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Цетиње, 17. јануара.

Јопј се није смирио потрес иза 
великога слома турске царевине 
у Европи

Младост, уређеност, просвијеће- 
ност хришћанских балканских др- 
жава ставише под трулеж вјеков- 
не варварије и назатка мине ра- 
зорења, над којим се сзда од Јед- 
рена до Ђаковице, од Скопља до 
Солуна диже феникс новога жи- 
вота слободе. реда, рада и на- 
претка.

Али тијем самим срушени су и 
многи велики себични рачуни, мно- 
ге куле у ваздуху, многе куће на 
пијеску, које на леђима младих то- 
лико паћених народа хтједоше да 
подигну. у име некаквог хришКан- 
ћанства и цивилизације, западни 
освајачи. Ти укршгени рачуни, те 
порушене наде не даду сада мира 
жељнима мира. Удружише се са 
озлојеђеном Турском. која је у 
својој агонији нашла етер Енвер 
паше, и загрлише се са, једино 
својом кривицом, тученом Бугар- 
ском, те мрзовољу самртника и 
освету тученога скупише у цјели- 
ну са својом освајачком себичнош- 
ћу, не би ли преврнули нови. бо- 
љи, праведнији ред ствари на Бал- 
кану и у свијет унијели нови 
пожар.

Будимо на опрезу! — глас је 
нашега разума.

Будимо на опрезу! — вапију на- 
ши пали мученици са Скадра, Ку- 
манова и Брегалнице.

Будимо на опрезу! — савјетују 
нам пријателш из Европе, са чи- 
јега се политичкога хоризонта још 
никако не скидају црни густи об- 
лаци, који наговјештавају олујину. 
какву историја није забиљежила.

Побједитељи смо. Јачи смо до- 
битцима и гарантијама, али су нам 
редови прорешетани и средства 
исцрпљена. А слабији смо гњевом 
и пакошћу непријатеља, који се 
збише у гвоздену фалангу око час, 
вребајући сваку прилику да нас 
на спавању изненаде.

Историја Европе мало је кад за- 
памтила такву узнемиреност и срџ- 
бу духова као данас. Нешто ве- 
лико, страшно и неограничено у 
пошљедицама приближује нам се, 
да нас поново стави у искушење 
и да на ову исту генерацију, која 
је већ пролила море крви и зноја, 
стави мученички вијенац.

Терети дреднота и супердред- 
нота, облаци аероплана, нових вој- 
них појачања и свих машина з< 
убијање човјека притискуЈу душу 
данашњења нараштаја, не стра- 
хом веГ» озлојеђеношћу, која тра- 
жи излаз из ове мучне неизвјес- 
ности, која жели раскид нераш- 
чишћеног сплета сукобљених ин- 
тереса.

Са свијех озбиљних мјеродавних 
страна стижу неповољни билтени 
о стању општега мира. То није 

више мир. То је оно мргво загу- 
иљиво затцшје пред буру и слом. 
Тај је мир несносан. Он гуши, 
фитискује груди. Барометар је у 

таквој атмосфери на ниским степе- 
нима. Плашљиви духови. индустри- 
јалци, трговци и народне дерико- 
же, затворише врата злату четво- 
роструким бравама. и каматна сто- 
1а свуда је скочила.

Ми смо одахнули душом. али се 
нијесмо одморили. Одмора нема 
овоме нараштају, нити ће га бити.

Претскли хероји можда ће има- 
ти убрзо нову прилику да се по- 
кажу недостижни снагом издрж- 
љивости. Ми имамо у грудима ват- 
ру крвавог искуства, са вјером у 
нашу праведну ствар, док други 
имају изобиље спреме, али страх 
од мука, које не опробаше. Ми 
смо жељни мира, радимо на ње- 
говоме одржању, али се много не 
бојимо његовога нарушења, ксје 
наговјештавају и непоузданост по- 
ложаја на Балкану. и Гордијев 
чвор Арбаније, и напетост у ви- 
соким сферама војно- политичке 
Европе.

Државл Тујш
Биоградска »Самоуправа« пише:
Схватити и иознати ирилике у којим 

ради, тз јз прно правпло \ политицн. н 
неизоставна иогодба за успјех. Без те по- 
годбе, одавати се надама на успјех, значи 
зидати на пијеску. Таква заблуда особито 
Је штетна у политици.

Према ономе што се данас ради у Тур- 
ској. беспристрастан посматрач мора умо- 
трити, да се. у Цариграду, познавању ствар- 
них прилика у којима се живи, не придаје 
нотребан значај, а нарочнто да се у мје- 
родавним круговима, ради оно пгго би се, 
у интересу Турске, у садашњем положају 
њеном. морало нарочито избјегавати. Ма 
да ће се све то. на крају краЈева, осветити 
самој Турској. балкански народи и државе, 
по самом географском положају својем, 
морају пажљиво пратитн такав гад и др 
жање Т\рске.

За вас паметан свијет. за пријатеље који 
су Турској увијек чињели пријатељске у- 
слуге, одржање мира данас је приморди- 
јална потреба Турске. Јер тај мир имао 
би да јој врати дубоко поколебан финан- 
сијски кредит. и пружи могућнОст за уну- 
трашње консолидовање и јачање.

Пут којим би Турска, данас, требала да 
иде, тиме се јасно оцртава.

На жалост, у управним круговима Тур- 
ске као да се не схваћа довољло озб 1љно 
та потреба. Ма да се види, осјећа па и 
отвооено признаје, да је један велики зајам 
данас животна потреба Гурске, јер њен 
садашњи финансијски хаос ч забуна носе 
у себи клице за страховите опасности с 
поља и изнутра. у Цариграду купуЈу тако 
рећи тренутно дредноте као да јој пријети 
каква тренутна опасност, чине издатке 
који апсолутно :<е одговарају ни њено 
финансијској моћи, ни потребама њеног 
садашњег положаја. Куповање дреднота 
Рио де Жанеиро. да би се добила флотна 
надмоћност над Грчком, не може се сма- 
трати као акт смишљене политике. који 
би потицао из природе положаја 'Гурске. 
Ту је несумњиво акт пријетње. која без 
сваке сумње, неће ништа промијенити у 
односима између Грчке и 'Гурске, али која, 
за то, већ изазива свуда неповјерење у 
мирољубиве тежње отоманске политике.

Уз то, читав низ других мјера, снажно 
подупире и даје велики мах томе непо- 
вјерењу.

Довођење њемачке војне мисије у Цари- 
град, на примјер, изазвало је неповјерење, 
не само Русије, него и осталих Сила из 
Тројног Споразума. Промјена командантске 
у инструктску улогу те мисије, ако је 
та промјена стварна, — није могла сасвим 
уклонити то неповјерење. Даље, развлачење 
уговора о миру са Србијом, на питањима 
која су скоро већ била расправљена, та-

кође-.не може изазивати повјерење у 
мирољсбиве намјере Турске. Најпослије. по- 
знати цариградски споразум између чла- 
нова странке која држи власт у Турској 
и бугарско-маћедонске револуционарне ор- 
ганизације. наглашава довољно јасно, да 
се у тој странци још гаје наде да Турска 
уз ирипомоћ бугарско-маћедонске органи- 
зације, још може мијењати на Балкану од- 
носе. које су утврдили посљедњи догађаји.

Љенерал Шериф паша, у својем листу, 
тако озбиљно комбатира такву акцију вла- 
давинске странке у Гурској, и са тако јаком 
арГУмснтацијом, ко а у Европи није остала 
без утицаја, да се није презало ни од а- 
тентата на његов живот. У Цариграду као 
да се и не слути. да је баш тај потез, не 
само скренуо пажњу свега образованог 
свиЈета. на акцију Шериф паше, него јој 
дао и врло озбиљну и аутентичну потврду.

А све то чини да Турска, данас, за своје 
политичке планове такве врсте, не може 
рачунатп ни на моралну, ни на материјалну 
потпору, која јој је толико потребна.

Свак је сам ковач своје среће, па и Тур- 
ска Она може радити шта хоће. наравно 
на своју главу. Само, у Цариграду не би 
требало да губе из вида. да су прошла вре- 
мена када је Турска, избјегавањем да из- 
врши своје међупародне обавезе. могла да 
се титра са Европом. За такво своје ра- 
није држање, она је ипак, на крају крајева 
побрала нежељене плодове. У данашњој 
политичкој загегнутости на Балкану и у 
Европи, одговорност за самовоље и безоб- 
зирне потезе, морала би доћи брже и са 
далеко тежим посљсдицама по Турску него 
раније. Код толиких отворених питања у 
азијској Турској (јерменско. арапско и 
курдско), сама посмсао на агресивну поли- 
тику у Европи граничи се безумљем. У 
Цариграду се. данас. свакојако, то не увиђа 
кад се овако ради. Па ипак надати се, да 
ће у брзо моратп д« прогледају и да увиде 
опасности које би дошле, ако се благовре- 
мено не напусги правац, којим су упутили 
своју спољну политику.

Из новог уумуског каОинета
Нови румунски предсједник ми- 

нистзрства. Јован Браћану, син је 
некадашњег нознатог предсједника 
минпстарства и вође либералне пар- 
тије у Румунији. Он је човјек око 
својих педесет година, жељезнички 
инжињер по позиву, који је своје 
гехничке < I удије свршио у Паризу. 
Године 1895 изабран је први пут 
за члана парламента. а двије године 
доцније ступио је веБ као министар 
јавних радова у кабинет Стурза. 
Кад су сељачки немири у 1907. го- 
дини довели до одступања вдаде 
КангакVзе нове и л иберали 11 реу- 
зел п владу 11од 11редсједн и шгвом 
сгарога Стурзе, тада је на тежак 
положај министра унутрашњих дје- 
ла дошао БраБану. Кад је 19 јану- 
ара 1909. године, Стурза због бо- 
лести дао оставку. замијенио га је 
на предсједничком положај Бра- 
ћану. Ускоро за тим БраБану је 
изабран за шефа либералне пар- 
тије.21 децембра 1909. године Бра- 
ћану је било пред великом опас- 
ношћу из које је као каквим чудом 
био спашен. Један отпуштени же- 
љезнички чиновник чекао га је 
пред Сенатом и на њега опалио 
три револверска метка, који су 
Браћана само лако повриједили

Нови министар спољних послова 
Порумбару није ћото попиз у по- 
литици Он је двапут већ био ми- 
нистар и то у кабинетима Ауре- 
лијану и Сгурзе. Оба пута био је 
министар јавних радова. Још у сво- 
јим најмлађим годинама припадао 
је минчстарству спољних послова, 
гдје је у непуној тридесетој години 
заузео положај шефа политичког 
одјељења. Послије пада министар- 
ства Стурзе и он је напустио слу- 
жбу и по.светио се адвокатури и 
постао један од најистакнутијих 
научника правних. Са повратком

либералног режима вратио се и он 
политици. Нарочито се бавио ме- 
ђународним шггањима. За то је и 
именован доцније за предсједни- 
ка једне дипломатске мисије и било 
му повјерено предсједништво ко- 
мисије за трговинске преговоре са 
Турском. а доцније и са Аустро- 
Угарском. и ту је Јоказао необичног 
успјеха.

Пцдаш о Владици Раду
У петак 3. о. м. држао је проф. 

Андра Гавриловић у свечаној дво- 
рани српске новосадске гимназије 
јавно предавање о боравку владике 
Рада у Бечу 1837. године. Сада из 
тога занимљивога предавања, ра- 
ђенога поглавито на основу нове 
грађе, црпљене из акта полицијске 
архиве у Бечу. саопштавамо ове 
нојединости.

Владика Раде ишао је у Беч пет 
пута: 1833., 1837., 1844, 1846 — 1847. 
и |851. Од свих тих путовања нај- 
значајније је било друго 1837., и 
предавач са на излагању поједи- 
ности из гога доба нарочито за- 
држао.

Његош је у Бечу, мјесеца децем- 
бра 1835., био задржан да не иде 
у Петроград. Задржао га је бечки 
руски посланик 'Гатишчев. јер није 
имао из Петрограда одобрења да 
може Владици издати пасош за по- 
ходе у Русију. Владика је гада био 
у врло тешким приликама: из Црне 
Горе су му поручивали, да се не 
враћа награг, ако не сврши у Ру- 
сији повољно ствари за које је 
и пошао, а у исго доба једна га 
је партија Црногораца оптуживала 
Русији и тражила је да он не буде 
тамо примљен. Владика је био на му- 
ци, ако се из Беча врати на Цетиње 
не видећи Петрограда. У таквим 
неприликама смисли да учини једну 
диверзију: затражи у Бечу пасош 
да иде — у Париз. А то је значило 
нреокрет у спољној политици ње- 
гове мале државе, како би се то 
рекло данашњим језиком. 11асош 
за Париз није добио, али му је 'Га- 
тишчев одмах издао пасош за Пе- 
троград, и Владика се тамо и кре- 
нуо. На путу је морао, у Пскову, 
причекаги дуже вријеме, док се из- 
виде у Црној Гори тобожње ]оптуж- 
бе прогив њега, а по том је отишао 
у Петроград, гдје се краће вријеме 
задржао, па се преко Беча и 'Грста 
вратио на Цетиње послије девето- 
мјесечнога осуствовања.

Док се, очекујући развитак до- 
гађаја, бавио у Бечу, бечка поли- 
циЈа пратила је његове кораке, а 
ти извјештаји, у колико су сачу- 
вани, дају данас врло лијепе при- 
лике за познавање унутарњега жи- 
вота владичина у то доба.

'Гада је био на великом балу код 
кнеза Метерниха и по том је на- 
писао Метерниху познату похвалну 
пјесму. Предавач је изнио, по ак- 
тима, судбину забране да се та 
пјесма штампа, и Метернихово пи- 
смо о тој пјесми и »необичном 
човјеку« Његошу.

Али је од свега занимљивије оно 
што је о владици тада записао војни 
капетан аустријски Орешковић, 
који је, како се види. Његоша ува- 
жавао и поштовао, али је имао 
дужност да реферује о свему што 
би са њим разговарао. Из тих се 
реферата његових сазнају многе 
интересантне појединости за Вла- 
дику Рада, његова мишљења о по- 



единима знатним људима, књижев- 
ницима, бесједницима, војницима и 
политичарима Владици је руска 
војска импоновала више од свега, 
мрзио је Турке до непомирљиво- 
сти и т. д.

Тада је била и једна новинарска 
афера, која се такођер тицала Ње- 
гоша. Он је хтиоувјерити јавно мни- 
јење њемачко, да није Црна Гора 
независна само по сили оружја 
свога. ве!> и правно-историјски. па 
је дао преко једног новинара ње- 
мачког написати чланак о томс. 
Турски посланик у Бечу проте- 
стовао је против тога, те је одмах 
историчар Хамер написао против- 
чланак, побијајући назоре првога 
чланка. Полиција је међу тим од 
тога новинара сазнала, како му је 
Владика онај чланак издиктовао у 
перо и још многе друге поједино- 
сти. Његош због гога није био уз- 
немириван. а и новинар јс био бла- 
го кажњен.

Владика Раде, мало позније, на- 
писао је и захвалну пјесму капе- 
тану Орешковику! Та пјесма до 
сада није била позната, а говорник 
је и њу прочитао слушаоцима.

'Гакви и многи други нови дета- 
љи учинили су предавање вео.ма 
занимљивим, те су слушаоци били 
врло задовољни.

Г. Гаврилови!) је исто предавање 
неки дан обновио и у Сарајеву, 
одакле 1»е по1.и у Дубровник, а 
очекује се да 1»е до!»и и на Цетиње.

Руско оружање
Руско оружање, и ако се о њему 

мало у руској штампи пише, ради 
опште цензуре, не изостаје иза о 
ружаI ва ње11 их за падн их сусједа. 
Шеф париског »Матена« Лозан из- 
носи V низу чланака своја опажања 
из Русије о том оружању.

Од почетка 1913. повекан је но- 
вачки контигенат са 25.000 (за три 
године 75.000). Од почетка ове го- 
дине повеГава се са 90.000 (за три 
године 270.000). Свега у мирно доба 
повеГана је тиме војска за 345.000 
а у доба ратно за 1,000.000 момака.

У Пољској нојачала је своје по- 
саде 1913. за 10,000 момака.

ТреГа година задржава се у 
служби по године дуже, тако да 
ниједна држава у Европи нема сра- 
змјерно гако силан контигенат при 
руци за случаЈ мобилизације.

Руски војни прорачун досегао 
је у години 1914-ој 975 милиона 
рубаља.

У 1913. издала је Русија на силне 
локомотиве 50 милиона рубаља, 
тако да Г»е њена мобилизација и 

концентрација само за 7 дана бити 
спорија и каснија од Њемачкс.

Прорачун за морнарицу износио 
је 1910. год. 260 милиона рубаља 
а 1913. г. 632 милиона По прора- 
чуну и градњама Русија долази на 
друго мјесто у Еврогш

Све ово учињено је нли на жељу 
Француске или споразумно с њом

Мустра Ои вЈиједаити
И најповршнијем читаоцу новина мора 

да пздне у очи да анархија у Арбанији 
расте и да је већ добила опасан облик. 
Нека врста анархије постојала је свакако 
увијек у Арбанији. Под немарним турским 
господарством није било никакве централне 
силе. средњевјековно право песнице у кези 
са законом крвне освете замјењивило је 
правосуђе и полицију. Она врста анархије 
можда је ублажена од како је европска 
дипломатија узела у руке судбину Арба- 
није и у колико допире рука европских 
група и жандарма, ма да су вијести које 
и о томе стлжу из Арбаније врло сумњи- 
ве. Али једна друга врста; чак и у Ар- 
банији до сада непозната врста анархије, 
која под извјесним околностима може да 
буде још опаснија, распрострла се бла- 
годарећи европској дипломацији, у несрећ 
ној земљи. То је анархија многих тако- 
званих влада. Посматрачи су на лицу мје- 
ста већ избројали њих девет: три (Ска- 
дар, ЈБеш, интернациоиална комисија у 
Валони) европског уређења, шест урође- 
ничке и дивљачке, које се преко ноћ по- 
већавају, тако да им се никад број не мо- 
же са сигурношћу знаги.

Поријекло новим земаљским мукама у 
Арбанији лежу у, на Балплацу пронађеној, 
провизорној влади пеливана Исмаил Ке- 
мала у Валони. Ова наказно пођена влада 
проглашена је свечано још 12. новембра 
1912. године. До тога времена добри Лр- 
банаси ниЈесу имали ни појма о томе лук- 
сузу, луксузу једне владе. Јер Турци. њи- 
хови некадањи господари никада нијесу 
досађивали Арбанцима са гаквим нечим 
као што је влада, него су пуштали Арба- 
насе да управљају по њиховој сопственој 
памети. Кемал беј је увезао из Беча ма- 
шину за владање, која је Арбанасима била 
још сасвим непозната, и то свакако неу- 
потребљив егземплар.

Арбанаси су посматрали гу туђинску 
ствар, која је са машинама за владање из 
Беча, Париза, Рима и Лондона била ^ако 
рећи интимна, извјесно врије^е са радозна- 
лошћу и не без извјесног боЈажљивог ре- 
спекта, док нијесу дошли на филозоф- 
ски виц. да и једна влада у ствари н:це 
ништа друго, негс један, и ако нов облик, 
њима даног огромног права песнице и да 
моћ једне владе не иде даље од врхова 
њихових бајонета и од простора докле 
допиру њихова оружја. Најзад су открили, 
да су понеки од племенских поглавара 
или феудалних господара располагали ве- 
ћом силом над своји.м племеном. него го- 
сподин Кемал, који не располаже никака- 
вим племеном и који нема уза се одане 
сељаке него само ново стнорене трупе 
жандармерије која је била врло мала. јер је 
господин Кемал, како га је бог дао тргов- 
ца, новац коЈи је од извјесне владе до- 
бијао ради оснонања државе, највећим 
дијелом задржавао у своме као без.цан 
дубоком џену.

Зато су и дошли племеиски господари, 
ирије свих најмоћнији Есад наша, на идеју 

да заснују сопствене владе. од којих је 
свака јача и сигурнија била од финансиј- 
ске творевине господина Кемала и данас 
бројимо већ пет таквих споредних влада 
и храбри Кемал, који није био у стању да 
сеучврсти противових стварних арбанских 
моћника обазрео се око себе за помоћ, 
ступио у долир са младотурцима, али је и 
тамо претрпио крах и потпуно пропао. 
Његова провизорна влада не егзистира 
више. мустра без вриједности свршила је 
свој посао, Арбанци су научили да се по 
тој мустри морају владати и њихове дивља- 
чке владе, које ни једна европска сила није 
нризнала, егзистирају весело и даље и чине 
све тежом одлуку о поласку принца Вида 
који тек кма да заснује праву владу у 
Арбанији.

Господа са Балплаца нијесу то зами- 
шљала кад су ноставили Исмаил Кемал 
беја, да земљи без владе покаже што значи 
влада. Из његове владе израсла је нова 
анархија. То се дешава онда, када хоће 
да оснују државу не познавајући степен 
културе и снаге народа. Позив Аустро- 
Угарске је да шири културу на истоку. У 
арбанском случају ми смо до сада издали 
много новаца, али ни зрна културе ни- 
јесмо засијали. »О1е 2еН«

Дневник
Савјетовања са Посланицима. 

Краљевска Влада одржада је пото- 
ња два дана подужа савјетовања 
са великим бројем господе народ- 
них посланика. Министои су им у 
појединостима оцртади садашњи 
положај Зсмље. изложили њене по- 
гребе и најпрече задатке. Тијем по- 
водом, како дознајемо, много се 
говорило и о програму владина 
рада, за који је од посланика 
тражено мишљење са примједбама 
и жељама.

Оппгге мишљење је да се на тај 
начин постигла сагласност за сло- 
жан и користан рад.

Рад верификационог одбора, Ве- 
рификациони одбор Народне Скуп- 
штине испитује правилност по- 
сланичких избора, и зато Скуп- 
штинајош не ради. Чим одбор буде 
готов са верификацијом, што ће 
бити за три четири дана, заказаКе 
се скупштинска сједница

Пљеваљско изасланство. Иза- 
сланство пљеваљских грађана, које 
је ономад било допутовало на Це- 
тиње, вратило се јуче у Пљевља. 
Изасланство је прије поласка било 
поново примљено у аудијенцију од 
Његовог Величанства Краља.

Личне вијести. Г. проф. Андра 
Гавриловић допуговао је синоћ из 
Биограда на Цетиње. Г. Гаврило- 
ви1. је познати наш књижевник. 
Он је покретач и оснивач илустро- 
ваног књижевног лисга »Искре«. 
Срдачно поздрављамо његов дола- 
зак и желимо му у нашој средини 
пријатан боравак.

Из друштва »Цетињска Чита- 
оница«. На Савин-дан, 14. ов. м. 
Друштво »Цетињска Читоница« о- 
држало је своју редовну Скуп- 
штину на којој су сви извјештаји, 
спремљени од стране Друштвене 
Управе, једногласно примљени као 
исправни.

Иза тога је бирана Управа. Иза- 
брана је стара Управа и то: за 
предсједника. г. Гаврило Церовиђ; 
за потпредсједника, г. Љубомир 
Гломазик; за секретара, г. Митар 
Јовановик; за благајника. Перо Ми- 
лошев Почек; за књижничара, Јо- 
ван Д. МартиновиБ; за чланове 
управе изабрани су: Ђакон Иво 
КалуђеровиГ1 и г. Перо Калуђеро- 
вић; за замјенике: г. Владислав Но- 
восел н г. Андрија Поповик За 
економа је изабрат г. Михаило Рајн- 
вајн. У Надзорни Одбор ушла су 
ова господа: Вуко ВулетиГ, Јован 
ХајдуковиБ и Ристо АндриГ.

РАЗНЕ ВИЈЕСТИ
Предсједник француске љевице. За 

предсједника федерације љевнце изабран 
је једногласно Аристид Бријан.

Суђење у Валони. »Винер АлгемДјне 
Цајтунг« јавља да су Бекир ефендија и 
његови другови, који су дошли на »Мерану«, 
осуђени на смрт. Међународна контролна 
комисија има право да даје помиловања.

Снијег у Босни. Јављају из Сарајева: 
У цијелој околипи нападао је огроман 
снијег. Многи возови остали су на прузи 
затрпани снијегом. На неким мјестима сни- 
јег |е нападао у нисину од 2 метра.

Оставка Исмаил Кемала. Повлачење Ке- 
малово није важан догађај. јер ће и онако 
кнез Вид доћи кроз кратко вријеме у 
Арбанију и образоваће владу. Нове борбе 
у близини Елбасана између присталица 
Исмаил Кемала и Есад паше завршене су.

Према извјештајима из бечког мши- 
старства спољних послова, Исмаил Кемал 
поднио је оставку под условом да и Есад 
паша одустане од агитовања са својим 
турским пријатељима. Исмаил Кемал ће 
отићи у иностранство.

Есад паша Есад паша је изјавио коре- 
спонденту »Нове Слободне Нресе«: Бекир 
је долазио у Драч и покушао да ме задо- 
бије за своје пројекте, али како сам се ја 
покорио ријешењима Европе. извијестио 
са.м конзуле у Драчу о Бекировим пројек- 
тима, но тада се нашло да .моји извјеш- 
таји нијесу ни од какве важности. Бекир 
је затим откшао у Валону и отпочео пре- 
говоре са Исмаил Кемалом, који је поста- 
вио Пренк-Биб-Доду за потпредсједника 
привремене владе, у намјери да сам отпу- 
тује у иностранство те да за врије.ме ње- 
гова одсуства избије револуција и да сва 
одговорност падне на Нренк-Биб-Доду; али 
је међународна комисија на вријеме пзви- 
јештена о свему.

Односно Епира. Есад држи да кнез Вид 
може ускоро издати наредбе властима у 
Корици и Аргирокастру да се уведе ред, 
ако гувернери тих крајева добију сваки 
бар по 500 војника.

Италија и Арбанија. »Еко ди Бергамо« 
јавља да је 78-ми пук у Берга.му добио

ПОДЛИС1АК

ПЛАЧ СКАДРА*)
................................и паде тврди Ска- 

дар. Преко крви, преко лазина палих ју- 
нака, прелијећу чете те прсима оборише 
шанце. Барјактар граду лети, посљедњу 
снагу прибира, сикће крв из рана, а он је 
зауставља рањави.м рукама, заклања краје- 
вима куршумима нробијаног, крвљу напо- 
јеног барјака. Барјака, који поносито но- 
еише и под њим гннуше ките нових Југо- 
вића. Хероји! би им опијело, подглавље 
сура струка и ослобођена српска земља; 
покрнше се неумрлом славом и признањем 
домовине коју проширише.

Све што ближе. јагније се чује како 
шкрипи кључ стародревне градске капије. 
Барјак захлађиваше мрка лица храбрих 
осветника. Чете пред градом, паше на пре- 
дају. Кроз отворену капију покуља из 
града задах смртн, ропства, које се бијаше 
зацарило. Побједници на бедемима побише 
барјаке, огледаше се, капе у нис полећеше: 
Наш је Скадар’ Слава борцима! Гледаху 
јарко сунце, како дивно грије. сјајно и 
топло као никада прије. Кроз његову зра- 
ку гледаху како се крвави барјаци вију 
свуда око града. Онај на граду, рек’ би, 
са златним крстом.

*) Сестри на сузу, у заробљеном граду.

Рика топова и плотуни нушака огласише 
слободу! Заори се пјесма од Косова нечу- 
вена. Одбљесци сунца високо се дизаху, а 
с њима и наде храбријех четника.

Загоркиња уз барјак је стала, мијеша 
се са свилним власима. Вилинством је ране 
лијечила. Заогрнула се сјенком барјака.

Чете се причешћују водом са града. Вила, 
плачна од Косова, очи је за члсак скло- 
нила, да пријеђе нросграно поље народне 
историје. Тек се кренула, а осјети туђ 
хладан додир. Тргне се, ал’ њене трббојке 
већ нема . на граду се извјесила туђа зна- 
мења, толико их је не зна ни чија су.

Још се није замирио ехо, страшне грмља- 
вине, још пуши свјежа крв, јунацн непоко- 
пани, сестра плаче над мртвим братом.... 
Ал’ зликовац пружа руку да огима оно 
за чим, ах, падоше те динне главе. Још 
неизбрисану сузу, сустиже нова. врућа, — 
изгоре опече је. по вилинском лицу.

Пита јаву, је ли сан? Гледа, како је 
остављају оне храбре чете Каква гуга. 
Впди соколове како се Ловћену враћају, ра- 
њених ал’ не саломљених крила. Око града 
разлећеле се вране; кукавица једино им 
друштво. Не знају да пред орлом бјеже 
јата врана.

'Гражи вила Гојковицу. да обиђу унаоко 
града. Налазе снопља палих Обилића, по- 
љане су крвљу засићене, сваки камен у 
њој огрезао. гроб до гроба. јунак до ју- 
нака. Сваки јунак насмијана лнца, јер се 
тако свети дједовина. Сваки руку у вис 
подигао. свака рука мача се дохватила, 
свака уста једну ријеч говоре. Не чује се 

гласа до »Освета«. Све су очи на једно 
упрте.

Миле сестре, Загоркиња и Гојковица мла- 
да, извезле се морем и језером. Кад и тамо 
пливају јунаци. »Ми смо стража српскијех 
обала. Не треба им бедема ни лађа, наше 
су их прси освојиле, за њих пале, и од 
сада биће бедем страшан. 'Гврђи бедем но 
икаква сила, живља миса’ но икад до сада «

Иди, нило. »невјести Јадрана«, па јој 
кажи да је сестра наша. Море спаја наше 
српске груди. и њега смо крвљу задојили. 
Земља плача нек не плаче за нас. загр- 
љени славићемо Ускрс.

Лети вила с једног краја другом. похо- 
дећи заробљену браћу. У свакога једна 
иста миса’, у свакога срце од јунака и 
мишице храбра, не челична но што челик 
ломи.

Сулудаста неман тврди градове, прикива 
клинце на капије, ал’ брана све то више 
шкрипи. Капије ће да се отворе... Душанов 
орао над њима ће шнрити своја снажна 
крила !

Под Ловћеном, 15. јануара 1914.
Мо.мчилоПамћење и таленат

У посљедњем броју франкфуртског не- 
дјељногчасписа »Преглед« објављује др. Ер- 
нест Шулце чланак »ПамЂење великих 
људи«, у коме се подробно бави са до- 
брим или управо сјајним памћењем као 
саставним дијелом генија. Постоје двије 
врсте па.мћења: акустично памћење имају 

организатори, војсковође, државници и вла- 
даоци. По правилу обје врсте памћења, 
сливене у једно образују величанствено 
опште памћење.

Најсјајније памћење. које се икад дало 
цри.мијетити код једног државника, имао 
је без сваке сумње Наполеон.

И истакнути научари и.мају одлично 
па.мћење. Лине је на примјер имао особи- 
то добро памћење за имена и облике. 
Ларвин је располагао изврсним памћењем 
за појаве и појединости облика. Кивијево 
памћење обухватило је у чудној мјери 
најразличније ствари.

Де Кондале је и.мао изванредно памће- 
ње. Као ученик добио је у гимназији на- 
граду, зато што је знао на памет пет 
првих књига Енејиде!! (Разумите г. г. Ма- 
туранти. Сарадн.) Исто тако и за пред- 
ставнике духовне науке јесте памћење од 
највеће вриједности. Тако се етичар Тома 
<арлајл одликовао изврсним памћење.м, ко- 
е му је омогућавало да нагомила управо 
невјероватно обиље знања у своме мозгу, 
гако да је он постао не само далековидни 
историчар. него га је обилност матери- 
ала оспособила, да постане у Енглеској 

најбољи теоричар. Он је био у стању, да 
изазове у свом памћењу многобројне стра- 
не разних писаца, које је он само читао, 
а не и проучавао.

Наравко да памћење не мора бити ос- 
новица генијалне делатности. јер има мно- 
го идиота, који се одликују ванредним 
памћењем. Слабим памћењем одликовали 
су се: Њутн, Кант, Хелмхолц и Гете. Мно- 



налог да буде спреман за одлазак у Ар- 
банмју.

Вулкан у Јапану. Десиле су се нове 
вулканске ерупције на острву Сакурашими. 
Становннштво, обузето панико.м, разбјег- 
ло се.

Штрајк у Лисабону. Штрајкачи су из- 
бацили из шина три жељезничка воза. 
Више гутника је рањено.

Генерал Пикар. У Амиену умро је 
бивши фраицуски министар војни ђенерал 
Никар. усљед ране, коју је задобио у па- 
ду с коња.

Нереди у Арбанији. »Албанише Коре- 
споденц« изјављује: Посљедњих дана рас- 
простирале су се вијести о тобожњим кр- 
навим борбама у Арбанији; неке од тих 
вијести казцвале су чак да су Есад на- 
шине трупе освојиле Елбасан. да варош 
букти у пла.мену, да с> мухамеданци из- 
вршили покољ над хришћанским станов- 
ништвом. Са арбанске се стране конста- 
тује. да су те вијести које већином рас- 
простире »Атинска Агенција«, потпуно не- 
основане. Као што се већ зна, у Арбанији 
се сада воде страске партијске борбе, али 
све до сада није дошло до крвавих уну- 
трашњих борба У елбасанском крају бо- 
ри се о власт Есад пашина партија с при- 
сталица-ма Исмаил Кемаловим, чији је по- 
вјереник Акиф паша, елбасански гувернер. 
Можде је при то.ме и долазило до употре- 
бе терористччких средстава, али тек са- 
општења о покољима по ч пуно су изми- 
шљена.

Есад паша и Малисори. »Албанише Ко- 
респоденц« |авља из Драча: Усљед пре- 
говора Есад пашиних с Малисорима, при- 
дружио се велики дио брђанских племена 
сенату средње Арбаније, чији је предсјед- 
ник Есад паша. Већ седам племена посла- 
ло је Есад паши телеграм ове садржине: 
»Поглавари народа свих седам племена из- 
јављују, да се од свег срца с ва.ма слажу 
и моле, да се што прије поставе кајма- 
ками п административни чиновници за 
седам барјака«.

Младотурци и Арбанаси. »Наје Фраје 
Пресе« доноси у телеграму из Драча разго- 
вор свога дописника са Хасан бејо.м из При- 
цјтине. Хасан беј је изјавио, како се нада 
да ће се побољшатп односи између Мла- 
дотурака и Арбанаса, пошто интереси и 
једних и других морају ићи паралелнб. Он 
је најодсуднији присталица пријатељских 
сдноса са Младотурцима, и ако Турци твр- 
де, да је он у своје врије.ме, као члан тур- 
скога парламента, организовао против њих 
устанак на Косозу. За тако што он би 
прије и.мао разлога данас, када је 'Гурска 
изгубила своје европске посЈеде. На до- 
писниково нитање, како он замишља бу- 
дући однос Арбаније према Бугарској. Ха- 
сан беј је одговорио, да има већ више 
година, како су Арбанаси у тијесно.м при- 
јатељству с Бугарима. Разумије се да ће 
се то нријј1тељство и у будуће његовати 
на добро обију земаља, али то још не 
значи, да се не могу одржавати прија- 
тељски односи Арбаније и према другим 
балканским државама. Овоме питању мо- 
раће и будући кнез да иоклони озбнљне 
бриге, и надати се да ће он заједно са 
будућим министарством умјети да нађе 
рјешење, које ће бити повољно за Арба- 
нију. У Арбанији, нарочито у областима 
гдје уиравља Есад паша, влада потпун 
мир и ред. За вријеме турскога режима 
бивало је у тим областима по 15 до 20 
убистава недјељно; а сада. откако ту управ- 
ља Есадова влада, десило се свега три 
убиства и дотичне кривце достигла Је за- 
служена казна. Хасан је увјерен, да ће се 

го мучније него ли слабо памћење осје- 
ћају велики људи, кад снага памћења ус- 
лијед превеликог напрезања мозга посте- 
пено и 1и изненада попусти. Тако се Фе- 
ради већ рано тужи на оскудицу свога 
па.мћења.

Из ове скице излази, да талентирани 
људи треба да и.мају добро памћење.

Експедиција за Јужни Пол
Велики лондо::ски лист »ТаЈ.мс« публи- 

ковао је писмо сир Ернста Шаклтона чу- 
веног енглеског експлоратора. У писму сир 
Шаклтон саопштава да намјерава преду- 
зети једно путовање на Јужни Пол.

Сир Шаклтон ужива у цијелој Енгле- 
ској велику популарност, и своји.м писмом 
изазвао је огромне симпатије и интере- 
совање. Према томе сигурно је да ће Ен- 
глези богато потпомоћи ову Шаклтоно- 
ву експеднцију. Већ су новине донијеле да 
су неки велики енглески банкари уписали 
знатне суме као своју помоћ да се ова 
експедиција на Јужни Пол изнеде.

Шаклтон ће поћи на Јужни Пол из 
неког јужно америчког пристанншта. Из 
Веденског Мора поћиће експедиција тру- 
деђи се да пријеђе са свим неиспитане кра- 
јеве Јужног Пола док не стигне до по- 
стављене сврхе.

Сада је први пут, од како се чине ек- 
спедиције за Сјеверни или Јужни Пол да 
полазе из Америке. Због овога је изаз- 
вано велико интересовање и у са.мој Аме- 
рици.

успоставити потпун ред и мир, чим принц 
од Вида дође у Арбанију.

Аустрија и Италија. Италијански ам- 
басадор у Бечу херцег Аварна конфери- 
сао је дуже врнјеме с графом Берхтол- 
дом. којом је приликом било додирнуто и 
питање о евентуалним нарочитим мјерама 
за одржање реда у Арбанији. У погледу 
Арбаније влада потпун споразум између 
Рима и Беча.

Из Арбаније. »Албанише Коресподенц« 
јанља из Валоне: Лосадашњим исљеђењем 
вођеним над Бећир-бејом и његовим дру 
говима. утврђено је. да је у Цариграду 
скрсјена завјери. која је била веома раз- 
граната и у којој су имали учешћа и 
званични турски кругови. Носљедњих дана 
пристала су овдје уз обалу два брода ау- 
стријског Лојда, на којима је било више 
турских официра арбанашког поријекла, а 
међу њима и рођак Бећир-беја. Жандарме- 
ријски официри, који су овдје строго мо- 
тре на све приспјеле странце, с мјеста 
су ухапсилн те официре и нашли су код 
Бећир-бејово? рођака документа која све 
њих компромитују. Проноси се глас, да је 
посљедњих дана један Лојдов брод. на 
коме је — вели се — било сто турских 
војника, иошао из Цариграда прије него 
што је откривена завјера, и да је проду- 
жио пут за 'Грст, не додирујући нвгдје 
албанска пристаништа.

Против грчких чета у Епиру, које би 
могле да ометају арбанашке трупе у вр- 
шењу окупације, послате су довољне трупе.

У Драч је стигло више угледних арба- 
нашких првака, да изјаве своју солидар- 
ност са Есад пашом. Међу њима је и бивши 
војни министар привремене авлонске владе 
Мехмед паша. Осим њега ту су )ош и 
Азис паша и ХусеЈин Нушед-беј.

Из турске војске. Цариградски лпстови 
објављују два расписа министра војног. 
Једним се наређује муслиманским и тур- 
Ским трупама тачно вршење њихових ре- 
лнгиозних дужности, јер — вели се у 
наредби — војска без религије нема ни- 
какве вредности. Другом се наредбом за- 
брањује официрима, под пријетњом да ће 
бити стављени у пенсију или на пола пла- 
те, да пију по јавним локалима.

Против окупације Арбаније. Силе Трој- 
ног Споразума противне су поморској де- 
монстрацији на арбанашкој обали и при- 
дружиће јој се само ако аустро-нталијан- 
ски ратни бродови тамо оду, како би са- 
чували престиж међународне контролне 
комисије; али су најодлучније противне 
искрцавању трупа или употреби за војне 
операције у Арбанији оних трупа што се 
налазе у Скадру.

»Журнал де Деба« јавља из Берлина*  
Према посљедњим вијестима. стање у Ар- 
банији није толико озбиљно, да би изис- 
кивало војничку окупацију, којој је и 
принц од Вида одсудно противан.

Снијег у Румунији. Велики снијег пао 
је у Букурешту и у цијелој земљи.ТЕЛЕГРАМИ

ЈТуш I. Векицелоса.
Берлин, 16. јануара

Веницедос Је отпутовао у Веч, 
а затим ће ики у Петроград. Бу- 
курешт, Биоград и Содун. - Бечки 
Кор. Биро

Један од бродова ове експедиције поћи- 
ће од Новог Зиланда. а изабраће за своју 
базу Росново Море, у близини до Макмур- 
ског мореуза, који је служио са базу 
Скотове експедиције за Јужни Пол.

Као све друго; тако је и провијант 
орло важан за ово опасно путовање. Сир 
Шаклетон вјерује, да ће своју сврху по- 
стићи за шест мјесеци, и да ће се вратити 
натраг, у Енглеску, маја 1915. гсдине

Шаклтонов помоћник биће и Франк 
Јулд, стари »парадни вук« који Је већ био 
у првој Шаклтановој експедпцији.

Међу члановима ове нове експедиције 
има неколико геолога биолога. Званична 
Шаклтонова експедиција носиће име: »Цар- 
ско британска прскоморска експедиција«.

Сир Шаклтон је новинарима, који су га 
интерјуисали рекао ово:

»Наш Је задатак да почнемо та.мо гдје 
су други стали.

Ако наше путовање буде увјенчано ус- 
пјехом. ја се надам да ће наука да буде 
јако обогаћена.

Ми ћемо поћи из Буенос Аиреса у пр- 
вим дани.ма октомбра 1914. године. Ек- 
спедицију чине 12 чланова. Екипаж на два 
пароброда чиниће 42 човјека.

Сви чланови експедиције мораће да на- 
уче да кувају, и ако тамо носе огромну 
количину конзерви,

Осим тога ми ћемо повести 120 паса, 
од којих ће једни бити из Аљаске, а други 
изСибира, који су навикли на хладноћу«.

Беч, 17. јануара
Веницелос је стигао овамо јуче 

послије подне. Бечки Кор. Биро.

Задужбина ромаиоба.
Петроград, 1о. јануара

Катедрала у спомен тристаго- 
дишњице дома Романова, свечано 
је освећена у присуству Цара. ср- 
бијанског пријестолонасљедника, 
великчх кнежева и великих кне- 
гиња Бечки Кор. Биро.

ЈСоба блада у Лрбанијн.
Валона, 16. јануара

Контродна комисија именовала 
је мјесто бивше провизорне владе 
ову централну владу: шеф. Фејзи 
беј; начелник, Пага; правда, Чако; 
финансије. Гиракузи; просвјета, 
Леф; поште, Нози. Бечки Кор. 
Биро.

Ј*.  ДглКа«.
Петроград, 17. Јануара

Коковцов дао је ручак у част 
бившег француског посланика, г. 
Делкасеа. Ручку је ирисуствовао 
Сазонов, Паши1|. Министар Војни 
и шеф генералшгаба. — Бечки 
Кор. Биро.

Кагошиме. највеће п најљепше вароши 
у јужноме Јапану, нестало је, дакле, као 
и Помпеје: засула Ју је киша од иепела, 
лаве п стијена. Вулкан Сакура-шима уз- 
дкже се на једном острвцу, које има че- 
тири миље у пречнику. Морски рукавац, 
који одваја Кагоши.му од острва, није шири 
од три миље. Снага ерупције морала је 
бити ужасна, када је могла на даљини од 
неких пет миља, колики је размак између 
оба кратера и вароши. и.мати онако силно 
и трагично ДЈејство.

Био са.м у Кагошими у августу 1905., 
када се у Јапану очекивало закључења мира 
с Русијом. Дошао сам тамо нарочито зато 
да се попнем на вулкан. који се уздиже 
на висину од 1200 метара, који је, дакле 
тачно колики и Везув.

Кагошима, чиста, умнвена варош са сво- 
јим карактериствчним кућицама, дражесно 
понизани.м у крај малог залива, била је 
она јапанска варош која је морала да под- 
несе најсуровкје посљедице првог дипло- 
матског додпра из.међу Енглеске п »царе- 
вине сунца које се рађа«. Њо.ме су — као 
вишестољетним главним мјестом покра- 
јине Сатсуме хправљали чланови пле- 
мићске породице Шимасу. господари Сат- 
суме, Осуме, Х|але п Лујчмју-а. Један ен- 
глески држављанпн, неки Рикардсон, био 
је те худе среће да се задеси у околини 
Јокохаме, кад је пролазпо дај.мио или го- 
сподар Сатсуме са својом пратњом. Са.му- 
раји, који су сачињавали ту пратњу, смат- 
рајући да тај Енглез није одао дужно 
поштовање њмховом поглавици, плануше 
гњевом п сабљама га исјекоше на парчад. 
Енглеска затражи да јој се да најсвечаније 
задовољење. Јапан чак и не одговори, али 
и на енглески одговор није се дуго чекало. 
15. августа 1863. појави се изненада пред 
Кагошимом једна енглеска ескадра са се- 
дам убојних бродова, под командом адми- 
рала Кипера Не давши становништву чак 
ни толико времена да спасе го живот, 
ескадра отвори паклену ватру на утврђења 
и варош. Три четврти вароши и сва утвр- 
ђења разорена су за врло кратко вријеме. 
Иза бомбардовања дошла је и друга не- 
срећа тога истога дана духнуо је ураган 
који е разбуктао пожар и доиршио оно 
што гопови ннјесу стигли да учине. Мали 
и слаби јапански гарнизон Јуначки се бра- 
нио с оно топова што пх је имао на 
утврђењима, све док је било и Једног чов- 
јека у животу. На енглеским бродонима 
погинуло је од јапанских топова 63 Ен- 
глеза. а међу њима главом сам командант 
адмиралског брода.

Од тога дана у становништва покрајине 
Сатсу.ма разбуктала се силна и неодољива 
мржња против Европљана и свега што је 
европско. и када је доцније послије пет- 
наест година, готово мирним путем изве- 
дена у средишњим и сјеверним покрајинама 
аристокрагка револуција која је донијела 
данашњи уставни режим, цијела Сатсума, 
с дајмијем Такаморијем на челу, уста на 
оружје; да не да се ма у какве дипло- 
матске и трговачке односе ступа с прокле- 
тим Европејцима.

Кагошима је и по други пут била плијен 
огња и мача, и дајмио Такамори, кога су 
као каквог вука јурили царски војници 
да га ухвате жива или мртва, распори 
себи трбух у шу.ми од канфора, мало даље 
од своје несрећне вароши.

Походио сам у кагошимском гробљу 
гроб посљедњег господара Сатсуме. Он је 

покривен обичном плочом, око које се 
понизало неколико стотина других, таквих 
истих плоча. То су гробнице вјерних са- 
.мураја, који су се поубијали на очи свога 
господара за вријеме тог ужасног устанка. 
Становништво покрајине Сатсуме, које је 
у својој побожности долазило непрестано 
да ода !1)шту гробу Такаморијеву и њего- 
вом невидљивом духу, похитаће да с њега 
скине пепео и лаву. те ће се гроб и опет 
свечано бЈеласати усред зелених канфора. 
Јер и ако је Фудо. бог ватре, за навијек 
разорио главну варош, остало је у по- 
крајини становништно, у чијој ће души 
вјечито живјети успомена на Санга Така- 
морија. јуначког бунтовника.

* * *
Један парни чамац ратне .марине пре- 

везао ме је за непуно пола сата од Каго- 
шиме на острво Сакуру. На западу го.ми- 
лали су се сури облаци, које су пресјецале 
муње. Било је доба када бЈесне тајфуни 
и самртни страх ме Је обузи.мао при по- 
мисли на оно што сам доживио на једној 
јапанској торпедњачи на недЈељу дана ра- 
није, када смо путовали од Кореје ка На- 
гасакију. Али дивна и бујна вегетација 
одагна ми те језовите мисли о тајфуннма; 
на све стране протезала су се непрегледна 
поља од шећерне трске, коЈа су ондје 
ондје просјецали кључали извори; праве 
шуме од канфора, огромни бамбуси и ли- 
јандери; то ватрено острво чинило је на 
човјека утисак као да је донесено из некбг 
тропског краја.

Ноћ проведох у једној гостиончци малог 
острвског села Аримура. настањеног са.мим 
рибаримз. Сви млађи људи били су у рату, 
тс када са.м замолио сопственика хотела. 
да ми нађе за сјутра дан каквог вођа, 
пошто сам рад да се попнем на врх вул- 
канске планине, тај човјек поклони ми се 
дубље него обично и рече ми, како, на 
своју велику жалост. не може да испуни 
мојх жел>у: »Опростићете, милорде, али 
овдјс у нашем селу има још само дјеце и 
стараца, којп нијесу кадри да вуку пртљаг 
до на врх орда. Даћу вам четири или пет 
жена које знају пут«.

У том тренутку угледах једног поли- 
цијског стражара гдје улази у хотел. У 
унутрашњости Јапана ни један странац не 
може ни за један сат умаћи будно.м оку 
полиције. Видјевши ме, позорник се узе 
клањати и разбирати за моје драгоцјено 
здравље. Да не бих п даље мучио тога 
службеника јанне безбједности, одмах му 
показах свој пасош. Утисак што га јс тај 
пасош на њ учинио био је чудесан: пот- 
писи Тога, Кодаме, Ногија морали су му 
се учинити као нека небесна свјетлост, 
која га је засјењибала. То су била имена 
трију божанства. Позвах позорника на 
вечеру. да мало с њим ћаскзм, јер је при 
лично добро говорио карактеристичнИм 
енглеским језиком. Причао сам му неке 
епизоде из опсаде Порт-Артура, а он је 
моје рИЈечи преводио па јапански присут- 
нима који су ме били окружили Све слу- 
жавке хотелске скупиле су се око мене, 
желећи да виде Енглеза, који је бпо оче- 
видац њиховог великог рата! За тај че- 
стити свијет сви су Европљани Енглези; 
и.мао сам муке док сам им објаснио да 
сам Игалијап и да ме никакве сродничке 
везе не спајају с људима који су их бом- 
бардовали 1863.

Сједјели смо до неко доба ноћи. У рану 
зору пробуди ме неки сребрн смијех. То 
су се смијале служавке, које су ми прсгом 
упирале у оног позорника. Он је па ве- 
ранди постројавао жене што ће ми биги 
вође и несити мој пртљаг. На глави су 
имале рубац, који их Је штитио од сун- 
ч те жеге, на себи ки.моно, а на ногама 
гете. Дежмекасте, широких леђа, изгледало 
је да су се могле такмичити са Самсоном 
у ношсњу бремена на леђима. »Та биће 
ми довољно двије«, рекох позорнику »Не, 
одговори ми, узмите три. Једну, да носи 
шатор и покриваче, јер ако вас ухвати 
магла илн ураган, мораћете да ноћ прове- 
дете тамо горе; друга ће носити храну, а 
трећа ће служити да њих смјењује«. При- 
стадох на његов предлог: Јапанци су уви- 
јек добри организатори. За трен ока на- 
пунисмо бамбусове котарице и гимнастич- 
ким корацима к -енусмо се на пут, поз- 
дравл>ани одушевљеним »сајонара«.

Небо је било велро а ваздух потнуно 
чист. У добу тајфуна на Жутом Мору или 
је потпуно ведрина без и најмањих испа- 
рења или су тако густе магле да се не 
може ни на један метар даљине нидјети. 
Ишли с.мо земљиштем, које је било пуно 
угашене лаве и стијена и врелих и сум- 
порових извора. Овдје ондје види се тек 
понеки ба.мбус или лијандер. На врху пла- 
нине спазих бинокло.м лак облачак од 
дима. Почесмо се пети уз брдо једно за 
другим под јаком сунчаном прилеком; сје- 
тих се Везува; али видјех да је пут на 
Сакуру куд и камо тежи и опаснији. По- 
слије два сата погледах на анероиду и 
видјех да с.мо били на 700 метара висине; 
напријед још пола сата доцније жене, 
пошто су се тихим гласом нешто поса- 
вјетевале, наједаред стадоше и, пошто ми 
се дубоко поклонише, спустише се на 
плочу од лаве. »Дан десу ка?« упитах их 
ја, што је значило: Шта значи то? »Нани



ка тебетај« одговори једна од њих: »Мо- 
ра.мо ла једемо«.

— Добро, једите и одморите се до миле 
воље.

Из једне кутије од картона жене изва- 
дише неколико великих лопти куваног пи- 
ринџа, који је био посут прахом рибе 
осушене на сунцу. И.„. узеше жвакати! Ја 
сам дотле посматрао дивну панораму што 
се протезала пред мојнм очима. Острво 
лежи у дну једног пространог залива који 
је дуг 40, а широк 20 миља. На западу 
бијелиле су се кагошимске кућице, а на 
југу, на уласку у залив. уздизали су се 
руменеђи се од сунца. врх вулкана Кајмон- 
даке и врх вулкана Киришиме. Дубоку 
гишину реметила је кад и кад потмула 
подземна тутњава.

У подне, послиЈе пет сати хода стигосмо 
до на врх. На сјеверо-западној страни на- 
ђох мали угашени кратер који је непре- 
стано мировао од оне страшније ерупције 
у 1879; дубок је стогинак метара. На ју- 
гоисточној сграни обиђох ивице кратера. 
који још ради. Пошло ми је за руком да 
се спустим у његову унутрашњост око 
150 метара што сам контролисао на ане- 
риоду; даље нијесам могао ићи, јер су ме 
сумпорна испарења почињала до гуше. Са 
ивипа кратера оне три жене су ме дози- 
вале, престрављено машући рукама.

Једва се успужах и изиђох на земљиште, 
које је било од самог пепела и лаве. Тада 
видјех зашто су ме моје носачице и во- 
диље онако преплашено дозивале да се 
вратим. Море од облака дизало се оздо и 
обавијало цијелу планину То је била магла, 
ужасна љетна магла жутог мора. Узех да 
се савјетујем са самим собом: до ноћи још 
наићиће вЈетар и рашчистити ту маглуш- 
тину. Али ако би с вјетром дошао циклон, 
онда ће тек бити несреће. Потребно је 
дакле наћи какво склониште са сјеверпе 
стране, да би се преноћило.

Бацих један поглед на бусолу и онда 
се одмах кренусмо у сјеверном правцу. 
Пролазили с.мо покрај многих пукотина 
у земљи, које су се димиле, и послије јед- 
ног сата хода нађосмо лијепо склонишге 
под једном стијеном. Магла поче нас уви- 
јати, те осјетисмо хладноћу. Од 35 сте- 
пена у хладу термометар се спустио на 
10 степени. Резапех шатор и, страхујући 
од вјетра. утврдих га с неколико каменова.

Вече нам је прошло брзо. Шатор се 
разлегао од веселог смијеха мојих трију во- 
диља, које су се смијале мом ружном ја- 
панском изговору; али су у тај свој сми- 
ех, у го своје исмијавање, умјеле да унесу 
толику драж, толико поштовање! И како 
су биле веселе док су спремале вечеру на 
шпирптусној справи! Вечерали смо кува- 
ног пиринча с пилетином. конзервиране 
рибе, чаја. вискија и саке-а.

У том гренутку не бих се био усудио 
ни да помислим, да ће се послије неких де- 
вет година оне падине вулкана, што су 
биле онако мирне и гостољубиве, наједан- 
пут отворити и да ће из њих посукљати 
море од ватре које ће прогутати Ари-Муру 
са свима њсговим становницима и разо- 
рити дивну и веселу Кагошиму.

*

Магла се разишла у освигак. За три 
сата сиђосмо здраво п весело у Ари-Муру.

Лоренцо д’ Ада

ПРОСВЈЕТА
Припрема за I. пјевачку славу

Срба пјевача.

Јављају нам и.м Сомбора: Свп одсјеци 
приређивачког одбора развијају живу акци- 
IV. како би осигурали успјех ове значајне 
културне славе српске. Ових дана је одр- 
жао сједницу одбор за смијештање гостију. 
Ријешено је. да се умоли управа општине 
основних школа. женске и мушке препа- 
рандије. више дјевојачке школе, вјежбао- 
нице, интерната и Срп. Читаоннце, да 
уступе просторије за смијештање гостију. 
У овим дворанама ће бити смјештени гости, 
и то у засебним зградама пјевачице са 
својом пратњом. у засебним зградама пак 
пјевачи Код пјевачица ће у свакој дворани 
по два члана Женске Задруге бити дежурне 
домаћице, а код пјевача вршиће ову дуж- 
ност мушки чланови приређибачког одбора. 
Свака дворана код женских имаће по једну 
послужавку, а код мушких послужитеља. 
који ће стајати на услузи гости.ма. Осим 
тога обићиће чланови Женске Задруге све 
породице и домове и замолиђе. да по мо- 
гуђству приме у стан госте. Овамо ће се 
се смјестити изасланици и заступници ли- 
стова и разних установа. Чим се сазна 
броЈ’ г.-рнјављених пјевача и пјевачица, од- 
мах ће се постарати за потребан број по- 
стеља и осталог нужног намјештаја.

Финансијски одбор ће ових дана држати 
сједницу, да ријеши наруџбину плаката. 
дописница. спомен плакете и градњу пје- 
вачке арене. Овај ђе се одбор обратити 
циркуларном молбом на све српске уста- 
нове, да ма и најскромнијим прилогом 

притекну у помоћ, пошто је организаци- 
они рад Савеза и приређивање пјевачке 
славе општа српска ствар, од које ће по- 
тећи општа корист за културни напредак 
наш.

Новинарскн одбор ради на уређењу вођа 
кроз Сомбор, у коме ће биги кратак опис 
Сомбора, његова прошлост и садашњост, 
његова улога у животу народа српског, 
даље све оно. што је сваком госту по- 
гребно знати у вези са славом.

Овдје се дакле у центруму ради, а.ш сав 
тај посао остађе без успјеха, ако се пје- 
вачи и са стране не одазову са исто то- 
лико љубави, са колико се овдје у цен- 
труму прионуло послу. Управа Савеза и 
овим путем моли све пјевачке дружине, да 
свој долазак, број учесника. пут којим до- 
лазе и кад стижу, које пјесме мисле пје- 
вати. најкашње до 1. фебруара г. 1914. 
неизоставно прИЈаве. Ваља исходити по- 
пуст код жељезничких и паробродских 
управа, ваља набавити постеље и све оста- 
ло потребно за преноћиште и тако даље. 
Ако учесници не пријаве свој долазак бла- 
говремено, све ће то бити немогуђе исхо- 
дити и набавити, те ако ток цијеле славе 
не буде текао у потпуном реду, имаће 
учесници себи то да припишу; Ваља да се 
пријаве пјевачка друштва већ и за то што 
прије, да би им се послале паргитуре за 
заједничке пјесме, које треба да се добро 
увјежбају, како би ова слава била, не 
празно весе.ве, него права културна слава 
високога степена.

Кочиђево вече. Пишу нам из Биограда: 
Неколико књижевника другова тешко обо- 
љелог нашег књижевника г. Петра Кочиђа, 
приредили су синоћ 9. ов. м. у Срп. Краљ. 
Нар. Позоришту Кочићево кече са бира- 
ним програмом.

У програму су билеове тачке: 1. Бинички: 
Еквиноцијо, увертира. 2. Кочић: »Из књиге 
староставне Симеуна ђака«. 3. Христиђ: 
Ненија, симфониЈСка тужбалица. 4. Кочиђ: 
Пјесма младости и 5. Кочић: Јазавац пред 
судом.

Позориште је било дупком пуно, а п 
програм је изведен врло добро. Особито 
се одликовао у улози Давида Штрпца г. 
Тодоровић, представивши нам прави тип 
љутог крајишника, којп трпи, страда и 
опет се животу и животу и слободи нада. 
Тужбалица Христићева и пјесма младости 
Кочићева, које су слиједиле једна иза друге 
добро су се попуњавале. јер Кочић рије- 
чима — пјесмом тужи за својом изгубље- 
ном младости, Христић тужп тоновима — 
музиком. У тој пјесми видимо, како је 
силна и дубока Кочићеза »жал за младост«, 
да се послужи.м ријечима Боре Стан- 
ковића, како он очајно оплакује своју 
младост која га оставља, али на жалост 
ми од неког времена ево жалимо и ње- 
гову младост и старосг — његов живот, 
који се лагано али сигурно гаси.

М. Р. П.

Старо српско право Напнсао Јеврем 
Герасимовић, Београд 1913. Штампарија 
код »Просвете«. Цијена 2 дин. стр. 94.

У овој концизној студији писац је дао 
врло прегледну слику о српском државном 
уређењу у Средње.м Вијеку.

Књига |е подијељена у четири одЈељка. 
У нрвоме се одјељку говори о распореду и 
својини земље, државним областима, жупа- 
ма, селима, градовима, трговцима; о приват- 
ној непокретној својини, државној, власте- 
оској, црквеној ч др. У другом одјељку гово- 
ри се о народу: слободни људи, властела, 
више свештенство. владалац. Тређи је по- 
свећеп излагању организације свјетовне и 
црквене власти и о разним врстама судова. 
У закључном одјељку говори се о вјери, 
трговини и међународном праву.

Млади писац успио је да овај обиман 
материјал лијепо среди и пружио читао- 
цима могућност да добију тачну представу 
о уређењу наше старе државе.

Прије неколико дана у.мро је у Паризу 
Франси де Презансе, велики француски 
политичар, стални извјестилац за буџет 
француског министарства ииострлних дјела.

Његовом смрђу Француска губи извр- 
сног политичара, којисеумио уздићи над 
свим интригама и ситним погледима и 
створити широк круг поштовалаца и међу 
својим политичким противницима.

Племић по рођењу. пјесник по осјећању 
високо културан човјек. ипак је имао ве- 
лике љубави према народу и његовом кул- 
турном напретку.

Његова политичка борба отпочела је 
доцније. пошто је пуних десет година 
провео у разним дипломатским звањима.

У тренутку кад је његова дипломатска 
каријера показивала да ће досгићи врхунац, 
напустио је дипломатију, и отишао у по- 
литику.

Поред свих својих сјајних дарова није 
могао одмах да уђе у политичку странку 
према којој би имао симпатиЈа. Он је 
морао да дуго ради, док се истакао и за- 
узео најугледније мјесто.

Његови први политички чланци, које је 
»Фигаро« донио, одликовали су се поред 
стилске сјајности, ријетком логиком. ду- 
боким познавањем стнари и објекгивношћу.

У почетку је писао чланке о унутраш- 
њој француској политици Послије је пре- 
шао да се бави спољном политиком, у 
којој је отпочео своју каријеру.

Француска републиканска странка при- 
вукла га је себи. На прошлим изборима, 
на којима се кандидовао као носланик. он 
је побиједио противнике, чији је аутори- 
тет био јак и који су према дотле непо 
знатом Презансеу пзгледали као богови.

У првом сјајном говору држаном у фран- 
цускоме парламенту о буџету министар- 
ства спољних послона учинио је, да му је 
идуће године повјерено мјесто извјестиоца 
за буџет министарства спољних послова.

Када је избила позната Драјфуосва афера, 
он се приближио социјалистима.

Од тада се стално кандидовао као со- 
цијалистички носланик. и стално је биран 
за француски парламенат.

Последњи његов чланак у »Тану« био 
је о балканским догађајима. У њему је 
заступао и доказивао да Европа треба 
Србији да створи излазак на Јадранско 
Море

ПРИВРЕДА
За пољску привреду и сточарство у 

Босни и Херцеговини Пољопривредни 
савјет у Босни и Херцеговини на сво 
ме састанку претресао је предлог о 
подизању пол>ске привреде и нредлог о 
сузбијању болести домаће стоке. Првим се 
предлогом тражи зајам од 4.500.000 круна, 
којим би се у току 5 година набавило за 
1,450.000 круна приплодних бикова. за 
200.000 круна приплодних нерастова и кр- 
мача, за 100.000 приплодних овнова и за 
500.000 приплодних пастува На одржавање 
пастувских станица утрошило би се 800.000 
круна. Остатак од 600.000 круна утрошио 
би се на оснивање пол»опривредног инсти- 
тута и на отварање нових пољопривред- 
них станица.

У погледу сточарства гајиће се пицгав- 
ска, ечталска и инталска говеда. Српске 
свиње ће се укрштати са домађом расом, 
али само у крајевима, који извозе дебеле 
свиње. За домаћу потребу гајиће се ен- 
глеска пасмина. Од коња и оваца гајиће 
се домаћа раса. У мјесто ангорских коза 
гајиће се санска и ст.олноградск .

Српска Централна Банка за Приморје. 
Пишу нам из Дубровника: Почегком ове 
године основана је у Дубровнику ова банка 
са главницом од 500.000 К. а осниваоци су 
јој Савез српских привредних задруга на 
Приморју са свим његовим задругама, п 
Српска Централна Банка за Босну и Хер- 
цеговину. Упис капитала је сјајно успио, 
премда се је радило скоро без икакве ре- 
кламе, те је капитал био преуписан око 
200 тисућа К. тако да су осниваоци снн- 
зили уписане удјеле.

Задатак банке је у нрвоме реду цен- 
трализација српске привреде на Приморју, 
те је банка одмах у почетку преузела на 
себе лијепо развиЈ'ене послове Централне 
касе српских привредних задруга, која је 
до сада према својим скромним средствп- 
ма. била новчана матнца српских привред- 
них задруга. те нова банка има да развије 
тај започети рад.

Органи банке су се овако конституирали: 
предсједник: Др. Антун Пуљези, градоначел 
ник Дубровника и велепосједник, Дубров- 
ник; потпредсједник: Дуко Маркиз Бона, 
предсједник Савеза и велепосједник; дирек- 
тор: Др. Милорад Недељковић, директор и 
члан управног одбора Српске Централне 
Банке за Босну и Херцеговину; чланови: 
'Борђо Драшковић, трговац, велепосједник 
ч члан управе Српске Штедионице у Ду- 
бровнику; Антун Сухор, управитељ покра- 
јинске болнице и члан управе Савеза; Ђуро 
М. Марић, секретар и главни ревизор Са- 
веза у Дубровнику; Мирко Комненовић, 
посједник и управник Српске Креди^не 
Задруге у Херцегновоме; Душан Амановић 
начелник, трговац и члан управе Српске 
Кредптне Задруге у Книну.

Савјет: Александар М. Бесаровиђ, трго- 
вац и велепосједник. потпредсједник Срп- 
ске Централне Банке за Босну и Херцего- 
вину у Сарајеву; Димитрије Д. Кочевић, 
трговац и велепосједник, члан Српске Цен- 
тралне Банке за Ббсну и Херцеговину у 
Сарајеву;'Борђе Јовановиђ, трговац и пред- 
сједник управе Срчског Кредитног Завода 
у Тузли; Јово Радетић, трговац и члан 
управе Српске Централне Банке за Босну 
и Херцеговину у Приједору; Др. Рудолф 
Сарделић. адвокат, правни консулент и ре- 
визор Савеза, Котор; Др. Филип Дазаревић. 
лијечник и члан управе Српске Бокешке 
Штедионице у Котору; Гојко Татовић, на- 
челник и управник Рисанске Кредитне Зад- 
руге у Рисну. Надзорни одбор: Васо Ри- 
стић, директор Српског Кредитног Завода 
у Гузли; Михајло Букиђ, вицедиректор 
Српске Централне Банке у Босни и Хер- 
цеговину у Сарајеву; Петар Лукетић, тр- 
говац и благајник Српске Кредитне За- 

друге у Будви; Јово Тошовиђ, књижар у 
Дубровнику, Јово Перић. благајник Срп- 
ске Кредитне Задруге у Кистањама; 'Борђо 
Доброта. благајник Српске Кредитне Зад- 
руге у Скрадину; Јово Бериђ, књиговођа 
Српске Кредитне Задруге у Книну. Цен- 
зорски одбор: Димитрије Бубало. трг.; Јово 
Бердовић, трг.; Стево Љубибратић, трг.; 
Божо Мартиновић. пбсједник; Милишић, 
трговац и члан управе Српске Штедионице; 
Иво капет Папи, велепосједник члап уп- 
раве Српске Штедионице и члан надзор- 
ног одбора Дубровачке Трговачке Банке; 
Божо Пилато. велепосједник и члан управе 
Српске Штедионице; Васо Милишић, трго- 
вац; Вицко А. Свилокос, посједник и чи- 
новник Дубровачке Паробродарске Пловид- 
бе; Перо Шутић. посједник и члан управе 
Првог Далматинског Трговачког Друштва; 
Иво ПЈуберт, тргонац; Јово Тошић, књи- 
жар сви из Дубровника. У свим мјестима 
Далмације банка има сво.е поузданике.Стал- 
ни повјереник управе: потпредсједник Дуко 
Маркиз Бона; директор; Др. Милорад Не 
д-?љковић; замјеник директора, Аугуст Мин- 
чек. У свим мјестима Далмације и осталога 
Приморја банка има своје изравне везе и 
представнике. Обавља све послове, који 
засјецају у балкански дјелокруг. Најтоп- 
лије препоручујеме ову нову српску уста- 
нову свим нашим пријатељима за оне по- 
слове које би имали на Приморју.

КРАЈБ. СРП. ТРГОВАЧКА АГЕНЦИЈА
У Александрији (Егинат)

Аеспсе СоштегсјаЈе (1п Воуапше (1с Ме
АБЕХА^БК1Е, Е&ур1е.

Адреса за телеграме: УеШсћ АЈехапбНе.

Нсдјсљни извјештај са Александријскор трра
ВОЛОВИ:

заостало остмо у
ИЗ нзпр.нел.*  увезено: заклано: карзкт.

Србије
Турске
Сирије (Бајрута) — 52 52 —
Др. земаља(Кипра) 28 28
Домаћих — — — —

Цијена је овчетини на велико у кланици 
динара 1.85—2,05; говеђини 1,80 — 2,— — 
ока меса.

ЦЕРЕАДИЈЕ (за 100 кгр.):
Пшеница 22,50; Јечам 17,50; Кукуруз 

16,50; Пасуљ 25* —50. динара.
Трошкови износе 3,10--3,30 динара на 

100 килограма до Александрије. Горње су 
цијене франко бордо.

БРАШНА:
Руско: № 0 30 —, № I 29—; 1М-г II 28—; 

И-г III 27— динара;
Румунско: 1Ч-г IV 28,— ; Њг III 27,—; 

П-г II 26,—; №-г I 25,— динара;
Бугарско »Сила«: Х-г 0 —,—; И-г I, 

—,—; Њ-г II —П-г III —,— динара;
Српско:Х-г 0 —,—; 1Ч-г I —,—; Њг II 

—; Г9-г III —*— динара.
Трошкови су 3 3,10 на 100 килограма.

Горње су цијене сИ Александрија.

СИР и МАСДО (за 1 кгр.):
Качкаваљ 1,60—2,30 дин.;
Обичан сир 1.25—1,35 дин.;
Масло 3,—3,25 динара.
Трошкови су до Александрије 7—8 дин. 

на 100 килограма. Царина 8’ .,°(, од ври- 
једности.

РОВА КОЈА СЕ ИЗВОЗИ ИЗ ЕГИПТА
КОЖЕ:
Коже (према квалигету):

Врсте хожс: килограм динара: тсжина у хгр.

Бистрице 3,15—3,20 » 3—7
Суве волов. 2,80—2,90 » 8—20
Сољене 1,55—1,75 » 6—25
Пријесне 1.15-1,20 » —
Суве бивол. 2,70—2,80 » 4—15
Сољене 1,50—1,60 » 6—25
Пријесне 1,------1,05 » —

Коже се мјере без главе, ушију, рогова, 
ногу и репа. Трошкови до Србије износе 
8—10 динара на 100 килогррма. Могу се 
купити коже српских волова који се овдје 
увозе. За све остале информације обра- 
тити се директно Агенцији.

Горње су циЈене кожа постављено на 
лађи у Александрији. За све информације 
обратити се Агенцији.
ПАМУК и ПАМУЧНО СЈЕМЕ (за 100 кгр.):

Памук I врста 225; II врста 210; III вр- 
ста 205; IV врста 195; V врста 170; VI 
врста 135 динара;

Памучно сјеме (котон) 100 килограма 
2Г5О динара.

Велика је оскудица у стоци. Стока се 
тражи и то дебела; плаћа се 70—80 дин. 
од сто килограма живе мјере.

ПпЛЛОЈр Рр једа” кућни намјештај пот-
11рЏЦ(1Јџ џО пуно очуван, по умјерену 

цијену, ко жели нека се обрати на адресу 
бр. 68. Баја Пивљанина улица б. 1. 2—2.

Штампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник Радомир Орлински Кривокапиђ


