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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

АДРЕСА:
„Вјесник" Цетиње, (Црна Гора)

АБКЕ88Е:
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Рукописе в.аља слати Уредништву „Вјесникл4* 
А ПРЕТПЛАТУ 11 ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ 110 ПОГОДБИ

Цетиње, 13. новембра.
Грофу Берхтолду су дани избро- 

јани.
Његов експозе о спољашњој по- 

литици дочекан је буром незадо- 
вољства у цјелокупном јавном ми- 
шљењу Монархије.

Нема више гласа да се јави да 
га брани. Чисти службени листови 
бојажљиво ћуте. Полуслужбени на- 
падају. Сви остали учинише сложан 
јуриш на политику грофа Берхтол- 
да. Мађарска штампа предњачи. 
Она бјесомучно осуђује аустро-у- 
гарског министра иностр. дјела.

Не памти се да је у сусједној 
Монархији икада било толико не- 
задовољства са правцем и резул- 
татом њене спољашње полигике. 
Не памти се да су се готово свп 
њени народи сложили у увјерењу, 
да Монархија мора ивабрати нове 
путеве ако мисли обезбиједити сво- 
ју будућпост.

У својем експозеу гроф Берхтолд 
истиче као највећу своју заслугу, 
да је за вријеме потоње крупне 
политичке кризе сачувао европски 
мир.

Одговара му се на ту хвалу у 
самој Монархији: да је тај мирбио 
прескуп. Монархија је, веле Бер- 
хтолдови противници, с онијем нов- 
цем, који је утрошила на чување 
реченога мира, могла да води ус- 
пјешан рат на Балкану.

Берхтолдови су успјеси негатив- 
ни. Они се нијесу састојали у до- 
бијању тековина Монархији, већ у 
окрњивању тековина њених про- 
тивника.

У ту је сврху створена Арбанија, 
која је Монархији у толико корисна, 
у колико је њеним непријатељима 
штетна.

Што се тиче малих балканских 
држава, које су из рата изашле по- 
већане, Берхтолдов експозе не ди- 
ше наклоношћу и љубазношћу, али 
не више ни оном надутошћу, којом 
су његови претходници били нави- 
кли да нас третирају.

Изузетак је Румунија.
За њу гроф Берхтолд налази 

још доста слатких ријечи лажне 
љубави.

Јер како се може та љубав Ау- 
стрије према Румунији назвати ис- 

креном, кад је свакоме позната 
чињеница, да Румунија више не 
игра како јој Аустрија свира. У 
великој балкаиској кризи Румунија 
је радила све оно, што је Аустрији 
било неповољно.

И сад поврх тога љубазне ријечи!
То је слабост, то је страх од Ру- 

муније, од које грозница хвата и 
мађарског министра предсједника 
Тису.

По истоме рецепту у експозеу 
су начињени и комплименти Русији, 
која је за вријеме балканске кризе 
мобилизовала своју војску на ау- 
стриској граници! Одиста је заслужи- 
ла комплимент — од страха. А за- 

служује га и зато, што руски ми- 
нистри путују по цијелој Европи, 

навраћају и у Рим, и у Берлин, али 
Бечу стално обрћу леђа.

Љубим те, јер те се бојим!
А Француску, међутим, Берхтолд 

је увриједио својим експозеом. Она 
се не граничи с Аустријом, па у 
први мах не може бити толико о- 
пасна. Због вријеђања Француске 
Берхтолда је осудила готово сва 
аустриска штампа. Аустрији, која 
сада тешко може наћи пара, не 
би било на одмет пријатељство 
Француске.

Накнадно је гроф Берхтолд дао 
изјаву, да се Монархија одриче од 
експанзивне политике на Балкану.

Ко то може вјеровати!
Ни најмања држава не може се 

одрећи експанзивне политике, камо 
ли једна Велика Сила. Чему онда 
војне припреме на југу, чему Ар- 
банија, чему оријенталске жеЈБез- 
нице, чему скадарска криза, чему 
стално непријатељско држање према 
јужним сусједима?

Одиста је велики интерес сусједне 
монархије да удари новим путевима. 
Од ње зависи проналажење начина 
како ће се па југоистоку Европе 
створити консолидоване прилике. 
[ 1олитика непријатеЈвства противу 
српскога народа не може јој дони- 
јети добра. Противу нас неће на 
овим странама свијета моћи ство- 
риги основе својем спокојству, а 
с нама у заједници и добрим од- 
носима начиниће темеље и нашем 
и својем миру и срећи.

Нраљев проглас о анексији
Његово Величанство Краљ упу- 

тио је народу овај проглас о анек- 
сији новоосвојених крајева Црној 
Г ори:

„Моме драгоме народу,
Хвала Богу и прегалаштву савез- 

ничких војсака, на Балкану је ство- 
рено ново боље и срећније стање. 
Балкански народи ослобођени су 
ропства и нашли су се у колу своје 
браће и племеника. Храбре војске 
двије Српске Краљевине — Црне 
Горе и Србије — у јуначком по- 
лету срушиле су преграду, која нас 
вјековима раздвајаше, и братским 
загрљајем на Пљевљима, код Сје- 
нице и 'Баковице објавиле цијелом 
свијету, да је Српство на југоистоку 
Балкана ослобођено.

Тако загрљене српске војске бра- 
ниле и одбраниле су српске тековине 
у Маћедонији од нелојалних прох- 
тјева нашег четвртог савезника 
Бугарске, као и наше старе пуне 
славе и величине споменике у Ста- 
рој Србији од најезде заведених 
Арнаута.

Послије свега тога — послије 
нуне године борбе и јуначких под- 
вига српских — приступило се је 
разграничењу међу двјема Српским 
Крал>евинама, које је сада братским 
споразумом довршено, те овим про- 
глашавам присаједињење Краље- 
вини Црној Гори свих освојених 
области у границама, које су од- 
ређене:

Према Краљевини Србији уго- 
вором о разграничењу, закљученом 
у Биограду;

Према Арбанији ријешењем Ам- 
басадорске Конференције у Лондону 
до коначног разграничења, које ће 
извршити нарочита комисија;

Нрема Босни и Херцеговини до- 
садашњом границом.

Објављујући овај радосни чин 
Моме драгом Народу, дужност нам 
је, да се на првом мјесту с пијете- 
том поклонимо гробовима наших 
витезова, који крв своју пролишс 
и живот свој дадоше за браћу своју, 
и да одамо хвалу и признање пре- 
теклим нашим херојима који ће, 
увјерени смо, са исто онолико пре- 
галаштва и пожртвовања чувати 
наше тековине. Те тековине, и ако 
нијесу сразмјерне нашим жртвама, 
и ако смо морали иапустити наш 
стародревни Скадар и заузето При- 
морје у интересу јевропског мира, 
а под притиском јевропских сила, 
опет су знатне, да можемо с поузда- 
њем вјеровати у сјајну будућност.

Будућност наша од нас зависи. 
11отребан нам је сложан рад и ред. 
Ја сам увјерен, да ће Моји нови 

поданици бити елеменат мира и 
рада и да ће, прелазећи преко 
свију заблуда и раздора, које стра- 
на владавина међу њих унесе, руку 
под руку са браћом из старих 
граница Црне Горебити надахнути 
једном истом идејом — идејом среће 
и величине миле нам домовине Цр- 
не Горе.

Ја и Моја Влада уложићемо све 
своје старање, да им осигурамо 
личну и имовну безбједност, добро 
судство, савремено школство и ство- 
римо услове боље будућности по 
свим гранама привреде.

Слобода вјере и савјести биће 
свакоме нејстрожије поштована и 
чувана. То им гарантују Моји лични 
осјећаји и традиционално начело 
Мојега Дома: „Брат је мио које 
вјере био“.

Мојим поданицима римокатоли- 
цима, поред духа широке вјерске 
сношљивости, којим је Црна Гора 
вазда прожета, и Конкордат са Св. 
Римском Столицом јамчи потлуну 
слободу савјести. Они ће уз браћу 
православну и муслимане бити јак 
члан народне нам заједнице и основ 

снаге наше државе.
Припадници Ислама имаћеу Мени 

и Мојим властима сталну заштиту. 
Они ће исто тако бити вјерни си- 
нови отацбине као и бранитељи 
своје вјере.

Док се законским путем управа 
нових присаједињених области не 
утврди, њима ђесеуправљати према 
Мојим уредбама и ријешењима Мо- 
је Владе о примјењивању поједи- 
них постојећих закона.

Шаљућуи Мој Владарски поз- 
драв свима Мојим милим подани- 
цима, молим Свемогућа, да их за- 
крили Својом неизмјерном ми - 
лошћу.

Живјели Моји драги и вјерни по- 
даници!“

Поздрав арбанашком Књазу
Скадарски лист „Тарабош“, који. како 

се јавно говори издржава талијански кон- 
сулат у Скадру а уређује несуђени пред- 
сједник арбанашке Републике Теренћио 
Тоћи, у уводном чланку оваквом „до- 
бродошлицом*  ноздравља новог арба- 
нашког Књаза Вида:

„Једна страна агенција јавила је оно- 
мад да се међу главним кандидатима за 
пријесто наше отацбине налази некакав 
Књаз Вид.

Вид? Вид? Ама ко је то?
Да би заслужио част таквог избора 

па макар Арбанија била пошљедња земља 
на свијету, треба бити неко.

Алм је факт да, норед свега труда да 
дознамо ма и за најмању заслугу нашег 
изабраника, нијесмо нашли баш ништа, 
сем једне кратке биљешчице у „Алманаху 
Готи“, а ова нотииа опет није ни најмање 
повољна за узвишеног непознатог (ГШи$1ге 
|$»по1о); ма да је рођен као књажевски 
син још 1872 год. до сада је догурао до 
чина обичног мајора у пруској војсци, а 
зна се да су највиши војни чинови при- 
родна прћиЈа младих књажева.

I Ма сви ови књажеви од Вида мора да 
су некако скромни људи, ако је најста- 
рији у 41 години својој мајор, његов се 
млађи брат у 39 години задовољава са 
капетанским чином, а наЈМлађем, коме има 
37 год., довољно је мјесто обичног секре- 
тара њемачког посланства у — Кристи- 
јанији! (уалбанском гексту овога чланка 
велеученн албански гедасГеиг еп сћет вели 
да је Кристијанија у Шведској). До душе 
Књажеви од Вила, чији су родитељи по- 
шгени али сиромашни људи можда нијесу 
нри најбољој в''љи досад могли више 
постићи, али факат да се ова кандида- 
тура, ма колико апсурдна, ипак озбиљно 
узима у обзир, отвара веома тужне нер- 
спективе за нашу отаџбину. Ми смо тим 
фактом наравно приморани да сматрамо 
да баш његове негативне квалификиције 
потпомажу кандидатуру књажеву. Арба- 
нију су дакле свели на го да јој само 
једна нула може сјестн на пријесто? Отац- 
бнна Скендербегова, Боиернсова (кад га 
брже прнсвојише ол Грка? Ур.), Завело^ 
сова, Али паше Тепеленлије п Мехмед 
Алије, отаџбина толиких хероја који су 
задивили Европу, остављена }е на милост 
пошљедње! пруског офииира, Зар нема 
угледних књажева, или зар нема Арба- 
наса који има|у све сиособности да своме 
народу прибаве угледа? Збиља ова кан- 
дидатура, колико је апсурдна и иемогућа, 
прије свега је поннжавајућа.

Ми смо мали, још нијеомо готово нико, 
али зар смо на то спали да може ма и 
пошљедњи човјек завладати нама?

Не, господо дипломати! Ми знамо ко 
смо и шта нам треба. Треба нам и хоГ.е- 
мо књаза који може да воли и који можс 
да нојми потребе наше несреГше отаџ- 
бине; који се нрославио у свијету неким 
корисним и добрим дјелом, хоћемо углед- 
ног војника а не обичног мајора, и најзад 
богитог човјека и који не мисли да дође 
у Арбанију ради позлаћивања свога грба 
(то, то! Ур.) Али нраво да кажемо, Књаз 
Вид има ипак велику заслугу: Протестант 
је по вјери!

То је његова велика и једина заслуга! 
Има услове да буде немио и католиннл1а 
и муслиманима а да задобије симпатије 
оног малог броја православних Арба- 
наса и многобројних наших нравослав- 
них сусједа!!

Зашто су принца кандидовали због 
његових високих негагивних особина и 
зашто нас сматрају пошљедњим народом 
на свијету?

Нека разним „изабраницима“ одговоре 
сјени наших великих покојника*.  —

Толико скадарски „Тарабош*.

Важне политичке биљешке
Тројни Споразум усвојио је пред- 

лог енглеског делегата у комисији 
за ограничавање јужне Албаније. 
по коме комисија за ограничавање 
јужне Албаније треба да води ра- 
чуна о стратегијским и географским 
положајима а не само о етнограф- 
ски.-л приликама. Очекује се одго- 
вор Тројног Савеза. ,



Пад Краља Фердинанда
„Дели Телеграф" доноси изјаву 

једног дипломате, који тврди, да 
је иад бугарског Краља Фердинанда 
у иркос свима демантима, свршена 
ствар. Краљ ће отићи на своја до- 
бра у Мађарској. Роварење јаке ру- 
софилске странке, којој је на челу 
Стојан Данев, сматра се као уз- 
рок неотклонивом паду Краља Фер- 
динанда, јер његов тобожњи спо- 
разум с Бечом учинио га је немо- 
гућим у Петрограду.

Из Софије Јављају „Југословен- 
ској Кореспонденцији" ово: Листо- 
ви, инспирисани с рускестране, оба- 
рају се свом жестином на Краља 
Фердинанда, јер он је крив за сву 
несрећу, што је снашла Бугарску.

Софијска „Балканска Трибуна" 
доноси чланак,у коме иозива Кра- 
ља Фердинанда нека одстуии са 
пријестола. У чланку се вели:

„Ушљед горког искуства; што 
га доживјеше Бугарска и Цар Фер- 
динанд, очекивала се је или општа 
народна буна или одступ држав- 
ног господара.

Да је букнула буна за вријеме 
рата, био би то потоњи смртни у- 
дарац БугарскоЈ. Но стриељиви и 
храбри бугаоски народ био је ми- 
ран и исиио је до краја горку ча- 
шу да спасе домовину.

Али сада, чакон свих ионижења, 
након иогрома, који је задесио Бу- 
гарску кривицом владе и иолитике 
инспириране и руковођене из двора, 
шта чека бугарски цар?

Његови дојучерашњи савезници, 
ако и неправедно, чине га кривцем 
за народну несрећу. Генерал Савов 
изјављује, да је он само извршио 
заповијест од 16. јуна, а данашња 
влада ћути о цијелом мистериЈу 
катастрофе. То ћутање значи ди- 
ректно окривљавање круне.

Но и без свих тих изјава и ћу- 
тања бугарски цар треба да ос/ети 
свој несносни положај. Он је не- 
иотребан на бугарском пријестолу, 
јер ако је проиала политика Цара 
Фердинанда, он би се сам требао 
одрећи државног руководства. Или 
цар мисли, да је бугарски народ 
тек једна ствар с којом он као 
карташ може да располаже, да 
залаже и губи? Или мисли, да смо 
у средњем вијеку, кад су власто- 
држци међусобно дијелили народ? 
Не; данас се Један цар и једна ди- 
настија трпе дотле, док воде на- 
род добру, иначе морају изгинути.

Шта чека још цара Фердинан- 
да? Или ће добровољно напустити 
своје мјесто, или ће чекати, да се

ПОДЛИСТАК____

Ша(|јтјг Сеппа: Јапко РоПс Катов ’)
Не о личногсги, ие о типу нз једног тм- 

пичног днјела*  младе срп. хрватске геперације, 
него о Ј. Иолићу, којн је, као његов Арсен 
нз »Нсушеие каљужо«, >у ствари једна екс- 
цесија у жнвоту нашег .моралног и интелек- 
гуалног дилетантизма«, и којн је трајна 
нпспирација гој омладинн, разрадно је г. 
Черина књнгу пупу личпе, сопствене заинте- 
ресованости. пупу н нијелу себе. Пзнио је 
паЈегзотичпију појаву нз једне сгрује. која 
ништа внше пи ппшта .мање пе значи, по 
негацију свега сгарога у на.ма са.ми.ма, а по 
на.ма са.мн.ма. II г. Червна је, како рокох, 
прн гом унио голико себе, да је г. крнтн- 
чар „Нг\Г. Рокге(а“ у свом приказу ово- 
га дјела гачно копстатовао, да,. упознавајући 
•I. II. Ка.мона по г. Чернни, упознајсмо г. 
Чорину самога. 11>ега п сво опв око њега: 
нлциовалне раднкале, а реформаторе наше 
лвтерарне умјетности. II оп ннјо могло друк- 
чије: открно је себо, а пснхолошки је осви- 
јетлио по|аве оннх рнјоткнх међу многим 
обнчнн.ма н мпоге мале којн и.члду велнку 
амбицнју, а без спаге, да се сматрају ријет- 
кнма. Г. Черкна покушао је да да коптуре 
Једном лнтерарном матернјалу, кога је зачео 
ког нас: С. С. Крањчевнћ, а насглвно А. Г.

’) Издање Ћ. Трбајевнћа, Ријека 1913.

распири бура и да буде свједоком, 
како се разорава зграда, коју је 25 
година градио. Другог излаза не- 
ма: или мирна промјена и самог 
монархичног уређења, или револу- 
ција.“

Еугари много говоре
У Софији је ономад био велики збор 

на коме је Радославов прочитао владину 
изјаву. У изјави се помиње тежак моме- 
нат у коме )е кабинет састављен, велике 
жртве које су догађаји наметнули и за- 
кључење букурешког и цариградског уго- 
вора. Влада је пристала па букурешки 
уговор, учинивши своје резерве односно 
балканске равнотеже. А пошто су се двије 
велике силе изјасниле да све велике си- 
ле треба да ревидирају уговор, то влада 
и сада. као и онда. сматра те решрве 
да су нераздвојне од уговора и употре- 
биће све силе. да се мирним путем и 
служећи се дипломатским средствима у 
букурешки уговор унесу исправке, које 
ће се слагаги са интересима мира Евро 
ие. а у исто вријеме осигурати спокој- 
ства на Балканском Полуострву и на 
предак народа који на њему станују. Иа- 
риградски уговор о миру биће допуњен 
трговннским уговором коме ће бити циљ 
да развиЈе обје земље. Преговори о овом 
уговору су у току. Бугарска. која тек што 
|е се разоружала, мислнће у миру да лије 
чи ране ко;е јој је рат донио. Затим се 
у изјави дају разлози због којих је со 
брање распуштено, послије несреће, која 
је дошла иза великих побједа и жргава. 
није више предсгављало нацију и морало 
|е бити распуштено, како би дало мо- 
гућности наролу, највишем господарусво- 
је судбине, да се изјасни односно онога 
шго има да се ради у будућности. Влада 
сматра, да је њена прва дужност да оси- 
гура апсолутну слободу избора. Општин- 
ски избори од 23. октобра довољна су 
гарантија за њене искрене намјере. Вла- 
да ће се посгарати да по|ача финансиј- 
ски положај земље, укидајући излишне 
грошкове, а нарочито уводећи озбиљне 
фннансијске реформе, које неће бити теш- 
ке за раднички свијет и сиротније класе. 
У том реду идеја влада ће обратиги сву 
своју пажњу иа привреду, пошто ће и 
приходи државни расги са богагством 
народа.

С обзиром на данашњу међународну 
ситуациЈу, влада је свјесна, да |е погреб- 
ио имати јаку и извјежбану војску, снаб 
дјевену добрим оружјем и добром муници- 
јом, и која ће бити једина у стању, више 
него у прошлости, да заштити независ- 
ност и животне интересе отаџбине.

Шго се тиче просвјете, којз је већ та- 
ко напредна. њу ћемо развити у паци- 
опалном духу.

Влада ће нарочигу бригу посветити 
анектираним областима подижући једно 
пристаниште на Јегејском Мору и грађе- 
њем железничке пруге, која ће везивати 
то море са Дунавом. Тако исто она ће 
овим областима дати политичка права, 
која уживају остали бугарски грађани.

Послије ове изјаве министар иностра- 
них дјела, г. Генадијев, и министар фи- 
нансиЈа г. Тончев, држали су говоре о 
политичкој и економској ситуацији земље.

Посли е Радославова, говорио је мини- 
стар финансија Тончев који је рекао у

Матош. С. Пандуровић, М. Мнтриновић, В. 
Милнћевнћ, В. Лазаревнћ и др., а у Европи 
га диглн већ до безусловпог ексемпларнцнтета: 
Горки, Достојевск1ц Чернишевскн. ВаиЈе- 
1аЈге, Лолбросо, Ибсен и други. Хотио је да 
резнинра све, што се је код нас и на страни 
папнсало о лнтерарпој: идејној н стилистичкој 
револуцији, а новој умјетностп, која прекнда 
са градицијама романтичиости велнког вер- 
бализа са мало душе, велике септимгнгалпостн, 
без мпого искрепостн н без духовитосги. н 
са мало мозга; а новој поезији н прози, 
коју дапас многи осјећају н нримају је, а 
зпаду о томе тек да је модерно и пе знаду: 
ш га је за право гу у гој умјетности модерно. 
нн ш га је у тнм стиховима н конструкцијама 
умјетнпчко. Револуционарн су осјетили рево- 
лупију н бацнли су се у борбену ввјавнцу 
без резоновања, са осјећањ^м највећег задо- 
вољства у иогибијп. са снагом фанатнчарско 
бесвјесиости. без класичарскнх ламентација, 
н са срием. без раепореда. «Сви онн про- 
грама неиају........ : сав п.м је протрам, што
су реполуционари. Револуционарн инстинкта.» 
(стр. 137.). Оно што се је до сад кроз 
фељтоле о томе натуцало, говоркало; чега се 
у књнжевним крвтнкама и студпјама тек до 
тицало, и што се је само у појединостима 
дефнннсало. скупио јб г. Чернна у виду једне 
импреснонистичке критнке н сгудије о нај- 
маркантннјем, најбоемскмјем н најпозивнсти- 
чкијем, на|јадннјем типу нз ове необнчне. 
слабо разјашњепе, запољене и плагнране умјет- 
постп. 11 прн том је раду, напомпњен одмах, 

своме говору, да /е узрок бугарског по- 
раза савез са Србијом, ко;и је био рђав 
у основици. Он је развио економски 
програм владе. За њим је говорио Гена- 
дијев који |е изнио, на основу многих 
докумената. узрок народног пораза н из- 
јавио је да г. Гешов није предузео све 
мјере да спреми рат, који |е почео са 
недовољним наоружањем и готово ниш- 
гавним санитарним материјалом. Кад је 
у септембру мјесецу 1912. год. Турска 
мобилизовала, савјет генерала изјавио је, 
да он. и поред недостатака у војсци, 
јамчи за побједу. но рат треба да буде 
кратак. Али кад Је рат избио, влада Је 
сметнула с ума да сљедује овоме савјету 
и допустила је, да се преговори о миру 
у Лондону отежу, да би остала коректна 
у својим односима са Србијом и Грчком. 
Међутим, и прије и послије рата, она је 
добила многобројне опомене о нелојал- 
ним намјерама њених савезника и мора- 
ла је предузети мјере да не падне у зам- 
ку. Прва од тих мјера била је брзо за 
кључење мира. Услове које је нудила 
Турска послије битке на Лиле Бургасу. 
како их је саопштио Даневу, у мјесецу но- 
вембру, полузванични турски делегат Ха- 
иредин беј, били су врло добри. Турска 
је тражила да |0| само остану Дардапели 
и Цариград. Послије Чаталџе услови већ 
ни|есу били тако доори, алијош сусе могли 
примити и мир је могао бити закључен. 
Назим-паша наваљпвао |е непрестано на 
бугарске делегаге да преговарају и пре- 
кљињао их је да не пренашају преговоре 
у Европу, али Бугарска влада ниЈе хтјела 
да се одвоји од свога савезмика Грчке. 
Међутим грчки делегати код Чаталџе 
тражили су начина да читавом серијом 
шикана компромигуЈу преговоре и напо 
сљегку нијесу ни потиисали примир|е, а 
међугим истовремено примали су теле 
граме и преко Бугарске и нреко Турске 
Овај начин рада требао је отворити очи 
г. Гешову. У го вриЈеме г. Генадијев на 
лазио се код војске на Чаталџп и савје 
товао је г. Даневу да преговара о миру, 
износећи му опасност од српско-грчког 
и турског напада. Али влада је одбила 
да преговара и примирје закључено је 
тек на основу рапорта генерала Савова 
и Фичева, који су изнијели његову по- 
требу. Несрећа Бугарске почиње од тог 
моменга. Влада није умјела да се корис- 
ти бриљантном ситуацијом која јс иасгу- 
нила послије бугарских побЈеда и да са- 
чува нетакнуту снагу земље послије за- 
кључења мира са Турском и да избјегне 
доцније компликације. У међувремену Ру- 
мунија је изнијела своје захтјеве. Срби 
и Грци почињу да гањаЈу Бугаре у Ма- 
ћедонији. Али при свем том поново се 
појављују изгледи за успјех. Банкар Ка- 
чев, кога је врховна команда била по- 
слала у Цариград између 3. и 6. децембра 
да сондира намјере Турака, добио је при- 
станак Норте на предају Једрена. Али г. 
Гешов наљуги се поводом тога и прије- 
гио је да ће даги оставку, пошто неће 
да се засебно споразумијева са Турском. 
Када је на Божић генерал Савов по по- 
зиву Назим-паше имао разговор са њим 
и са Норандугијаном, који су пристали 
да уступе Једрене, г. Гешов није ни од- 
говорио на рапорт генерала Савова. — 
У колико се ствари компликују захтјеви 
Румуиије иостају све већи, међутим влада 
не даје никакве инструкције г. Даневу у 
Лондону и шго се заоштрава бугарско-

г. Черина био умјетппк нз нове гране 
умјетносп: пмнресионистичке кригнке.

У њега н.чаде море настраности, као и 
код оних, о којнма оп говорн, које су за 
себе гадне, и да се би.то коме другом омакпу, 
а да пе плагнра .1. Иолнћа—К., нли боље: 
којега од: Е. А. Роса. 51епс1Ба1а. Достојев- 
ског нли МаПагтба, нлн Рарјпј-а јер 
г. Черипа плагнра Полпћа и то умјетпичкн 
плагнра, Цолнћ 51еп(Л)а1а и др. и умјет- 
пнк је, н ко год њпх пе плагнра, а па- 
страњује грамагнчкн и фнлолошкн као опн, 
бапалап је. А греба: «Пе битн баналап, пе 
бнгн бапалап, н по трећи пуг: пе битн ба- 
налап*.  Пнсати све од срца, не пазнти на 
рецепте, без догме н упркос њнма, то је све. 
што треба умјети, а што со не да научнги. 
н онда су опи нехогнце илагнранн, јер се 
н самп само тако плагирају. Пепамјерно нла- 
гирање нијо онај недопуштени нлагнјат. ба- 
налпи, почетпички, плагијат од иистинкта, 
то је умјетносг. 1’адигн слнчно н нсто зато, 
што су и.ч амбијенти сличнн и нсти.

«Умјегннчко је дјело постало из једног 
излива. Оно не ностаје аналитички, као па- 
учпо дје.10. Опо постаје у тренутку <бнјелог 
усијања«, у коме је по природи саме сгварп 
немогуће бити зз вријеме поправллња*  — 
вели г. Б. Поповић (Срп. Хрв. Алманах. 
1911. г.). Њихова је прарода само једно 
«бнјсло усијање> н они нвкад нипгга пе 
аналишу, до душу: своју н туђу, па заго им 
и није стало за службене форме па пи за 
све неправилности. Н>има је само једно пра- 

румунски спор то долази отуда што в.ча- 
да г. Гешова неће да прими на себе 
одговорност. Њено лржање отежало Је 
ситуацију и прекинувши преговоре у Лон- 
дону, Бугарска је изгубила онај привиле- 
говани положај који је имала на Чаталџи, 
а међутим била је опкољена са свију 
страна непријатељима који су завидљиви 
гледали на њену снагу. Бугарска поново 
улази у раг са Турском ма да је генерали 
одвраћају од тога. пошто не виде циљ 
операциЈа. Г. Генадијев је рекао, да су 
поновна непријатељства према Турској 
неопростима грешка. — Послије пада 
Једрена мир је могао бити одмах закљу- 
чеп, али влада пристаЈе на отезања Ср- 
бије и Грчке. које су чиниле смијешне 
примједбе, једино у циљу да развлаче 
преговоре и да исцрпу Бугарску, да се 
није умијешао г. Греј, преговори би ишли 
у бесконачност. — Прелазећи на румун- 
ско-бугарски спор г. Генадијев изнио је 
савјете извјесних сила. које су препору- 
чивале споразум и саопштио је пеколико 
депеша бугарског посланпка у Букурешту, 
из којих се види. да је до пошљедњег 
момента било могуће договорити се. Па 
завршетку г. Генадијев рекао је. рат про- 
тив Србије и Грчке није узрок бугарске 
несреће, он је пошљедица начина на који 
|е вођен раг против Турске. Народ и 
бугарска војска вршили су своју дужност, 
а дипломатија бугарска учинила је све 
грешке. Данашња влада дошла је у мо- 
менту кад »е све било изгубљено. она је 
спасла пријестоницу од упада непријате- 
ља, спасла част воЈске и, у колико је то 
било могуће, плодове побједа. Влада 
гражи повЈерење бирача како би обно- 
вила снагу народа

Зашто Бугарска пропаде
Загребачки „Обзор*  недавно је донио 

Један допис из Софије, у коме се, у 
главном, ово каже:

„У Бугарској се сав политичкп живот 
окреће око питања: ко је кривац велике 
катасгр?'фе, која је Бугарску снашла? 
Листови су пуни чланака, у којима се 
сгранке и поједини политичари узајамно 
оптужују, али је мало трезвјених гласова, 
који би знали тражити узроке бугарској 
катастрофи и даље, послије 16. јуна. 
Иностранство је, изгледа, боље схвагило 
узроке катастрофе. Велики дио стране 
штампе не сматра Србе и Грке као кривце 
бугарске несреће, већ налази узрок тој 
несрећи у промјени бугарске политике. 
У Европи се балкански савез сматрао 
дјелом Русије и новом силом, која се 
има придружити Тројном Споразуму. Била 
је јавна тајна да Тројни Споразум про- 
тежира балкански савез и да без помоћи 
Тројног Споразума Турска не бп никада 
била раскомадана. Други балкански раг, 
одлуком Бугарске да иде са Аусгро-Угар- 
ском, донио је и пропаст балканског са- 
веза и несрећу за Бугарску. Европа је 
држала да је Бугарска увриједила Русију, 
па је допустила њене велике поразе.

На овако схватање европске штампе 
примјећу|е софијскп „Мир*  ово:

— „Доиста Срби и Грци, и ако су се 
спремали против нас, пе бп нпкад смје- 
лп на нас и ударити знајући да се ми 
не одвајамо од Русије. Србија не би мо- 
гла ни једног минута живјети без руског 
покровитељства. а Грчка без Србије није, 
опет, могла ништа предузимати. Почетак 

вилно: умјетност. Внтн импресионпст као што 
су онн, које гребп улјегничкп плагирати, без 
скрупула п то је тпј гениЈални анархизам, 
што значн нраву револуционарпу умјетпост 
пре.ма отужпом рецентовању плагијатора пз- 
блеђелих кдасичара.

ПјИХ зато данашњица и анатемише. Јер 
читати, капнрати и уживатн при то.м онако 
како су онн ужнвали нрп стварању, треба 
заго и.матн и малн мозак, а да ти се жнвцн 
не угњету. Обнчне сгварн могу да нанну 
жнвце и то онда, кад мозак не долази у 
дејство. Треба бити душевпо способан, да 
се канира Крањчевић, Полић и др , треба 
бити нека врста душевпе арнстократнје а 
го не можо бити свако, не може ућн у о- 
бичај. То ннје за данашњицу. Компетентна 
већина, која сачпњава нормалу, не.ма нредпс- 
нозиције за го и треба за то бити апорма- 
лан внше од већпне. Као Крањченић, као 
Полић, као Јукић и Дојчић. који не могу 
да буду појмљени и .могу само но гдјегдје 
радн своје тежине да и.мпоиују, да ннсцепв- 
рају овапије, али нншта дање. А да није 
тако, онда све ово но би бнло футуриствчко 
пошто би га и данашњица могла усвојвтн, 
а то не бн било ни гепнјално. јер би но- 
сгало нравило. Оно огрцано, опо банално, 
што онп нијесу хтједи, што онн неће, јер 
не признају правнла, до опога: душе ни ре- 
цепта, без логпке срца н мозга. Они су у- 
мјетнинн, јер су тешки умјетнвцп, јер пх 
ради тога публвка апатемпше. с. Џамон>а.

(Свршиће се) 



рата с наше стране довео је до распада 
савеза и одрИЈешио руке Србији и Грчкој. 
Ове су се државе радовале што је Бу- 
гарска престала бити штићеник Русије.

Румуни, и ако су пријетили да ће мо 
билизовати у случају нових комллика- 
ција, никад то не би учинили да су из- 
међу Бугарске и Руси е остали исти 
односи као до 16. јуна. Румунија је при- 
јешла у Бугарску зато, што се Бугарска 
успротивила Русији. Турци не би. при 
свем том што Тракија бјеше испражње- 
на, никад ни помислили да заузима|у 
Једрене. да нијесу знали какав је ударац 
за руску политику раснад балканског са 
веза и шта значи неслушање руских са- 
вјета. Цијела турска кураж почивала ,е 
на увјерењу да се Русија неће ии на што 
љутити.

С друге стране, Француска и Њемачка 
су, ради својих капитала, најзаинтересо- 
ваније државе за опстанак Турске, која 
је њихова колонија. Па. ипак су ове др 
жаве за вријеме рата прогласиле дезин- 
тересман и у Лондону признале нови 
положај. Бугарској је требало само да 
започне с ратом, па одмах да изгуби на- 
клоност Русије и њених нријагеља. Да се 
Бугарска актом, од 16. јуна, ни)е успро- 
гивила вољи РусиЈе, не би ни Француска 
ни Њемачка пристале да Грчка добије 
Серез. Кавалу и Драму, а Турска Једрене 
и Тракију. Но, чим су вид;елн да нас )е 
Русија напустила, почели су. уз богаге 
концеснје, радити сами у своју корист, н 
тако се Турска опет нодигла огевши од 
нас најљепши добитак.

Сав свнјет се подигао на нас зато, шго 
смо се ми дигли против Русше. То је 
вјерно објашњење свих невоља што сти- 
гоше Бугарску.

Да се отишло у Петрограл на арби- 
тражу, па ако та арбитража не би задо- 
вољила Бугарску, онда би било друго 
питање, била би онда оправдана про- 
мјена бугарске полигике".

Шта раде саввзнице у Арбанији
Петроградско „Новоје Времја*  доноси 

стално донисе о приликама и људима 
најновије европске државе. — Дописи су 
занимљиви по томе, што су потпуно об- 
јективни ресултати опажања једно! неза 
интересованог човјека странца. — У по- 
шљедњем допису руски новинар се бави 
утииајем Аустро-Угарске и Италије и ка 
рактерише мегоде и начин рада ових дви- 
ју сила.

Обадвије акције, аустро угарска и та- 
лијанска, вели тај Рус имају само 
циљ исти, али сасвим су различне у на- 

чину. Систем аустриске проиаганде може 
се с правом назвати аристократским, до- 
чим је метод талијанских агената демо- 
кратичан. Аустрија настојава. да дјелује на 
прваке и најупливније кругове арбанаш- 
ког становништва и на католнчко све- 
штенство, које је народу блиско. — Ита- 
лија рачуна у првом реду на ниже класе: 
раднике, занатлије и мале трговце. Ау- 
стриска пропаганда не остаје само у ва- 
рошима, него залази и у села, али и ту 
преко арнаутских главара, преко углед- 
них кућа и брастава и барјактара - та- 
лијанске пропаганде изван градова и у 
опште изван јаче насељених градова ско- 
ро нема. У исто вријеме, док аустро- 
угарски конзули подржавају јавне везе 
са представницима внше класе и вишег 
свешгенства у Арбанији — талијански 
конзули се не устручавају ићи у народне 
крчме и кафанице, гдје се рукују са про- 
летерима разне врсте. И кад Талијанима 
дођу сељаии да ишту какву помоћ, овн 
не пропуштају прилику, да их задобију 
грдећи велике посједнике. Заго арнаут- 
ски феудалци у талијанској, но свом ка- 
ракгеру социјалистичкој нропаганди виде 
велику опасност и за своје личне инте- 
ресе п зато се обично прнклањају Ау- 
стрији. То је такође разлог. што у јуж- 
ној Арбанији, гдје надвладавају велики 
пос|едници, утицај Италије није онако јак, 
како се то мисли.

Наравно, и једној и другој сили је знат- 
но средство — новац. То изискуЈе већ 
природа рада. Угледнији људи има|у стал- 
не плате. У католичкој Малесији на|уп- 
ливнији човјек, скадарски арцибискуп Се- 
ређи, уз своју сталну плату од 4000 кр., 
добија за политичке сврхе 12 000 круна 
годишње. За сваки свој нут у Беч или 
у опште у Еврону добија по 5000 кр. 
(Русу се го чини врло незнагно). Мири- 
дитски главар. Пренк Биб Дода има 
18.000 кр. годишње. Барјактари. главарн 
и свешгеници. већ према своме утицају, 
добиЈају од 600 до 3000 кр. годишње. Те 
суме нијесу знатне, али имају силан ефе- 
кат, јер је много оних. који их нримају.

Осим тога Аустро-Угарска издржава у 
Албанији око 40 виших и нижих св|е- 
товних и духовних школа, које воде 
бивши франиуски фратри и т. зв. „8сћи1- 
ћгисћ г“-и. До 1907. извржавање ових шко- 
ла ишло је из позиција прихода Босне 
и ХерцеговинеП!

По рачуну руског новинара читава ак- 

ша у Мбанији не стане Аустро Угарску 
више од 5 до 6 милијона годишње.

Талијанска пропаганда је јевтинија. Она 
на субвенцнје малнх трговчића. занаглија 
и у опште малих људине гроши више од 
2 до 3 мил. годишње. У ту своту иду и 
издаци за издржавање оно пешто тали- 
јанских школа, чији је број према ау- 
стрискима незнатан. Апи заго талијанске 
школе имају много ђака (200 до 300); 
осим пна талијанске школе су већином 
стручпе привредне и преко њих Италија 
такође знатно утиче иа свој елеменат у 
Албанији: ниже класе.

И Аустро-Угарска и Италија примају 
по десетак Арбанаса у своје државне 
школе. Ове године Је, на примјер, прим- 
љено у Аустрији у разне школе 50, а у 
Игалији 40 арбапашких младића. Игалија 
је већ до сад примила у своје војне шко- 
ле око десетак младих Арбанаса. — Ау- 
сгрија је у војне школе примида до сада 
свега 2 Арбанаса.

Међутим криво је мишљење, да је све 
католичко свештенство на страни Аустри- 
је. Већина свакако јесте, али у посљедње 
вријеме су се и у свештенству поЈавиле, 
према два утица|а, дви;е стру;е. И гу та- 
лијанска пропаганда може рачунати само 
на Идемократију“, на ниже свешгенство. 
Недавно се догодио расцјеп чак и међу 
фрањевцима. Фрањевци су основали сне- 
цијалну школу за синове барЈактарз п 
главара. али су у њу иримали и дјецу 
мање знагних, што би рекли Црногорци 
„кућиђа". „8сћи1ћгп(1ег“-и су онда лошли 
на идеју — вад>да да угоде сујети гла- 
вара — да праве оцаковиће одијеле од 
осталих. То су и учинили, и гако |е фра- 
февцима остала у овој аристократској 
школи само демократија. Тада је једаи 
дио фрањеваиа отишао сасвим у демо- 
кратску, то јест у галијанску странку.

Али утт ај Аустро Угарске на католи- 
чке главаре и барјактаре је силан, и ди- 
ректан и постредан, преко вишег каго- 
личког свештенства. Дописник износи 
о том овај карактеристичан примјер: Је 
дан од присталица Есад паше позвао је 
главаре Малисора ,на договор у Драч. 
Главари су се нећкали На питнње, зашто 
се устежу. одговорише: „Не знамо, хоће 
ли нам допусгити монсињор Сеређи*.  
И сва наговарања и увјерења. да они 
нијесу понови и да над њима скадарски 
налбискуп нема власти. осгала су без 
уснјеха: „Боље ти питај прво монсињора, 
да ли можемо...*  то је био крај раз- 
говора. — Бискуп им је допуетио збор, 
али нееу Драчу, код Есада, него у својо! 
резиденциЈМ, у Скадру.

Дневник
Краљичина болест. Њено Ве- 

личанство Краљица разбољела се 
од неколико дана на бубрезима, 
ушљед чега, по љекарском савјету, 
мора да чува постељу. Болест се 
развија својим нормалним током и, 
Богу хвала, не задаје никакве бриге.

Вратили се са Тополице. Њи- 
хова Краљ. Височанства Нашљед- 
ник и Нашљедница вратили су се 
ономад вече са Тополиие на Цетиње.

Пећанци код Нашљедника. И- 
засланици пећских грађана, који су 
присуствовали овдје на прослави 
стогодишњице од рођења Владике 
Рада, били су пошли послије про- 
славеу Бар да виде наше приморје. 
Том приликом учинили су подво- 
рење Њ. Кр. В. Нашљеднику на 
Тополици, који их је веома топло 
примио и истакнуо им велики зна- 
чај, љепоте и важност нашега при- 
морја за проширену Црну Гору. 
Очарани милостивим пријемом од 
стране Нашљедника, Пећанци су 
затијем прегледали барско приста- 
ниште и све радње у њем и вратили 
се са приморја потпуно задовољни, 
што су видјели тај дивни крај своје 
отаџбине.

Евакуација нових крајева. Срп- 
ска влада наредила је својим под- 
ручним властима и трупама да од- 
мах евакуирају сва она мјеста и 
крајеве, који су по споразуму са 
нашом владом припали Црној Гори.

Постављање границе. На осно- 
ву уговора о разграничењу између 
Црне Горе и Србије, образована је 
мјешовита комисија од чланова с 
обије стране, која има задатак да 
на лицу мјеста повуче и утврди 
граничну линију лгеђу српским кра- 
љевинама. Од наше стране члан 
је комисије генерални ађутант Њ. 
В. Краља г. бригадир М. Мартино- 
вић, којем је додијељен арт. капе- 
тан г. П. Ломпар. Обојица у 

отпутовали у нове крајеве да се 
састану са српским члановима ко- 
мисије н да отпочну повјерени 
им рад.

Уредба за нове крајеве. У Ми- 
нистарском Сав ету претресен је 
нацрт уредбе за нове крајеве, по 
којој ће се тамо вршити управа. 
Уредба ће, чим буде готова, бити 
службено објављена.

Бугарска и Арбанија. „Албанише 
Кореспонденц“ има овај телеграм 
из Валоне: Овдје је приспио из 
Софије бивши народни посланик 
Павлов, кога је бугарска влада на- 
именовала за бугарслог генералног 
конзула у Валони. Њега су доче- 
кали многи арбанашки прваци. Сју- 
тра дан по своме доласку генерал- 
ни конзул Павлов предао је своје 
акредитивно писмо предсједнику 
привремене албанске владе, и на 
тај начин отпочели су већ дипло- 
матски односи исмеђу Бугарске и 
Арбаније.

Достојан одговор. Велики бу- 
димпештански лист „Аз Ешт“ до- 
носи ову занимљиву вијест: Неки 
дан је аустро-угарска влада затра- 
жила од српске, да Србија даде 
Аустро-Угарској право протекто- 
рата над католицима у новим кра- 
јевима, као што је то било за ври- 

јеме турске владавине, Пашић је 
одговорио од ријечи до ријечи 
овако: Пошто Монархија тражи 
протекторат над католицима на 
земљишту, које је Србија освојила, 
српска влада је готова да јој даде 
то право под условом, да Србија 
добије право протектората над пра- 
вославним Србима у Аустро-Угар- 
ској.

Завршила рад. Комисија, која је 
по наређењу г. министра унутраш- 
њих дјела у августу отпочела рад 
на ограничењу и премјеравању ул- 
цињскога поља, завршила је своје 
послове на потпуно задовољство. 
Према раду комисије г. министар 
донио ]е ријешење да се приступи 
исплаћнвању аренде. Министарству 
Унутрашњих Дјела поднесени су 
исцрпни реферати комисије и ми- 
шљења да се арендира и дио зе- 
маља обрађиваних, којијебиоизо 
стао.

Објава о изборима. Пријесто- 
ничка општинска управа упутила 
је грађанству ову објаву:

У извршењу чл. 18. закона о из- 
борима народнијех посланика, став- 
л>а се на знање бирачима за из- 
борну варош Цегиње, да је бирачки 
списак готов и да се, у смислу чл. 
17. истог закона, налази изложен 
у канцеларији општинског суда.

Право гласа на дан избора (29. 
децембра ов. год.) имаће само онај 
бирач, који је у бирачком списку 
уписан. (чл. 18. исгог закона).

Сваки бирач треба да се користи 
правом, које му даје чл. 17. закона 
о изборима народнијех посланика, 
т. ј. да до 10. децембра ов. год. 
прегледа списак и затражи, да се 
у њему учине нужне исправке, па 
се ове тицале њега или другог ко- 
га, јер послије 10. децембра ов. год. 
неће нико имати права, да тражи 
исправку сгшска, па у њему не био 
уписан ко треба, или био уписан 
ко не треба.

Исправку списка треба тражити 
у смислу чл. 19. закопа о избори- 
ма нар. послапика усмено или пи- 
смено.

Жалилац је дужан уз тражење 
за исправку поднијети и доказе на 
основу којих исправку тражи.

При тражењу исправке бирачких 
спискова, неће се наплаћивати ни- 
каква такса на акта, којима се ис- 
правка тражи, о чему важе про- 
писи чл. 20.закона о изборима на- 
роднијех посланика.

Лијеп примјер. На дан прославе 
стогодишњице од рођења Владике 
Рш угледни грађанин колашински! 
V. X. V

школи колашинској 20 франака у 
злату.

На овај лијепи примјер требали 
би да се угледају и други имућнији 
наши грађани, те да у оваквим 
приликама на тај племенити начин 
увеличају народне прославе: пома- 
жући прилозима народну просвјету.

Одликован. Г. 11ероЂ. Шоћ, шеф 
административног одсјека Поштан- 
ско-телеграфског Одјед>ења, одли- 
кован је од Његовог Величанства 
Краља златном медаљом за ревност 
за своју веома лијепу и корисну 
књигу: Поштанско-телеграфски „У- 
путник“. Господар је преко Марша- 
лата Двора благоизволио писцу 
изјавити Своје високо задовољство 
и признање.

Нова фотографска радња. Г. 
Коста Јованесковић отворио је у 
пријестоници нову фотографску рад- 
њу под називом „Ловћен“. Радња 
се налази преко пута хотела Рајн- 
вајна. Иста је модерно уређена, 
снабдјевена свијема потребним фо- 
тографским материјалима и усавр- 
шеним апаратима. Г. Јованеско- 
вић је већ познат нашем грађан- 
ству као одличан фотограф и умјет- 
ник, и зато његову радњу топло 
препоручујемо.

Вријеме. Синоћ и ноћас падала 

је ситна тиха киша. По стуцени 
изгледало је да ће пасти снијег, 
али јутрос је освануо магловит дан, 
који се касније изведрио, тако да 
је опет огрануло сунце. Барометар 
све једнако показује лијепо вријеме.

Из народа
Прослава у Пећи.

Стогодишњице од рођења Владике Рада - 
/7б7», 4. новембра 1913.

„На гробљу ће изнићи цвијеће, 
„За далско неко покољење**  —

Рекао је велики сриски геније Владика 
Његош и ето му се остварило, јер је на 
гробовима сриских бораца растуренијема 
од Јадранског Мора, до Једрена и Бре- 
галнице изннкло цвијеће слободе, које ће

V к\\\\м\у(Ш

достићи идеал рајске сласти зачишене 
правдом и слободом.

Данас нослије стотину година његова 
дјела не само што још живе, него чисго 
бивају све млађа, наролу српскоме све 
мили/а у колико се више примјењују по- 
едине златне изреке из њих, а све по- 

требнија онијема, којн треба да се ду- 
ховно усавршавају. — Сгоголишњииа од 
шђења Владике Рада нрослављена је у 
слободној црногорској вароши Пећн на 
најсвечаннЈИ начин од стране свих офи- 

иира, чиновника, војске и иарола обије 
вјероисповијести. Прославу су објавила 
три мортирна метка са виса Јерињака, у 
6 сати изјутра, а у 9 сати било је све- 
чано богослужење, на ком јс ирисуство- 
вао командант војног округа г. ђснерал 
Вешовић, једна чета у паради. официри, 
чиновииии и мношгво народа. Богослу- 
жење је извршено у светој Патријаршији, 
некадањој столици срнских патријарха, 
која својим старинама у резарији, моло- 
вању и форми казује садањем нарашгауу 
некадању српску славу и величину иод 
владом славних Немањнћа.

11о свршеном богослужењу испаљен 
је са Јерињака још 21 тоновски метак, 
чија рика и грмљавина објавл>иваше сга- 
новницима дукађинске равнице, поред 
прославе стогодишњице, и брагски загр- 
љај између нас и браће Шумадинаца.

Из цркве се корпоративно иошло у 
зграду осиовне школа, глје ;е било прцре- 
ђено представљање „Горског Вијенцам, 
које је било врло добро изведено од 
стране једног глумца уз приномоћ чинов- 
ника. а нарочито је било удешено у пот- 
пуној сличности ондашње црногорско 
одијело и оружје. — Држато је неколико 
здравнца, од којих је прву подигао при- 
ликом послуживања пића на закусци г. 
ђенерал Радомир Вешовић и патриотским 
изразима пожелио Владајућем Дому да 
нензбројни низ година влада на славу 
Црне ГореиСрпства, шљеду|уђи стопама 
својих славних предака, међу којима је 
и данашњи слављеник Владика Раде, 
који је свој живот посветио узвишеној 
српској мисли и чија славпа дјела сијају, 
као дијаманти, међу дЈелима европских 
генијалних нисаца.

Затим )е народу држао бесједу дирек- 
тор ново-отворене гимназије г. Душан 
Вуксан у којој Је систематски н језгровито 
илнио живот и лјела неумрлог Владике 
Рада.

ПосЈице се «4^



игрању и пјевању до мркле ноћи па на 
9 сати у вече опет је била забава, на 
којој су учествовале и многе отмјеније 
госпође и госпођице из Пећи, које су 
тек сада послије 524 године слободно 
пропјевале и проиграле, јер су за ври.еме 
азијагског тероризма морале носити фе- 
реџу као остале буле.

Варош је била окићена заставама и 
освијетљена те се на свима поширим 
улицама играло и пјевало око веселог 
свирача. Круна овој прослави била је 
— излив идеалне доброте и милостивог 
срца Њ. Величанства Краља Господара, 
који је на предлог команданта војног ок- 
руга благоизволио ослободити 50 затво- 
реника из овдашњег истражног затвора, 
ге је гледаоц могао угледати на скуиу сва- 
ком Арнаутину сузу радосницу, пошто су 
тек сада и они исто као Срби осјетили 
праву слободу и законску заштиту, као 
остали народи у Европи, јер су све до 
сада градили пушкарице на кућама.

У највећем одушевљењу се народ на 
пола ноћи мирно растурио.

Вук. Ђ. Гојковић—Богићеван

Апел
на пошганско-телеграфско особље

Другови!

Вријеме је да се једном увиди тешко 
матернјадио стаље нас пиопера једне од пај*  
кудтурниЈих устаиова нашега доба и да су 
се поред пајбоље воље многих досадаљих над- 
,11‘жних иаи миннггара увијек у државном 
буџету под нама сломила кола. Го нас утвр- 
ђује у увјррон.у, да се јавност слабо или по 
готово никако не интересује овом нашом 
дијепол устаповом, ма да смо мн они, који 
смо и у жалости н у радости иотребни с.ва- 
коме и у оншто од пеоцјен.иве користи опима 
који св баве разни.м пословима у трговинп 
п ипдустрији. Да није паше установе, не ои 
ни н»их би.1о, ако би их било, они би били 
примитивни. Ми смо у миру вриједни раде- 
ннцн а у рату вриједпи раденици и родо- 
л.уби, 1Пг<> нам свједоче онолпке дивне зах- 
валпице добивеве у прошлим ратовима од 
Врховпог Команданта наше војске, Његовог 
ВеЈнчанства Краља Господара, министара и 
појединнх команданата.

Другови!
Дужпост је наша, да се ми на првом мје- 

сту бринсмо о с.еби. Ми треба да га нашом 
муг/м. тцознамо и најобичнијег
грађанина паше драге домовине, а то ћемо 
пајлакше учиниги ако будемо сви скупа 
сложно прионули за поставл.ап»е камена те- 
мељца за једну задругу, која он нас све 
удружене око себе окупила.

Удружење данас је потребно апсолутпо 
свакоме, и земл.орадннку, -и запатлнји. н чи- 
новнику. Од државе пемогуће је све очеки- 
ватн. Треба само обнћн братску ћраљевину 
Србију, па ће се видјеги, куд год се окрепе, 
разпа удружења, која храбро иду своме на- 
претку.

Ми се данас палазнмо у два пута увећапој 
отацбинн. За то и нмамо добрнх услова за 
осгварен.е једног таковог удружеп.а. А нај- 
лакше ћемо то учннити на доље изложенн 
начнн.

Од прије внше година на цегин.ској теле- 
графској стапнин прима се кореспопденц-биро 
из Беча који се помоћу шапиографа умножава 
и шал.е Свијеглим Дворовнма, државним над- 
леппвнма, те н прпватним особама као прет- 
платннцима, који плаћају мјесечно по десет 
перпера. Ових нретплатника бнва некад внше 
некад ман.е, али нмкад нгпод броја десет. 
Ова| прнход такође од више годнна по запо- 
вијесги нашег Узвишсног Краља Господара 
прннада особљу телеграфгке цетињско станнце, 
као поклон чиновпицима гелеграфскијем, којега 
онп по лнквндацпји трошкова за матернјал 
међусобпо дијеле.

Прнход од кореспондепц бироа износио би 
нрема данашњем стању нешто више од хн- 
л»аду н дввјо стотипе перпера годншње. А 
кад би се мн постарали, растуратн га н по 
варошнма у унутрашњостн средством пошге, 
бнло на француском било преведено на срп- 
ском језику, тај прнход годншње нзносио би 
вмше н од три хиљаде пернера, која би су- 
ма била јака потпора за опстанак наше за- 
друге, те бн ович приходом и нашим удје- 
лима од по 2 перп. мјесечно наша задруга 
могла одлично функционнсати. Ми бн већ 
послнје прве године могли сампма себн у 
помоћ при гицати Колика би срећа тек била, 
напрпмјер: кад би један паш члан нашавшп 

се у тешкој болестп, могао па вријеме до- 
бнти, као зајам, извјесну своту са најповољ- 
пнјим условнма за внтерес н отплату н по- 
тражити себи лнјека те н епасти свој жнвот 
а тнме и своју породицу. Даље, кад 6н је- 
дан наш члан умро, не дочекавшп права пен- 
сије, која би прнпадала његовој породпци, 
те кад бп удови таковог члана паше удру- 
жење притекло у помоћ једпом сталпом или 
нривремепом помоћи. Или кад бн свога умр- 
лог члапа уписали за доброгвора које хума- 
ннтарне установе п тнме му на ВЈвчнта вре- 
мепа сачувади успомепу.

Другови!

II краткн ратови у државама много јачнм 
фннансијскн осјећају се за дуго. 11 код њнх 
тешко је санпрагн матернјално стање. Наша 
драга отаџбнна до јуче водила је свети рат 
за ослобођење наше браће. н ми се, нема 
сумње, налазнмо стављени пред једпо гешко 
финансијско сгање.

Као што знамо, још само мјесец-два штптп 
нас закон о морагоријуму и опда тражнће 
сваки своје, готово свакн од нас да има по 
једну или двнје мјеничне обавезе, а мпогп 
дугују н приватним особама. Одсле, тешко 
ће се добнјати зајмови средством мјеннца 
п на велике и снгурпе залоге н јемце, 
а већ па лични креднт пе греба ни по- 
мишљати: нарочито нама, којм немамо то- 
лико веза и пптереса са људима од капн- 
тала, да би средством таквнх добијалн кре- 
двте. На паше иначе мнзерне плате дола- 
зиће судске забране, и ми ћемо тада пастм 
у тежак положај, и фамнлије биће доведене 
у пнтан.е. А кад то буде, ми морамо и ду- 
хом и снагом клонути па и па деликатпс 
паше дужпости, и па све друго гледати пе- 
симистпчкн. А како и да не бнсмо, кад 
само здрава сређеност прилика, 
једнога човјека ствара чврстим и 
агилним за рад.

Друговн!

Упућујући на вас овај апел, пе тежимо 
за личпом репутацијом, пама је стало до 
оппгге корисги и пашега угледа. Мило ће 
нам бнги да сваки од нас искаже своје по- 
гледе. Зато, другови, не оклијевајмо и не раз 
гаћнмо; јер: з ко разгађа у нас не погаћа«, 
већ прионимо на посао. Измијењајмо мисли 
и овластнмо један одбор колега, који ће из- 
раднти статуте за нашу задругу н у име 
свију нас подастрнјети молбу Господипу Ми- 
пистру Унутрашњих Дјела, да нам дозволн 
основатн наше удружење, а без сумње Госпо- 
дин Мннистар и овај пут као н увијек до 
сада, кад је долазио на министарскп поло- 
жај, радоваће се нашем напретку и дати нам 
очипске савјете и упутке, како ће паше удру- 
жење дјеловатн н сигурпнје и корисније. Њему 
ће, пак, чипити част. што ће својим потпи- 
сом ударити камен темељац првом чнповпнч 
ком удружењу у пашој драгој домовини.

Надамо се одзиву н молнмо другове, да 
нам путем поште пошаљу свој писмени при- 
станак који желе ступити у задругу, како 
бисмо у договору са овамошњим нашим 
колегама припремнли герен за првн зајед- 
нпчки скуп ради остварења ове наше ндеје.

Шаљемо вам топло другарско поздравље.

Цетин.е, 7/Х1. 1913. г.
Саао Н. Вукотић

контролор п. т. одјељења

Гавро Номненић
п. т. чнновник и 

Лука Ив. Ђурашковић 
п. т. манипулант.

Забавник
Женске и мушке умне способности. 

Енглески психолог М. Вест доноси у по- 
шљедњем броју једног научног часописа 
нов прилог ка често расправљаном пи- 
тању о духовној обдарености жена. Он 
је израдио свој чланак наслањајући се на 
испитивања холандских научника Хеј- 
манса и Влермса, који су, на основу не- 
колико хиљада ирибраних питања, дошли 
до резултата да је жена „лако узбудљива, 
импулсивна, милосрдна, религиозна, так- 
тична. неграмжљива, некритична, нечасто- 
љубива и без дугог памћења за оно што 
је прочитала".

Кад се прегледају женска чула, види 
се да је њино чуло пипања много финије 
него мушко. Сем тога, из статистике се 
внди како се дежава да људи много чешће 
не могу да разликују боје; док )е код 
жена шљепоћа за боје само 1 °, дотле је 
код људи 4%- По тој оштрини чула жена 
је ближа примитивним људима и животи- 

њама, који су ради борбе за опстанак 
обдарени веома ошгрим чулима.

Затим, научно је доказано да је код 
жена осјећање бола и задовољства много 
развијеније но код људи. То се види по 
билу и дисању. Жена мисли мање, по- 
даје’ се више осјећању, и у томе је над 
човјеком.

Жене, нак, памте много слабије од људи 
кад треба запамтити неке ствари које су 
у вези; међутим, ако треба запамтити 
низ бесмислених ријечи, жене су у том 
погледу надмоћније.

Да би се испитао духован рад код 
жена. задани су 500 жена исти рачунски 
задатци. Резултат је био овај; 10 жена 
риЈешило је за 5 минута 3 рачуна, 20 
њих 3%. 30 3’/2. 45 4 50 41/«, 60 4‘/2, 70 
5 60 51/. 50 5%. 45 6 30 6>/2. 20 6%. и 
10 њих 7. Дакле. од 500 жена није било 
ни једне која веома споро мисли, али та- 
кође ни једне генијалне све су просјечне. 
Међутим, код људи најгљупљи је ријешио 
само један задатак, али су зато двојица 
рјешиви 9. Иза тога се види, да су нај- 
глупље жене паметније од најглупљих 
људи, али да зато не могу да врше нај- 
паметније послове као људи, најпаметнија 
жена стоји далеко иза најпаметнијег чо- 
вјека.

Ти исти резултати показали су у вишим 
енглеским школама гдје се мушка и жен- 
ска дјеца школују заједно. Дјевојчице из- 
рађују просјечно боље радове него му- 
шкарци; оне се нарочито одликују у Је- 
зицима и у књижевности, дакле у пре- 
дметима који најбоље одговарају меха- 
ничком памћењу. Али у математици су 
далеко иза својих другова.

На тај начин, жена је надмоћнија у о- 
бласги осјећања п чула; али је увијек 
побијеђена у области разума. Због тога, 
Вест предлаже да се васпитање и обра- 
зовање женске дјеце подеси према овим 
њинии главиим способностима. Треба да- 
кле, оштро осудити изједначење настав- 
ног програма по мушким и женски.м шко- 
лама, и усредсредиги сву пажњу на раз- 
вијање основних особина женских.

ТелеграФски извјештаји
Бугарски заробљеници

Биоград, 10. новембра
Пресбиро је овлаштен, да Ј<ајка- 

тегоричније опровргне вијест пуш- 
тену из Софије, као да су злостав- 
љани они бугарски заробљеници, 
који се напазе у Битољу. У Би- 
тољу се налазе као заробљеници 
само дванајест бугарских комита и 
потпоручник Илија Попов, који ће 
бити замијењени са српским зароб- 
љеницима који се налазе још у 
Бугарској. Са заробљеницима бу- 
гарским ни најмање се рђаво не 
поступа, о чему се може свак о- 
свједочити на лицу мјеста. Прет- 
поставке да су злоставл^ани обичне 
су голе лажи. С друге стране, пак, 
никакав корак није учињен у томе 
погледу одстране Бугарске посред- 
ством влада руске и француске, 
пошто за то и нема узрока. — Би- 
оградски Пресбиро.

Шпањолски краљ у Бечу
Беч, 10. новембра

Стигао је шпањолски краљ. — 
Бечки Кор. Биро.

Србија и Турска
Царчград, 10. новембра

Српски делегат Павловић наста- 
вио је јуче послије подне преговоре 
о миру српско-турском. — Бечки 
Кор. Биро.

Посјетио Ђесара
Беч. 11. новембра

Шпањолски краљ учинио је из 
јутра посјету цару, која је трајала 
пола сата, те је послије подне от- 
путовао са Надвојводом Фридри- 
ком у Селовице у Моравској, ради 
лова.

Румунија и Србија
Биоград. 11. новембра

Краљ је примио јуче у аудијен- 
цију проф. Јоргу и румунско иза- 
сланство, који су дошли да му 
понуде Карађорђево звоно, које 
је било нађено м<еђу рушевинама 
цркве у Крајови. Краљ Пегар ће 
поклонити једно друго звоно за 

цркву у Крајови. — У подне је 
био у двору гала ручак у част ру- 
мунског изасланства. У три сата 
послије подне била је свечана сјед- 
ница академије наука у част про- 
фесора Јорге, који је држао пре- 
давање о одношајима између Ср- 
бије и Румуније. Међу присутнијема 
били су министар-предсједник Па- 
шић и министар просвјете Љубо 
Јовановић. Биогр. Пресбиро.

Мир мећу Турском и Србијом
Цариград, 11. новембра

Поводом преговора о миру из- 
међу Турске и Србије, увјеравају 
из турског извора, да су обје стра- 
не потписале основице прелимина- 
ра за уговор мира. — Бечки Кор. 
Биро.

Пашићева влада
Бноград, 11. новембра

Нрема листовима, предстоји ре- 
конструкција 11ашићева кабинета. 
Осим министра финансија изашли 
би из кабинета још и министри 
правде и просвјете. — Бечки Кор. 
Биро.

Нема колере
Биоград, Н.новембра

Зараза од колере у Србији пот- 
пуно је ишчезнула. Већ од два 
дана нема ниједног болесника на 
посматрању, а од назад двије сед- 
мице, пак, било је до прекјучс са- 
мо три случаја колере на посма- 
трању. Биоградски Пресбиро.

Румунски војни аташеји
Букурешт, 12. новембра

Одлучено је да се именују војни 
аташеји у свакој балканској држави. 
— Бечки Кор. Биро.

Положај Краља Фердинанда
Беч, 12. новембра

Вијести из Софије објављене у 
„Политичкој Кореспонденцији“ и 
„Југословенској Кореспонденцији“, 
констатују потпуни мир у Бугар- 
ОКЛЈј. ЏлАИЖЛЈј кјјдљдв. »д
Већина становништва која има пре- 
моћи потпуно је лојална и вјерна 
династији. Избори ће без сумње 
испасти поволјНо за владу и пока- 
заће ништавост гласова који се про- 
носе у погледу династије. — Бечки 
Кор. Биро.

Опет бечке измишљотине
Биоград, 12. новембра

Вијести о демисији министра фи- 
нансија, Пачу-а, неосноване су. До 
сад нема никаква узрока за деми- 
сију. Вијести, пак, које доноси „Ју- 
гословенска Коресподенција" да су 
неки становници приликом прославе 
у Битољу извјесили стране заставе 
и да су били приморани по наредби 
власти да их скину, због чега да 
су консули француски и енглески 
уложили протесте, 'потпуно су из- 
мишљене од почетка до краја. — 
Биоградски Пресбиро. —

ИРКО ДАКОВИЂ, адвокат,
канцеларијом у Катунској улици бр. 112.
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