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

5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА Црну ГОРУ БРОЈ 10 ПАРА

ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ

СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ
ВЈЕСНИК

АД РЕС А:
„Вјесник" Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
„Уквтк- СеШцпе (МоШепе^го)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника* 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 4. новембра.
Влада је послала овијех дана у 

најбогатији дио нашијех Нових Кра- 
јева, у цвјетну Метохију, комисију 
да учини премјер земЈћишта. да,к 
испита његову плодност. да утврди 
колико га је празног и необрађе- 
нога за уступање и насељавање, и 
да својом студијом створи осно- 

р вицу за брзо и правилно ријешење 
аграрнога пигања.

Извјештаји, које је комисија упу- 
тила Влади већ послпје првијех 
дана проучавања, пуни су усхи- 
ћења. Они превазилазе добро миш- 
љење ранијих познавалаца богаг- 
ства тога од Бога благословенога 
краја Српске Земље, који је припао 
Црној Гори, вјековној мученици 
српске слободе и независности.

Први дани комисијскога рада до- 
нијели су необично радосне резул- 
татс. Квалитет земЈвишта је одли- 
чан. На истој је висини вриједности 
са квалитетом земаЈБа у најплодни- 
јим дијеловима свијета, у великим 
низинама и равницама и воденим 
наносима ријека.

Све што је природа у изобиљу 
могла дати, ту је. Сви се услови 
за процват једног дивног краја 
наше отаџбине налазе на једном 
простору, у кругу равнога хори- 
зонта докле поглед може обухва- 
тити. Дуготрајни немар, перац и 
паучина петвјековне варварије на- 
слагали су на то неисцрпно злато 
галог запуштености, коју сада тре- 
ба да наше вриједне руке очисте а 
наша просвјећена управа да обла- 
городи и у томе дијелу Црне I оре 
да направи накит нашега култур- 
нога напретка.

Само на једном незнатноме про- 
стору у околини четири села близо 
Ђаковице нађено је преко 10.000 ра- 
ла плодне земље за обдјелавање, пу- 
сте и без власника, која се може од- 
мах уступати за насељавање. А гд;е 
је још сва Метохија, у којој се тај 
незнатни дио сасвијем губи! Али 
све је још несређено и запуштено.

Да би задовоЈБИла прве потребе 
становништва, Влада ће одмах от- 
почети вршити насељавање и при- 
скочити помоћ насељеницима са 
средствима за рад. Обиље богата 
посједа гарантија је да ће се брзо 
наћи разноврсна помоћна средства, 
која се Влади већ нуде и која она 
пробира да би имала у шакама 
солиднија.

Нама се отвара широко поље 
рада и зараде. Све што нам је за 
живот потребно налазимо сада у 
кругу граница своје отаџбине. Под- 
стицај се даје са врхова државне 
управе, која је озбиљно прегла да 
изврши најнужнији посао: да крене 
точкове општега напретка и даде 
им замах, који ништа више неће 
моћи зауставити.

Овијех дана завршиће свој рад 
још једна комисија, коју је Влада 
била образовала. I о је комисија 
састављена из четири мање, ко- 
јима је било стављено у задатак 

да попишу сирочад погинулих рат- 
ника и у рату онеспособЈвене си- 
нове Отаџбине. Комисија ће мар- 
љиво и савјесно свршити свој по- 
сао и Влади у томе погледу убрзо 
поднијети исцрпан извјештај, на 
основу којега ће се такође одмах 
приступити и ријешењу тога пеод- 
ложнога питања.ЗДРАВИЦА
Њвг. Вел. Краља, коју је благоизволио изговорити 
на вечери у Двору у част постављења новог Пећског 

Митрололита Господина д-ра. Гав^ила Дожића
Господо,

Оуткерди Кжг стШ 
п0ЈКослакн^р к*кр8,  
||рак0САакнк1\* ,к Х?тТ- 
ан к ко к'кк к в*кка.

Може ли бити љепшега дана за нашу 
аутокефалну православну цркву од о- 
вога, у који са нашега Цетиња опре- 
мамо данас у Пећ Високопреосвеште- 
ног Господина Митрополита дра Гав- 
рила Дожића. вриједнога сина ове зем- 
ље. на његову службу Богу и народу?

Високопреосвештени!
Кључеве од древних светијех и див- 

нијех храмова српских. које сам при- 
мио по милости Божјој из руку Моје 
побједоносне војске, предајем Вама са 
благословом Високопреосвештеног Го- 
сподина Митрополита Митрофана. да 
у њима новом великољепном свјет- 
лошћу скоро догорјели жижак кан- 
дила у првобитну свјетлост и снагу 
поджежете, да врата Мојијех храмова 
у пећској епархији српском свијету 
широм отварате, да се пр *д  дверима 
истијех Богу за српску слогу молите 
и да душе погинулих за њихово о 
слобођење побожношћу помињете.

Анђели небески. свети Краљеви и 
Патријарси, који у простору Ваше Бо- 
гохраниме епархије вјечним сном по- 
чивају. радоваће се кад под сводовима 
њихових храмовастане одјекивати пјес 
ма Божја, пјесма Србинова и молитва 
за здравље српскога народа и његову 
срећу. Изволите. Високопреосвештени. 
сљедовати примјерима Мој*х  славних 
предака, Господара ове земље, и бити 
надахнути према неправославној бра- 
ћи оном њиховом широком вјерском 
сношљивошћу, којом су се вазда од- 
ликовали.

Прва тамо Ваша молитва нека буде 
благодарност Богу за доживјеле ове 
срећне дане. за упокојење душа по- 
гинулијех Срба, као и онијех Срба, ко- 
ји су радом, трудом. жељом и молит- 
вама допринијели ослобођењу нашега 
народа испод Турака

Искрај та:<о дуго упражњеног прије- 
столаславних српских Патријарха учи- 
те Ми драги Мој народ кријепости и 
вјери православној. Угврђујте у њем 
љубав према Домовини. јер Пећ је 
била огњиште српске цркве и моћи 
српскога духа. Пећ је била српска 
Москва, а Москва је чедна мајка не 
само браће нам Руса, него и наша, јер 
она нас је бранила у мучним времени- 
ма и озаравала вјером у Бога и у по- 
бједу наше праведне мисли

Најљепши Божји храм на Балкану, 
Моје Високе Дечане, одржавајте у сја- 
ју и великољепности као свети израз 
и свједока српске побожности и ве- 
личине.

Подижући ову чашу у Ваше здрав- 
ље. Високопреосвештени, желим Вам 
срећан пут!Г0В0Р
Његовог Високопреосвештенства Митрополита Пећ- 
ског Г. д-ра Дожића, којим је Његовом Вели- 

чанству Краљу захвалио на здравици
Ваше Величанство
Премилостиви Краљу Господару!
Ваше велико благовољење и висока 

заштита, ко/е сам био стално пред- 
мет и онда када сам се бавио и- 
звањ граница миле ми Домовине, 
као и ова у моме животу најдра- 
гоцјенија част, да/у ми слободу, 

да р наЈвећој скромности изразим 
Вашем Величанству моју најтопли- 
ју благодарност.

Срећан сам, што ме је Ваше Ве- 
личанство, у путу Сво/е високе вла- 
далачке милости, благоизвољело 
назначити на службу у новодоби- 
веним крајевима, онамо, гдје си 
Ти, Краљу, Ослободиоче, прије го- 
дину дана са вазда побједоносним 
мачем храбрих Ти Црногораца раз- 
био и срушио тешке окове пето- 
вјековног ропства. и иодарио нашој 
браћи златну слободу. — Срећан 
сам, велим, што идем да служим 
онамо намо, гдје се, по узвишеним 
пјесничким изразима, пуним жар- 
ког родољубља Ватег великог срп- 
ског срца и генијалног духа, „дижу 
Дечани свети, молитва у њих 
присваја рај“; онамо, гд/е је слав- 
на Српска Патри/аришја, тај свеш- 
тени Јерусалим Српски и други 
историјски споменици, који ките 
срце некадашње Душанове Цареви- 
не. Срећан сам, што ћу у тим 
светим споменицима српске вели- 
чине ириносити најтоплије молитве 
Господу Богу за драгоцјено здрав- 
ље Вашег Величанства и Вашег 
Узвишеног Краљевског Дома; за 
срећу и наиредак миле и прошире- 
не Домовине, — Домовине, ко/у си 
Ти, Господару, и Твоји Славни 
Претци као најславнију жижу 
за ослобођење Сриства, испод ове 
свете српске Акрополе, са крвавим 
али свагда иобједоносним Марато- 
нима, Термопилама и другим бе- 
смртним дјелима — створили, уве- 
личали, проишрили и тријумфално 
прославили.

Нама, данашњој генерацији, пала 
је у дио најславнија част, најсрећ- 
ни/а улога, да иод иобједоносним 
скиптром Вашег Величанства осве- 
тимо Косово, да видимо ослобо- 
ђену историјску Метохију, ту дивну 
Српску Палестину и остале крајеве 
старе Србинове славе и величине.

У одушевљењу за толике сјајне 
успјехе свога Узвишеног Краља и 
миле Домовине; у осјећању свога 
светог позива према светој Матери 
Цркви и повјереној ми пастви; у 
схваћању своје свете дужности пре- 
ма Вашем Величанству и Домови- 
ни, као свјесни и одани син ове 
земље, трудићу се, да се са већим 
полетом, са већом вољом и са ве- 
ћом енергијом одам и посветим 
повјереном ми иослу, те да што 
боље и тачни/е одговорим узвише- 
ним жељама и надама Вашег Ве- 
личанства и оиравдам високо по- 
вјерење, ко/е сте ми милостиво бла- 
гоизвољели поклонити.

Као в]ерни служитељ Божјег 
Олтара, управљам топле молитве 
Господу Богу, да Ваше Величан- 
ство и Ваш Узвишени Краљевски 
Дом поживи на многаја љета за 
срећу и напредак а на ионос и 
дику Црне Горе и васцијелог Сри- 
ства.

Живио!

Оријенталне жељезнице
У једном од посљелњих бројева ита- 

лијанског листа „Ђорнале д Италија иза- 
шао је под насловом „Аустрија, балкан- 
ске жељезнице и Италија*,  овај лијеп и 
документован чланак из пера г. О. Фе- 
лићија:

Да би се могла сагледати огромна 
важност аустријског заузимања око пи- 
тања оријенталних жељезница доста је 
напоменути велике користи и привиле- 
гије које би дунавска монархија имала од 
тих жељезница. Гослодарица пруге од 
400 км. на српској територији, са прави- 

ма насљеђеним од Друштва оријентал- 
них жељезница. које их је добила од 
Турске, Аустрнја бн у прилог своЈе по- 
литике и своје трговине створила огро- 
ман инструменат којим би задала смртни 
ударац нолитицп и економији других 
држава, нарочито Италије.

Кад би га жељезница ностала аусгри 
ска, она би, наравно, ноставила ту свој 
администрагивнн персонал. То би била 
просто аустриска поплава у Маћедонији. 
Гај аустриски елеменат, будите увјерени, 
не би живио скрштених руку нити би 
мирно гледао на дим локомотнва кроз 
вардарску долину и пазио на ред вожње, 
него би сгварао политичку пропаганду 
аустриску у тим крајевима. Аустрија би 
се дала на све могуће игре, изговарајући 
се адмлписграгивним тешкоћама. У тим 
сгварима Игалијани у Аустрији већ су 
искусили каква је аустриска политика.

Какве су то административне гешкоће? 
Кад је објавЈвен рат између савезника и 
Турске, Србија је имала велику количину 
в.иона у Солуну, а ми сви знамо шта је 
Друшгво ори|енталских жељезница утоме 
пигању радило. Можете мислити шта би 
све Аустрија у сличном случају радила 
да оштети српске војне и политичке ин 
тересе? Па, с обзиром да би Аустрија 
имала права одређивати тарифе на же- 
љезницама, италиЈанска трговина трпјела 
би велику ш гету због намета аус гријских. 
И благодарећи томе праву аустриском, 
Срби|а би се понова налазила у истоме 
положају као шго је била и прије рата, 
т. ј. под економским притиском свога 
сусједа.

Да сјутра нешто искрсне царински рат 
између Србије и Аустрије. Срби|а не би 
могла пмати наде за извоз преко Со- 
луна. Аустрија би својим гарифама, које 
б I саобразила са тарифама својих >ке- 
љезница (на аустЈ.ијској територији). још 
впше стијеснила положај Србије. Осим 
тога, јадранска жеЈБезница. чи,е питање 
треба да ријеше Русија и Игалија, дошла 
би такође у питање и п>ен би задатак 
био нарпран тарифама аустријских же- 
љезннца. Једном ри|ечи, Аустрија би. слу 
жећи се в ешто својим правом, спријечила 
рлд п развитак јадранских жељезница 
На посЈветку ностоји опасност да би 
Аустри|а могла једнога дана интервени 
саги кад би се хтјеле градити нове пруге, 
на начин да омете прави циљ тих пруга 
и што више скучи српске економске 
интересе.

Сфећем пажњу на евентуалне компли- 
кашце које би могле настаги и ко|е би 
можда за цијело настале, ако Аустрија 
не нопусти здравим савјетима у пнтању 
ориЈенталских жељезница.

Куповина 51.000 акције Друштва ори 
јенталских жел>езница ни|е финансиско 
питање, него |е то полигичко питање од 
највеће важности. Осим Србије, осим И- 
талије, ту је заингересована и Европа. 
Огап^ пасћ ОзСеп се Је трансформирао 
Са висине политичких идеала снусгио се 
у долине економске борбе. Постао |е 
стотину пута јачи, т.ј. сготииу нуга опа- 
снији. Аустрија би, у случају усшехл. мо- 
гла казати, да је створила државу у 
српској држави.

Против тога аустриског мзневра днже 
се просто једно право. право државе ко- 
ја, по праву сувереност, жели да посту- 
па са приватним предулећима према сво 
јим постојећим законима. Према својем 
законодавству, Србија хоће да откупи 
оријенталске жеЈвезнице, које пролазе 
преко њене геригориЈе. Аустрија се не 
може томе прогивити а да не уврнједи 
сувереност Србије. У осгалом гу су и 
интереси Италије, а с Игалијом и инте- 
реси Русије, Француске, Енглеске.

Ново стање на Балкану отворило је 
нову еву мира, којсм се допушта свима 
народима да раде п да врше своју ак- 
тивност подједнако. Нико не може при- 
стати да Аустрија себи т/ ствара наро- 
чите привилегије.

ОС|вћа ли и види ли све го Консулта? 
Ми би то жељели. Нарочито баш с тога 
ш го прошле годипе, некако у оно доба, 
кад се расправљало о пигаи.у територи 
јалног изласка СрбиЈе на Јадранско Море, 
наше јавно мишл>ење. као и цијела зем- 
ља, подијелило се било у два табора, за 
и против Србије Ако је тада наш народ 
и наше јавно мишљење попустило влади 
у интересу Игалије, како је влада тада 
представљала, данас наше јавно мишље- 
ње и наш народ не би моглн мирно гле- 
дати да Аустрија притнску е један народ, 
који је данас фактор равнотеже, те према 
томе и мира на Балкану.



Из аустриских делегација
У пленарној сједници мађарске деле- 

гације министар иностраних дјела гроф 
Берхтолд, одговарајуђи на интерпелацију 
Јрофа Апоњија. рекао је, да се Монар- 
хија за|едно са осталим силама труднла 
да снријечи први балкански рат. Мини- 
стар износи своју акцију према Турској 
у цил>у да се иста одлучи на извођење 
рефорама Ако наша акција ни|е имала 
за ресултат да спријечи рат, то је кри- 
внца Турске. Али наш корак имао |е гу 
добру страну. што се између кабинета 
одржавала измјена мисли и на тој бази 
створен је доцније споразум великих си- 
ла за регулисање појединих питања и вас- 
постављање мира.

Ш го се тиче уговора између балкан- 
сквх држава, које |е нубликовао „Матеи*,  
министар рекао, да му о њнма, нарав- 
но, није учин.ено никакво званично са- 
Опшгење. У сваком случа»у сигурно је 
да мн нијесмо могли више учиниги за 
одржање мира, а да не пристанемо уз 
једну етрану, што би било противно на- 
шој градиционалној политици, јер ми не 
можемо да спрјечавамо слободан разви- 
гак балканских држава. Да би смо ра- 
дили друкчије наступила би таква ситу- 
аци а, ко|у би могли жељети само непри- 
|атељи Монархије, на име: ми би били у 
огвореном непријатељсгву са свима бал- 
кански.м државама. У осталом не треба 
заборавити да су те државе можда биле 
у увЈерењу да могу рачунати на помођ 
једне велике силе.

Што се гиче другог балканског рата 
не може нам се учинити пријекорда ми- 
јесмо све учинили како би спријечили тај 
рат. Сви наши посланици акредитовани 
код балканских држава имали су инструк- 
ције да енергично савјетују одржање ми- 
ра. Али наша је дипломатска акција мо- 
рала донекле имати резервисан карак гер 
иошто |е уговором између балканских 
држава. у случају неспоразума, улога ар- 
бигра била новгерена једној другој вели- 
кој сили Аугономија балканских држава 
и опирање да ма која од великих сила 
ограничи ту аугономију сачињавају тра- 
дициопални нринцип наше политнке. Ово 
је гледиште изражено и у говору грофа 
'Гиса 2. јуна ове године. Најбољи доказ 
да ми нијесмо жељели други балкански 
раI го је наш веома озбиљан напор да 
Румунија и Бугарска дођу до пријатељ 
ског споразума, тиме шго би румунски 
захтјеви били задовољени. а наша акција 
у овом правиу била је све до пошљедњег 
момента. Постојала је нада да би овај 
споразум спријечио изравнање осталих 
питања путем оруж|а. Разлоге, ко|и су 
учинили те пијесмо успјели. сазнали смо 
гек у пошљедње вријеме.

Делегаиија је одлучила. и ако је опо- 
зииија гласала у противном смислу, да 
ова одговор прими к знању.

Приликом дискуснје буџега министар- 
ства иностраних дјела изшестилац Нађи 
рекао ,е. да се из румунске „Зелене Књи- 
ге“ види, како је Монархија озбиљно 
савјеговала Бугарску да се мирним путем 
споразумије са Румунијом. Шго се тиче 
питања о ревизији букурешкога уговора 
о миру, извјестилац изјавл>ује, да је без 
значења што је Њемачка прнзнала буку- 
решки мир мало раније од Аустро-Угар- 
ске У сваком случају Тројни Савез је 
иајјачи протектор европског мира. (Пље- 
скање)

Гроф Карољи, ч.чан независне странке 
рекао је да се у пнтању ревизије Ње- 
мачка гако понашала као и да не треба 
водиги рачуна о нама, с тога се Руму- 
нија није на нас ни обазирала. Говорник 
изјављује да бисмо ми требали да водимо 
везависну политику. Наше министарство 
иностраних дјела нетреба да буде филија- 
ла берлинска. Г Берзевици говори о недје- 
лима почињеним за вриЈеме балканског 
рата. ко а су пмала циљ да на један 
бруталан начин измјене етнографске при- 
лике. Говорник износи лијепи успјех Ру- 
муније и изјављуЈ*е  како он дијели то 
мишљење. да ови успјеси прелстављају 
опасност за Угарску. Балканска криза 
потврди ча је увјерење о потреби одр- 
жања Тројног Савеза, а тако исто и одр- 
жања луалистичке форме мопархије. Сва 
ко попуштање у унутрашњости земље 
једној или лругој народности у монар- 
хији произвело би опаснос г за будућност.

Хенгслмилер одобрава политику грофа 
Берхтолда. За вријеме овога говора г. 
Раковски делегат из опозиције тражио је 
да се констатује кворум. Пошто јс утвр- 
ђено да нема довол.но броја делегата, 
сједница |е прекинута. На клупама опо 
зиције наста|с ларма Кад је сједница 
продужена жагор је понова отпочео. Г. 
Раковски ошгро пребацује предсједннку 
шго није употребио исто средство при 
ликом изванрелне сјелнице, која је била 
сазвана на захтјев опозиције. Г. Раковски 
је опоменут на ред. Г. Хенгелмнлер 
изражива над^ да ће преговври са Срби 
јом успјетн. Гроф Андраши изјављује? На 
мјесто И1ТО смо тежилн да се одржи 
статус кво. мн смо требали водиги поли- 
тику неутралности према хришћанским 

државама на Балкану. Говорник се слаже 
са тим. да треба одбацити формулу о 
незаинтересованости. а тако исто одо- 
брава што је створена арбанска држава. 
али вели да је говор грофа Тисезаври- 
јеме другог балканског рата једна по- 
грјешка/ Велике војне принреме биле су 
излишне, јер велико наоружање спрјечава 
рат. Говорник одобрава постунак монар- 
хије према Црној Гори и мисли, да би 
био постигнут већи успјех да смо чешће 
сами дјелали. Говорник износи велику 
важност Тројнога Савеза за монархиЈу, 
а нарочито што се тиче Мађара. Будућ 
ност Угарске била би упропашћена кад 
би Нијемцп били побијеђени и наша је 
дужност да ублажимо супрогност између 
Сила Тројнога Савеза и Тројнога Спо- 
разума. Говорник завршава позивајући 
грофа Тису да нађе начин како би се 
странке у Угарској бориле са мање же- 
стине, а позива и њега самога да не 
продужује акцију. ко|а пријети будуђности 
У|арске (одобравање опозиције).

Министар предсједник гроф Тиса го- 
вори побијајући пријекоре, који су учињени 
нашој спољној политици од стране го 
ворника из опозицнје, понавља да је 
принцип, који је руководиб нашу снољну 
нолитику, биоодржање мира и осигурање 
слободног економског развитка и неза- 
висности балканских народа. Што се 
тиче Русије још одавно у њој се опа- 
жају двије струје: с једне стране струја, 
ко|а тежи за освајањем и која данас 
представља своју хегемонију на Балкану 
у ублаженој форми, у облику протекго- 
рата. Кад год је ова полигика у Русији 
надвладала наши су односи са Русијом 
били запети; с друге стране у Русији по- 
стоји једна разборитија струја. према 
којој историска мисија Русије на Балкану 
своди се на то. да тражи ослобођење 
балканских држава. Односно ове мисије 
постоји могућност, да се између нас и 
Русије постигне споразум. У свакој при- 
лици, кад је руска политика дозвол>авала 
монархијн да према Русији води јелну 
политику пријатељску н пуну повјерења, 
ови су је фактори у монархији ноздрав- 
љени са највећом радошђу. Независна 
странка учинилајепрнјекор нашој спољној 
политици, да је она створила препреке 
аспирацијама Србије и тражи, да Србши 
учинимо уступке у економском питању. 
У том погледу, примјеђује говорник, било 
би интересантно знати како гроф Карољи 
нзмирује ово тражење са тежњама угар- 
ских аграраца. С друге стране независна 
сгранка замјера, што нијеемо поново за- 
узели Санџак. Односно овог питања ми- 
нистар-предс|едник понавља аргументе. 
коЈе је изнио гроф Берхтолд и који 
правда нашу политику односно Санџака 
и додао је: ми можемо помођи Арбанију 
на енергичнији начин, него шго би била 
ова проблематична веза Кад будемо при- 
тицали у помођ Арбанији то не треба да 
буде преко лапаиа планине Шаре. — Г. 
Раковскн члан опозиције доказује: пуг 
морем је слободан? Гроф Тиса нроду- 
жујући добацује: да ли он вјерује да по- 
стоји Дунав? (смијех) Не само да имамо 
море ако би. не ла| Воже, требали ла 
заштитимо наше интересе нротиву Србије 
и Црне Горе. јер ми немамо потребе да 
идемо морем или да ударамо на Шар 
планину, ми то можемо ријешити на 
другом бојном пољу (одобравање). Г. 
Раковски узвикује: Није само у питању 
Србија. Гроф Тиса, продужујуђи, мисли 
да до тога неђе дођи, али ако се појави 
потреба, ми ђемо регулисати нашу ствар 
са Србијом не у Санџаку, а такође не и 
на арбанској граници. него на мјесту 
много опаснијем но Србију. Министар 
предсједник одговарајуђи на замјерке 
које је гроф Андраши учннио његовом 
говору држаном прије другог балкан- 
ског рата поводом царевог телеграма из- 
јавио је: Догађаји су доказапи да се цар 
и овом нриликом инспирисао љубављу 
према миру, коју јеон тако често освједо- 
чио за вријеме своје владавине. Али када 
се сазнало за телеграм царев, јавно мње- 
ње ни|е могло да схвати цио његов до- 
машај. И ми нијесмо могли допустити да 
наше непосредне сусједе позивају на ар- 
битражни суд на један начин. који личи 
на поновно прокламовање неке врсте 
рускога протектората. Стога је било по- 
требно тражити обавјештења. — Мини*  
сгар говоређи о ревизији букурешкога 
уговора рекао је: Букурешки уговор о 
миру садржи неколико незгодних одре- 
даба, ко1е лишавају Бугарску плодова 
њених војних напора против заједничког 
неиршатеља и у толикој мјери, да 1>е вје- 
роватно завист дуго остаги у њеном ср- 
цу. С друге стране, један дио Бугара при- 
својиле су лруге државе, што представ- 
ља опасност за тешке компликације у 
будуђности. Било би у интересу самих 
балканских држава, да се је на некакав 
начин постигло, да се ублаже ове пре 
т|ераности букурешког мира. Стога је 
било правично што смо ми, а тако исто 
и Русија. потргли ово питање и за жа- 
лење је, што је код других Сила нрео- 
владала у толикој мјери жеља за миром. 
да је занемарен један велики европски 
интерес. Гроф Карољи каже да је Тројни 

Савез престао постојати ол момента, ка- 
да Њемачка није одобравала наше нам- 
|ере, то би се исто могло казати и за 
'Гројни Споразум. Миннстар предсједник 
правда поступање монархије према Срби- 
ји ради извршења одлуке Великих Сила 
по питању о албанској граници. Монар- 
хша. изабравши кратак пут, послужила је 
миру самом, Србији и хуманитету. Безоб- 
зирност према албанском питању, која 
се почела манифестовати, да је трајала 
још само неколико недјеља, повукла би 
за собом најстрашније посљедице у ху- 
маном погледу. Министар се нада, да ђе 
посљедње питање, које има да се регу- 
лише. бити риешено, на опште задовољ 
сгво и да ђе на тај начин актуелна фаза 
балканског питања бити приведена крају. 
Балканске државе имају у овом моменту 
дужност, да све њихове снаге посвете 
унутарњој консолидаиији, а нарочито да 
се уздрже од насиља према становници- 
ма који говоре другим језиком. Министар 
предсједник слаже се за мишљењем грофа 
Андрашија. да је Аустро-Угарска служи 
ла као посредник између Сила Тројнога 
Савеза и Тројнога Сиоразума и та ђе 
политика имати њене симпатије ако се 
од стране Русије у будуђности буде во- 
дила политика, коЈа није у супротности 
са балканском политиком монархије. У 
осталом многи симптоми доказују да се 
је у том погледу ситуација за посљедњих 
некокико мјесеци веома разбистрила. Са 
радошђу може се консгатовати, да лр- 
жање Русије у посљедње вријем значи 
поб;еду ове полигике. И ми би смо учи- 
нили велнку погрјешку, кад не би смо 
одговорили и кад пе би смо искрено 
прихватили полигику мира, кад се не би 
користили сваком приликом да прегова 
рамо с Русијом, да разјаснимо ситуаиију 
и да доведемо у складност наше акције. 
Министар констатује такође са радошђу, 
ла су се наши односи са Енглеском по- 
бољшали Исто тако не постоји ниједна 
чињеница, која би мутила наше односе 
према Француској ('живо одобравање).

Арбанашке границе
Париском „Тану“ јављају, да су велике 

несугласице избиле међу члановима ме- 
ђународне комисије за одређивање с|е- 
верне и источне албанске границе. Те су 
несугласице избиле још ирије него шго 
је комисија стигла у Призрен. Аустро- 
угарски и талијански делегати хтјели су 
да даду Арбани|и један пут, који везу|е 
Стругу са Дебром, а кога је, као шго је 
познато, саградила срнска војска прили 
ком посљедњег арнаугског упада. Томе 
су били нротивни руски и француски 
делегати. Како се нијесу могли да спо- 
разумнју, комисија |е морала да пре- 
кине рад. Француски и руски делегати 
су отпутовали у Призрен преко Скопља, 
а аустријски и талшански преко Албаније.

Обезбјеђењв од Арбаније
Биоградска „Правда*  пише:
Српска влала треба одмах да постигне 

споразум с Грчком и Црном Гором про- 
тив свих душманских умишљаја, што им 
пријете из лрбаније. па да заједнички 
учине представку великим силама, ла ар 
банашка држава буде оно како гласи њи- 
хово ријешење: „неутрална држава под 
контролом великих сила^, а не агентура 
за поткопавање Србије и мирнога сре- 
ђивања нових прилика на ослобођеном 
Балкану. Све гри интересоване лржаве 
треба упорно и неуморно ла на томе ра 
де код великих сила, те да се одмах у 
почегку спријечи у Арбанији свака једно- 
страна улога. и да се упути само на 
унутрашње уређивање, за које има и су- 
више дугогодишњега посла, ако се у он- 
ште то може постиђи.

Ми инсистирамо на томе, да се са на- 
ше стране ништа олако не пропусти, 
што се у Арбанији не слаже с улогом 
неутралне државе под контролом вели- 
ких сила, На ту контролу, коју су саме 
велике силе установиле. ми имамо права 
позивати се увијек против ма чијега по- 
кушаја. да арбанашку област употребе 
за посебне сврхе против интереса окол- 
них балканских држава, против мира и 
реда на Балкану. Тим правом српска вла- 
да треба непресгано ла се служи и да 
постшне споразум с Грчком и Црном 
Гором о заједничкој употреби тога ирава 
како би успјешније дјејствовале у том 
правцу.

А да би се акција савезничких влада 
што реалније схватила и разложно пред- 
ставила, ми понављамо, да одмах треба 
почети са захтјевом увођења међународ- 
не жандармерије. Нама је потребно. да се 
бар за иочетак почне са таквом контро- 
лом и да постоји неко. па ма то био 
и читав комплекс великих сила, ко ђе 
за ту Арбанију бар морално одговарати.

Њемачка на Дарданелима
„Самоуправа*  пише:
Јављено је ових дана да ће заповјед- 

ништво цариградским војним корпусом 
ускоро бити предато Једном Нијемцу, вој- 

нику. Војна организација Дарданела, као 
и војна одбрана Цариграда, налазиђе се, 
дакле, у рукама Нијемаиа. Њемачка, у 
ствари, добија на та) начин фактички 
протекгорат над Турском, а што Је главно, 
њена је политика при томе тако дјело- 
вала. да Је све то дошло иницијативом 
саме Турске. Требало ]е сачувати неокр- 
њене спољне знаке турског суверенитета, 
како би се Силе из ТроЈног Споразума 
могле држати на присгојној даљини, а 
то се. у овом случаЈу, успјело турском 
иницијативом. Дипломатски, Тројни Спо- 
разум је овдје предухитрен. Но, да ли ђе 
то бити од каквог утицаја и на коначан 
развој ове ствари, велико је питање. јер 
се борба води око великих интереса.

Успостављајуђи своју фактичку власт 
на Дарданелима и у Цариграду, преко 
једнога њемачког официра, Тројни Савез 
је све ближе својој намјери да завлада 
М. Азијом и путевима, који преко ње 
воде Индији. Најприје је дошао Трипо- 
лис, затим егејска осгрва, а сад Цариград 
и Дарданели. Триполис је правно веђ 
постао талијански посјед. Шго се егејских 
острва тиче, Тројни Савез напреже сву 
снагу да бар нека од гих острва. а по- 
главито Родос и Стампалија, осгану та- 
кође у талшанском посједу. НајпослиЈе 
дошли су под власт ТрОЈНОГ Савеза и 
Цариград и Дарданели.

Коментаришуђи велики свјетски значај 
овога посљедњег факта, ако би он остао 
и непромијењен, у страној штампи се на- 
рочито улара гласом на то, да Тројни 
Споразум, а нарочито РусиЈа, не могу 
мирно примити тај из темеља пољуљани 
5(а(и5 дио на европском Истоку. Овако 
ти страни листови о томе говоре:

Руска политика је стално вођена утом 
правцу да се не мијења 51а(и5 дио на 
Дарданелима. А ако би се хтио мијења- 
ти, да се го не догоди мимо вољу и на 
штету Русије, пошто би на тај начин 
руска вејна снага на Црном Мору била 
за увијек затворена, а руска трговина са 
западом била подвргнута утицајима, који 
би је стално могли угрожавати. Њемач- 
ки командант корпуса у Цариграду зна- 
чи управо то. Јер његово инсгалирање 
на мјесту заповједника свеколике цари- 
градске војске не значи само повреду 
части и достојанства Русије, него је оно 
једна видљива опасност по војну снагу 
Русије и по њезину трговину. Што се 
гиче Француске и Енглеске, и њихови су 
велики интереси тиме повријеђени. Утвр- 
ђивање Дарданела по њемачким плано- 
вима и под њемачким заповједништвом, 
па онда предаја турске војне снаге у ру- 
ке Нпјемаиа, што значи факгички протек- 
торат Њемачке над Турском, пије само 
повреда принципа равноправност и ог- 
ворених врага, него |е то и изигравање 
утицаја Тројног Споразума на Левант и 
брискирање његове свјетске политике, а, 
што је наЈважније, угрожавање његових 
магеријглних иптереса у М. Азији и даље 
на Истоку. Њемачка Је хтјела сгавити 
Силе Тројног Споразума пред свршен 
чин и сасвим унишгити њихову позицију 
на овој сграни. Хође ли Тројни Спора- 
зум допустити да Њемачка и до краја 
спроведе ту своју политику?

ОдговараЈуђи на то пигање, страпа 
штампа поглавито истиче како је сад на 
ред дошло једно од оних за Русију ва- 
жних питања због којих је она готова и 
ратовати. ПозиваЈуђи се на ријечи руског 
министра спољних послова, Сазонова, 
који је једном у једној прилици рекао, да 
ђе Русија раговати само у том случају 
ако би била нападнуга на својим соп- 
ственим границама или ако би се која 
друга Сила. осим Турске, хтјела егабли- 
рати на Дарданелима, страна штампа 
констатује. да је сад наступио овај дру- 
ги случај. |ер се Њемачка етаблира на 
Босфору и на Дарданелима, те ђе се у 
блиској будуђности видјети колико от- 
порне снаге има руска политика и коли- 
ко она може рачунаги на сво|е савезни- 
це. У сваком случају, веле, усгпех ТроЈног 
Споразума у овом питању зависи од ње- 
гове готовости да и оружЈем подупре 
своје захтјеве.

Дневник
Устоличење Пећског Митропо- 

лита. Нзегово Високопреосвештен- 
ство Г. др. Гаврило Дожић, нови 
Пећски Митрополит, отпутовао је 
у недјељу у своју дијецезу. Са њим 
је у Пећ отпутовао г. Мирко Ми- 
јушковић, Министар Просвјете и 
Црквених 11ослова, који ће тамо у 
име Краљевске Владе на сву при- 
лику на Никољдан извршити све- 
чано устоличење новога Митропо- 
лита.

Свечана аудијенција. Његово 
Величанство Краљ благоизволио је 
данас у 1 1 час. прије подне у при- 
суству Предсједника Владе, заст. 
Министра Иностр. Дјела г. брига-



дира сердара Ј. Вукотића, приллити 
у свечану аудијенцију новонаиме- 
нованог аустро-угарског посланика 
при нашем Двору г. Ота. Г. Посла- 
ник допраћен је у Двор и испра- 
ћен из истога са свијема почастима, 
које припадају његовом високоме 
чину.

Признање њемачком Јвекару. 
Недавно се нашаВлада обратила ов- 
дашњем царском њемачком послан- 
ству молбом, да јој се из Њемачке 
стави један одличан љекар на распо- 
ложење за помоћ при лијечењу за- 
осталих рањеникау нашоЈ Државној 
Болници. Највећим одобрењем је 
био упућен на Цетиње г. д-р Бри- 
нинг, оператер, којије прихватио по- 
вјерену му хуману дужност, вршећи 
је дуже вријеме на опште задовољ- 
ство. Ономад је г. д-р Брининг за- 
вршио свој тешки рад, те је јучетијем 
поводом имао част бити примљен 
у аудијенцију од Господара, који 
му Је топло захвалио на пожртво- 
вању и савјесности и за одличне 
услуге одликовао га Даниловим 
Орденом III. стелена. Господар је 
о подне благоизволио задржати на 
доручку царско-њемачког лослани- 
ка г. Екарта заједно са г. д-р Бринин- 
гом. На доручку су били присутни 
и наши домаћи љекари. Г. бриг. сер- 
дар Ј. Вукотић даје вечерасу „Гранд 
Хотелу“ вечеру поводом растанка 
с одличним њемачким љекаром г. 
др. Бринингом, који у нашој при- 
јестоници оставља најљепше у- 
спомене.

Наш извоз у Француску. Ови- 
јех даиа извезено је преко Бара у 
Француску из наше земље 12.000 
грла стоке, махом овнова. Извоз 
су учинили г. г. Вуко Вулетић и Ан- 
тоније Марић. У ту сврху дошли 
су били нод Бар нарочити паро- 
броди из Француске.

Југословвнсни проПлем
Полуслужбени листњемачке владе „К61- 

пјзсће 2е|Чипб“ доноси на уводном мјесту 
овај чаанак, датиран у Загребу 3. деием- 
бра по Н. к.: Наименовањем бана и на- 
ређењем новпх изббра за Земаљски Са- 
бор. повратило се у Хрватској и Славо- 
нији опет уставно стање и то послије 
једног прекида од читавих двадесет мје- 
сеци. Да ће овај радосан догађај убрзо 
доћи, видјело се већ из ријечи грофа Тисе 
које је изговорио у својој приступној 
бесједи као министар предсједник у зајед- 
ничком сабору за Угарску. Хрвагску и 
Славонију. Гроф Тиса сасвијем је тачно 
осјећао, да ће даље одржавање овако 
неуставног стања у интегралном лијелу 
земаља круне Св. Стевана само нанијети 
велике штете угледу Угарске, само мо- 
дерној установној држави, да ће јој то 
у иностранству шкодити, и на посљетку, 
да ће такво стање и настављање угње- 
тавања Хрватске само дати још више 
снаге. његовим противницима за даљу 
борбу против његовог и тако већ о- 
мраженог режима. Зато је гроф Тиса већ 
унапријед био одлучио да што прије за- 
кључи мир са Хрвагима. Међутим није 
била само ту воља грофа Тисе од тако 
одлучујућег значаја, колико жеља одго- 
ворних државника пјелокупне монархије. 
Мпнистар спољних послова гроф Бер- 
хтолд управо гоњен ол стране заступ- 
ника аустријске велике индустрије. тра- 
жио је да се ш го прије отклони угарско- 
хрватски конфликт како би пребио шго 
повољније поље за предстојеће царинско- 
трговинске пре оворе са Србијом, али 
рјешавањем хрватске кризе већ по сили 
прилика, морало се подстаћи и развити 
и питање југословенског проблема у ду- 
навској монархији.

Парламенгарни заступници аустријске. 
а нарочито чешке индустрије жалили су 
се. да усл»ед политике коју је водила 
Аустро-Угарска према балканским држа- 
вама. а нарочито због незадовољства 
које је владало међу хрватским и срп- 
ским становништвом у Хрватској. све се 
више и више потискује аустријска трго- 
вина из Србије њемачким такмичењем. и 
да Аустрија није у том положају да под- 
носи тако тешке жртве због државне по- 
лигике угарске олигархије. Аустријски ми- 
нистар предсједник. гроф Штирк указао 
је на то. да због политичког и закон- 
ског ванредног стања у Хрватској, стално 
виси изнад подобносги рада у бечком 
парламенту Дамоклов мач југословенске 
опструкције словенских, хрватских и срп- 
ских народних посланика из Далмације, 
Приморја, Истре, Штајерске, Крањске и 

Корушке, а уз то је још и заједнички ми- 
нистар фидансија, Билински, изјввио, да 
се на радну способност босанско херце- 
говачког Земаљског Сабора и стварање 
једне Монархији пријатељски наклоњене 
радне већине све догле не може ни ми- 
слити, догод се у Хрватској опет не у- 
споставн ред и не уреде односи. Из ових 
чињеница постао је за Монархију јасан 
велики знача| и важност која се придаје 
хрватском питању. као и поменута окол- 
ност, да ће се пристунајући ријешењу 
овог пигања истовремено развити и цио 
јужнословенски проблем у оквиру двојне 
МонархиЈе.

Па ипак сви напоменути разлози нијесу 
били за ову већ сада ријешену хрватску 
кризу толико важни као гледиште зајед- 
ничке војне управе. Хрватска и Славонша 
давала |е хабсбуршкој држави вијековима 
највјерније и најхрабрије војнике, који су 
на свима европским војиштима знатно 
доприниЈели слави и части аустријског 
оружја, а из овога истог народа никли 
су многи просланљени генерали, као на 
пр. Јелачић, Филиповић, Варешанин и 
др. Због ове политике угњетавања коју 
су кроз читава деценија у Хрватској и 
Славонији водили угарски власници, а 
ко;а ;е и од стране Беча била одобра- 
вана, почело се становништво ове гра- 
ничарске државе отуђивати од Монар- 
хије, а тај процес отуђивања био је сис- 
тематскп потпомаган од стране Србије.

У Аусгро-Угарској били су већ свикли 
да Србију у сваком погледу сматрају и 
с њоме воступаЈу као са „кантите негли- 
жабл“. са којом би се у случају нужде 
могло свршити док удариш длан од длан. 
А;|и догађаји носљедње године, те војни 
успјеси српске војске и знатно герито- 
ријално проширење Србије сасвим су 
друкчије и боље поучили оне на војним 
положајима у Аустро-Угарској. Да с ма- 
лим изузетком скоро сви политичарн 
данашње Србије теже за освајањем Босне, 
Херцеговине и Хрватске и Славоније, то 
је опште познзта чињеница, коју цјело- 
купна јавносг Србије ни мало не крије, 
а каквим |е намјерама прожета Србија 
наспрам сус|едне монархије, го се довољно 
јасно видјело из најновиЈИХ „Матенових" 
огкрића. То је у осталом све познато 
аусгро угарско) војној управи, и зато она 
рачуна са чињеницама. још прошлог љета 
дошао Је био изненадно у Загреб војни 
министар Кробатин, гдје је са корпуспим 
командантима п ђенералшгабним офи- 
цирима неколико сати водио повјерљиве 
разговоре, који су се односили на ове 
околности. и који су свакако имали ути- 
цаја п на политичку ситуацију у Хрват- 
ској. С обзиром на промијењену сптуа- 
цију на Балкану, Аустро-Угарска |е била 
принуђена да умножи своја југоисгочиа 
утврђења, да их изради, и да чување 
границе тако удеси. „да не буде примо 
равана. да приликом сваког политичвог 
тјеснаца сазчва своје резервисте" како |е 
то рекао војни министар 20. новембра 
приликом читања свог извјешта;а пред 
војним одбором угарских делегација. На 
војним положајпма гражили су са свом 
одлучиошћу што брже ријешење хрваг- 
ске кризе, при чему су. указу|ући на поз- 
нате приликеу руској Пољској, гдје руска 
влада због непријагељског држања пољ 
ског становништва стално мора да лржи 
несразмјерно велику војску, —заступали 
гледиште да се ријешење хрватске кризе 
— с обзиром на процес огуђивања који |е 
настао код хрватског и српског станов- 
ништва у Хрватској и Славонијн, — има 
извршити помоћу једне политичке стран- 
ке, ко!а има дубоког коријена у народу и 
која ће бити у стању. да у народу опет 
пробуди повјерење и ос|ећај своЈе при 
надлежности Монархији.

На основу ових околностп био је гроф 
Тисм принуђен. да без оклијевања по- 
жури шго бржем ријешењу хрватске кризе, 
и зато је морао по жељи ђенералштаба 
да помоћу у УгарскоЈ кра|ње омрзнуге 
хрватско српске коалгције изврши поново 
успоставл>ање уставног реда у Хрватској 
и СлавопиЈи, јер та странка сада ужива 
повјерење претежне већине хрватског и 
српског народа у Хрватској и Славонији, 
и због тога понајбоље одговара оним 
очекивањима која на њу полажу управни 
кругови Монархије. Гроф Тиса учинио је 
добар избор и што се тиче свога повје 
реника у Загребу, налазећи га у личносги 
барона Ивана Шкерлеца, јер Шкерлец не 
само што је за неколико недјеља умио 
стећи народну наклоност, него је стекао 
повјерења и код вођа политичких стра 
нака. Само својим хладно прорачунагим 
и објектнвним просуђивањем стварп. њему 
је пошло за руком, да се срећно извуче 
из свих страшно замршених страначких 
прилика, и да понуди згодну основу за 
поновно успостављање уставних односа 
у Хрвагској, н да послиЈе дугог времена 
опет изведе на прави пуг хрватска вла- 
дина кола, која су се била страшно за- 
глибила. У осталом ускоро ће се морати 
показати. да ли је бан барон Шкерлец 
и за будућност дорастао своме тешком 
задатку, који га очекује; а го је желити 
и у интересу ове тешко искушаване земље. 
као и у интересу хабсбуршке државе.

Одбрана Берхтолдовв политикв
Бечки „Фремленблат*  говорећи у увод- 

ном чланку о пошљедњем експозеу ау 
стро угарског министра иностраних дјела 
грофл Берхтолда, ве.чи да и ако су Порти 
још прије почетка рага одстране Аустро- 
Угарске давани савјети, да сиорове са 
балканским државама изравна мирним 
путем, и да својим хришћанским подани- 
цима испуии њихове оправдане захтјеве, 
Порта се ипак нше одазвала савЈетима 
грофа Берхтолда. и тада |е већ нашем 
министру спољних послова било јасно, 
да неће проћи без ратног конфликга, 
што |е гроф Берхтолд још у септембар- 
ским деле(аци|ама прошле године јасно 
истакао. када |е оно говорио о сијевању 
муња па Балкану. Он је још тада нро- 
рекао буру која се и догодила. Гроф 
Берхгочд Је могао то у голико лакше 
прорећи, шго је још тада имао у својим 
рукамз обав>ештења, чија су открића у 
„Матену“ побудила оишгу пажњу. Баш 
за то шго |е министру спољних послова 
био познат начип на који Је склопл»ена 
погодба нзмеђу Бугарске и Србије, он 
није хтио да узалудно покушава. да пу- 
тем млрних преговора добије ону сшур- 
ност относио самосталне Арбаније. коју 
смо и тако доцније ностигли. По српско 
бугарском тзјном уговору требао Је сје- 
верни дио Арбаније да ирипадне Италији, 
и како |е гроф Берхтолд у свом експо- 
зеу рекао, „Матенова*  открића пружају 
нови доказ, да су балканске државе из- 
вјесне наде полагале у једну велику силу, 
и због тога смо се палазили у очи бал- 
канских компликација. Нашој политици 
био је цил», да се ако је икако могуће 
изб.егне сваки ратни конфликт, али с 
друге сгране пак ие допустити никако 
помицање на нашу штгту, и тај програм 
«роф Берхголд је испунио.

Из данашњих говора министра спољ- 
них послова јасно се види, каже се на 
крају овог ч 1анка. да смо се ми с успје- 
хом трудили. да мирним путем одбра- 
нимо наше најближе интересе, и да смо 
ми и крај свих тешкпх околности то 
постигли. а да нијесмо изазвали ратне 
компликације, и коначно, да наше војне 
припреме и финапсијске жргве, које смо 
у ту сврху доприни.ели нијесу ни мало 
прешле оквнр потрсбе ла постигнемо 
свој циљ, који смо себи били поставили.

Из народа
Читаоница у Бијелом Пољу.

У Бијелом Пољу основана Је читаони- 
ца на дан стогодишњице од рођења Вла- 
дике Рада, која ће и носити његово име.

У управу изабрати су: за предсједника 
II. Бошковић управник царинарнице; за 
потпредсједника М Бакић. управигељ 
школе; за секретара А Станић. трговац; 
за благајннка II Мораковац. трговац и 
за књижничара II. Чујовић цариник, а у 
одбор Хилми бег Ка;абеговић, посједнпк; 
М. Дабетић, учитељ, и 'Г. Пајевић Трговац.

Разне вијести
Ограничење Арбаније. У дипломат- 

ском кругу у Лондону влада увјерење да 
ће ограничавање и органпзација Арбаније 
сад ићи без даљих неприлика и застоја.

Бугарске агитације. Лондонским лп- 
сговима сгижу из Софије многа писма 
у којима се на на;жешћп начин напада 
Срби.а због затварања бугарских школа 
и егзархи ске црквене управе. Већина тих 
писама потписана |е именима бугарских 
официра. Листови енглески неће да штам- 
па|у та писма због очевидне партајично- 
сти и жестине њихове.

Бугарски бјегунии у Арбанији. „Ал- 
банише КореспондешГ лобила Је вијест 
пз Валоне. да је там > приспио пароброд 
„Булгарија*  са 500 врећа брашна, и да 
је бугарска влада послала у Валопу 6јс- 
гунце пз Н >ве Србије м.-ђу којима има 
много Бугара

Корак цариградског патријарха. Ца- 
риградски пагријарх учинио |е корак код 
великог везира п министара против сус- 
нендовања свих грчких листова у Цари- 
граду шго би учипило рђав угнсак на 
грчки народ. Патри.арх је добио обећање 
да ће се ствар испигаги и да ће неко 
лики листови добиги донуштење да м >гу 
излазити.

Из аустриских делегација У комисији 
за спољне послове у делегаии.ама аустро- 
угарским кад се дискутовало о спољној 
политици изВЈестилац комисијски рекао Је: 
да је корак монархије учињен у Биограду 
поводомнапуштања стратегијских гачакау 
Арбанији без сумње донио великих услуга 
осигурању мира. Дипломатски успјеси у 
балканској кризи су плод истрајног стрп- 
љења. Мирољубиви принципи монархије, 
која се одрекла територијалног осваЈања, 
треба да јој донесу економско освојење 
Балкана. Г. Волф, Нијемац радикал, жали 
се да је балканска криза омањила пре- 
стиж монархије и да је Турска пријате- 
Јвица ТрОЈНог Савеза, увучена од стране 

држава пријатељица словенских уЈТројно 
Споразум. Г. Гауч тражи објашњење и 
корацима противу општинских чиновника 
у Трсту који су били италијански нода- 
ниии Министар-предсједник г. Штирк из- 
јављује да су предузете мјере нотпуно 
без националног антагонизма и гврди да 
је све то већа интимност између монар- 
хије и Игалије. — За вријеме дискусије 
министар спољних послова Берхтолд од- 
говарајући на питање делегата Крамаржа, 
да ли |е наш министар у Софији утицао 
на иут г. Данева у Петроград, изјављује, 
да може категорички рећи да није. Ии 
гроф Тарновски ни икоји други члан 
наше дипломатије није чинио никаква 
утицаја на пуг Данева у Петроград Ми- 
нистар |е такође одбио тврђење Крамар- 
жово да се хтио користиги афером кон- 
сула Прохаске — да штампом припреми 
терен за мобилизационе мјере. Министар 
изјављује: Нијесмо имали никаквих од- 
носа са разним гласовима који су били 
пронесени у ово вријеме када нијесмо 
имали никаквих аутентичних информанија 
о самој стварн, и нијесмо имали апсо- 
лутно ничег заједничког са оним фанта- 
стичним писањем неколиких новина.

Бугарски избори. „Дељи Телеграф*  
јавља да је на изборима у Бугарској вла- 
дина странка од 204 мандата добпла 108, 
те ако већина у народном собрању не 
буде довољно полобна за рад, онда ће 
данашње министарство поднијети оставку. 
КраЈБ )е већ примио у ауди|енцију вође 
опозиционих странака да се с њима по- 
савјетује о евентуалном састављању но- 
вог кабинета.

Изјава нове француске владе. Мини- 
старска декларација прочитана је у пар- 
ламснту. У декларацији се вели: За ври- 
јеме кризе кроз коју је пролазила Европа, 
влада је осјетила колику јој силу дају 
њени савези и пријатељства, те је у њима 
нашла потребну снагу да очува своје 
интересе и своје достојанство. Ми ћемо 
и даље остати им вјерни. Са Русијом 
ћемо продужити пнтиман и срдачан за- 
једнички рад, који је у више прилика 
допустио објема савезним државама да 
снажно допринесу одржању мира. Ми 
ћемо и даље развијати повјерљиву интим- 
ност о којој су и Франпуска п Епглеска 
дале већ толико одличних доказа. Исго 
тако одржаваћемо односе учтивости, који 
нас везују са другим народима а који дају 
реноме Француској у свијету да Је земља 
искрепо мирољубива и који нам допу- 
штају, да ослањајући се па демократију 
наше земље, нашу војску и марину, чији 
републикански осјећаји не могу доћи у 
сумњу, радимо у реду и миру на вели- 
чини отаџбине.

Влада не би остала на своме положају, 
када не би била састављена из већине 
чпсто и искључиво републиканске. Влада 
ће се постарати да се брзо изгласа бу- 
џет за 1914. годипу. Она ће поднијети 
предлоге којима ће се покрити ванредни 
трошкови за народну одбрану а нарочито 
своју бригу посветиће финансијској ситу- 
ацијп. Влада ћс настати да се са буџетом 
за 1914 годину изгласа и законски про- 
јект о општој порези за приход. Пред- 
ложиће увођење порезе на стечена има- 
ња. Она ће се постараги да у накнаду 
донесене војне законе, да дА Француској 
слободне и |аке финансије, ко|е су не- 
опходно нужне за њену сигурност, за 
њено развиће и њену величину. Догађаји 
ће показати потребу да је потребно по- 
већати војпу снагу, не у агресивној на- 
мјери, већ једино као гарантију мира, 
једино ради задобијања снаге која је 
способна да улије поштовање. Влада ће 
лојално примјенкти закон о трогодишњем 
року службе у војсци, а у исто вријеме 
припремиће мјере које могу довести до 
остварења максимума снаге народне од 
бране. Влада ће тражити прелазан начин 
за остварење изборне реформе п браниће 
енергично лаичке школе.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ
Многим нашим претппатницима исте- 

кла је претппата, те је вријеме, да 
претплату обнове, како им се не би 
лист обуставио; јер лист ће се обуста- 
вити свима без разлике који не обнове 
претплату до конца овога мјесеца.

Лист смо слапи многима, и ако им је 
претплата истекла, из разлога што је 
многи био у војсци, те својој обавези 
према администрацији може бити није 
могао испунити. Сад нека се сваки сјети 
своје обвезе.

Цијена је листу на попа године: за 
Црну Гору перпера 5, а за иностран- 
ство 7‘ј, Франака у злату.

Цетиње, 6. јуна 1913.
АДМИНИСТРАЦИЈА „ВЈЕСНИКА"



ТелеграФСКи извјештаји
Русија и Аустрија

Беч, 30, новембра

У угарским делегацијама шеф 
одЈељења Викенбург је изјавио, да 
уговор између Русије и балканских 
држава у ствари не постоји. Несу- 
гласице између руске политике 
на Балкану и аустро-угарске, које 
постоје већ десетак година, биле 
су такође и за вријеме кризе, али 
наши одношаји са том великом си- 
ломбили су увијек коректни и прија- 
тељски, што је потпомогло руску 
политику у току трајања кризе. 
Бечки Кор. Биро.

Пронађена Ђоконда
Флорениија, 30. новембра

Чувена слика Ђоконда, која је 
била украдена у Лувру, пронађе- 
на је. — Бечки Кор. Биро.

Јужна арбанашка номисија
Бриндизи, 30. новембра 

Јужно-арбанашка погранична ко- 
мисија отпутовала је заФлоренцију. 
Комисија је усвојила приједлог ен- 
глески, који је у стварности сагла- 
сан са оним Аустрије п Италије. 
Детаљи о границама утврдиће се 
у Флоренцији. — Бечки Кор. Биро.

Зајам Арбанији
Лондон, 1. децембра

Званично се потврђује вијест, да 
се Енглеска обратнпа Великим Си- 
лама односно преговора о зајму 
међународном од 60.000 лира, ко- 
ме пе бити циљ да поправи бијед- 
но стање у Арбанпји. којој је веђ 
дато .5000 лира. Бечки Кор 
Биро.

Њемачна војна мисија
Цариград. 1. децембра

11осланици Тројног Споразума 
учинили су усмене представке код 
великог везира односно њемачке 
војне мисије. — Бечки Кор Биро.

Из Турске
Цариград, I. децембра

Мпнистарски Савјет бавио се је- 
дино уговором о миру турско-срп- 
ском Пројект рефорама, које се 
имају увести у Анадолији, расправ- 
љађе се сјутра. — Бечки Кор. Биро.

Грчни Краљ на Криту
Атина, 2. децембра

Краљ је лично извјесио грчку за- 
ставу на тврђави Фирке у Канеји 
усред највеђег одушевљења и то- 
повске паљбе од 101 метка. Кон- 
сули Великих Сила присуствовали 
су. Бечки Кор. Биро.

Русни деманти
Петроград, 3. децембра

„Вјесник“ је овлаштен да изјави. 
да је вијест Г1ести Хирлапа о у- 
чешћу Русије у преговорима о уго- 
вору између Србије и Румуније не- 
тачна. — Бечки Кор. Биро.

Отнлоњен нови сукоб
Беч, 3. децембра

Берхтолд је делегацијама аустриј- 
ским саопштио да је посланику у 
Биограду било наређено да енер- 
гичпо затражи од владе српске да 
се поврати конвенционално стање 
сгворено на оријенталним жељезни- 
цама. Према добијеној депеши од 
посланика у Биограду, њему је ми- 
нистар предсједник Пашиђ прије 
него ли је посланик учинио наре- 
ђене му кораке изјавио, да му је 
до јуче био непознат поступак, који 
би се могао тумачити као неиспу- 
њавање конвенције. Влада српска 
је одлучила да строго испуњава 
обавезе конвенције на чије прво 
мјесто долази директна тарифа. 
Бечки Кор. Биро.

Беч, 3. децембра
Аустријске делегације усвојиле су 

инострани буџет. Тајни фонд усво- 
јен је са 35 противу 16 гласова. 
Одлука социјалиста, којом се из 
јављује министру инос. дјела нео- 
добравање. — одбијена је. — Бечки 
Кор. Биро.

Италија и Црна Гора
Ри.м, 3. децембра

Приликом расправе адресе на 
Краљеву Пријестону Бесједу, Сан- 
Ђулиано је држао дуг говор у ко- 
ме је изложио страну политику. 
Односно Црне Горе изјавио је: Што 
се тиче наших одношаја са Црном 
Гором довојбно је рећи, да је ми- 
нистар иностраних дјела Пламенац 
почео с Римом своје путовавање 
ради постигнућа средстава којима 
би се осигурало економско разви- 
ће те мале славне земЈБе и да 
је затражио нашу потпору, која му 
је дата с највећом срдачношћу. — 
Агенција Стефани.

Побједа коалиције
Загреб, 4. децембра

На изборима за Хрватски Сабор 
српско хрватска коалиција потпуно 
јс побиједила. — Нарочити извје- 
штај.

Анархистично недјело
Биоград, 2. децембра.

Јуче су непозната лица покуша- 
ла да дигну у ваздух жељезнички 
мост на рјечици кодДемир капије 
Ноправкесу нредузете одмах. Води 
се истрага. — Биоград. Пресбиро.

Питање Источних Жељезница
Биоград, 3. децембра.

Односно вијести протурених кроз 
аустро-угарску штампу, да је вла- 
да српска повриједила уговор у че 
творо, министарски савјет проучио 
је те вијести и нашао је, да је сао- 
браћај жељезницама био обустав- 
љен ушљед ратних догађаја и упа- 
да Арбанаса на српско земљиште. 
Доцније кад се приступило уређењу 
ситуације, искрсле су препонс од- 
носно директне комуникације са Со- 
луном стога што је друштво оријен- 
талних жеЈБезница које експлоатише 
линију Солун—Гуменџе тражило 
прекрцавање путника и трговачких 
пошиљака у Гуменџи. Ушљед др- 
жања заузетог од друштва и ушљед 
тога што је са стране Аустро-Угар- 
ске био прекинут саобраћај на гра- 
ници српско-угарској, између Зе- 
мупа и Биограда због санитарних 
мјера ушљед колере у Србији, које 
су трајале још и прошле неђеље, 
управа српских жељезница била је 
принуђена да захтјева нове ознаке 
вагонима за трговачке предмете у- 
пућене V Солун. У исто вријеме 
учинила је кораке код друштва у 
погледу укидања прекрцавања. И 
Влада српска и управа жељезница 
учиниле су кораке да Аустро-Угар- 
ска укине санитарне мјере на гра- 
ници пошто је колера била изчезла. 
У томе времену управа жељезница 
је не мијењајући транзитну тарифу, 
прописала као привремену мјеру 
једну локалну трговину између Ри- 
стовца и Ђевђелије, које су вагон- 
ске ознаке морале бити измијење- 
не. Пошто се дошло до споразума 
са оријенталским друштвом за ди- 
ректни саобраћај са Солуном, а 
како се ушљед укинућа санитарних 
мјера дошло до директне везе са 
Земуном. то је министарство гра- 
ђевина наредило 1/14. т. м. жељез- 
ничкој дирекцији да обавијести ди- 
рекцију угарскпх жељезница, да ће 
почевши од 2/15 т. м. међународни 
уредни саобраћај отпочети према 
конвенцији у четворо у правцу Со- 
луна, пошто су конвенционалне 
тарифе остале у примјени до сада 
на линији Цариград. — Биоград- 
ски Пресбиро.

Умро Рампола
Ри.м, 3. дсцембра

Кардинал Рампола умро.
Избори у Хрватској

Загреб, 4. децембра
Избори послапика за Хрватски 

Сабор завршени су побједом коа- 
лиције, у којој је впше од 60 уни- 
ониста (!?). Опозиција добила 21 
мандат. — Бечки Кор. Биро.

Забавник
Правила из хигијене. У шведским цјко- 

лема изложени су ови хигијенски про- 
писи.

1. - Свјеж ваздух, дању и ноћу. не- 
миновно |е потребан за здравље и на,- 
6ојби је чувар од илућних болијести.

2. — Кретање је живот. В;ежба] се тје- 
лесно V чистом зраку сваког дана и кад 
радиш и кад се шегаш, да би постигао 
претег раду за столом.

3. — Не пиј и једи умјерено и просто. 
Ко мјесто алкохола пије воду, млијеко и 
једе воће. челичи своје здравље и богати 
се условнма за рад и благостање.

4. =• Његуј кожу своју: навикни је на 
хладоћу свакодневним прањем хладном 
водом, и једном недјељно (па било то 
у љето или у зиму) купај се у топлој во- 
вди. Тако се одржава здвавље и чува се 
од назеба.

5. — Одијело не треба да буде нн од- 
већ топло ни одвећ тијесно.

6. _ Стан треба да је окренут сунцу, 
да је сух, простран, чист. свјетао, прија- 
тан и што угоднији.

7. — Чистота непорочна у свему*.  у 
ваздуху, храни, води. хљебу. рубљу. оди- 
јелу. кући... све до саме душе треба да 
је чисто. Чистоћа је најбољи чувар од 
колере, тифусне грознице и свих зараз- 
них болести.

8. — Правилан и |ак рад, најбоља је 
предохрана од душевпих и тјелесних бо- 
лести. Рад је срећа овог вијека и утЈеха 
V несрећн.

9. _ Ноћи су за спавање. У кућном 
весељу човјек не налази окрешвења ни 
разгаљења Часове одмора треба посве- 
гити и душевном уживању.

10. — 'За добро здравље први је услов 
живот плодан радом и оплемењен доб- 
рим дјелима и здравим радостима. Жи 
воту даје неошењиву вриједност жеља: 
да се постане добрим чланом у својој 
породица, добрим грађанином у својој 
отаџбини.

Службена обзнана’ 
(Особито важно за наше тргоице 

увознике)
Због тога. што често од појединаца 

добијам протесте противу „Барског Дру- 
штва“ за нестанак или кварење поши- 
љака (нарочито трговачког еспапа), које 
то Друштво жељезницом и паробродима 
превози, на начин, који не одговара за- 
конскнм и другим усгановљеним пропи- 
сима, и што многн, из незнања тих про> 
писа. пронусге прибавиги на вријеме 
средства за доказ своје штете, нринуђен 
сам овијем обзнаннти: како треба посту- 
наги, прије свега. кад се од органа „Бар 
ског Друштва44 нримају пошиљке, дате 
том Друштву за превоз, а како кад се 
угврди, да је у њима учињена штета при 
нревозу жељезницом или преко Скадар 
ског Језера.

!) Сопственицн ношиљака или њихови 
опуномоћени замјеници, кад примају ове 
од' органа „Барског Дриштва“ у жељез- 
ничким нли паробродским станицама, не 
треба да пошиљке приме нити пријем 
исгих да потврде својим потписима, док 
не виде: да ли је односна пошиљка онак- 
ва. каква је предата „Барском Друштвуи 
— како што се тиче броја коли, тако и 
што се тиче стања ових (у колико пре 
возилац законски и иначе но установ- 
љеним правилима и уредбама одговара 
за ово друго). Ако у пошиљци њешто 
недостаје или |е иначе каква новреда 
исте, то угврђују записнички сопственик 
пошиљке, односно његов пуномоћник, и 
старјешина жељезничке, односно паро- 
бродске станице, који и потнисују тај 
записник и на исти се ставља печат до- 
тичне станице. Овај се занисннк нредаје 
с односном пошнљком сопственику исте 
или његовом пуномоћнику. — Ако би 
дотични орган „Барског Друштва" с чега 
било одрекао на горе онисани начин из- 
вести констатацију штете или се он и 
онај. који пошиљку прима, не би сложи- 
ли у тој констатацији, други ми се има 
на то пожалити телеграфски и до мог 
одговора не треба спорну пошиљку да 
прима.

2) Они, који хоће да траже од „Бар- 
ског Друштва" накнаду за сво|е оште-

“) Пошто смо се повратили у редовнс прилике 
то доносимо ову обзнану. кој’а је раније била 
публиковала и која и данас важи, да би се њоме 
боље користили заинтересовани. 

ћене, односно нестале пошиљке, треба 
да то учине одмах, чим буду о штети 
извијештени. Тражење има бити писмено 
и исто треба ноднијети у два примјерка 
преко старјешине жеЈБезничке односно 
паробродске сганпце. V ко| >ј |еутврђена 
штета, заједно са занисником о том и 
осгалим документнма (листом нредаје, 
односно приказниц ;м по шце. ако се 
ствар тиче пошиљке, која је дошла мо- 
рем, на не нађена у магазину „Барског 
Друшгва“ у Бару, и оригиналним рачу- 
ном о вриједности нестале робе) или 
само с Тим докуменгима без занисника, 
ако пошиљка није ни дјелимично дошла 
(у којем случају с тражење нодноси овој 
жељезничкој односно паробродској ста 
ници, преко које се пошнљка имала при 
мити). Орган „Барског Друштва", којем 
се на овај начин писмено гражење с 
прилозима подноси. има на једном нри- 
мјерку тог тражења прибиљежити: кад је 
његов уникат нримио и што је све још 
с њим примио и. потписав ту прибиЈћеш- 
ку, те потврдив јУ печагом станице, по- 
враћа снис предаваоцу тражења

3) Ако се најдаље у року од мјесеца 
дана, ношто се нисмено тражење, назна- 
чено у претходној тачии, са прилозима 
му предаде, „Барско Друштво**  на исто 
не одазове, ошгећени се има обратити 
мени, упутив ми уз посебну жалбу про- 
тиву „Барског Друштва*  и она| дунли- 
каг писменог тражења, поднесеног до- 
гичној жељезничкој, односно пароброд- 
ској станици.

Сва писмена која ми се упућују у вези 
с мојим службеним положајем, као и до- 
кумента ге остали прилози ових, да би 
се но закону могла узети у постунак, 
треба да су снабдјевена проппсним та- 
ксеним маркама.

Напомињем, да се ради на томе, да 
се „Барским Друшгвом п односним ца- 
ринарницама пломбира|у жељезнички ва- 
гони и мауне (шлепови), у којима речено 
Друштво прегони робу, те ће онда још 
боље бити спријечено кварење те робе 
и неставање исте; а и кад би било тога 
пошто ће пломбе на ПошЈбедњим стани- 
цама ломити и робу преглелати заједнич- 
ки тамошње иаринарнице и органи „Бар- 
ског Друшгва4*,  још лакше ће се тад 
долазити до доказних средстава за утвр- 
ђивање шгете у гој роби.

Број 445.
Бар, 12. априла 1912. г.

ДРЖАВНИ КОМЕСАР 
при

Барском Друштву и Монополу Дувана, 
3,4 Саво П. Вулетић

Оглас
С обзиром на чч. 25 општ правилника. 

а према одборској одлуци од 24. ов. мј., 
број 2658 . ов.1}ем се обзнањуЈе заинте- 
ресованим. ла ће потписата општ. управа 
олржати |авну продају кошрата општ. 
такса за 1914 годину у следећим дани- 
ма а то:

1) 15. децембра о. г., увозине нових 
такса на робу. рибу и др.;

2) 16. деиембра и. г„ увозине на пиће, 
грожђе и апогекарске ствари;

3) 17. лецембра и. г, таксу мјерачине, 
монопол фурмина и других запаљајућих 
артикала;

4) 18. деиембра и. г., кланичне таксе и 
таксе на живо и чанре.

Лицигашпа ће се обавити у канцела- 
рији потписаге управе речених лана од 
8—12 пр. подна и од 2—5 саги послије 
подне и уступити понудиоиу највеће цијене.

Лицитанги се могу у канцеларији ове 
управе од данас сваког дана до дана 
лицитацнје, као и на сами дан лицига- 
ције упознати са односним контратским 
условима. а исти су дужни пријед лици- 
тације положити кауције у непокретно- 
стима, готовом новцу или сигурном јем- 
ству онолику. колико се буде према по- 
јединим контратима тражило. Иначе, који 
лицитант неби то прелходно учинио, не- 
ће му се дозволит да лицитира.

Број 2658.
Ријека, 28. новембра 1913 год.

Управа вар. Општине 
Предсједник.

бр. 57, 1,1 капет. П. КРАЉЕВИЋ
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