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Ц И Ј Е Н А:

за Црну Гору на годину 10 иерп.. на по год. 
5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА Црну Гору БРОЈ 10 ПАРА
ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ

АДРЕСА:
„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

А Ц К Е 8 8 Е:
„Ујезтк*  Сенј^п^ (Мотепе^го)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника* 
\ ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОгЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

КОЈОМ ЈЕ .

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ

ОТВОРИО СЈЕДНИЦЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ САЗВАНЕ У ПРВИ РЕДОВАН САЗИВ

НА ДАН 29. ЈАНУАРА 1914. ГОДИНЕ

НА ЦЕТИЊУ

Господо Пародни Посланп цп,
Особито еам радостан што данас први пут послп.је 

два тешка рата п великих срећних псторнских догађаја 
нз мннуае двије године впдп.м око себе сабране пред- 
ставнике драгога Ми иарода, које поздрав.љам срдачпом 
добродошлицом.

У овоме тренутку одајмо најприје хвалу Творцу. 
иод чп.јом је заштптом наша Отаџбппа пзашла побједо- 
поспа пз борбе за слободу браће у Отоманској Пмперпјп. 
('јетимо се вјечптом захвалпошћу и прпзпање.м пашпх 
хероја, који на Мо.ј позив полетјеше у евети бој и одгово- 
рише очекпвањима. која Мој парод и Ја у њп.х полагасмо.

Господо Пароднп Послапицп,
Десетог анрпла прошле годпне свршп се страшии 

вјековпи бој Црпе Горе са 'Гурском. Тога дана рука црпо- 
горека истаче Душапову заставу с орло.м па преотетом 
Скадру, потоњем бедему и знаку турског освојења. Срп- 
ство се ослободп испод 'Гурака од Мора до Дунава. У 
томе шестовјековпом двобоју еа Турском море се паше 
крви пролпло. У њој се утоппо безброј пашпх јунака. 
Слобода и љубав домовипе и жеља за потлачепо.м бра- 
ћом бпјаху огњиште, пз којега ,је Црпа Гора црпјела 
своју одлучност и љуту ватру издрж.љивостп у одо.ље- 
вању мука. У истинској побожностп, братској п спнов.љој 
.љубави ускликиимо паши.м мучепицима: вјечпа ва.м успо- 
мена п слава! А слава п хвала иреосталпм јунацпма, 
којп својим побједопоснп.м бар.јаци.ма прошпрпше п оби- 
.љежише међе наше кршне поетојбпне п ко.јп па.м руку 
у руку поставише драгој посестрими Србијп, са којом пас 
нпкада ништа пеће раздвојити.

Захва.љујући Богу п иашем јуиачко.м прегпућу, 
доживјесмо давно очекивани дан. Паше су тековпне 
зиатне, ма да су окрњене от.мпцо.м Скадра — том непз.ље- 
чпво.м раном свакојега српског срца. Скадар на.м нпје 
био истргнут једном руком. Пред много њих мп с.мо га 
моралп уступити у кориет одржања европскога мпра п 
да бп с.мо очували остале тековине српског оружја.

Пенад.машан је био наш војник у овоме рату, јер као 
да је уиапрпјед зпао да се његов дуготрајпп мегдан са 
Турчпном за увпјек прекида, те је на њега урођеном му 
храброшћу насртао и без уз.мака га тамапио. Ни шанац, 

пп жпца, пп куле и градовп ппјесу га заусгав.љали. Топу 
се ругао. а саб.ље п бајопете рукама је кршио. Хтпо је 
да његов јуначкп супарнпк попеее собом утисак од 
његова вптештва п храбрости.

Као крплат са боеанске границе до пред сами 
Прпзрен. с једне стране, у двадесет п два дана претрчао 
је сав простор Мој внтез Црногорац. освајајући Плевље, 
Бијоло Цо.ље, Боране, Плав, Гуспње, 1’ожа.ј, Пећ, Дечане 
п Ђаковицу, еве без почивка п из једнога маха. С друге 
стране, у јупачком полету заузеоје цијелу долппу Бо.јане 
са обало.м Јадранскога .Мора до града Љеша и Крајину 
са Језером. П1тојем п Бардањолтом до Висова Тарабоша, 
да отуда папада Скадар, док га нп.је на предају прпну- 
дпо. Далеко бројно падмоћнп.јп шшри.јате.љ у овоме про- 
стору пред њп.м је узмпцао.

Да пнје оваквп прегалац Мој Црногорац, зар бп 
неуморап освануо у Мптровицп да Коеовом п ('коп.љем 
корача п лако стигне у Кумапово п отуда на висове 
око Брегалппце, да удружен са браћо.м пз ('рбије п еа 
храбрим Грцпма. достојпп.м Јеоппдпнп.м потомцпма. казни 
четвртога савезппка, нашег заблудјелог брата Бугарпна, за 
покушапу отмпцу крвавпх савезпичких тековппа.

Кроз све те борбе п пскушења Мој Црногорац је 
без пггедње крв пролпвао. Просго му било српско млп- 
јеко. Једпо.м ее жпвп п умпре.

Б.тагословОМ свете српске слоге мп с.мо побиједплп. 
<’ав(‘з са Кра.љевипама ('рбијо.м п Грчком бпо ,је у оба 
рата њп.ма п нама срећап п успјешап.

Господо Народни Иослапици,
Глас топа. који је у п.ме Балкапског Савеза Црна 

Гора код Подгорице прва пспалп.та протпву Турске, 
од’|(ч,ч1уо је у грцп.ма спнова Отаџбиие у далеким пре- 
коокеанскп.м зем.љама. Већпна њих похита под свој 
пепобједпви барјак да се жртвују за елободу браће, а 
опп, којп спрпјеченп немаштпном не могаху доћи да 
крв сво.ју пролију с браћо.м сво.јом, напрегнутошћу своје 
патрпотске душе и топлп.м молитвама Богу пра- 
ћаху напредак своје миле Отаџбине, п тако показаше да 
Црногорац вазда у душп носи миеао п жел.у за својо.м 
ми.том Црно.м Горо.м, ма колпко од ње, силом прплика, 
бпо уда.љен.



Под пашп.м барјацпма бројалп смо доста паше 
јупачке браће пз скоро евијех с.товенеких крајева. Долет- 
јеше пам најпријс пз гусједпе п ми.те на.м Боке Которске, 
зати.м пз Далмацнје. Босне п Херцеговипе, Хрватске, (’.то- 
веначке, Чешке и 1’успје, да помогну осгвареи.у наших 
пдеала. пе ња.тећп за ту узвпшену цпје.в своју п.темениту 
крв. Док родо.т>уб.т>ем проњете пмеиоване зем.т.е упућиваху 
евоје младе сипове па паша бојпшта. дотле њпхово ета- 
повнпштво богатим хрпшћаискпм милосрђем притицаше 
у по.моћ спрочадп.ма па.тпх бораца п одашп.Ђаше своја 
удруњења да његом п в.јештпном помогну паше.м рање- 
иику. У име Моје п ваше пз.јав.вујем поменутој нашој 
браћп дубоку захва.тноет, коју у пе мањо.ј мјерп дугујемо 
п хришћанској потпори п мп.тосрђу Друштава Црвеппх 
Крстова евију просвп.јећенпх народа.

Господо Пародни Посланици,
Г>ог је подарпо паћеиој српској душп с.тогу п с.то- 

боду за којом ,је толико в.јекова вапп.та. Црна Гора п 
Срби.ја \ топ.том међусобном загр.вају ојачане су хп.ка- 
да.ма ос.тобођених Грба. који ће ее кроз кратко вријеме 
так.мичпти у јунаштву п ку.ттурном напретку са браћом 
о(‘Лободнте.Ђпма.

Момци српскп пз Старе Србп.је. Маћедоније п Зете 
неће јунаштвом пзоста.јатп пза браће пз П1умадије и 
Црпе Горе. Добптак па.м ,је обп.тан п зиачајап. Он на.м 
.је.мчи иоуздану будућност.

Господо Народни Послапици,
Мпр у Кукурешту. до којега се је дош.то пос.тије 

ња.Ђења достојног рата међу савезницпма, уз мудру са- 
радн>\ п помоћ правос.тавне 1’умуни.је ударпо је основе 
повоме реду па Ба.ткану п обезбпједпо је паше нацпо- 
на.тне интересе.

Пред па.ма се сада отвара недог.тедпо поље ку.т- 
турнога рада. Нове ратпе тековипе оптерећавају пас повп.м 
дуњноетпма п тешкп.м задатцпма. За уснјепшо вршење 
петпјех потребпп су па.м нови свјењп извори народие п 
дрњавне спаге. ко.јо.ј ће нас одвестп еамо с.тободна утак- 
мпца сви.јех родо.т>\бпвпх епнова Отаџбпне. Од свијех пас 
трањп се сада више по пкада много во.ђс, предапости 
општем пое.ту, међусобне .т.убавп и п.тана у раду. ко.јп 
не с.мпје да пск.т>учу,је нпчп.ју проевп.јећгпу по.моћ, ппчп.ју 
па добро Отаџбпне упућену контро.ту. Мо.ја В.тада, ко.ја 
уњпва Моје пуно повјерење, п ко.ја у заједницп са Мном 
у.тање све сп.те да Зем.ву, пстрошену п за.морену ратпп.м 
теготама, брзо поведе путу опорав.т.ења и наиретка, из.то- 
њпће ва.м програм евојега рада. Ја и*  пада.м да ће та.ј 
програм. као пзраз стеченог пскуетва п као је.мство 
пашега унутрашњега спањења па савремевп.м под.тогама, 
напћп па ваше одобрење п потпору, која је иеоиходна 
за његово правилно пзвршење.

А.тп прп.је свега дуњност је и Мо.ја п Ваша. Го- 
еподо Пародпп Пое.танпцп. да ее побрпнемо: за сирочад 
погппу.тпх .јупака, за издрњавање у рагу онеспособ.вених, 

за одужење народу њртава у имању, ко.је је тако весе.то 
прппоспо Отаџбиип, п да се уредп п потпомоње пасе.Ђење 
у новодобнвени.м об.тастпма. Упоредр са тијем једна је 
од најпречпх пашпх брига наша војека. њепа спре.ма п 
обука. завођење ета.тнога кадра у њој, јер јака, евп.јем 
савремепим потреба.ма снабдјевена п од.тично пзучена п 
дпсцпп.тпнована во.јска, пајпоузданије ,је је.метво наше 
безбједностп. пашега мпрнога развпћа.

1’јешење чпновничког пптања п уређење стања 
васпптача нашег подм.татка такође не трпе одлагања.

Моја ће ва.м В.тада још у овом сазпву под- 
нијетп закон о пнва.тидпма, закон о насел>ен>у. закон о 
цептра.тној управп, закон о чиновнпцима грађанског реда, 
закон о народнпм шко.тама, закоп о админнстратпвној 
подје.тп зе.м.ве, закоп о општппама. п др.

У сагласности е ва.ма Моја ће В.тада наетавптп 
тешкп рад опорав.вања п спре.мања Зем.ве. (' обзиром на 
многобројпе задатке пзнутра п с по.ва. које па.м донпјеше 
срећнп добптцп оруњ.ја п рато.м пзмпјењене прп.тике, тај 
ће рад све пас статп много труда. Ваша мудра увпђав- 
пост п јака во.ва, да Мене п Владу озбп.впо помогнете 
у раду на корист Отаџбппе, крунисаће дје.то пашпх зајед- 
нпчких папора.

Господо Народни Послаппцп,
Впсоко ,је уздпгпут барјак подм.тађене рато.м про- 

ширепе Црне Горе. На њем вазда остаје псппсана мпсао 
Мојега Дома, која ,је њпвотворпа мисао пашега п.темена, 
а ко.ја нас је кријепп.та у црнпм дапп.ма мука. Успјесп 
оруњја српских кра.вевипа оче.тпчпше ту мисао у ерцп.ма 
свијех нас п загријаше је пово.м ,још чпсти.јом вјером 
у пашу снагу, у пашу будућност. Одбрапа добптака п 
да.вп пацпопа.тпп успјесп завпепће са.мо од ста.тпог за- 
једпичког рада са братском Србпјом п од традициопа.тпе 
вјерпостп пашо.ј моћној заштптнпци Русијп.

Господо Пародлп Посланпцп,
Нашп су одпоеп са свпје.ма другп.м дрњава.ма 

псправнп п прпјате.Ђскњ На.тазећп да ,је мпр пеопходно 
потребап развпћу паше отаџбппе, Мо.ја ее В.тада пепре- 
кпдпо стара да његовоме одрњању допринесе свој дпо. 
(’а ња.вењем помшвем да ,је наше мпрно развијање прош.те 
јесенп би.то угроњено од упада оруњапп.х Арбапаса пз 
Арбанп.је у зем.вппгге српекпх кра.вевппа. А.ш иети еу 
бп.тп сузбп.јенњ п Ја се надам. да ће ее еусједна па.м 
Арбапп.ја, чп.јој с.мо с.тободп то.тпко допрпппје.ти, посве- 
тптп упутраппве.м сређпвању, које ,јо.ј ,је веома потребно, 
ако пскрено ње.тп да буде е.темепат мпра п реда па Ба.ткану.

Же.тећи да вам рад б\ де користан Отаџбинп п да 
пста у ва.ма нађе извор своје снаге, Ја сам, Господо 
Пародпп Иос.таппцп, радостан нгго дапае могу објавитп, да 
су сједнпце новопзабраш' Народне Скупштпне, сазвапе у 
првп редовнп сазпв, отворене.

Живје.ти Народнп Ное.таници!
Жпвје.та Црна Гора!

Цетпње 29. јапуара 1914 год.

11редсједник Министарског СавјетД,
Министар Војни,

Заст. Министра Иностраних Дјела, 
Генерал-ађутант, бригадир, сердар,

Ј. Вукотић с. р.
Министар Унутрашњих Дјела,

Ј1 Гојнић с. р.
Министар Финансија и Грађевина,

Р. Поиовић с. р.
Министар Просвјете и Црквених Послова,

М. Мијушковић с. р.
Министар Правде,

Љ. Бакић с. р.

НИКОЛА с. р.



Дневник
Вратио се. Њ. В. Краљ вратио 

се јуче послије иодне са Ријеке на 
Цетиње.

Помен погинулим на Великом 
Бардањолту. Овдашња дивизијска 
команда приредила је, на дан го- 
дишњице освојења Великог Барда- 
њолта, 27 јануара, по.мен оним ју- 
нацима п.рногорске и српске вој- 
ске који су храбро изгинули у 
тродневном јуришу на Великом Бар- 
дањолту и положајима око Скадра. 
као и свим погинулима борцима у 
турском и бугарском рату Помену 
је присуствовао командант прве 
дивизије Њ. Кр. Вис. Књаз Петар, 
Предсједник Министарства генерал 
сердар г. Јанко Вукотић са свом 
Г. Г. Министрима, и чланови На- 
родне Скупштине, официрски кор, 
државпи великодостојници, чинов- 
ништво, чланови општинског од- 
бора са предсЈедником, гимназија 
и многобројно грађанство. Чино- 
дјејствовао је Његово Високопрео- 
свештенство г. Митрополит Ми гро- 
фан са свештенсгвом.

Положили заклетву. У поне- 
дјељпик послије подне положили 
су заклетву чланови Народне Скуп- 
шгине.

Избор Скупштинског часниш- 
тва. Јуче се копституисала Народ- 
па Скупштина. Изабран је за пред- 
сједника г. Мило Дожић; за под- 
предсједника г Гаврило Церовић; 
за секретаре поп Крсто ПоповиК 
и Мато Павићевић.

Верификациони одбор. Верифи- 
кациони одбор поднио је извјештај 
о исправности мандата. Понипггени 
су мандати петрушински и кола- 
шинско-пољски, за које ће биги 
расписани нови избори. Оспорени 
су мандати горњо-цеклински и вра- 
жегрмски, и верификациони одбор 
извидиГе основаност поднесених 
тужби.

Племенити поступак. Пишу нам 
из НикшиГа: Иницијативом неких 
овдашњих госпођа и госпођица, 19 
јануара држат је у овдашњој цркви 
парастос покојној Анђи Ђурашко- 
вић.бившој дугогодишњој учитељи- 
ци. На парастосу је присуствовало 
до 50 госпођа и госпођица.

Послије парастоса био је скуп 
у просторијама овдашње основне 
школе, те да би дале виднога до- 
каза свога признања п овјековје- 
чиле спомен на пок. Анђу, исте су 
госпође међу се сакупиле више 
од 200 перп. добровољних прилога, 
ге тиме уписале пок. Анђу за чла- 
на добротвора овдаш. гимназијског 
фонда и овдашњег занатлијско-рад- 
ничког друштва, а остатак преко 
тих улога остављен је у овдашњој 

штедионици као прилог Дјечијем 
Забавишту кад би се исто овдје 
основало.

Овакав племенити поступак ов- 
дашњих госпођа и госпођица заслу- 
жује сваку похвалу, јер су њиме 
дале доказа како цијене једну про- 
свјетну радницу која је више од 
30 год. радила на просвјећивању 
наше женске омладипе.

Машан Станков Николик Пишу 
нам из Никшића: На дан 1. јануара 
ове године преселио се у вјечност 
дугогодишњи службеник поткоман- 
дир Машан Станков Николић, из 
ОзриниКа. у 75-ој години свога 
живота.

У њему су Озриники изгубили 
једнога свога првака ио карактеру, 
поштењу и признатом јунаштву 
Био је такви, да се за своје заслуге 
није никада хвалисао. Лијепи глас 
и поштовање уживао је како међу 
својим племеницима, тако и код 
свију оних који су га иознавали. 
Његова тиха ирирода и одмјере- 
ност у свим поступцина привла- 
чила је свакога, што се дало 
виђети кад се на глас његове 
смрти у масама иохитало иркосећи 
врло хрђавом времену, да је с по- 
којником потоњи пут оиросте и 
смртне му остатке предаду матери 
земљи уз ироиисане војничке по- 
части.

Лака му била груда земље, коју 
је искрено љубио и за њу се ју- 
начки борио од дјетињства до по- 
тоњег часа! ОзриниК.

Занатлијско радничко удруже- 
ње у Никши^у. Пишу нам из Ник- 
шика: Овдашње »Прво Занатлијско- 
Радничко Удружење у Никшићу, 
основано 1906. г, одржало је 19. 
јануара о. г. своју 7 и 8 редовну 
скунштину. Са скупштине је уну- 
кена иоздравна депеша Њ. Вел. 
Краљу Госнодару, Узвишеном По- 
кровитељу овог друштва, извјеш- 
Гавајући Његово Величанство о 
свом раду и увјера :ајуГш Га о вјер- 
ности и оданости занатлија и рад- 
ника овог удружења. Његово Ве- 
личанство благоизвољело се зах- 
валити, преко свога дежурног ађу- 
танта. на изјавама одапости, уз 
Крал>евски поздрав и жел>е за добар 
напредак и успјех удружења.

Поменуто удружење лијепо на- 
предује и броји око 160 чланова 
са 8000 нернера друштвене имови- 
не. Мјесто досадашњег предсјед- 
ника I’ Ш1=»епа КустудиГа и чла- 
нова одбора изабрана је нова Упра- 
ва са предсједником г. Бекицом 
ШобајиГем. Бивша управа је новој 
уредно предала дужности. Са тим 
је дневни ред исцрпљен и скуп- 
штина се у реду и миру разишла.

М Ш Ј.

Буџет за 1914 Влада је спре- 
мила иројект буџета за 1914. го- 
дину. који Ке кроз два гри дана 
бити одштампан и поднесен На- 
родној Скупштини.

Законски приједлози. Влада је 
упутила Државном Савјету на про- 
учење ириједлоге закона о инва- 
лидима и о насељењу у новијем 
крајевима.

Тргов.-обртничка комора у Ду- 
бровнику. Минисгар трговине по- 
тврдио је ионовни избор Стијепа 
Ђивика за прсдсједника и Јова 
РадивовиГа за подпредсједника тр- 
говачке и обртничке коморе у Ду- 
бровнику за год. 1914.

Из канцеларије Друштва за 
пом. зан. и трговине. На ирош- 
лој редовној сједници уиравног од- 
бора ријешено је: да се седморо 
сироте дјене опскрбе путним трош- 
ком и потребним, те иошље на 
страну на изучавање заната и тр- 
говине, и то: Петко Милетић, Ра- 
дован ПегричиГ, Јован Марковић, 
Милош М Јовановик, Драгиша Јо- 
вановиГ Павле Булатовнћ и Мило- 
јица Јовановик; те да им се изађе 
у сусрет и упуте: Ново М. Обре- 
новић, Радош Обреновик и Лука 
Обреновик; а већ је упуГен Блажо 
ЗоњиИ.

— Божу Лекићу стал. пом. Дру- 
штвеном питомцу у Чешкој, да се 
изда за алат иери стотину и шез- 
десет и иет и иружи средство 
да се поврати; те Ст. Иванишеви- 
Гу питомцу изда кредит да отку- 
ии приспјели материјал и ироши- 
ри своју радњу.

*
Јован Шаровић трговац, бивши 

друшгвени питомац, положио је 
Друштву, у нарочито за то ноде- 
шеној катетици сакупљену своту 
од иери. 9 60, са изјавом, да има 
гамо веГш број непродатих марака, 
те принио и свој годишњи члански 
улог од перн. четири; као и г. г. 
Петар Новаковп!) и Станислав Ива- 
нишеви!).

Надати се да 1>е корисни рад 
Друштва бити разумљен и цијењен, 
те да 1.е сгари чланови уплатити 
свој иринос, а нови сс уписати; 
те да 1>е и широм државе наћи 
одзива и иотпоре, тим прије кад 
је Друштво отпочело интензивније 
свој рад, што је скопчано и са 
сталним расходима.

Лрилози за сиромашне ђаке. Пршшксм 
светосанске бесједе у дољанској школи 
14. јануара ове год. приложише »фонду 
сиромашних ђака«.

Г. Г. Јовап Л. Мирашевић, за успомену 
своме оцу пер. 20; — Марко М. Ивановић, 
за успомену својим погинулим два брата, 
перп. 20; — Илија Р. Ивановић, за успо-

мену погинулом брату, перп. 20; — Милић 
П. Поповић, за успомену брата и снахе, 
перп. 20; — Кап. Крсто Л. Ивановић, перп. 
5; — п.пор. Насто 'Б. Ивановић, перп. 5; — 
бар. Јован П. Ивановић, перп. 5; — Милу- 
тин И. Инановић, перп. 5; — Андрија 
Т. ИваноЕић перп. 5; — бар. Павић С. Ива- 
новић, перп. 4; — Бајо К. Ивановић, пери. 
4; — Новак П. Ивановић, перп. 4: — Ни- 
кола П Ивановић, нерн. 3; — Ђуриша 
М Ивановић, перп. 3; - Шћепо Ђ Ива- 
новић, перп. 3; — Вујадин С. Ивановић, 
перп. 3; — поп Захарија Чејовић, перп. 2; 
Стојан Ђ. Ивановић. перп 2; — Перо Н. 
Бољевић, перп. 2; — Никола В. Радоњић, 
перп. 2; — Зарија 11. Прелевић, перп, 2; 
— Нико С. Псповић перп. 2; — Милић С. 
Ивановић, перп. 2; — Вуко М. Ивановић, 
иерп 2; — Раде В. Ивановић. перп. 2; — 
'Гомо М. Поповић, перп. 2; — Радоје Ј. 
Ивановић. перп. 2; — Миливоје М. Ивано- 
вић. перп. 2; — Ђуро Ј. Ивановић перп. 
2; — Симо К. Ивановић. перп. 2; — Ни- 
кола С. Ивановић перп. 2; - Радисав Ј1. 
Ивановић. перп. 2; — Лука Т. Ивановић, 
перп 2;- Ђуро Л. Јоканавић, перп. 2; — 
Саво Р. Ивановић, перп. 2; Милија Т. По- 
повић, перп. 2; — Радосав В. Инановић, 
перн. 1; - Настадин Б. Поповић, перп. 1;
- Савић Р. Поповић, перп. 1; — У све 

перп. 177.
Управа дољанске школе, износећи нмена 

племенитих прилагача, најтовлије благо- 
дари свијема, на указаној благодарној но- 
моћи »фонда«.

Фонд за сиромашне ученике.
Јанљају нам из Вилуса:

На дан Св. Саве ове године прославље- 
на је 20 годишњица овдашње основне шко- 
ле, којом је приликом од добровољних 
прилога основан фонд за сиромашне у- 
ченике.

Сума прилога достигла је лијеп број, 
чему се има захвалити како приложни- 
цима са стране који не могавши доћи по- 
слаше своје прилоге, тако и мјештанима. 
односно општинарима школе, који тако- 
ђе указаше новчану помоћ овој усганови 
а неки од њих као г. Јевто 11. Булајић и 
г-ђа Пава Ј. Булајић, приложише по 50 
перпера те посташе добротвори фонда.

До сада су дали прилоге ова господа:
Из Требиња по перп. 20: г. г Шћепо 

Вујичић и Јово Тешановић: перп. 15 г. 
Васо Бабић; по перп 10: г. г. Владо Пет- 
ковић, Сгево Грковић и управитељ Милан 
Томић; перп. 3 г. Јово Трапарић.

Из Рисна перп. 15 г. Марко Ковачевић; 
перп. 10 г. Милан Никовић.

Из Котора перп. 5 г. Косго Никовпћ.
С Цетиња перп. 10 г. надзорник Перо 

Мартиновић.
С Велимја перп. 10 г. Петар Пејовић; 

перп. 5 г. Марко Пејовић, пошт-тел. чинов.
Из Косијерева перп. 5 г. Раде Драгинић.
Из Грахова по перп. 5 г. г. поп Ђуро Ко- 

вачевић, кап. Стеваи Ковачевић, учит. Мн- 
тар Лазовић, учит. Никола Ковачевић, 
Видак Вујачић, Симо Вукаловић. Митар 
Видовић. Симо Милонић и Марко Јакшић; 
перп 4 г. поп Крсто Кешељевић; по перп. 
2. г. г. Вуко Минић цариник, Симо Кова- 
чевић, пошт.-телеграф. чипов., и Мплап 
Живковић.

Из Нудола перп. 5 г. Мато Ковачевић.
Иза Клобука перп. 10 г. Тривко Сти- 

јачић; перп. 5 г. Симо Бендерић.
Из Кривошија перп. 5 г. Сгеван Бојанић.
Осим иоменута два добротвооа прило- 

ложише још сљедећа госиода из школске 
општине:

Пери. 20 г. ком. Сава Ковачевић, нар. 
посланик; по перп. 10 г. г. учит. Миљко

ПОДЛИСТАК

БАРДАЊОЛТ
(25., 26. и 27. јан 1913.)

Са Грујемира, из Краљевог Главног Шта- 
ба, изванредан је поглед на цјелокупно бо- 
јиште. На окрајку узвишене главице на- 
прављена је тераса за Краља и Његов 
штаб. Под ногама пружају се у бескрај 
плодна скадарска поља. Купа их својом 
благом топлотом сунце јужног неба. Пред 
очима у даљини је сва ратна позорница, 
дугачка у полукругу преко сто километара. 
У позадини се плаве главице разних брда, 
која је посјела наша војска и од њих око 
Скадра начинила непобројни ланац опсаде. 
Прва линија води на Бардањолт. Два ве- 
лика дурбина испред Краља управљена су 
на њега. Стакла необичне снаге и јасноће 
тачно приказују појединости непријатеље- 
вих ушанчених положзја. На рубовима вр- 
хова, спра.м неба, могу се видјети и бод- 
љикаве жице. испреплетене око утврђења. 
При погледу на њих душа дрхти од узбу- 
ђења, срце јаче бије. Још мало, па ће међу 
њима увјерити метеж људског меса и крви.

Петак је, 25. јануар. Небо чисто, сунце 
топло, дан не може љепши. На простра- 
номе хоризонту свуда мир. Као да се и 

не слути, колико ће живога угасиги овај 
дан. Један покрет, само једна ријеч, раз- 
несена од електричне струје по командама 
разних војних одјељењ, заподјенуће борбу, 
отвориће хрвање, распалиће страст касап- 
љења, којега се н данас цивилизација лаћа 
као потоњега средства за побједу.

Тачно у 10 час. артиљерија под коман- 
дом Књаза Нетра огласи почетак боја, т. ј. 
продужење рата са петвјековним неприЈа- 
тељем. С лијеве стране, испод Бокса. за- 
тресао се ваздух, носећи звук гранате у 
правцу Скадра. У трен прихватише остали. 
Ту и тамо у даљини око Бардањолта већ 
се вију колутови дима.

Крал> и сва пратња на положају су за 
посматрање. Музика свира химну. Свак 
узбуђен. Откривене главе. Краљ стоји тре- 
.чутак два непомично гледајући у правцу 
боја. Затијем сиједа, узима слушалицу од 
телефона, тражи извјештаје, |даје наредбе 
хладно. разговјетно, разумљиво, учеству- 
јући душом и срцем у највећим мукама 
својих војника, својих официра, знајући да 
ће и сада, као и вазда до сад, извршити 
дужност, исиунити дуг према домовини са 
пожртвовањем отаца и дједова са Граховца 
и Вучјег Дола. А они знају, да је њихов 
Врховни Командант за њима.| да с њима 
осјећа, с њима дише, у њихову животу 
налазећи свој живот, у њиховој слави свој 
највиши понос...

Бардањолт је постао вулкан са много 
кратера. Дим од граната оставља трагове 

на врху, средини, подножју, окрајцима. Под 
унакрсном је нашом топовском ватром. 
Као да се и само небо запалило на ономе 
крају. Артнљериски двобој распаљен је же- 
стином очајања. Иза Брдице помаља се 
дим српских топова. Душа од радости тре- 
пети. Двије војске једног народа двију 
братских краљевина ударају прсима силна 
утврђења Скадра, који им спори неприја- 
тељ грђи од онога што га брани. Са колу- 
товима дима уздижу се пут плавих висина 
искрене топле молитве за побједу, за срећу, 
за свакоје добро двије братске војске

У десно, преко Скадарског Језера, ви- 
соки 'Гарабош у црно је завијен. Врх му 
<.е и не види. Једна за другом гађају га 
гранате од топова одреда генерала Мар- 
тиновића.

Сирена телефонске слушалице у Краље- 
вим рукама својим њежним звуком даје 
глас, да неко зове из ватре са далеког 
бојног фронта.

Нашљедник Краљевић Данило. Главни Ко- 
мандант војске, шиље Оцу преко телефона 
са фронта опширни извјештај. Краљ брзо 
ставља слушалацу на ухо и пажљиво слуша. 
Лице му се ведри. очи задовољством за- 
сјаше. Присутни нестрпл иво прате изразе 
Краљевалица Примијетише да долазе први 
добри гласи. Сви се много радују.

Бој је у пуноме јеку. Борба бјесни свуда: 
око Бардањолта, иза њега на Шилдији, 
у Штоју, поред Језера. за Брдицом, испод 
Тарабоша. Нема више мјеста, на којем сба 

противника не би била у сукобу. Сунце 
бије у зенит, подне је, врућина је, али 
жешћа је ватра закрвљених, који на ције- 
ломе фронту дијеле мегдан номоћу свијех 
родова оружја. Брза пушчана паљба и 
митраљези оглашују да је пјешадија у 
акцији.

Први резултат: пала је Муселимова Гла- 
вица, праг Великог Бардањолта; двије не- 
приЈатељеве батерије ућуткане; наши бом- 
баши примакли се првим шанчевима Тара- 
боша, а пјешадија жици Бардањолта.

Као човјек који се у зноју под тешким 
теретом скрхан испео на високу главицу и 
учинио први дугачки уздах олакшања, тако 
и присутни послије тијех вијести одахнуше 
и пссједаше око Краља да с пунијем гру- 
дим . ваздуха прате даљи ток крнаве драме.

Међутим приспјела је у Главни Штаб 
са Цетиња мудра и храбра Краљева кћи 
Књагињица Ксенија да се у првим тренут- 
тима невоље стави на расположење својем 
Оцу и Црвеном Крсту у бригадама око 
рањеника. Претпостављало се да број истих 
неће бити мали. јер се не освајају градови 
без крви и меса, и то из руку дивљег 
непријатеља, који се упорно брани.

Битка се продужила. Трајала је и ноћу. 
У вече вратише се у Главни Логор Нашљед- 
ник и Књаз Петар да поднесу Краљу 
онширне усмене извјештаје. Цијеле ноћи 
чуо се митрољез час од стране Барда- 
њолта, час из Штоја, час иза 'Гарабоша. 
Ноћ је протекла у узбуђењу, које је поја-



Булајић и Јеремија Ковачевнћ; перп. 6 г. 
Тривко Ковачевић; по перп. 5 г-ђа Крсти- 
ња Булаић, г. г. Вуле Булајић. оф. Новица 
Даковић, Новица Андријашевић, и г. Перо 
Булајић; по перп. 4 г. г. Митар Даковић 
и Андрија Булајић; по перп. 3 г. г. оф. 
Петко Вујичић, Окица Вујичић, и поручик 
Сава Ковачевић; по перп. 2 г. г. барј Пејо 
Булајић, Петар Н. Ковачевић, Видак Р. 
Ковачевић, Петар М. Коначевић. псрј. Аћим 
Ковачевић, Петар Ђ. Ковачевић, Косто 
Булајић и Стојан Ковачевић.

дописи
Ирва Светосавска прослава у Ђаковици. 

Ђаковица, јануара 1914.
И ако је у Ђаковица, добила раније сло- 

боду, због ратних операција. које су се 
скоро читаву годину у њеној околици про- 
тегле, о ма каквим народни.м свечаности- 
ма није се могло мислити.

Благодарећи данашњим приликама, први 
пут је прослављен дан Св. Саве у нашој 
Ђаковици, са потпуно народним несељем, 
у миру као да смо у сред језгре Црне Го- 
ре, а не на доглед Хаса и Краснића, одак- 
лен Иса Бољетинац и Барјам Цура гледе, 
испаштајући своје старе грехове, на ову 
Србинову славу која је исто била и слава 
њихових предака.

Пријећићу нреко Бољетинца и Цуре, јер 
ми није овдје намјера о њима говорити: 
шго су тражили оно су и нашли; како 
они, тако и њихов госа.

Овог дана, као на дан опште српске 
славе, црква је била дунке пуна побожног 
граћанства обојег пола. Ту је био офи- 
цирск!*.  кор на челу са г. Бриг М. Мата- 
новићем, предсједник општине г. А. По- 
новић са одборницима, кап. г. А Чукић 
као и остало чиновништво.

Послије службе божје, ношло се са ли- 
тијом у школу, но уобичајеном церемони- 
јалу, гдје је обављено водоосвећење и ре- 
зање славског колача.

Зати.м је овдашњи учитељ г. Кастра- 
товић у свом подужем говору изнио жи- 
вот, дјела и страдања Сн. Саве, тог па- 
трона српске школе и цркве.

Онда је врло лијепнм и поучним са- 
нјетима упозорио родигеље на њихову 
дужност, о васпитању свога подмладка, 
изнпјевши у исто вријеме и значај школе.

Послије говора г. Кастратовића, настав- 
љене су ђачке декламације и пјесме, које 
су мали Српчићи вјешто и умилним гла- 
сом изводили, што је код присутних наш- 
ло опште допадање.

По свршетку овога чина, виђенија го- 
спода била су почашћена, и за идућу го- 
дину примио се за домаћина г. Милосав 
Крстић. којему смо честитали и разишли 
се у најљепшем расположењу са ове 
нрославе.

Сада је тек настало народно весеље. — 
Официрски кор ђаковачке посаде прире- 
дио је у вече, у »Хотелу Брегалници«, за- 
бавно вече са игром и пјесмом. Забаву 
је осим официрског кора посјетило чи- 
нонништво грађанског реда и отменије 
грађанство.

Моме слабом перу немогуће је описаги 
ову забавну вече. јер не знам о чему ћу 
пријед да говорим: овамо »Црногорско 
Оро«, онамо »Зетско Коло«; на трећој 
страни чујете класичне српске гусле које 
набрајају прошлост и садашњу славу Ср- 
бинову.

На поноћи била је закуска, гдје су се 
се почеле ређати многе здравице. Најпри- 
је је г. Бриг. М. Матановић, напио Њ. В. 
Краљу Господару.

чавано грувањем топова. Као да се тресе 
сва околина Скадарског Језера. Са искрама 
звијезда ведрога неба мијеша се ватрени 
пут граната. Оптични телеграф од брда до 
брда, од позиције до позиције искрама са- 
општава разговоре Непријатељ је на муци.

Други дан као први, али друга ноћ тежа 
и мучнија од прве. Средиште је акција 
српске војске према Брдици. Ни пакао фан- 
тазија не би могла страшније замислити 
но што је те друге ноћи изгледао сав ве- 
лики простор бојишта. Цијеле ноћи Краљ 
;е са Нашљедником и Књазом Петром био 
на мјесту за посматрање.

Недјељу, трећи дан бигке, поздравила је 
на освитку појачана артиљеријска акција. 
Не зна се на којој је страни жешћи бој. 
Ипак погледи свију управљени су на врх 
Бардањолта. Отуда се очекује ријешење 
тродневне и двоноћне битке. Војници на 
цијеломе фронту премлаћени од умора — 
гласе извјештаји команданата. Али држе 
се јуначки Страст борбе све их је зах- 
ватила. Неће починути док започети бој 
не крунишу успјехом.

Прошло је подне. У 1 час 40 минута 
генерал Вукотић. шеф Главног Штаба, те- 
лефонира Краљу са Нерфуша да је наре- 
дио да се јуриш на шанчеве Бардањолта 
сад започне. Краљ спушта слушалицу, 
Нашљедник и Књаз Петар примичу се 
својим великим дурбиннма. Насте нијема 
тишина. Свак као укопан на својем мјету 
Душа је гледаоцима засталз у врату. Ве-

ПослиЈе закуске протегла се игра и пјес- 
ма скоро до зоре, када се у потпуном 
реду разиђосмо својнм кућама, понијевши 
најљепше успомене са ове заиста ријетке 
забаве.

Дај Боже, да оваквих радосних дана има- 
демо чешће у нашој Ђакопици, негда по- 
стојбини Ђаковице Вука.

Р М. П. Слатински.

РАЗНЕ ВИЈЕСТИ
Арбанашка банка. У добро обавијеште- 

ним круговима у Парпзу увјеравају да 
Аустро-Угарска још увијек не одриче да 
је дала привилегије провизорној влади за 
оснивање државне банке. Пошто Тројни 
Споразум тражи да се банка интернацио- 
нализује и не попушта у том питању. 
није пристао ни да даде ни најмањи пре- 
дујам АрбаниЈП док се то питање прет- 
ходно не ријеши у том смислу. У Паризу 
су увјерени да кнез Вид неће ићи у Ар- 
банију, док се не ријеши то питање.

ПашиК у Бечу. Бсчки политички кру- 
гови се надају, да ће се г. Пашић при по- 
вратку из Петрограда задржати у Бечу 
ради конферисања са Берхтолдом.

Експлозија барутане. У Ђенови је ек- 
сплодовала једна барутана. Погинуло је 
шест лица, од којих су петорица војници 
89 пука и I грађанин Експлозија се де- 
сила усљед непажње једног војника.

Тиса и српско- хрватска коалиција. 
Службено се демантује вијест једнога листа 
да је тобож Тиса закључио тајни спора- 
зум са српско-хрватском коалицијом.

Из Валоне. »Албанише Кореснонденц« 
јавља из Валоне: У току исљеђења, врше- 
ног од стране војног суда над оптуженим 
Бећир бејом и друговима, ухапшен је, по 
наређењу секретара министарства земљо- 
радње, кувар једне ресторације по имепу 
Тајар Алуш, код кога је нађена свота од 
60.000 франака.

Осим тога из Валоне јавл>ају, тамошњи 
ратни суд ухапсио је петорицу косооских 
Арбанаса због саучешћа у Бећировој за- 
вјери. Као што се тврди, Бећир је тајно 
основао панисламско друштво.

Изборна реформа у Галицији. Послије 
дугих и успјешних преговора постигнут 
је потпун споразум између пољских и ру- 
синских делегата о изборној и уставној 
реформи у Галицији.

Из Будимпеште. У сабору је вођена 
дебата о закону о новећању контигента 
регрута. Опозиција није присуствовала тој 
сједници.

Министар трговине поднно је предсјед- 
сједништву сабора конвенциЈе закључене 
с разним угарским друштвима за пловидбу. 
Једном од тих конвенција предвиђа се нова 
пруга Груж—Валона, која ће се пловидба 
вршити један пут недјељно. Исто тако и 
угарско друштво, које врши нловидбу од 
Галца до Цариграда, вршиће је у будуће 
један нут недјељно.

Министар домобранстеа мотивисао је 
предлог закона о контигенту регрута поу- 
ком добивеном у балканском рату који је 
показао да треба држати на окупу велику 
војну силу, и оружањем свих европских 
сила. Тај предлог је најзад усвојен.

Нијемци и фабрика топова у Русији. 
Из Париза јављају: Француској Влади су 
недавно дошли до знања гласови о про- 
мјени у фабрици Путилова у Петрограду 
и о уношењу страних кзпитала у рад те 
фабрике. Министар предсједник је одмах 
телеграфисао француском а.мбасадору у 

лики значајни тренутци. Још само неко- 
лико минута, па ће се у онијем жицама. 
ш”*о  се на децималнЂ ду, бин једва виде, 
заплести кости и жиле храбрих синова 
вучедолских побЈедитеља Још само ми- 
нут два, па ће у масама изгинути синови 
Црне Горе. за ствар свету, узвишену. за 
ствар правде, слободе, за бољу будућност 
своје домовине и с њо.ме цијелога Срп- 
ства. Још минут два, и за оне витезове, 
онај цвијет снаге наше државе с поносом 
ће се рећи: благо гоме, ко довјека живи, 
пмао се рашта и родити!

Краљ се одмиче од својега дурбина. 
Скида капу. Очи Му се засузише. По Ње- 
гово.м великом челу котрљају се капљице 
зноја. Своје храбре војнике слиједн како 
јуришају у неминовну смрт. С њима је, 
у њиховим редози.ма, душом, срцем, ци- 
јелим Својим биће.м. Благосиља их, при- 
зива им Божју помоћ, плете им ријечима 
заноса и родитељске љубави лаворове 
свае, вијенце мучеништва, које им нико 
неће одрећи, као што их нико не одри- 
цаше ни њиховим прецима.

— Три наша барјака лепршају се на 
шанчевима на врху Бардањолта — рече 
Краљ гледајући на дурбин.

Опет код свијех силно хзбуђење. Лу- 
боко потресен, Нашљедник одмакнуо главу 
од дурбича и за тренутак — два очи покрио 
дланом деснице, Књаз Петар привија се 
уз њега и са сузама у очима прати ка- 
сапљење на шанчевима. По томе Нашљед- 

Петроград и тражио му о томе извјештај, 
молећи га да, у случају истинитости тих 
гласова, обрати пажњу руској влади на 
озбиљне незгоде, које ће се појавити усљед 
трансформације те фабрике под наведеним 
погодбама, Думерг није добио још никаква 
одговора из Петрограда Међутим. према 
првим информација.ма које су стигле у 
Париз из неслужбеног извора, изгледа да 
сви објављени извјештаји не одговарају 
правом стању ствари.

Овај догађај изазвао је у скупштинским 
кулоарима извјесно узбуђење, али пошто 
је та афера врло деликатне природе, то ни 
Један од посланика није ни помислио да 
влада упргви питање по том предмету.

Француска штампа изражава своје уз- 
буђење због продаје Путиловљеве фабрике.

»Птн Паризиен« изјављује ако руска 
влада остане индиферентна пред опасношћу 
која ће наступити усљед продаје фабрике 
Путилов, да ће то држање изазвати енер- 
гичан протест у Француској Француско- 
руска алиансија, вели тај лист, треба да 
се манифестује на подједнак начин за добро 
обију земаља.

»Рапел« и »Радикал« изјављују: Русија 
нас третира као нацију са најмањим о- 
влашћењем.

»Еко де Пари« јавља из Петрограда, 
како се у руским круговима труде да спри- 
јече остварење пројектованог споразума. 
Представник Крезоа рекао је: Ако се по- 
тврди продаја фабрике Путилов, онда ће 
она обухватити и продају францусКих па- 
тената и тада ће имати да се ријеши једио 
питање мећународног права.

Поводом гласова, који циркулишу у Па- 
ризу и које француска штампа живо ко- 
ментарише, о тобожњој продаји фабрике 
ГЈутилов Крупу, коју фирму помаже и 
Њемачка Банкз, Петроградска Телеграфска 
Агенција овлаштена је да те гласове кате- 
горички демантује.

Грчка и Турска. РаЈтеров Биро у једној 
ноти тврди како је Турска, чрије извјесног 
времена, незвазичним путем саопштила 
Грчкој, да она жели да директно преговара 
с Атином о размјени острва Хиоса и Ми- 
тилене за нека острва која данас држи 
Италија. Овај предлог није Грчкој званично 
учињен; с друге стране Грчкој је немогућно 
да отпочне преговоре по питањима која 
су свечани.м уговорима остављена дискре- 
цији великих сила. Осим тога њој је не- 
згодно да уђе у погађања поводом острва 
која Турска још нема у својим рукама, 
пошто их Италија још није вратила. На- 
посљетку Грчка налази да ова острва, 
узевши их у цјелини, немају у материјалном 
погледу ни ону важност коју има Мити- 
лена сама за се.ТЕЛЕГРАМИ

ј*.  Даши!
Петроград, 25. јануара.

Г ПашиК, српски Министар Пред- 
сједник, отпутовао је за иностран- 
ство. Бечки Кор. Биро.

јТишање Сиира и ЕијсКих Осшрба.
Лондон, 25. јануара.

Амбасадори Тројног Савеза са- 
општиди су, сваки на посе, усмено, 
Министарству Иностраних Дјела

ник опет посматра и гласно саопштава, 
да је одасвуда на шанчеве навалила наша 
војска. Жице су већ испресјечене.

У 2‘/2 часа по подне телеграфски из- 
вјештај генерала Вукотића Краљу донио 
је кратко саопштење: да је наша храбра 
војска Бардањолт заузела на јуриш.

— Живио Краљ! Живјела војска! — 
захори се са свих страна у Главноме 
Логору.

Тек сад је било зани.мљиво посматрати 
бјегство непријатеља низа страну Барда- 
њолта. Шрапнели нашијех топова, који су 
веома вјешто крчили пут јуришу, такође 
су вјешто сгопу у стопу непријатеља го- 
нили. Низ Бардањолт бјежао је непријатељ 
у страху, метежу, нереду: Могле се ви- 
дјети на дурбин читаве масе, па коњп. 
мазге, карови, кароце, и све се то у па- 
ници повлачило према мосту на Киру, 
гдје падну наши шрапнели и од масе на- 
праве клупче, које се скотрља у корито 
ријеке. Но заузећу Бардањолта наша ар- 
тиљеријска ватра била је управљена на 
Мали Бардањолт, да отуда непријатељ не 
би дошао у помоћ Великом Бардањолту. 
Али он то није ни покушао. Толико је 
био сломљен, претучен, изненађеп и де- 
морализован.

Ноћ је прекинула битку. Бардањолт, 
врата Скадра, у нашим је рукама.

одговоре сво|их вдада на посљед- 
њу ноту Сир Едварда Грсјаодносно 
Арбаније и Егејских Острва. У ди- 
пдоматским круговима се држи да 
ће Грци испразнити Арбанију из- 
међу 1 и 31 марта по новом. — 
Бечки Кор. Биро.

буирсђи босланиђ у Био^раду
Софија, 26. јануара

Нови министар за Србију, Ча- 
прачиков, огнутовао је за Биоград. 
- Бечки Кор Биро.

Биоград, 27. јануара
Јутрос у једанаест сати, нови 

министар Бугарске у Биограду, Ча- 
нрачиков, посјетио је начелника 
министарства иностраних дјела са 
којим је пошао код д-р Пачуа, 
заступника министра предсједника 
и министра иностраних дјела. — 
Биоградски Пресбиро.

Срисђи иосланиК у (офији
Биоград, 27. јануара

Миинистар Србије у Софији за- 
узео је своје мјесто. — Биоград- 
ски Пресбиро.

(рбсКи и Грчђи минисшар иред*  
сједниК

Букурешт, 26. јануара
Г. Веницелос стигао је у Буку- 

решт и био примљен од Краља. 
Долазак г. Пашлћа очекује се у 
понедјељак. Бечки Кор. Биро.

Букурешт, 28. јануара
Синоћ је био банкет у мини- 

старству иностраних дједа у по- 
част г. Пашика који је у јутро 
допутовао у Букурешт. — Бечки 
Кор. Биро.

Хнез од Вида
Берлин, 26. јануара

Кнез од Вида отпутоваће сјутра 
у Рим. Његов маршал двора отпу- 
товао је за Трст. — Бечки Кор. 
Виро.

Берлин, 27. јануара

Кнез од Вида отпуговао је за 
Рим. - Бечки Кор Боро.

Рим, 28. јануара 
је стигао кнез од Вида. 
Кор. Биро.

Беч, 28. јануара
јављају да је Кнез од

Вида, прије свога подаска у Берлину 
обавијестио званично дипломатске 
представнике великих сила у Риму, 
као и кон гролну комисију у Драчу, 
да прима круну Арбаније. Бечки 
Кор. Биро.

^бађуација јуЈкне Арбаније
Париз, 26. јануара

Јавља се из Агине да је грчка 
влада наредила да ће онај дио 
Епира који је придан Арбанији, 
грчке трупе почети напуштати 
1. марта. Евакуација ће се завр- 
шити 31. марта. — Бечки Кор. 
Биро.

русија и балђансКа шрибина
Петроград, 27. јануара

Бадканско одјељење Руске Из- 
возне Коморе отворено је свечано. 
Оно има за циљ трговачко збли- 
жење Русије са земљама Ближег 
Истока, са искл,учењем подитичких 
питања. — Бечки Кор. Биро.

рвформ« у Исшочној АнашоАИЈп
Цариград, 27. јануара

Званично се јавља да је по- 
стигнут дефинигиван споразум у 
свима тачка.ма источно-анатолских 
рефорама. — Бечки Кор. Биро.

Овамо
— Бечки

Новине
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