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ЦИЈ ЕНА:
за Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 

5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА ЦРНУ Гору БРОЈ 10 ПАРЛ

ЗА Стране Земље БРОЈ 20 ПЛРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ

СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ

ВЈЕСНИН
АДРЕСА:

„Вјесник“ Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ58Е:
„УЈебтк*  СеИЈ&пе (Моп(епецп))

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника“ 
А ПРЕТПЛАТУ II ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ 110 ПОГОДБИ

Цетиње, 22. новембра
У свијету нико више не спори 

да смо побједитељи. Мало ко нам 
одриче право на крваве тековине. 
Ако ко и пориче, чини то из па- 
кости, а без иаде, да ће нас моћи 
озбиљно оштетити.

Двије српске краљевине у посје- 
ду су плодова мука својих вигеш- 
ких синова. Оне сада са задовољ- 
ством могу на себе примијенити 
сгаре латинске ријечи: ђеаб розј- 
Јеп1е8!

Много смо се патили, много смо 
мука видјели и невоља преко главе 
претурили, али смо стекли и такве 
добитке, којима је значај у толико 
важнији и вриједност у толико за- 
машнија, у колико смо свјеснији 
чињенице, да су огромне биле о- 
пасности и готово несавладљиве 
препоне, које смо ломили на путу 
кауспјесима. Било је и таквих теш- 
ких дана, кад су и оптимисти мора- 
ли да клону духом и да очајавају, 
држећи да је све пронало. Било је 
критичних гренутака, кадјеодједне 
случајности или од неповољна о- 
брта прилика у свијету зависила сва 
наша народна срећа, наша судби- 
на. Што даље будемо одмицали 
од исгориских дана велике балкан- 
ске драме, све више ћемо увиђати, 
у каквим смо се страховитим опас- 
ностима налазили, о каквим је тан- 
ким и ништавим кончићима висио 
српски опсганак У упоређењу са 
поднесеним тешкоћама и мукама 
наши добигци нчјесу велики, али су 
ипак у извјесној мјери неочекивани 
кад се има у виду, шта се све пре- 
дузимало и ко је све био врбовао 
и адске и небеске силе да их бу- 
демо лишени. Сазнање замашаја те 
опасности, кроз коју се барјак срп- 
ског имена и мисли пробио и кроз 
лавиринт Санџака, и кроз нечувену 
сплетку подметнуге Арбаније, н кроз 
натурени рат због Маћедоније —

ПОДЛИСТАК

Петар ПетровиЂ — Његош')
Благо томе ко довијек живи 

имао се рашта и родити!
Вјечна зубља вјечне помрчине 

нит’ догори нит’ свјетлости губи

Љегош је почео пјевати још као младић 
и то под утицајем Спме Милутиповића м 
Лукпјана Мушицкога, каснијесе ослобађа све 
више сваког утицаја и даје орнгиналпе ствари 
од велике вриједпости. Сав његов књижевни 
рад можехо подијелнти у двије нерподе. У 
прву периоду нду пеке мање пригодне и ре- 
флексионе пјесме и опда збирке већих пје- 
сама у који.ча се по узору пародне појезије 
велича јупашгво Црногораца. То су збирке: 
Пустињак Цетињски, Лнјек јарости турске и 
Слободнјада. У прву периоду спадају и двије 
веће пјесме ј Кула Ћуришића« и »Чардак 
Алекспћа и збирка скупљених пародннх пје- 
сама »Огледало Српско«.

У првој периоди радио је Љегош под ути- 
цаје.м Симе и Мушицкога. а у другој периоди 
ослобађа се оп гога утицаја и ради само- 
сталпо.

У ову другу периоду иду поред мањих 
филозофских пјесама и грп његова главпа

•) У сарајевској „Српској Ријечи*  написао је 
В. Смиљанић овај прекрасни подлистак о нашем 
народном ве ликану Владици Раду. Ур. 

створиће у нашој души равнотежу 
између побједничког заноса и здра- 
вога хладнога размишљања о свему 
што нам предстоји.

Скромност је дивна црта срп- 
скога карактера.

Ловорике, којима сеокитише двије 
српске војске, неће правити над 
нашим главама хладовину, у којој 
бисмо лакше могли левентовати, 
заклоњени од сунца и зноја новога 
још тежега рада.

Побиједили смо љуте и опаке 
сатане српске самосталности, али 
уништили их нијесмо.

Подићи ће они глав7 из мрака 
подземних ровења и све ће поку- 
шати, да нас помету, да нам на 
путеве напрегка ставе пречаге и 
компромитују наше плодове.

У колико смо јачи, угледнији и 
славнији, у толико ћемо више има- 
ти пакосних завидљиваца и под- 
муклих душмана, који су зинули 
на ове дивне Србинове земље јуж- 
ног сунца, питомих планинских па- 
сишта, жетвом неисцрпних ораница 
и природних позиција од брда, 
која пркосе моћним туђинским ар- 
мадама.

Зато нам је сад прва брига, да 
се посветимо још бол>ем раду са 
удвојеном снагом и да хитамо на- 
претку, јер око нас је општа јагма. 
Вол»а нам не изостаје, пошто су 
нам успјеси разведрили душу и да- 
ли полет и храброст предузимљи- 
вости.

Русија и Бугарска
Официозна „Росија“ пише: У Бугарској 

се наставља огорчена борба између пар- 
тија. политичара и органа штампе у циљу 
да се утврди одговорност за катастрбфу 
која је постигла земљу. У тој борби тражи 
се не само жргва на коју би се могла 
сручити одговорност за националну не- 
срећу и слом земље, него се сем тога 
жели да се извуку из лекција прошлости 
посљедице за будућност.

У тој тежњи, по себи врло објашњивој. 
могао би се само да поздрави сваки по- 

дјела: Луча Микрокозма, Лажни цар Шћепан 
Мали и Горски Вијенац Луча Мккрокозма је 
религиозно-алегоријски епјев, у коме се по 
узору Милтонова Нзгубљеног Раја и допекле 
Дантеове Божанствене Комеднје онјева сгва 
ран.е свијета и отнад Сатане од Бога.

У енско-дра.мском спјеву Шћепану Мало.м 
слвка Љегош доба пустолова Шћенапа Малог, 
који се у Црпој Горн издавао за убијепога 
руског нара гетра III.

Ио сви ови нроизводи Његошеве нјесничке 
душе ностају незнатни и губе се у сјепи пред 
љегови.м главном дјелом >Горским Вијенцем«. 
>Горски Вијепац« )е један величанствен спјев 
у драмском облику, гдје Његош приказује 
пстрагу потурица у Црној Гори, чин, који је 
он сматрао једним дијелом оне титапске борбе 
Црногораца за слободу. У ово дјело унио је 
Његош сву своју душу и све своје пјеспичке 
у филозофске способности и створио је од 
н.ега најљопше и најоргиналније дјело, које 
је икад написапо на српском језнку. >Горски 
Вкјепац> учинио је свога пјеспика бесмртпим, 
и данас када се говори о Љегошу, говори 
се о њему као о нисцу »Горског Вијенца«. 
Религија, филозофија, морал, обичаји, све је 
то нашло израза у овом дјелу. У њему се 
огледа сав српски народ са својим врлинама 
и манама, опакав какав је у природи, борбен, 
жилав и јуначан, склоп разнишљању и ме- 
ланхолији. а опет весео и пун живота. Ово 
је дјело вјеран одраз народне душе. слика 

кушај за расвјетљење узрока пораза. да 
се не би поновиле погрјешке прошлости, 
које су одвеле Бугарску на нвицу пропас ги

По несрећи, у распламтјелим страстима 
и природној жељи да се рехабилитују, 
многи истински саучесници у бугарској 
катастрофи служе се недостојним клеве- 
тама надајући се да заведу јавно- мњење. 
Профани авантуристи руже у гњеву име 
Русије, и у својој безумној заслијепље- 
ности готови су да одрекну сву њихову 
прошлост, која је повезала крвним ве- 
зама и жртвама Русшу и Бугарску коју 
је она створила.

Тобожњи народ и његова вјера за њих 
су само инструменаг за политичке ин- 
триге; они су гогови да одбаце право- 
славну религију и да приме унију, у нади 
да имају више маха да начине бугарски 
народ простом играчком њихових себич- 
них махинација. На све те клевеге и не- 
достојне инсинуације Русија до сада ни;е 
одговарала, чинећи разлику између Бу- 
гарске и бугарског народа и налазећи 
да ће ту узбурканост на самој површини 
националног живога сами Бугари савла 
дати и сузбити та| фалсификат, као народ 
снажан и пун животне снаге и да ће 
изаћи на крај са садашњим несрећама, 
па показати мођ препорођа|а. који ће 
увијек наћи симиатнчну пом. ћ Велике 
Руси|е.

А што се тиче улоге Русије, коЈа би 
има ;а да принуди Бугарску да закључи 
војну конвенцију са Србијом и односно 
везеизмеђу бугарске мобилизације и паше 
пробне мобилизације. да ли је потреба 
да речемо да је то све од ирве до по- 
сљедње ријечи чисга измишљотина као 
и цитирање говора руског мипистра вој- 
ног, који |е у своје вријеме категорички 
демантован?

Далеко је од нас и помисао, да понав 
љам > ријечи бечког лпста. Да ли је мо- 
гућно за свето чинити одговорним Крал»а 
Фердинанда? Не. он не може одговарати 
за оне који клеветају свога владаоца гако 
безочно и тако невјешто ие мислећи ни 
на тешкоће и грновигост новог проблема 
а нароч 1го на поправке бугарских инге- 
реса. пнти може одговарати за оне из 
те клике који говоре у име његово. Ми 
посмаграмо хладнокрвно и са потпуном 
м Iрноћом анти ■ руске а1 итације у Бугарс кој. 
потпуно уби еђени да им «е постанак вје 
штачки. као и да је немогуће њеним по 
литичким управљачима да за дуго вријеме 
одвоје од нас народ бугарски. Прошло 
искуство рјечито нам свједочи да анти- 
руске агитаиије не могу ухватитп дубоко 
коријена у Бугарској и да ће прије или 
послије бугарски народ поћи познатим 
му путем, који ће га одвести ка Русији, 
која |е увијек спремна да му иружи брат- 
ску руку.

Ми међутим не можемо а да не учи 
нимо нашу примједбу политичким упра- 
вљачима у Бугарској који теже бугарској 

вјерна онако, како је го могуће даги само 
великим и генијалним пјесницима.

Дикција у »Горском Вијенцу« нма чисто 
народни колорит, говор, комнарације, фами- 
лијаран начин изражавања све је го онако 
како је у истини у народу. А када се пјеспик 
унусти у високе филозофске рефлексије или 
кад се. нрепусти осјећајима, гада дикција расте, 
док не доће до узвишенога лирскога гона, и 
то су онда она мјеста узвишепе лирике, мјеста 
која су гако висока, а онет тако нриступачна 
срцу, да заокуие све наше осјећаје и паша 
душа тада трепги оним истнм акордима, који 
су одзвањали у нјесничкој души. Онда оснм 
тога Љегош умије ова лнјена мјеста надопу- 
пити којом њежном сликом израћепом овлаш 
само са неколико умјетничких потеза и го 
опда надопуњује и увећава хармонију ових 
п онако прекраспих мјеста.

Двкција је мећутим само један дпо опога 
што даје љепоту и вриједност Љегошеву дјелу; 
главни елементи који дају ту вриједност и 
њепоту јесу дубоке филозофске мнсли и спажни 
патрноски осјећаји.

Најпрвје ћемо говорнтн о Љегошевим фн- 
лозофским идејама, јер су оне опће и обу- 
хватају цијело човјечансгво, с^^свијет.

Као филозоф Љегош је песпмиста. Он држи, 
да је овај живот један мучан и болестан сан, 
који сили прелаз између два живота, нли 
бо.!»е мучан нрекид у једном животу. Упоре- 
ђујићи живот са сном Љегош долази до тога, 

надмоћности Они се сада не зустављају 
на клеветничкој борби у границама Бу- 
гарске. Као што тврди једна депеша 
Петроградске Телеграфске Агенци|е. беч- 
ки лист од утнцаја, „Рајхспост*.  објавио 
је чланак под наслово.м „Тајна“ о руској 
припремној моблизацији у коме се налазн 
једно саопштење из надлежног бугарског 
извора. Осгављајућн одговорносг за тај 
навод поменутом бечком листу, морамо 
да прпмијегимо. да његов тон н садржај 
личи много на оно шго су рекли и одо- 
бравали људн који су сада на површини 
полигичког живота у Бугарској. Истина 
је да ти људи у исто вриЈеме увјеравају 
руску владу да су далеко и од помисли 
да оптужују руску владу ма за шта било 
и да желе најинтимнију заједницу идеја 
са нама. Извјесно друкчија увјеравања 
чују се у то исто вријеме у друго| прије- 
стоници. која су можда и ираћена дис- 
позицијама којима се доказује њихова 
искреност. Ми то остављамо онима који 
хоће да повјерују таквим поступцима.

Ми нећемо ла се мијешамо у унутраш- 
њи живот Бугарске. Ми признајем ) ње- 
ној влади нраво да избере пут, који сма- 
тра за најиодеснији, али да би нзбјеглп 
опгужбе и нрожмати осјећа|има дубоког 
сажаљења према бугарско.м народу, чијз 
нам судбина није индиферентна. желимо 
да нас Софија добро разумије, да Русгца 
неће ни за ким ићи иутем политичких 
интрига и двосмислица. Од мудрости нај- 
виших управљача Бугарске зависи рије- 
шење, хоће ли уштедјети себи једну о- 
пасну авангуру или ће у њој тражити 
своје лично учвршћење. Ако бечки лисг 
означава тачно извор овога изв ешгаја 
погребно је да се занигамо. која ће ли- 
ца бити нозвата да у својој будућпосги 
номажу Краљу Фердинанду у његовом 
теш.чом заЈкатку умирења Бугарске. Има- 
јући да браие свога суверена, они су 
поступили као његови непријатељи, јер 
номажући му таквом одбраном, они су 
само гежили да стекну благовољење стра- 
нпх слушалаца. Они не воде рачуна о 
достојанству владаоца независне Бугар- 
ске. Ми не можемо да вјерујемо у такав 
лажан нзвод. да ,е Крал*  Бугарске радио 
из осјећаја личног страха а не за добро 
своје земље, која је ностала његова нова 
отацбина.

Дневнин
Поздравили Краља. Српски офи- 

цири, који су са својим гарнизоном 
напустили Ђаковицу, поздравили 
су телеграфскп Његово Величанство 
КраЈва са заједничке, опроштајне 
вечере, коју су тамо пред полазак 
имали са нашим официрима. Гос- 
подар им је телеграфски веома топ- 

да су овај свијет и жнвот па крају врло 
сумњиве егзистеиције. Да вндимо сада у чо.му 
је тежиште оваковога иесиаистичког схваћања? 
Љегош |е у природи видио иепрестану опћу 
борбу I! промјепу (у толико се оп може саа- 
грати и Дарвиновим претходпиком), дакле у 
жнвоту јо непреегапа борба и опа је узрок 
свој тежипи п болу у животу и према томе 
гежншге Љегошева песимизма лежн у песн- 
мизму борбе. Пош.1>сдњи разлог ове борбе 
лежи у пекој моћпој пепозпатој сили, борба 
има дубоке метафизичке коријепе, који су чо- 
вјеку пепозпати а Љегош и пе покуш.чва да 
то пнтање потапко рнсвијетли, него као освје- 
дочеп покретач свега. — Љегош је као фи- 
лозоф био песимиега, но премда је његов 
песимизам грајпо увјерење једпога филозоф 
ског ума, ипак то није апсолугпи песимизам, 
који искључује свако оптимистичке схваћање 
и у Љегоша има доста и да речем, чак чпого 
оптимизма. Тај Љегошев оптимизам лроизлази 
из Љегове вјере у Бога и из његовога спаж- 
пога патрнотизма. Вјерујући у Бога Љегош 
претпоставља сасви.ч дошњедио и егзистенцвју 
вншег духовпог свијета; оп вјерује у бесмртиу 
човјечију душу, даље вјерује у копачпу по- 
бједу добра и према томе и у могућпост по- 
зитивне среће бесмртпих душа. А ово је до- 
во.кап разлог трапсцедептпом оптимизму.

Осим овнх главпнх и темељннх филозофских 
идеја у Љегошеву дјелу имаде још множина 
друјих мање внше у опшге познатих истипа. 



ло захвалио и напоменуо, да је тај 
растанак само разл\јењивање на јед- 
ној станици два кора једне и исте 
војске, која бдије над безбједнош- 
ћу заједничке српске Домовине.

Забава с игранком. Управа дру- 
штва „Цетињска Читаоница“ чини 
припреме за забаву с игранком, 
коју ће приредити у очи Никољ- 
дана ове год. у част имендана Њ. 
Величанства Краља Господара. Како 
дознајемо на забаву ће бити поз- 
вани од мјештана само чланови 
друштва.

Бечке измишљотине. Полу- 
службени бечки листови саопшта- 
вају, да су Ирна Гора, Србија и 
Бугарска, поред међусобног савеза, 
са Русијом биле закључиле тајну 
војну конвенцију.

Исти листови овијех дана дони- 
јели су вијест, да је Балкански Са- 
вез био бомба спремљена противу 
Аустро-Угарске и мира Европе.

Свијема је реченим бечким из- 
мишљотинама сврха, да се противу 
балканских држава, особито про- 
тиву Црне Горе и Србије створи у 
европском јавном мишљењу раз- 
дражење и да се исте представе 
као елеменат нереда и стална опас- 
ност по опште спокојство.

Балкански Савез није имао на- 
падачку намјеру противу сусједне 
Монархије. Он је према њој био у 
одбрани исто тако као што су и 
сада балканске државе наспрам 
Аустро-Угарске само у положају 
одбране.

Са Русијом није било никакве 
војне ковенције. То у Бечу врло 
добро знају. Драч п Скадар су 
јавни докази.

Излишна брига. Чешки лист 
„Час“, који се у очи бојева на Бре- 
галници много био бринуо за суд- 
бину Србије и истој савјетовао да 
не улети у „братоубилачки" рат, — 
сад се опет брине за судбину бу- 
дућих односа међу српским кра- 
љевинама. Натура се за непозва- 
нога судију и даје савјете, које ни 
једна ни друга страна не тражи 
нити их сматра, у овим данима, за 
корисне. Ми бисмо га молили, ако 
искрено словенски осјећа, да нас у 
томе погледу поштеди од својих 
брига и савјета. Потребно нам је 
мало времена да данемо од мука 
и терета два велика рата. Излишно 
је расправљати питања, која су 
природом ствари већ расправљена 
у духу народних жеља. Односи 
међу српским краљевинама биће 
вазда онакви, какве буду захтије- 
вали највиши интереси Српства. Ис- 
кључена је свака могућност да би 
се друкчије могло и мислити, камо 
ли радити.

Другн еломенат, који даје врнједност н 
особнго љопоту и популарност Његошеву дјелу, 
јесу љегови нскрени патриотскн осјећајн.

Његош је дубоко прожег иствнском љу- 
бави прома своме пароду, све друге осјећаје 
иотнснуо је патрнотски осјсКај, који је јачн 
чак и од вјерскога. Љегош је потпуно лучио 
вјеру од нацнонализма, а нацнонаднзам је 
узднгао над вјеру и учинно га је својом 
вјером.

Иатрнотиадм Љегошев тако јо снажан, да 
убдажује н шегов филозофскн песнхнзам и 
упосн досга оптимнзма у његове рефлекснје, 
које би иначе биле пуне мрачнога располо- 
жен.а и крајњега песимизма. Љегош је у жи- 
воту н.нао и сувнше разлога, да буде песи- 
миста, али силна вјера у моралпу н физи- 
чку снагу српскога народа, вјера. да је тај 
народ, који је за дугог робовања показао 
дпвну снагу, достојап боље будућности и да 
је довољно јак, да ту будућност извојује 
и заслужи, све то ннје му допустило, да 
загази у мргодпо и мрачно расположење, него 
му је давало снаге за истрајан рад. Па на 
нокон Љегош је увидио, да нн ненрестана 
борба ннје пајвеће зло, у борбн ће народ 
очеличитн н познатп своју снагу. а без борбе 
нема па концу нп прапога напретка.

Најввшн Љегошев ндеал био је ослобођење 
и уједнњење свега Српства и стварање нове

Из народа
Свечаности у Пећи

Пећ, 8. новембра
У пошљедње вријеме доживј.чмо двије 

прославе: прославу годишњице ослобо- 
ђења 18. октобра и ирославу стогоди- 
шњиие рођења Владике РадаЗ новембра. 
ОбиЈе прославе прослављене судостоЈан- 
ствено и као што треба; и за једну и 
другу лриређивачки одбор, на челу са 
предсједником општине. уложио је много 
труда и много разумијевања. као да је 
сличне прославе од давнине славио.

На дан прославе годишњиие ослобо- 
ђења бијаше сва варош искићена заста- 
вама и зеленилом, а војничка музика, која 
|е нарочито тој слави нрисуствовала, о- 
билазаше градом. У 9 сати прије подне 
бијаше свечано благодарење у Патријар 
шији носли е ко1а је држао пригодно 
слово г. прото Спасоје Поповић. Сврше- 
так благодарења огласише топови. По- 
слије то1а бијаше нримање у војном ста- 
ну, честитање примаше предсједник оп- 
штине, који Је том приликом поздравио 
госте са стране и у свом говору истакао 
значај ове прославе. Послије подне би- 
јаше народно весеље, које се продужило 
све до у мрак, кад се освијетли варош 
хиљадама свијећа н ламлиона и Пећ пли- 
ваше у мору св еглости. Најљепши ефекат 
даваху сјајно освијетљена минарета мно- 
гобројних џамија, која весело гораху ве 
селећи се са својим вјернинима дану 
ослобођења. У вече је био банкет у хо 
гел „Европи“. На банкету присуствовало 
је преко 150 најугледнијих грађапа и чи- 
новника пећских. Међу првацима мусли- 
манима видјесмо г. г. Муфгију, Мидеризе, 
бегове Махмутбеговиће, бега Соколовнћа 
и још многе друге аге и бегове. Пред- 
ставннк католичког становништва бијаше 
отац Климент Мираји. Од Срба прису- 
ствоваху пајвпђенији грађани на челу са 
г. г. прогом Снасојем Попрвићем, оцем 
игуманомМаксимомПавиЦевићем и другим. 
Прву здравицу подигао |е г. генера I Р. 
Вешовић у здравље Њ. В. Краља и Го- 
сподара и Владајућег Дома, послије чега 
је слиједило френетичнб клицање, а му- 
зика интонираше химну. Послије говора 
г. генерала изрекао је здравицу г. пред- 
сједпик општине за здравл>е оба српска 
В.чадара и Њихових Домова и српског 
народа. Послије су се низале здравице 
редом, најприје за здравље г. ген. ађуган- 
ту. сердару Јанку Вукотићу, који је први 
с нашом побједоносном војском ушао у 
сгару српску задужбину Патријаршију. 
Значајну здравицу нодигао је капетан 
српске војске г. Јовановић, који је гово- 
рио о значају ослобођења, излажући гра- 
ђанима свију трију вјера што је то сло- 
бода, и шга се има од ње очекивати; 
није — рече снмпатични говорник—сло- 
бода, да се пречишћавају стари рачуни 
и сгаре омразе, већ је слобода у томе, 
да сви грађани својски пораде око на- 
претка свога града, у л>убави и оданосги 
према своме љубљеном Краљу и Огаџ- 
бини. Ова) говор саслушан је са великом 
пажњом и по 1раћен бурним одобрава 
њем. На ову злравицу одговорио је гра- 
ђанин г. Јован Анђелковић с мотом: счо- 
менуло се не врнуло се; нема — рече — 
међу нама више никаквих обрачуна, ми 
смо сад сви једнакн и равноправни и 
свима нгма је на уму корисг и процват 
нашег град I и иаше Отаџбине. Најсвеча 
нији је био тренутак кад су читани теле- 
графски поздрави, у првом реду честит- 

величапствене ере српске. Он је радио сввм 
жаро.м на оствлрењу гога узвншеног идеала, 
нодизао је у клонулој браћи њнхов пацио- 
нални понос н улијевао им паде на ослобо- 
ђрње. Особито с велнком љубави радио је оп 
међу онесвнјешгеним муслвманским дијелом 
нашега народа, да га новрати у крило старе 
народносги. Он је желио, да види свогу 
мећу браћо.м у којима једна крв кннн и коју 
јс једно млнјеко задојило и једна мајка од- 
њихала, он је жели да се Срби муслимапске 
вјеае освијесте и спомену старе славе свога 
народа, да сенрестлну туђити од своје браће 
и служитн туђину, а протнв свога.

Вндјелн смо како јо у Љегоша до савр- 
шенства бно развнјен осјећај љубави према 
српском народу, алн ту треба још спомепутп 
да његова љубав није била ограннчена само 
на Срнсгво, него је обухватила и све нгго 
је словенско. Оп је са великим снмпатијама 
пратио свакн напредак Словена, њнхови иде- 
али били су његови, па н он је снивао о 
ослобођењу и уједињењу свих Словена и о 
остварењу велике свесловенске државе од Ле- 
деног па све до Средоземпога и Црпога Мора. 
Када је 1848. у братској Хрвагској одушев- 
љење за народност и слободу парасло до без- 
мјерпих граница, пратно је Јћегош тај по- 
крет са љубаву и одушевљењем, сматрајући 
га почетком буђења н ослобођења Словена п 

ка Њ. В. Краља Господара. па г. генерал- 
ађутанта. сердара Ј. Вукотића, па честитка 
српског команданта из Ђаковице и још 
многе друге. Банкет је протекћо до ка- 
сно у ноћ у на:већем одушевљењу и ве 
сељу. Од страних гостжу ирисус! вовало 
је изасланство ђаковичког србијанског 
округа г. г. капетан Јовановић п поручмг.к 
Крстић. Од сгране ђаковичке наше он- 
шгине: срески капетан г. А. Чукић и пред- 
с(едник оицЈТиие Крсга Кочорч^вић.

Дана 3. ов мј. у зору огласише три 
топовска мегка почегак прославе сгого- 
дишњице рођења највећег српског пјес- 
ника Владике Рада. Варош је сва иски 
ћена заставама и зеленилом. У 8 и ио 
саги изЈутра искупило се I рађанс1во свију 
Трију вјера испред војнога стана одакле 
је кренула ночасна чета на благодарење 
у Патријаршију, ту се придружило чети 
чиновништво п све искупљено грађан- 
ство те смо кренули корпоративно у 
цркву. Послије литурђије одржано )е 
благодарење и молепсчвије за здравље 
Њ. В. Краља Господара и свега узвише- 
ног Дома, а по томе је отац Максим 
држао слово у част Владике Рада као 
свешгенога лица. Послије литурђије при 
ређена је академија у славу Владике Рада 
у дворани основне школе. Најприје су 
ђаци отнјевали химну. за тим је управигељ 
наше гимназије г. проф Душан Вуксан 
држао бесједу у славу Владике Рада о- 
цртавши га исцрпно као владара и књп- 
жевника и расвијетливши многе моменте 
из Владичина живота и рада као вла- 
дара и као књижевника. што многима до 
тада не бјеше познато. Владика Раде је. 
рече, још у половини 19. вијека ишао за 
тим да оствари догађаје из 1ОД. 1912/13 
кад је у договору са Бушатлијом. Гра- 
дашчевићем и Јелачићем хтио да осло- 
боди све Српство и да га уједини. Говор 
је саслушан с пажњом и ускликом: „Сла- 
ва Владицн Раду“’ — Нз даље )е г. учитељ 
Александар Бојовић декламовао влади 
чину „Црногорац к свемогућем Богу“. а 
г. Војводић одиграо је одлично с г. г. Ј )- 
сифом Вукићевићем, Ннколом Минићем 
и Младеном Перићем сцену војводе 
Драшка из Горског Вијенца и на свеоп 
ПЈге допадање. За тим су слиједиле де- 
кламације и пјесме наших малишана ђака. 
које су од реда морали нонављати. По- 
слије тога слиједила је закуска. Домаћин 
г. предсједннк општине А. Поповић с 
прославним одбором настојао је да буде 
свак што љепше ночашћен и подворен. 
Том приликом дигао је здравицу коман- 
дант војног округа г. генерал Вешовић у 
здравље Њ. В. Величансгва Краља Го- 
сподара, која је примљена с бурним ап- 
лаузом и трокатним „Живио“!

Радо спомињемо да су на овој про 
слаки билн у велико-и бј5\7)У 
наша браћа Муслимани са својим прва- 
цима: Јашар-пашом н ШешиваЈ) бегом 
Шахмутбеговићем. који су и благодарењу 
прнсуствовали и одсто.али у Патријар- 
шији. Послије подне настављено је на 
родно весеље у просторијама основпе 
школе и мило нам је констатовати да је 
присуствовао велики број госпођа н го- 
спођица пећских, које су се у сличним 
приликама држале до сад доста резер- 
висано.

О приликама у нашем граду јавићу вам 
накнадно. Много је још тога шго би 
;ребало ла се среди и уреди, п мп се 
надамо, да ће наш нови предсједник оп- 
штине имати и вол>е и ум ети, да нашу 
општину временом учини првом у држави.

оствареља свесловепских идеала. Јелачнћа је 
поздравио С11.1ННМ запосом, као неко више 
бвће, као Меснју читаврг Словенскога Југа, 
соколио га н нудио му брагску помоћ Црпо- 
гораца, али и ту је дочекао само рушење 
својвх великих снова и идеала.

А сада да речем завршну ријеч о пјесни 
ку Горскога Вијснца Његош је за пас Србе 
оно исто што је Гете за Пијрице. [Ћегош је 
свестран више но ико у нашој лигрратури. 
11>рга запимају велики свјетски проблеми и 
он настоји, да у Својим дјелима даде јасне 
одговоре на њих. Разни покрети у васиопи, 
природи, човјечанству, папокон у поједином 
нпдивиду.му, све је то нашло дубоког нзраза 
у његовим дјелима. Он је даље патриота и 
ку.ггурни радник свога народа и своле је 
народу дао видно и одличио мјесто у своји.м 
дјелнма. 11>егош је нјеспик узвншене лирнке, 
која иде равно до срца, он је сликар душе 
и нрироде н нмао је савршено развнјсн осје- 
ћај за све што је узвишено и лијепо. За 
1ћегоша се на крају могу с правоа рећи ове 
ријечн, које су једном речене о Гетеу н 
које је г. Павле Поповнћ примјенио и па 
Његоша: »Зауставимр се. Мн смо додирпули 
многе дирке у намјери, да пробамо звук и на 
све њих дух нашега ијеспика одјекнуо је 
као какве силне гро.мке оргуље«.

Само радом, интензивним радом све се 
м оке постићи за напредак наше општине, 
на по 1ом и државе, сви смо сложни и 
настојаћемо да у свакој прилици номог- 
нем<> предсједнику. који је озбнљно прег- 
нуо да чини онако како треба. д.

ТелеграФски изејештаји
Њемачни инструнтори

Царнград, 21. новембра
Објављена је ирада којом се и- 

менује њемачки генерал Лиман, шеф 
војне инспекције, за вишег војног 
члана и команданта првог корпуса 
са великим одјељењем. — Бечкн 
Кор. Биро.

Деманти из Биограда
Биоград, 21. новембра

Пресбиро опровргава вијест об- 
јављену у новинама, о гобожњем 
уговору између Русије и Србије. 
Такође је лажна вијест да је српско- 
бугарски уговор био сачињен у три 
примјерка. Биоградски Пресбиро.

Арбанија промашила сврху
Ри.м, 22. новеабра

Приликом расправе о адреси у 
парламенту, Барзилај је говорећи о 
споразуму талијанско-аустриском за 
Арбанију изразио сумњу за бу- 
дућност исте због такмичења дви- 
ју нација, тврдећи да ту не вла- 
да љубав, већ подозрење. Разлог 
стварању Арбаније не иогађа свр- 
ху коју су имали иред очима, зна- 
чи затворити Јадранско Море Сло- 
венима. — Кор. Биро.

Због јучерашњег празника „Вјес- 
ник“ излази данас на по табака.

Разне вијести
Руска флота. Русија је отпочела гра- 

диги двије крстарице п шест торпиЈБера.
Италија помаже Турску. Из Царп- 

града јављају, да јс турски мнписггр фи- 
нансија закључио важну финансијску опе- 
рацију са једним талијанским трговачким 
друштвом. Та операциЈа је у есконтовању 
благајничких бонова са нарочитом гаран- 
цијом за суму од више милиона перпера.

МАРКО ДАК081/1Ћ, адвонат, "сГГ
канцеларијом у Катунској улпци бр. 112. 

п. п. бр. 54. 4—4

Даје часове на Клавиру, 
из францу- 
ског и не-

мачког језика. — Тражи се клавир 
под кнрију. — За услове упитати 
у кући Катунска ул., бр. 107., (преко 
од Црногорске Банке). п.п.бР.54. 2,з

ПРВА НИКШШКА ШТЕД1/10НИЦА
У НИКШИЋУ

упозорује све своје мјеничне дуж- 
нике, да што прије измире своје 
заостале обавезе, како би избјег- 
ли све евентуалне непријатне по- 
сљедице, које их очекују по истеку 
мораторијума, јер се тада неЋе 
према истима водити никаквих 
обзира.

Оним дужницима, који до исте- 
ка мораторијума буду уређивали 
своје мјеничне дугове, Штедио- 
ница им оставља на вољу да 
плаге само добит без припада- 
јуће отплате.
бр. 55, 1,3 УПРАВА.

П. п. бр. 15 9-50
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