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Догађаји који се збивају око нас 
и они који могу из њих потећи, 
не могу нас, заиста, увјерити да 
је ведро обзорје међународне по- 
литике. Сва балканска штампа јед- 
нодушно дијели то мишљење, ба- 
цајуки забринуте погледе на нере- 
де и интриге које имају за своју по- 
зорницу Арбанију, извор свега зла. 
Односи Грчке према Турској ни- 
јесу такође дефинитивно уређени 
и путовање г. Веницелоса, грчког 
министра предсједника, има сва- 
како цил> да покуша да уклони 
тешкоће које је срела његова зем- 
ља у рјешавању пограничних пи- 
тања. Оружања Турске и Бугар- 
ске, о којима нас свакодневно из- 
вјештавају лис гови, морају такође 
бити управљена против некога и 
у неком извјесном циљу. Једина 
ведрија вијест у којој има опти- 
мизма, то је емисија новог српског 
зајма од 250 милиона динара, ко-
ји је имао, приликом свога уписа, 
велики успјех у Паризу. То значи 
да француски финансијски круго-
ви имају чврсту вјеру у миран 
развитак Балкана и у нравилан 
ток и ред догађаја.

Они се у томе не варају кад 
мисле да су балканске државе које 
бране ђдређења и закључке буку 
решког уговора, искрени пријате-
јби мира и да немају никаквих јав- 
них ни тајних намјера да тај мир
наруше. Те државс дале су дб са-
да довољно доказа о својој миро-
љубивости и о чврстој вољи да 
сву своју енергију употребе на 
развитак и на унапређење нових 
крајева. Ако дакле постоји каква 
опасност но европски мир, њу не 
треба тражити ни у Србији, ни у 
Румунији, ни у Грчкој, ни у Цр- 
ној Гори.

И ако се све те земље налазе 
на једној периферији коју морају 
брижно да надзиру, чувајуГи се 
изненађења. оне су до сада, захва- 
љујући мудрој унрави и увиђавно- 
ности својих државника, показале 
једну трезвености присебност која, 
у извјесним случајевима, граничи
са самоодрицањем.

Разумна умјереност и чување
државних интереса сугерисало им 
је увијек до сада достојанствено 
држање које им најзад и Европа 
мора признати.

Специално што се нас тиче, ми 
смо срећни да забиљежимо један 
значајан чланак једног угледног 
падованског листа који га доноси 
на уводном мјесту и у којему се. 
на ласкав начин, истиче лојално 
држање Црне Горе према Европи.

Нас весели што Ге тај чланак 
морати на!.и сдјека и даље; и не- 
сумњиво је да 1.е се нашој отаџ- 
бини достојно признати све оне 
жртве које је она, са идеалним са- 
моодрицањем и вјерујуГш у пра- 

х ведност Европе, допринијела у при- 
лог европског мира.

Бранећи вазда своје интересе и 
ингересе Српства, такво држање 
као што га истичу новине класич- 
ног ученог града Игалије, лежало 
је увијек у традицији наше огаџ- 
бине. Црна Гора није никад ловила 
у мутном; она је увијек иступала 
отворено и њезина политика није 
нпкад без разлога задавала брига 
ни главобОЈНе Европи. Али управо 
ради тога, Европа треба да Црној 
Гори призна њезин дио заслуга 
за одржан.е балканског мира; та 
признања, као што смо поменули, 
долазе, и ми се радујемо повјерењу 
и симпа гијама које Европа поклања 
мирољубивој политици наше отаџ- 
би не.

Јвдан Ошнс
»Самоуправа« доноса овај значајни чланак:
Стара, 1913. година била је бур- 

на и пуна догађаја. Ти догађаји 
изазвали су силне нотресе, који се 
још нијесу стишали. Они су до- 
дирнули многобројне, важне и изу- 
крпггане европске интересе, и из 
темеЈва потресли и измијенили по- 
литички положај на Балкану Они 
су силно уздрмали и опшги ев- 
ро п с ки 11 ол ити ч к и IIоложај, ком- 
пликовали га новим проблемима, и 
изазвали општа страховања од ве- 
ликих европских сукоба. У тпм 
догађајима, без сваке сумње, без 
обзира да ли ће они Европи до- 
нијеги мир или рат, извор је мпо- 
гим и великим промјенама у по- 
литичким одношајима Европе...

Прошла година примила јс била 
од своје претходнице тежак и кр- 
вав али и побједоносан рат бал- 
канских савезника противу Гур- 
ске. Тај је рат завршен у првој 
половини нрошле године, са ус- 
пјехом који је прелазпо сва ранија 
очекивања. Савезничке државе 
имале су. тако да кажемо. на до- 
хват руци, дефинитив::о рјешење 
балканскога питања у правцу бал- 
канске слободе и независности, и 
положај у коме су могле бити сло- 
бодни господари својих судбина

На жалост, бугарски државници 
и политичари нијесу разумјели сав 
огромни значај балканскога саве- 
за. нијесу схватили сав животни 
интерес Бугарске у томе савезу. 
Они су, заведени на погрешне пу- 
теве шовинистичком мегаломани- 
јом, били прегли да од поузданог 
оруђа опште балканске слободе и 
чувара општих балканских инте- 
реса, створе оруђе за егоисгичке, 
бугарске интересе. Мучким напа- 
дом на своје дојучерашње савез- 
нике, они су, самовоЈБНО и лако- 
мислено. покидали са овима све 
везе, и постали њихови огорчени 
непријатеЈБИ. Послије заслужених 
пораза и губигака, они су се ба- 
цили у наручје онима, који раде 
све што могу да би потрли резул- 
тате савезничкога рата. Они су 
данас нада и поуздање оних. који 
у чорабоћењу балканских народа 
и држава гледају свој спас и глав- 
ни успјех своје политике...

Велике Силе признале су ресул- 
гате другога балканског рата, у- 
тврђене уговором мира у Букуреш- 
ту. У томе факту има много ос- 
нова за наду у мирно консолидо- 
вање политичких одиошаја на Бал- 
кану. Г1а ипак и првога балканског 
рата остала су неријешена многа 

пигања, из којих врло лако могу 
поте1.и сукоби. Питање о грани- 
цама Арбаније, по изгледу и на 
хартији, раеправЈБено, још Ге до- 
ста бриге задавати европској ди- 
пломатији. Питање о унутрашњем 
склону и организацији Арбаније, 
тако исто, задаје озбиЈБне бриге. 
Питање о Епиру врло лако, може 
довести до нежељених обрта. Пи- 
тање о острвима, по својој ком- 
плихованосги и супротности ин- 
тереса који се на њему укрштају, 
тако псто, изазива свуда озбиљну 
забринутос г. А сва та питања, као 
и многе друге појаве међу Вели- 
ким Силама које се не могу по- 
рицати ни превиђати, одртавају и 
сувише јасно сву тегобу општег 
политичког положаја у старој Ев- 
ропи, и наговјештају могуГност 
свакојаких обрта...

За балканске народе и државе, 
међу тим, погреба је првога реда, 
да се што прије дође до мира, те 
да се сва снша и сва пажња окре- 
ну впдању тешких рана из мину- 
лих страшних ратова, и подизању 
економске п културне снаге на- 
родне. Таква жел*а  сасвим је о- 
правдана и легитимна. Али се у 
данашн.им европским приликама, 
ни за Један тренут, не смије за- 
боравЈБати, да је Балкан у Европи 
и да с обзиром на несигурност 
европске политичке ситуације ва- 
л>а биги приправан на све. У до- 
гађајима који могу наступити, Бал- 
кан, свакојако, неке биги главна 
позорница догађаја. Догађаји који 
сјгсе на њему већ одиграли то- 
лико су му одузели снаге, да так- 
вих претенсија он пе може имати. 
Са свим је вјероватно, да су ти 
догађаји били само предигра ве- 
ликим европскпм догађајима. Међу- 
тим није искључена могућност — 
шга више. скоро да је и сасвим 
извјесно, да 1»е ти догађаји имаги 
силнога одјека и на Балкану.

У таквим погодбама, за балкан- 
ске народе и државе настаје по- 
тре"а првога реда, да пажЈБИВо од- 
мјеравају сваки свој корак; да при- 
купЈвају п у приправности држе 
сву своју снагу, да остану међу 
собом у сталноме додиру и да при- 
чврш!.ују међу собом пријател»ске 
везе на које их је упутила зајед- 
н.чца њихових легитимних, живот- 
них интереса; да чувају као све- 
тињу стара и огледана пријатељ- 
с т в а; д а л о ј а л н и м и с п у њ а в а н * е м 
свих својих међународних обавеза 
обезбјеђују себи симпатије свега 
културнога свијета; да живим и 
интензивним радом на дому. сми- 
шл>ено и са здравим разбором, 
створе максимум своје снаге

У таквим приликама, данас ви- 
ше може бити него икада, свако- 
ме се само собсм намеће питање: 
Шта 1»е бити сјутра? Шта ке нам 
донијепи нова 1914. година?

У буд у Iи м в ели к и м дога ђа јима, 
ако данашњем покоЈБењу буде 

суђено да преживи и те догађаје, 
— би!,е свакоме по оном вјечном 
моралном закону: Сваком по за- 
слузи. Ко буде кадар одржати сву 
присебност, радити досјбсдно и ис- 
трајно; ко буде умио правилно 
рачунати са својом снагом, и према 
њој поставл.ати себи циЈБеве и за- 
датке; ко свој рад буде наслањао 
на правду и нраво; ко буде умио 
поштовати и туђа права; ко буде 
умио склањати се од непотреб- 
них и лудих сукоба; једном ри- 
јечи, ко се буде умио владати 

мудро и смишјвено, — тај мора 
добро про!,и.

Ма како да се овој прогнози мо- 
же придаваги каракгер питијског 
прорицања, она ипак обухвата по- 
уздане, опште елементе, који, сва- 
ки за себе, и сви укупно, имају 
своју несумњиву вриједност. На 
њима се виЈва зауставити, јер то 
је све што се за сада може дати. 
Око њих се ваЈБа погрудити, ако 
се жели да се створи оно поуздање 
које даје крила ЈБудскоме раду.

Надајмо се, ипак, да ће се, на 
крају крајева, и по увиђавности 
државника који данас имају да 
рјешавају о судбини милиона кул- 
турног европског свијета раз- 
бити густи облаци, који се данас 
ковитлају над нашим дијелом сви- 
јета, и отворити му еру мира и 
плоднога рада.

Одровок Твојног Савеза на 
пв8длог Сиј Вдварда Ги

Задржавање одговора Сила из ТроЈ*нога  
Савеза на онај дио ноте сир Едварда Греја 
који се односи на питање о острвима у 
Јегејском Мору, задржавање које је било 
изазвало у штамни Сила из Тројног Спо- 
разума песимистичке нрогнозе о томе од- 
говору, сада, када је у Лондоду дат одговор 
и на тај дио предлога сир Едварда Греја, 
објашњава се тежњом Сила из Тројнога 
Савеза да се, приликом одлучивања о томе 
коме ће се додијелити та острва, дефини- 
тивно уреде и друга питања, до душе, се- 
кундарна значаЈа. али ипак довољно важна, 
да скрену на себе пажњу свих великих 
Сила. То су питања о поморском и војном 
статуту, о ратној контрабанди и о гаран- 
тијама за мањине у становништву тих 
ос1 рва.

Силе из Тројнога Санеза примиле су, 
дакле, у начелу, предлог Енглеске о остр- 
вима. Према томе, острва у Јегејском Мору, 
у принципу, признају се од стране вели- 
ких Сила. као грчке територије. Од тога 
се изузимају само она острва, која су су- 
више близу Дарданелима. Што се тиче 
острва ко|а је окупирала Италија, која, по 
уговору у Уши-у, има права задржати у 
својој окупацији док се дефинитивно не 
среде прилике и поврати мир у њеним 
новим посједима у Триполитанији, она ће 
како сада изгледа, од стране Италије, бити 
предата не Турској, него Грчкој. Тиме би 
одлуком велуких Сила права грчка на ос- 
трва била призната и задовољена. Таком 
солуцијом, без сваке сумње, изгледи на 
миран расплет на европскоме Истоку, 
озбил»но су појачани.

Скоро да је поуздано. међу тим, да Тур- 
ска неће бити задовољна таком одлуком 
великих Сила, и да ће чинити све што 
може да би је измијенила у своју корист. 
Изгледи за успјех у тој тежњи Турске, 
мећу тим, врло су слаби. Прије свега, она 
је од давно, и кад јој је потпора великих 
Сила била потребна ради закључења мира 
са балканским државама, ријешен.е тога 
питања положила у руке великих Сила. 
Тешко да би, према томе, данас она могла 
устајати противу њихове одлуке, ношто 
су Силе \зеле у обзир и оне резерве, 
које је Турска тада истицала у име обез- 
бијеђења своје мало-азијске обале. Осим 
тога, сасвим је разумљиво очекивати да 
ће велике Силе врло озбиљно настојавати 
да се интегрално изврши њихова одлука 
о судбини острва у Јегејском Мору, када 
та одлука задовољава правду, јер су оне, 
пр».ликом извршења своје одлуке о Скадру, 
која је била сурова према правима Црне 
Горе, показале чврстину која искључук*  
попустљивост у данишњим приликама пре- 
ма Турској кад би таква попустљивост 
несумњиво отворила широки мах новим 
заплегима и тегобама. Много више него 
код питања о Скадру поморска акција 
Сила имаће снаге да сломи снаки отпор 
Турске, јер би јој такав отпор могао оз- 
биљно довести у питање и њене мало- 
азијске посједе. Турска ће, према гоме, 
морати да прими одлуку Оила о острвима 
у Јегејском Мору.

Постигнутом саглашношћу између ве- 
ликих Сила на овоме важном и компли- 
кованом питању. појачанају се наде на 
мирно консолидовање прилика на европ-



ском Истоку. Питање о Арбанији и Епиру, 
без сваке сумње, садржи у себи још многе 
и озбиљне тешкоће. Међутим, код овако 
показане тежње великих Сила, да спора- 
зумно рјешаваЈу балканска питања, и уз 
искрену добру ;вољу, моћиће да се пре- 
броде и те тешкоће, те да се једном изађе 
из хаоса, ксји задаје велике бриге, и на- 
носи велике штете европској трговини и 
прииреди.

Година 1913.
Година 1913. затекла је на балканском 

ратишту ову слику: Турска војска у Ма- 
ћедонији н Епиру била је разбијена и уни- 
штена, а на Чаталџи стајале су једна 
према другој бугарска и гурска зојска у 
примирју. Скадар, Једрене, Јањина опсјед- 
нути. У Лондону су изасланици балкан- 
ских савезника и Турске преговарали о 
миру. а у исто доба је радила и лондон- 
ска дипломатска конференција. У 1913. го- 
дини развијали се догађаји овако;

Како Турци нијесу хтјели да се одреку 
Једрена и јегејских острва, то су 2. (25.) 
јануара изасланици балканских држава, 
који су у Лондону преговарали са турским 
изасланицима о миру, одлучили да нре- 
кину преговоре. 3. > 16.) јануара велике 
силе савјетују Турској, да усво|и захтјеве 
балканских савезника и 9. (22.) јануара 
турски нелики диван закључује, да се мир 
склопи под условима, што су их ставили 
балкански савезници. Али тада избија пре- 
врат у Турској. Војни министар Назим 
паша и 9 офииира падају као жртве пре- 
врата, Ћамил пашина влада мора да од- 
ступи, а владу образују младотурци под 
великим везиром Махмудом Шефкет пашом.

16. (29.) јануара су изасланици балкан- 
ских савезника одлучили, да прекину пре- 
говоре и отпутују из Лондона. 19. (30.) 
јануара отказано је Турцима примирје, а 
послије четири дана 21. јануара 1,3. фео.) 
продужен је рат.

21. јануара (3. феб.) отпутовао је у Пе- 
троград изасланик аустро-угарског влада- 
ра, принц Хоенлое п однио писмо свога 
владара руском цару Николају.

22. јануара (4. феб.) ноновно бомбардова- 
ње Једрена. 23. јаиуара (5. феб.) поново 
отпочели бојеви на Чаталци и галипољском 
полуострву. - 29. јан. (11. феб.) Црногорци 
заузели Бардањол под Скадром, а Срби- 
јанци Бушати. — 6. (19. фебруара) убијен 
је у Скадру турски заповиједник Хасан 
Риза беј. а заповједништво је предузео 
Есад паша. — 19. феб. (6. марта) Грци за- 
узели Јањииу. — 27. феб. (12. марта) тур- 
ска крстарица »Хамидија« бомбардовала 
драчку и медованску луку. — 5. (18. марта) 
убијен грчки краљ 'Борђе у Солуну. — 
7. (20 марта) Грци заузели Тепелене и 
тако су освојили све Земљиште, што су га 
тражили. 8. (21.) марта аустроугарска тра- 
жила од Црне Горе извиђај о ствари уби- 
ства језуите Пзлића, који је бунио станов- 
ништво прогив Црне Горе. — 10. (23.) 
марта Срби потукли Џавид пашу са остат- 
ци.ма му војске на ријеци Шкумби. 13. 
(26.) марта Срби и Бугари заузели Једрене. 
Турски за11онједник’у Једрену Шукри паша 
предао се Србима. — 14. (27.) марта ве- 
лике силе одлучиле, да Скадар има при- 
пасти Арбанији. 19. марш (1. апр.) Цр- 
ногорци заузели Мали Бардањол. Исто 
га дана Бугари потиснути са Чаталце. — 
20. марта (2. апр.) демонстрација међу- 
народне флоте пред Баром, а 28. марга 
(10. апр.) блокада црногорских обала.
26. марта (8. апр.) Срби поново потукли 
Џавид пашу и заузели Љуму. 29. марта 

(11. апр.) избили гласови, да су Србија и 
Грчка склопиле савез да би очувале осво- 
јене земље у рату. У исто вријеме из- 
бијају и први гласови о несугласицама ме- 
ђу балканским савезницама. 1.(14)апр. 
србијанскетрупе под Скадром добиле налог. 
да напусте онсаду. Цриогорци сами и даље 
опсједавају град. Истог дана Бугари усљед 
неуспјеха у потаји склопили са Турцима 
примирје. — 4. (17.) априла србијанске се 
трупе почеле повлачити са скадарских по- 
ложаја према Медови. — 5. (18) априла 
званично објављено примирје између Бу- 
гара и Турака, склопљено на 10 дана, које 
је послије продужено и даље. — 9. (22.) 
априла међународна флота блокирала и 
Драч. 10. (23.) априла послије пето 
дневног јуриша Скадар се предао Црно- 
горцима. 21 апр. 4 маја) одступа ир- 
ногорска влада Митра Мартиновића, а нову 
владу образује бригадир сердар Јанко Ву- 
котић. — 22. априла (5. маја) Црна Гора 
морала да попусти притиску великих сила 
и пристала да напусти Скадар. — 27. ап- 
рила (10. маја) на петроградској конфе- 
ренцији изравнат румунско бугарски спор 
— 1.(14.) маја Угарска анексирала дунав- 
ско гурско острво Ада-Кале. 2. (15.) 
маја Црногорци предали Скадар енглеском 
адмиралу Бернеју. заповједнику међуна- 
родне флоте. — 3. (16.) маја поново се 
састали у Лондону изасланици балканских 
држава да преговарају о миру. 17. 
(30.) маја потппсан је у Лондону прет- 
ходни уговор о миру између балканских 
савезника и Турске. 25. маја (7. јуна) бу- 
гарски министар-предсједник Гешов одсту- 
пио, а нову владу образовао Данев 28. 
маја 9. јуна) — 30. маја (12. јуна) убијен 
у Цариграду велики везир Махмед Шефкет 
паша, а великим везиром постављен припц 
Саид. — 14. (27.) јуна Румунија саопштава 
Бугарској, да неће остати неутрална у слу- 
чају рата Бугарске против Србије и Грчке.

Тога дана кренуло се 12 хиљада Црно- 
гораца из Нећи на Косово, да се нађу на 
помоћи србијанској војсци, ако дође до 
рата са Бугарима.

Јула 17. (30.) Бугари на цијелом фронту 
мучки су напали Србе и Грке. Срби и 
Грци одбили нападај и прешли у протпв- 
напад. - 18. јупа (1. јула) Србп заузели 
Ријетке Букве. — 20. јуна (3. јула) наре- 
ђена мобилизација у Р/мунији. — 22. јуна 
(-5. јула) Срби и Црногорци заузели Рајчан- 
ски Вис. — 23. јуна Срби поново на јуриш 
заузели Криволак и претјерали Бугаре пре- 
ко Вардара. Истога дана Србијанци и Цр- 
ногорци побједоносно ушлиу Кочане и за- 
узели све земљиште до Брегалницв. — 22. 
јуна Грци 0СВ01И.1И Кукуш, а 24. јуна Дор- 
јан. — 24. јуна Срби побиједили на вису 
Китки. — Истога дана прекинути динло- 
матски односп између Србпје и Бугарске 
и развргнут савезнички уговор. 25. јуна 
Срби заузели Штип, Бугари се повлаче 
према Радовишту. -- Истога да.ча издан 
проглас краља Петра о објави рата про- 
тив Бугарске. — Тога дана и Бугари про- 
дрли преко српске граиице код Кади Бо- 
газа и Св. Николе и продрли до Краљевог 
Села. Загим ушли у Књажевац и опљач- 
кали га. — 26. јуна избила коле а у срп- 
ској војсци, пренесена пз бугарске војске.

25. јуна објавиле Бугарској рат Црна 
Гора п Грчка. 27. јуна Бугари потисну- 
ти пз Књажевца и прет|ерани преко гра- 
нице. 26. јуна (9. јула) Србл заузели Ра- 
довиште, Бугари бјеже према Дубници и 
Нехчеву. — Истога дана Грцп заузели Де- 
мир-Бисар, а СЈутра дан Петрић и Стру- 
мицу. — Тога дана и румунска војска 
прешла преко бугзрске границе. Ру.мунија 
нрекинула дипломатске односе са Бугар- 
ском 28. јуна Срби заузели Босиљ-град, у 

старим бугарским границама. 1. (14 ) јула 
румунске трупе без отпора стигле у Ту- 
тракан и Добрич. — 2. (15.) јула састао 
се Нашић са Веницелосем у Нишу. — Тога 
дана турска војска прешла преко линије 
Енос-Мидија. Турци посјели Родосто и Чор- 
лу — 3. (16.) јула Срби заузели Жути 
Калик према Ћустендилу, а Грци Драму. 
Румунска војска наступа према Софији 
Даневљева влада поднијела оставку. — 4. 
117.) јула Срби заузели Црни Камен. кључ 
положају према Ћустендилу. Турии про- 
дрли до Диле Бургаса. Срби заузели и 
мјесто Извор у Бугарској. У БугарскоЈ 
образовали нову владу Радославов и Ге- 
надијев - 5. (17.) јула Срби заузели Фер- 
динандово, а затим Кулу и продиру на 
Видин. 6 (18.) јула Румуни продрли до 
Вранце, 60 клм. од Софије. Бугарски деле- 
гати дошли у Ниш, да преговарају о миру.

7. (20.) јула Грци потиснули Бугаре до 
Неврокоиа. 9. 122.) јула Срби заузели 
Бјелограчик. Турци заузсли Једрене, а ис- 
тога дана и Киркилисе. — 10. (23.) јула 
углављено, да се преговори о миру воде у 
Букурешту. — 11. (24.1 јула српске трупе 
продрле под Видин. Турци продрли до Ба- 
баешки. 12. (25.) јула 1‘рци заузели 
Дедеагач, а сјутра дан посјели Ксанти.
14. (27 ) јула Грци побнједили код Шумет- 
лија. 15. (28) јула стигли у Букурешт 
изасланици, који ће да преговарају о миру. 
а 17. (30.) јула преговори отпочели и за- 
кључено петодневно примирје. Истога дана 
Срби заузели Тополчик код Видина.
22. јула (4. авг) примирје продужено до
26. јула (8. авг.) — 24. јула (6. авг.) зад’- 
ључен мир у пукурсшту, а 27. јула (9. 
ши ) потписан. 27. јула (9. авг.) њемачки 
цар Вилхелм послао румунском краљу зна- 
чајан брзојав, који је одлучно против ре- 
визије букурешког уговора.

2. (16.) августа велике силе позвале Ср- 
бију, да повуче своју војску из Арбаније, 
што је Србија морала н да учини. — 11. 
(24.) августа свечан повратак српске вој- 
ске са бојишта у Биград и огкриће Кара- 
ђорђева споменика. 12. (25.) авг. измјена 
ратификованих уговора о миру у Буку 
решту. — 26. авг. (8. септ.) објавл>ена је 
прокламација краља Петра о анексији осво 
јених крајева. — 24. септембра (7. окт.) 
Арнаути свуда потученп и претјерани пре- 
ко границе. Српске трупе продрле у Ар- 
банију. — 24. септ. (7. окт.) потпиеан мир 
између Турске и Бугарске. — 5. (18.) ок- 
гобра Аустроугарска послала ултиматум 
Србији и тражила да Србија поново по- 
повуче своје трупе пз Арбаније. 7. (20.) 
окт. српска влада то наредила и до 12. 
(25.) окт. све се српске трупе повукле из 
Арбаније — 22. окт. (4. нов.) углављен 
споразум између Србије и Црне Горе о 
разграничењу. I. (14. новембра закљу- 
чен мир између Грче и Гурске. 8. (31.) 
децембра коначан споразум између Србије 
п Грчке у питању граница.

Важнији догађаји у Срба.

20. априла 14. маја) уведене су у Бо- 
сни и Херцеговини изнимне мјере ради ска- 
дарске кризе које су укинуте 3. маја.

— 1. (14.) августа пакршило се сто година 
од како су у Бечу почеле излазитп »Срп- 
ске Новпне«.

20. августа (2 септ.) нестао је патрп- 
јарх Лукијан Богдановнћ из купатила Га- 
штајна. Љеш му је нађен 13. (26.) октобра 
у потоку Лхи, а сахрањен је 20. октобра 
(2. новембра) у Ср. Карловцпма.

2. (15) новембра прослављена је на 
Цетињу стогодишњица владике Рада,

— 1. (14.) децембра заснована је нова 
српска митрополија у Пећи. За митропо 

лита је постављен др. Дожић. који је у- 
столичен на св. Николу.

-29. децембра (11. јан.) прослављена је 
у Нишу 1600-годишњица миланског едикта.

Важнији догађаји у свијету.
— 4. (17.) јануара изабран је за пред- 

сједника Француске Републике — Ноенкаре.
— 27. јануара (9. феб ) избила револу- 

ција у Мексици. Нредсједник Мадејро уби- 
јен 11. (24.) фебруара, а за нредсједника 
проглашеп Хуерта.

— 21. фебруара (9. марта) у свој Русији 
свечано прослављена тристагодишњица ру- 
ске царске породице Романових.

— 21 марта (4. апр.) за предсједника 
Сјеверо-Америчких Сједињених Држана и- 
забран Вилсон.

— 30. марта (13. априла) у Мадриду на 
шпањолског краља Алфонза пуцао неки 
Алегре. Краљ није озлијеђен.

— 27. априла (7. маја) шпањолски краљ 
Алфонз био у Наризу код Ноенкареа, а 
том приликом закључено је, да Шпањол- 
ска приступи Тројном Споразуму.

4. (17.) јула избили немири у Кинс- 
ској.

7. (20.) јула француски сабор изгла- 
сао трогодишњу војничку службу.

5. (18.) августа у Загребу атентат на 
комесара Н1 керлеца.

17. (30.) августа прослакл>ена у Аусигу 
стогодишњица побједе удруженпх Руса, 
Нруса и Аусгријанаца над Наполеоном.

— 7. (20.) септембра откриће споиеника 
II А. Столипину у Кијеву.

— 2о. септембра (12 окт.) прокопан 
Нанамски Канал.

1. (14.) октобра углављен споразум Фран- 
цуске, Енглеске и Шпањолске гледе Сре- 
доземног Мора.

— 2. (1 5.) октобра Есад-паша образовао 
владу са сједиштем у Драчу.

— 4. (17.) октобра прослављена стого 
дишњица битке код Диписка (Лајпцига).

— 7. (20.) октобра Јуаншпкај изабраи 
за предсједника Кинеске Репуклике.

— 10. (23.) октобра побуна у Норту- 
галској која је брзо угушена.

24. октобра (6. нов.) ступио па ба- 
варски краљевски престо Лудвиг III

— 16. (29.) децембра отпочела »велико- 
издајничка« парница у Мармарошсигету 
против Русина, што су хтјели да пређу 
из уније у православље.

Значајни Срби покојници у 1913. год.
У јануару: мајор Михаило витез Зубо- 

вић у Загребу; Светозар Савковић, ум. 
проф. новосадске гимназије;

у фебруару: Сергије Нопић, игуман 
манастира Раванице;

у марту: др. Миша Вујић, српски ди- 
пломата (умро у Фијуми), Јовица Христић, 
бив. секретар краља Петра и ген. конзул 
у Будимпешти; нишки епископ Доментијан; 
др. Васа Јакшић. адвокат у Вел. Кикинди; 
Фра Иво Вујичић Србин фрањевац у Са 
рајеву; Стеван Милићевић, новинар у Бео- 
граду;

у јулу: Душан Радовић, некадашњп у- 
редник «Срп. Вјесника; др. Бошко Нетро- 
вић. проф. новосадске гимназије. умро у 
Скопљу;

у августу: патријарх Лукијап Богдановић;
у октобру: Ац-1 Борисављевић, држ. са- 

вјетник у Београду; Милисав Курчовић, 
бивши српски конзул, умро у Шапцу; 
српски генерал и државник Сава Грујић; 
др. Никола Ћорић, љекар у Скопљу

Чувенији страни покојници у 1913 
годину.

Аустроугарски надвојвода Рајнер — Бпв- 
ши чешки намјесник гроф Куденховс.

Грчки краљ Ћорђе. — Бивши фран-

ПОДЛИСТАКПРЕД ОКРШАЈ
од Василија Њемировић-Данченка.

Пред нама је дивота.
Гледаш и не можеш да се нагледаш. 

Заборављаш да је синоћ била битка, цјто 
се свуд у наоколо лнје крн и што ће се 
сјутра опег лити. Све те чудне и страшне 
ствари заборављају се. Бар да који тренут 
само човјек проживи другим животом, жи- 
вого.м љепшега осјећања, не одвајајући 
очи од мирнога плаветнила мора, и ужи- 
вати у пљускању плаве бездне, ш го тако 
пријатно милује очи. у пљескању њежних 
таласа језера Деркоса.

Ето његова стијења, шго дијели ту пи- 
тому Византију ол дубоких сланих вода. 
Од Деркоса право за Цариград воде водо- 
водне цејеви и кад би и.х Бугари упропа- 
стили, турска престолница би остала са 
својим однратним, нездравим рјечицама у 
околини и са биједним артеским бунарима.

Као и све овдје, и Црно Море је пусто 
п на њему ни догледом не можеш видјети 
ни једног бијелог јадра рибарске барке, 
коЈе као обично, као чајке гарају ову 
стихију, која данас изгледа мирна, непо- 
кретна. равна и тиха, бескрајно тиха.

Све је упало у земљу, побЈегло од злих 
очију. Изгледа као да гл нема, као да се 
изгубило, утонуло дубоко И једва се до- 
гледом види његово плаво платно, мирно. 
једноставно, растегнуто у бескрај.

На цијелом простору, гдје је још синоћ 
пловио некакав ратни брод, данас не.ма 
пичега, а сребрни реп, ш го је пратио кр.му, 
ишчезао је. Тамо далеко, далеко на сјеверу 
лежи. купајући се у ти.м чисти.м водама, 
Крим . Огацбина! Од ње, најзад, као да 
сада почиње двобој Давида с Голијатом; 
не.ма ни једне вијести Шзл>е.м своја писма. 
телеграме, бог зна да ли их добивају!...

Од Деркоса најуг друкчије је море. Тамо 
као да се у ритму крећу огромни окаме- 
мењени таласн.

Сви ови висови, бреговп, косе, све то 
као да стреми само на Исток.

Како њежан звук пљускања мора одје- 
кује по овој позорници, ћутљивој и мирној 
гдје ће се сјутра сукобити за иосљедњи 
пут словенска раса. жел>на слободе, и њени 
вјековни тирани, шестоејековни целаги 
Гурци. Како чудном тишином одишу све 
долине, ове стрмени. које се спуштају у 
широке жуте друмове, што се шире на 
раскршћу као риЈеке при ушћу.

О, не! Није потпун мир!
Погледај на доглед и јава ће ти изићи 

пред очи.
Ено ио тим жути.м тракама распоређене 

су тамне ратне колоне. Распознају се но- 
једини осамљени коњаници.

Ено и Турака, доводе у своја утврђења 
и ровове свјежу, новодошлу војеку и од- 
воде је назад на посљедња утврђења пред 
самим Цариградом да освјеже уморну, 
растурену, убијену страхом, као гангреном 
ИЗједену с гару војску.

Куд се изгуби идила сретне тишине?...
Иза кулиса саме сутрашње сцене пре- 

возе из једног утврђења у друго топове. 
Ено виде се и сами форови. Један од њих. 
који се види први, који је над самим Ко- 
стеником, сав је у правим линијама, које 
као да иду право к небу. Исти такви фо- 
рови као да се једва привиђају и над Чи- 
накцом и Јеникејем.

И једно и друго село је сад пусго и у 
њему завнЈају тужно турски изгладњели 
иси. Све живо је побјегло из тих села.

И ма колико лијепо изгледали ти би- 
јели домови под љетним сунцем, они су 
мртви и у њима нема живе душе, као што 
ни |едан живи створ не промиче улицом, 
у којој нема ни живе душе. Над Јенике- 
јом огромне бијеле кегле цамија дижу се 
растурене гамо амо. То |е у осталом је- 
дина слика, која се увијек овдје срета. 
Бшела минарета, висока, танка..

Мене увјеравају, да |е то тачка за по- 
сматрање.

Око гледа све даље и даље. продире у 
бескрај, хгјело би да испита шта се кри- 
је тамо, далеко. Али све се слива у густу, 
сину маглу и једва се назиру стрмени, на 
којима се дижу форови над Мраморним Мо- 
рем. Какав је тамо бездан свјетлости’ Нема 
ни једне контуре.

Оданде су цијело вече синоћ гађали тур- 
ски ратни бродови — врапце, пошто су 
бугарске позиције сухим непристулачне за 
њих и у опће бродски топови, који су на- 
чињени за то да разбијаЈу ратне лађе, на 

земљи не вриједе ништа. Могу да начине 
мало нереда, могу да убију и кога вој- 
ника и то је све... Данас нема тамо јед 
нога брода. Све је пусто, све је нијемо. 
све чека.

Чека се страшан сутрашњи бој који ће 
ријешити можда судбу. Чека се и спрема.

Стојим на овим бугарским позицијама 
будућега боја и одједном у моме мозгу се 
створи жива слика нозиција на Плевни. 
Поновиле се све слике са Зеленог Брда. 
Као но некој навици, тражиш да видиш 
привид опсађенога града и страшни табор 
Осман-паше.

Чини ми се, да су чак исти и профили, 
што промичу иокрај мене, да су исти и 
догађаји, који се дешавају око нас. Исто 
тако лишће. жуто као старо злато, као и 
оно на сјеееру Балкана. Али само нема 
оних главних лица драме, која се одиграла 
прије толико година.

Давно је већ та драма ушла у историју, 
на њој су се сада учили, на њој су се на- 
пајали, храбрили ови исти људи, што 
одавде, укопани у својим шанчевима, че- 
кају, на њој су се васпитали и сада су 
пошли даље.

И тако пролази мртав и тих дан. пун 
оног страшног предосјећаја пред велику 
драму кој? ће се догодити сјутра

Тако тихо и ли;епо сунчано вријеме и 
ипак ужасно предосјећање пред окршај 
што ће доћи.



цуски војни министар Андре. ’— Ераз.мо 
Барчиђ, адв. и зођа рпјечких Хрвата — Не- 
кадањи хрв.-слав. подбан Левин Чаврак
— Десидер Перцел, бивши уг. гинистар.
— Вођа чешке аграрне странке Чепек.
— Чувени руски новинар Јероним Табу- 
рно. — Вођа њемачких социјалиста Август 
Бебел — Лесја Украјинска, русинска спи- 
сатељица. — Александар А. Соколов. ру- 
ски књижевник. — В. Г. Авејенко. руски 
књижевник. — Д. Д. Пихњо, руски свеу- 
чилишни професор и уредник »Кијевља- 
нина«. Владислав Квис, чешки пјесник.

Јапански министар-предсједник кнез 
Кађура. — Руски генерал и некадањи бу- 
гарски министар Соболев. — Бивши тур 
ски велики везир Ђамил паша. — Фран- 
цуски књижевник Жил Кларти. Аби- 
сински цар Менелик. -- Римски кардинали 
Орељз и Рампола. — Словачки родољуб 
др. Јулије Марковић. - Аустријски мини- 
стри Латур и Залески.

Спољна политика Румумје
II

Румунија је одавна гајила наду да у слу- 
чају територијалних измјена на Бачкану 
заузме Силистрију. То је јасно онима који 
добро познају румунску историју да им је 
тај правац диктовала политичка неоиход- 
ност. Из румунске ноте од 1913. године и 
посљедње декларације може се јасно видје- 
ти, да Румунија своје захтјеве о терито- 
ријалној накнади базира само на случај 
да се измијени зШив-цио на Балкану, стари 
принцип који је одржавао мир у Европи 
и на случај да Њени интереси буду поври- 
јеђени измјеном политичке равнотеже на 
полуострву. Водити здраву националну по- 
литику не значи да она буде подешена 
потребама неке абстрактне справедљивости 
и политичког доктринаства, веђ је потребно 
да се она води у сагласности са реалним 
интересима који би јој за увијек омогуђили 
мир и сигуност од сусједа. Са тога гле- 
дишта полазеђи, могло би се сматрати да 
је румунска политика погрешна. У њој има 
више страсти. злопамђења и мистичности 
него стварних националних интереса.

Како изгдеда руконодиоци румупске 
спољне политике више су бацили поглед 
у прошлост, него у будуђност и нијесу 
били у стању да умотре политички хо- 
ризонт створен догађајима на Балкану и 
важним промјенама у будуђем груписању 
европских држава. Раније. када је Руму- 
нија била мала, биједна и слаба државица 
њен је идеал био само да живи у миру и 
безопасности. Године 1809. Бизмарк је 
писао принцу Каролу: »Идеал Румуније 
треба да буде да постапе друга Белгија на 
ушђу Лунава«. Истим изразима је принц 
Карол окарактерисао задатак своје државе 
у једном писму своме оцу од 1875. године.

Но тако је било раније. А сада, позива- 
јуђи се на измјену $(а(и8-цио-а на Балкану. 
румунске претензије су се увеличале; мје- 
сто неприкосновености своје територије 
она је настојавала да се увелича на рачун 
Бугарске

Савремене државе се оснивају на наци- 
оналној основи. У данашње вријеме само 
веђа половина румунског народа има своју 
сопствену државу — Румунију осталн 
Румуни су поданици других држава. У 
Румунији их има осам милиона, у Аустро- 
Угарској 3,5; у Русији 1,5;у Турској 400 000; 
у Србији 150.000 у Бугарској 100.000; и у 
Грчкој 50.000. Укупно око 13,900.000 Овај 
број Румуна најбоље показује колико је 
важнаулога Румуније у југо-западној Евро- 
пи у сравњењу са Аустоо-Угарском, која 
од 52 милиона становника има највише 
12 милиона Нијемаца и 10 милиона Ма- 
ђара. Остало су све Словени који су пот- 
чињени нијемачко-маџарској мањини.

Само по себи се разумије да нација, 
бројно веђа од аустријских Нијемаца и Ма- 
ђара, има право да жели да буде нешто 
веђе него »Дунавска Белгија«
Неђе бити претјерано када се каже, да 
ђе Аустрија према своме садашњем стању 
једва мођи остати још кратко вријеме и 
да ђе у случају њеног распада сви њени 
сусједи, па чак и савезници, пријавити 
своје претензије. које су основане на 
прннципу народности. Румунија не би 
требала да испушта из вида ту неизбјеж- 
ност у блиској будуђност.

Пропорционални однос територија, на- 
сељених Румунима, јесте овај: у Румунији 
131.353 кв. километара, у Аустро-Угарској 
197.356 кв. километара; у Русији 20.000. 
Ако је аустро-руски рат само питање вре- 
мена, гада би, у случаЈу да Аустро-Угар- 
ска буде побијеђена. Румунија својим по- 
годним држањем могла удвојити своју 
земљу и своме становништву прикључити 
не само 3, 5 милиона Румуна, који живе 
у близини њених граница, него и два ми- 
лиона нерумуна. који су расути међу ње- 
ним саплеменицима.

Због тога је, свакако, у интересу Руму- 
није да живи у слози са балканским на- 
родима.

Да би могла да одговори својим зада- 
цима у будуђности. Румунија треба да 
тражи ослонца на балканске државе, Про- 
паст Турске могла би да послужи као на- 

чело важних политичких измјена у југо- 
западном дијелу Европе и на мјесту које 
данас заузима Аустро-Угарска, могу ускоро 
пониђи неколико нових независних држава. 
Са таквом будуђношђу је у тијесној вези 
судбина Румуније.

До сада је најважнији интерес Румуније 
био у одржавању политичке равнотеже 
на Балкану. Сада се тај интерес мијења 
у одржавање политичке равнотеже у југо- 
западној Европи. 'Гај задатак Румунија 
може испунити само уз сарадњу балкан- 
ских држава и треба очекивати, да ђе се 
она на крају крајева њима придружиги, а 
некојој групи великих држава. Принц Карол 
— Ачгон Хоенцолерн казао је новоиза- 
браном владару: »Мудар и часан поглавар 
једне државе не смије да води личну но- 
литику. веђ његова политика треба увијек 
да буде наоодна« Ми додајемо да поли- 
тика Румуније треба да буде само румун- 
ска, која јој налаже да иде напоредо са 
б а л к а н с к и м д р ж а в а м а.

Елис Баркер.

Нови ват
Под насловом »Нова опасност« донијело 

је петроградско »Ноноје Времја« недавноје- 
дан чланак, у коме се у главном ово каже:

Аустријска дипломација припремила је 
други балкански рат, а сад но примјеру Беча 
италијанска дипломација снрема нов рат. 
Стојимо нред опасношђу турско-грчко ор>- 
жаног сукоба.

Италијански кабинет ради у овом случају 
као зашгитник интереса Турске, нагова- 
рајуђи је на непопустљивосг и спремајуђи 
на тај начин услове, који могу довести до 
рата с Грчком.

Грчка се опет спрема да задржи све што 
је освојила, а нарочито егејска острва.

Талијанска влада објавила је Турској да 
ђе јој врагити егејска острва, која је у 
италијанском рату посјела, онда кад Грч- 
ка очисти Архипелаг На тај начин Ита- 
лија је ријешила Турску сваке могуђности 
да се споразумије с Грчком. Турска може 
добити острва, која је посјела Италија, 
тек онда кад од Грчке отме она острва, 
која је у рату Грчка посјела. 'Го значи 
рат с Грчком.

'Гређи рат донијеђе Турској исто толико 
губитака колико је други рат донио Бу- 
гарској...

За вријеме првог балканског рата учи- 
нила је грчка флота драгоцјених услуга 
савезницима. Мађедонија је била одсјечена 
од турских база и била је тако оставље- 
на самој себи. Ова се слика сад промије- 
нила. јер се однос снаге на мору све више 
мијења на штету Грчке.

Порта је купила један дреднот, који се 
гматра највеђом ратном лађома данашњега 
времена. Дредно ! Рио де Жанеиро, који је 
Турска садд купила, има депласман од 
27.000 тона. а наоружан је са 14 топова 
од 12 палаца. Очевидно је у какав би 
положај дошла грчка трговина и грчка 
флота у случају рата. Разумије се. то је 
све релагчвно, јер мина или бомба са ае- 
роплана могу учинити да од дреднота 
остану само крвави трагови на води.

Рнмска дипломација рачуна са психо- 
логијом Турака као што је у своје ври- 
јеме и бечка дипломацја рачунала са пси- 
хологијом софијски с државпкка

Опет стојимо пред опасностима новог 
рата вели Новоје Времја и нада се 
да дипломаци;а Тројног Споразума неђе 
бити изненађена догађајима.

Ове информације угледног петроградског 
листа потврђују се са свих страна. Из 
свих европских пријестолница долазе вије- 
сти о бојазни од ратних заплета због 
питања егејских острва Нови турски ми- 
нистар војни Енвер-беј, природа скроз 
авантуристичка, веђ самим својим прису- 
ством у цариградском кабинету ону боја- 
зан само увеличава и чини актуелнијом. 
Мирољубиве изјаве, које је дао неким но- 
винирима, нијесу ни мало у складу са жур- 
ним војничким нрипремама, које се чине у 
Тракији и са готовошђу Турске да једним 
скупим дреднотом обнови своју флоту у 
тренутку кад није у стању подмиривати 
друге најпрече потребе.

Дневник
Њ. В Краљ. Њ. В. Краљ Го- 

сподар јутрос се вратио са Ријеке 
на Цетиње.

Депутација из Пљеваља. Овамо 
је стигла депутација најугледнијих 
грађана из Пљеваља, који су пошли 
на Ријеку да се поклоне Њег. В. 
Краљу Господару. Његово Величан- 
ство благоизвољело је најљубаз- 
није примити своје нове поданике 
који су Му поднијели изјаве своје 
поданичке вјерности. љубави и о- 
даности.

У депутацији се налазе г. г.:
Мехмед паша БајровиГ, трговац: 

Лазо ШекеровиГ, трговац; Омер бег 

СелмановиК трговац; Серафим Ца- 
рић, старЈешина св. Тројице; Трвул> 
Бе1шр еф., грговац; Саво Вукоји- 
чић, јеромонах; Ризамулић Риза еф; 
Митар Обрадовић, професор; Мах- 
муд бег Маноовић, трговац; Про- 
копије Шиљак, учитељ; Анефи бег 
Акбеговић. трговац; Милош Ћоро- 
вић, трговац; Дрнда Хилби бег, тр- 
говац; Војислав Ђенисијевић, тр- 
говац; Хаџи Брајим Љухар. трговац; 
Јако X. Јакшић, трговац; Мурат бег 
Селмаиовић, трговац; Ахмет Кори- 
јенић, трговац; Мујага Аџатлагић. 
трговац; Перо Јањићијевић, трго- 
вац; Урош Милинковић, кмет оп- 
штински; Муфтија Дервиш ефндија; 
Томо Бавчић, трговац; Јосиф Бајић, 
трговац.

Народно поучно и забавно сије- 
ло у Новом Саду. У недјељу 5. 
(18.) јануара о. г. приређено је на- 
родно поучно п забавно сијело у 
Новом Саду. На сијелу је преда- 
ти порофесор Светислав Банипа о 
великом пјеснику владици Раду. 
С тим у свсзи читани су неки од- 
ломци из »Горског Вијенца«. Пје- 
вало је Српско Ратарско Црквепо 
Пјевачко Друшгво.

Из Читаонице Друштво »Цет 
Читаоница«, одржаће на Савмн-даи 
ове год у 1 и ио сат по подне у 
својим просторијама редовну го- 
дишњу скупштину, на којој ће се 
између осталога извршити избор 
нове уираве, о чему се извјешта- 
вају чланови друштва с тим, да 
похитају са уилатом чланарине, 
јер у смислу 1Л. 7. друштвених 
правила члан, који не би унаиријед 
илагио прзо четворомјесечје за 
1914. г. не би имао право гласа 
на скупштини.

Паробродско друштво »Унгаро- 
Кроата« јавља, да од 14. о. мј. 
(по новом календару) пароброд »Ви- 
шеград« прекида своје путовање 
за три седмице. Кроз сво вријеме 
долазиће иароброд »Салона« ко- 
ји ће у Котор стизати у уторак 
и суботу на 12 сати и 10 минута 
по подне, а одлазиће на 1 сат по 
подие.

РАЗНЕ ВИЈЕСТИ
Пензионисања и именовања турских 

официра. Међу лензионисаним официрима 
налазе се и Зеки иаша, Ибрахим паша. 
командант нрвог корнуса Абдулах паша, 
генерали Ахмед, Хамди, Мунир, Анвер, Ис 
маил, Фазил. Фети, Јанер, Февзи, ПЈевкет, 
Тургут. Хасан и 'Гаксим, свих гридесет и 
три комлнданта дивизија. четрдесет ко- 
манданата брпгада, двангест ђенералштаб- 
них пуковнпка и 76 пуковника осталих 
родова оружја. Ирада о тсче је веђ изи- 
шла. У исто вријеме изишле су ираде о 
новим именовањима и унапријеђењи.ма. 
Амбасадор у Берлину. генерал Махмут 
Муктар паша. именован је за инспектора 
тређега корпуса, бригадни генерал Џавид 
паша за инспектора четвртог, маршал 
Осман првог, генерал Зеки паша другог. 
Један бригадни генерал и тридесет пуков- 
ника именовани су за команданте дивизија.

Њемачки пуковник Бросар фон Ше- 
лендорф именован је за команданта тређе 
дивизијс.

Међу официрнма, ставл>еним у пензију, 
налази се и министар грађевина Осман 
Низами паша и бив. командант корпуса у 
Солуну. као и готово сви генерали за 
падне и источне војске. који су командо- 
вали у посљедњем рату.

Браниоци Јањине, Есад паша и Вехит 
беј, постављени су, и то први за коман- 
данта тређег корпуса. а други за коман- 
данта 22-ге дивизије.

Бранилац Једрена, ПЈукри паша, став- 
љен је у пензију. Готово сви војни аташеи 
су измијењени. Задржани су са.мо Блак 
паша у Бечу и Џемил беј у Берлину. Ве- 
лике промјене извршене су у самом ми- 
нистарству војном Држи се да ђе под- 
секретара Фуад пашу зами.енити мајор 
Нказим беј.

'Гурски амбзсадор у Берлину Муктар 
добио је телеграфску наредбу од министра 
војног да се одмах крене из Берлина на 
нову дужност.

Министар војни, Енвер паша биђе у 
исто вријеме и шеф генералштаба, а за 
подшефа ђе бити именован. како се чује, 
један њемачки официр. Пуковник Исмаил 
Хаки, султанов зет, бивши војни аташе у 
Бечу, именован је за другог иодшефа ге- 
нералштаба.

Нови буџет министарства војног пока- 
зује три милиона уштеде у поређењу са 
буџетом тога министарства за ову годину.

Виши савјет у војном министарству 
укинут је.

Француски и енглески консулат у Са- 
рајеву. Бечки листови јављају да ђе фран- 
цуски и енглески конзулат у Сарајеву бити 
укинути.

Њемачки пријестолонасљедник и Ен- 
вер паша. Волфор Биро је овлаштен да 
изјави, да је потпуно неоснована вијест 
париског »Фигара«. да је њемачки ирије- 
столонасљедиик упутио телеграм Енвер 
паши.

Један турски деманти. Цариградски 
Пресбиро објављује онај коминике: »Пот- 
пуно су измишљене и неосноване вијести, 
које су избиле посљедњих дана, да бивши 
мннистар војни Изет паша. стоји у нези 
с извјесним политичким покретом у Ар- 
банији.«

Из Цариграда. Џавид беј ђе вјероватно 
отпутовати у Париз, гдје ђе продужити 
преговоре по финансијским питањима и о 
жељезницама.

Круже гласови да ђе ђенерал Џемал 
наша бити именован за министра марине 
и да ђе бивши министар Неџиб Едии узети 
портфељ министра правде. Први Портин 
иравни савјетник Решид беј, отнутовао је 
прексинођ у Лондон и Париз

У министарству мариие се тврди, да ђе 
многи марински официри бити стављени 
у пензију.

Из Валоне. »Грибуна« има вијест из 
Валоне, да је привремена влада, пошто је 
прогласила опсадно стање, установила и 
ратне судове у којима су холандски офи- 
цири. У споразуму са владом. ови су офи- 
цири приморалк стаиовништво да се одмах 
разоружа. Код ухапшених турских офи- 
цира, који су се искрцали на арбанашку 
обалу, нађене су велике суме новаца.

Здвјера у Валони. »Тану« јављају из 
Валоне: Овдје је повеђана општа узнеми- 
реност и у политичком и у војном погледу. 
Међународна контролна комисија открила 
је телеграфску преписку између једног ар- 
банашког првака и турског великог везира, 
из које се преписке види да је било дого- 
варања о заједначкој акцији предсједника 
привремене арбанашке владе, Исмаил Ке- 
мала, п бившег турског војног министра, 
Изет паше. Холандијски жандармеријски 
официри, који су на челу арбанашке жан- 
дармерије, боје се народног покрета за о- 
слобођење оних турских официра, који су 
ухапшени на пароброду аустријског ЈЈојда 
»Мерзму«, када су се хтјели искрцати код 
Валоне и који још ни дан данас нијесу пу- 
штени. Есад пашине присталице предузели 
су напад на Елбасан. Борба |е трајала 
цијелог дана. Међународна контролна ко- 
мисија упутила је акт Есад паши, којим 
га нозива да одмах прекине борбу, јер ће 
иначе он бити одговоран за посљедице. 
Аустро-угарски и италијански официри за- 
молили су телеграфским иутем своје владе: 
да у арбанашке воде пошаљу још ратних 
бродова као помођ стационерима, бродо- 
вима који се веђ налазе у арбанашким 
водама.

Турска и Арбанија. Цариградски мла- 
дотурски лист, »Жен Тирк«, у свом увод- 
ном чланку понавља, да турска влада није 
ни из далека нн из близа умијешана у 
посљедње догађаје у Арбанији. Потпуно 
индиферентна политика или политика не- 
интервенције водиђе се у погледу Арбаније. 
Сва пажња Порте обрађена је на азијске 
провинције. Она је веђ једном одбила по- 
нуду да сачува своја суверена нрава над 
Арбанијом. Може се са иоузданошђу сма- 
тра ги — вели тај лист — да Турска неђе 
напустити ту улогу посматрача.

На Балтичком Мору. Недавно је Бал- 
гичко Море на три мјеста прешло преко 
узаног појаса земље који га одваја од је- 
зера Букова. Прибрежна села су потопљена. 
О становницима нема никаквих вијести.

Енвер-пашине реформе. Да би оправдао 
пензионисање тако великог броја офииира 
министар војни, Енвер паша, изјавио је 
уреднику » Ганина«, да је у Турској би- 
ло два официрска кадра, један мирно- 
допски, а други за вријеме рата. У мир- 
ном времену виши офииири су заузимали 
положаје, које су за вријеме рата морали 
уступити другим официрима. Подмлађива- 
ње кадрова постало је потребно. да би се 
избјегли ти двоструки кадрови. Наступило 
је доба мира за официре који су били уда- 
љени од трупа и који нијесу могли да иду 
за напретком војне вјештине. Енвер паша 
је додао, да ђе Турској у мирном времену 
бити потребна војска од 200,000 људи. 
Војни буџет ђе достиђи суму од шест ми- 
лиона лира, умЈесто десет и ио милиона, 
колики је био прошлогодишњи буџет.

Турски посланик у Берлину. Тврди се 
да ђе Фуад беј. бивши посланик турски у 
Биограду, бити одређен се амбасадора у 
Берлину.

Из Цариграда. Порта је објавила саоп- 
штење, којим јавља да команда Дарданела 
и Босфора није под командантом првог 
корпуса, веђ непосредно под министром 
војним.



Ратни суд и опсадно стање нскључиво 
су у зависности од министарства војног.

Султан је приложио двије хиљаде тур- 
ских лира на флоту.

Венизелос у Паризу. Венизелос је от- 
путовао у Париз. На станици су га ис- 
пратили Сан ЂулиЈано и отправник по- 
слова српског посланства.

Бојкот Грка У Цариграду се појавио 
на неколико мјеста бојкот против грчких 
радња.

Њемачка војна .мисија. Портини кру- 
гоки сматрају као поуздано, да је дефи- 
нитивно ријешено уклањање њемачког ге- 
нерала Лимана фон Сапдерса са иоложаја 
команданта првог корлуса, као и са по 
ложаја главног инспектора војске и војни.х 
школа. Ти исти кругови нзјављују, да је 
та измјена атрибуција ђенерала Лимана 
потекла, не због корака Русије, већ ис 
кључиво по иницијативи министра војног, 
Енвер паше. Међутим Портини кругони 
признају да су те промјене такве да могу 
задовољити Русију.

Чарке у Арбаиији. Јављају из Валоне: 
Од неколико дана не престаЈу чарке у 
близини Полиса, на шест сати од Елба- 
сана, између арбанашке жандармерије и 
цристалице Исад паше.

Турски зајам. Цавид беј је отпутовао 
у Париз, гдје ће завршити преговоре о 
великом зајму.

Кошутово здравље. Сгање здравља Ко- 
шутона погоршало се, те задаје брига ње- 
говој околини.

Цариградске вијести. Ма.хмут Мукгар 
паша, амбасадор турски у Берлину, одбио 
је положај инспектора трећег корпуса. те 
је с тога ставл.ен у пензију.

Министар војни на.мјерава да за поло- 
жај команданта првог корпуса доведе неког 
турског генерала, ко.ме ће дати за по- 
моћника једног њемачког генералштабног 
официра.

Цариградски окружни одбор, на тражење 
министра унутрашњих дјела, Талат беја, 
који је присуствовао сједници одбора, 
огласио је акламацијом начело о увођењу 
накнадних такса у корист флоте.

Пут грчког министра нредсједника. 
Венизелос је изјавио представницима штам- 
пе, да не може допустити да га интер- 
вјуишу. Све што може да и.м каже — ре- 
као је Венизелос — то је, да полази из 
Рима потпуно задовољан и охрабрен. Он 
се нада да ће усијети у својој миснји. 
Више не може ништа да и.м каже.

Венизелос ће се задржати у Паризу један 
или два дана, па ће затим ићи у Лондон, 
одакле ће се вратитн у Париз и у њему 
ће пробавити дуже вријеме.

Из Хрватског Сабора. У Сабору Је по- 
чела инде.мнитетна дебата, Бан Скерлец 
изјавио је у сво.ме програмном говору, да 
његов принцип у погледу владавине почива 
на законитоети и уставности. Сви закони 
.морају се вршити. Влада и чиновници мо- 
рају бити непристраснњ У државном пог- 
леду стоји на становишту хрватско-угар- 
ског споразу.ма, а као бан Хрватске зала- 
гаће се увијек за оно тумачење законских 
одредаба, које најбоље одговара политич- 
ким, управним, финаисијским и државно- 
правним интереси.ма. Нанео је да предстоје 
реформе у многи.м досадашњи.м законима, 
а нарочито је нагласио да ће омогућити да 
се питање српске црквене аутономије ри- 
јеши у интересу аутономије.

Вијест пештанских листова да је дошло 
до сукоба из.међу бана, који је гражио ре- 
визију процеса Хинковићевог и предсјед- 
ника првостепеног суда, Посиловића, пот- 
пуно је тенденциозна. Нико није тражио 
да суд опозове ранију пресуду, најмање 
Хинковић, чија ће се ствар повољно ри- 
јешити на други начин.

Хрватска делегација учествоваће V раду 
пештанског сабора тек онда, када дође на 
ред дискусија нове прагматике. Сабор ће 
се одложити за неколико дана због Ти- 
синог пута на Ријеку и у Загреб.

Није умро Риза беј. »Албанише Коре- 
сионденн« Јавља из Тиране: Није тачна ви 
јест, да је у Ђаковици умро вођа арба- 
нашких бунтовника. Риза беј. Овдје је 17. 
(30' децембра умро виђени арОанашки пр- 
вак Риза беј из Дебра.

Из турске дипломације Службени кру- 
гови изјављују да је вјероватно именова- 
ње Хусејнн Хилми наше за амбасадора у 
Нетрограду и Хаки паша за амбасадора у 
Берлину. Један јутрањи лист јавља да је 
Русија већ дала свој пристанак за Хусејин 
Хилми пашу.

Турске рсформе. Министарски савнп 
претресао је законски предлог о стављању 
у пензнју дотичних чиновника који су на- 
вршилн двадесет година службе, а нијесу 
способни за вршење своје дужности.

Тим пројектом, који је спремила наро- 
чита комисија, постала је неопходна пот- 
реба да се измјени многобрпјно особље 
министарства спољних послова.

Изет-пашини људи Листови, који до- 
бијају извјештаје од Порте. тврде да су 
официри и војници, похапшени у Валони 
Арбачаси, који су отпуштени из турске 
војске, па се враћали у своју земљу.

Ратни суд у Валони Отпочео је у 
Валони претрес Бекир аги, шесторици 
турских официра. петорици шефова ко- 
митских чета, који с\ допутовали са 200 
људи на »Мерану«. Пуковник Вер, коман- 
дант арбанске жандармерије, предсједава 
у ратном суду. Неколико цивилних лица, 
која су компромитована и ухапшена пред- 
стаће такође ратном суду.

Валонске вијести Приликом скораш 
њег сукоба између трупа Есад-паше и од- 
јељења жандар.мерије прпвремене владе, 
Есад-пашине трупе су бпле потучене.

Турска купује лзђе. Порта е депоно- 
вала 60.000 фуната стерлинга као по- 
сљедњу отплату за »Султан Османа« чи- 
ја ће се исплата извршити 2. јануара 
1914. године.

Кошут Стање здравља Фрање Кошута 
јако је критично. Он је ријешио да се 
одмах вјенча са својом заручницом гро- 
фицом Бенјовски. ;1редсједник општине 
отишао је код Кошута да пзврши вјен- 
чање.

Вулкан у Јапану. Јако вулканско из- 
бацивање десило се у близини вароши 
Кадсошима. Околна села су у нламену.

Грађански рат у Арбанији Извјештајп 
које је добнла привремена влада гласе: да 
се између једног одјељења владине жан- 
дармерије и Есад пашини.х трупа десио 
озбиљан сукоб код Годолеча у близини 
Елбасана и да су бунтовници потучснп и 
одбачени, те је и свака опасност за Ел- 
басан уклоњена.

Расположење у Валони. »Франкфур- 
тер Цајтунг« јавља да изгледа да је ста- 
новништво Валоне наклоњечо турским за- 
робљеницима и да су већ чињена два по- 
кушаја да се ти заробљеници ослободе.ТЕЛЕГРАМИ
СрисКо - буирсЦи шранични сбор.

Биоград, 8. јануара.
Руски генерал Холмсен изрекао 

је своју арбитралну пресуду у пи- 
тању српско-бугарског погранич 
ног спора. Спољно земљипгге биЕе 
полијељено на два једнака дијела 
који 1>е припасти у том сразмјеру 
свакој од заинтересованих држава. 
Овај инцидент можс се дакле сма- 
трати као свршен. — Биоградски 
Пресбиро.

СрисИа мисија за Ј1гшро1рад.
Биоград, 8. јануара.

Отпутовала је за Петроград срн- 
ска мисија која 1>с присуствовати 
откривању споменика великом кња- 
зу Николају НиколајевиКу. Мисију 
сачињавају: генерал Милутин Ма- 
риновиЕ, генералштабни пуковник 
Ж ПавловиЕ, и капетан М. Мари- 
новић, који 1.е заступати крал.а и 
владу Биоградски 11ресбиро.

Веницшс у Дондону.
Лондон, 9. јануара.

Веницелос је приспио у Лондон. 
Он је посјетио Сир Едварда Греја 
и расправљао с њим о више питања 
која се тичу сређивања балкан- 
ских ствари. Бечки Кор Биро.

Грци ушбрђују јдшдос
Цариград, 9. Јануара

Новине сазнају да Грци вс1. не- 
колико дана утврђуј\' 'Генедос и 
довозе храну. Бечки Кор. Биро.

Ј^емачКа мисија у Царисраду
Келн, 9. јануара

Полузваничне њемачке новине, 
»Ко1пЈ8сКе 2еИип§«. констатују по- 
водом мисије генерала Лимана у 
Цариграду, да би био неразумљив 
неспоразум између Њемачке и Ру- 
сије, који би проистекао из те 
афере гдје би њемачка иолигика 
претрпјела иораз. — Бечки Кор. 
Биро.

јнсКсш срисКо-буирсКог ухобора
Софија, 10. јануара

Званична »Бугарска Агннција« 
јавља да је измишљена вијест пет- 
роградских новина, како је крал. 
Фердинанд саопштио бечком ка- 
бинету. текст српско- бугарског 
уговора. Бечки Кор Биро.

Веницелос иде у ђеч
Лтина, 10. јануара 

Полузванична »Атинска Агенци- 
ја« саопштава да 1>е, и ако се 
противно тврди из другог извора, 
Веницелос извјесно и1ш у Беч, од- 
мах чим посјети Нетроград. 
Бечки Кор. Биро.

ПРИВРЕДА
Шта је учињено у Русији за ратаре?
Указом цара Николе од 13. нове.мбра 

1905. Опроштено је ратарима, да плате 
сној дуг за откуп од 18о 1, 1866. и 1883. 
године. Држава је тиме изгубила приход 
од 240 мидиона круна. Укупна гвота опрош- 
теног дуга износи 10Ф66 милијона круна 
Царским указом од 9. нозембра 1906, го 
дине постављене су пољопривредне ксми 
сије, којима је задаћа да снроведу кома 
сацију сељачкш. посједа. За пет година 
уређено је на га| начин око 20 милиона 
јутара сељачког посједа, а учињене су при- 
преме, да се уреде ускоро још 23 милиона 
јутара. На премјеравању и уређењу ратар- 
ских посједа радп 11.000 особа. Државаје 
осим тога основала сељачку банку, која 
даје сељацима јефтине зајмове, да могу 
купонати посједе и да олакшају своје ду- 
гове. Све то бива под државном контролом. 
Новац за купљену земљу не добива купац 
него продавац Цијена земљи је у Русији 
јако скочила. Док јс 1861 године била 38 
до 50 круна по десјатини (једна де јатина 
од прилике јутро н три четврти) сада је 
по државној процЈени 200 240 круна, а
изнимно се плаћа 420 550 круна. Самцима
се даје зајам на 13, 18, 28, 41 и 55’ .. го- 
дине уз камату од 4 процента. Нигдје не 
добива сељак тако јефтино заја.м као у 
Русији. Сељачка банка је до сада дала око 
3 милијарде круна зајма на земљу. Спа- 
хије су добиле на своју земљу око 4 ми- 
лијарде круна зајма, те се по томе цијени 
да је земља у Русији оптерећена дугом од 
7 милијарди круна, али зајмови су тако 
повољни да сељак и спахија не осјећају 
њихову тежину. За ноправку земље добило 
је 147.640 сељака 35 мнлиона круна зајма 
без камате. Тај зајам се почиње враћати 
послије пет година и мора се исплатити у 
пет годишњи.х оброка. »Пестер Лојд« при- 
знаје, да ни|една држава није учинила ово- 
лико за своје сељаке и да је тиме поди- 
гнуто благостање у Русији.

БудуКност Солуна. Многи су забри- 
нути за будућност Солуна. Грчка је влада 
у великој неприлици, јер док је за турско 
вријеме Сблун бпо главно трговачко мјесто 
за цијелу Маћедонију, Стару Србију и 
Тракију (130.000 квад. километара) са 4 
милиона становника. сада је Солун остао 
у Грчкој са околином која обу.хвата 4 5 000 
квад. километара са 1 и чо милион ста- 
новника. Прије се из Маћедоније и Старе 
Србије извозило само пољопривредних 
производа за 200 мил. динара, а укупни 
трговачки промет је у Солуну износио 350 
мил. динара. Шпањолски Јевреји хоће да 
се иселе из Солуна. јер не могу опсгати 
Грчка влада обећава, да ће Солун учипити 
слободним пристаништем. Али ништа неће 
моћи да помогне, ако грчка влада не успи|е 
да српску извозну трговину олакшицама 
не привуче у Солун.

Друшгво за индустрију цемента. Срп- 
ски министар народне привреде одобрио 
је оснивање и правила друштва за ин- 
дустрију цемента. Капитал друштвени је 
3,300.000 динара.

Свјетска жетва у 1913. Угарско мини- 
старство трговине редовно издаје, у виду 
једнс књиге, брижл.иво покупљене но- 
датке о жегви свих врста жита у цијелом 
свијету. За 1913. годин\ ти су иодаии сад 
публиковани. Они обухватају педесет про- 
извођачких зе.маља на свијету

Укупан жетвени принос у цијелом сви- 
јету био је 3.897. милиона товара или за 
77 милиона мање него 1912. Мањак је до- 
шао поглавито због слабе бербе кукуруза 
у Америци. иначе је код пшенице принос 
већи него 1912. Рачуна се, међупим, да 
цјелокупна потреба износи 3.818 милиона 
товара. Кад се узме у обзир, да је од 
пређашње жетве оста 10 183 милиона то- 
вара жита, онда ће овогодишња жетва 
подмирити цЈ’елокунну потрошњ} и остаће 
вишак од 362 милиона за идућу кампању.

По врстама жита, на прно мјесто до- 
лази пшеиица, која чини више ол 3° , цје- 
локупног жетвеног приноса. За тим долазн 
кукуруз, који сачињана добру четвртину 

жетве. Остатак долази на раж, јечам и 
овас. У производњи пшенице Русија до- 
лази на прво мјесто са 264 милиона то- 
вара, па СЈедињене Америчке Државе са 
214 милиона. Скоро половина цјелокупне 
свЈетске производње долази на ове двије 
земље. У производњи кукуруза, пак, Аме- 
рика је прва на свијету. У посљедњој кам- 
пањи на Сједгњене Државе долази 64",, 
цјелокупне свјетске продукције.

Што се балканских држзва тиче, ту 
Румунија долази на прво мјесто међу зем- 
љама које извозе жито. Укупан принос 
пшенице цијени се на 23, а кукуруза на 
30 милиона говара. Рачуна се, да ће Ру- 
.мунија моћи да извезе од посљедње жетве 
пшенице 15, а кукуруза 1о милиона то- 
вара. До сада је већ извезла од једне и 
друге врсте по десет милиона.

За Бугарску нема тачни.х података, 
али се према обрађеној површини цијени, 
да је принос пшенице 16.2 милиона (Према 
17.3 у 1912.) а кукуруза десег, према 14 
милиона у 1912. Због војних потреба, 
слабо је шта остадо за извоз. Рачуна сс, 
да ће се пшенице извести око 10.000 
вагона.

Цјелокупан овогодишњи принос пше- 
нице у Србији цијени се на 2,32 милиона 
товара (према 4 45 милиона у 1912.). На- 
против, нринос кукуруза је већи него 
претходне године и износи шест милиона 
товара. Ни једне врсте жита, по том ра- 
чуну, неће биги за извоз из Србије, пошто 
је због рата нотрошња била већл, него 
иначе.

Државе које увозе храну. Ау грија је 
прошле године добила 16. мил. центи пше- 
нице, 27 мил. центн ражи, 17 мил. центи јечма 
27 мил. центи овса и 3,400.000 центг куку- 
руза. Осим тога мора да увезе из иностран- 
ства 7,770,000 центи пшенице. 2,350 000 
центи ражи, 1.520.000 центи овса и 4,620.000 
центи кукуруза. Потребну колнчину пше- 
нице, овса и ражи може ца добави из 
Угарске а кукуруз мора донијети из дру- 
ги.х земаља. Њемачка је добила 47 мил. 
центи пшенице, 122 мил иенти ражи, 37. 
мил. центи јечма, 97 мил. центи овса и 
541 мил. центи кромпира. Она може да 
извезе 15 мил. центи ражи и 10 ми I. центи 
овса. али мора да донесе из иностранства 
16 мил. центи ншенице, 26 мил. центи 
јечма и 10 мил. центи кукуруза. Енглеска 
мора да донесе из иностранства 55 мил. 
центи пшенице. 20 мил. центи кукуруза и 
7,540.000 центи јечма. Француск« је до- 
била 88 милиона центи пшенипе, али мора 
да донесе из иностранства још 7 мил. центи. 
Кукуруза мора да донесе 5.870.000 центи 
а ражи 1,100.000 центи. Италија је добила 
58 мил. центи пшенице.*али  мора да увезе 
још 10 мил. центи. Кукуруза мора такођс 
да донесе из иностранства. 'Греба |ој 
4,200,000 центи.

КЊИЖЕВНОСТ
Калуђер и хајдук. ИсториЈСка припо- 

вијетка, написао Стојан Новаковић. Издање 
Коларчене задужбине, Београд 1913.

Угледна неутрудива старина Г. Стојан 
Новаковић, један од најзаслужнијих срп- 
ских научни.х радника у опште до данас, 
поред ске своје старости, доспнјева да, уз 
свој научнп и уз свој иолитпчки рад, пише 
још и приповијетке. Има у том заслужном 
старцу, у том старом. снажном бору, нека 
несалзмљива, чисто јасна снага за рад 
која импонује Г. Ноеаковић је уочио како 
се историја слабо и невјешто популарише 
код нас, гдје је то баш врло потребно, и 
предузео је да тај посао сам ради, што 
иначе није посао чистог историчара, науч- 
ника коме је главна ствар научни рад. Он 
је осјетио дужност да даде примјер, како 
историЈу треба популарисати у народ. што 
је у исти мах неречени пријекор онима 
који би то могли да оаде, а да он не губи 
своје драгоцјено вријеме научнога рада на 
такве послове.

Нашем, на жалост, врло мали број ври- 
једних национални.х радннка, који имају 
марљиво честито настојање, да шире пи- 
сменост и образовање у народу. дат Је 
овом књигом примјер, како би могл:: свој 
национални рад да прошире једним ли- 
јепим и врло згодним средством.

И нама је врло симиатично од Г. Сто- 
јаиа Новаковића. што Је жртвовао своје 
вријсме. и дао згодан иримјер национал- 
ног рада популарисањем историје.

У његовој ириновијетци је обрађена тра- 
гична историја двају српских велнких по- 
родица прије XV вијека, породице 'Бурђа 
Смедеревца и породице Гвозденовића са 
Плочника. То је лијепим, течним причањем 
оживл>ена историја сувих историјскнх фа- 
ката. Г. Стојан Новаковић је знао импре- 
сивним евоцирдњем историје да обради је- 
дан од онмх безбројних несрећних моме- 
ната. што их је проживљела наша псчална 
дубоко страдалничка нација. стрпљиво сно- 
сећи своје незамишљиве муке, чекајући и 
дочекавши. да ропски мрак обасјају ма- 
чеви са Ловћена. р.
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