пје- 
сника, који је говорио у славу 
Својега Претка, највеђега српског 
пјесника.

шућии простором уз Широчке Отране, док је 
непрпјатељска артиљерија са Тарабоша, Ши- 
рочког Виса и са ратпих бродова са Блата 
просипала паклену ватру. Борци су падалн 
као пљева; барјактари су гвпули а на н»и- 
хова ајеста долазнлн нови, да и опи у тре- 
нугку попнју чашу свога брата илн брату- 
чеда — пншта је то, само да се засгава 
нзпесо што прије на шанац, па ма то било 
п по цијену читавог братства, брат прескаче 
рањеног на пздиеају брзта — а за мртвог 
нн говора није — и јури напрпјед, да но 
изгуби своЈе ијесто ђе се дпјслп поштење. 
Јека топова и танки звук пушака и митра- 
л»еза, смнјешап са бојним покличем косовских 
осветпика, одјекивао је прострапом зетском и 
скадарском равницом и ломио се о Прокле- 
тијама и Комовпма, да би дао глас Ловћепу 
и Дурмитору о крвавом ограшју....

Разбојишге су у тренутку нокрнли мртвн 
и ран.ени, а пепрнјатељ сатјеран у познције 
одакле је паставно очајпичку борбу. Пошго 
је п командант непријатељских трупа поги- 
нуо а наши се почели хватати шанна. не- 
нрнјател, је напустно познцнје и у нереду 
се повукао тарабошким косама ка Скадру. 
ширећн сграх и нанику ц причајући чудеса 
о црпогорском јупаштву.... Поћ је прекннула

Краљев говор доносимо на челу 
листа.

Чим је Краљ завршио, клицање 
се захори и дуго се не могаше сти- 
шати.

Крај
Свечаност је у Владину Дому 

убрзо затијем завршена. 11јевачки 
Хор отпјевао је црногорску химну 
коју сви са пијетегом саслушаше.

Двор иза тога се опрости са при- 
сугнима. Краљ и Нашљедник ми- 
лостиво се руковаху са диплома- 
тима. Дворски аутомобили чекаху 
пред вестибилом. У први уђоше 
Краљ и Краљица са Књагињицама 
Ксенијом и Вјером, па редом сви 
остали чланови Краљ. Дома. 11о- 
часна чета одаваше војне почасти, 
музика свираше химну, непреглед- 
ни редови народа клицаху, а фо- 
тографи са појединих фотографских 
позиција вршили су своју дужност: 
сликаху те дивне ријетке призоре, 
које је освјегЈвавало и позлађивало 
топло сунце нашега плавога јуж- 
нога неба.

Утисци
Цио ток главног дијела прославе 

оставио је на грађанство одличан 
утисак. Свак је био у души задо- 
вољан с оним што је видио и ра- 
досан због онога што је тога дана 
чуо. Ред и добар начин, који су 
одлика сваке наше народне, др- 
жаве и приватне светковине, и овога 
пута слављаху побједу. Страни сви- 
јет, којега је у нашој пријестоници 
све више, са хвалом је то истицао. 
А груди наше омладине, наше 
драге узданице, надимаху се поно- 
сом, што је мила отаџбина ставље- 
на у сређну прилику, да може сла- 
вити великана, којега сматра као 
свој украс читави један континент 
од Петрограда, Варшаве и Нрага 
до Загреба, Љубљане, Биограда, 
Скопља; Битоља и Скадра.

У Зетском Дому
У 8 час. у вече приредили су уче- 

ници наших средњих школа у Зет- 
ском Дому представу „Горског Ви- 
јенца“.

О Владици Раду држали су го- 
говоре наставници г. г. Д. Матано- 
виђ и П. Богдановиђ.

На крају представе била је жива 
слика.

Све је испало на опште задовољ- 
ство присутних одличних посјети- 
лаца. и представа, и говори, и жива 
слика.

Унутрашњост Зетскога Дома била 
је украшена исто као дворница Вла- 
дина Дома. Натараци, изнад улаза, 
био је транспарент са натписом: 
„благо томе, ко довијек живи, имао 
се рашта и родити“.

На представи присуствоваху Њи- 
хова Величанства Краљ и Краљица 
са члановима Владапачког Дома.

борбу н Шнрочки Врхови са продљим дије- 
.1о.м Тарабоша осталн су празпи и пеиашти- 
ћепи, док је остатак нашег одјељен.а бно за- 
узст око мртвих н рањених, чији је број 
досегао 500.

У овом величапствоном јуришу узели су 
учешћа баталиопн: Цеклинско-добрскн — који 
је тога дањч био преполовљен. — Цеклин*  
ски и дввје чете .Бешанског — такође са 
врлнким губнтцпма, један дво Шестанско-со- 
лачког и незнатан дио Љуботвњског.

По сјотитити се. дакло, оваквог узвишоног 
ножртвовања, гријех је нред сјенпма палих 
внтезова, гријех је пред историјом, пред до- 
мовипом и њеном славном прошлошћу....

II поред огромних губигака, и ако је овај 
бој неочекивано изазван, ипак ће оп остати 
свијетла тачка У нпзу новијих и допннјих 
црпогорско-турскнх бојева, а палн внтезови 
тога дана могу мнрпо почиватн пред вратима 
Скадра, јер су свој дуг домовннп сјаЈно о- 
дужили, а своме потомству далн днван при- 
мјер, како је слатко умријети за отаџбину...

Слава им!
Цегиње, 28. септембра 1913. г.

Влади.мвр
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Освјетљење
Пријестоница је у вече била о- 

свијетљена. Врхови Ловћена, Та- 
бље и Орлова Крша пливаху у 
огњеноме мору.

Дворска књижарница „Његош“ 
В. Н. Мартиновиђау главној катун- 
ској улиии била је дивно украшена 
зеленилом, сликом Владичином, ви- 
јенцима и тробојкама око исте и 
транспарентима. Маса свијета ску- 
пљала се пред књижарницом и са 
задовољством је посматрала деко- 
раиију и освјетљење.

Око Владичине слике над улазол\ 
у књижарницу бијаше овај огњени 
натпис:

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

И главни улаз у нову кафану 
.,Европа“ био је лијепо украшен и 
освијетљен.

До дуго у ноћ сва пријестоница 
купала се у свјетлости.

ПријестонаБесједа КраљаГрчног
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Краљ Константин отворио је по- 
слиЈе коначно закљученог мира са 
Турском Народну Скутитину овом 
бесједом:

„Слава и хвала Свемојућем, који 
је благословио наше борбе за по- 
тлачену браћу и за стварање веће 
Грчке, која обухвата скоро све зем- 
ље гдје доминирају Грци.

Моје мисли побожно су уирав- 
љене свима онима, почевши од не- 
заборављеног Краља, Мога оца, па 
до најскромниЈег војника који су 
пролили своју крв за грандиозно и 
бесмртно дјело.

Изјављујем благодарност Мојој 
сувоземној војсци и марини, т.ј. о- 
ружаном народу, који је својим ју- 
наштвом и својим славним подви- 
зима додао сјајну страну народној 
историји.

Управљам исто тако Моју зах- 
валност свима онима, који су на 
,па који начин потпомагали наро- 
дну оорбу, и онима, чија је помок 
учинила да се олакшају ратне 
патње.

По несрећи, рат за ослобођење 
није се могао завршити мирпом 
подјелом. Један од савезника хтио 
је да себи присвоји највећи дио 
плодова заЈедничких побједа и да 
нредузме над осталим балканским 
народима положај тако надмоћан 
да би њихово слободно развијање 
било доведено у оиасност у будућ- 
ности. Мојп влада покушала јесвим 
могућим средствима да спријечи 
сукоб измећу савезника и да оси- 
гура подјелу споразумом између 
савезника или, најзад, арбитражом\ 
али у исто вријеме спремила Је 
земљу и дипломатски и војнички 
за могући нови рот. Наша интим- 
на сарадња са савезним државама 
Србијом и Црном Гором, и коопе- 
рација Румуније довеле су до бу- 
куресиког уговора. Овај уговор у- 
тврђује праву равнотежу на Бал- 
канском Полуострву. Он осигурава 
мирољубиво развиће свијех народа 
искреном сарадњом држава, које 
су допринијеле његовом закључењу. 
Нове границе највеће Гочке нијесу 
још дефинитивно обиљежене на ње- 
ном цијелом иространству. Лон- 
донским уговором, који ће, надам 
се, ускоро бити појачан атинским 
уговором, великим силама повје- 
рено Је обиљежавање јужних гра- 
ница нове Албаније и судбина Је- 
гејских Острва осим Крита. Надам 
се, да ће уређење ових питања што 

скорије бити извршо и ла ке се 
дати што је могуће већег задово- 
љења народним аспирацијама и за 
интересованог становништва, што 
ће допринијети што јачем учврш- 
ћену мира на Истоку.

Народ може са легитимном гор- 
дошћу гледати на извршена дјела. 
Богати плод, задобијену оба рата, 
даје право да се будукност посма- 

тра са оправданим повјерењем у 
сво/у сопствену снагу.

Ви имате да организујете и раз- 
вијете широке и плодне крајеве, који 
су анектовани Грчкој Краљевини. 
Исто тако имате да продужите 
дјело унутрашње реформе, које Је 
рат за ослобођење прекинуо.

Моја влада поднијеће вам серију 
приједлога. На првом мјесту биће 
приједлози о ликвидацији ратних 
трошкова, затим приједлогу корист 
ратних инвалида и породица ин- 
валидских, па затим приједлог о 
организацији нових провинцпја и 
повећању војне снаге земље сраз- 
мјерно новим приходима и новим 
потребама. Призивајући благослов 
неба на ваш рад, ја објављујем да 
је отворена друга сесија деветнае- 
сте законодавне скупиггине"

Још на несрећним путевима
Софијски „Дневник“ пише:
Руска дипломатија, која се опет 

труди, да успостави пријатељске 
политичке односе између Софије 
и Биограда, мора увиђати, да се 
Бугарска ријешила на тражење при- 
јатељске потпоре не у Петрограду 
него у Бечу и Берлину. Спољна 
политика Бугарске јасна је као дан. 
Она хоће да позадину Бугарске 
обезбиједи трајним пријатељством 
са Турском и да осигура неутрал- 
ност Румуније за случај новог кон- 
фликта на Балкану. Она хоће да 
придобије Турску и Албанију за 
заједничку акцију. У првом згодном 
тренутку Бугарска ће збрисати тра- 
гове букурешког мира и повратити 
оно, што јоЈ је одузето.

Па докле тако, браћо Бугари 
Зар сте мало имали несреће, те 
гражите нове, још веће?

Учитељска скупштина у Биограду
Удружени учитељн пз свију крајева Србије 

одржали су прошле и ове недјеље у Бнограду 
пеколико сједница.

Па првој својој сједпици одлушв су да 
претходпо одаду достојну пошту погпнулим 
и умрлим друговима за вријеме прошлог рата, 
учипивши им помеп и узвикнушн. слава и.м; 
На осталим сједницама претрасана су у глав- 

пом питмња о неопходној потребн реформе 
основ. школе па што модернијој и савреме- 
нијој оспови и побољшању учитељског стања. 
У том смислу Гл. Одбор учитељског удружеља 
изнио је пацрт пројекта закона основ. школа, 
обухвативши све што би требало учинити за 
школу и љена ридника, чиме би се скинуло 
с дневног реда то врло важно пвта&е и од- 
вратно се учнтељ с поља борбе за опстанак, 
а упутио на поље просвјеге.

Учитељска скупштина добнла је много че- 
ститака којима јој се је пожелио ерећап рад, 
нзмеђу којих су најважнпјн отпоздравн Краља 
Петра и Престолонашљедника Алрксапдра, које 
доносп >Самоуправа< у броју 248. од 28. 

окт. т. г.

1Б. В. Краљ послао је овај телеграм: «Ср- 
дачно захваљујем учитељима на срдачпим че- 
сгиткама и топлом поздраву са њихове скуп- 
штине. Надам се да ће учитељн који се ми- 
пулих ратова тако храбро боршпе за сло- 
боду своје браће, сад у миру уложити сво 
снаге н прионутп својски на љихово нро- 
свјећење.

Поздрављајући учигељску скушнтипу, желим 
јој најљепше успјехе у њеном племенитом 
раду».

II). В. Престолонашљедник одговорио је овнм 
телеграмом:

«Моје рзније спмпатије према срнском у- 
читељству у минулим раговима достнгле су 
свој врхунац, стога сам ја веома гапут по- 
здравпма и жељама које ми је упутила учи- 
гељска скушптпна. Јер наши учитељи и у 

лпру и у рату представлају узор како се за 
отаџбвну радн.

Пека вам је срећап н корисан рад».
II овд. учитељи који редовно прате рад 

своје браће и колега упутнли су им чссгитку 
нуну патрнотске садржине, као фактору којему 
се мпого дугује за свјесну борбу њихових 
војника н њихових херојскнх пожртвовања.

Наше учитељство такође греба да се што

прпје организује, како би могло вршити свој

тешкн алн узвншепи посао н у мирном добу, 
које понова наступа, што боље, и како би 
тиме што вшпе корнстнли школином н свом 
напретку. Марко Ј1. Вукчевић.

Дневник
Отпутовали на Тополицу. Њи- 

хова Краљ. Височанства Нашљед- 
ник и Нашљедница отпутовали су 
у понедјељак по подне на Тополицу.

Измијењани телеграми. Кад је 
у Биограду потписан споразум о 
разграничењу између Србије и Црне 
Горе, наш изасланик г. Мирко Ми- 
јушковић послао је Њ. Вел. Краљу 
телеграм ове садржине:

„Сматрам за особиту част и дуж- 
ност поднијети Вашем Величанству 
извјештај, да је данас потписан пот- 
пун споразум, вјековима жељени, 
о додирним тачкама између Црне 
Горе и Србије. Нека би он био 
стална залога и срећан почетак за 
успјешан и користан заједнички рад 
у будућности обје српске краље- 
вине, чиме се Ваше Величанство 
увијек оцушевљавало.“

Њ. Вел. Краљ је одговорио г. Ми- 
јушковићу:Захваљујем Вам на доброј вијести I гово Величанство Краљ примио је и на ревносном Вашем раду. Нека је1 ланас у ц час. Прије подне у опро- 
6лагословен данашњи дан. Дан толн- ко дуго и жељно очекивап. да се рођена браћа пољубе без преграде; да један другом, раме уз раме сто- јећи, ојачавају своју српску снагу.' поставши јаки и непобједими. Нека је покој онима, који за овај успјех душе своје положише, а слава срп- ским борцима који остадоше!

нинолд
Владалачко признање. Поводом 

срећно окончаних ратних догађаја 
на Балкану, заст. начелника наших 
пошта и телеграфа г. Петар М. 
Милић био је поднио преко Мар- 
шала Двора г. Д. Греговића Ње- 
говом Величанству Краљу у име 
свијех црногорских поштанско-те- 
леграфских службеника честитку ове 
садржине:

Господине Маршале,
Част ми је најучтивије замолити .

Вас, да изволите поднијети Њего- •
вом Величанству Краљу Господару руховно цијело Српство,ко]е се 

, . ' г • I пиии П1ргнигпм I ппгкпг Ки1?нпаннаЈпонизниЈу честиткуод свију нас, 
поштанских, телеграфских и теле- 
фонских чиновника и службеника 
у Краљевини, којом узимамо сло- 
боду да честитамо Његовом Вели- 
чанству све Његове сјајне успјехе, 
које је имао са Својом побједонос- 
ном војском у овом светом рату 
за ослобођење српских земаља и 
народа од иетовјековног ропства, 
те и освету Косова — извршење 
тога Његовог највећег завјета.

У исто вријеме част ми је замо- 
лити Вас, Господине Маршале, да 
бисге извољели саопштити Њего- 
вом Величанству Краљуда се сма- 
трам срећним, што сам у стању 
доставити, да су сви чиновници и 
службеници поште, телеграфа и 
телефона у Краљевини, за све ври- 
еме мобилизације и ратова 1912. и 
1913. године, челичном вољом и 
13држљивошћу вршили своју тешку 
службу на корист Краља и Отаџ- 
бине онако, како су у правоме сми- 
слу захтијевали у таквијем судбо- 
носнијем тренутцима битни интере- 
си Краља и Отаџбине, не штедећи 
своје животе, те да се одуже све- 
тој дужности и позиву према Кра- 
љу и Отаџбини онако, као што су 
задила наша браћа у борбенијем 
шнијама — одржавајући за све 

то вријеме у најисправнијем и на- 
југледнијем стању и све међународ- 
не обавезе ове највеће заједнице 
свију културних народа.—

По наредби Њ. В. Краља Г. 
Маршал Двора дао је на горњу 
честитку овакву изјаву:

Краљ Господар је у највећем 
степену задовољан ревносним радом 
поштанско-телеграфских и телефон- 
ских службеника, који су својил штанско-телеграфске станице у но-

[ патриотским тешким радом много 
допринијели, да су се ратне опе- 
рације могле успјешно водити.

I Особитим задовољством биље- 
жимо овакво ријетко признање, учи- 
њено са висине Пријестола нашим 
поштарима и телеграфистима и сви- 
јема службеницима по тој корисној 
грани државног и народног живота. 
Својим радом они су то признање 
потпуно заслужили, особито у ми- 
нуломе рату, што је Њ. В. Краљ 
благоволио и нарочито истаћи.

Примање нашега посланика. 
Српски Пресбиро објавио је ово 
службено саопштење о примању 
нашега посланика у Биограду:

Г. Лазар Мијушковић, кр. црно- 
горски посланик, предао је 1. но- 
вембра у 11 сати прије подне Ње- 
говом Величанству Крал>у у при- 
суству Предсједника Министарског 
Савјета, Министра Иностраних Дје- 
ла, г. Николе Пашића, акредитивна 
писма, којима је поставл>ен за по- 
сланика Њ. В Краља Николе на 
Двору српском.

Г. Мијушковић је примљен у Двору 
са свима почастима, које припадају 
његовом високом чину.

[ Опроштајна аудијенција. Ње-

штајну ауаијенцију г, барона Гизла, 
овд. аустро-угарскогпосланика, који 
је премјештен у Биоград, и полази 
на своју нову дужност.

Вратио се из Биограда. Г. Мирко 
Мијушковић, министар просвјете, 
вратио се синоћ из Биограда и да- 

, нас је примио своју дужност. Као 
изасланик Краљевске Владе прили- 
ком преговора о разграничењу са 
Србијом, г. Мијушковић је у Био- 
граду у свијема позванима круго- 
вима наилазио на братску усрдност 
и предусретљивост. У очи повратки 
на Цетиње, Крал>евска Влада у Би- 
ограду дала је у његову част опро- 
штајну вечеру.

О Владици Раду. Прослави сто- 
' годишњице од рођења Владике Ра- 
да новосадска „Застава11 посвећује 
ове редове:

„У овој прослави учествоваће

1ДИЧИ пјесннко/н „Горског Вијенца , 
„Шћепана Малог", „Луче микро- 
козма“ и других дивних спјевова. 
Он је својим радовима допринио 
угледу Српства у свијету и подизао 
родољубље и јуначки дух у срп- 
ском народу.

Слава великом пјеснику! Поко- 
љења пресудише, да је Владика 
Раде био уман политичар, велики 
родољуб и славан пјесник српски, 
који ће вјечито живјети, а бдаго 
оном, који навијек живи — имао 
се рашта и родити!“

Банкет Пећанцима. У понедје- 
љак у вече приредила је општина 
цетињска у „Гранд Хотелу“ банкет 
у част угледних пећских грађана, 
који су дошли да у име Пећи при- 
суствују на прослави стогодишњице 
од рођења Владике Рада и да по- 
здраве нашу пријестоницу и са њом 
сеупознају. На банкету је био прису- 
тан Њ. Кр. В. Књаз Петар са неко- 
лико официра из своје пратње, а би- 
ли су присутни и предсједник Краљ. 
Владе г. бригадир сердар Ј. Вуко- 
тић, генерал-ађутант г. бригадир 
М. Мартиновић и већи број углед- 
них пријестоничких грађана. Том 
приликом на банкету је са стране 
домаћина и гостију пало више ро- 
дољубивих здравица.

Ослобођење Битоља. Цанас се 

у Битољу слави величанствено слав- 
ље: годишњица ослобођења.

Предсједник цетињске општине 
г. Сп. Пилетић послао је у име наше 
пријестонице битољској општини 
срдачну братск)’ телеграфску че- 
ститку.

Поште у новим крајевима По-



воослобођеним крајевима отворене 
су у Плевљу, Бијелопољу, Берани- 
ма/ Рожају, Пећи, Плаву, Гусињу, 
Ђаковици, Тузима и Дечанима (са- 
мо телеграф).

Ове станице врше писмоносну 
поштанску службу, по унутрашњој 
и међународној радњи, а телеграф- 
ску непрекидну, такође по уну- 
трашњој и међународној радњи.

Остале видове поштанске службе 
вршиће ускоро, чим се буде за то 
потребни материјал онамо превезао, 
чему су на сметњи слаби друмови, 
који су за вријеме турско били у 
примитивном стању.

Поштански и телеграфски сао- 
браћај у опште у новоослобођеним 
крајевима уређен је и правилно 
функционише, као год и у старијем 
границама Црне Горе, али спорије, 
због тога, што се врши поштоно- 
шама: а тај се пренос врши овако: 
Жабљак—Плевље. Плевље Бијелопо- 
ље, Бијелопоље Колашин, Бијелопо- 
ље—Беране, Беране—Рожај. Беране- 
Андријевица, Рожај - Пећ, Пећ—Плав, 
11ећ—Ђаковица, Плав—Гусиње, Ан- 
дријевипа Плав и Подгорица—Тузи 

Разумије се свуда и обратно 
(полазак и повратак).

За фонд сиромашних гимнази- 
јалаца. Управа Вел. Држ. Гимна- 
зије примила је преко г. Блажа 
Вушковића, студ. технике, у Мин- 
хену, 500 (пет стотина) перп. (425 
марака), штоих јеприложио „фонду 
сиромашних гимназијалаца на Це- 
тињу“ г. д-р А. Карл Рате, гене- 
рални секретар друштва „Дубвид", 
(Оопаи ипЈ Ва1кап1апс1ег УегеЈп 1п 
Г)еи(8сћ1апс1) у Минхену.

Управа Гимназије као управа 
фонда изразује овим топлу благо- 
дарност племенитом прилагачу, који 
је своје симпатије за Црну Гору 
везао са симпатијама за њену си- 
ромашну школску омладину.

Вјерење. Г. поручник Шћепан 
Симовић, заст. шефа пјешадијског 
одсјека Министарства Војног, вјерио 
се са госпођицом Милицом, ћерком 
г. Богдана Митрова Поповића са 
Његуша.

Од срца честитамо вјереницима 
вјерење.

Разне вијести
Румуни у Добруџи. Румунска агенција 

категорички демантуЈе вијест, коју је је- 
дан берлински лист донио у очи потписа 
новог румунског зајма, као да су се по- 
бунили сељаци у Добруџи. Поменути лист 
иде дотле, да тврди. да су и воЈне мјере 
предузете Потпун ред влада у цијелој 
земљи, административна и судска органи- 
зација извршује се у новој гериторији у 
потпуном реду.

Краљ Албаније. „Дели Телеграф“ јав- 
ља. да Ке се принц од Вида по ступању 
на албански пријесто прогласити за краља 
Албаније.

Босанске жељезниие. Из Беча јављају: 
Говорн се, да ће, због неповољне пар/ 
ламентарне ситуације, предлог закона о 
босанским жељезницама, за које се пред- 
виђа утрошак од 280 милиона крун1, 
бити ријешен путем царске уредбе.

Аустриске делегације. иЦајт“ јавфа, 
да ће експозе графа Берхтолда пред де- 
легацијама бити кратак. У њему ће граф 
Берхтолд бранитн своју политику усЈ1|е- 
сима у одржању мира загим у спрјеча- 
вању Србије да изађе на Јадранско У1оре 
и у стварању Албаније.

Италија за Албанију. „Агенција Сте- 
фани“ јавља поводом чланка који је црек- 
јуче изашао у иТану“ да политички ита- 
лијански кругови изЈављују дасилеГГрој- 
ног Савеаа неће доиустити, ни у ком 
случају. ма какву изм|ену у одЈШкама 
амбасадорске лондонске конференпије у 
пигању албанске границе. У осталрм до 
сад ни једна влада ниЈе изјавила нЈкакву 
намјеру. Мало |е ВЈероватно да ћеГтакав 
приЈедлог моћи биги и учињен нарочито 
послијс ф »рмалних изјава које је V том 
смислу дао предс едник руске владе.

Говори енглеских министара. Нн бан- 
кегу V Гидхолу који Је лаван у ча|т но- 
вога Лорд Мера, Аскнт Је држао говор 
у коме |е навео. да су се за вријема бал*  
канског рата десиле ствари, које су тео- 
лериране а ко|е су сви)ег испуниле г|езом 
и ужасом. Одговорност балкаиских др- 

жава према њиховим новим поданицима 
је велика. Добра је ствар што се није 
испунио страх од пошљедица рата. Ми- 
нистарства спољних послова сила имају 
још много да раде у погледу Арбаније и 
Балкана. Било би много рећи да су та 
министарства задовољна са начином на 
који је рат завршен, али су га ипак мо- 
рала издржати. Исто тако добра је ствар 
што је Азијска Турска остала недирнута 
и што је енглеска влала успјела да јој 
одржи интегритет. Само са забринутошћу 
могли би посматрати догађаје, који би 
се дотицали светих МЈеста Мухамеданаца, 
од којих су више милиона енглески по- 
даници. НајбоЈва предохрана за одржање 
тог интегритета су унутрашње реформе. 
али се оне не могу извршити без судје- 
ловања великих сила. Ми хоћемо да ука- 
жемо Турској помоћ коју нам гражи, али 
не заборављамо ни географске и еко- 
номске интересе осгалих сила у Малој 
Азији.

Черчил је рекао: И ако више не пред- 
стављамо опасност за европски мир, нама 
је немогуће да умањимо наше војне на- 
поре. Моја ће дужност бити. да идуће 
године поднесем парламенту на ријешење 
много веће кредите но шго су они. који 
су ове године изгласани. Сем тога треба 
марини да прибавимо прво мјесто, јер 
садањи енглески резултати, много су мањи 
од оних које је задобила Француска и 
Њемачка.

Бугарски заробљеници. Из СолуНа 
јављају: Разлог што бугаоске комиге И 
заробЈћеници, који се налазе у Грчкој, 
још нијесу пуштени, са грчке стране се 
објашњује оптужбама противу многих од 
њих због личних насиља. Они ће бити 
овде доведени и предати ратном с^ду.

Арбанашка жандармерија. Из Валбне 
јављају: Пуковник Бер и ма|ор Томсон, 
изасланици холандске владе за органи- 
зациЈу арбанске жандармерије, стигли су.

Босанска криза. Сјутра по подне би- 
ће у заједничком министарству финансија 
у Бечу конференција између босанских 
политичара, који се налазе у Бечу, и 
заједничког министра финансија и босан*  
ско херцеговачког земаЈвског поглавара, 
која има да донесе коначне одлуке по 
ријешењу саборске кризе. У конферен- 
цији ће учествовати заједнички министар 
финансиЈа Билински, земаљски погларар 
ПотЈорек, предсједник Сабора Мандић, 
предсЈедник мусломанског саборског клу- 
ба Арнаутовић и адвокат Димовић. Про- 
грам за риЈешење саборске кризе, на 
основу којега се организује нова сабор- 
ска коалиција између Хрвата, Мухамеда- 
наца и Срба, који припадају сгранци Ди- 
мовића, и која ће омогућити рад сабрра. 
обухвата ове тачке: земаљска влада ре*  
ализоваће зајам од 4 1/2% на откуп кме- 
това § уређење питања о службеном је- 
зику; стварање епархијских добара и 
дотација за српско свештенство; усту- 
пан е државних добара појединих паро- 
хија епархијама; реституисање свих срп- 
ских удружења, растурених за вријеме 
изузетног стања, на основи старих сга- 
тута. Законски предлози у духу орог 
програма поднијеће се, још прије сабор- 
ског састанка. владару на нрегходну 
санкцију Свота потребна за извођење 
реформе о откупу кметова. унијеће се у 
буџет за 1914. годину. Постоји оправда- 
на нада, да ће сјутрашња конференција 
доћи до потпуног споразума. У гом слу- 
чају Димовић ће још наредне нед|еље 
отпочети са својим присталииама да ис- 
тиче кандидате за накнадне изборе срп- 
ске курије, који ће се извршити почетком 
децембра.

ТелеграФСКи извјештаји
Наш поспаник у Биограду

Бноград, 2. новембра 
Краљ Петар примио је јутрос у 

свечаној аудијенцији, по уобичаје- 
ном церемонијалу, у присуству ми- 
нистра предсједника Пашића, новог 
црногорског посланика у Биограду 
Лазара Мијушковића, који је том 
приликом предао Краљу своја пу- 
номоћија. — Биоградски Пресбиро.

Бечне измишљотине противу Србије
Биоград, 3 новембра 

Све вијести, које доноси „Југо- 
словенска Кореспонденција“ о то- 
божњим побунама у српској војсци, 
и одметању резервиста, као и оне 
о повратку престолонашљедника, 
усљед тобожњег атентата, који је 
био спремл>ен на жељезничком пу- 
ту за Биоград, тендециозне су и не- 
квалификована измишљотина, што 
се могло констатовати и на лицу 
мјеста. Исто тако тенденциозне су 
и вијести објав.љене у „Албанској 

Кореспонденцији“ о рђавим поступ- 
цима и свирепостима Срба наспрам 
Арбанаса, што је непојмл>иво у мо- 
менту кад владају ред и мир и кад 
је становништво тих крајева срећно 
што се може посветити својим по- 
словима. Ми опровргавамо такође 
на најкатегоричнији начин те не- 
промишљене вијести „Југословен- 
ске Кореспонденције“, које изгледа, 
да су донесене да би се Србија 
представила као извор нереда, не- 
задовоЈБства, свирјепстава и свих 
могућих ужаса, као да нема овдје 
ни једног званичног представника 
великих сила, који може одмах зва- 
нично о томе извијестити своју вла- 
ду. Те су вијести у толико више 
настране, што су објављене против 
једне државе, једне нације, која је 
послије великих догађаја и сјајних 
побједа подвостручила свој тери- 
ториј и која се на крају осјећа срет- 
ном и задовољном што се може 
одати својим задацима и дужно- 
стима цивилизације. — Биоградски 
Пресбиро.

Нови талијански посланик
Ри.м, 3. новембра

Маркиз Негрото именован је за 
посланика на Цетињу. — Бечки Кор. 
Биро.

Нашљедник аустриски у Лондону
Лондон, 3. новембра

Надвојвода Франц Фердинанд и 
супруга му стигли су у посјету ен- 
глеском двору. — Бечки Кор. Биро.

Бугарска и Турска
Цариград, 3. новембра

Бугарски посланик Гошев пре- 
дао је султану своја нуномоћија. 
Том приликом султан и 'Гошев из- 
разили су жеЈве за што скорију 
успоставу искреног пријатељства 
два народа које везују толики за- 
једнички интереси. — Бечки Кор. 
Биро.

Свечаност у Битољу
Биоград, 4. новембра

Вечерас ће отпутовати засебним 
возом за Битојб предсједник ми- 
нистарског савјета Нашић са Нре- 
столонашљедником Алексавдром, 
да присуствују свечаностима- годи- 
шњице ослобођења Битоља. Саоп- 
штићемо вам појединости о тим све- 
чаностима, које ће бити V сријеДу 6. 
новембра. Биоградски Нресбиро.

0 путу нраља Фердинанда
Беч. 4. новембра

Кореспонденц Биро дознаје са 
надлежног мЈеста, да су нсосиова- 
не вијести листова о скорашњем 
путовању краља бугарског. — Бе- 
чки Кор. Биро.

Позно најање * ’ *>
Софија, 4. новембра

Генадијев је у дугом говору из- 
ложио узроке о поразу Бугарске, 
'казујући како су народ и војска 

вршили дужност, а да једиплома- 
тија починила све иогрешке, те је 
закључио да је несрећа, која је 
снашла Бугарску, пошљедица на- 
чина, којим је рат вођен против 
Турске, а са којом је Бугарска 
имала закључити мир одмах послије 
битке код Ј1иле Бургаса. — Бечки 
Кор. Биро.

Приспјели у Лондон
Внндзор, 5. новембра

Надвојвода Франц Фердинанд и 
његова супруга стигли су поздрав- 
љени срдачно од краља. — Бечки 
Кор. Биро.

Краљ шпаљолсни у Паризу
Парнз. 5. нове.мбра 

Стигли су суверени шпањолски. 
— Бечки Кор. Биро.

Умро аустрисии конзул
Јањнна, 5. новембра

Умро је овдашњи аустро-угарски 
консул Билински. - Бечки Кор 
Биро.

Мир међу СрбиЈом и Турском
Царнград, 5. новембра

Јуче послије подне отпочели су 
на порти званични преговори о 
миру између Турске и Србије. Из- 
мјеном гледишта ставЈвена су на 
ретт главна питања, која ће сачи- 
њавати предмет уговора о миру на 
основи уговора турско-бугарског 
и турско-грчког. — Беч. Кор. Биро.

КЊИЖЕВНОСТ
Чланци и Студије. (I) од д-ра Брани- 

слава Петролијевића, проф. универзитега. 
Цијена 3 круне, олносно перпера.

Под горњим натписом изашла је чет*  
врта књига збирке: „Културни Проблеми-, 
коју наставЈБа издавати књижарско-изда- 
вачки завод иНапредак“ у Земуну.

Садржај књиге је: 1) О сну и прори- 
цању нз основа; — 2) о становницима 
на планетама; 3) о вриједности живога;
4) — Толстојева теорија умјетности; —
5) Платон: а) живот, б) списи, в) доктрина; 
— 6) Фридрих Ниче и Ј1у—Сало.ме- једна 
љубав. —

Књига је у лијепом повезу. Други дио- 
дат Ј’е такође у штампу.

Метафизика полне љубави, од Арту- 
ра Шопенхауера, превео: Милан Вујакли- 
ја. Издање С. Б. Цвијановића — Вио- 
град 1913. Цијена Г20 дин.

Вриједна књижарница С. Б. Цвијано- 
вића издала је до сада велики избор ко*  
рисних књига, у које се може убројити 
и ова чији наслов горе испиаасмо. Књи- 
га је укусног мањег формата а садржи 
83 странице.

Забавник
Енглеске помамнице. Кад се мини- 

стар предсједник Аскит прошле недјеље 
возио аутомобилом кроз Шкотску и про*  
лазио крај мјеста Штерлина, дочекале 
су га суфражеткиње на путу, зауставиле 
му аутомобил и министра премијера свега 
засуле папром. Иза Аскита ишаоједруги 
аутомобил, у којем су се ради његове 
сигурности возили тајни полицаји. При*  
спјевши до министра, избавили су га из 
ове неприлике.

Наполеонов доручак. За Наполеопа 
се зна, да је и онда, када је постао цар 
и био на врхунцу своје моћи и господ- 
ства, мрзио СЈајне ручкове и вечере. Је.чо 
и пиће било је Наполеону, који је бно 
увијек запослен, прави терет. Настојао )е 
да с тим буде што прије готов. Напо- 
леон је рођен у сиромашној кући, па се 
у свом дјетињству научио на једностав- 
ност у јелу и пићу; задовољавао се с 
најмањим и најскромнијим сиромашним 
јелом. Франнуски писац Едуард Гахот 
открио је Једиим случајем у ЈЈомбарн.и 
један рукопис, у којем се причало о На- 
полеоновом доручку. У једну гостионицу 
близу Брешћи у Ломбарији дошао је гли*  
дан п жедан генерал Наполеон Бонапар- 
те. То је било године 1796., а водио је 
талијанску војску. Изморен од лугог ја- 
хања, изгладнио, тражио је од гостио- 
ничара да му даде штогод за ручак. Го- 
стионичар му је одговорио, ла нема ништа. 
Шеф Наполеоновог генералаштаба Бер- 
тије наредио Је официрима, да сву кућу 
ирекопа1у, не би ли нашли штогод. Ре- 
зултат је овог прекопавања био. да су 
нашли комадић пЈБеснива хљеба и неко- 
лико боца вина У башти пред кућом 
нашлн су једну мршаву кокош, која Је 
управо била јаје снијела. То је било све. 
Међутим дође Нанолеону вијест. да се 
непријатељ креће. те |е морао оставити 
гостионицу и одјахати неколико кило- 
метара. Кад се новратио још уморнији, 
доручак је био готов: кувано 1а|е, у са*  
мој води искувана кокош, комад нљеснива 
хљеба и један грозд. Иза тога је попио 2 
чаше вина и похвалио гостионичара и до- 
ручак. Гостионичару је дао златни луЈДор.

ХИПОТЕКЕ
Нуде се знатни капитали на имања — 

Индустрије — ЕксплоагациЈе — Руднике 
— Друштвима игд.
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