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ЛИСТ ИЗЛАЗИ

СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ

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

5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА ЦРНУ Гору БРОЈ 10 ПАРА 

ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

АДРЕС А:
„Вјесник" Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ58Е:
„Ујебшк" СеШ^пе (Моп(епеЦго)

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

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 13. децембра
Увођење устава у Босну и Херце- 

говину, послије анексије, нашло је све 
тамошње Србе сложне и окупљене у 
један непоколебив блок који је у- 
живао повјерење цјелокупног срп- 
ског народа Босне и Херцеговине 
и који је вршио улогу народног 
представништва у свима питањима 
народних интереса. И ако су они 
могли позитивно да раде, поред 
свих ометања и препрека од стране 
власти, највише на просвјетном и 
привредном подизању народа, ипак 
је тај једнодушан, сложан и српски 
рад улијевао наде и повјерења у 
све оне који су га посматрали, бу- 
дући сјајна манифестација народне 
свијести, чврсте воЈве, енергије и 
самопоуздања у бољу будућност.

Кад је отворен босанско-херце- 
говачки Сабор, Срби су се опет у 
њему нашли на окупу, вјерујући 
да је њихова слога њихова снага, 
о коју се морају најзад саломити 
и насиља и интриге, и на коју неће 
рђа корупције. Тек један једини 
протест скепсе чуо се гога дана, 
протест гласан и трагичан, са бра- 
унингом и смрћу Богдана Жера- 
јића.

Међутим, слога Срба није дуго 
потрајала; влади је успјело да раз- 
бије српски блок и да га поцијепа 
у странке, Тада настаје у политици 
босанских Срба један период уну-° 
трашњих размирица и распри, лич- 
них питања и интереса, лутања, 
несталности и колебања. Влада је 
одахнула, она је постигла свој циљ 
и добила одријешене руке.

Требао је да дође балкански рат 
па да се види и забиљежи једна 
утјешна појава која је испунила 
са зебњом Беч и Пешту, а са на- 
дом и радошћу срца свих Срба. 
То је био онај чувени манифест 
свих српских босанско-херцеговач- 
ких посланика, у којему изјављују 
своје симпатије и солидарност са 
српским државама које су повукле 
староставни мач из корица за о- 
слобођење српског народа.

У томе часу власти одговорише 
са изузетним мјерама против срп- 
ског народа, преметачипама, прого- 
нима и хапшењима. Сва српска 
друштва бише затворена и расту- 
рена. Велеиздајничке парнице до- 
ђоше на дневни ред. Угушивана 
је српска штампа. Српски народ у 
земљи и изван зем;ве био је ври- 
јеђан на сваком кораку. Силна вој- 
ска је преплавила цијелу земљу. А 
очекиваху се тешки и горки часови.

И кад је то све прошло да срп- 
ски народ у Босни и Херцеговини 
не добије ни најпримитивнију за- 
довољштину за понижења и за 
увреде, видимо гдје настаје старо, 
ако не чак и безнадније стање 
ствари. На посљедњим изборима 
побиједила је јсдна нова група која 
се огворено признаје втадином и 
опортунистичком српском групом. 
Српска опозиција је била поту- 
чена.

ЈавЈБање једне српске сгранке у 
Босни са опортунистичким програ- 
мом, није без сумње утјешна поја- 
ва, а још мање напредак, послије 
одјека балканских ратова, послије 
болног скадарског искушења које 
је можда најмучније осјетио српски 
народ — а највише мали свијет — у 
Босни и Херцеговини. Мрачни и 
сумњиви су путеви опортунизма и 
на прсте се могу избројити они 
који су нашли једног дана часно 
излазак из тога лавиринта. А гор- 
ка искуства прошлостп — нарочи- 
то у Аустро-Угарској — уче да Срби 
нијесу никада ништа добили тако- 
вим начином вођења политике, већ 
само непоколебљивошћу, усграј- 
ношћу и борбом за српске идеале 
и за Српство.

Вјера у Сабор малаксала је код 
свјесних српских елемената. Група 
посланика око „Српске Ријечи*  још 
раније је положила и одрекла се 
својих мандага, увиђајући неплод- 
ност и ништавност Босанског Са- 
бора, кад се већина народа у земљи 
може ставиги под изузегни режим. 
Неколико посланика око „Народа“ 
такође су дали оставке на мандате, 
поводом посљедњчх избора. Мала 
група око „Огаџбине“ вазда је 
била непопустљива и на становиш- 
ту најрадикалније опозицпје.

Можда стојимо пред једним до- 
гађајем да ће сва српска опозиција 
изићи из Сабора у којему, у оста- 
лом, нема ништа да се добије, већ 
само да се изгуби. Ако је то услов 
да се посгигне стара слога свих срп- 
ских странака које би се поново по- 
светиле заједничком српском, про- 
свјетном и привредном раду, нико 
неће зажалити, већ напротив поз- 
дравити тај корак. Ми смо увјерени 
да ће национална свијест Босанаца 
и Херцеговаца пребродити и ово 
посљедње искушење и да ће се у 
њима пробудити стари борбени дух 
који је вазда испуњавао Српство 
поносом и уздањем у бољу и љепшу 
будућност Босне и Херцеговине.

1/1з Аустријске Делегације
У аустријској делегатии продужена је 

дебата о буџету министарсгва сиољних 
послова. Одговарајући разним говорни- 
цима. министар сиољних послова, Гроф 
Берхтолл одбија прије свега мишљење 
неких говорника да јс Аустро-Угарска 
одмах при ибчегку рата требала да и<- 
ложи своје захт|еве. па да од испуњења 
тих захпева од стране балканских држа- 
ва зависи њезино држање. Он је изложио 
да би тако радећи одмах у почетку ком- 
промитовали своју политику будућности 
и да би одмах морали ући у ратне ком- 
пликације. шго ни у колико није одго- 
варало намјерама Аусгро-Угарске. Мини- 
сгар не може да усвоји аналогију са тур- 
ско-руским ратом, |ер је сада Европа била 
подијељена на два противничка логора.

Од анекси »не коизе. односи између 
Аустро Угарске и Русије не само да се 
ннјесу изравнали. већ |е та ппогивн »сг 
и проузроковала балкански саве<. С но- 
гледом на Статус Кво и неинтересовање 
које је подржала Русија, показало се по- 
требно да Монархија прво добије при- 
знање њеннх захт.ева од велпких снла 
потнисница, а затим да их изнесе бал- 
канским државама.

Затим је министар правдао своју по- 
литику у погледу Новопазарског Сан- 
џака, износећи политичке, војне и финан- 

сијске разчоге, ко|е је и раније гроф 
Ерента I изнио у своме меморандуму о 
одрицању Н1 Санџак.

На примједбе прогиву његове арбанске 
полигике, министар је одговорио, кон- 
стагу:ући да је идеја о стварању неза 
висне Арбан ие исгакнута од стране ње 
говог предходника. Између разлога за 
сгварање Арбани|е. минисгар придаје нај- 
већу важност. за Аустро Угарску и Ита 
ли*у.  факту. да се сам > стварањем не<а- 
зависне АрОЈНије може одржаги равно- 
теж? па Јадранском Мору.

ОдговараЈући посданику Биљ <ку који 
је иребацио министру да води благонак- 
лону н >лити<у прем< Србија само у ри- 
јечима а 1и неи у д е IV. и да |е улгима- 
тум. уиућен 6лограду га се Арблнија е 
вакуише. био у конграсту са пријагељ- 
ским разговором који се водио између 
ГЈашића и Берхтолда. минисгар изјављује 
да мора енергично да одбл.е такво ми- 
ШЈвење да аустро угарска политика пре 
ма Срб ||и није инспирисана истим бла- 
гонаклоним намјерама. као и према ос- 
галим балканским државама. И ако су се 
<а вријеме кризе у в иие пр <лика по|ав- 
љивЈЛи моменги у којима 1е срлска вла- 
да долазила у оиреку са Аусгро угар 
ском. то су би’1ч конкретни случајеви или 
супротна гледчшта биоградског кабинета 
која су била пр »тивна Аусгро Угарским 
иитересима. Међугим његова је жсјбз да 
се такве размирице из ирошлосги више 
не појављу|у и да добра жеља, коју је 
нагласила српска влада о живЈБењу у 
пријатељским односима, постане факт.

Одговараући на интерпелацију о по- 
ступку дирекције српских државних же- 
љезница, прогив управе друштва источних 
жељезница министар је из;авио да су у 
првоме реду прогестовале заингересо- 
ване жеЈБезничке дирекције прогив таквог 
поступка. а у посЈБедње вријеме и мини- 
старств ) с 1ољних послова наложило је 
аусгро угарском посланику у Биограду да 
са свом епергијом учини представке срп- 
ској влади, да се поврати конвенционал- 
но стање. Миннстар саоншгава да је 
добио телеграм од аустро-угарског по- 
сланика у Биограду да му је српски ми- 
нистар предсједник Пашић спонтано из|а 
вио, при|е но што му |е он учинно г.ред- 
ставку, да до јуче нше зиао за постуике 
који сетумаче као необзирање на четворну 
конвенцшу и да је српска влада рпјешена 
да гачно испуњава св > е обавезе ко>е по- 
тичу из те конвенци|е, обавезе којих је 
природно у првом реду дио директна 
тарифа, која је у том циљу сасгављена.

Одговарајући на интерпелацију соци- 
јалиста по Прохаскиној афери. министар 
констату|е да гласов « о то| афери, немају 
корјена у минисгарсгву спојбних послова. 
Односно вијести које су послате из Беча 
„Фосовим Новинама“ 17. новембра 1912 
године о убисгву Прохаске, минисгар 
напомпње да је кореспондент тогалиста 
дао своју категоричку изјаву да тај изв;е- 
штај није лобио из минис гарства спољних 
послова. Министар такође наводи да чим 
су објавЈвепе ге вијести, кореспонденти 
готово свију великих лисгова појурилп 
су у пресбиро министарства за извјештај 
о истинитости тих вијести, и да су до 
били одговор да министарство ништа не 
зна о фактима изнесеним у тим вијестима. 
Министар не може да сакрије ни то. да 
су иодобне вијести на неколико дана 
раније биле об;ављене у биоградски.м ли- 
стовима. и у кореспонденци|ама страних 
лпсгова добијенлм пз Биограда, ко|е су 
се, као што се зна. показале неосноване.

Завршујући свој говор. министар хоће 
да констагује да је велика всћина у де- 
легацијама усвојила основе његове спол»- 
не политике. Министар им на томе изја 
вљује живу захвалност. УмЈереност |е 
ипспирисала његова ријешења у наргежим 
тренутцима прошле историјске кризе. Ау- 
стријска делегација усвојила је је буџет 
министарства спољних послова и тзјних 
фондова са 35 противу 16 гласова. а 
одбијене су резолуције соци|алиста. Чеха 
и Нијемаца. којима се изјивл>у.е неповје- 
рење мннистру спојбних послова.

Касније је гроф Берхтолд одговарао 
делегацији на разна питања која нијесу 
била од особитог политичког интсреса. 
Само је у погледу Срби|е министар на 
гласио жељу, да диференциЈе измеђг мо- 
нархијеи СрбиЈе. ма какве да су, прила 
диу прошлости. Саонштење да |е српски 
мпнистар предсједник Пашић обећао да 
ће се СрбиЈа, у погледу Источних Же- 
љезница, придржаватн конвепције, прим- 
љено је са великим одобравањем.

!/1з Бугарске
Поводом нзборпих резултата у Вугарској, 

»Русков Слово> ве.ш у уввдпоме чланку, да 
се још по зпа какве ће носљсдице иматн 
изборнн резултат на спољашњу полнтнку Бу- 
гарске. Разумнје се, пораз такозвапих русо- 
фила пе значи нншга. Г. Дапев н његове 
присталицо само су се заклањнли штнтом 
русофилства, а у ствари су водилн полнтнку 
која се апсолутно разилазнла са жељама па 
чак н захгјевима Русије. Пзбављање од гак- 
вих прнјатеља може со само ноздравитн.

С друге страпе, аустрофилска полнтнка г. 
Радославова задобнла је тежак удар. Пзборн 
су се воднлн са лозннком тијесног зблнжења 
са Аустрнјом, али је та лозинка такође про- 
пала. Познцнја трн нсгакпуте опозиционе пар- 
тнје, — земљодјелске, соцнјалистнчке н де- 
мократске, — пије пн аустрофилска. ни ру- 
софилска у обичном зпачењу ти$ рнјечн. Ме- 
ђутнм, с гледншта рускнх ннтереса, Бугарској 
су потребип прије сзега бугарофили, којн бн 
умјелн да учврсте положај своје несрећпе 
отаџбнпе и да постигпу мирпе одпосе са 
сусједнма.

«Руском Слову> јављају из Петрограда да 
су у Петроград дошле внјесгн да пеочекива- 
ни успјех социјалнста па изборима у Бугар- 
ској, може да утнче на положај цара Фер- 
динанда. Соцнјалнстички посланнцн су от- 
почели пропаганду у корист државног превра- 
та н увођења републнке. Ситуаинја је пос- 
тала тако озбнљпа да пајближи пријатељи 
цара Фердипанда предлажу да оп паралише 
револуцнју још у самом зачетку, и да у том 
цпљу предложн социјалистима да заузму не- 
колнко мјеста у кабнпету.

Социјалистн су заузели голико пеприја- 
тељску позицпју према иару Фердннанду, да 
му савјетују да не нрисуствује отварању се- 
сије Пародног Собрања.

Ситуација је још безизлазна. Како је зем- 
љорадппчка страпка положила услове, које 
влада пеможе да прими, сгварн су се сасвнм 
замрсиле. Фердинанд се корпстн тешкоћом си- 
туације и жели да изведе један свој рачун: 
да сасгавн коалнцнопо миннстарство. Њогов 
рачун је врло прост н јас<1п: да у једап ка- 
бипет утрпа све паргијске шефове и гада ће 
па једап мах заћутатн сви иаргијски лнстови 
против њега, а партије бн подметнуле леђа 
под његову чизму, и на тај пачип оп, правн 
крпвап за раг против Србије н Грчке, сгре- 
сао би са себе сваку одговорност.

Фердннапдов човјек у овоме трепутку је 
Малипов. У њега се оп нада да ће распо- 
ложнги и остале партнје да ступе у службу 
двору. А и самом Малипову се мнписгрује. 
Он је имућап човјек а нмпоннра му власт, 
а прошло мнпнстровање упитомило је тога 
демократу.

Оптужба је предана свима онтуженим ми- 
пистрима Гудевљевог кабинета, изузимајући 
генералу Савову. којн је побјегао у Парнз 
Гиме што је Гснаднјев примио оптужбу и 
потписао реверс. оп је, у ствари, пптиисао 
своју оставку, јер ма колнко се оп јуначно, 
Собрање нећс хтјети примити човјека, опгу- 
женог због крађе државних поваца, за ми- 
нистра.

*

Маћсдонци, који су добјеглн у Бугарску, 
опомад су саставили један комитет коме ће 
цнљ бигн: аутономија бугарских школа и цр- 
кава у областима српским н грчким. Тај 
комитет сазваће ускоро збор Маћедонаца који 
сад живе у Бугарској, на коме ће се утвр- 
дитн њихове жељо које ће битн достављена 
бугарској влади и нредставннцима велнких 
снла у Софијн.

Кардинал Рампола
См?ћу кардшшла Рамполе пзгубила је 

кат »личка црква једиог од сво;их најиз- 
разигшнх нредсгавмика. Мало кор| рпм- 
скп великолостојник да је и.цао толико 
угшија па унутрашњу и сиол.пу п ».1ити- 
ку каголичке цркве као кардинал Рам- 
нола.



острво Сасено, под Валоном, Грии ускоро на- 
нустити.

<Франкфуртер Цајтунг*  има допис из 
Цариграда, у коме се, између осталога, наводи 
да ће повоизабрани кпез Арбанпје намћи у 
Арбанији па врло велике тешкоће. Једна од 
највећих тешкоћа јегге у мухамедапској вје- 
роисповнјегги која је у Арбапијп падмоћпа. 
Арбанасима, а нарочито бнима који живе у 

Цприграду, а махом се налазе на офицнрсш 
положајима ма и у цнвилној администратввној 
служби, ниЈе пи мало право пгго ће у п.и- 
ховој кпежевини владатп кпез који нпје му- 

. I хамедапац и они већ у велико пропагнрају 
оналнс ОС|Сћа|е, Непри'агељ Тро)ног Са- противу новога кнеза. Толико се за данас 

веза у који /е ушла Игалија. Рампола |в може познтивпо рећи да се доласком кпеза 
као опозииионалан симпатизовао са Фран-1 |>Ида у ћалопи пеће ријешнги арбапашки про- 
цуском. Изван сваке сумње је да не би , >
дошло до прелома између Франиуске и ‘ ’ д’ .
Ватикана, приликом олваЈања цркве од биљнУ ФазУ» к°1а 
државе, да јс на челу куриалне римске јед сагледати. 
спол>не политике остао кардинал Рам- 
пола.

Рампола није био непријатељ Словена 
и кажу да је био за поновно увађан.е 
глагољиие у богослужење католичких I посљедњи 
Јужних Словена. Исго тако био је при- ђИда да поремете ред у Новим Крајевпма. 
сталица да се обнове односи између Ва- 
тикана и Квиринала. и за то је већ био ирема 
задобио и Лава XIII, али су се прегово- стигле у 
ри разбили. ље оргапизовап и с већом снагом проведен,

По смрти Лава XIII, Рампола је био ПРГ0 Пр0ШЛНе за вођу свих труПа изабран 
наЈОзбил.нИ|и кандидат ко.и Јетребао да Г Им Бпл>рт|1П|11 дочнм Бај ц 
сједне на папинску столнцу. гпегов из- Ј ’ ЈГ
бор бно је нећ свршена ствар, али на заД«так «а « бугарским коиитама порушп 

вето који ?е уложпла Аусгро-Угар:ка, кар мостове, гелеграфске везе и разруши жељез- 
динал Рампо^а, као непријатељ Тро|ног I ппчку пругу Митровица—Скопље.
Савеза, морао се повући. Велвка колпчнпа експлозива н већ гото-

Рамиола Је умро у своој седамдесетој е 4 е . ,
ГОг1ИНИ ввх бомби упесена Јв у АрбапиЈу, гдјо стари
--------- —-------------------------------------------------------- бугарскп четници обучавају Арпауте у руко- 

Ич ДпГЈаниЈр------------------------------------ "ан,у с бомбаа,а-
»1о П|ЛЈаПг1ЈБ Један покушај већег нппада већ

«Рускол Слову*  јављају из Пгтрограда да /е изведен. Иоћу између 14. и 15. о. м., 
је приврсмрна вдада, без обзира иа потпору преко 200 оружаних Арнаута извршилп су 

Аустрнје и Пта.1нјр, изгубила готоро сваки I препад па српски териториј недалеко од Струге. 
престпж. Добијеп је извјештај да је незадо- Нападачи су хтјели поубијати нограпичну 
вољство протпв прпвремене владе у Валони стражу. а опда опљачкати и попалитп 

досжло највишн сгепен. Мјеспи мстакпути | пограпична села. Српски грапкчари су 
грађани, арбанашкн официрп, бејови итд. по- 
задовољни су јако нредсједником владе Псмаил 
Кемалом. У Валони је међу арбанашки.ч офи- 
цирима са Муфид бејом на челу образован 

коме ј'е циљ да начипи 
Кемал бејову владу.

о

доноси од свог дописника 
тамо стигла нз Валоне 

комисија за ограпнчење јужпе 
Свп члапови комисије отпутовалп

Као сарадник Лава XIII — заузимао 
је кроз толике године мјесто његовог 
секретара — он је могао и имао прилике 
да покаже и своЈе способндсти и своју 
мођ. Што је био Мазарен за владу Лу- 
ја XIV, Бисмарк за Вилхелма I. Кавур за 
Виктора Емануела, то је био Рампола за 
Лава XIII.

И ако се не може знати која заслуга 
иде у појединим црквеним и шерским ни- 
тањима Рамиолу или Лава XIII. инак се 
зна каква ;е била лолитика Ватикана док 
му је био лржавним тајником карлннал 
Рампола Сицилијански мархиз са висо- 
ким оодбинским везама, био |е Тали|ан. 
поред свега тога ијто му политика Ва 
тикана налагаше да угушује своје наци

савез завјерепика, 
проврат и да збаци

1’ииска «Трибуна> 
из Бриндизија, да је 
међународна 
Арбаније.
су у Фиоренцу гдје ће огпочети сједпице, на 
којима ће се графички одредити географска 
карта Арбаније.

Чланови комисије држали су се врло ре- 
зервисапо, али пијесу могли одољетп пава- 
љивањима радозналих пријатеља, ге смо тако 
моглп ипак пешто дозпати, тј. да су сило 

Тројиог Савеза ипм успјмв са својим гледнш- 
тем односпо утврђивања детаљпих гачака на 
грапици. Аустро-угарски консул у Сантв-Ка- 
рапта у једпој прнлнци изјавно јо да ће Санти 
Каранта, према договору н ријешењу поменуте 
комнсије, припасти Арбаппјн н да ће мало

ИОДЛИСТАК _

Нови Влах Алија и БановиЋ Страхиња
Село Бијеле (Дробњаци) 10. новембра 

Драги брате Милутине!
Сад послушај м<иу витешку невољу, 

ко|а ми се случила 9. јунија наГовелару 
кад се Оно побисмо са Бугарима. А вје- 
руј Богу једноме да ћу ти испричати 
суву и голу свету Божју истину и то 
велим, све онако како је било ко да си 
све то са оба ока гледао. Него, помого 
ти бог, пушти ме и послушај што ћу ти 
рећи: Познато ти је да је на Говедару 
била велика бугарска сила и да је ту био 
велики бој, е помага ти Бог, и всћ да 

не иричам о бо,у то ће све ијесме 
оијевати, него да се вратим у 9. јуни на 
моје јаде.

Тог дана позове ме командијер Јован, 
даде ми неколико војника и нареди ми 
да пођем у патролу око неке криве ко- 
се према Бугарији. Ја ги се тај исти час 
дигни са неколико друга и пођи у па- 
тролу, побратиме свиЈетли, приЈеђи преко 
једног потока и налај се уз једну страну. 
а у толико нави несрећа. те Бугарија 
осу ватру из пушака на нас. Виђесмоти 
се ми на невољи, нас мало а њих пет 
пуга вшпе. а и мјесто им згодније од 
нашег; дочекај и ми њих брзом паљбом 
те удри, те удри, те удри, и бисмо се 
тако добро пола сата.

Али шга ћеш сили и невољи те уступи. 
Моја четири војника погини у одступање, 
а ја остани сам. Жао ми их ко браћ>' 

тек иаступити у пову оз- 
се не може внше унанри- 

*

Бугарске комите у Арбанији заједпо с Ар 
наутима припремају нов упад у Србпју, као 

покушај прод доласком принца

аутентичним информацијама, које су 
Скопље, овај упад бвће мпого бо-

српска 

ИХ
У борби је је.дан српски војпик 

а један је гешко рањен. Сузбијсни

погинулих својвх другова и ввше

дочекали.
погипуо, 
Арнаути оставили су на српском тероторију 
двојицу 
рањепих.

Међутим, чини се да су сред гих при- 
нрема за унад у Србију отпочела разрачуна- 
ња у самој Аобанији. Од 17. ов. м. у 
подпе чује се ондје пушчапа паљба на ши- 
роком фронту, тако да се чула чак у Дебру. 
Пред вечо разлијегала се и топовска грмља- 
вина. Преплашено дебарско становпиштво по- 
чело се спремати на бјегство. Страже на гра- 
ници биле су појачапе. Сјутра дап је борба 
у Арбанији настављена. Тога дапа стигао јо 
из Охрида у Дебар дежурни начелник, Ћир- 
ковић, са одредом жандармерије, то је са 
погранпчнпм официрима пратио ток ове мпсте- 

риозпе борбе која је трајала до 19. о. м. 
у вече. У суботу је бпло затишје, али по 
једном телеграму, борба је опет пастављепа.

По јодпој верзијн која је пајвјероватнкја, 
борба се водп пзмеђу прпсташа валонске владе 
и прлсташа Есад паше.

рођену, па се мислим ђе ђу и како ђу 
без њих. У тој муци јадан и уморан сје- 
дем ти |а за један нањ да се одморцм и 
душу у живот повратим, кад ти одјед- 
ном јурну на мена једна људина са ба 
јонетом Виђох ја и поскочих на ноге, 
па се прекрстих и поменух Бога и свегог 
Ђорђија, те се почесмо ударати тојагач- 
ке: ја њега, он мене; ја ње1а, он мене; а 
удри, а удри.јадан брате, јадан ти душ- 
манин био. Поломисмо пушке, па се по- 
чесмо ударати дрвима и камењем: у томе 
<»н ме удри фишеклијом између оба ока 
и нађера ми мало мрака на свијест. Ви- 
дим ја шта ђе биги па силлишем на ње- 
га, те помијешамо перчине и дохватимо 
се час за косе, а час за грла, а час за 
вратове, соколе мој, и бојим се све да 
му ко|и Бугарин пе прискочи у помођ. 
Ништа зато, бијемо се ми и носимо по 
Говедару док се оба отискосмо низ једну 
страну као два клупка, све један преко 
другога. Ту ти се мене закачи шињел за 
један трн, а њему то добро дође и обрге 
се сврх мене. Е ЈБубо, погибе ли данас. 
погибе’ рекох у себе, и го погибе, вел>у. 
од бугарског тестераша. Шта ђу сињи 
кукавац, све се борим и мислим, и ја га у 
тој муци ухватим руком за мали живог и 
стегнем, а он ти рикну као во. те га тако 
скинем са себе. Опег се ту уфати за грла, 
грдни и крвави, ..оломисмо зубе и ви 
лице: неђе он да одступи а нсђу ја. него 
се уфатили да подијелимо Косово, па 
што коме Бог да. Јак Бугарин ко међед. 
а ја окретан и живљи од њега. У неко 
доба нестало снаге и мене и њему, оба 
бијасмо пали кокошке у једну бару: он

Шта се ради у Скадру
Биоградској „Штампи*  пишу изСкадра: 
Потреба да се сазове заједнички скуп 

из цијеле Арбаније осјеђала се веђ пола 
године, а нарочито од оснивања владе у 
Драчу До сада постоје ове владе: Ис- 
мајил Кемалова (Валона). Есад пашина 
(Драч), Курбинска — Ђин Пјетар (Кру|а) 
Миридитско Гувернерство — Пренк Биб 
Дзда (Орош), Малесије, Љеша и Задри- 
ме - Дед Цоку (на мјесто погинулог Ђето 
Цоку). У Скадру међународ 1а управа, а у 
простору између Дрима и грапица Црне 
Горе и Србије не влада нико, по сгаром 
начину.

Све су ове владе независпе једна од 
друге обично п међусобно ненријатељски 
расположене. Чак н католички Љеш у 
непркјатељству је са МиридитиМа. Курбин 
1е противник обојице, а Есад паша све 
тројице! Католици сјеверно од Дрима 
.објавили су вјечитн рат цијелом свијету 
осим скадарском владици арцибискупу 
Сеређију. За утицај у Скадру боре се 
Есад паша и Исмајил Кемал.

Међугим Скацранима је било тешко 
одлучити се. Муслимани су до ових дана 
вјеровали да ђе Турска освојити Балкан 
или да ђе бар Арбанија остати као тур- 
ска провинција, ге нијесу хтјели да се 
изјашњавају за Арбанију као засебну др- 
жаву. Католпци пак покушавали су безу- 
сгцешно да помођу каголика у предјелу 
сјеверно од ријеке Мата до границе Црне 
Горе створе јаку једноставну групу која 
ђе уз припомођ Аустрије владати Ар- 
банијом...

Скуп у Љешу прпје два и по мјесеца 
којим се хпело то постиђи, потпуно је 
нропао и владика Сеређи по мраку се 
вратио у Скадар. не могавши ни својим 
ауторитетом, ни аустријским новцем ни- 
шта учинити.

Ово стање прекинуо је Есад паша, по- 
звавши Скадране да му пошљу делегате 
у знак солидарности. Из ове незгоде 
извукли су се Скадрани тиме што су 
сазвали за|еднички скуп Есадоваца, Ке- 
маловаца и свих других.

Ова три посљсдња дана скупили су се 
на гај позив ови делегати из Авлоне: 
Ежаз ефендија и Али ефенига; из Ти- 
ране: Фуад бег Тонтани (Есадов брагод 
стрица) и Сали ефенди|а; из Драча: Афиз 
Алија и Мисјо; Круа: Арслан ефенди а 
и За нел сфендија; из Шијака: Омер бег 
и Исмаил ефендија; из Каваје: Јусуф е- 
фендија и Хамид ефендија; из Неђина: 
Дервиш бег Елбзсанац и Махмуд ефен- 
дија; из Малисије и Љеша: Мано бег; из 
Пуке: Мустафа Круизиу и Кољ Мар Вата; 
из Задриме: Владика Писко Поза из Кал- 
мета; из Мердите: Дул, Муфгар (из Мјета) 
п Ну Коља (из Гомсиђа).

Пада у очи да су. осим тројице, остали 
„делегати“ муслимани. Племена малисор- 
ска сЈеверно од Дрима нијесу лредстав- 
љена, јер њихов вјечити протектор, ска- 
дарски арцибискуп, не налази да су де- 
легаги они који би по њему требали да 
буду. Програм је састављен из гри гачке*  
О владару, о влади и о пријесгоници.

Прво пигање биђе остављено на рије- 
шење Европи кад је немогуђе да Арба- 
наси бира у самостално, по жељи већиие 
народа, Једног из царске турске куђе за 
владара.

Односно пријестонице, сви су изгледи да 
ђе то бити Скадар. Као разлог наводи се 
шго има све зграде за државна надлеш- 
тва, а одбрана је сигурна против нападаја 

имаше чизме, а ја једну ногу обувену; 
други опанак отпао ми у борби с њим 
Кад Бог поможе п од некуд дотрча |е- 
дан поднареднпк брат Шумадинац из де- 
ветнаесгог пука и он прискочи те Буга- 
рина угукосмо, а да не би њега не ђах 
своје куђе никад виђети. Ту од Бугарина 
узесмо чизме, те баш добре, и у готову 
седамнаест гроша и све подијелимо. Ето 
тако сам ти једва главу изнио.

Брацко ти поздравље шаље твој брат: 
“Штампа". л>. В. К.

Гроа> од Тулузе
У Москви живи један човек који с ве- 

ликим интересовањем прати догађаје у 
Бугарској. Он у мало што није послије 
изгнанства кнеза Александра Батенберга. 
дошао на бугарски пријесто. ГБегов при- 
јатељ и доброгвор дон Карлос намјера- 
вао је тада. да доведе на бугарски при- 
јесто „грофа од Тулузе", којега иначе 
Русија познаје само под именом варалице 
заставника Савина.

Бугарској Је био потребан новац, прича 
„гроф од Тулузе“ у »едном московско.м 
листу, и зато му је сав етовао Дон Кар- 
лос да набави влади за|ам. Ни Стамбу- 
лов, ни министар унутрашњих дјела ни,е- 
су имали у томе сређе. Та идеја допала 
се веома бившем руском заставнику. Нај- 
прије му је Дон Карлос набавио 25.000 
франака путног трошка, и „претендент*.  
прађен једним секретаром, неколиким же- 

Црне Горе. Валона и Драч незгоднн су 
због евентуалног бомбардовања од стране 
Грка. а Елбасан и Тирана на ударцу су 
Србији.

Главно питање је пптање заједничке 
владе. А баш за то питање најмање је 
изгледа да ђс се ријешити. Делегати су 
дошли без народног бирања веђ онако, 
од прилике. по угледу и имању или по 
положају чиновнцка присталице ове или 
опе владе. Ова околност чини те нијесу 
ОДЛучни при решавању: Сви су изгледи 
да ће ова скупшгина саставити један про- 
грам рада будуђе владе. Тај програм о- 
бјавиђе се народу по цијелој земљи. За- 
тим ђе се изабраги по цијело| Арбанији 
делегати, који ђе мођи да обавезно ри- 
јеше питање владе за цјелокупу Арбанију.

За сад стоје ствари овако у погледу 
утицаја појединих „влада“: Исмаил Кемал 
има политички утицај у Валони и јужно 
бд Шкумбе. Европа га признаје пређутно, 
јер међународна контрола комисија ради 
у Валони. Игалија га потпомаже новчано, 
а и Аустрија је преко њега спремала у- 
станке и упаде у Србију. Једно шго му 
недостаје го }е фактична државна власт 
и ауторитет на 20 километара од Валоне. 
Кад би н. пр. наредио да становници 
јужно од Шкумбе потпишу неки мани- 
фест, послушали би га; али да случајно 
нареди ди ухвате и об|есе какву лопужу 
не би пи прстом мрднули да го изврше;

Есад пашину владу Европа не признаје, 
али ои има војнички ауторитет и ствара 
власт. и ко помисли само да га у ње- 
говом дјелокругу не послуша, тај осјети 
одмах песницу.

Интересантно је да Есад још не одре- 
ђу|е своје држање према Европи, веђ |е 
објавио да хође да уреди земљу и да је 
као једну цјелину преда будуђем владару. 
Разуми е се, гиме он хође да себе направи 
неопходном личношђу на двору будуђег 
владара.

Какво ђе држање заузетп „бити има- 
јуђи“ кнез Вид? Личних присталица неђе 
имати, јер је сиромах, што му се међу 
Арбанасима приписује у велики гријех! 
Да ли ће се окренути Југу или Сјеверу?

Тоске желе италофилску иолитику, јер 
их Италија штити од Грчке, док Геге, и 
нарочито католици. који једину опасност 
виде (н Србије и Црне Горе, желе прија- 
гељство Аустрије, којој имају да благодаре 
за Скадар. За сада више имају изгледа 
Геге — ако пријестоница буде Скадар.

Овдје је 15 новембра извршена цере- 
монија подизања арбанашке заставе на 
општини и осталим јавним зградама. Тог 
дана навршила се година дана од про- 
гласа валонске владе. Званично је било 
наређено да сви грађани без разлике 
истакну засгаве арбанашке. Уз арбанашку 
Заставу не смије блти ничија друга осим 
аусгријске, талијанске, њемачке, енглеске 
и француске. Руске заставе није смјело 
биги! Ова напомена учињена ]е да ов- 
дашњи Срби не би истакли и своју на- 
родну тробојку.

На крају прогласа пријетило се нај- 
строжијим казнама затвора и новчано 
„ко се усуди“ да остави куђу неокиђену 
и нођу неосвијетљену! Усмено се пак Ср- 
бима објашњавало тобоже приватно, при- 
јатељски) да ђе се морати селити сви они 
који не хтједну истаћи арбанашку заставу! 
Арбанаси сусташе доказујуђи свиЈету какб 
ОВДје и нем I Срба, а у самој ствари трн 
су им у оку. А имају зашто и да се љуте: 
Срби има|у своју црквену и школску оп- 
НЈгину, основну, мупЈку и женску школу 
и читаоницу! Арбанаси у опште до сад

нама и великом послугом, кренуо се за 
Софију. Ова, велељепни живот убрзо 
је исцрпио касу. Претендент с празним 
џеповима понуди се бугарским државни- 
цима да набави зајам од 15 милиона фра- 
нака. Предлог би примљен. Он стуни у 
везу с бечким и париским банкарима. и 
доиста пронађе зајам преко бечког бан- 
кара Кенигсвертера.

— Мој пут у Беч, а особито поврагак 
у Бугарску био је прави триумф — до- 
чеци, банкети — тако ирича Савин. Кад 
му је бугарска влада за његово „хероЈско 
дјело“ понудила и лијеп удио, он га је од- 
био с презпрањем. Хтио се задовољити 
само — пријестолом бугарским. Представ- 
л>ао се као велики словенофлл, и гле, 
скупштина га, (тако бар он прича) иза- 
бра за краља. Требало је само лобиги 
дозволу од султана. Савин, са цијелим 
својим „двором“ пође у Цариград, и на- 
стани сеухотелу Луксенбургу. Франиус- 
ки посланик гроф Монтебело предста- 
вио га је великом везиру Ћамил-паши, а 
ускоро му Је била допуштена и аудијен- 
цијз код султана.

„Гроф од Тулузе“ није ни мало сум- 
њао у потврду свог крал>евског досто- 
јанства. Али искрсну препрека у облику 
једног „фризера*.  Савин је приредио сја- 
јан ручак турским великодостојницима 
који су се према њему понашали као 
према монарху. Одједном му приђе јелан 
мали Француз с ријечима: „Добар дан. го- 
сподине Савине!

— Варате се. узвикну овај огорчен. ја 
се зовем гроф од Тулузе. Ко сте ви и 
шта желите?



нијесу имали својих народних школа. и 
сад гдје-гдје почињу их оснивати (аустриј- 
ским новцем), а у читавој Арбанији нема 
читаонице, осим ове овдје — српске!

Иначе у самом Скадру све по старом: 
прије три дана нашли су једног сељака 
убијеног у вароши на 200 метара од 
италијанске касарне. Убица непознат!

Међународни циркус, крји од Маја го- 
стује у Скадру, даЈе често и своје пред 
ставе. Туче војника нијесу никаква ријет- 
кост. Насртањем на овдашње женскиње 
господа Европљани надмашили су Турке. 
Основана је и прва јавна радња са жен- 
скињем: наравно аустријска! Талијани им 
позавидјеше на слави, па иони основаше. 
Резултат: стотине случајева сифилистич- 
них обољења. Прије гри дана ноћу изрб- 
дио се прави бој између Аустријанаца и 
Талијана. Сукоб је избио усљед тога што 
су се ноћне патроле среле „у тијесну 
сокаку“ па се ваљда и посвађале, на што 
је вођ талијанске патроле олалио шамар 
Аустријанцу. Ови одговорише тиме што 
Јурнуше бајонетима на њих и једном про- 
бодоше мишку и бацише га у канал, а 
а други 'ГалиЈани, који су овдје познати 
са брзине, стругнуше, дерући се за помоћ. 
Дошла им је и помоћ ге испалише не- 
колико метака на АустриЈанце, који им 
такође одговорише. Интервенцијом Није- 
маца бо) се завршио. На бојном пољу, 
управо у каналу, лежио је прободени и 
престрављени Талијан, те су га однијели 
у болницу. Остали су очистили чувсгва.

Талијани тврде, незванично, да су убили 
једног Аустријанца. али Аустријанци по- 
ричу. Овај случај учинио |е, те је војни- 
цима забрањен излаз у варош, а патроле 
појачане.

Самоубијствп Јаворова
У Софији се ових дапа одиграла једна 

крвава грагедија која је нотресла цио умјет- 
нички свијет.

Жртве трагедије су нознаги бугарски нје- 
сник 11. К. Јаворов, драматург Народног Те- 
атра и гос-пођа Лора Дреикова, кћи поКојног 
шефа демократске странке, Петка Каравелова.

Јаворов је једпим револверским метком убно 
Лору Дренкову, па за тим себе смртно ранио.

0 овом убијству н самоубијству стигле су 
ове нојединости:

Од прије двије годипе г-ђа Лора живи као 
жепа г. Јаворова. Њихова љубав била је исто 
тако романтична, као што се романтично и 
свршнла. Но какви су били узроци за тра- 
гедију још со не зпа.

Убијство се догодило око два и по сати 
по попоћи, у кући г. Јаворова, Раковска 
улица 126., гдје су живпли заједпо већ го- 
дипу и но дана.

11з полпцијског извјештаја сазпало се да 
је Јаворов пуцао на жепу из револвера, па 
за твм покушао да се убије, али јо успио 
само да се тешко рани. Жена му је одмах 
издахнула,

Јаворов је одпесен у Александровску бол- 
ницу. Његово је стање без паде.

Пријатељи пјесникови налазе узроке за 
његов поступак у некој нородичној грагедији, 
али се о томе још не може да кажо пишта 
поуздано.

За сада су утврђена ова факта:

Франиуза није ни мало заплашило от- 
мјено име.

— Ох, го.снодине Савине, ја вас олвећ 
добро познајем. Док сге још били офи- 
цир, ја сам вас редовно бријао и шишао, 
у Мбскви н Товеру, у берберници Леона 
Амбу.

Авај! Будући монарх нашао се у шкрип- 
цу. и хтио је да грдњама отјера свог по- 
знаника. Овај; наљућен тим понашањем. 
приЧао је по • ијелом хотблу ла гроф од 
Тулузе није нико други него из Русије од- 
бјегли заставник Савин. Ти гласови до- 
пријеше до руског посланства. Нелилов 
нареди да се „претендент“ ухапси. У за- 
твору се Савин понашао грубо И тукао 
турске жандаре, а о главу њиховог пу- 
ковника скрхао чак столицу.

У мају је на пароброду „Корнилов“ 
спроведен за Одесу, а одатле право у 
Пегроград. у петропавловску тврђаву. Та- 
даш.њи министар унутрашњих дјела, гроф 
Д. Толстој дозвао Је к себи Савина да 
му прича о својим авангурама на Бал- 
кану. У себи се свакако смијао слушајући 
га; у цијелој причи није било ничег каж- 
њивог. осим тога што Је тукао жандар- 
меријског пуковника.

Цијела „краљевска интрига" била је 
тако комична да није схваћена озбиљно, 
и суд није повео исљеђење против Савина

Данас Савин не претендује више на 
приЈесто, живи мирно у Москви. пије чај 
и прича ра1о 6 свом „херојству*.

Послије ручка је Јаворов био у позори- 
шту н био добро расположеп. Око три п по 
Счтга био је код њега пјесник Тр. Купев. 
Разговарали су се дуго и Јаворов је изгле- 
дао мирап; нијесу се па њему опажали пи- 
каквп зпаци да има тако страшпе памјере.

Око четирп еата у позориште је дошла и 
госпођа која се мало бавила код њих и о- 
тишла.

Око 4 и по сата Јаворов је заједпо с 
Куновом изашао из позоришга. Мало доцпије 
дошао је у позориште професор др. Тихов. 
којп је тражно Јаворова п, не нашавшн га, 
оставио је једпу цедуљу у којој га моли 
да га посјети вечерас са госпођом и да ос- 
гапо на вечери. Др. Тихов је добар прија- 
тељ Јаворова и често су се узајамно по- 
сјећивалн.

У вече су Јаворов и његова госпођа зби- 
ља дошли у госте Тихову и од њега су се 
врагилн послије поноћи.

Шта је послије било код њихове куће. 
као што рекосмо, ие зна се. Сигурно је, да 
Јаворов није оставио никакво нисмо о узро- 
цима убијства, пз чега 6и се могло закљу- 
чити, да је убнјство нроизвод трепутног раз- 
дражења.

Полицијске власти отишле су да учине у- 
виђај. Јаворов, премда је био још жнв, није 
могао да каже ни риЈечп о ономе што со 
збнло.

У кућу, гдје со одиграла крвава трагеди- 
ја, није со нуштао пнко, осим блнске род- 
бине госпође Јаворове, Славко Бабаџапов, 
г-ђа Бабаџапов и Рашко Маџаров.

Према другој једној верзији о догађају, 
г-ђа Јаворова се сама убила, а послије ње 
јо Јаворов пуцао па себе. Према тој ворзи- 
ји он јо оставно ппсмо да но можо да про- 
грпи тај тежак губнтак.

Дневник
Здравље Њ. В. Краљице. Ње- 

зино Величанство Краљица, чије је 
драгоцјено здравље било окренуло 
на боље, опет је била мало слаба.

Од дворског љекара г. д-ра Б. 
Перазића примили смо сљедећи 
билтен о стању здравља Њ. В. 
Краљице: Њено Величанство Кра- 
љица имала јеових посљедњих дана 
поново знатних повишења тјелесне 
топлоте, са јаким поремећајима оп- 
штег стања. Срећом данас је већ 
трећи дан да Њено Величанство нема 
никаквих повишења температуре и 
надати се да се Њено Величанство 
налази на путу потпуног опорав- 
љања.

Сутра се очекује долазак Ње- 
ног Царског Височанства Велике 
Књагиње Милице (а не Велике Кња- 
гиње Стане, као што је погрјешно 
јављено телеграфски) која са собом 
доводи једног специјалисту љекара 
из Швајцарске.

Отпутовао. Г. Фон Екарт, цар- 
ски њемачки посланик, отпутовао

Војничко писмо
— Од Војислава Ј. Илића .млађег. —

Очајничка битка... Крв... Оружја звека... 
Покличи... Плотуни... Урнебесна јека...
У топовском огњу брда и планинс 
Разривеие пламте. Над хладне трупине 
Побијсних, кофа, мртрих витезова
Док. с криком, долиЈСг.у |зтл гавранова
И крвавб сунцс док ^аходу бјежи. 
Тамо. на редуту, међ’ рпом мртваца,
С образом на пушци, један јунак лежи. 
Погођен у срце зрном из шрапнела, 
Лежи блијед, осмјехнут, крвава одијела, 
А војничко пис.мо, још непрочитано, 
Једном му крајпчком вири из шињела...

„Мило моје дијете“, пише сину мати — 
„Пиши нам, да л’ борбе непрестанце трају! 
„Овамо се чује, да ће рат престати
„И да ћете, опет, доћи родном крају,

„Ја на тебе, тужна, мислим непрестано,
„И Господа молим, и јутро и вече,
„Да се вратиш мајци, материна храно, 
„И да ми те писмо у здра&љу затече.

„Баба више немаш, дијете моје слатко, 
-Ономад, напречац, у повратку с поља,
„На путу је пао... Боловао Је кратко..
„Јуче је погребен... Шта ћеш... Божја воља!

„Берба ће почети, чим Крстовдан мине. 
„Виноград на.м поно ко никад досада- 
„Ти ћеш дотле стићи. Док не дођеш, сине, 
„Нећемо га брати... Нека.. Има када...

„Дођи али с вијеицем славе око чела, 
„Да те могу с чешћу својим сином зватн. 
„Поздрави сву момчад из нашега села,
„Па остан’ ми здраво!.. Збогом!.. Твоја матиа. 

је ових дана својој породици у 
Париз на краће одсуство.

„Вјесник“и Аустро-Угарска Чи- 
тамо да је нашем листу одузело 
угарско министарство трговине до- 
зволу отпремања путем угарске по- 
ште у Угарској и Хрватској. Кад 
знадемо како се са смијешном бје- 
сомучности угушује српска штампа 
у Аустро-Угарској, није нам ника- 
кво чудо горњи корак аустро-угар- 
ских власти према нашем листу. 
Оне се много варају ако мисле да 
ће на овај начин моћи сакрити и- 
стине које им нијесу по ћуди и да 
ће убиједити своје поданике да 
живе у благословеној и обећаној 
земљи. Бијели ступци конфиско- 
ваних новина у Аустро-Угарској и 
забрањивање свих листова из Ср- 
бије и Црне Горе само ће још ви- 
ше да испуне тај несрећни српски 
народ праведним огорчењем. А„Вје- 
сник“ ће и даље вршити своју срп- 
ску дужност и у својим ступцима 
жигосати насиња над „пониженима 
и увријеђенима“.

Разне вијести
Слагарски штрајк у Прагу. Усљед па- 

сивне резистенције типографа, већина ли- 
стова у Прагу, Брину и Трсту престали 
су да излазе или излазе само на пола 
габака.

По ријешењу директора листова, неће 
излазити листови, осиМ службених лис- 
това, оргама социјалистичких, национал- 
но-соиијалистичких и чешко-католичких.

Љешки бискуп у далматинском селу 
Арбанасима. У Далмацији има једно село 
које је насељено Арбанасима, па је село 
по њима добило и своје име: Арбанаси. 
У то село је ових дана дошао арнаугски 
бискуп из Љеша те о тој посјети задар- 
ски, „Народни Ј1ист“ доноси ову биљеш- 
ку: „У субогу је стигао у Задар, на по- 
вратку из Беча, католички бискун из 
Љеша у Албанији, Мр. Луиђи Бумчи у 
прагњи аустрИ|ског генерала у миру пл. 
Герчера. У недјељу су поСЈетили село Ар- 
банаси крај Задра гдјс јс био већ уна- 
пријед приређен велик дочек. Послије 
подне иза благослова у цркви, бискуп 
је ословио на арбанашком језику оку- 
пљени пук, те им Је препоручио да живе 
у слози и складу, да љубе и чувају свој 
језик и да помажу своју браћу у Албанији 
У вече је био собет у дому арбанашког 
посједника г. Мусапа, у почаст гостима. 
Пало је више здравица. Мр. Бумчи от- 
путовао је у понедјељак пут Љеша, а 
генерал Герчер осгао је у Задру да учи 
арбанашки.

Морамо успут истакнути да су се ар- 
бапашки Хрвати држали сасвим по стра- 
ни при овим манифестацијам^ те прису- 
ствовали јединб из знатпжељности као 
пасивни мотриоци".

Шта ли се. Боже, хпело с овом фзн- 
фаронадом? Да не ће још које село у 
Цзпмацији населити Арнаутима? пита но- 
восадски „Браник“.

Бугарски Пресбиро. У министарству 
спољних послова у Софији, установљен 
Је положај шефа пресбироа.

Хрватски сабор. Хрватски земаљски 
сабор састаје се 27. децембра (по новом).

Затим двије-три врсте руком дОбре жене: 
„Кад ће се, о, Боже! свршит’ војна ова! 
„Како си са здрављем? Сјећаш ли се меие 
„И дјечице наше и домаћег крова?

„Дјеца су нам златна. ЊиК сад мама љуби. 
„Тата је далеко... тежак живот води...
„Дођи, тата дођи!.. Малом ничу зуби. 
„Јова учи. Нича почиње да ходи;

У вече замишдан, кроз прозоре вири 
„У Богине свијеће које небо красе, 
„И устима малим дуго у њих пири, 
„Зачуђен и срдит ш’то се не угасе!

„Наш бостан на бријегу. високо над селом, 
„Лагано дозријева, док зрикавци зричу, 
„А у Житу златном, за жству сазрелом, 
„Препелице тако слатко пућпурићу!

„За објед, редовно, тсшка срца Седам, 
„Јер не видим тебе... То тишти ко рана.
„Кад год воз војнички с прозора угледам, 
„Ја помислим: ти си... Поздрав.. Твоја Ана“.

Најзад, другу страну, све до дна, захвата 
Рукопис дјетињски, из огромних слова: 
„Љутим се на тебе, што не дођеш. тата! 
„Поздравља те те много и воли твој Јова...“

А тамо далеко, на ограшју тавном,
Док пукови кличу под тробојком слзвном, 
И крваво сунце док заходу бјежи.
На редуту тврдом, међ’ хрпом мртваца, 
С образом на пушци, један јунак лежи. 
Погођен у срце зрном из шрапнела, 
Лежп блијед, осмЈехнут, крвава одијела, 
А војничко писмо, још непрочитано, 
Једном му крајичком вири из шињела...

Источне жељезнице. Чланови аустриј- 
ске делегације Бернрајтер и Швегел по- 
днијели су у сједници аустријске делега- 
ције интерпелациЈу на министра спољних 
послова графа Берхтолда, о источној 
жељезници. У интерпелацији се наводи 
да је конвенција о исгочној жељезници 
саставни дио Берлинског Уговора, да није 
везана за рок и да се не може отказати, 
него се само, по обостраном споразуму 
у пристанку, може ревидирати. Одредбе 
ове конвенције не однбсе се на одређене 
пруге или области, него на цио простор. 
Дотичне уговорне стране признале су 
без поговора права Аустрије, која су јој 
осигурана Берлинским Уговором. Те од- 
редбе не стављају никакве препреке ни 
дјелимичном прелазу пруга у државну 
својину. Србија не може негирати по- 
стојање међународних обавеза. Аустрија 
је у потпуном праву да не одступа од 
онога шго јој је Берлинским Уговором 
загарантованб. Али права источне же- 
љезнице и права Аустрије морају се строго 
двојити.

Права Друштва Источних Жељезница 
заслужују, да се, у свима приликама, нај- 
одлучније зуступају и чува|у.

Иотерпеланти пита|у графа Берхтолда, 
да ли и он дијели то мишљење и да ли 
је ријешен, да брани ово сгановиште.

У Бечу су отпбчели преговори са једноМ 
париском финансијском групом, која је 
заинтересова у источним жељезницама.

Из Софије. Посланици Турске и Ру- 
муније, Фети беј и Дерузи, предали су 
Краљу Фердннаноу своје акредитиве.

Политика Грчке. Венизелос, Предсјед- 
ник грчког министарства, изложио је ко- 
респонденту листа „Епоке“, која излази у 
Букурешту, своје идеје о економском и 
политичком проблему који саДа занима 
грчке политичаре.

Веницелос је рекао: „Ми ћемо радити 
да поправимо економске губитке, које 
нам је причинио балкански рат. Паралел- 
но са развићем економским, ми ћемо ра- 
дити на војном развићу земље. Грчка 
неће водити европску, већ балканску по- 
литику и на основици те политике ми 
ћемо повећати нашу сувЈземну војску и 
марину.

Ми смо савезници СрбиЈе и наши од- 
носи са том земљом су одлични. Ови 
односи неће бити поремећени питањем о 
школама. јер је то питање незнатно с 
обзиром на интересе који везују обје 
земље Са те стране, дакле, будућност 
нас не плаши.

Између Турске и Грчке нема више ни- 
чега што би их дијелило. Између њих 
нема нмкаквих размирица. Питање о ос- 
трвима повјерено Је великим силама. Мно- 
ги знаци показују да ће односи турско- 
грчки постати врло пријатељскИ.

Велики број Муслимана живи код нас, 
а хиљадама Јелина живе у Турској царе- 
вини. Грчка и Турска штитиће свака сво- 
је поданике, припомоћиће сваког дана 
побољшању односа између обје земље.

Ми желимо да одржавамо са Арбани- 
јом пријатељске односе. Грци, Арбанаси и 
Румуни, најстарији су народи на Балкану, 
те са тога они греба да живе као браћа. 
Ја се надам да ће велике силе одредити 
границе јужне Арбаније гако да ћемо 
моћи у будуће одржавати пријатељске 
односе са Арбанијом.

Наша је жеља да живимо у миру са 
Бугарима. Овај мир одржаће се само до- 
кле буде поштован букурешки уговор о 
миру.

Ми сви, изузев Ралиса, шеф опозиције, 
желимо да одржавамо пријатељске од- 
носе са Румунијом. За вријеме мога бав- 
љења у Румунији, ја сам разговара|ући 
са шефовима странака стекао увјербње 
да сви у РумуниЈИ желе заједничку и ин- 
тимну полнтику са Грчком.

Школе и цркве куцовлашке биће по- 
ново отворене. Симпати|е са којијем је 
дочекан г. Јонеско при своме доласку у 
Агину, указане су тако рећи РумуниЈИ.

Ја вјеру|ем у закључен»е балканског са- 
веза. Сваким даном све се више учврш- 
ћу|у везе између балканских народа. Бал- 
канска конфедерација у коју би ушла и 
Турска и Бугарска, могла би се остварити“.

Оставка босанских посланика. На- 
родни посланици у босанском земаљском 
сабору. Светозар Ћоровић и Матија По- 
повић. положили су своје мандате у знак 
протеста против посљедњих избора. О- 
стали народни послапици из групе „На- 
рода“ намјеравају да учине исти такав 
корак.

Енглеска циркуларна нота Рајтеров 
Биро јавља да је енглеска циркуларна 
нота, у погледу Арбаније и Егејских Ос- 
трва. предана представницима великик 
сила. Она се састоји из 10 параграфа, а 
има три одсјека:

а) Епир и ррк за евакуацију Грка са 
територија кош припада.у Арбанији.

б) Осгрва Е ејског Мора; и
в) Острва коЈа |е заузела Италија.
У ноги се настојава да концесије које 

Грчка тражи у Епиру, буду компензиране 
острвима које Је Грчка заузела. Сва та 
острва осим Имброса и Тенедоса имају 
да припадну Грчкој. Односно Хиоса и 



Митилене тражи се само да на њима Грч- 
ка не диже утврђења нити да на њима 
уводи поморске станиие.

Односно острва, која је заузела Ита- 
лија, предлаже се да се она врате Тур- 
ској послије извршења одоедаба угово- 
ра закљученог у Лозани. Та острва до- 
биће извјесну аутономију, под суверен- 
ством султана. Уговор закључен у Лоза- 
ни још сада семоже сматрати као извршен, 
попјто је Порта већ опозвала своје власти 
у Триполитанији. Одређење граниие грч- 
ко-арбанашке остављено је међународној 
комисији. Међутим како међународна ко- 
миснја није завршила својс радове на 
предвиђени дан, г. ј. 30. новембра ове 
године по новом, то се предлаже да се 
евакуаиија Арбаније доврши око полови- 
не мјесеиа јануара.

Нове српске гимназије. У Новој Ср- 
бији отворене су непотпуне гимназије у 
Кратову, Кривој Паланци и Ресну.

Нове школе у Србији. До сада је у 
Новој Србији отворено 395 народних шко- 
ла са 846 одјељења. У нове крајеве по- 
слаго је из старих гранииа 350 квалифи- 
кованих учитеља, а затекло се 240. који 
су сви употребљени за учитељску службу.

Прије рата с Турском било је у осло- 
бођеним краЈевима 193 основне школе 
са 290 одјељења.

ТелеграФСки извјештаји
Хрватски Сабор

Загреб, 11. децембра
Загребачки Сабор сазван је за 

27. децембра (по нов. кал.) — Бечки 
Кор. Биро.

Руске номпенсације
Петроград, 11. децембра

„Вјесник" је овлаштен да одлучно 
опровргне вијести страних листова 
да је руски амбасадор у Цариграду 
тражио компенсације односио сту- 
пања њемачке војне мисије у тур- 
ску службу. — Бечки Кор. Биро.

Министар Залески
Меран, 12. децембра

Овдје је умро аустријски минис- 
тар финансија, Залески. — Бечки 
Кор. Биро.

Србија и Турска
Бноград, 12. децембра

11олузванична „Самоуправа14 у 
уводном чланку констатује да су 
готово сва спорна питања на путу 
да буду изравната и да ће дипло- 
матски односи између обију земаља 
бити доскора успостављени, што ће 
отворити пут бољој будућности.
— Биоградски Пресбиро.

Скромне жеље г. Фридјунга
Беч, 13. децембра

„Иеиеб Мепег Та§ђ1аии доноси 
чланак „историчара“ Фридјунга у 
коме говори за балканску конфе- 
дерацију у коју би Аустро-Угарска 
ушла као члан. — Бечки Кор. Биро.

Султан болестан
Цариград, 13. децембра

Званично се јавља да је Султан 
назебао и да неће сјутра присус- 
твовати селамлику. — Бечки Кор. 
Биро.

Стјечај
— за нзраду планова за регулацију и уређе-

њс града Скопља —
Суд општние града Скопља распнсује стје- 

чај за нзраду плаиова за регулацнју и уре- 
ђен»е свога града.

1
Од конкурепта се тражн:
1. ) Геиерални регулационн план у раз- 

мјери 1:5000, са подјелом града на рејоне 
за трговнну, нндусгрнју, војску и чнсто за 
становање. У то.м нлану треба назначитн и 
мјеста за јавне грађевнпе као: саборпу црк- 
ву, општингки до.м, универзнтет, па.тату прав- 
де, позорвште, окружио начелство. учитељску 
школу, три гнмназије, ценгралну пошту и 
телеграф, царипарпицу и пореску управу. 
централно тржиште, болнице. осиовпе школе 
по кварговн.ма: уцртагн јавпа постројења: 
паркове, скверове, сгадион за гн.мнастичка 
вјежбаља и утак.мнце, одредитн мјесто за 
гробље н т. д.

2. ) Дета.кнн план у размјерн 1:2500 у 
коме треба да буду уцртани свц објектп пл- 

бројапи у тач. 1.) а се.м тога: уписане ши- 
рипе улица, назпачепп просјечни падови њи- 
хови, с обзиро.м на подесан саобракај и нај- 
рационалнију капализацију. уцртана саобра- 
ћајна средства (трамвајн), корекција Вардара 
и Сераве, назначена мјеста будућих мостова 
н извршнти идеалну подјелу главних блокова 
на плацеве;

3. ) Да главинја мјеста: јавне трговине, 
раскрсници главних улица и у опште мјеста 
која треба архитектонски обрадити, нацртају 
у размјери 1:1000 до 1:500;

4. ) За попречне пресјеке улица да израде 
типове у размјери Г. 100;

љ.) Да по могућству нзраде перспектнвне 
изгледе поједнних карактеристичких мјесга, а 
при томе нарочиту пажњу да обрате на по- 
стројења око Душанова Града и у ње.му.

6. ) Да пзаберу и иа плану ознече мјеста 
за будуће умјетничке објекте (споменике, чес- 
ме, мостове и т.д.) и да то са непосредном 
околином по могућству нацртају у пер- 
спективи;

7. ) Да даду детаљап опис н објашњење 
планова.

II

Ситуациопе планова у размјери 1:5000 н 
1:2500 добнће конкурентн у географссом од- 
јелењу Главног Ћенералшгаба, Крунска ули- 
ца Број 11. у Биограду. Цијена тих плано- 
ва је (10) десет динара ко.мплет.

III
Рок предаје је 15. јуна 1914. годнне. 

Пројекто треба послати у запечаћепом завоју 
са знаком (мото) на завоју и на запечаћеном 
нис.му, у коме јо нме пројектанга, на адре- 
су: Суду општине града Скопља, са назначе- 
њем и на завоју и на писму: «Пројекти ре- 
гулацнјо града Скопља>.

IV

Па овај стјечај нмају права учоствовања 
инжнњори н архнтектп српски држављани, а 
за тнм Срби ван Србпје, Хрватн н Словенци.

V
Паграде су предвнђено ове:

1ва награда . . 7000 дннара
Ма . . 4000 «
3-ћа « . . 2500

А сем тога жирп задржава право да даља 
два добра пројекта евенгуално може предло- 
жити опшгини града Скопља за огкуп по 
750 динара.

Свн награђенн н откупљени пројектп су 
Својипа општине града Скопља. Ненаграђени 
се плановн враћају.

VI
Чланови су оцјењивачког суда:
Предеједник општине града Скопља г. Спиро 

Хаци Ристнћ; иижнњерско-техннчкн пуковннк 
г. Стевап Бошковнћ, начелник географског 
одјељења Главног Генералштаба; архитект г. 
Милорад Рувидић, професор уннверзнгета; пн- 
жињер г. Драгољуб Спаснћ, професор универ- 
зитета; г. Перо Поповнћ, виши архнтект 
Мннпстарства Грађевина.

Ови.м се донуњује н мнјења стјечај — 
оглас овога суда од 12. овог мјесеца број 
20070 који је у неколико лнстова обзпањен, 

0д суда општине града Скопља, 20. но 
вембра 1913. год. Бр. 2057 5 у Сконљу.

Мудре изреке
Сваки је рад занимљив кад се — ио- 

сматра.
♦

Има прошевина које се срећно заврше 
али имз их које се заврше са свадбом. —

*
Жене нађу увијек прави пут за своје 

странпутице. —

Службена обзнана'1
(Особито важно за наше трговце 

увознике)
Због тога, што често ол појединаца 

добнјам протесте противу „Барског Дру- 
штва“ за несганак пли кварење поши- 
љака (нарочито трговачког еспапа). које 
то Друштво жељезницом и наробродима 
превози, на начин, којн не одговара за- 
конским и другим устаиовљеним прони- 
сима, и што многи. из незнања тих про- 
писа, пропусте прибавити на вријеме 
средства за доказ своје штете. нринуђен

•) Пошто смо се повратили у редовне лрилике 
то доносимо ову обзнану, која је раније би.ча 
публикова*1а  и која к данас важи. да би се њоме 
боље користили заинтересовани. 

сам овијем обзнанити: како треба посту- 
пати. при е свега. кад се од органа „Бар- 
ског Друштва" примају пошиљке, дате 
том Друштву за превоз, а како кад се 
утврди. да је у њима учињена штета при 
превозу жељезнииом или преко Скалар 
ског Језера.

1) Сопственпци пошиљака или њихови 
опукомоћени замјениии, кад примају ове 
од ор1ана „Барског Дриштва" у жељез- 
ничким или паробродским станицама, не 
треба да пошиљке приме нити пријем 
истих да потврде својим потписима, док 
не виде: да ли )е односна ношиљка онак- 
ва. каква је предата „Барском Друштву*  
— како што се тиче броЈа коли, тако и 
што се тиче стања ових (у колико нре- 
возилац законски и иначе по усганов- 
љеним правилима и уредбама одговара 
за ово друго). Ако у пошиљци њешто 
недостаЈе или |е иначе каква повреда 
исте, то утврђују записнички сопственик 
иошиљке, односно његов пуномоћник, н 
старјешина жељезничке, односно паро- 
бродске станице, који и потписују тај 
записник и на исти се ставља печат до- 
тичне станиие. ОваЈ се записник предаје 
с односном ношиљком сопственику исте 
или његовом пуномоћнику. — Ако би 
дотични орган „Барског Друш1ваи с чега 
било одрекао на горе описани начин из- 
вести констатаци|у шгете или се он и 
она), који ношиљку прима, не би сложи- 
ли у го| 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 своје ошге- 
ћене, односно нестале ношиљке, треба 
да то учине олмах, чим буду о штети 
извијештени. Тражење има бити писмено 
и исто треба поднијети у два примјерка 
преко старЈешине жељезничке односно 
наробродске станице, у којој Је утврђена 
штета, заједно са записником о том и 
осталим документима (листом предаје, 
односно приказницом нолице, ако се 
ствар тиче пошиљке. која је дошла мо 
рем, па не нађена у магазину „Барског 
Друштва" у Бару, и оригиналним рачу- 
ном о вриједности нестале робе) или 
само с тим документима без записника, 
ако пошиљка није ни дјелимично дошла 
(у ко|ем случају с тражење подноси овој 
жељезничкој односно паробродској ста- 
ници. преко које се пошиљка имала нри- 
мити). Орган „Барског Друштва44, којем 
се на овај начин писмено тражење с 
прилозима подноси, има на једном при- 
МЈерку тог тражења прибиљежити: кад је 
његов уникат примио и што је све још 
с њим примио и, потписав ту прибиљеш- 
ку, те потврдив ју печатом станиие, по- 
враћа спис предаваоцу тражења.

3) Ако се најдаље у року од мјесеца 
дана, пошто се писмено тражење, назна- 
чено у претходној тачци, са нрилозима 
му предаде, „Барско Друштво44 на исто 
не одазове. ошгећени се има обратити 
мени, унутив ми уз посебну жалбу нро- 
тиву „Барског Друштва*  и онај дунли- 
кат нисменог тражења, ноднесеног до- 
тичној жељезничкој, односно пароброд- 
ској станиц;!.

Сва нисмена која ми се упућују у вези 
с мојим службеним положајем, као и до- 
куменга те остали прилози ових, да би 
се по закону могла узети у поступак, 
греба да су снабдјевена прописним га- 
кссним маркама.

Напомин»ем, да се ради на томе, да 
се „Барским Друштвом и односним ца- 
ринарницама пломбира|у жељезнички ва- 
гони и мауне (шлепови), у којима речено 
Друштво нрегони робу. те ће онда још 
боље бити снријечено кварење те робе 
и неставање исте; а и кад би било тога 
ношго ће пломбе на пошл.едн.им сгани- 
цама ломити и робу преглелати заједнич- 
ки тамошње царинарнице и органи „Бар- 

К. Фон Дун и Комп. у ХамОургу 
бави се осим са разним прекоморским пословима нарочито 
извозом и увозом без разлике све врсте робе са српским 
балканским државама.

Овим се обраћа пажња црногорским извозницима и 
увозницима на велико на ову солидну фирму у којој се 
налазе као власници Срби Далматинци из Траједнице, 
ге се умољавају, да се у сзаком случају директно обрате 
фирми у Хамбургу.

Сви упитп и.иају се у српском језику управити на фирму:
К. Фон ДУН И КОМП. ХАМБУРГ 5 -МЕРКХОФ 

п.п. бр. 61 1,4 С. уоп ОЦНМ & Сотр. НатђигД — МегскћоГ 5.
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ског Друштва", још лакше ће се тад 
долазити до доказних средстава за утвр- 
ђивање штете у тој роби.

Број 445._____

Бар, 12. априла 1912. г.

ДРЖАВНИ КОМЕСАР 
при

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

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ
Многим нашим претллатницима исте- 

кла је претплата, те је вријеме, да 
претппату обнове, како им се не би 
лист обуставио; јер лист Ђе се обуста- 
вити свима без разлике који не обнове 
претллату 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 ннје 
могао испунити. Сад нека се сваки сјети 
своје обвезе.

Цијена је писту на пола године: за 
Црну Гору перпера 5, а за иностран- 
ство 7’|8 Франана у злату.

Цетиње, 4. децембра 1913.
АДМИНИСТРАЦИЈА „ВЈЕСНИКА„

ЛОШТАНСНЕ М№!!!
измијењујем румунске поштанске марке. Уи1ев 
Магсиз & Сошр., Висагезг, (Коиташе). СаЈ. СаЈа- 
газПог 187. — Коресподениија на српском или 
француском језику. П.п. бр.59, 2,3

СКЛАДИШТЕ ДРВА ЗА ГРАЂУ
на велико — па мало

ПАРЦИСО ДЕТОПП. ЗЕЛЕППКА (Бока Которска) 

ГЕНЕРАЛНО ЗАСТУПСТВО ЗА ЦРНУ ГОРУ НАЈБОЉЕГ 
И НАЈЈЕФТИНИЈЕГ МАТЕРИЈАЛА ЗА П9КРИВАЊЕ 

КРОВОВА — „2ЕМТН“ 

Цијеник тачни, прорачун бадава.
п. п. бр. 16, 21,25

ЛГ |АР? Стављам на знање иошгова- 
1100пин, ној цублици. да сам отпочео 
радити у Подгорици у кући Стевана Пе- 
ровића у Сгаро) Вароши. Добавио сам: 
најмодерније машине за и 1раду златних 
зуба, мостове но на|модерни|О| системн; 
зубе на виде, зубе на 'уме и т. д. Зали- 
јевам зубе са златом, платином, сребром, 
порцуланом и т. д.

Подгорица, 12. децембра 1913.

С иоштовањем:
бр.60,1,3 Д-р РИСТО КУСЛЕВ, зубпи љекар.

П. п. бр. 15. 15 -50

Штампа Кр. И. Државне Штампарије Власник и одговорни урсдник Радомир Орлински Кривоклпић


