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Цетиње, 31. јануара.

У сриједу је Њ. В. Краљ Госпо- 
дар. одушевљено и бурно иоздран- 
љен при у;Гаску у Народну Скуп- 
штину, отворио сједнице Народне 
Скупштине, сазване у први редовни 
сазив. Пријесгоном Бесједом. Од 
сгране чланова Краљевског Дома 
присуствовао је Њ. Кр. Вис. Књаз 
Нетар, загим Дипломатски Кор, др- 
жавни великодостојници, чинов- 
ништво и многобројно грађанство. 
Дворница Владиног Дома била је 
дупком пуна, свједочеђи да је ин- 
тересовање за пријестону бесједу 
било огромно.

Интересовање сасвим разумљиво, 
у осталом. »Послије два тешка 
рата и великих срећних историј- 
ских догађаја из минуле двије го- 
дине«, данас се Црна Гора налази 
у сасвим новим приликама, и има 
нред собом нове перспективе. Но- 
воизабрана Народна Скупштина 
има да се са тим приликама забави, 
да их испита и. са нриволом Вла- 
даоца, уреди. Тежак али лијеп за- 
датак; тежак, јер треба ударити 
здраве и солидне темеље на којима 
ђе се даље зидати; лијеп, јер их оче 
кује највеђа благодарност земље, 
ако у томе успију. Важност овог 
скупштинског засиједања била је 
свакоме јасна, јер нема никога ко 
не назире послове који чекају на 
извођење. Будуђност земЈве оче- 
кује и гледа на раднике који 1.е 
је стварати. Услови за њу постоје, 
захваљујуђи мудрој управи и по- 
литици видних и стварних резул- 
тата Краља Господара, у спора- 
зуму са Његовим државницима. 
Френегичко клицање које је до- 
чекало Господара на ула :ку Скуп- 
штине, значило је општу благо- 
дарност и признање.

Са витешким и каваЈверским ге- 
стом одало је Његово Величан- 
ство у Пријестоној Бесједи, најприје 
признање палим херојима. Конста- 
товало је ослобођење брађе у Ого- 
Млнској Империји и ис гицање Душа- 
нове заставе на преотетом Скадру. 
Истакло је везе са »драгом посе- 
стримом Србијом, са којом нас ни- 
када ништа неђе раздвојити«. Са 
видјбивим узбуђењем поменуло је 
Његово Величанство да су наше 
тековине биле »окрњене отмицом 
Скадра, том неизљечивом раном 
свакојега српског срца. Скадар нам 
није био истргнут једном руком. 
Пред много њих, ми смо га морали 
уступити у корист одржања ев- 
ропскога мира и да бисмо очували 
остале тековине српског оружја«.

Са поносом наглашава Прије- 
стона Бесједа подвиге црногорске 
војске и њезино учествовање, дик- 
тирано савезничком вјерношђу, на 
Брегалници. Дирљивим ријечима сје- 
тио се Господар својих вјерних по- 
даника који су похитали из дале- 
ких преокеанских земаља под Ње- 
гов барјак; са топлом милошђу 
извинио је немаштину оних којима 

удес не даде да се са овима нађу 
у витешком колу.

Одао је лијепо признање брађи 
из миле нам Боке Которске, Дал- 
мације, Босне и Херцеговине, Хр- 
ватске. Словеначке. Чешке и Ру- 
сије који су похитали у бојне ре- 
дове да помогну остварењу наших 
идеала. Затим, изражена је срдачна 
благодарност хришђанском мило- 
срђу поменугих земаЈва и Друшг- 
вима Црвеног Крста свих просвие- 
ђених народа.

Послије букурешког мира којему 
је допринијела мудра сарадња и 
помођ православне Румуније. уда- 
рен је основ новог реда на Бал- 
кану. Сада почиње ера култур- 
ног рада.

И Његово Величанство позива, 
иза горњих констатација, на сло- 
бодну утакмицу све родољубиве 
синове Отаџбине. потсјеђајуђи да 
је сада више него икада потребна 
просвијеђена помођ.

Влада која ужива његово пот- 
пуно повјерење, израдила је радни 
програм и Господар изражава наду 
да ђе наиђи на одобрење и пот- 
пору Скупштине.

Набројене су најпрече дужности: 
помођ сирочади погинулих и инва- 
лидима; одужење реквизиције; уна- 
пређење војске и увођење сталног 
кадра, рјешење чиновничког и учи- 
тсјбског питања;’доношење закона 
о насеЈвењу, централној управи, о 
народним школама. о администра- 
тивној подјели земл.е, и општи- 
нама и т. д.

На завршегку, истиче Пријесто- 
на Бесједа да ђе одбрана добитака 
и дал.и национални успјеси зави- 
сити само од сталног заједничког 
рада са братском Србијом и од тра- 
диционалне вјерности нашој мођној 
заштитници Русији. Са жаљен>см 
се помиње упад Арнаута прошле 
године и изражава нада у консо- 
лидовање прилика у Арбанији.

Иза тога је Његово Величанство 
огласило сједнице новоизабране На- 
родне Скупштине отвореним.

Пријестона Бесједа пачинила јс 
на све присутне дубок и трајан 
утисак. По пажњи са којом су 
саслушане њезине високе мисли. 
констатације и намјере; по гром- 
ком клицању које је прагило Ње- 
гово Величанство при изласку из 
Скупштине, даде се закључити да 
је говорио свима из срца и к срцу. 
Само тај моменаг био би довол>ан 
да се сматра као радостан и сјајан 
аугур будуђности.

Спољна политика Румуније
Промјена владе у Румунији дала је по- 

вода једном дијелу евролске штамне, да 
прориче и нромјену н>ене спољне политике. 
Пошто нова влада има да изврши велике 
унутрашње реформе, да ће Румунија у 
догледу будућности у спољној политици 
бити опет пасивна, као што је деценијама 
била, да ће се морати вратити у колоте- 
чине, у којима је била прије лањске кризе.

Такво мишљење је неосновано, и нај- 
компетентнији фактори у Букурешту су 
се пожурили да га демантују. 11о изјавама 

румуш <и> држанника. спо.вна политика 
Румуније је данас додуше консерватинна, 
као и ЈСрбије н Грчке. али не мисли бити 
пасинна > снакој нрилици 'Гу ‘данашњу 
политику Румуније овако је оцргао ру- 
мунскг минисгар сиољних послова, Порум- 
бару, дакле, свакако најкомпетентнија јич- 
ност, у разговору са дописником париског 
»Тетр*«-а:

— Данас је - ргкао је министар наша 
полит^ка потпуно одређена: она значи 
одржање и, ако се 1 ако може рећи, органи- 
зацију' Букурешког уговора. Ми нијесмо у 
неириј^ггељству с ниједним народом, на- 
против, ми желимо да живимо у добрим 
односима са гвима Ми смо увјереии да 
послије напора прошле године ски народи, 
који С\ судјеаовааи у кризн, осјећају им- 
перап.вну потребу мира. Румунија ће ра- 
дити да свима средствнма осигура кон- 
солидаи пу, по потреби и одбрану уговора, 
који је склопљен у Букурешту, и коме |е 
она н9 неки начин чувар.

Из тих разлога ми с ингересом пратимо 
мудро, настојање Европе. да се у Арбанији 
створи једно тријезно стање. Поуздано је 
да ће Арбанпја, ако велике силе буду имале 
љубави према новој држави ради ње саме, 
то јест. ако је не буду сувише волиле 
ради себе илп против кога другога, ако 
напротив буду унапређивале све што може 
допринијети дефинитивном елаблисању Ар- 
баније, — бити фактор и гаранција мира. 
Ми се .акође надамо, да ће садашње по- 
сјете Веницелоса у европским метрополама, 
изравниги садашње тешкоће између Грчке 
и Турске«.

ЗанИмљива је и изјава министрова о 
односима Румуније ••. Француске.

— ЦЈто се тиче Француске, рекао је ми- 
нистар француском новинару — ми смо 
њенн искрени пријатељи; има важних стра- 
на наше историје — па и за вријеме по- 
сљедње кризе - клд смо толпко осјећали 
доброчинства њеног драгоцјеног утицаја а 
да бп их икад моглм заборавити. Ово 
прија 1‘ел^ство нам уосталом није тешко, 
јер расн. ио укусу и васпнтању, знате 
колико смо ми блпски вашем народу, ње- 
говом темпераменту и његоној култури.

Ш го се мене тиче, ја ћу настојати свим 
свџим силама, да нагласим све оно што 
нас може да сједини, јер ја чврсто вјеру- 
јем у врло озбиљне користи које могу 
резултирати пз француске акције, комби 
новане са акцијом Румуније, н то са двос- 
труког гледишта: економског и политпч- 
ког.

Дакле и смјер румунске политичке, на 
Балкану и у опћо| европској нолитици, и 
њена активност осгаје и данас иста, као 
п за љетошње кризе. То излази из гор- 
њих изјава р\ мунског министра снољ. пос- 
лова, а нотнрђује се и с других сграна. 
Берлинска »Тадјсће КипсЈзсћаи« велн. да 
је Венпцелос у Берлину, у аудијенцији 
код румунског престолонасљедника, из ус 
та самога нрестолонасљедника чуо увјера 
вања да се Румунска сматра чуварем Бу- 
курешког мира и да је увијек спремна за- 
ложити се свом својом снагом, да се од 
редбс букурешког уговора не повриједе.

Таква политика Румуније је не само 
важан фактор, него и гаранција мира на 
Балкану. Док је тако, нема велике опас- 
ности за мир ни од авантуриста у Цари- 
граду. ни од десператера у Софији.

Органвдија ацбанашке владв.
Кон грочна комисија примајуђи 

оставку Исмаил Кемала и привре- 
мене владе, ријешила је, да у Ар- 
банији заг.еде централну управу. 
Од ранијих министарства контрол- 
на комисија је укинула министар- 
ство земљорадње и министарство 
јавних радова. Остављена су ми- 
нистарствз правде, финансија, на- 
ставе, попгге и телеграфа.

Шефу централне управе, Февзи, 
дата су два секречара. један за 
турски, а »едап за европске језике. 
Поред њих дат му је и један ар- 
хивар.

На овај начин контролна коми- 
сија је пређашњу привремену владу 
свела на дванаест чиновника. Сва 
остала чиновничка мјеста су пог- 
пуно укинута.

За отпуштене чиновнике кон- 
тролна комисија ђе се побринути,

да им нађе мјеста у јужној Арба 
нији, кад је Грци буду евакуисали

Контролна комисија је задржала 
себи право, да именује окружне, 
среске начелнике и судује.

Остало чиновничко особље на- 
именовађе шеф ценгралне управе, 
Февзи беј.

Плата шефу управе је 6000 мје- 
сечно, а осталим, директорима по- 
јединих одјеЈвења по 3500 гроша.

Чвтништво (Скаутизам).
С правом се вели да јб двадесети вијек

— вијек дјетета. И ако је доста за дјецу 
учињено у другоме свијету, — Америка и 
Епглеска у томе предњаче, ипак има још 
миого да се учини. Ово би нарочито за 
нас нажило, гдје за дјецу готово ништа 
није учињено.

За дјецу се може у дна правца радити: 
законодавним путем (разни закони о за- 
штиги дјеце. установе за дјецу и т. д.) п 
путем нрнватне иницијативе.

Приватна иницијатива изгледа да је још 
нешто и радила, али све је то још врло 
далеко од онога шта би требало и што 
би се могло урадити.

Осим мањих спортских нокушаја у глав- 
номе су за омладину радила два друштва: 
Соколско друштво и Савез Трезвене Мла- 
дежи.

Прво ради на физичком васнитању, а 
друго је радило на хигијенском и морал- 
ном васпитању омладине, (одвикавање од 
алкохола, дувана, коцке и ружних ријечи), 
и имало је доброг успјеха, јер ч*.  изу- 
зев двије-три средње школе у Србији, 
успјело да свуда оснује кола Трезвене 
Младежи, и да приреди о Ђурђеву-дне 
(1912.1 велики конгрес Трезвене Омладине
— на коме је било преко 3000 учасника.

Савез Трезвене Младежи, имајући у но- 
четку више за задатак да радп на оду- 
чавању омладине од некпх рђавих навика, 
а желећи да омладину навикне на друге 
боље и корисније навике, усвојило је за 
рад у свему сисгему енглеског скау гизма 
(Боу-бсоии — дјечаци извидњаци). Ова 
снстема, која је првобитно поникла у Ен- 
глеској и коју је основао ђенерал ПаОен 
Раи1, који и данас стоји на челу тога 
нокрета, данас, послије седам година од 
оснивања, рашириле се у цијелом свпЈету. 
Књига ка<Јеи-Раи1-а преведена је на 
све језике културних народа. (Ми имамо 
ту књигу у преради Др. М 'Б. Поповића од 
нрије двије године: »Четник« ручна књнга 
за сриску омладину савезнике — четнике). 
Данас је то најиопуларнија и наЈраспро- 
страњенија књига међу омладином. У Ен- 
глеској је дочекдла за 7 година 7 издања 
у неколико милиона нримјерака.

И доиста. ни један покрет није до сад 
узео таке огромне размјере. Али ни један 
начин васпитања није ни имао у себи то- 
лико садржине као што га има скаутизам. 
Он врши физичко, морално, интелектуално 
н национално васпитање.

Система је врло нроста, али за то са- 
вршена.

Најбољи нам је доказ о доброти овога 
система, што су је Французи усвојили 
тако рећи до слова. Французи који готово 
ништа страно не узлмају, нашли су да је 
ова система — чисто енглеска исто 
тако иодесна за мале Французе, као год 
што је поддсна за Талијане, Нијемце, Шпа- 
њолце, па чак и Јапанце, јер је и тамо 
допро скаутизам и тамо се ради тачно 
по упутству Рабеи-Раи1а.

У чему се дакле састојн поглавито 
мегода која је себи створила пријатеља у 
цијелом свијету?

Скаутизам организује мале четице од 
неколико водова, сваки вод • је састављен 
од 5—8 дјечака (од 12—18 годинађ Вод 
има водника, а чега четовођу и помоћника. 
Чете праве излете сваке недјеље, а преко 
распуста излазе у поље у логор или праве 
краћа или дужа иутовања. Четице праве 
излете и по вароши, упознају се са свима 
градским установама. уче се да буду при- 
јалељи и човјека и животиње. Уче се да 
сваки дан учине бар по једно добро дјело.

Уче се да воле природу и своју отацбину.
Ступајући у чету дају завјет да ће бити 

вјерни свима четничким законима. А чет- 
нички закони то је једно морално вјерују, 
гдје пише да је сваки четник дужан да 
буде: трезвен, зјеран, увијек спреман, пра- 
вичан, пријатељ људи, пријагељ животиња,



учтив, од користи ближњима, штедљив, 
послушан, уредан.

Скаутизам. или како смо га ми назнали 
четништво, тежи да сиасе омладнну од 
рђавог утицаја околине и улице, да помо- 
гне школи и кући у васпитању.

Гдје ћете љепшег и племенитијег зада- 
тка од овога!

Али за сне ово, дј се изведе у великом 
стилу, да се проведе о.младина — читаве 
генерације, кроз једну одличну школу жи- 
вота и морала. потребно је много труда, 
добре воље, сарадника и средстава.

Да би се ова за нас пријеко потребна и 
корисна ствар што боље покренула, и у 
маломе започети досадањи посао проши- 
рио, биће у скоро приређена једна шира 
конференција у Биограду од свију прта- 
п»ља омладине на којој ће покретач срп- 
ског скаута д-р Поповић огппирно изло 
жити ону систему и предложити план 
рада.

Дневник
Вратио се. Њ В. 1<рал> вратио 

се јуче на Ријеку.
Стање здравља г Министра 

Иностраних Дјела. Г Петар Пла.мс- 
на11, М и н иста р И н остра н и х Дјела. 
који је прије дужега времена от- 
путовао у иносгранство по држав- 
номе послу, разболио се недавно 
доста тсијко у Паризу. Болес г госп. 
Министра прешла је критично ста- 
ње, али по савјету љекара боле- 
снику ће бити погребно подуже 
времена за опорављење, ради чега 
!.е бити принуђен да проведе извје- 
сно врИЈеме на југу Француске.

Исправка. У посљедњем броју 
погрјешно је јављено да је вери- 
фикациони одбор поништио избор 
капетаније колапЈинско-пољске. — 
Поништен је избор колашинске 
капетаније.

Заплијена »Зете«. Цензура у 
Сарајеву заплијенила је и забра- 
пила распродају за Босну кален- 
дара »Зете«, који је уредио г. Г. 
11ејанови1», и то ради чланка г. Јаше 
ГргашевиГа о националистичком 
покрету код Хрвата. Исти чланак 
је пренио и »Ријечки Нови Лист«, 
па је и ту био заплијењен. У оста- 
лом. ова заплијена најбоља је пре- 
порука за сам календар.
ј Јока Шпадијер рођ. Петровић. 

Вјерна и добра сапутница г Ђура 
Шпадијера, школ. надзорника, Јока, 
пресели се у вјечност, у раној сво- 
јој младости, 23. јануара ове године 
послије дугог и тешког боловања, 
а сахрањена је 24 истог мјесеца 
на Цетињу.

Покојница оставила је након себе 
малољетњу јединицу кћерку, да ту- 
гује за добром мајком. а дом јој и 
род у сузама са тешким болом на 
души, јер она бијаше племенита и 
узорна жена. вјерна сунруга, добра 
и њежна мајкз, и предусретљива 
према свакоме, те је и испраћена 

до вјечног дома многобројном свој- 
том, пријатељима и поштоватељима 
са тешким уздаси.ма. сузама на 
очима, и тужним ускликом: Лака 
ти, Јоке, црна земља!

дописи
Светосавска прослава у Пећи.

//е/>, у јануару
У школи се врше припреме за свето- 

савску прославу Радозналп пећски гра- 
ђани распитују се о наступајућој свеча- 
ности. Учитељи се спремају да би нз што 
свечанији начин прославили Св. Саву — 
први пут у ослобођеној Пећи И Дјеца уче 
дате им декламације, надмећући се ко ће 
бол»е да научи.

Дође и тај једва очекивани дан. кад се 
једном објави и програм прославе, који се 
састојаше из три дијела: јутарње свето- 
савске прославе, - лекламовања и пјева- 
ња пјесама; вечерње забаве — свирања 
на виолини и приказивања на позорници 
шаљивих игара »Француско-турског рата« 
и »На пОзорници и у животу«; и трећег 
дијела — игранке — опште-народног 
весеља

Освану 14. јануар. Дач врло хладан. 
Цича и студен толика, да промрзне и срж 
у костима. Но, ипак. дан сув, а и ако 
хладан; почело да прогријева зимско сун- 
це. те га све то чини пријзтнијим и снос- 
нијим, а уз то н важнос! саме свечанос- 
ти чпни га величанственијим Ето рано и 
дјеце у школи. Похитала. да се на својој 
школској* слави моле Богу у светом патри- 
јаршијском храму Пође се у цркву. Дје- 
чица у редовима иду по залеђеним ули- 
цама. — Тако су дошла у цркву и 
смјерио одстојала величанствену службу 
у славу српског просзјети геља и учите- 
ља Св. Сане. Светитељску службу укра 
си и увелича својом бесједом пећски Ми- 
трополит Г. Гаврило. Уважени говорник 
у бесједи истаче и нарочито нагласи важ- 
ност Св. Саве за српску цркву, просвјету 
и школу и полатичко снажење и уједи- 
њење српског живља. Напомену, по- 
божним пећским грађанима, да су уче- 
ници Св. Саве, међу које долази и његов 
насљедник — Св. Арсеније Пећски, - сје- 
ђели на архиепископској столици у па- 
тријаршији — том величанственом. горо- 
стасном споменику негдашње српске кул- 
туре, славе и величине. Г. Митрополит 
своју значајну бесједу заврши, чозивајући 
присутне, да се угледају на живот и дјела 
Св. Саве, па да раде, за српску цркву, 
просвјету и школу. милу отаџбину и Уз 
вишени ПриЈ*есто,  онолико колико им до- 
звољавају њихове физичке п духовне мо- 
ћи. То је, каже бесједник, најузвишенији 
и најдостојанственији начпн прослављења 
Св. Саве, - опште српске и школске сла- 
ве, луче и поноса српске православне црк- 
ве и чнрстог државничког и политичког 
стожера негдашње држаее Немањића.

Послије светитељске службе малшиани 
се у редовима повратише у своју школу. 
Ту ускоро угледаше, као сноје миле госте, 
поред својих родитеља угледних гра- 
ђана вароши Пећи и I’. Митрололпта 
Гаврила, команданта-генерала г. Вешовића 
и мноштво чиновника свију надлештава.

Прослава се отпоче сијечењем славског 
колача. Том и онако видном символу срп- 
ске славе, даваше још већу важност и 
увеличаваше га прнсуство Г. Митро- 
полига Гаврила. Послије сијечења слав- 
ског колача, госте је поздравила добро- 
дошлицом мала ученица I раз. осн. школе. 
Одмах за тим чуо се прикладан говор 

г. Ал. Бојовића, учитеља. »0 узајамном 
односу домаћег и школског васпитања 
дјеце«. Говорник лијепо истиче важност 
домаћег васпитања. посматрајући га као 
темељ школском васпитању. Зато и по- 
зива родитеље, којих је у присуству био 
довољан број, да помажу учитеље у њи- 
ховом тешком, а врло деликатном раду, 
како би имали бољи, сигурнији успјех. 
Даље им напомену, да би се првјенствено 
тиме највише одужили своме великану, 
српском учитељу и просветитељу Св. Сави, 
и своме ослободиоцу Узвишеном Краљу Го- 
сподару, а милој отацбини Црној Гори 
послужили на славу, дику и понос. По 
том је настало декламовање и пјевање 
пјесама, што је испало на опште задо- 
вољство, како отмјених гостију, тако и 
оних, који су највише труда улагали, да 
Ш10 достојниЈе прославе школску славу. 
Гости су се око подне разишли, пошто 
су претходно послужени кољивом. — Са 
особитом похкалом има се нагласити акт 
управе осн. школе, што Је ове године из- 
бацила пивницу, дакле укинула послужи- 
вање алкохолним пићима

*
У вече је у 8’/2 часова отпочела забава, 

која је приређеиа у корист сиромашних 
ученика основне школе.

Забаву су отворили, свирањем на вио- 
лини »смјеше срп. пјесама«, г. г Ф. Пановић 
и Ср. Цамоња. Потом су дилетанти играли 
шалу »На позорници и у животу«. А иза 
тога на виолини су опет свирали г. г. Ф 
Нановић и Ср. Џамоња: »приморске напје- 
ве«. И на крају свирања играла се друга 
шаљива игра: »Француско-пруски рат«.

Господа виолинисти добро су испјели 
у свирању, а такође и дилетанти су са 
успјехом играли своје улоге, што свједочи 
само задовољство публике, које је у исто 
вријеме донољна награда за уложени труд 
и једни и других.

Цјелокупна се светосавска прослава за- 
вршила игранком — општенародним весе- 
љем, које је трајало дубоко у ноћ.

На вечерњој забави приложили] су за 
фонд сиротних ученика: г. митрополиг 
Гаврило нерп. 19,20; г. г. генерал Вешовић, 
Сефедин-бег Махмудбеговић, судија општ. 
суда Назиф-бег Махмудбеговић итрг.Живко 
Рајевић по перп. 10; директор г. Д. Вуксан 
перп 6,40; предсјед. општине г. М Цнет- 
ковић перп. 5,80; г. г. Арсо Мартиновић. 
апотекар, Филип Гојнић, учравник цари- 
нарнице, Јов. Слијепчевић. пјеш. поручник, 
Вељко Војводић. писар судски, Ал. Шош- 
кић, учитељ, Јован Герић трг. и Мих. Ва- 
силијевић трг. овдашњи по перп 5; г. кап. 
Ј1. Лекић, перп. 3,80; г. г. судија П. Ива- 
новић, Неџиббеј Шабанбашић, и цариник 
Ј. Вукићевић по пер. 2; г. г Б. Лалевић. 
Мићо Дедовић, судија, Р. Савић, трг. и г-ђа 
Заг. Поповићка по пер. 1, 90; г. г. Л. Ву- 
исић, писар, Сима Шћекић каф; Мил Нро- 
тић. учитељ и Урош Ристић и г-ђа Ђор- 
ђина КоЈИЧнћка по пер. 1; и г. г. Ком. Ме 
деница и интендант В. Гојковић по пер. 0, 90; 
г. Милија М Вуисић, писар пер 0, 40.

Управа школе топло благодари г г. при- 
ложницима. Тако се је у Нећи прославио 
Св Сава скппмн.о али заједничкп и искрено.

Сћ.

РАЗНЕ ВИЈЕСТИ
Италија н Турска. Рајтеров Биро до- 

знаје да се сада воде потпуно пријатељ- 
ски преговори између Италије и Турске 
односно италијанске жељезничке конце- 
сије Малој Азији, пошто пталијански пред- 
лози ие наносе никакзе штете енглеским 
привилегијама које тамо већ постоје

Мађари и регрутски контигент Пар- 
ламенат је на трећем читању усвојио за- 
конски пројект о контингенту регрута за 
1914. годину.

Италија и лозански уговор. »Ђорнале 
д’ Италија«, коментаришући енглеску ноту 
поводом додеканеског питања, вели да 
Италија не може да напусти острва сие 
дотле док Лозански Уговор не буде био 
поштован у цјелини и док Италија не до- 
бије отштету или компензацијг.

Бугари у Цариграду. »Нова Слободна 
Преса« има овај телеграм из Цариграда: 
Овдје круже гласови, да је више добро поз- 
натих вођа мађедонско-бугарских комит- 
ских чета, а међу њима и Сандански, 
дошло онамо да преговарају са турским 
комитских чета у МаћедониЈИ.

Цариградска полиција је ухапсила чегири 
студента теологије и три бчвша официра, 
осумњичене за саучешће у -завјери у циљу 
атентата на министра војног. У тој зав- 
јери компромитован је и принц Вахид-Един.

Арбанија и РумуниЈа. Суреј беј, у име 
многих арбанашких првака, упутио је те- 
леграм румунском краљу, којим га моли 
да препоручп Веницелосу када дође у 
Букурешт. да грчке трупе одмах енакуишу 
арбанашку територију.

Потонуо пароброд. Јавља се из ЊуЈор- 
ка: Пароброд »Млнрое«, послије судара с 
другим једним паробродом, потонуо је. 
Спашено је само 86 лица, а посада бродв 
и 47 путника нестали су.

Афера фабрике Путилова. Француски 
Скупштински одбор за спољне послове 
овластио је свога предсједника да умоли 
министра предсједника Думерга, да у нај- 
краћем року поднесе објашњења о аферн 
Путиловљевој.

Бугарско-турски савез. У француски.м 
мјеродавним кругонима не нјеру|у да је 
између Бугарске и Турске закључен не- 
какав тајни уговор, и налазе да Бугарска 
има пречих нослова него да се даје за- 
вести илузијама ратоборне младотурске 
владе, чије је посљедице она највише 
осјетила.

Дедеагач. Формално се демантују из 
Софије извјештаји који су објављени у 
неким европским листовима, као да се 
тобоже воде преговори о предаји Дедеагача 
Турској.

Руски зајам Зајам са 4 и по ",, при 
ватних жељезница под владином гаран- 
тијом, који достиже суму од 665 милиона 
франака, а који ће се амортизовати за 
81 годину, усвојило је министарство фн 
нансија у Паризу. Емисиони курс још ни- 
је дефинитивно утврђен. Он ће бити из- 
међу 93 и 94" „ а вјероватно 93 и по 0 0, 
како предвиђа паоиски финансијски трг.

Упис за ова« зајам биће отворен 15фе- 
бруара о’ г. Износ биће подијељен на 
девет жељезничких пруга, које се имају 
градити.

Експлозија Јавл>ају из Дортмунда: Де- 
сила се екснлозија угљених гасова у мај- 
дану Ашснбаха. Извучено је 7 мртних и 
11 рањених. Око 70 угљарских радника 
остало је сахрањено на дну мајдана.

Грчко-бугарски односи Бугарска Те- 
леграфска Агенција јав.ља да ускоро пред- 
сгоји обнављање грчко-бугарских дипло- 
матских односа. Испочетка ће се поста- 
вити само отправници послова.

Аустрија и источне жељезнице. У ау 
стријском парламенту поднијели су ње- 
мачки посланици интерпелацију о источној 
жељезници. У интерпелацији иаводе, да је 
набавка акција свакако у државном инте- 
ресу, јер се тако може да врши притисак 
на Србију и да се чувају саобраћајни и 
трговински интереси Аустро-Угарске. Али

ПОДЛИСТАК

БАРДАЊОЛТ
(25., 26. и 27. јан 1913 )

II.
Други дан послије боја пошао је Књаз 

Петар са повећом пратњом на врх Барда- 
њолта. Весело грабе хитри коњи дугачким 
скадарским пољем, радосно Јашу млади 
Књаз и Његова пратња, похитавши рано 
изјутра да што прије дођу до мјеста нове 
славе црногорског оружја. Дугачак је пут, 
прани турскн пут' У сусрет иду читави 
каравани са рањеницима. Готово код сва- 
којега Књаз се зауставља. честита му ране. 
пита откуд је. тјеши га, хвали га. А тешко 
рањени је иа носилима. Жути испијени 
образи, увеле очи, али: »нити писну, нити 
зуб’ма шкрину«....

Међу маслинама иа Бокгу много трагова 
од граната гурских топова по двије три 
стотине метара далеко од објекта гађања. 
Или су шемлучили. или су имали муниције 
и сувише. или су, што је највјероватније. 
сасвијем рђаво гађали.

Кир је дивља планинска ријека са сту- 
деном чистом водо.м Корито слрмо, дубоко. 
сада готово празно На повише мЈеста газе 
га војници и коњи Умаоколо ио оброн 
цима планинских коса к ће, градони, утвр- 

ђења. Вијековима их је чешљала варварија. 
»Изгледа, као да човјек нп руком дотакб 
ни|е што су стољећа бурна одбила у 
мрачном ходу — са к/ла п платна град- 
ских. Ту пГјездо јеина вије - и змија 
одвратно мили и гуштер по травном поду«.

То је Турска, то је њенз управа, коју 
срнски пјесник правилно црта горњим ри- 
јечима.

На Нерфуши је генерал Вукотпи са сво- 
јим штабом. Отуда су пра: или ток борбе, 
налазећи се у средтни ратне позорнице. 
Генерал Вукотић објашњава Књазу Петру 
позиције и развој битке, којом је руковао 
из непосредне блвзине. Присутни га са 
дивљсњем сдушаху. Пуно појединости, зна- 
чајних, заннмљнвих, које потврђују да је 
бој око Бардањолта био тежак алп наш 
успјех нелик н славан. Умар је оставио 
трагове на лицима генерала Вукотића и 
Константиновића и офицпра из њихова 
ш габа. Расположење је код ских велико. 
Испратише Књаза Петра до оближњега 
узвишења, откуда кроз провалије води 
вратолбман пут Бардзњолта Кроз гудуре, 
пропланке и на обалама горских потока 
разбацани љешеви. Зада.х усирене крви, 
барута, липсалих коња и укупнога метежа 
испуњава ваздух цијеле околине На вр- 
летним косама Бардањолта разлјетјели се 
војници, који бурно поздрављаху младога 
Књаза, радујући се доласку Краљевл сина 
у своју средину А он их све грли, назива 
им Бога, доносећп им поздрав од Краља и 

Нашљедника и у исто ври|еме њихово 
признање, хвалу. дивљење. Међу Барда- 
њолтом и супротним брдом пробија се 
планннска рјечица. Туда се био при|е три 
мјесеца први крвави 6ој између наше вој- 
ске и Турака. Положаји ужасни. непристу- 
пачни. Само птице могу овдје хитро до- 
спијевати с једног мјеста до другога. У 
долини на обалама рјечице дегно и лијево 
леже љешеви наших војника. ЈЈеже ту преко 
три мјесеца. Нити их Гурци мсгаху поко- 
пати, нити наши пониЈети, јер је то мјесто 
изложено ватри с обЈе стране И сада, по 
пацу Бардањолта, дочекаше дан да их 
руке браће и сесгара дотакну, да их оку- 
пају сузама жалости и склоне их у утробу 
земље да их и даље не кљују ненасите 
гичурине. Војнички поздрављајући, Књаз 
Петар и пратња му прођоше поред љих. 
Под главицама Бардањолта привезани су 
коњи. Књаз и пратња продужише пјешице 
до врха. Бригадир Вешовић сусрио је Књаза 
и све му показивао. Ко очима није видио 
ону стрмениту косу, пуну трошних кр- 
шева, тај не би могао ни вјеровати, да је 
уз њу ма каква војска наступала на јуриш. 
Под самом жицом изваљени кршеви, испре- 
кидане драче, огуљене шибљике. Колико 
их је капи зноја и крви окупало! Поглед 
на жицу пружа слику страхоте, ствара 
јасан појам борбе око ње и у правој свјет- 
лости приказује јунаштво нападача. Три 
реда жица, сапетих међусобно, причвр- 
шћених уз редове гвоздених гтубова, ду- 

боко забијених у земљу, — та три реда 
замрсио је мах јуриша у Гордијев чвор. 
Само очевидци у стању су објаснити како 
је свладана та препона. И руке, и оружја 
тргали су везе, испроваљивали стубове. 
Тјелеса јунака и осветника гомилаху се 
једна на друга, крв је шибала у млазо- 
вима десно и лијево, жиле се одвајаху од 
ногу и замршаваху око гвоздених бодљика, 
главе се низаху у хрпе, док је преко го- 
миле крви, гвожђа, мега, кршева излетио 
црногорски барјак на шанац, а за њим се 
нагнале масе новијех бораца, да у трен 
ока од својих леђа и груди направе мост 
за пријелаз, средство за напад, за нов 
јуриш, побједу, славу.

Шанчеви разривени, вреће се пијеском 
испред њих нспретуране, одваљене. Од ко- 
рака до корака лежи мртав низам — један 
на узнак, други у страну, трећи потрбушке 
са испруженим рукама, грчевито стисну- 
тим песницама. Хаљине ишчијане. Није ту 
било борбе већ ни куршумом. ни бајонетом. 
Борило се рукама, хватало се за гркл>ане, 
цијепало хаљине, нокти се дубоко зади- 
раху у месо. Један општи занос, један 
вихор освете, маха, раздражености и кр- 
вавог наплаћивања рачуна за петвјековне 
муке цијелог једног народа — згомилао је 
око шанчева оснетнике и душмане, начи- 
нивши од њи.х неодређену масу меса ко- 
гтију. сржи, зноја, суза.

Гдје је кичица једиог Верешчагина да 
на платно пренесе сне то, што се ријечима



утицај француског капитала није зацијело 
у интересу монархие и Њемачка из- 
вјесно не би дала своје акције, да је знала 
да ће Француска замијенити Берлин. По- 
што се с правног гледишта не .може спри- 
јечити да српска држава узме у своје 
руке жељезнице у новој Србији, требало 
их је Србији признати и уступити. а у 
накнаду за то обезбиједити тарифске по- 
властице за Солун. Али министарство 
спољних послова ставило се у службу 
крупни.м финансијерима, који би били ради 
да нридобију француско новчано тржиште, 
а тиме се изазива неповјерење у Берлину. 
Интерпелација тражи обавјештења од гро- 
фа Берхтолда.

Из Загреба. Званичне новине саопшта- 
вају банове наредбе, којима се поништавају 
Цувајеве одредбе о забрани оружја Све 
одузето оружје враћа се.

Сабор наставља своје сједнице. Посланик 
Радпћ, који је био искључен из осамнаест 
сједница, поново улази у сабор.

У пештанском парламенту долази на 
дневни ред нова прагматика и избор угар- 
ске регниколарне депутације за финансиј- 
ску иагодбу. Тога дана нова хрватска де- 
легација улази ппви пут у пештански парла- 
менат.

У штампи, у политичким круговима, па 
и у самој коалицији наглашава се потреба 
да се финансијска нагодба одложи или само 
провизорно ријеши до године 1917 када 
ће бити обновљена аустро-угарска нагодба, 
тако да обје нагодбе падну у исто ври- 
јеме како је било и у почетку.

Сједница регниколарне депутације тра- 
јала је један сат. На ној је био и бан. 
За предсједника је изабран Кулмер, за 
подпредсједника Бадај, а за референта 
Лорковић. Постигнут је споразум да се 
претходно скупи сав материјал за изуча- 
вање, а угарској депутацији биће јављено 
да ће заједничка дискускја почети много 
доцније.

Њемачка и Румунија. »Рајхсанцајгер« 
јавља да је Цар Вилхелм одликовао румун- 
ске официре, а иарочито румунског ми- 
нистра војног и команданта првог румун- 
ског корпуса.

Турске финансије. Јављају из Цариграда: 
Министар финансија преговара са разним 
банкама о продаји бонова трезора старих 
емисија. којих има још за десет милиона 
динара. Тврди се с надлежног мјеста да 
ће влада, у случају потребе, приступити 
новој емисији бонова.

Веницелос и кнез Вид. »Берлинер 'Гаг- 
блат« јавља да је Веницелос, прије но 
што је отпутовао из Берлина, посјетио 
кнеза Вида и честитао му избор за кнеза 
Апбаније. Он му је изјавно да је Грчка 
испуњена нбјбољом вољом да са своје 
стране све учини да се \ веде мир и ред 
у Епиру и да се одрже добри односи са 
Арбанијом.

Турска царска породица. Како је саста- 
нак царског породичног савјега под пред- 
сједништвом турског престолонасљедника 
изазвао клеветничка потварања, Порта је 
службено изјавила да се на сједници тога 
савјета расправљао само статут царска 
породице, који је редигован по европском 
моделу, и у исто вријемс- расправљало се о 
извјесним породичним питањима која се 
тичу царских принчева.

На граници јужне Арбаније. Арбанашки 
жандарми отишли су из Валоне с наред- 
бом да заузму оне крајеве које буду еваку- 
чсали Грци и да у њима прокламују 
опсадно стање.

Једна арбанашка комитска чега напала 
је једну грчку чету из грчког села Одри-

цана. сјеверно-западно од Премети-а. Из 
тога напада изродила се права борба. 
Становништво из околних села ступило је 
на грчку страну.

Кружи глас да су Арбанаси убили арба- 
нашког беја Хусејина.

Руска војска. Предсједник министарског 
савјета г. Коковцев изјавио је одбору Думе 
да ће ускоро предати Думи законски про- 
ект с потребном констигенту за одбрану 

државе.
Званични бугарски деманги Бугарска 

'Гелеграфска Агенција изјављује да су из- 
вјештаји о тобожњем турско-бугарском 
офанзивном савезу потпуно фантастични. 
Влада остаје вјер.ча својој мисији унутраш- 
њег консолидовања и одржања са свима 
страним државама достојанствених односа.

Турски избори. Сни до сада изабрани 
посланици у унутрашњости припадају мла- 
дотурској странци. Избори првог степена 
у Цариграду дали су сви резултате који 
су повољнии за комитет »Јед.чнство и 
Напредак«. Велики везир је поново иза- 
бран. Грци узимају учешћа у изборима. 
док Јермени врло слабо учествуЈу. Младо- 
турски комитет обећао је васељенској па- 
тријаршији да ће дати седамнаест мандата 
посланицима Грцима, али сви они морају 
припадати младотурској странци.

Бугарски консулат у Солуну. Бугарска 
Телеграфска Агенција јавља да је грчка 
влада предала руском конзулу у Со- 
луну кључеве од здања бугареког генерал- 
ног конзулата који су Грци ту скоро 
евакуисали.

Аустријски покрајински сабори. Цар- 
ским патентом сазвани су аустријски по- 
крајински сабори, осим далматинског и 
истарског који је распуштен, пошто већ од 
неколико година не може да ради, због ита- 
лијанско-хрватског сукоба. Према вијести- 
ма из Истре. то распуштање није било 
сада очекивано. али је ипак дочекано доб- 
рим рас.чоложењем у хрватским кругови- 
ма. Развиће се жестока изборна борба. 
Постоје извјесне бојазни да клерикални 
елеменати не помуте народну слогу. Не- 
сазивање далматинскога сабора мотиви- 
сано је тиме, што се странке још нијесу 
споразумјеле о изборној реформи, те је 
сумњива радна слособност сабора. Хрват- 
ско-српске коалиране странке виде у томе 
притисак владе и клерикално правашке 
опозиције. Због тога је овладало велико 
незадовољство Прави разлог одлагања је 
владино страховање од поли гичких дебата.

Оружје у ХрватскоЈ. Службене новине 
доносе банову наредбу којом се укидаЈу 
раније наредбе о забрани оружја, и наре- 
ђује да се народу врати оружје које му 
је одузето за вријеме Цувајевог ре- 
жима.

Путиловска фабрика. Хавасова Агенција 
јавља да је Делкасе чинио кораке код руске 
владе о евентуалној трансформацији фабри- 
ке Путулова. Службени руски кругови на- 
зела да догађај нема оне важности коју му 
штампа придаје. Када би било трансфор- 
мације у оном смпслу како то тумаче ли- 
стови, прије тога би се морале испунити 
извјесне формалности, као пристанак главне 
скупштине акционара и добити нарочито о- 
добрење руске владе. Мсђутим извјесно је 
да руска влада не би дала сво’ нрнстанак на 
финансијско учешће такве природе. У Пет- 
рограду очеку у у најкраћем руку пред- 
логе неке француске финансијске групе.

Опсадно стање у Бугарској У смислу 
одредаба бугарског устава, опсадно стање 
укинуће се на новим територијама на мје- 
сец дана прије одређеног рока за зако- 
нодавне изборе.

Продаја оружја у Солуну. Власти су I 
забраниле продају свију врста оружја, под- 
зазумијевајући ту и ловачке пушке. Про- 
давцн оружја морају у року од о дана 
да предаду све оружје што га код себе 
имају.

Смрт турског пјесника. Умро је у Ца- 
зиграду Екрем, бивши министар и највећи 
турски данашњи пјесник. '

Аустријски буџет. Званичне новине об- 
ављују царски указ, којим се, на основу 
члана 14. основног законн о провизорном 
буцету, васпоставља провизорни буцет за 
прво тромјесечје 1914. године. ј

Атенгат против грчких бродова Бу- 
гарска I елеграфска Агенцвја демантује ви- 
ест из Атине, као да је тобож спреман 

атентат против грчких бродова који до- I 
дирују Варну и Бургас, велећи како би те 
измишљотине требало да послуже Грцима 
као изговор за укидање тих постаја.

Погреб Пола Деруледа. На сахрани 
Деруледа била је огромна маса свијета. 5' 
близини штасбуршке статуе свијет је ви- 
као: »Живјела Француска, живјели Елзас 
и Лотрингија' Слава Деруледу!« Говоре да 
су држали: Морнс Барес, Марсел Хабер и 
Гали.

Грчко-бугарски спор. Бугарска је вла- 
да тражила да се одреди један белгијски 
офицнр за арбитра по грчко-бугарском 
слору у погледу Окчилара.

Бугарско-румунска комисија. Ускоро 
ће бити наименована бугарско-оумунска 
комисија за уређење питања о оставама 
што су их извршиле бугарске банке на 
територијама које Бугарска уступа Ру- 
муни!и.

Грци и Арбанаси Из Фрасриа, у Епиру, 
јављају да су поново отпочеле борбе из- 
међу Грка и Арбанаса код села Сорополи. 
Грцн су употребнли и артиљерију, те су 
се Арбанаси разбјегли у нереду.

Румунски принчеви. Полузванична ру- 
мунска »Незгвисност« демантује вијест 
руске »Ријечи«, да румунски принчеви 
Карло и Фердинанд намјераваЈу да путују 
у Петроград.

Пренк Биб Дода. Пренк Биб Дода, ми- 
ридитски вођа, допутовао је у Валону у 
прагњи тројице сјеверо-арбанашких пр- 
вака.

Грчко арбанашке борбе. Јављају из 
Валоне*  Вијести које су овамо стигле, гла- 
се: да је било борбе у близини села Скра- 
пара. на грчко-арбанашкој граници, изме- 
ђу грчких комитских чета и арбанашке 
жандармерије. Посљедње вијести јављају, 
да се борба још наставља Да би се из- 
бјегле озбиљне компликације, арбанашка 
жандармерија добила је налог да се држи 
строго дефанзивно и да се евентуално по- 
вуче, ако би непријатељ продужио о- 
фанзиву.

не да описати и да бојама и употребом 
свјетлости изређа пред очи свијех вијекова 
потоњи чин бардањолске драме!

Ђутао је млади Књаз, ћутаху сви с њиме, 
није.ми, укочени, потресени.

Изљубио се са бригадиром Вешовићем, 
топло се руковао са његовим официрима, 
па је по томе са пратњом сишао са Бар- 
дањолта, и на коњима се сви запутише 
према Грујемиру. Путем на разним мје- 
стима, виђају се нови гробови, понеки са 
крстовима. Око њих се понегдје савијају 
жене и дјевојке у хаљинама жалости. Ко 
да се не сјети пјесникових ријечи:

Од капија тврдих Виндобоне града 
До обала цвјетних гдје прол>еће влада 
I роб до гроба лежи и свједочи јавно, 

Да гинусмо славно.
Мало се успут разговарало. Свак је у 

души пснио слике. које се носе и с ону 
страну гроба.

• *
»Нептун« је пун рањеника. И око ма- 

шине, у на палуби, и на ирови, и на гор- 
њем и на роњем деку, и у салону, и у 
унутрашњим просторијама. Неки су на 
носилима, неки сједе у прикрајку насло- 
њени на пушке, неки су положили главе 
на крила родбине. Поглед на њих ствара 
слику ратних страхота. У колико се о 
истијема више мисли, у толико се срце 
више пара. Најбоље не размишљати.

Јак сјеверни вјетар доноси студен и 
диже валове по пучини Скадарског Језера.

Њемачки аероплан у ФранцускоЈ*.  Из- 
међу Шатле-а и Кроамара стустио се на 
земљу један аероплан, на коме су била 
два њемачка поручника. Официри су из- 
јавили потпрефекгу, да су ишли из Штас- 
бурга у Мец, али да су залутали.

Оба њемачка официра авиЈатичара спро- 
ведени су до жел.езничке станице у Ав- 
рикуру, а њихов аероплан демонтован је 
и спроведен жељезницом V Мец.

Око турско-бугарског сукоба. » Гасвир- 
И-Ефкијар« формално демантује злона- 
мјерне гласове, да су тобож Турска и Бу- 
гарска закључиле војни савез за подјелу 
Маћедоније и да пут у Софију Тошева 
и <1>ети беја у Цариград има везе са тим 
савезом.

Шпањолци у Мароку. Хазасовој Аген- 
цији јављају из 'Гетуана да је непријатељ 
напао трупе ђенерала Белегире и 'Гореса. 
Непријатељ је изгубио 50 људи и имао 
велики број рањених и заробљених. Од 
Шпанаца погинуо је један мајор, један по- 
ручник и шеснаест војника, а рањено је 
пет официра и двадесет два нојника.

Око Фабрике Путилова. Француски 
скупштински одбоо за спољне послове 
јуче је саслушао изјаве Думерга по афери 
Путилова Думерг је изјавио, да се ствар 
испрва састојала у супротности приват- 
них интереса и да је најзад та афера, на 
интервенцију руске владе, уређена тако да 
потпуно задовол.ава француске интересе.ТЕЛЕГРАМИ

Жснидба срисђо! оријссшоло- 
насљсдниКа.

Биоград, 29. јануара

Поводом вијести које су доније- 
ли неки биоградски листови, јав- 
ЈБајуки фантастичне комбинације о 
једном веБ демантованој женидби 
српског пријестолонасљедника, 
Пресбиро је објавио у свом биљ- 
тену сљедеЕи коминике:

»Мали Журнал«. сакривајући се 
за стране листове, које чак и не 
наводи, додаје извјесне појединос- 
ти и коментаре веБ оповргнутој 
вијести о вјерењу нријестолонас- 
љедника. Пошто номенуте новине, 
нзнопЈењем оваквих вијести, уводе 
у јавну дискусију један предмет 
тако деликатне природе, нримо- 
рани смо најкатегоричније деман- 
товати све те и сличне вијести. 
— Биоградски Пресбиро.

ДгзгршираН)? срисКих бојниђа.
Биоград, 29. јануара

Страни листови јавили су о то- 
божњим дезертирањима српских 

јвојника у маси, који да су пре- 
бјегли у Бугарску и у сусједне 
земл>е. Пресбиро, на темељу зва- 
ничних обавјеш гења, у с гању је да 
објасни ствар.

Послије демобилизације, всјници 
су задржали расходоване унифор- 
ме, којима су се могли користиги, 
и обукли су их. Као сваке године, 
док тр:»је зима, пошли су у по- 
граничне земље да траже рада У 
септембру их је пошло 70. у ок- 
тобру 57, у новембру 10, у депем- 
бру 9. Ако су ови војници отишли 
преко границе из разлога које смо 
поменули, не могу се сматрати за 
дезертере, а још мање се може 
говорити о дезертирању у маси, 
пошто Бе ови сви који су отишли. 
вратити се куБама и својем обич- 
ном послу, како је зима веГ» на 
измаку. — Биоградски Пресбиро.

Брзи »Нептун« сијече запјенушене таласе 
и кроз мрак хита у правцу Лесендре. Вода 
запљускује пароброд. Вали се под ударом 
вјетра распрскавају у милионе ситних кап- 
љица. које са свијех страна шибају по 
»Нептуну« као пљусак кише. Боли и муке 
од тешкијех рана бивају удвостручаване 
тегобом невремена. 'Ге невоље у стању су 
да издрже без јаука само јунаци са Бар- 
дањолта. Пароброд се л>уља, језеро шуми, 
вјетар звижди и у паузама зачује се уз- 
дах мученика са носила, која је прелила 
вода ледених таласа. У прикрајку сприједа, 
испод парчета крова горњега дијела паро- 
брода, згурила се код носила једна жена 
сва у црно завијена. Задрхталом десном 
руком прихватила свјећицу, коју заклања 
шаком лијеве, да је не претули помамни 
вјетар. Слаба свЈетлост обасја у мраку на 
корак два жалосну позорницу. Пред њом 
је самртник, који је овога трена испустио 
јуначку душу. Млађи јој је син, — прича 
потресеним гласом. Старији јој је прије 
три мјесеца погинуо на Бардањолту. гдје 
је овај сада допао тешких смттних рана 
Нема, вели, никог више. И да је благосло- 
вена — заврши — њихова смрт, само кад 
су се јуначки понијели, само кад су се 
одужили Господару и Црној Гори.

Вјетар дође јачом силом, претули свје- 
ћицу у рукама јадне мајке. Киша студе- 
них капљица попрска мајку и њена мртвог 
сина, њену потоњу изгубљену наду. Још 
се у призраку ноћи могла разазнати кво 

нека црна маса и нидјети како јс мајка 
полсжила главу на груди мртва сина и у 
томе положају путовала све до Ријеке, 
гдје се обоје изгубише у гомили рањеника, 
народа, носила, кароца, шатора, аутомобила. 
ријечких госпођа, милосрдних* *сестара,  са- 
нитетских помоћника — рефрена славној 
побједи на Бардањолту.

РАСТАНАК С АРБАНИЈОМ И АДРИЈОМ.
Збогом, горе миле, крвљу заливене, 
Збогом, силне жртве на бранику рода!
Збогом, снаге мушке, залуд сатрвене, 
Муке без добитка! Напори без плода!

Збогом, граде слављен с грмљаве нлотуна: 
Скадре, испод тврдих тарабошких гора!
Збогом, вјечно гњездо немира и бун2:
Збогом, дивљи крају љутих Малисора!

Збогом, момци наши — цвијеће увенуто — 
Шго у даљном крају остависте кости!
Трпјели сте мушки. борили се л>уто, 
А умрли славно... Бог нека вас прости!

Ви л’јепе Албанке, дуж мора и Маћа, 
Поштујте те дичне борце из туђине!
Они су ваш образ чували к’о браћа... 
Ви чувајте хумке и гробове њине!

Збогом, брзи Дриме. сунцем обасјани! 
Збогом, хучна ПЈкумбо и плава Бојано!
Збогом, луко српска, лијепи Сан-Ђовани, 
Освојени брзо, изгубљени рано!

Збогом тврди кланци дивљих Миридита, 
Кроз које се Фанди пробија и бјега!
Збогом, Кројо бијела. тврђо каменита, 
Постојбино дична славног Скендербега!

Убави пристранци. мјеста пуиа чара, 
Куд ступаху наше побједне колоне!
Питоме ђардиие, маслине и нЗра!
И сунчане луке Драча и Валоне’

И Кавајо граде — вриједна суха злата - 
Измеђ мора с једне, брда с друге стране!
И кућице бијеле богатог Берата,
И китњаста поља питоме Тиране!...

Отеше нам море!... Али море друго
Живи сад у нама: Море огорчења\ 
Имаћемо опет што жељасмо дуго...
Дотле — збогом. море! Збогом! До внђења!

Ј а г о д и н а.
Вој. Ј. Илић, млађи.



СрИсКи и [рчКи минисшар 
иредсједниК-

Букурешт, 29. јануара
Краљ Карол примио је јуче г. 

Пашића који је данас отпутовао 
са Веницелосом у Биоград. — Беч- 
ки Кор. Биро.

Кнез од Вида.
Рим, 29. јануара

Кнез од Вида посјетио је мар- 
ки.за ди Сан-Ђулиана, министра 
иностраних дјела, и Ђолитија, пред- 
сједника министарства. Италијан- 
ски краљ га је одликовао лен гом 
Мауриција Лазара. Бечки Кор. 
Биро

Рим, 29. јануара
Кнез од Вида телеграфисао је 

Есад паши, да 1>е примити арба- 
нашко изасланство између 5 и 7 
фебруара Кнез ће приспјети у 
Драч 13. фебруара. Њсгов мар- 
шал двора Тота веГ. је стигао у 
Драч. — Бечки Кор. Биро.

СрбсК« бријесшолонасљгдниК.
Петроград, 29. јануара

Српски пријестолонасљедник о г- 
путовао је за иностранство. 
Бечки Кор. Биро

ОсшабКа шбсдсИ Еабинеша.
Стокхолм, 29. јануара

Шведски кабинет поднио је Кра- 
љу оставку. Нарочиги извје- 
штај.

ДобрашаК I. ЛаишЂа. — Всницг 
лос у Виограду.

Бноград, 30. јануара
Сино1. у И сати, ПашиБ и Ве- 

ницелос са пратњом стигли су у 
Биоград. На станици их је доче- 
као министар грађевина, начел- 
•1ик министарства иностраних дјела. 
грчки министар са особљем грчког 
посланства и угледним представни- 
цима грчке колоније, затим особље 
српског министарства иностраних 
дјела. Биоградски Пресбиро.

Биоград, 30. јануара
Веницелоса при доласку поздра- 

вио је краљев ађутант на с ганици. 
Јутрос у II сати Краљ Петар при- 
мио је Веницелоса у свечану ау- 
диенцију. У подне даг.ао је Пашик 
доручак у част Веницелоса. У вече 
у осам саги био је у част Венице- 
лоса велики ручак у Краљевском 
Двору. Грчки министар предсједник 
отпутоваће вечерас за А гину. Грч- 
ки престолонасљедник Ђорђе сти- 
1»и1»е вечерас у Биоград и биће 
свечано примљен на станици. 
Биоградски Пресбиро.

ОсшабКа ХоКобцеба.
Петроград, 30. јануара

Коковцев предао је оставку За- 
мијениБе га Горемикин. — Бечки 
Кор. Биро.

Храљ фсрдинанд.
Софија, 30. јануара

Примајх 1.и американску мисију 
која је дошла да позове Бугарску 
да узме учешБа на изложби у Сан- 
Франсиску, Крал. је изјавио жељу 
иа на прољеђе посјети Америку, 
ако му го дозволи ситуација. 
Бечки Кор Биро.

Ссад иаша.
Драч, 31. јануара

Есад иата је јуче предао оставку 
као предсједник. Конгролна коми- 
сијз преузела је предсједништво 
и именовала Азиз иашу главним 
управником Драча. Остали чланови 
сенача остају у служби. Есад паша 
на челу депутације, отпутовао је 
V Највид да понуди кнезу од Вида 
пријесто Арбаиије Бечки Кор. 
Биро.

ЦрногорсКи носланиК у Виограду.
Бноград, 31. јануара

Доручку који је дао г Пашић 
у почаст г Веницелоса. присуство- 
вао је и г. Лазар Мијушковић, пр- 
ногорски министар у Биограду — 
Бечки Кор. Биро.

гимнастике 
за постиза- 
а иначе је

ПРАВИЛА
СРПСКОГ СОКОЛА НА ЦЕТИЊУ.

Име и мјесто.
Члан I.

Име је друштву »Српски Соко« 
на Цетињу. Дјелокруг се друппва 
протеже на Цетиње.

Задатак друштва
Члан 2.

Задатак је друштву, да развија 
и унапређује здравље и тјелесну 
снагу својих чланова, и да његује 
друштвени живот. 'Го се постизава:

а) заједничким систематским тје- 
лесним вјежбама, витешким играма, 
мачевањем, пјешачењем, јахањем, 
стријељањем, пливањем, веслањем, 
и т. д.;

б) приређивањем јавних гимна- 
стичких вјежба, друштвених изле- 
та састанака, забава и предавања.

Ако се поједини друштвени чла- 
нови сложе да, у оквиру овога дру- 
штва, његују посебну грану гим- 
настике, смије их одбор по могуК- 
ности у томе потпомагати и мате- 
ријално и морално.

Имовина те гране 
служи у првом реду 
вање циља ње саме, 
својина друштва.

Члан 3.
Рад друштва искључује сваки 

политички значај.

Чланови друштва, њихова права 
и дужности

Члан 4.
Чланом друштва можс бити сва- 

ки Србин и Српкиња и сваки при- 
јатељ српскога народа, који су 
наврпшли 18-ту годину живота, а 
који нијесу били судски кажн.ени 
ради дјела учињених из користо- 
л>убља или против морала.

Чланови се примају искључиво 
на писмену молбу упуБену Управ- 
ном Одбору.

Петнајести дан иза пријаве. од- 
лучујс управни одбор, дали се до- 
тични прима.

Свака жалба прогив нспријема 
искључена је.

Члан 5. т
Друштво има 5 (пст) врста чла- 

чланова:
а) почасне,
б) добротворс,
в) утемељаче,
г) помагаче.
д) редовне (извршујуКе)

Члан 6.
Почасним чланом постаје оно 

лице, које је својим радсм стекло 
особитих заслуга за друштво или 
за Соколсгво у опште, и које 
изабере главна скупштина на пред- 
лог управног одбора.

Члан 7.
Добротвором постаје оно лицс, 

које уплати у друштвену благај- 
ницу једном за свагда или у ра- 
тама за годину дана 100 (стотину) 
перпера.

Члан 8.
Утемељачем постаје оно лице, 

које уплати једном за свагда 50 
(педесет) круна или у мјесечним 
ратама по 10 круна.

Члан 9.
Век уплатом прве рате ступају 

доброгвори и утемељачи у сва члан- 
ска права и дужности.

Члан 10.
Помагач може бити оно лице, 

које уплаБује унапријед мјесечно 
по 1 круну.

Члан 11.
Редовни (извршујуки) је онај члан. 

који редовно судјелује при друш- 
твеним вјежбама, а уплаБује уна- 
пријед мјесечно 50 хелера. Ко од 
редовних чланова без оправдања 
изостане мјесец дана од вјежбе. 
дужан је плаБати чланарину као 
помагач.

Члан 12.
Главна скупштина има право, да 

према потреби повиси или снизи 
чланарину помагача и редовних 
чланова.

Сви су чланови дужни, да при 
ступању у друштво уплате I кру- 
ну као уписнину осим добротвора. 
утемељача и почасних чланова.

Члан 13.
Сви чланови имају право;
а) да учествују у рјешавању свих 

друштвених питања на друштве- 
ним скупштинама;

б) да бирају управни одбор. и да 
могу бити изабрани, ако су на- 
вршиил 21. годину;

в) да носе друштвени знак и у 
свечаним приликама друштвено 
одијело. Осим тога чланови добро- 
твори, утемељачи и помагачи има- 
ју право да присуствују друштве- 
иим вјежбама, забавама. излетима 
и осгалим друштвеним приређива- 
њима.

Члан 14.
Сви чланови имају право на ди- 

пломе и то почасни одмах иза 
избора, доброгвори и утемељачи 
након потпуне уплате одређене 
чланарине, а помагачи и редовни на- 
кон десетогодишњег тачног упла- 
Бивања чланарине или редовнога 
похађања друштвених вјежба.

Члан 15.
Чланови редовни и помагачи, ко- 

ји нијесу до друштвене скупштине 
уплатили чланарину, не могу на 
њој гласатп а тако исто и они, 
који се барем три мјесеца пред 
скупштину нијесу у друштво упи- 
сал и.

Искључење и иступање из 
друштва.
Члан 16.

Свп се чланови овога друштва 
морију строго држати друштвених 
правила Ко буде макар што радио 
протпв правила. казниће га упра- 
вни одбор:

а) опоменом;
б) укором;
в) острањењем за неко вријеме 

из друштва;
г) искључењем из друштва.

Члан 17.
Искључити се може сваки члан:
а) за кога се докаже да је на- 

мјерно радио на штету друштва;
б) који ради против друппвених 

правила;
в) који се недостојно влада било 

у друштву или изван друштва.
Члан 18.

Члана искључује из друштва 
привремено управни одбор а кона- 
чно главна скупштина.

Члан 19.
Члан редовни и помагач преста- 

је бити чланом:
а) својевољним иступањем, које 

мора бити писменом молбом упу- 
Бено одбору;

б) кад за три мјесеца не уплати 
чланарину. Ако се такав члан по- 
ново прими у друнггво мора поло- 
жити двомјесечни улог као упис- 
ни ну.

Приправници.
Члан 20.

Као гимнастички приправници 
могу бити примљени у друштво 

они младићи, који нијесу наврши- 
ли 18 година. ПлаБање чланарине 
оставља се увиђаности одбора.

При примању Бе се управни од- 
бор о њихову понашању тачно 
извијестити. Гимнастички припра- 
вници имају једино право, судје- 
ловати при редовним друштвеним 
вјежбама, те се морају покоравати 
кућном реду.

Управни одбор може гимнасти- 
чким приправницима отказати при- 
ступ ако се непристојно понашају 
или огријеше о куБни ред.

Скупштине.

Члан 21.
Друштвена је скупштина:
а) редовна,
б) ванредна.

Члан 22.
Редовна се скупштина састајеу 

току мјесеца јануара сваке године. 
Њу сазива управни одбор, извије- 
стивши све чланове, на осам дана 
пред састанак, писмено и нреко 
јавности. Са позивом на скупшти- 
ну мора бити објавл>ен и дневни 
ред скупштине.

Члан 23.
Да се скупштина одржи потре- 

бно је да буде присутна половина 
друштвених чланова, иначе се 
скупштина одгађа на осам дана. 
а тада Г>е се одржати без обзира 
на број присутних чланова.

Члан 24.
Скупштина врши ове послове:
а) саслушава и претреса извје- 

штаје Управног н Надзорног Одбо 
ра о годишњем раду и имовном 
стању друштва;

б) одређује годишњи прорачун 
према предлогу Управног Одбора;

в) рјешава евентуалне предлоге 
молбе и жалбе;

г) доноси рјешавања о коначном 
искључењу из друштва;

д) измјењује и допуњује друш- 
твена правила;

ђ) бира нови Управни Одбор. 
њихове замјенике и Надзорни Од- 
бор;

е) бира двојицу чланова за овје- 
ровљење записника;

ж) бира почасне чланове на 
предлог Управног Одбора.

Члан 25.
Предлози, молбе и жалбе морају 

се поднијети Управном Одбору 
најмање на три дана пред скуп- 
штину.

Члан 26.
Закључке своје ствара скуп- 

штина релативном веКином гласо- 
ва присутних чланова. При једна- 
кој подјели гласова одлучује глас 
предсједатеља.

Члан 27.
Управни се Одбор бира поиме- 

нце тајним гласањем или по же- 
љи л , присутиих чланова аклама- 
цијом. За члана је Одбора изабран 
онај који добије апсолутну векину 
гласова. У случају једнаког броја 
гласова одлучује коцка.

Члан 28.
О раду сваке скупштине води 

се записник који потписује стар- 
јешина или подстарјешина, секре- 
тар и два овјеритеља.

Члан 29.
Ванредна се скупштина састаје:
а) ако управни одбор нађе за 

потребно;
б) кад писмено захтијева једна 

трећина чланова. Овоме захтјеву 
дужан је Управни Одбор удовољи- 
ти у року од 1 дана. Ако Управни 
Одбор неби кроз то вријеме са- 
звао скупштину сазивају је ти 
чланнови.

(Наставиће се)

ЦЈтампа Кр. Ц Државне Штамнарије Власник и одговорни уредннк Радо.мир Орлински КривокапиК


