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Цетиње, 24. децембра
Свијетли празници Христова ро- 

ђења затећиће нас ове године на 
нашим домовима и на нашим ог- 
њиштима да их прославимо у сре- 
дини оних који су нам мили и дра- 
ги, сјећајући се са пиететом оних ко- 
јих ове године нема више међу нама, 
јер су имали срећу да положе сво- 
је животе на олтар Отаџбине. Сла- 
вићемо велики празник мира и љу- 
бави у топлој гостољубивости сво- 
јих кућа и раздраганих срца пре- 
давати се старинским и дирљивим 
божићњим обичајима.

Али зато се нећемо сјећати са 
мање носталгије лањског Божића 
којега смо славили далеко од сво- 
јих, по шанчевима и по позици- 
јама, покрај војничких ватара, на 
бури и на снијегу. И тада су 
наша срца била раздрагана, јер 
вршисмо и хришћанску и човјечан- 
ску и српску дужност, борећи се за 
слободу потлачене браће наше да 
ове године, послије пет вијекова 
ропства, страха и мрака, узмогну 
и они, овако као и ми ове године, 
прославити празник рођења Бого- 
човјека. И испуњени тим осјећајем, 
не жалисмо своје топле домове, не 
туговасмо што не гледамо лица 
која су нам блиска и драга; света 
и племенита ватра загријаваше срца 
наша и зато нам не бијаше студено 
у леду и снијегу.

Извршили смо и завршили смо 
богоугодно дјело и Христос је 
благословио наше побједничко о- 
ружје које смо дигли да ослобо- 
димо заробљену браћу нашу. Још 
једном га је Господ благословио 
кад се дигосмо да казнимо невјерног 
савезника свог. Сатрсмо душмане, 
казнисмо невјернике и растјерасмо 
напаснике с граница својих. Вра- 
тисмо се у своје домове горда и 
уздигнута чела, свијетла образа и 
радосних срца. Расковасмо вјековне 
ланце и убрисасмо непресушне сузе. 
Огворише се и пропојаше задуж- 
бине и манастири наши. И њихова 
звона дизаће захвално и побожно 
свој глас до пријестола Господњег; 
небу ће се пети дим свештеног 
тамјана и измирне; пјесма из об- 
новљених олтара поздравиће Рож- 
дество Христово. А са амвона бла- 
гословиће смирени слуга олгара оне 
чије мишице извојеваше да про- 
слављамо Господа у храмовима 
својим. И из побожних срца ди- 
ћиће се топла молитва^за оне који, 
са мачем у руци, замијенише овај 
свијет бољим, и из чије се племе- 
ните крви роди слобода робљу 
које сада, слободно, прославља име 
Господње.

Господ је благословио оружје 
наше, јер га је љубав водила и у- 
прављала. Тога ћемо се сјетити на 
празник Христова рођења, и сје- 
ћајући се тога са новом љубави и- 
спунити срца наша. На то нас под- 
сјећа овај велики празник мира и 
љубави. Јер мир и љубав су бла- 
годатни извор добра и среће. На 

томе извору запојићемо срца своја 
и отворити их широм овом племе- 
нитом осјећају. И запамтиће.мо да 
смо у слози и љубави јаки и силни, 
велики и непобједиви и да је тада 
с нама Господ чпја рука милостиво 
лебђаше лањског Божића над на- 
пјим шанчевима. Нраштајући међу- 
собно, грлећи се и љубећи се, у 
миру и слободи, тако ће срдачно и 
искрено кдицати срце срцу:

Христос се роди!

Грчка и СрВија
„Самоунрава“ пише:
Разграничавање између Грчке и Србије 

дефннитивио је завршено ово дана при 
јатељскнм сиоразумом међу Владама двију 
савезничких и пршатељских земаља. Код 
тога носла. као и у свим досадашњим 
односима између Грчке и Србије, пока- 
зала се иста добра нол>а, и иста преду- 
сретљивост код обију страна, да се сва 
спорна питања расправе паметним и мир 
ним, пријатељским споразумом. Код та- 
ких расположења, сасвим је природно 
што је дошао брз и потпун успјех.

Другачије. у осталом, није могло ни 
бити. Заједница грчко српских интере- 
са довела |е до расположења из којих 
|е никла комбинација која је сгварно 
заштитила животне интересе двију др- 
жава, унаприједила и порчала добре из 
гледе за њихову будућност, и објема др 
жавама сгворила на Балкану положај 
којим оне, за данашње вријеме и прилике, 
могу биги потпуно задовољне. У пом- 
њиву чуваљу тога положаја, у марљиву 
раду на економском и културном развн 
јању, а нарочито у свјесном чувању по- 
менуте заједнпцеод свих шгетних угицаја. 
поуздатга те залога за бољу будућност 
Грчке и Србије

Тога радн, велика је погрјешка кад 
поједини органи јавности, поклањајући 
сувише велику и незаслужену пажњу по- 
јединим версијама којима извор може 
бити и прита ена мржња на грчко-српску 
слогу п нри атељство, или у ко|има се пре- 
тјерана важносг да]е појединим инцн- 
дентима кош могу бити плод ускога 
схавагања код оних који изазивају те 
инциденте. — сувише разгребавају те ин- 
циденге, препричавајући их на дугачко 
и на широко. У миогосгруким односима 
међу двјема државама, наравно, може 
бити и тренутних забуна и несноразума 
У животу увијек бива тога. Па ипак, 
свјесни и разборити људи увијек се труде 
да отклоне те забуне и неспоразуме, и 
да сачувају односе ко;и су јемац за то 
лике озбиљне и важне интересе. У овом 
конкретном случају, односи пријатељства 
и повјерења између Грка и СрЗа, већ су 
толике корисгн допијелн двјема земља 
ма да о потреби да се ти односи мар- 
љиво чувају и даље га е и разви;а;у не 
може бити снора За будућност ти од 
носи имају такође да донесу многа до- 
бра. Само поуздање ко е потиче нз тих 
односа — да не говоримо о каквим 
другим практичним ресултатима. — и по 
коме Грчка и Србија могу мирно да се 
окрену задатцима својега унутрашњег сна- 
жења и развијања, довољан је разлог за 
све разборите родољубе и у ГрчкоЈ и у 
Срби|и да марљиво чувају те односе. и 
да раде на њихову јачању и оазвијању

Г. Думерг о спољној политици
У француском скупшгинском одбору 

за спољне послове. држао |е говор пред 
сједник министарства и минисгар сполших 
послова, г. Думерг Он је изјавпо да је 
ријешен да продужи полигику коју су 
водили његови претходници. Думерг |е 
рекао: У балканском питању ко|е је ду 
боко измшенило исгочни проблем и чији 
су подвизи били такви да умало нијесу 
пореметили односе између великих сила, 
влада Француске Републике била се сас- 
вим ангажовала на Истоку и заједнички 
је и у потпуном споразуму радила са Ру 
сијом и Енглеско.м на ри ешењу питања 
коЈа је двоструки рат оставио нершеше- 
на. Думерг је рекао да ће се трудити, 
као и његови претходници, да одржи и 
развиЈе моралне и магершалне ингересе 
Француске у земљама на Истоку и да уз 
повјерљиву сарадгву свјјих пријатеља и 

савепшка, сагласно са осталим великим 
силама, доведе до шго повољншег рије- 
шења и учвршћења мира. Затим је из 
јавио да из страха због могуких непо- 
вољних посљедица не може још сада у- 
лазити у детаље свих преговора по те- 
шкој балканској кризи. Већн дио тих 
преговора још пије доведен до закључе 
ња, те би према томе било непаметно 
унапријед предвиђати њихова ријешења, 
а било би и противно међународној кур 
тоазији излагати намјере које су извјесни 
шефови влада могли откриги, тим прије. 
шго и они сами не знају да ли ке им 
околносги допустити да те нам ере при- 
веду у дјело. Думерг |е дакле навео само 
главна пигања. Односно француских до- 
бротворних и школских установа у бал- 
канским државама, Думерг је рекао да 
се усљед корака чињених у Атини, Со- 
ф:1|п и Биограду. кош су пријатељски 
примљени, може претпоставити да ће, 
инспиришући се широком толеранцијом, 
грчка, бугарска и српска влада држати за 
част да олакша рад овим установама ко|е, 
не наносећи никакве шгете, раде на раз- 
вићу цивилизације.

Затим |е Думерг, говорећи о очувању 
финансијских интереса Француза у Тур 
ској, навео да капитали француски који 
су ангажовани у Турској. достижу суму 
од три милиарде франака. Думерг је из- 
ложио улогу Француске у међународној 
ко.мисији која се сасгала у Паризу да 
донесе ријешења по свима економски.м 
и финансијским пигањима која су се 
појавила усљед рата. Рекао је да рад 
те комисије, који је прекинут усљед дру 
гог рата, неће пропасти. Минисгар |е 
додао да ће употребити прву прилику да 
позове у Париз комесаре великих сила 
да доврше повјерени им задатак који 
|е тако потребан финансиЈском подизању 
Турске и њених противника, а у исто 
вријеме даје и гарантије њиховим зајмо- 
давцима.

Думерг напомиње да је дипломација 
француска^ примјењујући принципе који 
су резулгат рјешења париске финансшске 
комисије, изд|е]ствовала да СрбиЈа усвоји 
принцип учешћа у турском државном ду- 
гу, које је учешће у осталом сведено само 
на потребну цифру да очува ингересе 
свих сопственика отоманских кредитних 
хартија. Француска да ће тражити и од 
осталих балканских држава, када јој 
се буде нружила прилика. да потпишу 
исге обавезе, ко,е је дала Србија имао- 
цима турских кредигних харти|а. Код бал- 
канских држава које су нашле у Фран 
цускоЈ новчане помоћи за врИЈеме крнзе, 
дипломација Француске Је настојала да до- 
бије повластице у корист француске гр- 
говине и индустрше.

Износећи зати.м актпу коју врши Фран- 
цуска у потпуном споразуму са својим 
савезником и својим пријатељима, у са 
радњи са иијелом Европом. на умирењу 
корфликата који још постоје послије бал- 
канских ратова. Думерг изјављуЈе да ко- 
мисија за конгролу ко]а тежи да спреми 
организацију Арбаније, треба да има на 
расположењу оружану снагу и фипансиј- 
ска средства. Господин Думерг додаје 
да се Француска са толико више воље 
придружила именовању принца од Вида 
за кнеза Арбаније шго признаје корисну 
улогу РумуниЈе као флктора за равноте- 
жу између балканских народа и њену ак- 
цију за мир у посљедњем конфликту. 
Думерг изЈављује да ће потпомоћи тежњу 
Руспје да се успостави ред и ноштовање 
свачиЈих права у јерменским нровинци;ама. 
Министар закључује да је француска ди 
пломатск акција радила и насгавља да 
ради да побиЈеде иде:е умирења и изми- 
рења, не занемарујући велике народне 
интересе. В чада ће наставиги да ради 
на мирном риЈешењу ових проблема, слу- 
жећи праведно] ствари, ослања]\ћи се на 
народ који је већ 40 година умио да по 
млри одржање мира са бригом о очува- 
њу народног достојанства и брањењем 
својих интереса, ув ерен у своју сопстве 
ну снагу и у помоћ својих савезника и 
приЈатеља. која му никад није била отка- 
зана, као што ни он своју пије отказао.

БорОа између арбанашких влада
У телеграфском извјештају из 

Петрограда јавља „Руское Слово“ 
да је стање у Арбанији све горе 
лрема вијестима које су стигле у 
Петрограду.

Највећи ауторитет између разних 
многобројних влада у Арбанији у- 
жива влада Есад-пашина. 'Гежња 
Аустрије да Скадру и околном по- 
јасу, у износу преко десет км., са- 
чува нарочит привилегисан поло- 
жај, изазвала је образовање нове 
владе, норед толиких ранијих, ко- 
јој су се нотчинила мјесна племена 
Малисора и иа чијем се челу на- 
лази Деде-Цоко. Тај Деде-Цоко 
био је ово дана у Валони и тамо 
се представио члановима европске 
контролне комисије којима је при- 
чао да има под собом 20.000 до 
зуба наоружаних али апсолутно не- 
писмених Малисора. У цијелој Ма- 
лесији нема ни једне школе и је- 
дини нолуписмен човјек јесте тај 
Деде-Цоко. На тај начин између 
осталих малисорских племена која 
су потчињена Есад-паши и племе- 
на која су прешла Деде-Цоки во- 
ди се отворено непријатељство.

Европски комесари обиједили су 
Деде-Цока да жели да зарати са 
Есад пашом. Пошто је отклонила 
тај рат, контролиа комисија је онда 
уложила своје силе да спријечи рат 
између Есад паше и валоиске Ке- 
малове зладе. Непријатељство из- 
међу тих двију влада читав је си- 
стем који изобилује пљачком и у- 
бијствима. Есад-паша не признаје 
никакав ауторитет са стране, и не 
пушта у своју зону чак ни холанд- 
ске официре инструкторе. Кад су 
ти инструктори једанпут случајно 
забасали на територију која је под 
влашћу Есад-паше, Есад паша је 
наредио да их разоружају.

Међу Малиеорима су такође по- 
никле несугласице и иека племена 
која живе у долини Бојане заузела 
су Сан Ђовани ди Медуа и обра- 
зовала у тој вароши иову владу.

Границе Албаније
„Морнинг Пост“ новодом ноте коју 

је Енглеска упугила силама, односно ју- 
жно арбанашке границе, каже: ...Грчка 
влада ће се несумњиво одазвати рше- 
шењу сила и евакуисаће земљиште у 
предвиђеном року, пошто је силе изви- 
јесге о грлничноЈ линији коју оне буду 
ноставиле Било би апсурдно захтијевати 
од грчке владе да повуче своје трупе 
прије но што силе поставе граничну 
линију иза које се војска има повући. 
Није об]ављено пачело на основу кога 
се грчка граница има ном|ерити у назад, 
изузимајући то шго Аустро-Угарска и 
ИгалиЈа желе да се Еиир придода „Ар- 
банији“. Међутим. унотребљен је један 
аргуменаг којим Грчка има да се приволи 
да нрими рјешење сила. Исти се сасгоји 
у томе да ако Грчка иослуша силе у 
погледу Арбаније да ће оне (силе) по- 
сгупиги према њој либерално у питању 
острва. Грчки војници исгјерали су 'Гурке 
из Епира. а грчки морнари су их отјерали 
са острва. Аргуменат сила је био да 
Грчка мора Е шром да нлати острва. 
Зато сада Сир Едвард Греј предлаже си- 
лама да оне оставе сва острва Грчкој 
изузимајући Тенедос и Имброс. То је 
један скроман предлог и посгоји мало 
вЈероватносги да ће бити одбијен, изу- 
зимаЈући у случају да неке од сила имаЈу 
задње намјере у погледу овог илн оног 
острва, или желе да се удворе Турској..

Сир Едвард Гре ова акција од почетка 
првог рата између Турске и њених бал- 
канских сусједа, ненромЈенљиво је циљала 
одржању евронског концерга, а да је 
то било тако. признају све силе. Ријеше- 
ње које је постигнуго, није идеално ни по 
коју силу, већ представља један компро- 
мис који даје силама које су себе преста- 
виле као на интересованије — за Аустро-
Угарску и Италију — највећи дио онога 
што су оне тражиле. Оне су носгавиле
теорију о националитету — једна мало 
чудна доктрина за Беч да је он проио- 
виједа. У име националигета ге двије 
силе су инсистирале на стварању |е; 
аутономне Албаније I. ј. једне слобо1 



државе која нредставља арбанашки на- 
рол. То ће бити једна држава у којој 
ће већина бити муслиманска, а мањина 
хришћанска. Већина тог народа је дивља, 
као што су била дивља планинска нле- 
мена у почетку осамнаестог стољећа. 
Неки од варошана су образовани људи 
који говоре француски и енглески. Тур- 
ске администрације је нестало и једна 
нова управа има да се успостави нод 
покровитељством сила а са иринцом Вил- 
хелмом од Вида на челу. Турке су истје- 
рали Срби и Грци, чије су се труие по- 
вукле на захтјев сила које су ради мира 
пристале да постану говорници Аустро- 
Угарске и Игалије. Нова Арбанија и њена 
влада пружају један чудан проблем чше 
се ријешење за сада не да погодити. Ако 
нови принц успије да задобије повјерење 
Арбаиаса и ако они буду имали нацио- 
налног осјећања, он још може бити гла- 
ва једне државе подобне за цивилиза- 
цију и способне да одржи своју слободу. 
То је једно ријешење које мора наићи 
на допадање код Енглеза, и који ће 
ако се могне остварити — на крају кра- 
јева придобнти уза се пристанак и ода 
ност Епирота. Али го је једно ријешење 
које се не да тако лако измирити са тра- 
дицијом Аустро Угарске. ниги са оним 
начином поступања од кога су бечки 
државниии чинили употребу наспрам срп- 
ско! и црногорског краљевства. Ако му 
није циљ једна слободна и независна 
арбанашка држава, онда шта је мотив 
аустро угирске и италијанске коопера 
ције? То је једна загонетка коју једипо 
вријеме може да ри|еши.

Питање цркава у Србији
На трима странама Србија води у овај 

мах преговоре о цркви у Новој Срби- 
|и. Као што „Србобран*  сазнаје, Д-р 
Лујо Бакотић, као нарочити пов;ереник, 
бави се опет у Риму да би уравнао 
све цјго је потребно, како би се званични 
преговори о конкордагу између Србије и 
Ватикана шго брже свршили Г. д. Иван 
Павловић, делегат СрбиЈе за закључење 
мира с Турском. преговарајући о уговору 
о миру, преговарао је у исти мах н о 
односу муслиманске цркве у Новој Ср- 
бији према држави. Јер султан који има 
да погпише политички мир, у исти мах 
јс и калифа, врховни вјерски пкф. и као 
такав он се брине и о вјерском уговору. 
У нсти мах г. Павловић преговара, не- 
званично, и са Васељенском Пагријар 
илпом под коју су до ослобођења пот 
падале православне црквене н вјерске 
организаиије у Новој Србији.

Од свих тих преговора најнрије ће се 
постићи спорааум са муслиманском вр 
ховном вјерском управом. А са потписом 
уговора биће ријешено и питање о му- 
слиманској цркви у Србији.

ПриЈе него што се приступило рјеша- 
вап.у тога пптања, у српским мјеродав- 
ним круговим добро су проучени начипи 
на које су регулисали своје односе према 
муслиманској цркви Аустрија у Босни и 
Херцеговини, Франпузи на сјеверним аф- 
ричким обалама и Бугари у својој земљи.

Проучене су истовремено турске и цр- 
квене установе на самом терену, и тако 
исто и њихови досадашњи односи према 
властима државним и другим вјерама у 
Новој СрбиЈп. На основу свега то<а по 
ведени су преговорн с Калифатом. 

Изгледа да су ти прегонори дали ре- 
зултат необично повољан по Србију. Ка- 
лифат. познавајући шнроку вјерску то- 
леранцију Србије. није тражио све оне 
гаранције за своју цркву, које је на дру- 
гим странама морао извојевати да би за- 
штитио религиозну слободу својих једно- 
вјереника подтуђом политнчком влашћу.

За те гаранције, одиста, није ни било 
никакве потребе. Један члан Устава за 
Нову Србију већ је обезбиједно потпуну

ревина признала анексију територија, на 
којима су те цркве.

Закључењем српско турског мира тај 
формални разлог отпада. И како нема 
никаквих препрека за ријешење овога пи- 
тања, то ће се споразум са Фанаром 
ностићи најлаље до краја јануара.

Г. И. Павловић остаће у Иариграду 
као делегат за преговоре са Патршар 
шијом. а биће му придати још д-р Чед 
Митровић, професор канонског права на 
биоградском универзитету и д-р Николај 
Велимировић, професор богословије.

Одмах "ослнје тога акта Архијерејски 
Сабор продужиће свој рад заједно са сво 
јим новим члановима: епископима из но- 
вих крајева. У тим крајевима има за сада 
гри владичансгва. Прије него шгосе при 
ступи избору епископа за упражњене 
столице. образоваће се још два нова 
владичанства: охридско, за крајњу југо 
западну Срби^у и злетовско владичанство 
са сједиштем у Штипу, за источне, нре 
ковардарске области.

Имају се бирати епископи за улражње 
не епархиЈе: тимочку и жичку — у старим 
границама, за упражњену рашко-призрен- 
ску и нове: охридску н злеговску — у но 
вим границама. Међугим. није нскључено 
да се изврши том приликом избор и скон- 
љанског епископа, на МЈесто митрополита 
Вићентија. који је нослије свога напор- 
ног и многоврсног рада под бившим 
турским режимом заслужио мир и одмор.

Ток нреговора са Вагиканом, из пој- 
мљнвих разлога, држи се у највећој тај- 
ности. Ти нреговори омегани су неколико 
нута до сада: и од појединих конзерва- 
тивних личности самога Ватикана и са 
сгране заинтересованих у овом питан.у. 
Међутим, оно се сада ипак приводи крај',

У главном питању је постигнут спора- 
зум. Служба у католичким црквама Србије 
биће на словенском језику. Преписка. 
нак. између католичких црквених власти 
из Србше и Вагикана биће на језику који 
одреди Ватикан.

Цјто се гиче осталмх питап.а, конкор- 
даг ће бнти сличан црногорскоме спора- 
зуму са Рммском Столицом.

ТЕПЕГРАМИ
Турски Министар Војни

Цариград. 21. децембра

Турски министар војни дао је 
оставку. Портфеј ће биги понуђен 
Енвер Оеју. — Бечкн Кор. Биро

Српсни посланик у Софији
Биоград, 21. дсцембра

Званмчне Српске Новине објав- 
љује именовање г. Чолак-Антића, 
бившег српског генералног конзула 
у Каиру, за српског посланика у 
Софији. — Биоградски Пресбиро.

Измишљогине „^рбанашне 
Кореспонденције“

Бноград, 21. децембра

Све вијести које је пустила »Ар- 
банашка Кореспонденција" о то- 
божњим насилзима и испадима срп- 
ских власги над муслиманским ста- 
новииштвом у Нрилепу. Битољу, 
Крушеву и Кичеву, просте су и 
злобне измишљотине. — Биоград- 
ски 11ресбиро.

Српсна министарсна криза
Бноград, 21. децембра

Краљ ј’е повјерио Пашићу састав 
новог кабинета којему припадају 
свп бивши министри, изузевши ми- 
нистра војног, генерала Божанови- 
ћа. — Бечки Кор. Биро.

Бноград, 22. децембра
Краљ Петар није примио оставку 

Пашићевог кабинета, налазећи да 
за њу није нило повода. Може се 
смтрати да је криза отклоњена.

Краљ мисли да пије од потребе 
расписивати нове изборе. — Би- 
оградски Пресбиро.

Српсно-бугагски спор
Биоград, 22. децембра

Руски генерал Холмсен који тре- 
ба да буде судија у српско-бугар- 
ском пограничном спору, био је 
примљен у аудиенцију код Паши- 
ћа и код краља. Он ће отпутовати 
на оспоравано мјесто на српско- 
бугарској граници. Овај спор је на- 
стао радо недовољно обиљежене 
карте. Спор ће бити ријешен на 
љубазан начин. — Биоградски ГЈре- 
сбиро.

Парастос погинулима
Биоград, 22. децембра

Данас у једанаест сати прије по- 
дне отслужен је у Саборној Цркви 
помен погинулим у рату. Парасто- 
су је присуствовао Краљ Петар, 
Пријестолонашљедник, Двор, Ми- 
пнстри, великодостојници, много 
посланика и огромно мноштво на- 
рода. — Биоградски Пресбиро.

Једна лажна вијест
Биоград, 22. децембра

Вијест једног солунског листа о 
тобожњем бомбардовању вароши 
Струмице од стране српске војске, 
затим о паљењу села и о покољу 
становништва, апсолутно је изми- 
шљена из основа. — Биоградски 
Пресбиро

Српска Снупштина
Биоград, 22. децембра

Скупштина је јутрос усвојила у 
другом читању са 80 гласова про- 
тив 1 гласа предлог закона о двјема 
дванаестинама буџетског провизо- 
рија. Предсједник је саопштио да 
ће идућа скупштинска сједница бити 
4 фебруара, послије општинских 
избора. — Биоградски Пресбиро.

Оставка бугарског набинета
Софија, 22. децембра

Радославов, предсједник бугарске 
владе, изјавио је у Собрању да пре- 
даје оставку. Бечки Кор. Биро.

Енвер беј
Цариград, 22. децембра

Пуковник Енвер беј именован је 
министром војним и унаиријеђен за 
бригадног генерала. — Бечки Кор. 
Биро.

Политина Румуније
Букурешт, 22. децембра

У Скупштини је Мајореску бра- 
нио владину политпку у погледу 
ревизије уговора, изјављујући да је 
нетачно тврђење да иије Аустро- 
Угарска била пријатељски распо- 
ложена прсма Румунији и да је 
потпомагала Бугарску. — Бечки 
Кор. Биро.

Бугарска криза
Софија 23. децембра

Краљ Фердинанд примио је пред- 
сједника Собрања Вачева и савје- 
товао се с њим о ријешењу кризе. 
11а савјет Вачова, краљ је повјерио 
Радославову да састави нови ка- 
бинет. — Бечки 1\ор. Биро.

Вјерење у руском двору
Пстроград, 23. децембра

У двору великог кнеза Алексан- 
дра Михајловића вјерила се Велика 
Кнегиња Ирена Александровна са 
грофом Феликсом Сумароковом Ел- 
стоном. — Бечки Кор. Биро.

Надвојвотниња Зита
Бсч. 22. децембра

Надвојвоткиња Зита родила је 
кћер. — Бечки Кор. Биро.
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К. Фон Дун и Комп. у Хамбургу 
бави се осим са разним прекомсрским 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 Далмагинци из Троједнице, 
те се умољавају, да се у сваком случају директно обрате 
фирми у Хамбургу.

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

С. уоп ОЏНМ & Сотр. Натћиг$*  — МсгскћоТ 5.

Забавник
Васпитзње за брак. Један берлински 

књижар као да је особиго познавао жен- 
ски свијет; то би се бар могло закључити 
из једне његове досјегке која му је до- 
нијела лнЈепу пару.

Тај књижар је био дао у разним нови- 
нама овакав оглас: „Шта треба да зна 
једна млада д;евојка прије ступања у 
брак? О ЊЈирно д ело шаље се на до- 
плату, иијена 3 динира“.

На тај оглас књижар је лобио преко 
25.000 иоруџбина, и послао јс свакој 
поручилици ,едан „Кувар за домаћице!"

Тако је он иаправио СЈајан посао, а већ 
може се помислити, шта су му пожелиле 
нагарављене дјево хе, које су под насло- 
вом: „Шга треб« да зна једна маа- 
да дјевојка при|е ступања у брак“ оче- 
кивали непЈТо сасвим друго и све прије 
него лн како се готове јела.

Чак шта више неколико књижара ту- 
жили су овога свога колегу због „нечасне 
конкуренције“, тврдећи, да Је он у своме 
огласу изазвао заблуду; норучиоцп су 
очекнвали неш го друго. Књижар се бра- 
нио тиме да се јот ниједпа једина од 
голиких поручилица није жалила. Наравно 
куд бп и смјела!.

П031/1В НА ПРЕТПЛАТУ
Многим нашим првтппатницима исте- 

нла је претппата, те је вријеме, да 
претплату обнове, нано им се не би 
лист обуставио; јер пист Ђе се обуста- 
вити свима без разлине који не обнове 
претплату до конца овога мјесеца.

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

Цијена је листу на пола године: за 
Црну Гору перпера 5, а за иностран- 
ство Т.. Франака у зпату.

Цетиње, 4. децембра 1913.
АДМИНИСТРАЦИЈА „8ЈЕСНИКА,,

ПС 1ДДЛ Имам за прода'у око тридесет 
ии|ЈПил квмнтала изврсна вина, ио би 
желио исто купити нек се пријави пот- 
писатом.

Улцињ, 17. дец. 1913.
бр. 62, 1,2 Илија Срзентић.

СНЛАДШ1Е ДРВА ЗА ГРАЂУ
на велико — на мало

НАРЦПСО ДЕТОН11, ЗЕЛЕППКА (Бока Когорска) 

ГЕНЕРАЛНО ЗАСТУПСТВО ЗА ЦРНУ ГОРУ НАЈБОЉЕГ 
И НАЈЈЕФТИНИЈЕГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРИВАЊЕ 

КРОВОВА „2ЕШТН“ 
Цијеник тачни, прорачун бадава.

п. п. бр. 16, 22,25

П.п. бр. 15 17—50
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! 1одножје твоје љубим и с дна груди 
11оздрављам тебе и сјај твоје круне, 
О колијевко витештва и људи!

Врхови твоји надањима пуне
Г1ет вијекова оне што су сами 
И остављени. уз јецање струне,

Плакали љуто у гвожђу и тами... 
У теби вазда, за сва сриа ббна, 
Сјали су топли кивоти и храми...

На тврде стеге жељезнијех спона 
На крв и ране, дубоке ко јама 
Ти си привијо мелеме и звона

прилог
Благовјештених звуке слао нама...
...И сузне очи подиже роб свели
И видје Бога... и видје са кама
Хрбата твојих, наш вулкане смјели,
Гдје букну пламен, и препун планета,
Прб даљних међа расу се и прели
Врхове свете дечанских кубета!...
И, ено, тамо, на „огњишту милом“
По тиморима Пјесникових мета,
Оолови твоји сада бију крилом!
И Бог се рађа!... Сатане нијеме...
И Босфор дршће пред чудесном силом
И сјајем твоје горде дијадеме.

Алекса ШантиВ.
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Гојковица
Ходи ми Гојко!... из Бојане плаве 
Јабуку златну повраћа ти вила —: 
Прсле су плоче гдје сам дуго била 
Из мог њедра сњегови се краве...

Погледај како у ватрама зоре. 
језеро пламти и, ко горди владар, 
Подиже чело наш бијели Скадар! 
Како ли поља радосно се хоре

Свијетлом пјесмом из вјекова
давни’!...

Пођимо њима! Све до бистре воде 
Онамо оро недање слободе 
Трају, ено, соколови славни!...

Са Ловћена су долетјели нама 
И јутрос, када кликнуше са врха, 
Мој тврди ћемер сруши се и скрха 
И ја изађох из студена кама...

Високи ли су, ко високи стуби! 
Гојко, оно су краљеви мејдана 
А сви од наше лозе, наших грана — 
Хајде и са мном унуке ижбљуби!...

О МИЈ1О племе!... У висине плаве, 
Радости моје мене дижу крила! 
Прсле су плоче гдје сам дуго била, 
И с мога њедра сњегови се краве...

Алекса Шантпћ.*)

Црна Гора
Уздигоше се на висипе у којима 

кружи њихов краљевски орао, и ту 
за свагда сачуваше своју вјеру и 
своју слободу: неокал>ани ничим, 
задовољни малим, наоружани и 
дан и ноћ против Турчина. Ни- 
када није туђинска најезда прош- 
ла њихове стрме кланце: нога је 
поклецала и црвеном крвљу обојен 
Полумјесец враћао сеизбоја; пред 
њ и х о в и м неу стр а ш и ви м стоти н а м а 
хиљаде су бјежале погнуто низ ли- 
тице и кроз долове.

О најмањи међу народима! хра- 
пави камени пријестолу Слободе! 
ратници који сте пет вјекова одбп- 
јали силне руље турске! велика Цр- 
па Горо! Никада, откако твоји сури 
врхови парају облаке и ломе олу- 
јине, пикада дисало није племе моћ- 
пијих горштака од твојих!

Алфред Тенисон*")
*) Ову пјесму написао је пјесник на гаас о 

палу Скодра.
"*)  Овај бесмртни сонет написао је велики ен- 

глески пјесник 1877 године, и ти стихови су нам 
лражи ради тога што нам тада симпатије ње- 
гових сународника нијесу биле наклоњене. Нама 
је мило’ да истакнемо да су тај лијепи сонет по- 
пуларисала г. г др. Војислав Јовановић. стални 
доцент Университета у Биограду и Милош Ив- 
ковић, професор II биоградске гимназије, уне- 
савши га у своје гимназијске читанке које су у- 
редили са тако много знања и укуса да пред- 
став.љају мале антологије. До сада су излали 
читанке за II, III и IV разред средњнх школа. 
У њима је заступљен и ГБ. В. Крал» Господар 
са својим стиховима уз биографију и слику и, 
осим тога, обраћана је на више мјеста лијепа и 
братска пажња Црно) Гори. Ове врло укусно 
опремл.ене читанке издала је књижара Геце Кона 
у Биограду гдје се могу набавити.

Мајкама палијех јунака
Степште срца, сви су они пали
Оиамо, гдје их Мати свих пас звала; 

Синови ваши сви су редом знали 
Зграбиги бомбе, иушку мјесто рала....

Збацпте црпе велове са глава

II закнтите се вјепцнжа вријеса! 
Гле! један читав парод васкрсава, 
Тамо гдје гаврап кљује н.ина меса.

Мајке, крв ваше крви гором шуми:

Ал сад су пусги градови и друми 
Крвпика ваших, дједа и отаца;

Пак нек вас душе гг боле за чеда:
На ваша лица зборана, блиједа

Са.м Господ дапас ореоле баца!...
Мићун М. Павићсвнћ.

Сан је само небо твоје...
Заман блудиш срце моје, 
Заман нараш моје груди: 
Сан је само — небо твоје, 
Машта само — твоји људи.

Идеале твоје слатке 
Младости ти пуне жара
Кобна рука судбе јаке 
Крши, ломи и обара.

Ти сањаше љубав свету, 
Љубав вјерну без рачуна;
Ал ње нема у свијету — 
Сва су срца мржње пуна.

Свијет овај није, знади, 
Рајска башта, нуна цв’јећа,
У њему су само јади, 
Празна ријеч — пуста срећа.

Па се стегни, срце моје,
У несрећне своје груди; 
Сам је само — небо твоје, 
Машта само — твоји људи!

и.

Божић на граници
Замржена нарав ћути, 
На починак сунце тоне;
Као бичем ошинути,
Два мезимца сузе роне!...

У домове њине јеца 
Пјесма коју вјетри носе,
А њихова гола дјеца,
Понижена, хљеба просе...

Зима... Снијег... Вјетар кида, 
Шиба кости и тијело;
Божић... Христос плаче, рида, 
Пјева Браћи опијело...

МнЂун М. Павићевнћ.

Ратни дописнин
Рат је, у опште, благодат за јед- 

не новине и за једну редакцију. Ад- 
министратор задовоЈБно трља руке 
и рачуна како ће се број претплат- 
ника подвостручити. Чланови ре- 
дакције, при објави рата, огласили 
су такође рат пети-у и гармону 
који тако немилостиво гутају њи- 
хове шлајфне.

О великим и крупним стварима 
треба говорити на начин који им 
одговара и који је њих достојан. 
Аристократски цицеро који је до 
сада имао привилегију да објав- 
љује важне ствари, потамниће и 
изгубиће се такође између свих 
врста крупних и масних слова која 
ће се у величини натјецати, гово- 
рећи о побједама и поразима. О 
снтним стварима се више у опште 
не пише. Од тога часа могу да се 
комотно туку лиске по каванама, 
да се рађају тројци, да бициклисте 
газе дјецу, да се преламају ноге, 
и да се краду пилићи. Аргусово 
око штампе неће то више да види.

И публика се исто тако поправ- 
л^а и не свађа се и не грди се више 
„у хатар истине*,  согат риБИсо, 
преко класичних Припосланих (за 
која уредништво не одговара!), ни- 
ти досађује редакцији дописима у 
којима се описују зулуми вахтлај- 
стора, лугара, финанца; нити теле- 
графише поп из Нрњавора како је 
учитељ, на саблажњавање гога бого- 
бојазног мјеста довео себи конкуби- 
ну;нити исти, злогласни учител>теле- 
графише како се исти „крјепосни“ 
поп напио, на није служио литур- 
гију. Престају свакодневне тужбе 
из једне мирне староправославске 
касабе у којој се није никако знало 
што је то собарица док није нови 
предстојник заповједио газди мјес- 
ног „Огапс! Но1е1а“ да узме у служ- 
бу неку шванску несрећу са којом 
је дан и ноћ заједно и којој је забра- 
нио, ћјпс 111ае Јасптае! да не смије 
с другим свијетом да разговара.

Све то постаје сићушно и ниш- 
тавно пред историјским догађајима 
о којима — чита се у свим нови- 
нама — „наш лист има најбоље и 
најтачније извјештаје од нашег на- 
рочитог дописника* . Чланови ре- 
дакције се међутим излежавају у 
кавани и срчу каву, капуцинере, 
вино. шприцере, чекајући депеше 
које ће бити одмах објављене у 
нарочитим издањима.

*
Без сумње да ријеч ратни допи- 

сник има своју специалну драж и 
да голица радозналост публике. 
Њему је повјерен велики и опасни 
задатак да прати армије, да гледа 
бојеве, јурише, крв; да броји осво- 
јене топове, мртве и рањене. 11ишта 
не може измаћи његовом прониц- 

јбивом оку; ниједна појединост не 
може побјећи испод његове брзе и 
свезнајуће оловке. Он зна све; и 
шта мисле генерали на његовој 
страни и они на непријатељској. Ње- 
гов рјечник, у току неколико дана, 
обилује са свима техничким изра- 
зима и терминима ратне вјештине. 
До сада је писао дневне вијести: Не 
шрајте се оружјем! и није имао 
појма о руковању пушком: сада, 
са највећим ауторитетом, дискутује 
стратешка питања и ефикасност 
топовског гађања, и еклатантним 
доказима објашњава зашто је про- 
тивник изгубио битку. Његово око 
ће са сажалним презиром прелази- 
ти преко чопора заробл>еника; пу- 
штати сузу над јауком рањених, 
биљежити посљедње ријечи оних 
који умиру, и он ће, са патосом, над 
гомилама набацаних мртвих тјелеса, 
наћи згодну тираду о грозотама 
рата. У исто вријеме, он ће бити 
свуда и на сваком мјесту, на пот- 
пуно задовол>ство п. н. публике. 
Она ће га, у својој фантазији, гле 
дати „посред боја крвавога“, „по- 
сред покоЈва“, окруженог облаком 
дима; око њега падају зрна и над 
његовом главом пршти шрапнел, 
док он, ратни дописник, хладно, 
неустрашиво и достојансгвено, би- 
л>ежи у своју биљежницу поједине 
фазе боја. Телеграф му стоји на 
расположењу и без сумње његове 
депеше ће отићи прве. Главни ко- 
мандант, његови ађутанти и сви 
официри натјечу се који ће дати 
боЈБе, потпуније и тачније инфор- 
мације нашем нарочитом ратном 
дописнику, и једва чекају да се он 
на њих обрати са својим питањима. 
'Гако ће на вријеме поштована г.г. 
претплатници (који требају да се 
сјеге својих дужности и да обнове 
претплату!) бити држани аи соигап! 
историјских догађаја, и захваљујући 
тачним обавјештењима моћиће и 
сами комбиновати своје мале стра- 
тешке теорије по каванама и мага- 
зама. Извјештаји нарочитог ратног 
дописника односиће рекорд. Он ће 
први бити у могућности да јави, са 
свима појединостима, како је једна 
варош освојена, и исто тако ће ње- 
му првом бити могуће да ту вијест 
најодлучније демантује.

♦

Он је обично појурио на врат 
на нос да што прије стигне „на 
бојиште“. Једва је доспио да се 
екипира са каквим чудним одијелом: 
капутом постављеним крзном, за- 
копчаним до грла, панталонама за 
јахање (и ако, до сада, у своме ви- 
јеку, није узјахао ни на магаре), 
облигатним чизмама које није ни- 
кад носио у животу, и некаквом 
страшном черкеско-комитском шу- 
баром коју је одмах смјестио у свој 
мали пртЈБаг, чим се погледао у 



огледало, и ако је, са неприкриве- 
ним задовољством, констатовао да 
изгледа преко очекивања ратнички 
и ратоборно, али и роПгемдпјЈ. 
Зато, да не би са прве домаће ста- 
нице мјесто „на бојиште*  дошао у 
апс, и ради тога да ублажи мало 
свој башибозучки изглед, метнуо је 
на главу полуцилиндар или спорт- 
ску капицу. Затим се опростио са 
колегама и пријатељима врло љу- 
базно и стегао им топло руку. Боже 
мој! ко зна шта га та.ио чека: зрно 
не бира! Зар није више енглеских 
дописника заглавило у енглеско- 
бурском рату! Г1а погибија Вереш- 
чагина на Петропавловску адмирала 
Макарова пред Порт-Артуром! Па 
атентат наЖана Карера у Триполи- 
су! У тим мислима дошао је до 
поштанског сандучета. Гурнуо је у 
у њега два писма: једно родитељи- 
ма, друго драгој. Како ће бити не- 
пријатно изненађени! Али почима- 
ше да се разњежава и отјера од 
себе те мисли. На станици прогура 
се кроз мноштво полицајаца и де- 
тектива који му сеунашаху у очи, 
спремни да га зауставе, док не упо- 
знадоше сталног посјетиоца ноћних 
кафана и пропустише га без пи- 
тања. Кад воз пође са трескањем 
и зађе у ноћ, он заклопи очи. Об- 
лијетаху га најразличитије мисли. У 
тутњави воза он полако наслући- 
ваше далеку хуку топова. И мало 
по мало, пред његовим очима по- 
чимаху дефиловати батаљони и свје- 
тлуцати бајонети, и мијешати се у 
ратном загону.

Машта комбиноваше призоре из 
Толстојева Рата и Мира са сликама 
из Илустроване Ратне Кронике Зма- 
ја Јована Јовановића. Наједном, 
шчепа га за враг један страшни 
Арнаутин са превраћеним и крва- 
вим очима, и са замахнутим ножем 
да му посијече главу. Један крик... 
буђење.

Огауоза! — рече кондуктер, 
скидајући му руку с рамена, док 
ратни дописник трља очи и долази 
к себи.

*
Ратни дописник је најизлишнија 

и најнепотребнија ствар у једном 
рату. То увјерење је могао стећи 
од свог првог сусрета са властима. 
Одмах је почео сумњати у своју 
рођену величину и у замашност 
свог позива, у коју је толико вје- 
ровао. 'Гога зеља има доста, као 
што је могао сам касније видјети. 
Казали су му да треба да се при- 
јави у пресбироу; он је то учинио. 
Тамо су га забиљежили, описали, 
измјерили као зликовца; отиске 
прстију нијсуму узимали по Берти- 
јоновом систему. И онда су му 
предали тај акт који му великоду- 
шно дозвољаваше да се бави у 
пријестоници; да се служи извје- 
штајима и салом пресбироа и да 
тамо испија каве. За два дана он 
ће знати у којој кавани је нај- 
боље пиво, гдје је најприродније 
вино, и гдје се најбоље једе. По- 
мириће се са својом судбином, као 
што су се помириле толике њего- 
ве колеге које срета у пресбироу 
гдје пишу страховите и крваве до 
писе са бојног Т1ољау дижући се 
с времена на вријеме, између два 
зијевања, да погледају на географ- 
ску карту. И он ће се утећи, као 
и остали, бујној машти, и његово 
перо шкрипаће по бесплатној хар- 
тији и мрчиће листове у којима се 
описују мучни и витешки подвизи. 
И он ће журно писати диктирани 
званични извјештај о војним опе- 
рацијама, проширивати га својим 
комбинацијама у колико их иро- 
пусти цензура, и утркивати се са 
осталима ко ће први стићи на те- 
леграф.

Иначе они не могу ни на што 
да се потуже: могу да једу у првом 
хотелу и да плаћају за то скупе 
цијене. Могу да измјењују своје 
мисли, једино што један другом не 
би казао за живу главу ако је са- 

знао коју мање-више вјероватну 
новост. Наличе на чопор ловачких 
паса који сви вуку на своју стра- 
ну и које држи на везу чврста ру- 
ка у црвено обученог рјдиеиг-а. 
Најразличније физиономије: избри- 
јани и мршави и ћутљиви Енглези 
са огромним приходима који не ра- 
зумију ни ријечи српски; љуте се 
што их не пуштају даље и шаљу 
кратке депеше; брбљави Талијани, 
салетљиви инаметљиви Нијемциде- 
пеширајући својим новинама киломе- 
тричке чланке, бог би знао о чему 
кад не било о рату; по који Србин 
којему је његова редакција једва 
скупила путни трошак и којега је 
овамо довео патриотизам и инте- 
ресовање за национални рат.

Досадиле су им већ и болнице 
са непомичним рањеницима у два 
једнолична реда кревета и са ље- 
п у ш ка ст и м м и л о с р д н и м сестр а м а 
које тако кокетно носе око руке 
црвени крст, а без сумње да су и 
њихови више пута понављани оп- 
ширни дописи о томе већ дозло- 
грдили и читаоцима. Интервјуисали 
су кога су могли и кога су стигли; 
сазнали нијесу нишга, али зато су 
ипак послужили своје п. н. прет- 
платнике са извјештајима „са нај- 
повјерљивије стране“ из „дипло- 
матских" и „високих војних круго- 
ва“ и „личности које стоје близу 
Двору“. Међутим изгубили су сва- 
ку илузију у саме себе и једино се 
труде да одрже према редакцији и 
својој публици престиж на који им 
даје право сонорна титула ратног 
дописника. Исто тако нестало је у 
њима сваке наде да ће икад ви- 
дјети нешто налик на рат. И нехо- 
гице тепи ручка ијш вечере буди 
у њима већ и непосреднију сенза- 
цију него званични биљтен о вој- 
ним операцијама, и јеловник се сту 
дира са истом пажљивошћу као 
каква ђенералштабна карта.

*
Наједном, изненађење. Саопшта- 

ва им се снисходљиво да ће моћи 
сјутрадан кренути на терен гдје се 
био крвав бој прије недјељу дана, 
бој који су они, у осталом, већ рје- 
чито описали, сликовито оцртали, 
и интелигентно коментарисали. Уз- 
буђење није мало. Чине се велике 
припреме за пут. Комбинује се чи- 
тава серија чланака. Спремају се у 
напријед ријечи и фразе са ефек- 
том. Један сат прије уреченог по- 
ласка, сви су већ на окупу: навикли 
на неповјерење, боје се да им ау- 
томобил не умакне. Међутим, он се 
не жури и нема тако перфидних 
намјера и закашњава читав сат, за 
које вријеме се дописници згледаху, 
мислећи да су обманути. Одахнувши 
кед су га угледали, потрпаше се 
журно један на другога. И тешки 
омнибус крену,отскачући од камења.

У мјесту, у близини самог бојишта, 
ништа више не потсјећа на рат ни 
на недавни бој. И војска је отишла 
даље, или, боље, далеко. Г1о која 
група војника са натакнутим дугач- 
ким бајонетима, сједи и пије пред 
каванама. Живот тече нормално, 
на велико разочарање ратних до- 
писника. Мршав и слабо спремљен 
ручак мами им уздах за хотелом 
који су оставили.

И онда бојиште! Узнојени. за- 
морени, зајапурени, пели су се по 
косама; обилазили шанчеве посуте 
испуцаним фишецима и црвеним 
турским кутијама гдје стајаху метци; 
понијели за успомену одломак 
чауре од шрапнела; видјели скрхане 
пушке и бајонете; наишли на кога 
усмрдјелог коња и евентуално на 
кога заборављеног мртвог аскера у 
грмљу, са неподносивим задахом 
распадања од којега бјежаху, запу- 
шујући марамом нос. Слушали. без 
воље објашњења о позицијама једне 
и друге војске и враћајући се, не- 
задовољни, уморни и гладни, осје- 
ћаху како пропадоше њихове дивне 
фразе које су били спремили за 

ову ванредну и свечану експедицију. 
Ни поглед заробљеника са изгуб- 
љеним очима и тромом ресигнаци- 
јом, не може их више задовољити. 
Вечера још мање! А тек спавање: 
потрпани у двије, три тијесне собе 
гдје читаву ноћ воде крвав 6ој са 
крвожедним звјеркама. Половица 
их одмах бјежи истог јутра натраг 
аутомобилому пријестоницу са Хо- 
телом са француским јеловником и 
гдје их чека гостољубива сала прес- 
бироа. Остали се полако враћају 
као блудни синови.

*
Златна времена за ратне допис- 

нике припадају историји. Времена 
кад су несметано шетали кроз војске 
и гдје за њих није било тајне. Кад 
су команданти имали страхопош- 
товања пред штампаном ријечи и 
вазда били спремни да им буду 
на услузи. Кад се официри отимаху 
о њихово пријатељство. Сва та 
времена, (егпрј раззаћ...

Све те путеве затворило.им је ново 
вријеме. Уосталом,тим горе: новина- 
рисетако радо издају за шампионе 
новогвремена.Овојестворило,поред 
осталога, баснословну брзину ко- 
муникационих средстава која држе 
у блиском контакту у сваком тре- 
нутку све континенте. Прогрес уни- 
штава дистанције. Уз бијелу каву 
изјутра, између два гутљаја, саоп- 
штава вам се у уским ступцима како 
народи, државе, свјетови дишу, што 
раде и што мисле.

Међутим, модерне војсковође не 
маре, или боље, не дозвољавају да 
се труби по свијегу што намјера- 
вају, што раде и шго мисле. Један 
српски војсковођа казао је да је 
он пошао у рат да војује и да до- 
бија битке, а не да служи сензаци- 
јама листова и да задовољава ра- 
дозналост публике. Кад ствари бу- 
ду свршене, готова дјела може ко- 
ментарисати сваки који жели, коме 
је то посао или занат, иликомето 
чини задовољство.

У француско-њемачком рату пре- 
тјерана марљивост и скрупулозност 
француских ратних дописника учи- 
нила је да је њемачка врховна ко- 
манда из француских листова била 
најтачније и најсигурније извијеште- 
на о кретању француских трупа. 
Ти новинари носе такође свој дио 
кривице за пораз и слом своје на- 
ције. И од тада, у принципу, ратни 
дописник се сматра као једна штет- 
на животиња. Ради тога се вазда 
има на оку и држи се у ограниче- 
ном простору.

Осим раније поменутог, има и 
других разлога. Појам ратног до- 
писника врло је растегљив, неде- 
финисан и ничим незагарантован 
као такав. 1<о може да одреди да 
се под једним ратним дописником 
не крије шпијун? Ко може да зна 
да његове најневиније депеше, ра- 
није уговореним значењем поједи- 
них ријечи, не издају најважније 
војничке и стратешке тајне? И затим, 
на бојишту се има важнијег и пре- 
чег посла од читања и цензуриса- 
ња многобројних чланака и депе- 
ша, давања информација и слуша- 
ња протеста ако господа нијесу до- 
била ручак или морају да ноће на 
кшии.

За вријсме посљедње триполи- 
танске кампање, ратни дописници 
су вилјели горких часова. Главно- 
командујући ђенерал Канева био 
је неумољив и свиреп према њима, 
и истјериваше их на туцета, стране 
као и домаће. Инспиришући се ис- 
тим принципом који су примиле 
европске војске, и балканске војско- 
вође не пуштаху да им ратни до- 
писници праве излишне сметње и 
афере. Ако је био који изузетак. 
он, као и сваки, може само да пот- 
врди правило.

*
Ратни догшсник није у осталом 

ништа друго него прерушени ре- 
портер. Његов посао је био да као 

ловачко псето с наћуленим ушима 
буде вазда на трагу новосги, спре- 
ман да полети у исти мах на четири 
стране свијета у два пут толико 
праваца. бн је историограф ноћ- 
них „собитија“, и хомерским сти- 
лом знаће описати туче амала, ра- 
финираност прњаворских аикпокета 
и позиваће у крсташки рат против 
оргија проституције. Облетиће сва 
надлештва и све кафане, и каскаће 
за ватрогасцима који, са пакленом 
галамом у дивљем трку, са' свом 
техничком опремом, јуре да гасе 
један димњак. Састаће се са сто- 
тину људи и свакоме ће повјер- 
љиво, „да остане нзмеђу нас!“ при- 
шапнути нешто у уво. Он је жива 
скандалозна хроника, и оно што, 
из различитих редакцијских обзира, 
не може изићи у листу, он ће кол- 
портирати муњевитом брзином и 
дати грађе за кафанска оговарања 
између дискусија и гњаважа о по- 
литичким проблемима.

Репортажа са својим Гаћ сНуегз, 
који обрађује убијства и самоубијс- 
тва, туче и несреће, крађе и бјежа- 
ња касира у Америку, чедоморства 
и услужне бабице, сву скандалозну 
хронику са бучним разводима бра- 
кова, сатирима и силовањима, не- 
згодним авантурама угледне старије 
господе са дјевојчицама и писа- 
рицама, и љубавним скандалима 
госпођица са авантуристима и трам- 
вајским кондуктерима, о дуговима 
и прљавштинама младе господе, са 
свима ситницама из женског и муш- 
ког свијета разврата, — та репор- 
тажа је душа огромног мноштва 
великих листова, и оии јс наро- 
чито његују, јер знају да њој и- 
мају да захвале своју раширеност. 
Да задовоље своју публику, они 
не познају обазривости ни скрупула. 
Што је ствар шкакљивија, или ин- 
тимнија, или што је циничнпје го- 
ворити о њој пред хиљадама чи- 
талаца, то ће јој се обратити већа 
пажња, раздијелити на нарочита 
поглавља и на више дана, увести 
као специална рубрика, са строгом 
препоруком техничком уреднику да 
за њу пронађе најзгоднија и нају- 
очљивија слова.

Кад дође рат, бацајући те ситне 
дневне новости у позадину, револ- 
верски листови, ловци скандала и 
сензација, не даду се ни тада дис- 
танцирати. Као што их у мирно доба 
не водп никакав принцип, никакав 
други циљ осим голицања чула и не- 
рава својих читалаца,у чему су нашли 
извор богатства, — за њих рат не 
представља ништа друго него једну 
рентабилну аферу. Рат има да им 
свакодневно лиферује велике и стра- 
ховите бојеве, са што могуће више 
емоција за читаоце, дакле са хека- 
томбама мртвих и рањених. јури- 
шима,покољима, морима крви,’ужа- 
сима, страхотама и звјерсгвима. У 
ту сврху прерушила је рсдакција, 
снабдјевши их и ставивши им на 
расположење велике своте новца, 
неколико својих репортера у „рат- 
не дописнике“.

Они се иочињу одмах вјежбати 
у свом новом позиву, чим их же- 
љезница понесе на пола сата од 
вароши из које су пошли, поред 
мјеста куда праве сваког свеца и 
нед е;не излете са својим драганама. 
каквим продавачицама из дућана 
Они већ унапријед удешавају пла- 
нове и компонују чланке. И прије 
него стигну на границу, они су већ 
послали неколико дописа и десе- 
тину депеша; испричали су у буч- 
ним фразама оно што су начу- 
ли од својих случајних сапутника. 
Спремили су се да епатирају пу- 
блику и обећали своме директору 
да ће моћи приређивати бар неко- 
лико издања дневно. Али прекора- 
чивши границу зараћене земље^ 
њихова добра воља бива поломље- 
на цензуром; далеко од бојишта, 
они снивају о изгубљеним и непо- 
слатим сензацијама које морају и 
даље да се одмарају у њиховој 



фантазији ако не желе да буду, 
најбржим и најпречим путем, пре- 
бачени преко границе.

У осталом, што не могу или не 
смију они да чине, то врше зао- 
стали чланови редакције. И у го- 
мили новина и рукописа, попуше- 
них цигара и попијених кава, кре- 
че се и шкрипе пера: покољ, крв, 
смрт, ужас! Сваки дан се бом- 
бардују вароши и пале села, ка- 
сапе и уништавају исте армије, 
као што у позоришту сваке вечери 
исти умиру. Технички уредник са 
словима чини чудеса. Публика, за- 
довољна и ексцитирана гута и отима 
се за новине. Посао иде добро!

*

Онај ратни дописник који је до- 
спио до бојишта, може се сматрати 
срећним и привилегисаним. Не ради 
својих извјештаја које ће морати 
ограничити тек толико да даје гласа 
о себи у неколико сухопарних те- 
леграмских фраза које региструју 
гола факта. Већ лично ради себе 
што ће се наћи усред једне несва- 
кидање манифестације односа из- 
међу народа која се зове рат, и 
што ће моћи да га изблиза по- 
сматра у његовој страховигој ве- 
личанствености.

И мало по мало, претвориће се 
у војника, и подносити без роп- 
тања напорне маршеве, кишу, сни- 
јег, вјетар, спавање на голој земљи, 
и глад. Навикнуће се да се нађе 
и у бојној линији и под шрапнел- 
ском ватром. Осјетиће се и он са 
задовољством једним сићушним ди- 
јелом побједничке војске са којом 
се уживио. И његов посао изгле- 
даће му тако мали и ништаван пре- 
ма ономе послу који врши сваки 
прости војник, безимени и честити 
сарадник своје националне исто- 
рије која се пише бајонетима у крви.

Вељко Мнлићевић-

НоЋу
— Виктор Иго —

Магла је хладна, вресиште је пепеља 
сто, крда говеди иду на појило; М|есец 
на помолу иза црних облака, изгледа 
као свјстлост која долази да нас изненади.

Путник корача, а пусто поље је у су- 
мраку; једна сјенка одостраг, друга сјен- 
ка је напријед, бјелина на западу, свје- 
тлуцање на истоку; овдје сутон, а тамо 
мјесечев сјај.

Врачара сједи, спустила дебелу доњу 
усну; паук запео о кров своју мрежу; зао 
дух сјаји се у дивљој ватри као златни 
пестић на лали.

На мору се виде рибарске барке; бро- 
долом вреба катарку што дршће; вјетар 
збори: сјутра! вода збори: сада! Гласо- 
ви који се чују већ очајавају.

С кола која иду из Авранша у Фужер 
чује се пуцање бича као живемуње; ево 
час кад ваздухом лете сви ти нејасни 
гласови ко]е ноћ повећава.

У дубокој шуми сјаје се велики пла- 
менови и нестају; старо гробље је на 
врху; гдје Бог налази све ово црнило 
којим испуња разбијена срца и кад па- 
не ноћ!

Сребрне локвице дршћу на пијеску; 
морски орао је на обали кредастог на- 
сипа; пастир, кроз ВЈетар, прати очима 
страховити и пусти неодређени ђавол 
ски лијет.

Пепељаста перјаница излази из димња- 
ка; дрвари пролазе са својим бременима; 
кроз хуку текуће воде чује се шум грања.

Глад чини да се сањају намргођени 
вукови; ријека тече, магла бјежи; иза 
стакла гдје лампа сјаји мала дјеца виде 
се, румене им се главе у руменој свје- 
тлости.

С француског, 
Перо Ђ. Шоћ.

ОТАЦ
— П. МОРОЗОВЂ -

На крају вароши, у горњеи спрату заба- 
таљене куће, на уском полукружном прозору 
трепери свјетлост: жућкасте пруге лагано се 
двжу по зидовима и оквиру и бацају свијетле 
пјеге на покривено снијегом дрвеће којн расте 
поред куће.

Епо гдје са свијећом у руци тихо иде по 
собама домаћин. Внсок, блнјед, мршав, иде 

полако, али се, држи право као тврди челик 
које пије могу:ђе савити. Свијећа не дрхће 
у масивном, бр<ђнзаном свијећњаку: стара, али 
снажна рука не осјећа гежину старинске бронзе. 
Оштре, оистре очи старчеве свијетле се жи- 
шљу и силом, блистају се као тајанствена 
свјетлост у ду(бпни пећипе.

Једанпут у 1години, у очи Божвћа, обилази 
он опустјели ЈЦом, застане но пеколико тре- 
нутака испред иа какве ствари или портрета. 
дубоко се зам1цСЈИ и понова иде даље, док 
пе обиђе ске собе. затим, угасив свијећу, 
дуго сједи у Пдојој соби, сјећајући се прошло- 
сти. Разне сл1ИКе вију се у тампој соби н 
буде давно зајборављене мнсли, давпо зао- 
стале осјећаје..,, Старо срце преживљује про- 
шлост.

Свијетло, чи|сто, свето дјетиљство! Како су 
јасно тада, Ншгледало је, гореле на небу 
вјечне звијезде. Ј Оне су умиљато мамиле у 
висину, изазшцале су тако дубоке и лнјепе 
осјећаје; сам фвијет чинио се љепши, а људи 
узвишеппјп, т-ајанственији н прекрасни. II 
често се у хацпти подизао к далеком иебу и 
безазленим рнречима дјетета разговарао с Бо- 
гом који се Јродио такве чудне, звјездане 
поћи...

Тада је он осјећао радост бића...
Пројурило ј<е блажено дјетињство — и у 

чисту душу зашириле су саблазни које су 
лијепе и које очаравају; људи су изгубили 
велики дио тајјанствености, постали су само- 
поуздапи и гр^уби; такве страсти. силне и 
лнјепе, изгледамо је, упорно су мамиле к себи, 
као шарепо зе.депило трулог блата. Огровни 
црв се увукао у 1ц,ежни цвијетак и подгрнзао га...

По гле, жи>воту се изнова нриближило звје- 
здано небо... Д|рхте крила као дуга, вију се бје- 
лосњежпе хаљ.ппе певиностн, и попова се 
свијет п људи цреображавају у загонетну 
тајну, губећн грубе, дречеће земаљске боје;
— го треперв) крила љубави и преносе душу 
у срећпе стра1Ие несвЈеспог очарања.

Пошљедњи ^звишени сан!...
Бадње вечеЈ*|екад  свијегли осјећај нодиже ду- 

шу и преноси ј»е у бескрајност. Земља, посилац 
гријеха н папше, расвијетљепа весељем ве- 
лике тајне, за)грИјана вјечпим жаром бесмрт- 
пе паде, ослоЈбађа се у ноћ љубавп и спа- 
сења од својих гнојавих рана и, очишћена, 
умивепа сузама^ радостн и мира, поново је близу 

нА\бЈ/ -V ОШЛЈ, 'ЈУј 1|јј;чл(|,
лепе јелке, симг.ол наде н вјечиости, и сви- 
јетли пламтећи огњеви, као символ чистог, 
вриједног живота.

Те ноћи, пуне тајне и свјетлости, за- 
звучала је ријеч >љубав», орила се просто
— дирљиво, узвншено.

Очн удаваче биле су тако дубоке и бистре, 
лице јој је блистало таквом дражи, глас Ј*ој  
је пзгледао као музика и узбуђнвао душу,
— хтјело јој се молити и плакати....

Али као ружичасги облак одлијеће златно 
прољеће; њежнн листићи ружа губе мирис, 
вепу и опадају. Мргодпо гмижу тешки олов- 
ни облаци, као великани којн се лагано про- 
мичу страшној пропасти; силовито и страшно 
свјетлуцајући, сијевају муње.... у прозоре, 
ружпо смијући се, завирује смрт...

Опет јелке, опет пламенови свпјећа. Али 
то су — јелове гранчице, разбацане но пу- 
ту којему незна краја ниједан смргни.... То- 
пе се и диме дрхтаве свијеће у рукама....

Студ усамљености обузео је осиротјелог, 
биједног у својој немоћи човјека...

Једаппут, једног сурог јесењег дана, у ку- 
ћн мнрној и тужној као гроб, чуо се ври- 
сак. То је бнло слично зраку сунчаном, муњи 
у мраку, пушци у неродној нустнњи!.. А оп 
је заборавио на њу: та опа је и бнла узрок 
смрти... Иотресеп, повучен проводио је врн- 
јеме у размишљању и заборавио је, да се у 
њему задржала оваплоћена усномена на опу, 
коју је тако свлно волио.

Отишао је у дјечију собу која се налазила 
на доњем спрату. Мало, трошно и без по- 
моћи створење с цртама које чудновато на- 
помињу мајку .. Дуго је посматрао днјете. 
Постепено је слабно душевни студ, у души 
се распламгио нови велики осјећај. Јер оп је 
поклопио живот овој жнвој слици покојнице.

Разне животне брнге и огорчења, бојазап 
за њом, — све је то пшло узастопце, и 
ето наступио је дан, кад је отац увидио да 
је његова кћи дорасла и изјављуЈе право па 
самосталан живот.

Запосећи се, она је често, пе бирајући 
средство јурила к циљу, само је немилосно 
страдала и чнпила патње оцу.

Она се усхићавала једним неваљалнм чо- 
вјеком, али лијепим и гордим, и пришла је 
оцу за благослов.

Он ју [е опомињао, доказивао, као човјек 
научен искуством, савјетовао је љубазно и 
умиљато, као отац који воли, молио је, као 
вјерпи слуга којн предупређује своју госпођу 
од опасности. Али је, додуше, он сам у њој 
одњеговао јак карактер, и сад се чврстппа 
њена карактера нспољила: она није оцу по- 
пустила.•

Од овога дана усамљеносг је ностала ње- 
говим удесом. Он је влаггитим рукама избио 
прозор доњег спрата, одакле се млади жи- 
вот неразумно истргнуо на муке.

Раније, кад му је смрт дошла у кућу, 
преплашио се од ње, дрхгао је од помисли 
на њу, — сад му често долазп на ум, али 
се већ ње не боји: разумио је, да је опа 
попекад болећива срца, долази као избавиге- 
љица и благо прекида малаксало куцање 
срца....

Много је он нопово размншљао у својој 
тужпој самоћи. У ћутању разговорних ноћи, 
нрп свјетлости блпједих, трепетљнвих звнјезда, 
у расвјетљавању високог учен.а Оног који је 
дошао да спасе свиЈет од иевоље — таквнх 
јасно звјезданих ноћи много је процијенио, 
предосјећа је изнова; увидио је да је 
много што је мило људима — варка која 
со распрши од пајмањег дувања животног 
вјетра, као лпшће које облијеће прије свог 
расцвјегања; јасно, као огледало, увидио је 
своје сошггвепе погрјешке које су порођене 
гордошћу и самољубљем, и погледао је на 
свијет и на људе другима, свјетлнјим и бистри- 
јим очима. .

II ето сада, ове свнјетле поћн савјест му 
упорно говори, да је ногријешио протнв велике 
заповијести: «.ћубиги блнжњега као самога 
себе»... Како је просто, п како је узвишеко 
и мудро! Како се тешко достиже!..

Он. отац, неограничено је љубио н љуби 
своју кћер... и не зпа шта је с њом. Зна 
гдје је, алн се претвара као да неће да зна. 
А срце шапће да она из гордости не нде 
к оцу, али хрли хрли, к њему свом душом...

Он подиже главу и са страхом посматраше 
икону...

Јасно и једнако гори жижак кандила. Тужни 
лик Христов, украшен трњем, гледа скромпо 
и благо; не с нрекором, него с дубоком 
љ^бављЈ^

Диже се из наслоњаче старац, с осјећајем 
се крсги и брзо излази из собе...

Нонова се горе појављују жуге пруге 
свјетлости, неједнако и брзо падају но дрвећу 
и за грен ружичасто освијегле снијег.

Свјетлосе угасило... У тренутак су се тешко 
затворила врата. Канија зашкрипи, — и високи 
човјек, у топлом капуту, мзнђе упутивши се од 
куће на протпвну сграну.

У средини већ заспалог града стоји велика 
кућа с мноштвом прозора.

Он се пење уза степенице па пети спрат, 
закуца једном, двапут, трипут — и, напо- 
шљетку, отворише му, када он, одговарајући 
на пигање, одговорн: «Полазник>.

Пропуштајући га у стап, кратковида ста- 
рица. сиједајући, пажљиво посматра сгранца.

Он улази у малу, сиромашно намјештему 
собу и срие му ее стеже од жалосги.

У сусрет му нде висока, лијепа, али бли- 
једа, нзмучена жена,

Он крочи још једном — н жена с радос- 
пим узвнком «Тата!> паде му на прса н 
силно заплака.

Отац обухватн рукама кћерину главу н 
обасу је пољупцима, као шго жедни при- 
оне на извор...

Цјеливао јој је блиједе, танке руке, тампе 
косе и њежно је миловао но лицу. као болесно 
дијете.

— Онрости, онрости ми! — говорио је 
он дрхтавнм гласом. — Ја сам касно дошао 
к теби.

— Тата, пе говори тако... Ја сам дужна 
била доћи к теби... Али ме је било стнд... 
Нијесам била у стању рећи да сам... одба- 
чена... Како сам се неразумно сурвала у про- 
паст... Сад ћеш видјети...

У сусједпој соби се чуо дјетињи плач.

Кћи је узела оца за руку и прввела га 
ка кревету; на њему је лежао малишан и 
очима тражн мајку; угледао је и умприо се.

— А правиш ли му јелкцу?

Кћи упиљи па њега велпким очима које 
се одједаннут папунише сузама, и спебивајући 
се, тихо је одговорпла:

— Ми немамо шта јести...

Отац је хтно нешто рећи, али се иза зпда 
зачуше чисти дјечнјп гласови: «Рождество 
Твоје»...

Пдућег дана, ноћу, јаспо се свијетлио доњп 
спрат особењака, н срећнн је сгарац пално 
за малог унучнћа божићну грану...

Превсо с руског, 
Кр. Иванишевић.

Битка код Дајча
— 4. децс.мбра 1912. год. —

А 1и Риза паша у Скадру није хтио узети 
на знање да је склопљено примирје, а 
Турци су излазили из Скадра и отимали 
храну од становништва у богатој Задри- 
ми. Да би се спријечило снабдијевање 
турске војске у Скадру храном, образо- 
ван је одред у који је ушао пјешачки 
батаљон капетана Перише Перишића, 
ескадрон коњице под командом капетана 
Срђе Јанчића и два вода брдске арти- 
љерије под командом мајора Борка Паш- 
тровића који је уједно био командант 
цшелог одреда.

Овај се одред кренуо 3. деиембра и 
стигао на одређено мјесто, код села Дајча, 
послије подне, пред сами мрак. На два 
дана прије овога, Турци су насилно од- 
нијели из села Пистуле и Сгајке људску 
и сточну храну, а затим су Пистулу спа- 
лили. Сељани, Арбанаси, пребјегли су на 
српску страну и њима је, и ако их је тур- 
ска војска опљачкала, српска држава дала 
потпору и штету платила.

Турци су једном покушали испад на 
Мјет и на багаљон ЈБубе Ђорђевића, али 
су одлучно сузбијени. Онда су ударили 
на Пистулу и опљачкали је.

Сјутра дан, 4. децембра, пошто су Турци 
спазили овај одред, оцијенили јачину, 
пријеђу у напад.

Разви се силна и велика борба.
Јачина турска била је пет пута већа од 

српске. Осим тога били су јачи и тиме 
што су имали два пољска тона и два 
митраљеза. Турци истакоше нротив срп- 
ских у први борбени ред одличан свој 
стрељачки батаљон — „нишанџије“.

Па ипак Мачвани не уступише. Било их 
је дивно видјети у борби. Кад се узме 
распоред борбе, јер су у први мах уче- 
ствовале само двије чете, може се пој- 
мити упорност ових људи. Они су се дуго 
држали на једном тако незгодном МЈесту, 
без довољно заклона, да се мора сваки 
дивити.

Турци иочеше развијати своја крила.
Ч(б Тс 'ћ’ЈЛ/ћуЈгћ ПђПЉ п.у- 

шка, командант батаљона, мајор Периша 
Перишић, одреди свога замјеника ако он 
надне.

Поче силна пјешачка ватра, а наскоро 
отпочеше и топови да дјејсгвују. Борко 
Паштровиђ бјеше код својих топова и 
управљаше ватром. Доље гдје је пјеша- 
дија, само куља.

Колико су бијесно ударали Турци, види 
се и по томе шго су се једном приблн-
жили на двадесет до тридесет корачаја, 
и са те даљине пуцало се из пушака. Па 
ипак били су одбијени. сијући за собом 
простор мртвима и рањенима.

Српска артиљерија, и ако је била сла- 
бија. јер је била брдска према турској 
пољској, чинила је покора на страни не- 
пријатељској. Једна гурска граната наде 
испред Борка Паштровића и он паде од 
потреса. Подиже се; шињелмујебио сав 
исцијепан. Он отресе прашину и земљу и 
даље командоваше.

Пјешадија је била упорна. Одједном, 
око два часа ио подне, командант бата- 
љона, мајор Периша Перишић који |е 
својом одважношћу и хладнокрвним др- 
жањем ванредно на моралну снагу вој- 
ника утицао, — паде. Једно зрно те- 
шко га је ранило у главу.

— Боривоје да прими команду! рече 
Периша и ухвати се за главу. Крв му је 
лила и цурила низ руке. Прихватише га 
војници и превише.

Рана је била тешка и опасна. Куршум 
је прошао тако рећи кроз главу. Скло- 
нише га на заклоњено мјесто. Он сједе, 
ухвати се онет за главу, затвори очи и 
поче климати лијево и лесно.

Ситуација биваше све опаснија.
Одмах буде извијештен Борко Паш- 

тровић који полети да прими команду 
над пјешадијом. Он је имао с артиљери- 
јом. са своја два брдска гопа, славан 
успјех. Један је турски тол ућугкао, а 
дру| и демонтовао.

Трештао је митраљез и праскала пје- 
шачка пушка.

Скоро, па се и ноћ приближаваше.
И Периша Перишић и Борко Паштро- 

вић, у претјераној ревности да би војни- 
ци били што одважкији. више су се исти- 
цали него шго је требало. Они су се 
ругали оној аветињи која је сиктала и 
бљувала ватру и олово.

У непосредној близини, одмах поред 
Борка налазаше се питомац војне акаде- 
мије, сада потпоручник Радмило Тодор 
вић. Њему је било суђено да види^два



своја команданта како падају. Ту се на- 
лазио још један млад Црногорац кога 
је Борко водио као свога ађутанта.

Борко посматраше борбу догледом. У 
устима му бјеше једна цигарета. Необично 
је био задовољан.

Једно зрно погоди Борка у кључњачу, 
проби груди и изађе кроз кичму. Он па- 
де, а околни притрчаше.

Носите ме! изусти Борко.
То су му биле посљедње ријечи.
Заклопио је очи. Тек сјутра дан, 5 де- 

цембра. буде пренесен у Љеш гдје је 
умро у болници око 6 часова у вече. 
Сахрањен је на љешкоме католичком 
гробљу код цркве.

Команду прими резервни поручннк До- 
бривоје Костић који се истински пока- 
зао толико исто храбар, као и његови 
команданти Периша и Борко.

То је човјек прилично окретан и строг, 
али је толико исто немилосрдан и према 
себи. Он је већ био спреман да изврши 
и један јуриш „па шта Бог даи, али ко- 
манду мораде предати активном поруч- 
нику Александру Синђелићу.

Пала |е ноћ. Много има мртвих и ра- 
њених на српској страни, а нема сумње 
да их има у огромном броју и на турској 
страни. Онај турски ловачки батаљон био 
је потпуно уништен, а по паду Скадра 
сами гурски официри призиали су да је 
од цијелог батаљона остало само три 
десет седам људи. Међу погинулим био 
је и командант тога „нишанџијског бата- 
љона“.

Турци су иијеле ноћи купили мртве и 
рањене. Бискуп из БушатиЈа. Ђорђе Ко- 
леца, прича, да је добио извјештај да је 
колима пренесено око гри стотиие тешко 
рањених, не рачунајући лакше рањене 
који су се сами без кола могли помоћи.

Очевидно је било да су се Турни по- 
ново припремали за борбу. Цијеле ноћи 
давани су знани фењерима. Турци су чак 
добили и појачања.

У помоћ Србима похитао је са двије чете 
лично мајор ЈБуба Ђорђевић. Али рас- 
поред српског одјељења био је гако пе- 
срећан.

У јутру 5 децембра бијаше јака магла. 
Турци грунуше свом снагом на ппложаје, 
које су Срби држали. Чета Добривоја 
Костића мораде тако рећи не само да 
води борбу с фронта, него с оба бока. 
Опасност је била или да буду ухваћени 
или побијени. Они покушаше, да се до- 
хвате положаја у позадини или да од- 
ступе у правцу Љеша.

Непријатељски митраљез поче косиги 
и на српској страни изгуби се морална 
снага.

Само Турци нијесу смјели даље и ако 
су сад били јачи, него првог дана. Борба 
је кратко трајала и Турци се повукоше 
натраг.

Дајчи остају славно поприште српског 
јунапЈТва.

Књижевни преглвд
Милииа Јанковић: Исповијести. Издање 

С. Б. ЦвиЈановића. Биоград 1913; стр. 254. 
цијена 250 дин.

Кадсе г-ђица Јанковић прије извјесног 
времена јавила у угледној ревији Срп. 
Књиж. Гласнику, брижно се кријући под 
псеудонимом Л. Михајловић чак и од 
својих интимних пријатељииа, у књижев 
ним круговима говорило се о њој одмах 
с допадањем. Наша навика да женским 
књижевним радовима прилазимо с пред- 
расудом да ћемо наићи на женску сеи 
тименталност „плавих чараиа“, јпФ^о ли- 
тературе, како је то звао Бајрон, — 
илм ако су ти радови успјели. да се 
циничкм примијети „сћегсћег ип ћот- 
те“, овдје је морало изостати. Под 
иосве одговарајућим насловом „Исио- 
вијести*,  ово су збиља необично искре- 
не исповијести интелигентне жене која 
пати. удесом скренута са женског живот- 
ног иута младих отм ених Дјевојака. пута 
који весело везе као лијет распЈеваних 
шева у сунцу, на тешке путеве самојед- 
ског размишљања, осамљености и огра- 
ђености ружне дјевојке. Ту је инстинкт 
за допадањем силнији од свега, и кад се 
он нехотице од околине врњеђа. гони на 
размишљање. иа гужна пошгена осјећања 
на болне тешке резигнацнје. И на „прав- 
љење литературе-. Отуд је цгоз женске 
литературе издање „сатрвеног срца“. коју 
ми читамо индолентно. и исто с нод- 
смјехом. Код нас. нешто мало необично 
искрене „Исповијести*  г-це Јанковић, у 
ствари су један дуг низ тачно запажених 
и лијепо казаних нојединости свога само- 
посматрања. То је аутоанализа једне фи- 
но осјећајне потиштене женске природе. 
То нијесу приповиЈетке, то је аутопсихо- 
лошко излагање себе, у рјечигом импре- 
сивном стилу. са култивисаиим књижев- 
ним осЈећањем за биране ријечи и за 
форму.

Књига г-це Јанковић не би успјела само 
и једино ради њене искрености испови- 
једања, |ер је та искрепост у модерној 

литератури доста обична и профанисана 
ствар, кад једна модерна њемачка књи- 
жевница. идући за ефектом своје би- 
зарне искрености, пјева да воли греш- 
не мушкарце, сухе као скица, моно- 
клиране модерне Вгитте!е, у елегантном 
енглеском одијелу и бостонским иипела- 
ма, са блазираним лицем бо,е земљане 
гдје је безброј ноћних гријехова оставило 
свој тамни, кобни рефлекс. Така нена- 
дана искреност у ствари је само спеку- 
лативно иђење за ефектом, дакле умјет- 
нички лажна. Искреност у литератури не 
значи уопште много. јер литература није 
исповједаоница сгварних доживљаја, него 
прелијевање умјетничког штофа у форме, 
послиЈе истинског унутарњег проживља- 
вања и стварања, гдје функциоиише она 
чудна негрјешива га уЈИда умјетникове 
душевне љепоге.

Дакле, искреност у књизи г-ђице Јан- 
ковић задовољила је само тачност на- 
слова. Али она има једну лијепу спо- 
собност запажања значајних поЈеди- 
ности у својој аутопсихолошкој ана- 
лизи, инстинкт да их одабире и импре- 
сивно каже. А то је доста, или тачније 
довољно, да се за њезину књигу нађе 
лијепа ријеч. Ииаче код ње то ненреста- 
но ређање појединости и само поје.тино- 
сти, често монотоно и нарочито траже- 
но, даЈе утисак неконструктивности са- 
мог дјела. Уопшге писати у непосредном 
тону исповиједања, пријети опасношћу да 
се не буде досадан. Истина, она у књи- 
зи има и приповијести са фабулом (као 
шгојењежна, фино казана прича „Мало 
срие“, сасвим лоша „Љубомораи и по- 
луромаптична прича „Никад“), али ту не- 
ма снажног извођења фабуле, приповје- 
дачке способности да се изведе и даде 
нешто снажно што тишги папир.

Најуспјелија причица „Мало срцеи је 
пријатна сличица б.чагог сјетног коло- 
рита. Кратка причииа о човјеку коме је 
жена умрла од туге за синчићем, а ћер 
чица од туге за мајком. тако да му |е 
цијела породица фагалпо осуђена на 
смрт „од болести која не прашта“, од 
туберкулозе. То је једна од оних пријаг- 
них диминутивских прича диминутивске 
вриједности, које не пише ум етничка 
снага, него душевна свиленост. раз- 
вијена осјећа ност. За тај жанр малих 
њежних причица изгледа да је г ђица 
Јанковића понајспособнија.

И ако у њеној књизи има често сла- 
бог нејаког, полу сентименталног при- 
чања, она ипак није без праве лите- 
рарпе вриједности. Она је димииугивске 
вриједности. То је интелигентпо. са књи- 
жевном рјечитошћу. исповјеђена исто- 
рија благе, њежне душе, вријеђане гру- 
бим, тврдим додиром живота. Причање 
обичних свакодневних питан.а што их 
има сваки од нас, која су равнодушна 
другима а за нас тако важна и тако 
мучна да је један бјесомучни модерни 
књпжевник тврдио. како би сваком чо- 
вјеку требало подићи споменик!! р.

Кармен Силва
Прослава седамдесетогодишњице румунске 

краљице Јелисавете
Румунска краљнца Јелисавета прославила 

је пекн дан седамдесетогодншљицу рођења. 
Тај дан је исврепо прослављен како у Ру- 
мунпјн, гдје је краљица веома оииљена због 
својих доброчипстава, тако и у осгалом кул- 
турпом свијету гдје је својнм кљижевиим 
радоввма уснјела да стекпе лнјепо име.

Угледавшв свијет прије 70 годппа у Кај- 
виду, на шумној Рајпи, краљица је сав свој 
живот посветнла вршељу доброчинстава. У 
бурннм ратним временима седамдесетих го- 
днна краљица јо неуморно вршнла своју 
тетку мисију, опа је била »слатка угјеха 
рањеника«. како ју је назвао један румунски 
патрпот. У добу мнра краљица је лијепнм н 
топли.м нјесмама велпчала своју пову отаџ- 
бнну, нод псевдонммом »Кармен Свлва«.

Колнко је румунски народ волно н пош- 
товао своју владарку, показујв једна лијепа 
сцена која се однграла убрзо послије руско- 
турског рата. Краљевски пар бавио се у 
Сннаји и враћао се из шетње кући, када 
им прнђе пека жена сва у црпнин. Пружа- 
јућн руку прежа краљнци нзгледало је да ће 
да тражн нешто од ње. Наједном, као да јој 
се јавн нека изненадна ммсао, одступи корак 
назад и рече: «0, не, госпођо краљнце, ја 
пе тражим ништа, менн не треба нншта. Ја 
сам удовнца и немам кћери која би жогла 
наслнједити наш дуго чувани породнчнн на- 
кнг. Ви сте, нак, мајка сиротин.е и рање- 
ннка, ви сте у тешкнж временима много 
добра учнннлн. Ваша рука је достојна да 
носп мој накиг. ја вас молим, узмите га, ја 
вам га поклањам*.  II она даде краљици 
златну грнвну од старих рнмских новаца, 

која јој је причипила, како сама краљнца 
ввше пута говораше, вишо радости него пај- 
скупоијепији накит.

Зажак Пелеш најомиљеннји је боравак краља 
и краљице. .V њега може ући сваки. без 
икакве сметње, само ако зажелв што од ове 
гостољубиве жене. Радни дап за њу почиње 
врло рано, често пута у гри. четирп, часа 
нзјутра. Сваки слободан минут краљица врло 
кориспо уиотреби на чигање, вјештине, брнгу 
нко сиротиње, па поиоћ невољнима, на рад 
око својнх литерарпнх дјела и на супруж- 
ничке дужноеги.

Краљнца је, црије свега, одлична супруга, 
како она сзма писаше једној спојој повјере- 
ници: <Сваки слободан мииуг краљ најраднје 
проводи у мом друпггву и зато сам увијек 
код куће. Чим ме зовне. илн чим чујем ње- 
гово коракс, одмах бацам перо или пинцегу. 
Пошто он има веома много посла и додира 
са људима, то морамо свакн мкпут који нам 
остаје слобђдап, цнјенити н искористити Моје 
је мишљење да сам прнје свега жена, па за 
гнм мајка отаџбине, па тек онда пјеспик>.

Ирослава дпна румунске краљкце нз разних 
узрока извршепа је без нкаквих парочитих 
свечаности. Једап од главнкх узрока је жалост 
због смрти њепе повјерљиве дворске даме 
која је поред краљице пробавила више од 
тридесет година.

+ Жил Нларти
У Паризу је умро Жил Кларти, фран- 

цуски књижевник и члан Француске Ака- 
демије, који је био један од најплодни- 
јих француских нисаца. Он Је написао ве- 
лики број дјела из свих књижевних обла- 
сги, и иисао до посљедњега часа. На два 
дана пред његову смрт, једном кратком 
биљешком између линија, „Таниједонио 
вијесг да кроника, коју Жил Кларти пише 
годинама, ове недјеље неће изаћи. Код 
човјека који за одмор није знао. та вијест 
је значила скори кра|.

Кроника је била књижевна врста коју 
је Жил Кларти највише обдјелавао. Може 
се рећи да је он, радећи и друге ствари, 
остајао увијек кроничар. Своју књижевну 
каријеру почео је Кларти као историчар 
године 1862. Написао је неколико инте- 
ресантних књига у томе жанру, излажу- 
ћи истори|у као најљепшу причу. Једна 
од највећих му |е „Историја револуције*  
од 1870—71“, упетсвезака. ДоцниЈе, он 
је историју потпуно прегворио у причу, 
и написао два истори|ска ромапа,

Рад на дневној кроници почео је Жил 
Кларти почетком осамдесетих година, као 
умјетнички критичар. Збирку тих својих 
радова издао је доиније нод називом: 
„Савремени сликари и вајари**.

Од тада настаје периода неуморне књи 
жевне активности Жила Клартиа. Деве- 
десетих година, поред многоброних кро- 
ника о животу у Паризу, он је написао 
и неколико романа и комедија.

Књиге Жила Клартиа представљају ин- 
тересантне и драгошене документе о па- 
риском живогу у другој половини девет- 
наестог вијека.

Жил Кларти је био годинама управник 
Француске Комеди;е. Са тога положаја 
требао )е да буде смијењен по својој 
молби, у јануару мјесецу идуће године.

Идеална жена
„Идеална је жепа она, која — свакахо 

не понижаваЈући се — уми|е да подноси 
или чак и да потпомаже егоизам свога 
мужа; која уми|е с пажњом да слуша 
кад се он одобровољи да с њоме разго- 
вара о стварима ко;е она не разумнје 
и које њу не интересују; која )е увијек 
готова да се не обзире на стотину ње- 
гових мана и рђавих особина, а да ме- 
ђугим његове добре особине диже у 
небо, укратко речено, добра је жена она 
која може да буде у једном лицу мајка 
и дијете, драгана и жена. пријатељица и 
савјетница“.

Тако каже енглески романсије Келзон 
Кернабар.

Нешто другачијег Је мишљења роман- 
сије Макс Пембартен. по коме „свака 
жена може бити идеална супруга, ако је 
само истинска и права жена и умије сво- 
га мужа да окружи свом оном чари што 
произлази из њене женскости.“

Један енглески часонис који је мно- 
гим више или мање познатим енглеским 
списагељима био поставио питање: „Које 
је идеална жена?“, публикује још повећи 
број других мишљења и тумачења.

Јосиф Хокинс тврди да су „све жене 
добре супруге. само ако се не баве по- 
литиком“. Ако му сифражеткиње ово да- 

на баце неколико бомби у кућу. Јосиф 
Хокинс не треба ни најмање да се чуди.

Џ >рџ X. Лоример скептички примјећује 
да „не вриједи пи говорити о идеалној 
жени, пошто човЈек никако не може сло- 
бодно да бира: кад мисли да се оженио 
анђелом, нађе код куће ђавола, и (али 
то далеко рјеђе) обратно*.

Мишљење списатеља Франкфорта Мора 
је да‘ „паметан човјек не зна шта да чини 
са женом која говори неколико језика и 
лијеже с Хорацијем; идеална жена је, вели, 
просто она која најбоље умије да кува".

Мало претјерани изгледају захтЈеви врло 
омиљеног новелисте Томе Гелона: „Иде- 
ална жена, каже он, треба мужу да у- 
штеди сваку домаћу бригу, да |е увијек 
готова да се смијеши и да га одржава 
ведрим и да увијек и у сваком случају о- 
добрава све ш го он каже и чини. Сад ће 
се разумјети, зашто сам остао неожењен*.

КЊИЖЕВНОСТ
Нови књижевни лист. — Досада је 

у Загребу излазио само један књижевни 
часопис, који је доносио радове хрват- 
ских и српских књижевника. Тај је часо- 
пис по начину свога уређења ревијалнога 
карактера и бави се белетристиком тек 
у другом реду. Сад је једна група виђе- 
них српских, хрватских и словеначких 
књижевника одлучила покренути један 
већи књижевни недјељни лист. који ће 
излазити у Загребу. Донашаће у првом 
реду белетристичку продукцију и допри- 
носити тако зближењу хрватске, српске 
и словенске литературе, па га препору- 
чујемо пажњи читалаца. О томе добијамо 
слиједећу информацију: „Књижевне Но- 
ности“: Под овим ће именом почети из- 
лазитиио Новој Години у Загребу нови 
књижевни недјељни лист. Накладни књи- 
жар Ђуро Трбојевић. А у одбору сарад- 
ника и покретача јесу: Д-р Нико Андри- 
јашевић (Сарајево), Виктор Цар-Емин 
(Опагија), Светозар Ћоровић (Мостар) 
Милан Марјановић (Загреб), Вељко Пе- 
тровић (Биоград). Динко Шимуновић 
(Спљет), Иво конге Војновић (Дубровник). 
Лист ће излазити сваке суботе на 16 
двоступачних страница, доносећи у пр- 
вом реду пјесме, новеле. романе п драме 
српских, хрватских и словеначких књи- 
жевника, као шго и добре иреволе из 
свјетске литературе. А лист ће у форми 
краћих реферата пратити и популаризо- 
вати домаћу и страну литералну и умје- 
тничку продукцију. Како су у посљедње 
вријеме претегли часописи ревијалнога 
смјера, који излазе у доста дугим вре- 
менским размацима, па не могу у обил- 
ној мјери његовати белитрисгичку про- 
дукцију, то ће се издавањем тога часо- 
писа попунити осјетљива празнина тим 
више, што ће доносити, без обзира на 
књижевне струје, оргиналну белетристику 
хрватских, српских и словеначких писаца. 
Овакав је часопис културна књижевничка 
и читалачка потреба, јер ће бити одраз 
цјелокупне белетристичке продукције и 
јер ће подржавати што чешћу и јачу везу 
између књижевника и читалаца. Лист ће 
почети о Новој Годипи: цијена за А.- 
Угарску К. 10, поједини број 20 фил. 
изван монархије 14 франака у злату. Ру- 
копнси. наруџбе и писма шаљу се на 
адресу: А. Милчиновић Загреб, Куми- 
чићева улица 1, а сав новац на Хрватску 
Пољодјелску Банку у Загребу за „Књи- 
жевне Новости**.

„Дело“. Изишла је 69 књига „Дела“ 
за новембар са овим садржајем:

Нејасна осјећања, приповијетка од Мом- 
чила Милошевића. Звона на јутрење, пје- 
сма од Цјз-а. После свега пјесма, од Симе 
Пандуровића. Басне: „Мој сусед“, „Стари 
врт“ и „Пас и човјек*.  од М. Вукасовића. 
Психологија жене (афоризми) од Гистава 
Ле Бона. Шарл Бодлер, студија од Пола 
Буржеа. Црте из автономије угарских Ср- 
ба, од Милутина Јакшића. Ђузепе Верди, 
од Ап. Кара. За југословенску филосо- 
фију културе, од Дим. Митриновића. Бра- 
ћа Карамазови, роман од Ф. Достојев- 
ског. Таида, роман од Анатола Франса. 
Бугарскаа војна у Тракији: III. Чаталџа, 
од А. де Пененрена. Никола Филиповић: 
Успомене једиог аустријског официра, од 
М. М. Зебића. Економски преглед: Општа 
царинска тарифа ол 1904 године, њена 
примена и њен утицај на производњу, од 
Миливоја Симића. Политички Преглед: 
Српско-аустријски односи. од РоЈШсиз а 
Умјетнички преглед: О програмној музици, 
од Јована Зорка. Против импресионизма 
у сликарству. од Ем. Бернара. Позори- 
шни преглед: Браћа Карамазови, од Фјо- 
дора Достојевског; У Новој кожи. од 
Етијена Реја, рефераги Г1. С. Талетова. 
Књижевно-научни преглед: Литература о 
о Балканском Рату: XIV. Пол Луји. Еко- 
Номски узроци балканског рата. реферат 
од Ог. М У. XV Сепега! Негг, 8иг 1е (Н6- 
Д(ге Це 1а ^иегге дез ВаЈкапз. реферат Ог. 
Ст. Станојевића. Ситни прилози: Једно 
писмо Фјодора Достојевског. Биљешке: 
Друштва. Књижевност. Наука.

ЦЈтамла Кр. Ц. Држацне Штампарије Власник и одговорни уредник Радомир Орлински Кривокапић


