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Цетиње, 20. деиембра
Новоослобођени крајеви били су, 

као што је разумЈБиво, сталан пред- 
мет државне пажње. Нредставља- 
јуђи у исти мах и државну и на- 
ционалну тековину, није ни могло 
ни смјело да буде другачије. Др- 
жави лежи на срцу да те крајеве 
подигне привредно и културно и да 
нове поданике изједначи са стари- 
ма у свима правима и дужностима.

Али безразложним хитањем не 
би се без сумње много постигло. 
'Гражи се, као и у сваком другом 
разумном, напредном и успјешном 
раду, једна систематска постепеност. 
Треба да се најприје положе чврсте 
основице, треба да се најприје ис- 
пуне извјесни услови. И онда ће 
се лако послије једног озбиљно свр- 
шеног посла прелазити па други 
који из њега произлази и који опет 
ствара услове за даља напредовања.

Мање-више сви добро познајемо 
нове крајеве да би се на овоме пи- 
тању требали сувише дуго задржа- 
вати. Сви добро знадемо у каквом 
стању смо нашли те крајеве кад их 
је наша храбра војска ослободила 
и освојила. Ушли смо у једну зем- 
љу нереда, привредне и просвјетне 
запуштености. Осим анархије, пије 
било другог режима у тој земљи. 
Лична и имовна несигурност оме- 
тала је свакп рад. Без комуника- 
ционих средстава, одсјечени од сви- 
јета и Европе, вазда у страху за 
голи живот, вегетирало је тамошње 
становништво. На просвјету, нарав- 
но, није се дало ни помишљати у 
таквим приликама.

Наша војска, доносећи слободу, 
донијела је у нове крајеве ред и 
правду, као главне државне прин- 
ципе.

Иза тога одмах се прешло раду 
и студирању рефорама за ново- 
ослобођене крајеве у којима се све 
мора почињати и стварати из по- 
четка, пошто се ништа није за- 
текло.

Посљедњи број званичног листа 
донио је уредбу о управпим, суд- 
ским и финансијским властима у 
повоослобођеним областима, која је 
природно сљедовала иза анексије. 
Ред је био од самог уласка наше 
војске уведен и није био никако 
нарушаван. Спојбни догађаји и ар- 
банашки испади задржали су били 
можда за неко вријеме регулисање 
ових питања. Али и овако, нова 
уредба долази у прави час, одго- 
варајуђи тим бол>е стеченом иску- 
ству и потреби.

Управна уредба уводи и у нове 
крајеве исту управну подјелу као 
и у старој Ирној Гори. Подијељени 
су на четири области: пеђску: глав- 
но мјесто Пеђ; беранску: главно 
мјесто Берапе; бјелопоЈБСку: главно 
мјесто Бијело Ноље, и ПЈвеваљску: 
главно мјесто Пљевља. У пећску 
област спадају капетанства: пећско, 
ђаковичко, источко, и вароши Пеђ 
и Ђаковица; у беранску област бе- 
ранско, будимско, рожајско капе- 

танство и варош Беране; у бјело- 
пољску област бјелопољско и бр- 
завско капетанство и варош Бијело 
Поље; у пљеваљску област пље- 
ваљско и ђехотинско капетанство 
и варош 11љевл>а. Капетанство пла- 
во-гусињско са варошима Нлавом 
и Гусињем улази у састав васоје- 
виђске области. Варошица 'Гузи са 
околином улази у састав зетско- 
брдске области, а крајеви на десној 
обали ријеке Бојане у састав црм- 
ничко-приморске области и сачи- 
њавају посебпа капетанства тушко 
и бојанско. Ослобођени крајеви у 
Крајини улазе у састав капетанства 
крајинског.

[ [љеваљска и пеђска област са- 
чињавају за себе судске области, 
са сједиштем у Пљевљима и у Пећи; 
бјелопољска област припада кола- 
шинској судској области, а беран- 
ска област, као и плаво-гусињско 
капетанство са варошима Плавом и 
Гусињем андријевичкој судској об- 
ласти; капетанство тушко зетско- 
брдској, а капетанствобојанско при- 
морско-црмничкој судској области. 
Састав обласног суда је исти као 
и у старим границама Црне Горе. 
Затим судска уредба предвиђа и 
уређује, у више опширних члапака, 
спорове који настају ради промјене 
државне власти и евентуалне су- 
кобе између гурског и црногор- 
ског законодавства.

Из финансијске уредбе помињемо 
да су основане царинарнице у Пље- 
вљима, Бијелом 11ољу, Беранама, 
Пеђи, Ђаковици и Гусињу. Тузи 
са околином улази у област цари- 
нарнпце подгоричке, а капетанство 
бојанско у област царинарнице бар- 
ске. Царински прописи који важе 
у старој Црној Гори, важе и за 
нове крајеве.

Цијела уредба почела је да важи 
од дана кад ју је Краљ Господар 
потписао (10. децембра) и кад је 
била обнародована у „Гласу Цр- 
ногорца*  (16 децембра).

Румунија у балканским 
догађајима

— Дискусија у парламенту —
У румунском парламенту ових дана во- 

дила се велика дебата о улози коју је 
Румунија имала у балканским догађаима 
Теф дпозиције, Враћано. држао |е том 
прилнком један велики говор против 
владе, а нарочито против њеног шефа 
Мајореска. Тај говор, као и одговор Ма- 
јоресков и Таке Јонесков, донијели су у 
изводу сви европски листови.

Браћано је измећу осталог рекао:
„Влада се ни)е на вријеме уми ешала у 

балканску кризу. из страха од опшгих 
заплета и из бојазни од Русије. Међутим 
Таке Јонеско је обавијештавао г. Мајо 
реска да су велике силе мирољубиве. Г. 
Мајореско је трагично узео опомену Ру- 
сије. Кад није плануо општи рат због 
Арбаније. од к\*д  је било бојазни да ће 
то бити због Бзлчика. Лично сам обави- 
јештен да је предсједник владе примио 
посредовање без бриге за резул гаг који 
ће дони|ети. Зелена књига показује да |е 
влада сгално дјеловала под пресијом јав- 
ног мишљења. Доказано је да су либе- 
рали, тражећи Балчик, гражили више но 
влада. Излази да је влада тражила врло 
мало.

Г. Мајореско, у преговорима са Бугар- 
ском, старао се да ју задобије уступцнма 
као што су били: дунавски мосг и фи- 

нансијска потпора. Док је г. Данев по- 
стајао све више и више затегнут, г. Ма- 
јореско је давао угисак да је несвјесган 
наше улоге“.

Говорник, опомиње потом на унижа- 
вајући карактер румунског учешћа на 
лондонској конференцији. За тим закљу- 
чу!е:

Влада је учинила три погрјешке. Она 
је вјеровала у поб:еду Турске, она се по- 
плашила европских заплета ако се Ру- 
мунија умијеша, и није имала вјере у своју 
снагу. Спољна акција г. Мајореска је била 
огромљена унутрашњим тешкоћама; гако. 
влада није била чувар националних инте- 
реса, већ барометар који је биљежио бал- 
канске покрете. Овај говор не садржи 
непријатељство ни према коме. јер ли- 
берали смаграју да Румунија треба да 
чува добре односе са Бугарском.

Да је Бугарска усвојила руски предлог, 
ми бисмо остали на Силистрији. Срећом 
дошла је необјашњива наредба бугарска 
за напад. која је изазвала други рат. У 
главном сјајни уоцех Румуније је заслуга 
грјешака румунских противннка и снага п 
особина румунског народа. У будућности 
се смије рачунати само са овим другим 
фактором.

Говор завршава примједбом да треба 
ојачати положаЈ сељака, у коме циљу су 
и прелложене либералне реформе.

Г. Мајореско је одговорио на овај го- 
вор којим је његова политика нападнута:

Нетачно је, рекао је, да |е влада оску- 
дијевала у јасном разуми|евању балкан- 
ских догађаја. Влада није в|еровала у по 
бједу турску још од јуна 1912. год; рад 
владе то утврђује. Ми нијесмо раније ин- 
тервенисали, јер смо .имали пред собом 
балкански блок. Шго се тиче струјејав- 
ног мн»ења, влада која неби била вјерпа 
слика његова. не би могла опстати, Пре- 
бапује нам се да пијесмо знали шга хо- 
ћемо и да ниЈесмо водили рачуна о по- 
ложају Румуније. Но кредиги од 240 ми 
лпона, одобрени на војне издатке, за цигло 
једну зиму. доказу|у противио. Одакле 
нашег оклијевања у почегку? Да би дали 
времена војсци да се опреми. Влада је 
имала унутрашњих тешкоћа, али Такисге 
су ми их мање стварали но мојп поли- 
тички пријатељи. Резултат је једино ва- 
жан. ИЈ го се тичеЗелене Књиге ја нијесам 
могао показати све документе. Има их 
који су тајни. Године 1885. либерали су 
прокламовали принцип немијешања Ру- 
муније у балканскпм питањима. Године 
1913. они су за мијешање.

6. Априла г. Мих. Ристић нудио је Ру- 
мунији савез са Срби;ом против Бугарске. 
Неки дан доцније го исто чини и Грчка.

Румунија је то одбила све док су се 
ове двије земље могле још измирити са 
Бугарском, па послије тога заједнички се 
бориги против Румуније.

Влада |е тражила допуштење за пуб- 
ликовање докумената у Зеленој Књизи 
Моји вербални рапорти краљу могу се 
провјериги актима која постоје у тајној 
архиви министарства. Зашто штосмопри- 
мили прогокол који нам је давао само 
СилистриЈу? Зато шго је топредстављало 
први пристанак Бугарске на исправку 
грашше. Побједоносна Бугарска нам ју 
је понудила, сопственом -вољом; то Је 
био велики успјех за Румунију.

За вријеме петроградске медијације Ср- 
бија и Грчка су нам већ предлагале са- 
вез противу Бугарске.

Либерална странке учинила је акт па- 
гриотизма гласајући за прогокол о Си- 
листрији. Букурешки мпр је велики успЈех 
РумуниЈе. ГласаЈтеза његову рагификацију.

Таке Јонеску је такође држао Један го 
вор који се у главном на ово своди: 
Конац дјело краси. Нема мјеста придру 
жити се критикама г. Браћана. Г. Јонеско 
је даље изнио један сензациони докуме 
нат са одобрењем предсједника владе. 
г. Мајореска. То је једно писмо лично 
упућено г. Јонеску од стране Венице- 
лоса 31. маја у коме министар Грчке, 
предлаже РумуниЈИ против-бугарски са- 
вез Грчке и Румуније, инсистирајући на 
користима које ће Румунија одатле из- 
вући, а које користи се састоје: у исправ 
кама граница даље од Силистрнје, и у 
рушењу неједнакости на Балкану.

Г. Таке Јонеско је одговорио на ово 
писмо, објашњавајући да је мобилизација 
румунске војске задржана због писма 
руског цара, али је у гом тренутку већ 
дао увјерења о румунској интервенцији 
у згодном часу. Из тога закључује: да 
се влади не може замјерити да је имала 
у виду једино Силисгрнју, а да је све 
осгало добила случајно.

Из Скадра
Најприје дневни догађаји. Допутовао ,е 

из Валоне бугарски конзул Павлов са 
војводом Христом Агапасијевим и дво- 
јицом четника. Огпутовали су холандски 
офнцира за жандармерију и син Исмаил 
Кема 1а. За Италију је огиутовала прва 
паргија питомаца за во|не школе — њих 
двапаесторица међу њима 5 Мухамеда- 
наца! 19. о. м. убили су Гаши и Краснићи 
двоншу Шаљана и заклали дви)е жене 
на 8 килом. пред Скадром. Исго вече 
осветили су се Шаљани: убили су усред 
Скадра једнога Краснића и седморо ра- 
нили међу којнма три жене.

Овим убиствима узрок је што су Ша- 
љани (каголици) опљачкали до голе душе 
и нобилп (по Једним 50 но другим 112 
л.уди жена и дјеце) Гаше и Красниће кад 
су бјежали ка Скадру испред црногорске 
и срби|анске војске лослије пораза код 
Ђаковиие у сепгембру о. г.

Интересантно да је „Тарабош“ хгио да 
баци ТО па леђа српским сељацима из 
Враке гдјс се прво убијство десило. Но 
огресити Врачани брзо су се оправдали. 
Да бп изгледало вјероватније, „Тарабош14 
је донио сјугра дан да Је један српски 
официр г.реобучен прешао у Враку!

Кад |е већ ршеч о „Тарабошу“ да вам 
јавим да је рали безочног нападања и 
вријеђања Ирне Горе био новчано каж- 
њаван ових посљедњих дана. као и ра- 
није. ,/Гарабош4* се привидно џапао. али 
|е примио к знању. ЈЈако му )е кад се 
зна да ће други платиги.

Али ипак се не може нас оканути. У 
броју 69 од 26 ов. мјес. доноси Један бе- 
зобразан чланак у коме се подсмијева 
костима палих Црногораца и косгима 
старих српских господара Скадра.

25. новембра су биле демонстрације. 
Тражнло се је да Скадар буде пријесто- 
ница Арбани|е. Клицало се књазу Впду 
и Њемачком народу. Пред Но1е1 де 1а 
У’И1е гдје је одсио бугарски консул било 
јс нарочито ерданно клицање Бугарској 
и њеном представнпку, нашто им Је он 
и захвалио.

У Скадар су почели долазити „маке- 
донству|ушчи“. ПослиЈе дебарске арна- 
утско-бугарске пропасги довукао се ов- 
дје Матев са два четника. 'Го је брат 
чувеног четовође Матева. Покушао је да 
агитује међу скадарским Маћедонцима 
хљебарима и шећерџијама, али је потлуно 
насио. Продужио |е иут за Софију. Сад 
опег Атанасов почео је да бушкара и 
агигује међу скадарским Маћедонпима да 
иду на виђење овд. бугарском конзулу.

На велико наваљивање један је поиу- 
стио и отшпао. Примио га је не може 
бити боље. Најзаа је показао своје на- 
мјере, питајући га да лн много трпе од 
Срба у Скадру, те да ће им он од сад 
биги заступннк и бранилац, да ће им 
отвориги бугарску школу и довесги и 
попа! Чуђењу ХЈБебарову није било краја.

„Ама, господине, казао је сироти Маће- 
донап, нас је овдје свега пет-шест који 
имамо овдје породице. Имамо српског 
попа који прво нама свршава обреде као: 
водицу, сјечење колача и др. па послије 
својнм парохијанима; за турско вријеме 
ишао |е за нас и на суд. У српској шко- 
ли наша су дјеца брагски примљена. Шга 
хоћете ви? Ми смо најзад српски по- 
даници!4*

Ето како се одбранио. а послије је го- 
ворио свуда „шга хоће његова милост 
конзул — да нас завади са срнским вла- 
стима, па да не можемо да се повратимо 
кући?!“

Нашао сам се лично са тим бугарско- 
македонским „дејцима“: Пуна уста жа- 
лаба на Србе. А ш заго каже: „На про- 
љеће ће се видијети чија ће бити Маће- 
дони|а“. Пустио сам га те се до миле 
воље напричао. Сграшно лажу. По њи- 
ховом причању Срби нијесу побједили 
Бугаре; како ће Бугарска опет нротив 
Срба ратовати; како Срби у Маћедонији 
врше насиља грозни.а него Турци.

Због Маћедонаца који нас слушаху, 
једноставно назвах и њега и све његове 
помагаче лажово.м и пропалицом, која 
живи од немира и несрећа у Маћедонији.

Био |е изненађен, ге ми рече да се 
чуди, да ја њему тако шго смијем рећи 
у „слободној Арбанији“ Али ипак про- 
гута. а кад га ставих нод унакрсна пи- 
тања, мораде признати да се и он лично 
борио против „Врховиста**,  као члан 
„унутрашње органнзације“.

У даљем разговору исприча како садљ 
стално пристаје у Валону бугарскњ па-



роброд из Дедеагача који под видом 
жита вуче потребе за четнике па и саме 
чегнике. Каже да је и његова чета оти- 
шла из Взлоне за Бугарску на крагки 
зимни олмор.

Причао је даље како ће ускоро доћи 
овамо „мајор*  (име не хтједе казати). 
Тврди даље да и сада. поред свих лра- 
конских м;ера, има по Маћедонији чета 
и скровишга оруж а и муниције. „Сви 
ћемо на прољеће изгинуги или се од 
Срба ослободиги! Маћедонци не могу 
више овако!“ До прољећа, продужи, вр- 
шиће се атентати на возове и на веће 
личносги. Нека Маћедонија опет буде 
Маћедонија док не постане Бугарска!

— Кад Србија буде Турска, биће Ма 
ћедонија Бугарска! Тиме заврших разго- 
вор са ови.м типовима којима |е бомба 
и кама рало и мотика. „Штамна*.

Градска управа у Скадру је ријешила. 
да унесе у промет поштанске марке са 
сликом Скендербеговом. Прије времена 
је влада одобрила та, закључак, али да 
се оне могу продавати само на јавним 
мјестима. Прва емисија тих марака од 20 
хиљада брзо је растурена. — Скадарски 
гувернер, енглески пуковник Филипс, на- 
редио је да не смије нико ни изићи ни 
ући у град, чим падне мрак. па све док 
погпуно не сване. и око читавог града 
повукао |е војнички кордон. Ту је на- 
редбу издао ради посљедње! покоља 
између Малисора католика и муслимана

15. (28) новембра славили су католици 
у свој Албанши дан „ослобођења*,  али 
муслимани ннјесу узели удијела у тој 
прослави. Ради гога је дошло до сукоба 
у скадарском такозваном „Клубу младих 
Арбанаса*  између католика и муслимана. 
Муслимани су ради тога истунили из 
клуба. Неки су муслимапи навели да они 
нијесу могли славити онај дан када је 
Ислам претрпио пораз. Доинше су се 
некако измирили, те да то измирење н 
јавио засвједоче, приредили су демонсгра- 
цију кроз град, у коме су све радње 
биле загворене, а под Бардањолтом о- 
држали су народни збор, на коме је 
говорио и муслиман градски начелник 
Мухарем беј. Он је у име становнишгва 
изјавио жељу, да шго прије дође један 
кнез ко|и ће столичити у Скадру. Када 
су се са збора демоистранти враћали у 
град, на најживљем мјесту била је отво 
рена радња, фпрме Фрагели Серели. који 
су родом Арбанаси. Свјетина је навалила 
на радњу и браћу грдно исгукла.

Бугарсна криза
Влада Радославова и Генадијева нала- 

зи се већ пред отварањем. Собрања и 
још није успјела да осигура себи већину. 
Њен неусијех не треба тражити сада у 
личној политичкој немоћи њених члано- 
ва, већ у факту да је опа од краља 
Фердинанда и аустро угарског посланика 
натјерана да остане на власти.

Радославов је хтно да одступи, али 
су га задржали Фердинанд и гроф Тар- 
новски. Ни једном ннје рачун да аустро- 
фнлска влада одступи и зато су утипали 
на Радославова да остане. Радославов 
је остао. али није у стању да ту ноли- 
тику спроведе. Са двјема сгранкама на 
које је мислио да се ослони, наишао је 
одмах у почетку на немогућности, Аграр- 
ци су оснм многих и многих тешких у- 
слова (пензионисање вишнх официра и 
отпуштање дипломатских чиновника) тра- 
жили и промјену спољне политике —да-

ПОДПИСТАК

Вјештина изабрати мужа и држати 
га уза се

Многе дјевојке (а може се рећи и удо- 
вице а распуштенице) мисле да )е проста 
ствар изабратн мужа и погчиниги га сво- 
јој вољи. Међугим то није проста ствар, 
већ је то највећа вјештина, а уједно и 
највећа врлина. Као год шго је канди- 
дату за женидбу тешко изабрати жену 
(а то ми сви кандидати за женидбу ви 
димо). исто је тако неудагој тешко изаб 
рати мужа. У томе послу треба биги 
вјешт п и извјежбан, за таЈ посао треба 
се нарочито спремити.

У једном малом новинарском чланку. 
као што је овај наш, није могућно све- 
сграно проговорити о овоме важном пи- 
тању, али ипак могућно је у најкраћим 
погезима предочити, како ваља посгу- 
паги па да се дође до жељенога циља.

Избор мужа ваља вршитн увијек у оним 
друштвеним круговима који су виши од 
друштвених кругова у којима смо по- 
никли. Ваља се. дакле, увијек придржа 
ваги правила да уви|ектежимо нечем што 
је више и боље. Када бисмо се сви нај 
строжије придржавали. овог правила, у- 
скоро би наступио најповољнији нрео- 
бражај цјелокупног л>удско( друштва и 
на земљи би наступило опшге благостање. 

кле промјену аустрофилске политике. А 
Радославов је због тога био и остао на 
влади — према томе немогућан спора- 
зум. Са другом странком, демократима 
А. Малинова, дошло се. такође, до исте 
немогућности. само другим путем. Де- 
мократе су тражили стављање под суд 
бивших министара из стамбуловистичке 
владе, а међу њима |е главни Никола 
Генадијев, министар спољпих послова ко- 
ји је Јуче поднио оставку.

Тако се дошло до безизлазпе си- 
туације и Радославов и Генадијев не мо- 
гући више да нађу начина за ојачање 
већине предали су цијелу ствар у руке 
владаоцу- краљу Фердинанду.

Ситуација се, као што се види, за- 
вршила оним шго је давно наглашено. 
Резултате рата и данашње огромне уну- 
трашње бугарске кризе имаће да проци- 
)ени. одмјери и ријеши сам краљ Фердн- 
нанд. кога Је већина бугарског народа и 
бу!арске интелигенције унапријед била 
окривила.

Непрекидност бугарске кризе на тај 
начин као да је приведена краЈу. Краљ 
Фердинанд је један енергичан човјек и он 
има да се одлучи за кратко вријеме. Њему 
нијесу потребни нп преговори са неким. ни 
разговори. Он зна данашње стање Бу- 
гарске; политичар је голико да га може 
не само оцијенити, већ му и посљедице 
знати. И на основу тога он ће имати, да 
увиди ове ствари:

Или треба мијењати данашњу политику 
Бугарске, која је аустрофилством и сувп 
ше бојадпсана и тада му је не само вје- 
роватан, већ и снгуран споразум са аг- 
рарцима. па можда н другима;

Или ће остати при данашњој аустро- 
филској политици Бугарске и онда би 
имао да раснушта Собрање и врши нове 
нолицијске изборе ради сигурне већине.

Ако би изабрао овај други пуг, могли 
бисмо онда очекивати дуготрајнију и о- 
паснију кризЈ' Бугарске. То не би била 
само криза једне владе која је пропала 
на изборима или добила недовољну ве 
ћину, већ би го била криза рзжима краља 
Фердинанда.

Ова дру<а одлука значила би да се је 
краљ Фердинанд ријешио на омањи пут 
без довољио нолитичког разлога, на оно 
обично или-или.

Из тока данашње кркзе која још није 
криза његово! режпма, већ само криза 
Радославова и Генадијева и њене аустро- 
филске политике. видјећемо како ће се 
развити догађаји и на шта ће се крал> 
Фердинанд одлучити.

Српсно-румунска нонвенција
Биоградска „Самоуправа“ нише:
Између Румуније и Србије закључена 

је и потписана конвенција о подизању 
жељезничког моста на Дунаву и о везн 
румунских жељезница са српским ди|е- 
лом Јадранске жељезнице. По усрдним 
односима и искрено.м повјерењу међу 
двијема земљама, питање од великог ме 
ђунарјдног економског значаја. које на 
нрактнчно ријешење чека већ више од 
десег година, тнм акто.м улази у фазу 
пракгичне остварљивости, отварајући нај- 
љепше наде за осгварење великих еко- 
номских ингереса двију земаља, — јер 
ће, од везе са Јадранским Морем, и то- 
говина Румуније. као год и трговина Ср- 
бије, несумњиво имаги велике користи, 

и пружа|ући већ постигнутим и огле- 
даним односима нријатељства и повјере- 
ња између Румуније и Србије, прилику 
да се они, и на нољу интереса реална

Не би више било ни развода бракова, ни 
других брачних трагедија; човјек би тада 
био срећан и задовољан п осјећао би ра- 
досг што је на овој земљи.

Изабрати мужа, исто је што и придо- 
бити мужа. Придобиги, пак, мужа из ве 
ћег друштвеног положаја него шго је онај 
из кога смо, и још држати таквога мужа 
чврсто уза се, значи имати све особине 
једне добре душе и значи срећу и за ону 
која је побиједила и за онога што је по- 
бијеђен. Ова се побједа односи једино 
добрим особинама оне која је поб.еди 
тељка, а добре особине доносе двојаке 
користи: себи и побијеђеноме. Када би 
сви бракови били склопљени на овој ос- 
новици, онда би на земљи насгупило ои- 
шге благостање и не би било на земљи 
човјека који не би осјетио срећу.

Али у свијету није тако, а није зато 
што смо неспособни да расуђујемо о љу- 
дима и њиховим друштвеним положајима 
и што смо неспособни да задобијемо 
симпатпје оних који су бољи од нас. У- 
зрок томе злу лежи у томе што је брак 
наших родигеља обично закључен на по- 
грјешној основици и што смо, као такви, 
увијек наклоњени да погрјешно расуђу- 
јемо. Зар је много случајева да се кћн 
угледнијих родитеља унесрећи својом у- 
дајом и да кћм непознатих родитеља по- 
стане својом удајом позната и угледна? 
Ги су случајеви врло уочљпви и ми их 
видимо свуда око себе.

Познавао сам једну дјевојку чији су 
родитељи били угледни по томе шго су 

живота, учвршћују и даље развијају. Са- 
дашња конвенција између Румуније и Ср- 
бије није, дакле, само израз односа који 
већ постоје, који су ту. Она је, поред 
тога, обећање за сталност и чврстину 
тих односа у будућности. и јемство за 
сталност и чврстину принципа из којих 
су никли ти односи који су већ допри- 
нијели стварању равнотеже снага на Бал- 
кану. ко.а >е најбоље јемсгво за грајност 
мира и за правилност балканских међу- 
народних одношаја. И ако 1е закључење 
ове конвенције само један беочуг у лан- 
цу М|ера којима двије иријагељеке земље 
раде на остваривању сво:их економских 
и кулгурних интсреса. оно је ипак доказ 
га се, на осгваривању поменутих тежња, 

на објема странама, ради са нод еднаком 
добро.м вољом и искреношћу, те да се, 
п.) томе основу, са великим поуздањем 
може рачунати на правилно и хармонич- 
ц;> развијање хииломатских одношаја на 
Балканскоме 11олуострву...

Румунша и Србија, у односима трајно- 
га при атељсгва и међусобнога поштова 
ња, без сваке сумње, на 1азиће пуно по- 
уздање за мпран рад на својем економ- 
ско.м и кулгурном јачању н развијању. 
Рад њихов у томе правцу већ је добио 
одобравања н симпатије кулгурнога свије- 
га западне Јевропе, и ножњео успјехе 
којима об|е стране могу бити потпуно 
задовољне. Такав рад, поред тога што 
јс на боље јемство за њихове властите 
ингересе. знагно ће допринијеги и здра- 
вој и разумној пол ггичкој оријенгацији 
на Балкану. У гоме је, можда, највећи 
значај тога рада. И са свим је поуздано 
да ће на објема странама, и у Румупији 
и у Србији, увијек бити довољно искре- 
не, добре воље, да се и даље иде тим 
путем...

Дописи
Прослава у Пећи

И.мен-дан Њ. В. Краља Господара — Долазак 
мнтрополита г. Дожића — Устоличење митропо- 
литоко Банкет — Омладинско позориште 
„Балканска Царииа“ — 11ут за Ђаковицу — По- 

вратак Миннстра ГЈросвјете
Пећ, И.децембра

Послије несрећне косовске битке, за 
чнтавих 524. годпне — српски народ је 
морао грпјети сваковрсне муке, нагње и 
невоље; морао се је нз снијегу рзђати, 
на трњу се подизати, а на коцу умира- 
ти... И камен је мора > нроп 1акати... Пра- 
ведном н свевидљивом рку Б >жјем 1е већ 
дотужило било гледајући на Софији у 
Цариграду и Св. Петци у Призрену му- 
наре са иочум есецом, Грачаницу, Дечане, 
Ђурђеве Сгубове са иконама извађених 
очију, а свету срнску П »тријархију нору- 
шену...

Године 1912. и 1913. забиљежеие су у 
историц! српског народа златнијем сло- 
вима. јер се у њима извршило ослобо- 
ђ?ње иремучене сиротиње раје, и обнов- 
љење норушених и запуштених српских 
манастнра.

И< проливене крви по балканским гу- 
дурама ишикло је цвнјеће слободе, а на 
косгим! взгезовз који падоше за славу 
и величииу своје отаџбине сазида се 
„олтар прави. на камен крвави“, — те 
даиас сријетамо на улазу одавно упраж- 
њене Патријаршије новог архииастира 
чедо наших гора — гдје побожно кора- 
ча да разгори скоро утуљено кандило 
на гробу Св. Арсенија и прекади свете 
кости жртава данашње слободе...

На глас о његовом доласку искупило 
се и старо и младо, и мушко и женско, 
ш го се српско зове, а са задовољством 

били имућни и што је отац заузимао ви- 
сок иоложај у држави. Огац ове дјевојке 
ноникао Је тако рећи из нрашине. и само 
благодарећи поријеклу своје жене могао 
је да се успне на висок положај. Он је 
био један од оних л>уди за ко е се каже 
да су под папучом. Његова је жена била 
неограннчен господар над њиме. Они су 
имали само ово једно дијете, и то и.м је 
дијете одрасло у вјечитој њиховој дома- 
ћој неслози Дјевојка бјеше слика своје 
објесне матере. Она бијаше васпитана да 
се стидн прошлости свога оиа и да га 
презнре. Код те дјевојке не б)еше ничега 
допадљивог, н она остаде за дуго неу- 
дата. Наиме, она је била једна о 1 оних 
дјевојака ко|е никако не могу да изаберу. 
Најзад су несрећницу загекле године, и 
онда |е била прннуђена да закључи брак 
сличан браку своје матере и да и она 
пусти у свијет које чељаде слично себи 
и својој матери.

Али знао сам и једну дјевојку чији су 
родитељи уживали срећу у браку. Муж 
је био нознат и угледан човјек. а жена 
кћи сасвим непознатих родитеља. Била је 
сирога и у кућу свога мужа дошла је, што 
но кажу, гола као прст. Морало је, дакле, 
да буде нечега доброга код те жене која 
је била освојила симпатије тако угледне 
личности као што је њеп муж. ’ Она је 
била дјевојком нуна врлина, и муж ју је у- 
зео из праве љубави, и зато су би ш срећ- 
ни. Срећу ове дјевојке ваља, дакле, ио- 
тражити у срећноЈ удаји њене матере 
која је била кћи ненознатих родитеља, 

могу констатовати, да је био н велики 
број угледннх муслимана са муфгијом и 
Јашар-пашом на челу, а дошли су и ка- 
толици са два своја свештеника.

Командант дивизије са официрима међу 
којима бијаху и овамошњн офипирим усли- 
мани, са почасном чегом н цијелим чинов- 
нишгвом пећске области. горда и весела 
чела, са осмјсхом који из срца потица- 
ше, изашли су да срегу IБ. Високопрео- 
свештенство, новог архипастира. Свак :е 
био упро очи у Басгрицу између ругов- 
ских кршевигих гора, откуда је у овом 
добу прошле године наша поб|едоносна 
војска под командом тадашњег коман- 
данга Источног Одреда ђенерала г. сер- 
дара Ј. Вукотића, — у свом вигешком 
походу донијела слободу Патријаршнјн и 
граду Пећн.

Тачно V сахаг нослије подне нојавише 
се весе 1и коњаници на помолу пркви, у 
ждријелу ПОД Паклином, а међу њима 
личност високопреосвећеног архијереја 
са г. Министром ПросвЈете н Црквенијех 
Послова Мирком Мијушковићем и са јед- 
ним водом во ске.

Чим су високи нутници угледали неиз- 
бројну масу народа.одмахсу сјахали скоња 
и пјешице пријешли, гдје Је на прво.м 
сријетању поздравио Мигрополнта пред. 
општиие г. Марко Цвегковић, кратким 
али дирљивим товором, нашто сегосподин 
Митрополит гоило захвалио. На уласку 
у манастирску капију. био је израђсн ве- 
лики зелени вијенац од зимзеленог бил>а. 
које окружаваше круну и натпис: „Благо- 
словенљ грлди во ими Господнћ До- 
бро н.1М дошао мили архипастиру“.

На улазу ге капије, по наредби коман- 
данта дивизије г. ђенерала Р. Вешовића, 
грубач засвира „наљбу“ и громки одјек 
топа са брда извише манастира објави 
цијелоЈ сада слободнбј Мегохији долазак 
архипастира у свегу српску Патријаршију. 
столицу некадашњих срлских патријарха..

За г. Митрополитом шцела маса наро- 
да као год и ђаци уђоше у цркву. гдје 
је отслужено крагко благбдарење. Ту се 
IБ. Високопреосвештенство топло захва- 
лило народу на сјајном дочеку.

Посли.е |е у ћелији манастирској било 
примање разних група чиновнишгва.

Сугра рано уб сати изјугра огласише 
прославу три метка топовска са Јериња- 
ка. Народ се искунио пред Војним Ста- 
ном, одакле је пошла почасна чета и једно 
^дјељење мнграљешко, а пред официри- 
ма и народом г. ђенерал Вешовић. Све 
је било обучено у парадноЈ роби. Пред 
ирквом се постројила почасна чега и ми- 
траљези за шенлучење. Од великог броја 
народа није се могло проћи ни кроз ши- 
року авли у манастирску, а камо ли кроз 
дугачку препрагу црквену. Требало је еа- 
мо ногледати оволико мноштво народа, 
па да се ос сти сва она љубав са којом 
је он похрлио да се помоли Богу за здрав- 
ље и дуг живот Краља Ослободиоца 
који му је обновио ГЈатријаршију и иза- 
брао насљедника пећскнх натријарха.

Кад Јв одслужена архијерејска служба 
и г. Митрололит изишао са свештенством 
нред двери. Крал>ев изасланик Мин. Про- 
свјете г. М. Мшушковић држао је кратак 
увод указу и кад је изговорио ријечи: 
Ми Никола I. по милости Божјој.... “ тру-
ба даде знак за „мирно“ и „нред перси" 
отпоче гоповска и маграл>ешка почасна 
паЈБба уз брујање звона а затим је у зна- 
чајној бесједи оиртао досадашњи живот 
младога архијереја, завршујући, да овим 
радосним акгом данас најсвечаније усго- 
личава Њ Високопреосвештенство за ар- 
хијера пећске епархије.

алп чији се брак основао на нравилу: од 
доброга ићн бољем.

Али не мора увнјек у оваквим случа- 
јевима да игра главну улогу нородична 
прошлост прародитеља. Једној паметној 
удавачи ништа пе смега да добром сво- 
јом вољом задобије сама себи срећу.

Удавача се мора нотрудитн да постане 
донадљива не својом спољашњошћу, већ 
добром своје душе и својом уочљивом 
скромношћу. Ја не вјерујем да ностоји 
ма један примјер да је неку дјевојку удало 
луксузно облачење, ова или она врста 
фризуре, овај или онај шешир... Јер треба 
знати, да и онај човјек, којн сврати нажњу 
на тако накинђурену даму. обично пита 
своје најближе: „Бога вам, чија је ова дје- 
војка?..“ Ако му одговоре да је го кћи 
тих н тих родитеља који нијесу богати. 
онда ће је онај шго пига, исмиЈати. Ако 
ли му, пак, рекну да је то кћи богатих 
оодитеља, онда је неће исмијати. већ ће је 
можда и запросити. Али сада је питање 
да ли је ова просидба дошла нз симпа- 
тија или због новаца. Из симпатија не, 
пошто знамо да би дотична била исми- 
јана да је представљена као сиротица.

И баш зато брак ове накинђурене бо- 
гаташице не може биги срећан.

Дјевојку, дакле. удаје скромност, свјеж 
и кратак поглед безазлених очију, добра 
и племенита душа, а све то у стању јс 
да мужа освоји и да муж вјечно остане 
уза своју жену.



Господин Митрополит је језгровитим 
ријечима изјавио захвалност Краљу Го- 
сподару, и његовом изасланику изразив- 
ши наду да ће наћи довољно сарадника 
у свом тешком послу код повјерене му 
пасгве.

Послије тога одржано је благодарење 
за здравље, дуг и срећан живот Њего- 
вог Величанства.

При изласку из цркве почасна чета је 
опалила три плотуна; митраљешком од- 
јељењу одазва се грување топова са брда. 
И<а овог Министар Просвјете примао је 
честитања од присутног чиповништва и 
грађанства.

У часг прославе имендана Краља Го- 
сподара и устоличења митрополитова дао 
је Крал.ев изасланик објед у „Хотел-Ев- 
ропи“, на коме је пало неколико патри- 
огских здравио, од којих је прву подигао 
г. Митрополит Дожић, помоливши се 
Богу за дуг и срећан живот Краља Осло- 
бодиоца и обновитеља запуштених Све- 
тих српеких задужбина, на што су при- 
сутни одушевл.ено кликнули: „Живио Го- 
сподар!" —

Другу је подигао Министар Просвјете 
г. Мирко Мијушковић за здравље Књаза 
Нашл.едника пожеливши, да и он, сли- 
једећи стопама свога Узвишеног Оца и 
славних иредака, изврши оно што |е Ње- 
гов Узв. Огац вазда желио, нашто се 
захорило: „Живио Престолонашљедник 
Данило!“

Трећу је дигао ђенерал г. Вешовпћ у 
част Митрополита г. Дожића.

Наиошљетку је подигао здравицу пред- 
•сједник општине г. Марко Цветковић, у 
здравље Министра Просвјете г. Мијуш- 
ковића, која је била бурно пропраћена.

Послије банкета је омладина и грађан 
ство пошло у зграду основне школе, гдје 
је омладина престављала „Балканску Ца- 
рицу“. О овој представи се може рећи 
само добро и лијепо.

Ова величанствена драма усхигила је 
све слушаоце, а приказивање је наишло 
на опште одобравање, многобројне и 
изабране публике.

Сјутра дан је г. министар са г. ђене- 
ралом пошао у Ђаковицу, да обиђе и 
тамошње лијепе крајеве, и да посјети у 
Високе Дечане;

Прослава Никољдана 1913 оставила је 
код Пећаиаца неизбрисиву успомену које 
ће се увијек тако радо сјећати.

В. Ђ. Г. Богићевац.

Пљевље. 8. децембра 9113. г. 
имеи-дана Његова Величанства 

Краља Господара у Пљевљн.ма.)
Никољ-дан, Имендан Његова Величан- 

сгва Краља Господара нрослављен је 
овдје ове године на веома свечан начин. 
Још у очи светковине варош је била 
искићена заставама и свак је радосно 
очекивао СЈутрашњи дан. На дан саме 
свечаности, у десет сати изјутра, одр- 
жано је свечано благодарење у манастир- 
ској црквп за здравље и дуг живот Њего- 
вог Величанства Краља Господара и Узви- 
шеног Владалачког Дома. Благодарењу су 
присуствовали командант дивизиЈе, гене- 
рал Ј1. Гојнић са г. г. официрима, обласни 
управитељ г. М. Рамадановић, предсјед- 
ник обл. суда М. Контић. саосталимчи- 
новништвом, директор Гимназије Л. Но- 
иовић са нас гавницима, општински одбор 
и велики број грађанства обојег пола. 
У манастирској авлији бнла је постројена 
чета во|ника, подоружјем. Присвршетку 
благодарења свешгеник Саво Вукојичић 
држао је са амвона у цркви веома лијепу 
бесједу коју овдје у цјелини доносимо:

Психологија Жене
— Афориз.ми —

Жена је сувише у области осјећаја и 
мистике да би се могло на њу утицати 
разумом.

*
Непосредно схватање је често изнад 

разума. Оно чини да жене, резонујући 
рђаво, схвате ствари које људи, резону- 
јући добро, нијесу могли схватити.

♦
Пошто је жена подобнија да осјећа 

него да резонује, њену судбину нећете 
поправити. нагонећи ]е да много мисли.

*
Жена је, према разним врстама посло- 

ва. више или ниже од човјека. Она му |е 
ријетко кад равна.

♦
У погледу умјетности и тоалете. жене 

имају само сугериране укусе.
*

Жена не опрашта човјеку кад јој по- 
гађа мисли по ономе што говори.

ф
Господарити или покоравати се. за 

женску душу то је једина алтернатива.
♦

Пошто се осјећај дЗ рђаво изразити 
на језику разума. то хгјети резоновати о 
љубави, значи неминовно бесмислицу.

♦
Човјек вјерује жени само кад она лаже. 

Он је тиме гони да често лаже.

Благочестиви хришћани,
Торжесгвени данашњи дан и велики праз- 

ник нризвао нас је у овај св. храм, да 
принесемо Свевишњем топле молитве за 
срећу и дуг живот Нашег Узвишеног Го 
сподара и Краља Николу I. кога нам Је 
промисао Божија даровала и одредила 
да Он буде онај велики и моћни владалац 
који је извршио аманет Својих предака, 
да Он буде ослободилац потлаченог Срп- 
ства. да Он буде наш Ослободилац — 
наш Господар и Краљ.

Велики су и славни су јунаци који па- 
доше и живот свој положише за велико 
и свето дјело — за ослобођење, а срећ- 
ни смо ми који ово срећно доба доче- 
касмо јер наше жеље — жеље наших 
предака испунише се, дочекасмо слободу 
златну, — нема више ропства. Али смо 
још срећнији што имамо Богоизабраног, 
православног, благочестивог и Узвише- 
ног Влалаоца и то од свог племена и на- 
рода. Срећниш смо, Јер имамо Владаоца 
који неустрашимо брани земљу и љуби 
свој народ, имамо влалаоца који тврдо 
чува св. ВЈеру и брани св. цркву, имамо 
Владаоиа који се вјечито брине и ради 
на добро свог народа.

Као таквом Иашем Узвишеном Влада- 
оцу будимо, мила браћо, стални у ода- 
ности и послушности према Престолу 
Његовом, булимо стални у узајамноЈ љу- 
бави и пожртвовању. радимо и не кло- 
нимо јер су то услови нашег истинског 
благостања. — Нама 1е свима познаго, 
да отац у својој малој породици не 
може исту унаприједити и усрећити, ако 
у члановима своје породине не нађе 
оданости, вјерности. послушности, уза- 
јамне љубави и рада.

„Будућност наша од нас зависи* *,

Жене би брзо изгубиле своју власт 
над човјеком, кад би могле стећи осо- 
бину да буду искрене.

♦
Уобичајна упорност кол жена да по- 

ричу очевидност, јесте главни узрок скеи- 
тииизма који улијевају њихови говори.

*
Жене често замијерају људима што их 

не разумију; али која су се то бића раз- 
личитог менгалитета икада разумјела?

*
Кад се у љубави ишту ријечи, то је из 

боЈазни да се чују мисли.
*

Љубав уздише или унижава, она нам 
не даје да останемо што смо.

Жена је и сувише мало изишла из об- 
ласти пнстинкта, те и највећој слави го- 
гова је претпоставити и најосредњију 
љубав.

Љубав се плаши сумње, међутим по- 
моћу ње расте и често пропада због 
извјесности.

♦
Умјерене сграстн најлуже трају. Кад 

су почеле да се сувише воле. брзо се 
дође дотле да се не могу сносити.

*
Љубав која је постала увиђавна, врло 

је блиска свршетку.
Гистав Ј1е Бон.

„Потребан нам је сложан рад и ред“, 
гако вели Наш Узвишени Господар у 
прогласу анексије. На ове ријечи, са овог 
мјеста а на овако свечаном скупу ја ћу 
слоболно узвикнути:

Води нас, Госполару. срећи и ,слави, 
оданост и вјерносг наша нека снажи и 
узвишава Твој пријесто, са кога све над- 
гледаш, ожпвл»аваш и украшаваш очин- 
ском бригом, побожношћу срца Свог и 
мудрошћу ума Свог. Ми смо готови олаз- 
вати се Теби Госполару, вољни смо за 
рад, волимо ред, радићемо, нећемо жа- 
лити ни трула ни блага па ни живота за 
добро и срећу, Теби Господару, и твог 
милог народа. Ово је олзив на Твој ноз- 
лрав, Господару, — ово је одговор од 
Твог милог народа. од Твојих нових по- 
даника. који ево и данас благодаре Све- 
вишњем Творцу на указаној превеликој 
мплосги и моле се за срећу и дуг живог 
свог Владаоиа. — Госполе Боже. прими 
на престолу своме благодарност нашу и 
услиши молитву нашу, па учинп, о Све- 
могући. да срце Господара и Краља на- 
шег буде свагда у десници Твојој и да 
онде гдје је срце Његово гу буду и срца 
повјереног му и вјерног народа, како би 
дугољетно сви јелним срцем и усгима у 
срећноЈ ЦрнОЈ Гори радосно славили пре- 
свего пме ТвоЈе. Амин.

При изласку из цркве испаљен је 21 
топовски мотак. те се чиновништво и 
нарол упугило у војну команду гдјс су 
г. г. генерал Гојнић и управитељ Рама- 
дановић примали честитања.

Прву здравицу подигао ]е генерал Гој- 
нић Његовом Величанству КраљуГоспо- 
дару, исгакав његове заслуге за данас 
срећно задобивену слободу у новим кра- 
јевима Црне Горе. а поменув важније чи- 
њениие које су томе претходиле. Здра- 
вииа је била пропраћена дуготрајним 
усклицима Господару и Његову Дому. 

На исту је са неколико бираних ријечи 
одговорио учитељ Прокопије Шиљак на- 
поменув славне полвиге Његова Величан- 
ства Краља на корист српскога народа 
и историјску прошлост Црне Горе.

Кад су сгигли на честитање и грађани 
муслиманске в|ере, обласни управитељ 
обратио се њима, подигнув и он здра- 
вицу Његовом Величанству Краљу Гос- 
полару у којој је истакао како Је ово 
први нуг да се овдје свечано прославља 
имен-лан Краљев. под Његовим сјајним 
скиптром. те да је увјерен у њихову о- 
ланост и вјерност наспрам Његова Ве- 
личанства Краља Госполара и Његова 
Дома, истакав још како је жеља Његова 
Величанства да овај кра| ироцвати, да 
се развија у миру и слоболи и да свак 
без разлике ужива једнака права, уз га- 
рантију вјерске слободе и савјести, како 
Је то Његово Величанство у свом про- 
гласу на народ приликом нрисаједињена 
нових крајева Црној Гори поново свеча- 
но нагласио. те ла је сада на сганов- 
ништву ла се новинује у свему законима 
Црне Горе, да се мирно носвети своме 
раду и живи у љубави и слози.

Око подне посјетиоци су се мирно 
разишли.

Његовом Величанству Краљу Госпо- 
дару упугили су гелеграфске честитке г. 
генерал Гојнић, у име своје и официр- 
ског кора; обл. управичељ г. Рамадановић 
у име чиновништва и грађанства; дирек- 
гор гимназије Л. Поповић, у име профе- 
сорског збора, а Муфтија и Мехмед паша 
Бајровић, као прваци муслимана, те се 
Његово Величанство Краљ Господар пре- 
ко г. маршала двора свима милостиво 
захвалио.

У 8‘/2 у вече била је приређена забава 
у гимназијској згради. која је многоброј 
но била посјећена. Забаву је отворио 
патриотским говором учитељ Нићифор 
Лисичић, иза чега је хор омладине отпје- 
вао црногорску химну.

Треба да додамо да је сама варош од 
првог мрака била освијетљена.

Пљевљак.

Бијело Поље, 7. децембра

На Никољдан 6. лецембра о. г. имали 
смо свечаност коју други пуг ирославља 
мо у овом мјесту: имен дан Њ. В. Крал>а 
Господара.

ИзЈутра обласни управитељ г. сердар 
Јоко јовићевић са цијелим чиновништвом 
војни.м и грађанским. у потпуној паради 
пошао је у цркву Св. Николе, која је 
била пуна грађанства, као никад прије.

Послије свршене литургије, одржаноје 
благодарење и молепствије за дуг жи- 
вот и здравље Узвишеног Слављеника. 
По изласку из цркве, пред којом Је била 
ностројена почасна чега, опаљен је 21 
топовски метак. За тим је све чиновни- 
штво као и грађанство упутило се к О- 
бласној Управи иа чесгитања која је при- 
мао г. сердар Јовићевић.

Приликом примања честигака пред У- 
правом ђаци овд. основних школа ог- 
пјевали су црногорску химну, иза чега су 
се цио дан ориле пјесме и свирке — ту 
су се могле видјети све врсте наших 
игара и кола. У вече је Управа Читао- 
нице „Владика Раде“ у част имендана 
Њ В. Краља Господара приредила заба- 
ву, на којој било присутно све чиновни 
пјтво п угледно грађансгво обију вјеро- 
исповиједи. Прво је држао лијепу по- 
здравну ријеч госп. Перо Бошковић, 
управник царинарнице.

Послије свршеног говора г. Бошковића 
одигран је комад „Љубавно писмо“ од 
К. Трифковића, који је испао на опшге 
задовољство присутних, иза чега је на 
стала игранка, ко|а је трајала до пола 
ноћи. п. С. Ч.

Рожај, 7. децембра

И овдје је — у овој малој варошици, 
прослављен данашњи имен-дан Њ. Вел. 
Нашег Узвишеног Краља Господара. нај- 
љепше што се је могло — у чзму је узело 
учешћа не само овд. чиновништво и гра- 
ђанство. већ било их је и из унутраш- 
њосги капетаније који су нарочито до- 
шли, да тим увеличају славље и даду 
израза својих најтоплиЈИХ жеља за дуг и 
срећан живот Њ. Вел. Краља, Његовог 
Узвишеног Дома и за добро Отаџбине.

Варошица је била искићена с тробој- 
ницама, а чиновништво и грађанство о 
бучено у најљепшем одијелу.

На 10 сати изјутра окупљепо чинов- 
ништво и грађанство заједнички је пошло 
у џамију — гдје је од стоане Мухаме- 
данаца. по њиховом вјерском обреду. 
извршено молебствије. А по изласку из 
џамије заустављени смо у средини ПЈаие 
и гу од стране Олштинске Управе по- 
чашћени били. Ту је. том приликом. г. 
кап. Јоксимовић држао кратки лијепи 
говор о значају ове светковине — који 
је од свију присутних понраћен с бур- 
ним усклицима: „Да Живи Њ. Вел. Крал» 
Господар и Његов Узвишени Дом“. 
Такође је ту постројено било и једно 
педесет војника из овд. посаде, који су 
у знак данашње светковине извршили 
почасну паљбу.

Послије гога заједнички се пошло и на 
честитање — најприје кол команданта 
посаде, а по том код капетана. Затим је 
чиновништо. упутило брзојавну честит- 
ку Њ. Велич. Краљу Господару. а и 
грађансгво такође, као и предсједник 
општине желећи тим и овом приликом 
изјавити свом Високом Слављенику Кра- 
л»у Ослободиоцу своју најдубљу и нај- 
понизниЈу захвалност на дароватој им 
слободи и Његовом очинском старању 
у опште.

Било је пјевања и играња код свију и 
на више мјеста. што је трајало у највећем 
одушевљењу преко цијелог дана до у 
саму ноћ. п. С. Ш.

Дневник
Читаоница у Бијелом Пољу. 

Приликом Никољданске прославе, 
приложише Читаоници „Владика 
Раде“ у Бијелом Пољу г. г. облас- 
ни унравитељ серд. Ј. Јовићевић 
перп. 20; а по перп. 10: Зећирага 
Дервовић трг., Мираш Дабетић учи- 
тел>, капетан Љубо Зечевић, Лако 
Антуновић, шеф полиције, Милета 
Кљајић, писар Команде Бригаде и 
Секула Меденица — Дожић, писар 
Обласне Управе.

Разне вијести
Турске жељезнице. Посљедња сјед- 

ница гурског министарског савјета рије- 
шила је да даде Џавид беју пуномоћије 
за потиис конвенција односно концесије 
жељезнице и пристаништа једној фран- 
пуској групи коју представља општа же- 
љезничка режија. Русија тражи да жељез- 
ничке пруге у исгочној Анадолији буду 
уског колосјека. Закључење споразума 
претрпиће омањи застој. У службеним 
круговима се примјећује попуштање за- 
тегнутих односа између Француске и 
Турске.

Аустро-Угарска, Француска и Источ- 
не жељезнице. Завршени су преговори 
пзмеђу аустро-угарске и француске групе 
на питању експлоатапије ориенталних 
жељезница, и парафиран је протокол од- 
редаба које ће се доцније утврдити. Усвојен 
је скоро у цијелости предлог Виталиа, 
пошто се успјело да се нађе формула 
којом ће се очувати легитимни интереси 
Монархије. Тим пројектом се установља- 
вају двије националне компаннје за ск- 
сплоатацију и франиуска компанија за 
финансијске трансакције.

Француска спољна политика. У скуп- 
штинском одбору за спољне послове из- 
ложио је јуче Жорж Лег свој експозе о 
спољној политици и интересима Фран- 
иуске на Орпенту. ЈТег је изјавио да је 
будућност сада тамнија и неизвјеснија 
но пјто је пкада била. Балкански рат није 
ништа ријешио. Користећи се устезањима 
и грјешкама Тројног Споразума, Тројни 
Савез је окренуо догађаје у своју корист. 
Равнотежа у Средоземном Мору пореме- 
ћена је. Цариград и Дарданелски Мореуз 
су V њемачким рукама. Догађаји су имали 
директног одзива и у Малој Азији гдје 
Француска има великих интереса, а наро- 
чито у Сирији. Ако Француска не жели 
да изгуби, — завршио је Лег и ако хоће 
да изађе са чашћу из кризе кроз коју 
пролази Европа. треба да предузме јасну 
политику, чија ће директива бити непро- 
мјенљива и да има активну и енергичну 
днпломацију. Усл.ед говора Лега, одбор 
је одлучио да позове Ду.мерга. да даде 
одбору о овим пигањима своја објашњења.

Остварење српског зајма. Српски за- 
јам биће остварен чим француска влада 
изнесе пред парламенат свој финансијски 
програм.

Српски зајам ће биги остварен прије 
свих осгалих.

Бугарска политика. Према поузданим 
информацијама које имају бечки југосло- 
венски кругови, краљ Фердинанд )е ри- 
Јешен да задржи кабипет Радославова. 
Радославов је добио налогда гледа, пошто 
по то, да се споразумије са опозицијом. 
Ако му то не би пошло за руком, онда 
ће Собрање бити распуштено и наредиће 
се нови избори који ће се извршиги под 
најјачим терором од стране владе.

Из Арбаније. Више од 500 људи из 
округа Валоне, Берата и Елбасана, већ 
су се понудили да служе у жандармериЈи 
на јужним граничним гачкама.

Ускоро ће доћи у Валону више од 200 
добровољаца из Сјеверне Арбаније у 
истом пиљу.

Послије евакуације јужне Арбаније од 
стране Грка, нови жандармеријски кор 
заузеће положаје, које су до сада заузи- 
мале грчке трупе.

Француски посланик у Цариграду. 
Бомпар Је отпутовао у Париз.

Турски избори. Избори за скупшгину 
су отпочели. Предвиђа се. да ће велику 
већину добити странка Јединство и На- 
предак.



Турска и Француска. Прије свога по- 
ласка из Цариграда, француски амбаса- 
дор Бомпар потписао Је са великим ве- 
зиром извјесне споразуме. Тим споразу- 
мима утврђсн је за у будуће режим у 
школама и другим француским устано- 
вама. Регулисана је дефинитивно ситу- 
ација Француза у конзуларним затво- 
рима, осим оних из Туниса и Марока. 
Поред тога потписани су споразуми за 
уређење нарочитих франиуских рекла 
мација, учињених прије 1908. године. 
Зна се да |е Француска условила свој 
пристанак на повећање ђумручких и мо- 
нополских такса регулисањем тих пита- 
ња која ће бити поднесена на санкишу 
Султану, а у исто вријеме поднијеђе се 
Султану и уговори о јавним радовима, 
уступљеним Французима у замјену, за 
које &е Француска одобрити коту у Па- 
ризу великом турском зајму.

Оставка пољског министра. „Најес 
Винер Тагблат" сазнаје да је нољски ми- 
нистар Длугош поднио оставку.

Француска и Источне Жељезнице. 
Думерг је изјавио „Матену*  у погледу 
оријенталних жељезнииа да има наде да 
ће по том тешком питању доћи до са- 
гласностн. Тај акг моћи ће се сматрати 
као увод у економско приближење изме- 
ђу Француске и Аустро Угарске, који ће 
бити повољан по обје земље. Осим тога, 
француска може залобити моралну и ма- 
тсријалну позицију на Балкану резулта- 
тима кОЈе је постигла у Бечу и који су 
добијени општим добрим расположењем 
и искреним жељама за споразум.

Француска и руска штампа. „Тан“ 
одбија нападе руске шгамне нротив Фран- 
цуске. Енглеске и Тројног Споразума 
по питању њемачке војне мисије. Тај 
лист пише да Руси|а треба да каже шта 
хоће, а њени пријатељи и савезници ће 
јој притећи у помоћ, али не могу руско- 
њемачку или руско-турску аферу прео- 
бразнти у француско-њемачку или енгле- 
ско-њемачку аферу.

Француска пре.ма српском и руском 
зајму. Саопшгење, по изглелу полузва- 
нично, гласи: Бивше француско мини- 
старство узело је на себе обавезе од- 
носно руског н српског зајма. Срнском 
зајму )е циљ исплата интереса бонова 
трезора и псплата самих бонова којима 
рок истиче у јануару идуће године. Руски 
зајам има да покрије трошкове страте- 
гијскнх жељезница које су нужне за по 
већање војпе снаге Русије, па по томе и 
снаге Савеза. Садања влада је према то- 
ме принуђена да поштује обавезе своје 
претхолнице, које су осгалом оправдане.

Бугарске демократе и Собрање. Шеф 
народних демократа изјавио је на партиЈ- 
ској скупштини да ће демократе потпо- 
моћи остале групе у Собрању бар у из- 
бору предсједништва. Сви ће се изјас- 
нити тек по сазиву Собрања о условима 
споразума. Тражиће сасгав кабинета из 
средине Собрања, јер би иначе распу- 
штање Собрања била владина дужност.

Незгода Царице Мајке. Јавља|у из 
Ростока: На руском дворском возу, у 
коме је била руска Царица Мајка која 
је отпутовала из Копенхагена за Петро- 
град, десила се експлозија у одјељењу 
за освјетљење. Експлозијом ]е рањено 
10 службеника воза.

Аустријска делегациЈ*а  Аустријска де- 
легаш'|а завршила је своје радове. При 
крају сједнице Берхтолд )е изјавио деле- 
гацијама благодарност и признање ца- 
рево за показано патриотско пожртво- 
вање.

Из француске Скупштине. Скупшти- 
на |е усвојила нроЈект о давању новча- 
ног предујма Арбанији у циљу учешћа 
Француске у радовима на понравци ка- 
сарне у којој станују међународне трупе 
у Скадру. Затим је са 415 противу 64 
гласа усвојила законскн иројекаг о по 
већању нлата у во|сци.

Енглески поморски официри у тур- 
ској служби. Адмирал Лимпус паша, 
савЈетник марине, одлнкован )е првим 
степеном ордена Меџндије. Остали ен- 
глески офииири одликовани су разним 
сгеиенима истога ордена.

Руски цар и турски посланик Јављају 
из ЛнваДИЈе: 11ар |е примио Туркан нашу 
у опроштајну аудијенциЈу, и задржао га 
затим на доручку.

Из Бугарске. Конгрес аграраца рије- 
шио је да ОДбије владн сваку помоћ и 
забранио је члановима странке да воде 
са владом преговоре о заједничком раду. 
Резолуцијом се тражи измЈена устава, 
КО|ОМ би се дало више права народу, 
као и укидање оног члана усгава који 
даје нрава краљу да закључуЈе тајне уго- 
воре.

Тврди се међутим да се влада нада 
да ће задобити опозицију за рад у Со- 
брању.

Огворена је у Рушчуку. у присуству 
министара трговине и привреде, највећа 
рафинерија шећера у Бугарској, која је 
подигнута белгијским каииталима.

Беч и Хрватска. Цар је примио у ау- 
дијенциЈу хрватског бана Скерлеца. Сва 
|е прилика да ће одјелнн предстојник за 
унуграшње послове Брошан. одступити 
н да ће га замијенпти један од грвака 
из хрватско-српске коалиције. Предстоје 
још и друге промјене.

Пољаци и Аустријанци. Пошто се 
однос пољског клуба ирема влади јако 
погоршао, Пол.аци неће да из своје сре- 
дине даду замјеника министру Длугошу. 
Начелник министарства просвјете Цвин- 
клински кандидат је за министра на 
МЈесто Длугоша. У парламенту се мисли, 
да ће у јануару избити министарска кри- 
за. Држи се, да ће нову владу образо- 
вати намјесник барон Бинерт.

Русинска велеиздајничка парница. 
„Наје Фраје Пресе" јавља. да Је претрес 
по русинском велеиздајничком процесу у 
Мармарош Сигету. који је већ једном од- 
ложен и требао да буде 29. (16.) децем- 
бра, поново одложен до половине Јануа- 
ра (по н. к.) наредне (1914) године.

Измјене у руској дипломацији. „Фо- 
сише Цајтунг- доноси телеграм из Ца- 
риграда да ће рускп амбасадор г. Гирс 
бити опозван и да ће по свој прилици 
на његово мјесто доћи садањи руски 
посланик у Биограду, г. Хартвиг.

Ккез од Вида. Из околине принца од 
Вида чује се да ће он најдаље у поло 
вини јануара доћи у Арбанију. Многи о- 
фицпрп ко|и служе у исгоме пуку у 
Потсдаму, у коме |е и принц од Вида 
служио, ставили су му се на расположе- 
ње као тјелесна гарда.

Руски Царевић оздравио. „Дељи Мелм 
има телеграм из Копенхагена у коме се 
јавља. како се из гамошњих дворских 
кругова сазнаје да је руска царииа мајка 
добила писмо од рускога цара, да је 
Царевић потпуно оздравио. У писму је 
приложена и фотографија Царевића на 
коњу, коју је сам цар лично снимио.

Руски ратни брод у Солуну. Руска 
топовњача „Терек“ приспјела је у Солун 
и бавиће се само кратко вријеме.

Султаново здравље. Службене вијести 
гласе да се Сулган опоравио и да је 
примио великог везира.

Француске официрске плаге. Сенат 
је усвоЈио законски пројекат о повећању 
плата официра и подофицира.

Из Босне. Влада је поднијела Сабору 
предлог закона о језииима. Нова, Димо- 
вићева сгранка, конституиеала се као 
клуб народне српске странке и изабрала 
је себи за предсједника, потпредсједника 
сабора Димовића. Лист „Истина“ биће 
орган клуба. Листови јављају да су пз- 
равнате размирице по питањима аграрне 
реформе ко|е су се биле појавиле у му- 
слиманском клубу.

Реформе у грчкој војсци. Новом ор- 
ганизацијом усгановљаваЈу се пет војних 
корпуса. Сваки корпус има по гри ди 
визије, што чини 45 пјешадијских пуко- 
ва без евзонских батаљона. Два корпуса 
становаће у Маћедонији, један у Епиру, 
један у Атини и један у Лариси. од ко- 
га ће корпуса једна дивизпЈа становати 
у Лариси и двије у јужној Маћедопији. 
Једна дивизија нодијелиће се на Крит и 
острва Јегејског Мора Девет пуковника 
биће произведено за бригадне ђенерале, 
а краљ ће имати маршалски чин.

Г. Делкасе. Делкасе, француски по- 
сланику Пегрограду. отлуговао |е на своју 
дужност у Петроград.

Грци и Арбанија. Јављају из Солуна-’ 
Напори који се чине да се створи на- 
родно питање од ограничења јужне Ајт 
баније продужени су активно посљедњих 
дама. Установљени су народни комитети 
који су већ скупили знатне суме за во- 
ђење борбе са арбанашком владом и за 
набаву добровољаца за вођење борбе у 
Епиру.

Турска војска. Влада је спремила нови 
прОЈект војног закона. По том пројекту 
во на служба је обавезна за све, изузевши 
немуслимане који ће се изузети, пошто 
плате извјесну гаксу за заузеће.

Пројекат о реорганизацнји министар- 
ства војног новјерен је њемачко) војно) 
мисији која учествује у расправама вишег 
војног савјета.

Сарајевска општина. Шеф босанско- 
хериеговачке владе, Потиорек поставио Је 
за предсједника сарајевске општине му- 
слимана Фехим ефендиЈу Ћурчвћа, а за 
потпредс|еднике Србина Ристу Хаџи Да 
м|ановића и католика Јозефа Ванцаша.

Званична Бугарска према опозицији. 
Бугарска Теле1рафска А|енци|а |авл>а да 
резолуција коју је донио конгрес бугар- 
ске привредне уније. нема стварности у 
очима пажљивих посматрача бугарских 
политичких и социјалних крегања. Те ре 
золуциге су у више тачака демантоване 
еволуцијом Бугарске и њене политичке 
идеје за вријеме од 35 година њене егзи- 
стенције. Доктринарне тенденције које ис- 
повиједају неки шефови ове групе, не 

могу наћи одјека у масп бугарских се 
љака трезвених карактера и нрак1ичних 
ндеја. Непомирљиво држање привредне 
уније нрема влади и у опште према ста 
рој буржоазнји, објашњује се оскудицом 
политичког осјећаја о потреби садањих 
тренутака и страхом од одговорности. 
Влада, прожета својим уставним и пар- 
ламентарним дужноствма. потражиће по 
моћ свих политичк.чх странака, не нзу- 
зимајући ни привредну странку и извјесно 
ће успјети да састави већину.

Финансијске реформе у Босни, Из 
Сарајева јављају да ће по новој години 
у шесг окружних вароши Босне и Хер- 
цеговине бити установљене нове финан- 
сшске дирекиије ко)е ће примнти послове 
који су до сада били додјељивани фи- 
нансијским инспекторатима у окружним 
областима. Досадашњи финанси|ско-по 
рески инспекгорати у окружним обла- 
стима укидаЈу се.

Глад у Јапану. Јављају из Токио да 
велика глад влада у двије нровинције 
Јанана.

Америчка монетарна циркулација. 
Сенат у В.ииинггону је одобрио изв еш 
тај комисиЈа оба дома о закону о моне- 
тарној циркудацији. Предсједник Вилсон 
потписао је га) закон.

ТЕЛЕГРАМИ
Хрватски Сабор

Загреб, 19. децембра
Сабор усљед опструкције опози- 

ције није могао изгласати предлог 
о продужењу угарско-хрватске на- 
годбе. — Бечки Кор. Биро.

Румунсни посланик за 
Арбанију

Букурешт, 19. децембра

Бургеле је именован министром 
Румуније у Арбанији.— Бечки Кор. 
Биро.

Оставка Генадијева
Софија, 19. децембра

Краљ Фердинанд јеуважио остав- 
ку Генадијева, бугарског министра 
иностраних дјела. Радославов ће 
бити заступник министра иностра- 
них дјела. — Бечки Кор. Биро.

Босански Сабор
Сарајсво, 19. децембра

У сабору се расправља о буџету. 
Опозиција прави опструкцију кре- 
тањем и дугим говорима од 6 — 8 
сати. Предсједништво је одлучило 
да не закључује саборску сједницу 
док се буџет не изгласа. — Бечки 
Кор. Биро.

Бугарско Собрање
Софија, 20. децембра

Собрање је отворио краљ Фер- 
динанд пријестоном бесједом, ода- 
јући поштовање бугарским подви- 
зима и поздрављајући непобједиме 
борце. Краљ је изјавио да Бугарска 
стоји у добрим односима ирема ве- 
ликим силама, а влада настоји да 
их учини још пријатељскијима. Од- 
носи са Румунијом обновљени су 
једнаком добром војво.м са обје 
стране. Затим је Бугарска измије- 
њала представнике са Портом у
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СРПСКО-ЊЕМаЧКА УВОЗНА И ИЗВОЗНА ФИРМА

К. Фон Дун и Комп. у Хамбургу 
бави се осим са разнилл 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 и Срби Далматинци из Гроједнице, 
те се умоЈБавгну, да се у сваком случају директно обра ге 
фирми у Хамбургу.

Сви упити имају се у српском језику управити иа фирму:
К. Фон ДУН И КОМП. ХАМБУРГ 5 — МЕРКХОФ 

С. уоп ГЈ1ЈНМ & Сотр. Нат5иг{» — МегскћоГ 5.
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новом стању ствари које искључује 
сваки неспоразум са Турском. Бу- 
гарски односи са Србијом су исто 
тако на путу да се успоставе.

Кад је краљ улазио у Собрање, 
један социјалиста посланик викнуо 
је: „Доље монархија!“, на што су 
посланици свих других странака са 
галеријом одговорили са „Ура!“ 
Социјалисти су изишли па то из 
Собрања. На изласку из Собрања 
посланици су клицали краљу. Со- 
брање је изабрало за предсједника 
Вачева, владиновца, са 88 гласова.

Бечки Кор. Биро.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ
Многим нашим претплатницима исте- 

кла је претплата, те је вријеме, да 
претллату оОноле, нако им се не би 
лист обуставио; јер лист Ђе се обуста- 
вити свима без разлике који не обнове 
претплату до конца овога мјесеца.

Лист смо слали 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.

Цијека је листу на пола године: за 
Црну Гору перпера 5, а за иностран- 
ство 7'г Франака у злату.

Цетиње, 4. деиембра 1913.
АДМИНИСТРАЦИЈА „ВЈЕСНИКАП

ПН 1ПП5 Стављам на знање поштова- 
ипиЛОН, Н0| цублици, да сам отпочео 
радити у Подгорици у кући Стевана 11е- 
ровића у Старој Взроши. Добавио сам: 
најмодерниЈе машине за израду златних 
зуба, мостове по на|модерни|О) сисгеми; 
зубе на впде. зубе на »уме и т. д. Зали- 
јевам зубе са златом, платином, сребром, 
порцуланом и т. д.

Подгорица, 12. децембра 1913.

С поштовањем:
бр. бо. 3.3 Д-р РИСТО КУСЛЕВ, зубни љекар.

СНЛАДИШТЕ ДРВА ЗА ГРАЂУ
на велико — на мало

ПАРЦИСО ДЕТОПП. ЗЕЛЕППКА (Бока Которска) 
ГЕНЕРАЛНО ЗАСТУПСТВО ЗА ЦРНУ ГОРУ НАЈБОЉЕГ 
И НАЈЈЕФТИНИЈЕГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРИВАЊЕ 

КРОВОВА — „2ЕМТН"

Цијеник тачни, прорачун бадава.
п. п. бр. 16, 22,25

П.и.бр. 15 17-50

Штампа Кр. Ц. Државне Шгампарије Власник и одговорни уредник Радо.мир Орлински Кривокапић


