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ЦИЈЕНА:
за Ирну Гору на годину 10 перп., на по год. 

5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА Црну Гору БРОЈ 10 Г1АРА 

ЗА СтРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ

СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ

А Д Р Е С А:
„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

А I) КЕ88Е:
„Ујезшк*  СеПЈ&пе (МопГепеЦг.О

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника“ 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ ДДМИНИСТРАЦИЈИ 

Огласи се наплаћују по погодби

Цетиње, 15. новембра
У Бугарској ври.
Политички барометар предсказује 

у тој, кривицом њених првих си- 
нова, унесрећеној братској нам сло- 
венској земљи дане буре и страхо- 
витих елементарних непогода у 
њеном унутрашњем животу. А зна 
се, да махом изнутра почињу опаке 
болести појединаца, народа и др- 
жава.

Кључ народног незадовољства је 
избио на површину. Прекипјели 
гњев разлива се на све стране. Свом 
жестином запљускује пријесто Кра- 
ља Фердинанда. Темеље државе 
подгриза страстосвете, која инстинк- 
тивно тражи кривце за велику бу- 
гарску несрећу, да их веже за 
„стуб срама“ и пшиба бичем народ- 
нога суда.

Кад илам огорчења под небо су- 
кља, кад бујица сломи преграде 
обзира, кад узаврела страсг гроз- 
ницом узбуђења захвати духове, 
кад потиштени увријеђени народни 
понос вапије за задовољењем, — 
тад је тешко одредпти границе ра- 
зуму и тежину заслуженој казни. 
Проћи ће кроз уличпу халабуку 
неопажени многи прави кривци, 
који као мачке вазда пану на ноге, 
да би брже под лозинком: „држите 
•АФЛ4Ж’ “ уТеКЛИ ОЛ 
суда. На невинима се могу сломи- 
ти кола, или само један кривац 
неправично бити пригњечен од те- 
рета злочина толиких осталих грје- 
шника.

Да ли данас у Бугарској има 
у врховима народнијем невиних 
који су чисти и далеко од бугарске 
катастрофе?

Да ли има, опет, таквијех кри- 
ваца, који су једини и сами узроци 
државном и народном слому?

Тсшко ономе, који је на најви- 
шем врху! На њега ће се најприје 
излити бијес громова.

Тешко Краљу Фердинанду!
Пријесто му се под ногама љуља. 
Он је сада мала трошна сламка 

међу вихоровима народнога гњева; 
он је разлупана лађица, коју пријети 
свакојега тренутка да прогута до 
највише мјере узбуркано море јав- 
нога незадовољства.

Најмање је он крив.
Имао је он много помагача, мно- 

го саучесника, који као подстрекачи 
његових тамнијих особина заслу- 
жују исту, ако не и већу казну.

Министри, генсрали, политичари, 
народни прваци и проклете коми- 
таџије — сви су они својим мента- 
литетом створили око пријестола 
такву атмосферу, која је опила и 
владаоца и одузела му снагу ра- 
суђивања, да може оцијенити, шта 
је добро, шта зло.

Само у томе кругу, само у тој 

струји, која је хт;ела од Чаталџе 
„всичко до Моравата“ и до црно- 
горских Комова, могла се родити 
и одњеговати болесна амбиција 
„Источног Цара“, могла се одњи- 
хати грјешна и злочиначка лудост 

братоубиаачког рата и савезничког 
невјерства. И у ту баруштину ду- 
шевних мијазама, развијених бом- 
бом и ножем маћедонскога коми- 
таџије, бачен је отровни бечки бак- 
цил раздора два словенска балкан- 
ска брата. Ту је он нашао плодно 
поље, које су му спремили пред- 
ставници бугарске интелигенције, а 
бечке руке дотурише га несуђеноме 
„Источноме Цару“ да га посије 
16. јуна уз пљесак ове исте софиј- 
ске уличне руље, која му сада, због 
неуспјеха и само због неуспјеха, 
ставља на главу трнови вијенац и 
образс пљује грдњама и клетвама.

Он је сада највише крив, јер је 
на првоме мјесту, док је у истини 
мање или исто толико крив колико 
и његови тужитељи.

Да би горчина судбине била у- 
жаснија, бечки заводитељи сад пи- 
латски перу руке и лицемјерно увје- 
равају: да је зло потекло отуда, 
што се Бугарска, по њиховом ре- 
цепту, није хтјела споразумјети са 
Румунијом и Турском. Као да би 
ове двије државе остале скрштених 
руку да их је Бугарска задовољи- 
ла, и да је послије сломпла своје 
савезнике!

Догађаји у Бугарској веома су 
опасни по њу саму. Посредно могу 
бити шгет.ш и за све нас остале 
на Балкану. Од њихова развоја 
зависи не само мир у Бугарској, 
него и изван ње.

Ми жалимо братски бугарски на- 
род, који је одиста заслужио бољу 
судбину. Ово што се сад на ње- 
говоме дому ради баца нас у бри- 
гу, ствара нам искрени и тешки 
бол у нашем словенскоме срцу. Бу- 
гарска је потребна Словенству. Она 
ће, уздамо се, мудро изаћи из ове 
опаке унутрашње кризе и опет по- 
стати вјерна кћи Мајке Славије.

Из истарсних жала
На скрајној сјеверо-западној страни бал- 

канскога полуотока налази се полуогок 
Истра није велики. има му текар 4955 
четв километара површине, али велике 
је важности, осзиром на народру борбу 
Хрвата и Словенаца. који на н.ему станују.

По задњем службеном попису пучан- 
ства, годнне 1910. имаде у Истри 168.417 
Хрвата, 55 134 Словенаиа (дакле Славена 
223.318) Талијана 147.417, Нијемана 12.700. 
разних иностранаца 27 000 Славени и 
Талијани су аутохтони елеменат Истре. 
док су Нијемци сви из вана; највећи их 
се број налази у Пули, хвала ратној мор- 
нарици, и у гласовитом лијечишту у Опа- 
тији. Неупућени у прилике Истре чудом 
ће се чудити, кал успркос овом разм ер- 
ју пучанства, опази како је запостављен 
славенски живаљ у Исгри, те како се 
мора ноктима и зубима борити за на*е-  
леметарније правице, против шаке тали 
јанских олигарка, над којима власт врши 
своју мођну протекцију. Да није те пре- 
моћи талијанске и те владине протекције, 
што све неповољно утиче на службену 
статистику.број би Славена Истре био и 
на папиру куд и камо већи, једнак ономе 
какав је у нарави, а правих ТалиЈана не 
би било нити 100 000 као нјто их у истини 
нема толико. Са свим тим да смо мн 
истарскн Хрвати и Словенци још увијек 
и на папиру у већини — ипак нам се 
крате најелементарнше народне правице. 
те за нас постоји само на папиру темељ- 
ни закон хабсбуршке монархије. који 
говори о равноправности народа.

Божјом помоћи, народном слогом по- 
стигнули су до сада истарски Славени 
приличан број побједа над својими јаки- 

ми непри1атељи. а в|ера |е наша тврда, 
да ће доћи и до коначне побједе.

Говорити опширно о Истри веома је 
гфкак посао. Хтјело би се много времена 
и много папира за сакупити барем глав- 
НИ|И магеријал, а с друге сгране чига- 
теље уважепог ов ж листа неће голико 
чаниматн свака ситница. те је достагно 
ла се у кратко, легимице, осврнем на 
исгарске наше народне прилике.

Хрвагско словенски народ у Истри 
грана је великог југословечског стабла, 
к<)|и је своје хрватске. српске и словен 
ске гране а затим и бугарске гране ра- 
ширио по балканском полуотоку. Бугари 
жа 1и боже су прилично од нас и ду- 
шевно оди|ељени а и у језиковном по- 
глелу имаде више раошке. те кад се 
говори о јужним Слав шима мисао одмах 
лети на тролист јсдног сгабла — тролист, 
по троЈној величини. српско-хрватско сло- 
венски. Тл тролисг једног сгабла, успр- 
кос свих разлика шгоих |е несрегиа к >б 
нОсгавила међу његовим члановима, све 
то више Иуги да имаде више заједнич- 
кога шго 13 всже - вез срдаца и међу- 
собпих интереса, те боли и весеље јед- 
ног днјела народа Хрвата. Срба и Сло- 
венац«, налазе одјек у срцу и души свих 
јужних Славена.

Сви смо ми јужни Славени нашли себи 
нрекрасну домовину. која има и све ув- 
|етс да постане богатом Него управо 
зато постала ц*  овл наша љубљена домо- 
вина. одавно циљем пожудних погледа 
моћних неприЈетеља, кош нас окружуу ода 
свију сграна, особиго нас ко|и живимо 
раскомадани у хабсбушкој монархији, те 
овако раскомадани морамо уложити све 
своје силеуборбиза народну егзистенцу.

Не мислим тиме рећи, да рачунам па 
погнуно политичко јединство свих јуж- 
нпх Сл.Јвена. Није потпуно политичко 
јединство сопдјпо вше циа поп, напретку 
народ 1. То добро видимо код Талијана, 
к них имаде у лијепом броју у реиублици 
НЈвајпарској, те нигп не сања)у да би се 
с.единили са Игалијом; достатно им је 
културно и књчжевно једиисгво. једин- 
ство срдаца. То виднмо кол Нијемаца. 
којих имаде више мнлиона у Аустри|и, 
те живе у кулгурној заједници са Нијем- 
цима у Њ м.јчко), а не мисле се ипак 
иодврћи (оспм нознатих врућих впкача) 
пруском крал.у. То видимо са шпањол- 
ском расом, чиш се језик говори у ста- 
рој ЊИХОВО1 прадомовини Шпањолској и 
у преко десег република у јужној и сред 
њо’| Амернци — које све републике љу- 
боморно чувају свака своју државну не- 
зависност а ипак су све везане јаком ве- 
зом једнога језика, једне културе. На 
исти ће се начин моћи несметано разви- 
јати Србин уз Хрвата, Хрват уз Словенца 
а у коло наше ће доћи и Бугари, кад ју- 
начком руком потјерају од себе све ло- 
маће и стране агенте њемачког духа, ње- 
мачких жеља. Сједињени језиковно. кул- 
турно а у политичкој федерацији чека 
нас боља будућност.

Као код свих народа. тако и код нас 
јужних Словена најгоре пролазе перифе- 
рије, особито оне које граниче са моћ 
ним противницима — а куд ћете изло- 
женије периферије од ове наше измучене 
Истре. коју су од памтивијека били ие- 
пријатељи многи и јаки. Биле су у по- 
четку наше прве праоце лнвље франачке 
хорде Кроз више стољећа газио нас је 
моћни Млечић У срцу Истре били су 
савипи своЈе окрутно гнијездо њемачкн 
грофови — и 1ош лан данас живи пре 
лаја међг народом и неискаааним мукама 
што их је морао наш народ тршети под 
својим господарима, кош су се понашали 
с њнма као Турци са својом бившом ра- 
јом. коју је прије недавно славно српско- 
црногорско оружје ријешило старога крв- 
ника.

Одахнуло Је било нешто народу за 
вријеме француске окупације Велики На- 
полеон окружио се био мулрим сав^ет- 
ницима, ко«и су увидјели јелинственост 
народа од Триглава до црногорских гра- 
ница (до којих је лопирао француски по- 
сјед) те су све ове зем.ље биле сједињене 
у једно илирско крал»евство са словен- 
ским обличјем.

Француску је наслиједила Аустрша, 
која је најприје кушала са германиза 
цијом ових крајева. а кала је увидјела 
да од гога неће битн ништа, тада је 
успоставила згаШб цио ап(е. За вријеме 
владавине Млечића почела је штитити 
талијанске елементе, дала сву власт Та- 
лнјанима у руке, а јадан је народ постао 
бесправно робље.

Као шго у Далмацијн, тако и у Истри, 
аусгријска је влада подржавала талијан- 
сгво у свим гранама државнога живота. 
Те су прилике кобно утицале на наш 
народ те се он стао однарођивати. Бог 
самн знаде колико се хил»ада Хрвага и 
Словенаца тим начином претворило у Та- 
ли|ане, и данас су погомци гаквихТали- 
ана створених од Аустрије на;же- 
шћи ненријатељи нас св|есних Хрвата 
и С 1овенаца, покрај оне: „Гори потурица 
од Турчина".

Требало је силне борбе да се даде 
живота нашему народу, да се спасе од 
очигледне народне нропасти.

Нрви почетак данашње народне борбе 
почиње у Ис1ри за ври|еме каголичког 
бискупа Добриле, чију смо стогодишњи- 
цу славили лањске године. Добрила, про- 
сго сеоско дијете, дигнуо се великим сво- 
им умом, силном истрајношћу, до вели- 
ког .мјеста, те је сав свој утица|, сву моћ 
употребио у корист патничког својег 
народа. Први |е он почео ораги гврду 
народну ледину, те довикнуо народним 
непријатељима: „Знајге да мој нароД спа- 
ва — али ко спава тај умро није“. Тали- 
јани су несметано држали заробљен наш 
народ, који |е само мјестимице имао у 
цркви нешго сачувану његову старину 
— поименце у крчкој бискупиЈИ, у којој 
се и данас, под мудром унравом биску- 
па Махнића, чврсго држи народно-в|ер- 
ски аманет католичких Хрвата, глаголица, 
наиме употреба старословенскога литур- 
I ијскога језика.

До године 1907 имали су исгарски 
Хрвати и Словенци — премда већина 
пучанства — само 9 заступника у земаљ- 
ско.м сабору а Тали|ани — »една трећина 
пучанства — имали су их 21!

Након с а них народпих ноб;еда године 
1907. кад се изабрзло први пуг народне 
заступнике — сабор на гемељу свеоп- 
штег права гласа. морала је настаги мала 
промјена у изборном зем закону. Прем- 
да и та пром|ена не одговара духу вре- 
мена, јер признаје нривилегираних кор- 
порација, ииак смо ми Хрваги и Сповенци 
добили 19 засгунника а Талијани 25. 
Доћи ће вријеме кад ће и та умјетне 
већина талп|анских засгупника пасти, та 
ћесе Исгра, попуг носестриме Далмације, 
ријешити галијанСАе премоћи, која јој 
немило шгетк и прн ечи народном раз- 
вићу и напрегку. Тали|аш1 то добро виде 
и зато у задње доба употребл.уу свако 
средство, само ла продуже живот. Г1ро- 
дужити могу за неко вријеме сво|у пре- 
моћ. али на концу конца исгина побје- 
ђу|с, јер свака сила за времена.

Једна трећина Талијана у Истри — по 
сгатистици, а у исгини много мање — 
имаде 3 средње школе гимназије. а сада 
се сну|е и четврга; док смо ми Хрвати 
тешком муком добили ирије 15 година 
једиу једину хрватску гимиазњу у Пазину 
а пар година имадемо и другу нижу 
гимназију у Волоиком, хвала заузимљи- 
вости хрнагске општине Волоско — Опа- 
ти:а, која :е сама иа својим леђима из- 
држава. Поморских школа, које такођер 
спалају у ред средњих школа, имаду 
Талијани једну у Истри а близу им је и 
она у Трсгу. док ми Хрваги и Словенци 
немамо ни једне!

Шго нак да речемо о гешком пптању 
пучких њкола! До 17 хиљада имаде хр- 
вагске и словенске дјеце, ко|а нема)у 
школе или ако је имају та је у туђем им 
језику. Да се гој невољи донекле доско 
чи оснопачм су исгарскн ролољуби, на 
челу и.м нар. заступник Др. М. Лигиња 
благоиокојни др. Вигезић и други, прије 
20 година школску Дружбу Св. Ћирила 
и Метода. Наша се Дружба са малим 
својим средствима мора борити с једне 
стране против владе и покрајинс, које 
свуда штиге и шире талијанске и њемачке 
школе, с друге стране, као да још то 
није доста, имаде се сиромашна Дружба 
борити против богатих талијанских и ње- 
мачких школских друппава, која троше 
на сготине хиљада круна на годину за 
црну сврху однарођавања хрватске и 
словеначке истарске дјеие. Ипак наша 
дружба учинила је до сада чудеса, |ер 
је сврха њезина п.!еменита, света, а свр- 
ха противника опака. црна, те такав рад 
противнички не може имати божјега бла- 
гослова.

Државни и покрајински уреди су ве- 
ћином сви у рукама Талијана, те се наш 
народ мора ноктима и зубима б< ригп за 
напедноставније њ«тове правицс у јези- 
ковном ногледу. Мора се борити зато. 
да се на прнмјер, чиновник. којп је по- 
стављен да служи нуку, удостоји с на-



шим човјеком говорити у хрватском је- 
зику кад му тај наш човјек плаћа тешки 
порез за државу и покрајину!

Истарски сабор не ради већ скоро три 
године дана. Пристала би саборска ва- 
ћина и земаљски одбор на отварање са- 
бора али под увјетом да се хрватскн и 
словенски народни заступници олреку 
својега Језиковнога права. да почине 
право народно самоуби|ство — што га- 
ква они неће никада учинити. Влада која 
све ово види, која добро разумије да се 
од стране Тали|ана крше темељни закони 
монархије, те би морала ираведном ру- 
ком успоставити рел и зачои - та се 
влада не млче. А добро знамо и зашто!

Угицаји су извана! Ето тајна, ето кључ 
владиног поступања у Истри и уопште и 
цијелом југославенском југу.

Уги аји извана су они ко и одређу|у 
истарске прилике. М.1 смо амо жртве 
тројнога севеза.

М|ера патња Хрвата и у опш ге свих јуж- 
них Словена у Истри и осталим :<ем- 
љама под хабсбуршком монархијом Је 
препуна.

Кад се ријеши праведно велико југо- 
словенско питање сва би остала питања 
нишла одмах сво»е логично риЈешење.

Пазин, 22. новембра 1913, г.
Анте Беланић

Погрешке аустриске дипломатије
Бечки лисг нЦајт“ набраја ове погреш- 

ке аустриске дипломатије:
1. Основна гр|ешка наше спољашње 

полигике биле су рђаве информације. 
Аустро-Уг арска дипломатиЈа очевидно није 
знала ништа о спремању балканског са- 
веза. Необавјешгена била је и војна у- 
права о војним спремама на Балкану. 
Ннје знала за потпуну реорганизацију 
српске и грчке војске, већ је држала да 
је добро оружана само бугарска војска. 
Међугим. Русија |е била о свему обави- 
јештсна.

2. Огуд је појмљива грешжа I рофа Берх- 
голда, кад је у августу 1912. повео међу 
силама такозвани разговор о Балкану. 
То је на Балкански Савсз дјеловао као 
угарак, бачен у буре барута.

3. Трећа грр.шка била је присганак 
аустро-угарске дипломатије на формулу 
Поенкареа, којој је садржај. да велике 
силе изЈаве да ће чувати $1а1и§ ^ио на 
Балкану, па ма како пспао раг. Ту фор 
мулу измислно |е Сазонов, руски мини- 
стар спољашњих послова, а на ко',у је 
тадашњи француски минисгар иностраних 
дјела сгавно свој погпис, Поенкаре, да 
покрије сумњиви постанак. Све је го 
било срачунато да Аустро Угарску од- 
вратн од сваке акције. Чим би утврђена 
побЈеда балканских држава, Русија диже 
маску, формулу прогласише за неоствар- 
љиву и Сазонов признаде шшички, да |е 
он аутор формуле, којој је једини циљ 
био да брани балканске државе од упли- 
тања Аустро-Угарске.

I Аустро-угарска влада ућуткала се 
блефом руске пробне мобилизације. На- 
ша влада гонила ]е нојеву политику и 
секциони шеф Викенбург изјави безазле*  
но у октобру у далегацијама, да је та 
пробна мобилизација била у час царева 
боравка у руској Пољској.

5. Аустро Угарска имала |е пачпна да 
спријечи рат или бар да себи осигура 
ратни плијен.

6. Наша дипломатија требала је да 
на вријеме обавијести савезнике, да не 
дирају у Арбанију.

7. Грјешка је била мисија принца Хеон- 
лоа код цара Николе. Она је пропала и 
тумачена као нов доказ слабости.

____ ПОДЛИСТАК
V

Шпиг Сегјпа: Јапко РоНс Катов' ’
То пгго су умјотиици захвлљују великом 

срцу, пгго су иеобнчно тешкн свом иеобичном, 
венормалном мозгу.

Необнчап мозак стекоше баш тнме. пгго 
пнјесу имали програма, клд су раднлк. Опн 
су рЛДПЛН 110 нагону, и њнхов је пагон бно 
рпд, Рад <м»з прогрлма. Рад вјечни. Епер- 
гнја. која се састоји у том, што, «клд се 
срушн дссгт снова, стварлју једанајестн ». I! 
такпм радом п том енсргијом, радом: осје- 
ћлња погребе радл, <‘нсргијом осјећањп и им 
преснје стекоше много н завољеше, уживншо 
се у све птто је лнјопо. ПолнН као Ложбросо 
н Крањчевић н Чсрина као опп унознаше у 
хропнчном насгупању јодан другога п заво- 
љсше се: КрањчевиН је заволно Поднћа \ бу- 
дуНносгн јер јс ИолнН сасгавнн дпо његов. 
ИолнН је волно Чорину јер је у ИолнЦу нмшн 
Чсрнна и т. д.

II гако су опн завол.ели н њнх су заво 
љелн. 81еп(Ј11а1. СК. ВашЈе1а1*ге,  Рарпи, 
Достојевски, Чернншевскн. МаПаппе. Матош, 
Дучнћ, Ломбросо, Ракић, М Мнтрцповнћ,

’) Издање Ђ. Трбајевића, Ријека 1913.

8. Румунија је отуђеиа од моиархије 
због држања наше дипломати|е на пе- 
троградској силистријској конференцији.

9. Пораз Бугарске пораз је аустро у- 
гарске дипломатије.

10. Ми се поново испрсисмо пред 
РумуниЈом захт евом ревизије букурешког 
мира.

11. Основна грјешка наше дипломатије 
била ј- стално иомагање Бугарске.

12. Наше покровитељство приликом 
стварања Арбаније изазва појачање не- 
пријатељства Србије и од Грчке учини 
новог противника.

13. Наша дипломатија пропусти да 
придобије за се важне државе Румунију, 
Србију и Грчку. пошто је гријешила у 
свим етапама (развошма) балканске кризе.

14. Бесциљне мобилинтије за балкан- 
ске кризе схваћене су испрва као знак 
наших ратних намјера. а послије, кад се 
показа њихова бесциљност. као даљи 
д<»каз наше слабости. Оне учинише, да 
више нећемо изазвати утисак у Европи 
чак ни звецкањем сабље.

Важне политичке вијести
„Бердинер 11ресцентрале“ јавља 

из руског извора, да су се бугар- 
ски краљ Фердинанд и бечки двор 
међусобно отуђили, што се првјен- 
ствено може довести у везу са интер- 
венцијом цара Виљема приликом 
посјете његове престолонашљед- 
нику надвојводи Фрањи Фердинан- 
ду у Конопишту и цару Фрањи 
Јосифу у Бечу, јер је цар Виљем 
мсујетио старање и тежњу краља 
Фердинанда за ревизијом букуреш- 
ког уговора о миру. Цар Виљем 
је то учинио у интересу Грчке и 
Румуније

*

Греј предложиће силама границу 
јужне Арбаније са малим исправ- 
кама, како је то предложио енгле- 
ски делегат.

Тројни Споразум неће пристати 
да већина одлучује у контролној 
комиспји у Валони из разлога, што 
би Тројни Савез са арбанским де- 
легатом увијек имао већину.

*

Владар Арбаније биће принц Вид, 
то је већ стално. Али још није си- 
гурно, какву ће тигулу нмати. Из 
Беча јављају, да се у „албанским 
круговима“ — зна се, који су то 

желн, да владар има титулу 
краља, да не би изгледао нижи од 
владара сусједне Црне Горе, која, 
веле ги „кругови“, има двапута 
мање становника од Арбаније. Али 
та жеља по свој прилици се „ар- 
банаским круговима“ неће испу- 
нити, јер на то свакако не ће при- 
стати силе Тројнога Споразума.
У осталом, то би био чудан краљ, 
кад ће за првих десет година и- 
мати туторство интернационалне 
контролне комисије.

Пријестоница будућег владара 
биће у прво вријеме Валона; у том 
су сложне Аустро-Угарска и Ита- 
лија. Касније ће владар сам одлу-

Скерлић, С. Пандуровић, М. Марјаповвћ и 
многи, многп ријетки други са срцем и моз- 
гом. То да се упознаду могло Је бнти само 
радом без програма умјотпичкпм, ради умјет- 
ности. Опи раде, алн пе ћифтаре знаљем. 
Граже што је лијепо и што завољети могу, 
а остало одбацују; ситнпце пм не требају.

Паго.милавање ће се све мање п мање сма- 
трати као пекакав рад. Томе послу даће се 
право нме герет. Пме рад даће се стварању, 
одвајању непотребннх детаља, што ствара онај 
узвпшени папор мнсли. «(Жил Пајо Васпп- 
тање воље II ).

II њихова је мисао јака, н.ихове идејо 
крепке, а стнл не баналан, нун хармоннјо н 
онда, кад овладава сигра рпјечпма>. Због 
тога се не љутимо на г. Черипу, кад на 
125. сгр. нађемо и израз <васмпр>. ЛоЈално 
призпајем, да као нефплолог не могу уствр- 
днти, да се ово не може наћи у нашој ча- 
робној филологнји, алн. пошто је за мене 
нов и сматрам га екованп.ч. расрдио бих се 
на г Черину за ту стилску авантурипу, кад 
баш пна ову речеппцу не бп чинила звучнп- 
јом н њену композицнју у том нереду бла- 
жом и милијом. II зашго да се онда њему 
г. Чернпи. не опростн. пгго но гдјегдје нросгп 
коннра Матоша илн Мнтрнновнћа, па и онда 
кад го не урадн одвећ духовпго. Г. Черина 

чити, да ли ће и куда ће пријесто- 
ницу пренијети. Држи се. да ће зато 
бити најпогоднији Елбасан.

По истим вијестима лрбанија ће 
добитл и зајам од 25 до 30 мили- 
јона, и то као помоћ од великих 
сила, онако. као шго јс обећано 
Црној Гори. — Некоје аустријске 
и талијанске банке (\УЈспег Вапк- 
уегејп и миланска Вапса соттег- 
С1а1е) спремне су дати Арбанији на 
тај зајам предуЈам.

*
Бечки лист „Моп1а§геуие“ јавља, 

да је из врло добро обавјештених 
кругова добио вијест, да абдика- 
ција краља Фердинанда предстоји 
поред свих ззаничних демантија. 
И аудијенција краља Фердинанда 
код цара и крал>а Фрање Јосифа 
и најновија посјета министра Гена- 
дијева у Бечу стоје у најнепосред- 
нијој вези са абдикацијом.

У аудијенцији код аустро-угарског 
монарха чује се, да је краљ Фер- 
динанд — који је ту аудијенцију 
тражио још од љетос — био врло 
узбуђен. У конференцији с ми- 
нистром Генадијевом чује се, да је 
министар краљу рекао, да сви бу- 
гарски нрваци без разлике странака 
желе, да краљ остане на пријестолу, 
јер би ушљјед абдикације настали 
унутрашњи заплети у Бугарској. — 
Краљ је на то одговорио, да читав 
бугарски народ и послије свега, 
што се догодило, и то сад још 
више, него прије жели приближење 
Русији, а он, краљ, увиђа, да је то 
у противности са правим интере- 
сима Бугарске. — Ипак коначну 
одлуку још краљ није дао.

Приврвдне прилике Црне Горе
Под горњим натписом доноси лисг 

угарских иодузимача и занатлија овај 
чланак:

иИ иначе несређене финансије Црне 
Горе балкгнскм је р«г| ии вишезамрсио, 
па и осво|ени крајеви ге мале државе само 
још повећава у њене финансиске ненри- 
лике. Држава има само неекспоатисаних 
блага, а државни су приходи тако мали, 
да се и у буџету који се колеба око 4 
мнлиона круна. Једва може да усганови 
равнотежа. Апч сада па.иму на герет бу- 
џета осим текућих издатака за одржање 
државе: на 5—8 мил. круна издатих упут- 
нииа за набавке у врнјеме рага; 2 мили- 
јона палирног новца. које је виада издала 
без покрића; нотраживање 8осје1а јиП- 
апа Л АпИуап. засгу.шика Бар—Вир На- 
зарске жељезничке пруге и пловидбе на 
Скадарском Језеру. за подвозне трош- 
кове, док |е трајао рат; опскрбљавање 
рањеника и удовица и сирочади погину- 
лих; оштета оним земљорадницима и сго- 
чарима, кош су за вријеае рага при.морани 
били да занемаре своје њиве и стоку, и 
најзад осим надопуне рагне опреме још 
и допуна многих државних потреба

Истана је да ће при под|ели ос8ојеннх 
крајева по свој припици Црној Гори ири 
насги (већ сад припао — пр. Ур.) 1едан 
дио Новоназарског Санџака. даље Пљев- 
ље, Беране, Пећ и Ђаковица са околи- 

употребљава н. пр. на два мјегта (стр. 104. 
п 113.) израз ссалтоморталишућ1!> (тако 
груб), на кога сам наишло у једпом Митри- 
повпћевом есеју из Ри.ча у оиогодиппкс.м 
«Срп. Књнж. Гл.’1снику>.

То, пгго су се упознали, пи завољели и 
асвмиловали људи анормалних душа, посту- 
лат јо и импресиописања и ескспресиопнса- 
п.а, анализе и аутоанализе: с.вега што виде 
и по свему што прочитају. То је тај пси- 
холошки магпет, којему је мртва тачк.т ау- 
тоапалнза.

Чигамо велнкаш«, асоцирамо их са собом, 
себе аналишемо и психологујемо постепено и 
поступпо. Ааутоаналише Ломброзо, чита га 
Полић. радећн исто што и он, овога крити- 
кује Черина, и носматра. даје рачупа себи: 
о себв н другима, и даје нам пвако дјело. 
Ово је умјетпост. Та пова умјетност, која је 
сва и цијела нмпресвја и експресија. «11м- 
нресионистнчкн се крнтнчар не држи слнјепо 
Једпог умјетпнчког дјела или једног у.чјег- 
ппка, него и сам да|е једпо умјетппчко дје- 
.10, себе умјетника, сноју лпчну умјетпосг и 
своје личне умјетннчке назоре>. Пајочиглед- 
није је, кад се о нечом нише н кад се у- 
једно то псто пише. А шта би моглл бити 
умјетност друго, до очигледпост? Очигледност 
модела, осјоћаја, нмнресија. душевпог покре- 

ном. ушљед чега ће њен простор бити 
већи са 80%, а брл сгамовнишгва ће 
ј >ј се улвостручити. Још Је важније, ш го 
је велики дио тих крајева. а нарочито 
долина Дрњма, веома плодна. Само што 
се тражи велика инвестиција, да се ти 
грајеви учине илодоноснима: треба гра- 
диги путеве, можда и жељезнице, треба 
срганизоваги управу. зидагн школе, и 
|едва ће се моћи ћутке пријећи преко не- 
кнх основннх здравствених и правосуд- 
них уређења у гима сада сасвим зане- 
мареним, шга више за врн емерага оиу- 
сг »шеним крајевима. Поред тога у инте- 
ресу равнотеже Мгђу балканским држа- 
вама са гиедиштз цијеле Европе жељети 
треба да Цона Гора располаже са до- 
вољном и добро о фемљеном војском.

Не смије се заборавити да се сганов- 
нишгво у Црној Гори новећава са неко- 
лико стотина хиљада муслимана, који ћс 
временом по свој прилнци бити вјерни 
грађани сво|о| новој домовини. И зао- 
кружење нове Арбаније |едва да ће ићп 
сасвим глатко, и на граници једва да ћс 
моћи проћи иокаткад и без мијешања 
оружја. Те задаће неће Црна Гора моћи да 
риЈеши са својом садашњом војском, за то 
јепогребна редовна, стална војска, а то ће 
јако оптеретити државни буџет, па ма 
војска износила само и 20 000 нушака.

Црној Гори је докле за први мзх неод- 
ложно нотребан зајам одЗОмилиона пер- 
пер-1, а да |ој га набаве ставили су у из 
глед већ на лондонској конференцији. Од 
гога зајма су већ Взпдие с1е Рапз и ми 
ланска Вапса СоттегсЈа1е милнон лик- 
видовале цетињској влади. Али тај зајам 
неће моћи задовољиги државне потребе 
и Црна Гора ће најдаље за Р/з—2 го- 
дине наново морати да се користи ев- 
ролским новчаним тргом ради новог по- 
већег зајма.

Нас у Угарској се без сумње поближе 
тиче при државним потребама могућност 
»авно-господарског развигка земље, који 
даје широко поље за рад подузимача из 
Угарске, с друге стране пак, са тијем у 
вези отвара изгледе за веће извозе у 
том правцу.

Црногорска влада јако наглашава да 
је вољна из све своје снаге помагати 
сваку грану везе јавног газдинства са 
иностранством. У земљи је веома много ве- 
ликих шума, чије дрво би се могло јев- 
тино спуштати низ Скадарско Језеро и 
Бојану. Нарочитс*  у околини Берана има 
богатих слојева угља и бахарне руде, а 
њихово искоришћавање и оснивање раз- 
них индустриских подузећа олакшале би 
богате до сада са свијем неупотреблшве 
водене силе. И земљорздња је у земљи 
снособна за развиће; осим сијања пше- 
нице, ражи, кукуруза, проса, могао би се 
тамо одомаћити и дуван, репица, а иза 
регулисања Скадарског Језера на равни 
ци богатој водом п ииринач. Исушивањем 
мочварне обале СкадарскогЈезера могло 
би се спасти за земљорадњу 25—30 ми- 
лиона хектара површине.

Наравно мала држава не располаже 
не само довољним материјалним сред- 
ствима. но нл потребном техничком опре- 
мом, да може искористити та и друга 
своја блага. Већ се јављају тамо њема 
чки, талиЈански, руски, нидерландски по- 
дузнмачи, да себи обезбиједе природна 
блага. коЈа се сад гамо још могу добити 
V бесцење, шгавише, налази се већ и ау- 
сриских нуднлаца, само од стране Угар- 
ске не показује се ни најмање ингереса. 
А нз Француске ионикао је тај план. да 
образују међународну конзорцију, да иза- 
шље ради проучавања на лицу мјеста 
једно повјеренство састављено од финан- 
сијера, националних економа и м:ерника.“ 

г.ч, маштг, сенсуса и идеја! Ова пошљедња 
спада парочито у област стмлискике. Ту г. 
‘ћ‘рип.1 одличпо успјепа. Дискретна недош- 
љедпост, апсурд, музика вибрирања ријетких 
израза, складност нсобичпих конструкиија, 
контрасти и не мали дају његовој прози не- 
ку фипу крепчипу паслијсђепу и примљепу 
као н све од боговског Крањчевнћа, у сгилу 
аваптуристичког Магоша и Митриновића, на 
од (како га Матош назнва) метафизичарског 
М. Марјановића и напокон од Черннпног 
Полића. Таквна се је мајсторо.ч г. Черина 
ноказао оеим у својим многнм фел»тонкма, 
критикама и есојнха у «1>осанској Вили» 
и но разним новинама, оспм у свом «1>еог- 
раду без маско још н у овој импресионис- 
тичкој кригици. «(Ја <•<• пе пграм ријечима, 
нпти га.м роб пародокса)* , а онда па страни 
170. опет оваково дефиписање: «Анормално 
је у умјетности оно, што ствара хармонију 
дпгхармонпје у хармонијн>, затим: <11рава 
анормалпа умјегносг је ред нереда у умјет- 
ности . и још на безброј мјеста демантова- 
ње Себе у нанрнјед није нишга друго, до 
ред нереда, то је нарадокс у чињењу, то је 
хармопија дисхармоније у хлрмоннјн. то јо 
анормална умјетност: умјетнсст душе анор 
малне и умјетност јаког књижевног мозга.

Г. Чсрина се не задржава на самом IIо-



Осуда Аустрије од Аустријанаца
Ономад је на генералној скуп- 

штини савеза аустриских индустри- 
јадаца предсједник скупштине, Фе- 
тер, говооио је и о спољној поли- 
тици, те између осталога рекао, да 
се мора признати, да је доста 
несрећно од стране министарства 
спољних послова инспирисана кам- 
аања аустро-угарске штамп*.  Она 
је увеличавала страх од рата и 
опасности, увукла Аустрију у бал- 
канске немире, те приказујући вје- 
роватном по гдје коју епизоду Про- 
хаскиних афера, она је вјештачким 
начином с.тварала ратне опасности, 
чиме је само настала још већа ио- 
тиштеност у привредном животу. 
Ми не добисмо ни једног новог 
пријатеља, а старе смо изгубили, 
а то није ни мало радосна чињени- 
ца за нашу индустрију, да ли ћемо 
се пак због оних огромних трош- 
кова који иду у милијарде, а које 
је директно, или индиректно подни- 
јела чаша народна привреда, моћи 
задовољити и утјешити АрбаниЈОМ, 
то ће најбоље показати будућност.

Пријесто под најам
„Лидове Новине*  пишу: „О унутраш- 

њој ситуацији у Бугарско) проносе се 
чудновати гласови, као што свједочи 
горњи натпис који је био, по францу- 
ским листовима. ирилијенљен на краљев- 
ској палати у Софији. Ови су гласови, 
можда, већином неистинити, али у глав- 
номе, то су озбиљна факта. Оправдано 
незадовољство бугарског народа с вла- 
лаоие.м н владом отима све више мах, 
Јер су оба чиниоца довела народ до 
букурешког мира. Да има у овим гласо- 
внма прили-1на количииа истине. локазује 
начин, којим се служи влада. да би при- 
добила за се јавно мњење. Ради гога ун- 
равља се по ријсчима бившег министра 
унуграшњих послова Негрова. који је 
пред изборама за Собрање ИзЈавио сво- 
јим бирачима; „Добићу побједу на избо- 
рима с вама и без вас, али ако не бу- 
де!е 1ласали за владу. видјећете, шта ће 
биги“, показавши им песницу. Влада се 
служи свима могућим средствима да би 
стекла моћ у земљи и што више својих 
посланика.

Ради тога задржава изборне листиће, 
пријеги лицима туђих народносги протЈе- 
ривањем, ако не буду тласали за владу, 
напојницама купује глаче, шаље лицима 
опозициопих странака пријетећа писма, 
ко,е погписује маКедонски комитет. Тако 
Је добио Данаилов, који је сасгавио 
тужбу противу генерала Савова и мипи- 
стра Генадијева, писмо садрјкине: „На 
јучерашњој тајној сЈедници маћедонског 
комигета одлучено |е да се смакнеш. 
Тужбу прогив наших првака диктовао је 
теби руски консул и написана |е ради 
тога да се компромигујс Вугарска и њени 
наЈбољи генерали*.  Во,не команде шаљу 
општинским старјешинама тајне наредбе 
ове садржиие: „Достављено нам јс, да 
војници, који се враћаЈу у грађански жи- 
вот. критикују владу, генералне штабове, 
министре и друге чиниоце, кош су суше- 
ловали у рату. Ако се когодбуде пашао 
у вашо) оншгини, који би говорио про 
тив јавних владиних органа, смјеста га 

лпћу, пн на самох себи. он не говори ни о 
самој души (ношто ни Полић у својим пси- 
холоптко-аналитички.м сгварииа није имао мје- 
ре), ј®Р јб 0,1 (и Черима) књмжевник, п го 
књижевник фељтониста. Иека врс/га енцикло- 
педисте, како негдје сам каже. Књижевннк, 
којн «треба да зна више н од ннжнп.ера н 
од сликара и од вајара п внше. од све тро- 
јице заједно. Он треба да пајинтензивније 
иживи свој живот и да се најдубље увлачи 
у гуђе животе*  (5. Р. 5ар|Дгпс1 Ј. 5е- 
киКсеуе. „Н. РокгеГ4) Он јетојош бо- 
л,е показао и у <. Биограду без маске>, гдје 
је нзнно најинтимиије п најднскретније био- 
градско у био1радском жнвоту, а у коме јс 
он акгнвно учествпво. «Имати у шпагу нун 
буђелар, ући, срнутн, дакло, у животни вир 
и колоплет са плаћепом улазпипом није нн 
мало тешко: и.мати попор и васељену у ду- 
ши, сунце, сабласг и накао у мозгу, то је 
тек ријеткнма и нзабрапим дапо.» Го зна г. 
Чернна н осјећа у себи трупак васељене, 
коју је нашао н умно добити. Није му то 
од прнроде. већ је то стекао. ()д природе 
има оп срце п душу. а мозак је Полић сте- 
као, у ријегку н изабрану жнвотул Го ради 
н г. Чернна и то стоји напора, муке, душе, 
које пате, н налазе у.патљи јсдан риједак 
ужнтак, у гладовању увесељење, могу да | 

хапсите и протоколом спроведите војној 
команаи". Преврат и револуциони покрет 
јача свакога часа и влада позива своје 
присталпце да врше стражу.

Писали смо већ о њеном раду у Бечу, 
у који се умијешао и сам цар Фердинанд. 
Шта је било уговорено у Шенбруну није 
познато, али пагађања, која се са свију 
страна чу.у. слажу се у томе да је ревп- 
зи а букурешког мира потребна па макар 
и по циЈену крвопролића. О чему се мог- 
1О у Бечу преговарати, показује мала а- 

палогиЈа. Аустрија Је већ једном имала 
гајну конвенциЈу с Бугарском, чија се ек- 
систенција објелоданила за вријеме анек- 
сије.

Уговор је био закључен прије 15 го- 
дина за владе Стамбуловиста, дакле о- 
вакве владе. каква сада управља судбином 
Бугарске. Бугарски лист „Роботнически 
Вјесник“ изпио је гексг овог тајног уго- 
вора, чије су неке одредбе веома заним- 
ливе и значајне и за ово узрујано врије- 
ме. Трећи члан овог уговора гласи: „Књаз 
бугарски и његова влада продужиће у 
цредузетим мјерама ради истребљења и 
уништења руско-православног и пансла- 
вистичког угицаја у Бугарској. Аусгрија 
пак са своје стране сатираће српску про- 
паганду којој је сврха стварање Велике 
Србије или Југословенске Федерације. гако 
да иптереси његова царског височан- 
ства књаза Фердинанда и његове ди- 
настије неће претрпјетн никакву штегу 
на Балкану. У четвртом члану обје др- 
жаве дијеле међу собом интересне сфе- 
ре на Балкану: Бугарској припада Јед- 
рене и источна Маћедонија, Аустро-Угар 
ској новопазарски санџак, косовски ви- 
лајет, Албанија и занадна Маћедонпја, 
која обухвата вардарску долину са Со- 
лучом п полуосгрвом Халкидиком. У пе- 
том члану обећавају обје државе једна 
другој иотпору у случаЈу анектовања Бос- 
не и Херцеговине и проглашења независ- 
ности Бугарске. У шестом се члану оба- 
везује Бугарска, да неће с другим држа- 
вама углављивати никакав савез без зна- 
ња свог аустро угарског савезника; даље 
да неће са Србијом и Румунијом закљу- 
чити никакву политичку и војну конвен- 
цију нити грговинско • царпнски савез. 
Аустро Угарска се обавезала да призна 
царску титулу књазу Фердинанду и ње- 
говим нашљедницима. шта више да се и 
побрине. како би ту тигулу и друге др- 
жаве признале. Седми члан углављује 
сгрогп неутралитет Бугарске у случају 
ако Аустро-Угарска објави рат Руси|и 
иии Црној Гори Аусгро-Угарска неће 
опег допустити да Русија пригисне ко|и 
крај Бугарске. У овом члапу обавезује се 
Аустро Угарска у случају да Бугарска 
буде нападнута од Турске, да ће упасти 
у Сгару Србију, Арбанију и Маћедонију. 
Десети члан гласи: У случају да се рас- 
надне отоманско царство. Аустро-Угар- 
ска посјешће повопазарски санџак, Ста- 
ру Србију, Арбанију и западну Маћедо- 
донију са Солупом и полуострвом Хал- 
кидиком. Бугарска ће посјести источну 
Маћедонију с једренским вилајетом. Да- 
љља »»дредба гласи: Ако Србија предуз 
ме напад на Аустро-Угарску, бугарска 
армија мора посјести Пирот и Ниш. Ако 
ли Србша нападне на Буарску. аустро- 
угарска војска посјешће Биоград и Кра- 
гујевац. Покаже ли се неизбЈежна потре- 
ба да се Србија подијели, Аустро-Угар- 
ској припашће западна Србија од Дрине 
до Мораве. заједно с Нишем и Пожарев- 
цом. Бугарска пак уз припомоћ Аустро- 
Угарске има да заузме Источну Србију 
без Ннша и његове околине.

Уговор је био попшсан 20. маја 1898 
год. на 15. година. Ове је године изтекао 

сгварају аиархије, које су умјетничке. Моз- 
гови, V којнма је увнјек врење, а стало- 
жења нема, који имаду пеку нервну грозпи- 
цу, жогу да ураде оно, што је Полић могао 
и само такви могу за Полића и за себе да 
онако пигпу, као што је г. Черпна урадио. 
Само што је Полнћ грапднозна потенција 
г. Черине. IIIта је Полић у мотиву у ком- 
позицији, то је г. Черина с.чмо у компози- 
цији. Слабмји је у срцу п пормалплји је у 
мозгу. А и оп је пепормалан, као и Полић, 
као и други у исгом значењу, јер је нов, 
јер је оригиналан у пеоригиналности (да со 
послужим његовим језвком, у колнко је 
његов )

Код њега као и код Полпћа <осим је- 
зика, којн гдјегдје није најбољн, мн нећемо 
нпшта наћи. што бн и слутити дало, да је 
хрвагски писац« (тек шго код њега додиру- 
јем начин, како излаже ндеје, а Полић је 
бно и приповнједач.)

«Цолић бпјаше неекономичан, грозничав 
у писању*  — г. Черина је још уз го по 
гдјегдје и мпогогдје неопрезап и певјешт.

Цетиње, у новембру 1913.

С. Џа.моња. 

дакле рок. ну све илузије, које су исти- 
цале из њега, дефинигивно су сахрањене 
побједама задобивеним над Турцима. И 
овај уговор, који |е изгубио већ своју 
вриједност, пружа занимљнв погледу заку- 
лисје бечко-бугарских садашњих гежњи.

Како је у Арбанији
Неки Нијемац из Валоне пише „Франк- 

фуртским Новинама*,  како у читавој Ар- 
банији влада велика утученост. Станов- 
ништву пријети глад. Цијене месу и хра- 
ни су претјерано велике. Стоке за клање 
је врло мало, а како су границе затво- 
рене. невоља је сваким даном све већа. 
Уз то су врло многи све што су имали 
погрошили за вријеме рата, те су сада 
остали без игдје ичега. У земљи има пре- 
ко 80 хиљада бескућника, који немају 
ама ничега. Влада тим бескућницима даје 
бесплатно земље и грађе, да слупају ку- 
ћерке, али нема ни новаца ни хране. Ти 
бескућницц научили су живјети од пљач- 
ке. алн сада немају више кога да пљач- 
кају. Арбански „иолитичари“ гледају свој 
спас у булућности у сједињењу са Бу- 
гарском, која има отприлике исте ин»е- 
ресе као и Арбанија(П).

Дневнин
Краљичина болест. Болест Ње- 

ног Величанства Краљице Милене 
окренула је на боље.

Министарске вијесги. Г. Петар 
Пламенац, министар иностраних 
дјела, отпутовао је јутрос на краће 
одсуство у иностранство. У дужно- 
сти ће га до повратка заступати 
предсједник Краљ. Владе г. брига- 
дир сердар Ј. Вукотић.

Дипломатске вијести. Г. д-р Гав- 
риловић, посланик Србије, отнуто- 
вао је ради одмора на одсуство у 
иностранство. Послове посланства 
вршиће до његова повратка секре- 
тар г. Т. Поповић.

Нове сплетке. У бечкој „Н. Сл. 
Преси“ подметнут је неки енглески 
дописник из Скадра да напише 
масу неистина о стању у Арбанији 
особито у скадарској Малесији. Ту 
се, на вјешт начин, помало нами- 
гује и на рад међународне коми- 
сије на црногорско-арбанашкој гра- 
ници, говори се о „неправди“, која 
је учињена Арбанији, а Црној Гори 
да је тобоже нреправо. Сврха је 
да се унапријед том „неправдом“ 
оправда евентуални нови напад на 
нашу гранипу, којел\ ће извршиоци 
бити они заведени сиромаси по 
планинама. а творци знамо већ 
који... Само можемо им рећи, да 
нема више ни једног њиховог лу- 
кавства, ни једне вражбине, којој 
се неће одмах ући у траг.

Лијепо вријеме. Јутрос је осва- 
нуо лијеп и ведар дан. Јак сјевер- 
ни вјетар рашчистио је ваздух.

Разне вијести
Румунија и Русија. На ручку даваном 

у част руске мисије краљ Карол је у 
својој здравици рекао ово: Ваше при- 
суство ми доказује задовољство у толи- 
ко веће што ми даје приЈатну ирилику 
да поново изразим увјерење искренога 
поштовања, коЈе гајим према вашем узви- 
шеном суверену, као год и живу симпа- 
тију према његовој храброј војсии са 
којом ме вежу толике драге везе и ус- 
иомене.

Аустријске војне мјере. У војној ко- 
мисији у делегацијама угарским г. Кроба- 
тин. министар војни, дао је изјаву о м|е- 
рама које је преДузела војна администра- 
иија за вријеме балканске кризе. Мини- 
стар са задовољством консгатује, да су 
ове мјере. ма како да су биле гешке, 
биле извршене беспријекорно. Минисгар 
топло захваљује народу као и обијема 
владама. Министар подсјећа на преду- 
зете мјере у пошљедње вријеме, како од 
великих сила тако и од балканских др- 
жава. којима је циљ појачање војне снаге 
што је имало за пошљедицу да и монар- 
хија предузме све потребно како би вој- 
иички положај према нашим сусЈелима 
остао досто|анствеч и да се наша савез- 
ничка вриједност не би умањи га. Сем 
тога накнадни кредити, изазвани изван- 
редним мјерама. биће погпуно изравнати. 
Буџег садржи дјелнмичне кредиге зарад 
остварења програиа организациЈе за не- 
колико година. Ријсч |е о увећању ефек 
тива и нових формација, нарочмто у 

граничним обласгима како би у кри гичним 
тренутцима наше трупе биле у стању да 
испуне своју дужност у колико је то 
само могућно са својим сфективама у 
мирно доба и како би могле предупри- 
једити све полигичке умишљаје које по 
влаче нарочите мјере, које тешко падају 
на народ и финансије.

Улога Румуније. Румунска полуслуж- 
бена „Политика*  изјављује поводом из- 
јава у турској штампи о улози Румуније 
у грчкс-турском сукобу: Неповољно пи- 
сање турске штампе потиче од рђавог 
схватања прилика у којима је Румунија 
случајном интервенцијом г. Јонеску могла 
послужити закључењу мира. Румунија не 
тежи да игра улогу жандарма. Утврђен 
је факт да су се Турска и Грчка биле 
сиоразумјеле о главним питањима и да 
је било остало да се расправе само не- 
колико питања сиоредног значаЈа. у ко- 
јима је г. Јонеску успио да се дође до 
споразума. Румунија је имала ту срећу 
да буде на лицу м;еста у психолошком 
тренутку за сараању на довршењу дјела 
мира. Међутим не може се рећи да се 
Румунија докопала улоге, која би била 
погодна да изазове неповјерење. Лијеп 
успјех Румуније и добре услуге г. Јонеску 
никад неће учинити да изгубимо главу 
о улози коју играмо.

Бугари демантују. Бугарска Агенција 
изјављује, да |е апсолутно неоснован глас 
о закључењу војне конвенције између Бу- 
гарске и Аустро-Угарске.

Италија и Турска Из Цариграда јав- 
л»а у „Журналу де Дебаи. како се про- 
носе гласови да Италија преговара са 
Турском аа узме под закуп једно или 
два острва, као што је Енглеска учинила 
са Кипром 1878. године. У Риму се на- 
дају да ће овом формулом лакше при- 
добити силе. У замјену за то Италија 
би обећала да ће потпомагати Турску 
кад се буде рјешавало питање о јегејским 
острвима и да би учинила знатне олак- 
шице и да би чак поклонила два ратна 
брода за турску флоту.

Шта је тражио у Лондону. „Цајт“ 
тврди, да је престолонашљедник надвој- 
вода Фрањо Фердинанд рад, да у Ј1он- 
дону регулише питање о команди у Ска- 
дру. Његов Је предлог, нзмјенично, тако 
да сваког мјесеца команда пређе на офи- 
цире друге велике силе и то по азбучно*  
реду.

Неће у Париз. Из Беча јављају: Овдје 
се побиЈа вијест, да ће престолонашљед- 
ник надвојвода Фрањо Фердинанд свра- 
тити инкогнито у Париз да посјети пред- 
сједника Поенкареа ради припреме за 
Поенкареову посЈету у Бечу.

Изјава Коковцева. У „Магену“ је пу- 
бликована изјава руског министра пред- 
сједника Коковцева, прије ношго је кре- 
нуо из Париза за Берлин. Изјава гласи: 
На дан мога одласка ја се радугам што 
могу изјавити, да сам констатовао пот- 
пуну сагласност у свима питањима, којз 
интересују оба савезничка народа и да 
везе између наших земаља нису биле ни- 
када тјешње ни ннтимније него данас.

Шибеник рагно пристаниште. По- 
морска управа је закључила, да Шибе- 
ник постане тачка ослонца за флоту ау- 
стро-угарске морнарице. У Шибенику је 
постављена окружна поморска команда.

Румунски зајам у Лондону. Из Лон- 
дона јављају: Преко очекивања она пар- 
тија румунског за|ма што )е изложена 
била јавној уписани|и у Лондону 50 ми- 
лиона динара потпуно је уписана и то 
одмах истога дана кад Је отворена. Ово 
се сматра као нов доказ, да је у Енгле- 
ској оживјело интересовање за привред- 
ну регенерашну балканских земаља, као 
и доказ да |е уз политички престиж оја- 
чао и јавни кредит Румуније.

Коковцев у Берлину. Више берлин- 
ских лисгова публикују један интервју 
г. Коковцева. Он констатуЈе, да се по- 
лигичка сигуација јако сталожава и из- 
ражава наду да ће го попуштање про- 
дужити и да Европа иде у сусрет време- 
нима мира и спокојства. Како доноси 
„Локаланцајгер“ г. Коковцев је рекао:теш*  
коће око албанског питања. које не до- 
лазе искључиво од стране Грка, на путу 
су да буду отклоњене. Могућно ,е да ће 
енслески преллог нослужити као средство 
да измири разнолике погледе и жел»е. 
Ш го се тиче ревизије лондоских одлука, 
о томе није никад озбиљно говорено. у 
сваком случају Руси|а није потргла ово 
питање. Оно што је постигнуто у Лон- 
дону послије дугога рада не треба да 
буде стављено у пигање, нначе арбански 
проблем неће никад бити ријешен и дао 
би ма којој од снла прилику да излази 
са новим предлозима о ревизији. Соли*  
дарност великих сила била |е и биће 
срећна база за мирно регулисање свију 
актуелних питања. Кад би |една од сила 
манифестовала жељу да изађе из овогл 
заједничког оквира и да води сопстену 
политику. такав би покушај не само био 
за жал»еи»е, јер се не би слагао са лон- 
донским одлукама. нсто би био и опасан, 
пошто би поколебавао јединство вели- 
ких сила које је тако тешко постигнуго.



Ушљед тога држање Аустрије, којој се 
доцније придружила Италија. није могло 
наићи на одзив у Русији без резерве. 
Русија од двије године на овамо пролази 
кроз једну нервозну кризу која је у ста- 
њу. да трговачки свијет довеле до крај- 
њих граница неспокојства Усљед тога 
овако држање двију сила само је могло 
отежати њену нервну слабост како у по- 
литичком тако и у економском погледу. 
Тако држање требало би избјећи у ко- 
лико је год то могуће. — Г. Коковцев је 
затим говорио о односима између Аус- 
Трије и Русије који су, како он драго- 
вољно тврди, послије његовог одласка 
из Русије у многоме бољи, него што су 
били прошлих година У Паризу он |е 
са аустро-угарски.м амбасадором диску- 
товао питања која се тичу искључиво 
Аусгрије и Руси|е. Ова| разговор. под 
условом да је аустро угарски амбасадор 
говорио у име своје владе. допринијеће 
да се разбистри ситуација између двије 
монархије. Том је приликом констато- 
вано да Србија. у моменгу када је хтјела 
да заузме албанску територију. није могла 
ни у |сдном тренутку рачунати на помоћ 
Русије и баш усљед тога изолована ак 
ција аустро-угарске није могла бати сма- 
трана од стране Русије довољно моти- 
висаном. У осталом у том питању шгампа, 
као год и у другим питањима која се 
тичу Русије об|авила је много нетачних 
ствари, чак и лажи. — У Берлинском 
„Тагблату“ износи се кзко је г. Коковиев 
констатовао да су идеје руске и њемач- 
ке владе истовјетне односно рефорама 
у Јермеиској и додао је, ла се Фрапцуска 
и Енглеска слажу у том питању са Ру- 
сијом и Њемачком.

ТелеграФСКи извјештаји
Устав у Хрватсној

Буднмпсшта. 14. новембра.

Тиса, одговарајући у парламенту 
на интерпелацнју о приликама у 
Хрватској, изјавио је, да ће се ско- 
ро укинути мјесто крал>евског ко- 
месара, а да ће барон Скерлец би- 
ти именован баном Хрватске. — У 
исто вријеме биће наређени избори 
за хрватски сабор. — Бечки Кор. 
Биро.

Из Арбаније
Валона, 14. новембра.

Дед Цока, заступник предсјед- 
ника владе у Љешу, дошао је ов- 
дје да се пожали члановима кон- 
тролне комисије због дирања у 
ту ђе Есад - пашиних присталица, 
да тражи интервенцију и лијека 
томе од стране комисије. — Бечки 
Кор. Биро.

КЊИЖЕВНОСТ
Жена, календар са сликама за 1914. 

годину. Изашао |е из штампе календар 
„Жена*  за 1914 г., који је уредила Ми- 
лица Јаше Томића. Овај је календар на- 
мијењен нарочито жењскињама, јер се у 
њему расправљају у јачој мјери, по у дру- 
гим календарима. питања о здрављу. ва- 
спитању лјеие и домазлуку. А има забаве 
и за д|ецу.

Од већих ствари спомењено „Прогна- 
та царица“ (историјска приповијетка из 
српско бугарског рата 1330. године); има 
пјесама. чланак Јаше Томића „Балкански 
рат 1912. и 1913“; чланак д ра Мите Ј!у- 
кића „Балкански рат и ријешење његовог 
питања“; чланак „Завјера матера и дјеце 
нротиву очева“. Има приповијетка „Лиси- 
јен“, „Очев гроб“ (слика из Арбаније) 
од д-ра Сгеве Иванића. Има за лјецу 
пјесма „Бој с мишем“ и приповијетка 
„Је ли глупав магарац“. Има чланака Де- 
санке Плавшићеве и Милице Јаше То- 
мића.

У биљешкама о друштвеним питањима, 
здрављу и домазлуку расправе: Како 
ће изгледати жена у будућности? — Ма- 
ћеха. — О глуностима моде. — О храни 
магере. — О храни мале дјеце. О добу 
пријелазног стања код дјеце. — У че.му 
су наше жене највећма заостале? — Отров- 
на јела и т. д.

Слике у овогодишњем календару „Же- 
на“ штампане су на финој, глаткој хар- 
тији и израђене у првим свјетским за- 
водима. Има четири земљонисне карте: 
Балканско Попуострво 1912. године. — 
Како изгледа Балканско Полуострво да- 
нас? — Србша и Црна Гора до 1912. 
године И Србија и Црна Гора данас. 
„Жена“ је лонкјела у слици све балкан- 
ске владаре. али и влаларке. Осим тога 
је донијела „Жспа“ слику нашљелника 
нријесго !а Срби,е н нашљедннка нрнје- 

стола Црне Горе па и нашљедницу при- 
јестола ирногорског. Осим тога је дони- 
јела слике чланова владе у Србији, који 
су за вријеме балканског рата стајали на 
челу Србије, а и њихових госпођа. ззто. 
јер |е живот човјеков везан са животом 
жене, па био он ма ко и ма шга. Уз сли- 
ке чланова српске владе, дони|ела је 
„Жена“ и слнку предсједника народне 
скупштине у Србији, Андре Николића. па 
и слику његове госпође. То нијесу групе. 
свака је слика засебна.

Има слика: Конференција мира у Бу- 
курешту. Разне слике из балканског ра- 
та. Има слика из најновијих арнаутских 
напада на Србију. Има слика поједи- 
них женскиња које су се нарочито исга 
кле: т ЈБубица Путник. супруга војводе 
Путника. — Љубица Луковић, предсјел- 
ница Кола Српских Сестара. — Кемпан 
Кат, предсједница Међународних Жепских 
Друштава. Ана Шау. женски свештеник.

Календар „Жена“ ста^е 1 круну, 1 пер- 
пер. Препродавци добијаЈу р :бат 33« 0. 
али поштарину сносе они. Но ко поручи 
1 комал, треба да пошље 20 пара за 
поштарину.

„Нова Библиотека“ У Биограду је 
ових лана покренута „Нова Библиотека“ 

популарно, јевтино издање одабраних 
дјела из свЈестке књижевности. Књиге ће 
излазити полум|есечно. Свака књша ће 
бити за себе цјелина, а имаће 100—150 
страна.

Прва књига „Капетанова кћи“ од А. 
Пушкина изашла |е из штампе и наишла 
на ванредан одзив тако, да се приређује 
и друго издање.

У сваком погледу солидно издање и 
јевтина цијена — књига 40 пара — учи- 
нили су да је ово једна од најпрострање- 
нијих књига у Србији. Да би го била и 
у свем Српству траже се повЈереници 
који бп свесрдно помогли овај корисни 
и симпатични покрет. Они имају за свој 
груд 25%- Моле се сви они, који би се 
хтЈели примити повјереништва да се |аве 
на адресу: „Нова Библиотека" Биоград, 
Коларчева ул. бр. 5.

Успомене генерала Стратимировића. 
Ова знаменита књига износи нам живот 
и јавни рад Ђорђа Стратимировића, који 
;е бпо године 1848. предсједник главног 
одбора и врховни заповЈедник српске на- 
родне војске, а који Је послије као по- 
литичаЈ) дуго д елао. борећи се за нрава 
српскога народа у Аустро угарској мо- 
нархији. Његов је живот био тијесно 
скончан са судбином нашега народа у 
другој половини прошлога сгоЈвећа. па 
зато су његове Ус.;омене уједно и дио на- 
ше историје. Свакн ће Србин ову књигу 
са особитим задовољством читати, јер њу 
провиЈава идеалан дух, који загријава ср- 
ца. — Стратимировић умро ,е у дубокој 
старости, концем године 1908, у Бечу. 
Успомене Стратимировићеве уредио |е за 
штампу његов син Ђорђе, а издала их је 
сад штампарија „Адрија“ у Бечу (\УЈеп, 
II., Јађогб1га$5е 52 В). Успоменама су до- 
дана многа интересна писма српских и 
хрватских одличних мужева, па и друга 
обилата и драгоцјена историјска грађа. 
У кн.изи има два лика Стратимировићева: 
један из године 1848., као врховни вожд 
српски. — а другн као старац од осам- 
десет година. Књига је великог формага 
и има 350 страна; цијена јој |е 5 круна 
или пернера.

Забавник
Женска Јвепота као јавна опасност. 

Прије више но 150 година побудиле су 
у Лондону три сестре Гурминг својом 
љепотом тако голему узбуђеност Јавно- 
сти, те шпесу см^еле појавити се на ули- 
ци. а да се не би свјетина око њих са- 
купила и својим дивљењем праву узбуну 
проузрочила. Хорац Валпале овјековјечио 
је гакав један случај својим цргежом из 
год. 1751., а мало касиије дознаје се. да 
је једну, на|љепшу од тих трију ђевојака, 
за шетње у парку Сан Џемс чувала вој- 
ничка стража од радознале и задивљене 
свјетине. Таква женска л.епота, што оду- 
шеви читаве масе пука својом појавом, 
ријетка је дакако, но прије и послије 
сестара Гурминг било је сличних слу- 
чајева.

Тако је у новије доба била са своје 
славне љепоте позната грофица Кастн- 
љоне. прва красотнца другог француског 
царства. Кад је по први пуга осванула 
на једноЈ свечаности у Тиљеријама, није 
сам ца,) Наполеон III. био дубоко погођен 
грофичином љенотом већ и сви присутни: 
глазбеннци престадоше свиратн, шрачи 
стадоше као окамењени, а све очи бија- 
ху непомично унрге у дивну жену, што 
се појавила. Касније се грофици Касти- 
љоне слично дешавало, не само у Фран- 
цуској. већ и у Лондону. Тамо је на пр. 
године 1862. у опери изазвала позорност 
свега опћинства. тако те је представа на 
позорници била посвема заборавЈБена. 
Истодобно са сестрама Гурминг није зао 
С1ала љешла Фанл Мучајеве, на су њеил 

многобројни обожаватсљи морали уде- 
шавати око ње на улицама чигаве кор- 
доне, да је сачувају од навале радозна- 
лог људства.

Један енглески часопис. који чаврља о 
јавној опасности женске љепоте, прича 
необичне стварм о Једној љепотици, која 
је у XVI вијеку жив<ела у Гулузи. Гдје- 
год би се у јавности показала, настаде 
права узбуна свјетине, па је само градско 
поглаварство морало подузети озбиљне 
МЈере за њену сигурност. Утаначено је, 
да се она смије нед;ељно два пута, приго- 
дом шетње, показаги становништву, но 
маса гледалаца морала |е с друге стране 
улице мирно гледати.

Љубавна чежња. Филозоф Артур 
Шопенхауер вели о овој појави. што се 
ВЈечно јавЈва у срцима људи ово:

Љубавна чежња (химерос) којом су се 
без престанка забављали пјесници свих 
времена, да би је приказали у разним 
нијансама. па ипак нису исцрпјели пред- 
мет, шта више. нијесу били у стању ни 
да га довољно обраде, — га чежња. ко.а 
уз посједовање извјесне жене доводи у 
везу представу бесконачног блаженства, а 
при помисли, да она неће бити његова, 
неизрецив бол, — та чежња и тај бол 
љубавни не могу да настану пз погреба 
једнога краткотрајнога индивидуума; го 
је уздах духа врсте, који у овоме гледа 
да добије или изгуби незамјењиво срел- 
ство за својс циљеве, ге због гога тако 
дубоко уздише. Само врста има беско- 
начан живот и због тога је подобна за 
бесконачне жеље, бесконачна задовоље- 
ња уз бесконачне болове. Све је ово, да 
кле, овдје, затворено у узаном срцу јед- 
нлга смртног: због тога није иикакво чу- 
до што му се чини, да ће му оно пре- 
пући и што никаквог израза не можеда 
нађе за слутњу, која га обузима, о бес- 
крајној сласти илп о бескрајном болу. 
Ово је, дакле, предмет за сву узвишену 
еротичну ноезију, која се нрема томе пе- 
ње у трансцендентне. надземал>ске мега- 
форе. Ово је тема Петраркина, предмет 
Сен Проа, Вертера и Јакова Оргиса. који 
се без овога не би могли ни разумјети, 
ни објасниги. Јер оно бесконачно циЈе- 
нење љубљенога бића не може се осни- 
вати на неким његовим духовним, уоп- 
ште објективним, реалним преимућствима 
већ и због тога, што она често нијесу 
љубавнику доста добр > ни нознага, као 
што је био случај са Петрарком. Једино 
дух врсге у стању Једа једним погледом 
оцијени, какву вриједност има она за ње- 
га п за његове циљеве. Велике страсти 
и настају обично на први поглед. јер 
„ко је икад љубио а ла нијс Јвубио на 
први поглед?“ вели Шекспир.

Важно је у овоме погледу једно мјесто 
у 250 година знаменитом роману СЈихтапп 
де АИагасће, од Матеа Алемана: Да се 
неко заЈвуби није погребпо да прође 
много времена, да се премишЈва и да 
пробира, већ само го, да се код онога 
нрвог и једног погледа сусретну нека 
уза;амна погодност и слагање, или оно, 
што ми овдје у обичном животу обично 
називамо симпагњом крви, а нашго о 
бично нагони неки нарочити утица, зви- 
језда. Р. II, 8. III, с. 5. Према томе и 
губитак дра!ане, било сунарником или 
њеном смрћу, значи за страсно заљуб- 
љенога бол, који Је већи ол свих осга- 
лих; с тога што је он трансценДентан, 
псшто се он њега ие тиче само као ин- 
дивудуе, него га дира у његовој еззепба 
ае!егпа, у животу врсте по чијој специ- 
јалној вољи и заповјести он и |есг овлје. 
Одатле је љубомора тако пуна патње и 
гњева, а исвлачење заљубљенога највећа 
од свих жргава. — Један |унак сгидисе 
свакога другог Јадиковања. само пе љу 
бавног; зато што ту не ЈадикуЈе оп. него 
врста. — У КалдероновоЈ „Велико| Зе- 
ноби и“ има у другом чину Једна сцена 
између ЗенобиЈе и Десциуза. у којој ова| 
каже:

„Небо! ти ме дакле љубиш?!
Зато бих Ја дао стогину хиљада нобједа.
Издао бих. и г. д.“
Бјелило и руменило. ОбичаЈ да се 

женске бијеле и румене, дагира се нз 
најсгаријих времена. Тако кажу, да су 
још Јовине кћери употребл»авале неки 
маз. који бјеше направл>ен од растока; 
а кад јс краЈћ Јеху смотрио краљицу Иза- 
белу са намазаним лицем на прозору, 
заповједио је да је баце доље. Из овога 
се види, да су се женске на истоку још 
у најстарија времена бијелиле и румениле. 
У њих су важиле велике црне очи од 
вајкада као нешто лијепо и кад би их 
што већим начиниле, маззле су свуд у 
наоколо трепавице. Осим тога знале су 
оне још и друга разна средства, да до- 
тјерају своју л>епоту. Стари.м Грцима е 
било мазање лица нознато још за ироЈ 
ског, јуначког доба. Па и сгари Нијемци 
су употребљавали неку врсту мастн, 
којом су л.уди и жене често мазали своју 
косу да буде црвена; и Римљани су 
се радо овом служили; цар Каракала, 
који бјеше Ни|емаима наклољен. мазаше 
сам собом сво.у косу исгом ма.ићу.

Животиње и земљотрес. За потреса 
земље у Неапољу, год. 1805.. почела су 
говеда, мало часака прије потреса рика- 
ти. Овце су блејале и покушавале су ла 
побјегну из ограде, а неки пси пробудили 
су силом своје господаре. Ове појаве 
није тешко протумачиги. особито код 
вулканских појава, које су проузроковане 
експлозијом гасова у унуграшњости. Рим- 
ски нисац Елијан, који |е описао потрес, 
што је разорио Хелику. прича: када је, 
год. 373. нр. Хр. уздрмана Ахоја, пет 
дана прије пропасти Хелике, сви су ми- 
шеви, лисице, змије и друге животиње 
сличне врсге у велнк ч мн.ожини нашле 
се па пугу, ко н води у Кореју. НаЈне- 
сноснији су. при гаквим приликама, 
пси. У Месини, год. 1783, било је зави- 
|ање њихово тако страшно, да су их 
Јвуди морали убијати. И пгице у зраку 
сподадне страх. За вриЈемс калабријскога 
нотреса 1783. летјеле су оне у наеколо 
и нијесу никако хтјеле да се спусте на 
земл>у. Год. 1857. преплашили су се у 
Алгиру славуји и друге ПЈеначице тако, 
да нијесу уоншге НЈевале дуже вријеме. 
Морске рибе. које живе иначе на дну 
морз, излазе за вријеме потреса на но- 
вршину. Хумболт прича, да су крокодили, 
за вријеме потреса 1805, бЈежали из 
ријек•: Ориноко у шуму. — Докази, како 
живогиње ингензивно осјећаЈу геолошке 
феномеме.

Под папучом. Знамо да се изразом 
„сгајати под папучом“ хоће да означи 
власт, надмоћ жепе над мужем. Симбо- 
лични тај значај напуче, ијш сандале, 
пресгарје. Код Индијанаца значи шил»ање 
сандале покоравање дотичној особи. ко- 
јој се сандала шаље. И код Грка и Рим- 
љана није био овај змачај непознат. У 
Аристофаној једној комеди и пријети же- 
на папучом мужу. Код ;едног римског 
књижевника читамо о слици амора, са 
са сандалом о љевиии. којз носи натпис: 
„Јиз теит аћеп 1гадо“. (Предајем своје 
право другоме). У Енглеској ,е и данас 
обичај погдјегдје. да. кад нови брачни 
пар улазн у нови св >| дом. жена баци 
папучу за својим мужем. Успијс ли, да 
му сг|ера шешир с главе, го значи да ће 
муж „доћи под папучу“, т. ј. да ће пот- 
насти под њену власт.

Изашао је из штампе:

општи 
имовински здноник

ЗА

КРАЉЕБИНУ ЦРНУ ГОРУ

НАЈНОВИЈЕ ДРЖАВН0 ИЗДАЊЕ

Цијена 4 перпера

Може се добити у књижарница- 
ма: на Цетињу: В. Мартиновића, 
А. Рајнвајна;у 11одгорици: Косте Кр. 
Станиђа, Рунда и Загоре, II. Ву- 
котића и Комп.; у Никшићу: 1.1 Ј. Г. 
Лаковића; у Колашину: Кујачића и 
Тошковића; Андријевици: Јована 
II Јаровића.
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