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Г1ред Народном Скупштином је 
нацрт адресе на Пријестону Бесједу 
Њ. В. Краља. О њој се три дана 
води жива дебата. Народно Пред- 
ставништво уздигло се преко исте 
на висину мјеродавног и позваног 
чиниоца за расправљање важних 
питања из свијех грана државног 
и народног живота. Занимљивости 
и исцрпности адресне дебате прет- 
ходили су многобројни узроци. Они 
леже у нашем општем стању, у 
великим догађајима, које смо пре- 
бродили, и разноврсним боловима 
који су се, стицајем прилика, зго- 
милали на дну народне душе, при- 
тискујући је као какав тешки ка- 
мен. Слободна дискусија мука и 
мана, недостатака и потреба, во- 
ђена од слободно изабраних по- 
сланика, полако скида овај камен 
и отвара народне груди, да се ли- 
ше загушљивости незадовол^ства 
и напуне дахом повог задовољ- 
нијег живота. Скупштина тијем по- 
стаје оно, што вазда треба да буде: 
регулатор страсти, судија мишље- 
ња, заштитник слободе и вентил јав- 
не сигурности.

Адресна дебата избацила је на 
површину масу разноврсних погле- 
да и убјеђења да их свак чује и 
оцијени. Пресјекла је мах неконтро- 
лисаним шапатима по мраку, гдје се 
котрљају као груда снијега док не 
доспију до опасне лавине. Онемо- 
гућила је недоказане оптужбе и му- 
чеништва за скривена схватања, и- 
стуривши их пред позвани форум 
јавности, да их ова суди и заслуже- 
но награди или осуди. Ставила је 
сваког на мјесто које му припада, не 
допустивши да се у политичкој арит- 
метици оперира лажним цифрама. 
Створила је борбу начела, поти- 
снувши опаку и опасну јагму међу 
личностима око себичних рачуна 
под маском лијепо исказаних рије- 
чи. Дала је законска крила и тр- 
вењу гледишта, опробаних искуста- 
ва, практичнога знања, политичког 
такта да би се пробиле налријед 
спасоносне мисли заступљене од 
достојних носиоца. И одиста много 
је боље, а за земљу и народ спасо- 
носније што се његове потребе и ње- 
гова мишљења сукобљавају и тару 
у Скупштини, него ли по улицама. 
Онамо ђе се знати што не ваља и 
као такво ће остати обиљежено; о- 
вамо добро може бити оглашено за 
зло, и обратно.

Дебатом о адреси пријатељи сло- 
боде и унутрашњега снажења наше 
Земл>е могу бити задовољни. Она 
може служити само на част ново- 
изабраној Народној Скупштини, ко- 
ја је у тој дебати показала и своју 
свијест, и своју политичку зрелост, 
и своју велику љубав према народу. 
Трпећи и накарадна мишљења у тој 
дебати и толерантно дајући маха 
провокаторској критици, Народна 
Скупштина је доказала да слобода 
није монопол, већ право свијех нас, 

па и онијех, који су за њу најмање 
заслужни.

Какову Арбанију хоЋемо
Под овим насловом доноси „рјје^кј 

N0x1 на уводном мјесту, један допис
из Беча, који је писао један члан похр- 
ваћене арбанашке породице.

Ми се не можемо потужити на 
краткоћу живота. У обичној кален- 
дарској години доживимо више но 
читава пријашња покољења. Док је 
прије вријеме било у застоју, данас 
заостајемо ми, импотентни не само 
да достигнемо, већ и да схватимо ра- 
пидност догађаја. Зато је и немо- 
гуће подати садашњости јединстве- 
ни биљег, једну означну синтезу. 
Па и како, кад се дневно увјера- 
вамо, а и на себи осјећамо, гдје се 
сама историја диктира и кроји ору- 
жаном силом великих државнихор- 
ганизација, док је барем она била 
поштеђена од природнпх скокова 
и препуштена властитом неминов- 
ном току. С једне стране се крше 
вјековна напрезања мањих народа 
и бришу најприродније границе — 
а с друге се преко ноћи стварају 
нови политички народи. Да ли то 
одговара строгим законима природе 
и искуства — препуштам суду свако- 
га! Али ће свакако грађани Аустро-У- 
гарскеМонархије имати што да при- 
чају својем потомству. 1Јричаће то 
особито Словени, како се у њихо- 
вим бившим слободним краљеви- 
нама владало. Причаће о натчо- 

борбама протпв апсолути- 
стичких војничких диктатура и уну- 
чад ће вал>да за пале жртве осјећати 
већег разумјевања од нас савреме- 
ника. Причаће и наша браћа на 
Балкану, како им је борба за осва- 
јањем отетих крајева била идила, 
прама силној оној, на правди Бога 
изазвапој борби од оних, којима је 
далеко душа и понос народни.

А још ће неко на Балкану можда 
разочаран причати, како је силом био 
створен, како му се дало оно што 
ни у сну не могаше помислити, како 
му се турало оружје у руке и сва- 
ђало га са сусједом, који му само 
добра учини. Баш му ових дана 
шиљу поглавицу, књаза, који ће да 
се за њ брине, да га заступа пред 
свијетом и уведе међу напредне 
народе. У Драчу му се спрема сја- 
јан дочек. Ућиће у своју резиден- 
цију кроз славолуке овјенчане за- 
ставама нове државе; грување то- 
пова са оклопњача двију велесила 
европских исказаће му почасти, које 
доликују суверену, ма да његов 
улаз у земљу није улаз триумфа- 
тора. Све ће бити приређено у пу- 
ном сјају: глазбе аустријског и та- 
лијанског војничког одјељења, хо- 
ландеска жандармерија, одасланици 
европских држава и т. д., само ће 
народ арбанашки све то прома- 
трати у потпуном неразумијевању и 
неповјерењу. До неки дан су разна 
племена арбанашка пунила авлије 
предсједника перманентне владе, из 
његове су собе попут процесије 
излазиле вођењихове, носећи сваки 
са собом по коју упуту и инструк- 
цију из програма за будући рад. 
Народ се повукао у брда, пред- 
сједник перманентне владе положио 
своју част, те ће се и он из курто- 
азије поклонити суверену.

Посао новог владара није лак. 
Он зна за јаз језика, обичаја, вјере 
и осјећаја међу разним племенима 
тог вјечно незадовољног народа. 
Арбанија, о којој још данас немамо 

позитивних географских и етно- 
лошких података. била је кроз вје- 
кове без икакове управе, те није 
чудо да се којх њезиног становни- 
штва до највећег ступња развио 
онај култ индивидуа, који пориче 
сваки аукторитет. Он све то зна и 
с тога је увјерен, да такав народ 
није за његове интенције солидном 
подлоеом, ослањајући се једино на 
залеђе тројног савеза. Али у томе 
се баш вара и он и његовм емисари! 
Кад већ није судбина досудила да 
Арбанију уреде њезини сусједи који 
је најбоље познају, те кад је принца 
Вида послужила срећа да сс попне 
на најновији трон Европе, — општа 
би жел>а била да збиља ту тужну 
земљу приведе ведријим данима, 
да је учини својом и не понизи на 
просту филијалу експанзивних теж- 
ња становнтих велевласти. Да то 
постигне, прва му је задаћа да 
обрачуна са туђинским пропаган- 
дама, које унесрећише ту европску 
земљу не дозволивши јој да се 
подигне изнад културног нивоа једне 
африканске колоније. Мора да за- 
почне с народом, а не са бечким и 
римским агентима, па ће онда сре- 
ђивање унутарњих одношаја бити 
лако. И кад упозна душу арба- 
нашког народа, увидјеће да будућ- 
ност Арбаније лежи у најинтим- 
нијем политичком и економском 
пријатељству са оним земљама, 
које су за вријемс турских прогона 
биле сталним уточиштем бесправнпм 
биједним и бјегунцима. Сусједи би 
њезини заборавшш на оне крвне и 
незаслужене неправде. Словенски 
би народ био таковој Арбанији од- 
лучан одпор против свим покуша- 
јима вањске експлоатације. Арба- 
наси би благосиЈБали таквог вла- 
дара, народ би се вратио са брда 
гдје смишља нове борбе. А онда 
би и династија принца Вида могла 
да на Балкану игра исту улогу 
коју данас игра грчка династија 
и коју је прије другог рата играла 
бугарска.

Такову Арбанију желе сами Ар- 
банаси, желимо је ми, жели је свак, 
осим онога који ју је створио.

Оружање Румуније
Бугарски „Војни Ј1ист“ доноси 

интересантна саопштења о наглом 
оружању свих балканских држава. 
Г1о његовим обавјештењима, Ру- 
мунија у погледу нових поруџби- 
на долази на прво мјесто. О томе 
„Војни Ј1ист“ пише:

„Према поузданим обавјештењи- 
ма. у штајерској оружној фабрици 
Румунија је поручила 150.000 бр- 
зомстних пушака и 60.000 револ- 
вера. Ова поруџбина има да се 
изврши до краја ове године. Исто 
тако наручени су и митраљези, али 
се тачни број за сад не зна. Осим 
овога, поручена је велика коли- 
чина пјешачке муниције у многим 
аустријским фабрикама.

Према гласовима који избијају 
из званичних кругова, Румунија је 
приступила погодби за испоруку 
још 300 до 400.000 пушака.

Како румунски листови јављају 
генерал Крајинчано, бивши шеф 
главног генералштаба, држао је 
предавање у коме је демантовао 
гласове, да румунска војска за ври- 
јеме мобилизације није располага- 
ла довољном количином пушака. 
Истина је, да је румунској војсци 
недостајало у 1910. години 60.000 

пушака, али су једним одобреним 
кредитом од 25 милиона круна 
одмах набављене, и паоружање је 
комплетирано.

У исто вријеме генерал Крајин- 
чано тврди, да је румунска арти- 
љерија појачана са 1 1 хаубичних 
батерија, које су јој недостајале.

У даљем предавању генерал Кра- 
јинчано тврди да је румунској вој- 
сци неопходно за комплетирање на- 
оружања за дјејствујућу армију од 
десет дивизија и резервну од пет 
дивизија, још 130 митраљеза, 30 
хаубица, 280 пољских топова и 
60 брдских топова.

Г1о истим обавјештењима, иста 
фабрика има да лиферује за Ср- 
бију 100.000 брзометних пушака и 
14.000 карабина.

Турска је такође поручила 200.000 
брзометних пушака у истој фа- 
брици.

Грчка је поручила 300.000 пуша- 
ка и 10 митраЈБеза.

Петар Барк
Нови руски министар финансија

Смијеном минисгра предсједника 
Коковцева, који је био и министар 
финансија, дошао је за новог мини- 
стра финансија Петар Барк, доса- 
дашњи помоћник министра трго- 
вине и заната.

Нови министар је поријеклом бал- 
тички Нијемац, али је то остао у жи- 
воту само по имену. Он је по свр- 
шетку школовања у Петрограду 
отишао у иностранство, и у Паризу 
и у Берлину радио је у великим бан- 
кама као чиновник, затим ступио у 
руско министарство финансија гдје 
је врло брзо напредовао и врло 
млад, тек у тридесетој години. по- 
стао је шеф иностраног одељења у 
Државној Банци, управЈвајући, у 
исти мах и Руско-персијском Банком.

Неколико година касније он је по- 
стао гувернер Вомшко-Комске Бан- 
ке а прије четири године наименован 
је за помоћника министра трговине.

Једно вријеме Барк је служио као 
први секретар грофа Витеа, који му 
јеувијек био пријатеЈБ.

. Сви руски листови констатују ње- 
тову неоспорно велику спрему, а 
гроф Вите је изјавио петроградском 
дописнику „Тана“, да ће Барк о- 
правдати и највеће наде, које се на 
њега буду полагале у погледу фи- 
нансијском, премда ће имати још 
да савлада велику област админи- 
стративну и пореску, али гроф Вите 
мисли, да ће Барк и у тим обла- 
стима убрзо стећи ауторитета.

Сввтосавска забава у Беранима
(Допис из Берана)

Ми вам се из ових крајева у опште 
никад не јављамо, премда су нам груди 
пуне свакојаких и угодних и неугодних 
осјећаја за које би наша шира јавност 
морала да води рачуна у сваком ногле- 
ду, нарочито с тога^ шго су ово ново- 
воослобођени крајеви, за које би се свак 
морао шго више заинтересовати. 11а ипак 
не могу а да не дам одушка свом срну, 
да вам се јавим приликом овогодишње 
светосавске прославе коју је приредила 
овдашња новооткорена гимназија уз су- 
дјеловање основне школе.

Страшна зима, какву и старци одавна 
не памте, као да је хтјела, да баш ове 
прве године, кад смо у слободи сла- 
вили нашег Просвјетитеља, смалакса 
духове грађанства. Топле груди наших 
грађана и њихова сунцем слободе 
огријана срца не мараху за ту стулен и 
сви отхрлише до Манастира Ђурђевих 
Ступова да се иза службе бож е врате 
литијом до војног стана, гдје је у лијепо 
окићеној дворани г. Протосинђел^Про-



копије Вековиђ, митрополитски намјесник 
и наставник гимназије уз сачинодјејство- 
вање г. г. ЦЈгумана Исаије Радуловиђа и 
свештеника Николе Поповиђа извршио 
водоосвеђење и резање славског колача. 
Домађин славе био је госп. Тодор Лекић, 
предсједник беранске општине.

По водоосвећењу држао је присутном 
народу красно и заносно пригодно сло- 
во управитељ гимназије госп. Коста Ко- 
стиђ, који је довео у лијепу везу плод 
рада Св. Саве на пољу српске просвјете 
и наше ослобођење из петвјековног роп- 
ства п очување наше наиионалне сви- 
јести, па на крају захваљујуђи Његовом 
Величанству Краљу и Господару који 
нас |е ослободио не само пушком и са- 
бљом него благо хоће да нас ослобађа 
просвјетом и књигом, позвао је све при- 
јатеље да му кликну „живио“, и из грла 
свију: дјеце, млађих и старијих, клицлло 
се здрављу Нашег Узвишеног Господара, 
а то се клицање наставило и иза одпје 
ване химне, коју су ђаци гимназије и 
основне школе лијепо извели. По томе 
су нам неки малишани и дјевојчице де- 
кламовали природно и лијепо, а за дје- 
цу баш умјетнички, неколико родољуб- 
них пјесама, а заносно је грађанство 
уживало у нашем помлатку, задовољно 
што им се дјеца тако лијепо и родо- 
љубно васпитавају. На концу ;е госп. 
домађин славе капљицом почастио при- 
сутне госге који су се у живахном раз- 
говору на окупу задржали до самог 
подна.

У вече се слегло у дворану војног 
сгана мношгво отмјеног грађанства без 
разлике в;ере, коЈе се пожртвовно ода- 
звало нозиву збора гимназијских настав- 
ника, који су нам са својим ђацима уз 
помођ господе учигеља и њихових Српчи- 
ђа и Српкињица приредили тако лијепо 
и забавно вече, да је свак на концу од- 
нио са собом најљепше утиске, који не 
само, да ђе остати неизбрисиви у нашим 
срцима, него ђе нам бити најбољим под- 
стреком за сваки будуђи рад на пољу 
аросвјете.

Све је текло наЈљепшим редом и скла- 
дом, па и прије развитка самог програма 
све више расло. У поздравном говору 
госп. наставник Ипшиђ развио |е у кратко 
тему о значају гимназије и њезиног вас- 
питања и дотакнувши се на концу једног 
зпачаЈНОГ пигања за здрав и потпун од- 
гој дјеце, предочио је присутним како и 
пајмањи дарак фонду у чију се корист 
забава давала. није друго пего одужива- 
ње према себи и својима. и захваљујуђи 
нм на лијепом одазиву и на богатимдо- 
бровољним прилозима, замолио их и по- 
нукао, да и даље устрају у пожртвов- 
пом раду. По том су ђаци отпјевали 
нашу химну, и редале се онда разне де- 
кламапије: и озбиљне и пригодне, од 
којих ђу вам споменути ону „За 14. ја- 
нуара“ од нашег Преузвишеног Господа- 
ра, и весело, а љупко појање дјечице у 
складном мјешовитом хору опајало је 
сретним задовољсвом груди заловољне 
публике. А кад је почела да се на малој, 
укусно израђеној бини извађа прва сли- 
ка ђачког комада „Не бјежи од школе“, 
рекао би био, као да се свак пига, да 
ли је збиља могуђе, да ти малишани у 
гако кратком времену могу и на позор- 
шшу да ступе. Али кад је и друга слика 
свршила и наш мали Стојан, који је ме- 
ђутим и браду и бркове био добио, скру- 
шено клечао на бини, док се полако 
снуштала завјеса и његов се слаби глас 
мијешао са звуковима „Оченаша", који 
допираху иза бипе из многих помијеша- 
них танких грла, урнебесни пљесак и 
живахно одобравање били су слаб израз

ПОДЛИСТАК

Двадесет пет година 
књижевнога рада 

СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА

У јануару ове године навршено је два- 
десет пет годпна књижевнога рада Све- 
тозара Ћоровиђа. Двадесет пет година 
рада на сваком послу значи један велики 
период. Још више оне значе код једног 
вриједног и плодног радника, који за 
тих двадесег пет година није пропусгио 
ни једну без дјела. Код Светозара Ћо- 
ровиђа, марљивог радника и плодног 
писца, тај дуги и лијепо испуњени пе- 
риод времена значи у голико више. шго 
је он обиљежен сталним напретком и 
нроширивањем видика ауторског.

Почевши као књижевни самоук у једној 
скромној и књижевно неразвијеној сре- 
дини, Светозар Ћоровиђ развијао се сам, 
без књижевних угицаја, без помођи, упут- 
става и сарадње добре критике, без ве- 
ликих личних претензија. Приповиједајуђи 
просто и наивно, по нагону свога талента, 
Светозар Ћоровиђ усавршавао се сам 
у способности запажања, у компонооању, 
у сликању и у писању. Данас о двадесет- 
петогодишњици писца који је почео нај- 
скромпијим амбицијама, српска књижев- 
носг располаже једним лијепим и заслуж- 
ним имсном.

угодних осјеђаја, које нам ови наши ма- 
лишани неизбрисивим словима уписаше 
гу вече у наша срца.

А и госп. Вуксан Николиђ, овдашњи 
царински чиновник, знао је ту вече, да 
своји.м гудалом преко јавор-гусала, који- 
ма он својим лијепим гласом и вјешти- 
ном умије у душу да улиЈе, измами из 
наших срдаца све оне још живе слике. 
коЈе смо са позоришта задњег рата со- 
бом понијели, па нам је баш мило било, 
како се и тада пјесма о сабљи са књи- 
гом складно посестримиле.

Већ и вријеме бијаше по мало одма- 
кло; али да се кући иде. о томе нико 
ни мислио није, па кад наши вриЈедни 
омладинци дадоше свирком знак за и- 
гранку, узшрало се све, а шаренило на- 
ше лијепе народне ношње узвитлало се 
кроз дворану и давало цијелој слици 
онај лијепи колорит, који можеш да ви- 
диш само ондје, гдје се црвенило и пла- 
вило народног одиЈела прелијева са 6јс- 
лином модерне тоалеге.

И тако се играло и веселило до касне 
ноћи, а кад се почесмо разилазити, као 
да си „уз лаку нођ“ из својег гласа ра- 
забрао обећање, да ђемо сви и даље 
увијек радити око потпуног пробуђења 
овог нашег народа и његове свијесги, па 
знајуђи, да ђе нас ова наша нова гимна- 
зија у свему иомођи, радиђемо и даље 
с надом у најљепшу будуђносг.

Беранац.

Писмо из Париза
Конференција о ратовању Црне Горе 

около Скадра.
Париз, почетком фебруара.

У варошици Аниеру, која се налази на 
Шминута од Париза, филотехничко удру- 
жење (за науке и вјешгине) 30. пр. мје- 
сеца приредило је јавно предавање о ра- 
товању наше отацбине унаоколо града 
Скадра.

У пространу и декорисану дворану прво- 
степеног суда, силан се огмјени свијет 
обојега пола окупио, да су веђ у 81 о саги 
у вече сва мјеста била заузета.

Тачно у 9 сати у одсуству предсјед- 
ника, г. нотпредсједник удружења, заузео 
је предсједничко мјесто и отворио је 
конференцију према уобичајеној форми, 
којом приликом врло се симпатично из- 
разио о нашој земљи, нозивајуђи г. др. 
М. П. Ратели, да заузме своје мјесго за 
говорничким столом.

Господин др. Рателп, отпочеоје сво- 
је предавање с гијем, како је Црна Гора 
испред свију осталих балканских држава, 
прва подигла своје оружје против склног 
варварског османлијског царства, прела 
зеђи за тим одмах на изашнљање раз- 
них мисија европског Црвеног Крсга у 
Црну Гору. „И Француска је упутила тада 
своју мисију. којом приликом дошао сам 
и ја — рече —у Црну Гору и ставиојој 
своје услуге на расположење.“

Пошто је у кратким потезима, на на- 
рочитој за то израђеној карти, објаснно 
размјештај мисија црвеног крста разних 
европских држава као и размјештај вој- 
них одреда унаоколо Скадра, стао је 
ређатп разне нападаје и бигке од самог 
почетка до дана заузеђа заузеђа Скадра 
пропрађајуђи свој говор са разним про- 
јекцијама. Говоређи, између осталога, о 
неустрашимости, издржљивостп и пожрт- 
вовању наше војске, особито је истакао 
и похвално се изразио о националној 
свијести нашег војника, који је — рече 
— кренуо у рат да освеги Косово и осло- 
боди своју стару дједовпну. Настављајуђи 
говор истакао је, да не мања хваиа при-

Запимљива и живописна средина из 
које се Ћоровиђ јавио и коју слика ево 
веђ двадесет пег година, добпла је у 
писцу збирке приповиједака „У часовима 
одмора4*,  приповијетке: Мајчина Султани- 
ја“, „Женидба Пере Карантина", „Јарана“, 
„Дивљака“ и голиких других, плодног и 
оданог хроничара. Цијела та чудна пре 
лазна средина у којој се сукобљава и 
мијеша голико различитих и прогивних 
утицаја, вјера, нарави и цивилизација, 
остала би забиљежена у многим поједи- 
ностима да није било приповиједака, 
цртица, ромаиа и комада Ћоровиђевих. 
Безобзирно строга критика замијерала је 
и замјера Ћбровиђу каткад бљеђи коло- 
рит и проливеност стила чији се ефекат 
губи у понављању и претрпаности. Али 
се у критици исго тако не заборавља да 
1е у великом дјелу Светозара Ћоровиђа
— које се увијек не истиче свечаним 
темпераментом ни интензивним ефектима, 
којима не располажу ни Д|ела најориги- 
налнијих та.чената без књижевне школе
— читава ризница оригиналних типова, 
живописних слика и занимљивих поједи- 
ности, и једно наивно. каткад одвеђ 
романтично, али увијек искрено и дубоко 
национално увјерење писца — Србина.

У позоришгу у коме је Светозар Ћо- 
ровиђ почео драмом једним наивним 
младиђским покушајем чији га је неуспјех 
у једном тренутку завјерио против драме, 
Ћоровиђ је начинио најљепшу каријеру. 
Његови комадиђи у једном чину: „Он“, 

пада и Црногорки, која је — рече — по 
четири—пет дана пјешачила са бременом 
на леђима, носеђи понуде својим милима. 
Сва публика је ово пропратила са ускли- 
цима одобравања и бурним аплаудира- 
њем. Говорник је за тим наставио:

Послије вишемјесечне тешке опсаде, и 
успркос великим силама, које су изаши- 
љањем својих ратних лађа биле блоки- 
рале црногорску обалу, демонстрира|уђи 
испред Бара, — сљедујуђи нажалостза- 
хтјеву једне државе ТроЈпог Савеза, — гор 
ди бедеми древнога Скадра, падоше под 
ударцима црногорског оружја, и 10 (23) 
априла пр. год. црногорска војска побје- 
доносно уђе у Скадар у највеђем реду: 
не отимајуђи, ни палеђи. да не би могла 
— каже — ниједна европска војска уре- 
ђеније уђи.

Кад Је прешао за тим на предају 
града Скадра интернациопалпој војсци, 
сва публика је дала израза свом негодо- 
вању.

У свом говору, при завршетку, дога- 
као се и Арбаније, и изразио сумњу да 
она инак ни|е друго и неђе биги друго 
до лијегло трајних нереда, који ђе ко- 
чити мирни развој сусједних јој балкан- 
ских држава.

Послије овога приступљено је извође- 
њу слика разних гачака бојишта као и 
наших вароши. Говорник се заустављао 
при свакој слици и објашњавао је у 
кратким потезима. Особито се зауставио 
на слици нашег узвишеног Краља Го- 
сподара окруженог с нашим заставама, 
за Којег — рече — да гаји велике сим- 
патије према француском народу гдје се 
је и школовао, додајуђи како у опшге 
српски народ гаји своје најљепше сим- 
патије према француској нацији.

За црногорско приморје казао је, даје 
башта, а говоређи о Бару — да је прави 
амфигеатар нриродног иакита, сав обра- 
стао у маслиновом и поморанцином др- 
вету. Бар, чије велико пристаниште са 
својим модерно израђеним кејом везато 
је са унутрашњошђу Црне Горе путем 
прве црногорске жељезнице, која и ако 
је „тортијар“ (узани колосјек с кривина- 
ма) ипак оставља најљепше утиске пут- 
нпцима и корисно служи црногорском 
промету.

Цио говор, као и завршпа објашњења, 
саслушана су са највеђим интересовањем, 
те је говорник при завршетку бурно по- 
здрављен. Публика се разишла у II1 2 
сати у вече у најпријатнијем расположе- 
њу и разговору о нашој земљи.

То.ма В. Загарчанин.

Разне вијести
Енглеска Пријестона БесЈ*еда.  Парла- 

мен гарна сесија отворена је краљевом бе- 
сједом. У говору се констатује да су од- 
носп са силама пријатељски. Краљ осјеђа 
велико задовољство што ђе ускоро учи- 
нити посјету г. Поенкареу и на тај начин 
дати доказа о пријатељским односима 
који постоје између ових двију земаља. 
Краљ се нада да ђе преговори Енглеске са 
другим силама у погледу Арбаније и ос- 
грва у Егејском Мору допринијети одржа- 
њу мира на југо-истоку Европе. Краљ је 
убијеђен да ђе послије доласка новог вла- 
даоца, са једном озбиљном и чврстом вла- 
дом. наступпти ера папретка у Арбанији. 
Краљ је изразио своје задовољство од- 
носно преговора Њемачке са Турском по 
питању о Месопотамији — преговора 
који се приводе крају. Гранична питања 
Персијског Залива на добром су путу;

„Адембег“, заслужују да буду преведени 
за сваку страну позорницу. „Ајиша“ и 
„Зулумђар“, двије веђе драме из мусли- 
манског живота исто тако успјеле су. 
Тако је Светозар Ћоровиђ лагано, дјело 
по дјело, дао српској позорници читав 
јелан репертоар дјела из херцеговачког 
живота, која су сгално на репертоару, 
омиљена од публике и глумаца који су 
њима нашли најбоље творевине.

У Народном Позоришту је представ 
љана његова најновија драма „Зулум- 
ђар“, у част 25 годишњице симпатичнога 
писца и доброг Србина Светозара Ћоро- 
виђа, чији плодни и стално напредни 
рад обеђава српској позорници још пуно 
лијепих тековина.

У новом периоду јавног живота у Бо- 
сни и Херцеговини, у коме страни при- 
тисак, утицаја и корупција пријете на- 
ционалном имену и националном оби- 
љежју ове лијепе српске земље и овог 
дивног српског народа, од Светозара 
Ћоровиђа и свих другова његових који 
су данас у најактивнијем и најплоднијем 
добу, Српство очекује нових двадесет 
пет година плоднога културног и нацио- 
налног рада.

Нека би други јубилеј о педесетого- 
лишњици Светозара Ћоровиђа и његових 
другова, био јубилеј заслужних српских 
књижевника увјенчаних славом њихових 
дјела, но у исто вријеме и јубилеј по- 
бједе свих идеја којима они надахњују 
своја лијепа и родољубива дјела. 

споразум с Турском биђе постигнут и 
тако ђе и ово питање бити ускоро 
ријешено.

Путовање кнеза Вида. „Трибуна“ јав- 
ља да ђе се кнез Вид, приликом свога 
одласка за Арбанију, укрцаги у приста- 
нишгву које ђе према приликама бити 
најпогодније у погледу брзине и угодно- 
сти при путовању. Италијанска и аусгро- 
угарска влада ријешиле су да не чине ни- 
какав избор односно пристаништа и да 
му не нрида|у никакву политичку важност, 
остављајуђи кнезу Виду иотпуну слободу 
да изабере било аустро-угарско, било и- 
талијанско пристаниште. Обје владе ри- 
јешиле су да предложе кнезу да се укрца 
на лађу једне од двију сила којој буде 
припадало пристаниште, а да исгу прати 
брод друге силе.

Ратко Димитријев. „Дневник“ јавља из 
полузванпчног пзвора да интервју, пуб- 
ликован у „Тану“ — интервју дописнпка 
„Тана“ с генералом Ратком Димитријевом 
— представља само лично гледиште гене- 
ралово које не дијеле и званични кругови. 
Ови сматрају апсолутно немогуђним об- 
новљење балканског савеза који препо- 
ручује генерал.

Шведски кабинет. Краљ је повјерио 
ЛуЈУ Геру. гуверперу Христијаније, да о- 
бразује нови кабинет.

Реформе у Анатолији. Како је отправ- 
ник послова руске амбасаде изјавио да 
је руска влада у принципу потпуно са- 
гласна с Портом, закључен је дефинити- 
ван споразум о реформама које се имају 
донијети у исгочној Анатолији.

Порта је извијестила амбасаде да ђе се 
обратити Великим Силама да јој се са- 
стави листа кандидата за генералне ин- 
спекторђ — по јелан за сваку зону источ- 
не Анаголије. Кандидати треба да буду по- 
дапици неутралних земал»а. Послије при- 
јема ове ноте, према којој ђе Порта учи- 
нити свој избор, Порта ђе службено и 
једновремено извијестити Велике Силе и 
о цјелокупном пројекту рефорама и у исто 
доба објавиђе наимеповање генералних 
инспектора.

Крађа бугарских докумената. Гена- 
дијев у бесједи коју је држао у Плев- 
ни, рекао је да је у министарству спољ- 
них послова нестало читаве серије доку- 
мената којима се утврђује одговорност 
пређашње владе.

Несрећа авијатичара. Јављају из Бер- 
лина: На авијатичарском пољу Јохани- 
сталу сударила су се два ареоплана. Је- 
дан је пплот погинуо, а пилот и један 
путник са другог ареоплана озбиљно су 
повређени.

Двор Кнеза Вида. Кнез Вид наимено- 
вао је пређашњег вицеконзула Бухбергера 
и талијанског капегана Кастолдија за се- 
крегаре свога кабинета.

Енглеска ескадра у ФранцускоЈ*.  Ен- 
глеска ескадра приспјела је у Шербур.

Талијански посланик у Арбанији. Ба- 
рон Алијоти наименован је за италијан- 
ског посланика у Арбанији.

Кнез Вид. У париским мјеродавним кру- 
говима налазе да су Аустро-Угарска и 
Италија поступиле некоректно према оста- 
лим великим силама, што их нијесу извије- 
стиле о својој одлуци да даду аванс 
принцу од Впда. Тројни споразум тражи 
у питању зајма за Арбанију, поред интер- 
наиионалисања арбанске банке, још и 
контролну комисију која ђе контроли- 
сати употребу позајмљеног новца догод 
се у Арбашци не уведе редовна админи- 
стративна организација.

Стари Арнаут.
Нођу, усред зиме, дунуо је топао, 

млаки југ. Снијег копни; са јучерашњих 
бијелих дрвета кптпне опадоше, па њи- 
хове голе гране, као руке утопљеника, 
сгрче у напуштеноме, зимњему ваздуху. 
Са кровова, пред нас једнолично иадају 
големе капље — падају неким уједначе- 
ним ритмом; чисто успављују. СЈедим, у 
друшгву неколицине младих официра, у 
ниској кавани. поред набујалога, мутнога 
Вардара; његов јаки тум у ушима нам 
одзвања. Пијемо старо. македонско вино; 
заноси нас његов јаки мирис, и уживамо 
у његовој чистој боји; с њиме желимо 
убити ово досадно, каљаво поподне; и 
оно чини чуда од нас; испуња нас угод- 
ном живахношђу и слатким снатрењем. 
Али ипак, пијуцкајуђи, нико од нас не 
прича дуже, тек избаци по коју ријеч, 
па уђути. Гада настаје неодређени тајац. 
Сваки од нас као да је заокупљен сво- 
јим мислима, пребире их, или ослушкује 
једнолични шум ријеке. Гледам обични 
свијет што поред каване пролази. Скоп- 
ље се помирило са својом судбином.

Нестало је вреве. ужурбаности, и оне 
прве ратне узбуђености; превладао је 
свакидашњи, једнолични живот.

И рјеђе се сада причају ратна чуда од 
јунаштва и самопрегора; и на то се свијет 
веђ навикао. Па кад капетан Предраг, 
испивши своју чашу до дна, својим жи-



„Велеиздајничка афера“ у Љубљани. 
Из Љубљане јављају да је власт јуче из- 
вршила претрес у кући познатога старо- 
сте словеначког Соколског Савеза, Др. 
Оражена, и заступника предсједника љу- 
бљанске општине, Др. Трилера. Денунци- 
рани су из Беча да су учинили велеиздају. 
Денунцијанти наводе да је Др. Оражен, 
прилИком бављења свога у Србији, пре- 
говарао са српским официрима о помоћи 
словенског Соколства ако би дошло до 
аустро-српског сукоба. Претресом није 
ништа пађено.

Сарајевско Позориште. Сабор је из- 
гласао субвенцију од 35.000 круна за 
српско-хрватско позориште у Сарајеву 
с тим, да управа позоришта мора наба- 
вити добре глумачке снаге и да се у по- 
зоришту дају представе на српско-хр- 
вагском језику.

Њемачка и Арбанија. „Теглихе Рунд- 
шау“ јавља да ће Њемачка своје инте- 
ресе у Арбанији повјерити једном гене- 
ралном консулату.

Листови јављају да ће супруга кнеза 
Вида пратити кнеза у Арбани;у, пошто, 
претходно. своје двоје дјеце оставља у 
Њемачкој.

Турски авиатичар. Војном авијатичару 
Фети-у који Је летио између Цариграда 
и Каира, пошло је за руком да прелети 
планину Таурис коју, до сада, француски 
авијатичари нијесу могли пријећи, и си- 
ноћ је стигао у Тарсур.

Турске жељезнице. Шеф жељезничког 
одјељења, Муктар отпутовао је у Париз 
и Лондон. Лисгови веле да је отишао 
да помаже Џавид Беју и Хаки паши у 
питањима о француској жељезничкој кон- 
цесији и захтјевима Енглеске; вјероватно 
у погледу сиријске и багдадске жељез- 
ничке мреже.

Кнез Вид и пруска војска. Кнез Вид, 
који је капетан у гардијском уланском 
пуку, на своју молбу разријешен је од 
те дужности и у исто вријеме произведен 
за мајора истог пука.

Армин Павић. Умро је у Загребу Армин 
Павић, универзитетски професор и ака- 
демик. Он се родио 1844. Био је шеф 
просвјетног одјељења од 1898. до 1904.

Чланови Француске Академије. Драм- 
ски писац Алфред Капис, историчар Пи- 
јер Гарс и философ Бергсон изабрани 
су за чланове француске Академије.

Бугари и Румуни. „Утро“ доноси ви- 
јести о пограничном сукобу у Добруџи 
у коме су Бугари убили четири румунска 
војника. На надлежном мјесту тврде да 
службено такав извјештај није досада 
стигао.

Ратни суд у Цариграду. Ратни суд је 
осудио у отсуству бив. пуковника Садика 
на смрт, пошто је документално утврђе- 
но да је он у иностранству образовао 
тајну лигу ради спремања опште рево- 
луције у Турској, обарања садашње владе 
и убијства неколико високих особа, као 
и то да је он припремио атентат на Мах- 
муд Шевкет пашу. Затим је још ратни суд 
осудио у отсуству бив. посланике, Хоџу 
Сабри и Басриа на вјечиту робију.

Француска у Средоземном Мору Од 
говарајући на критике маринског буџета, 
француски министар марине Монис из- 
јавио је у јучерашњој сједници скупштин- 
ској, како он сматра да се одбрана ат- 
лантских обала мора обезбиједи ги помор- 
ским лађама, поморским телеграфима и 
аеропланима, јер је концентрација помор- 
ских снага у Средоземном Мору извршена 
из стратегијске потребе. Монис налази 

вим, испитљиви.м погледом, погледа у 
друштво, и поче да глади своје плаве 
бркове, очити знак, да намјерава о нечему 
причати, бјеше ми криво; рађе, пијуцка- 
јући и, ослушкујући шум воде, подао би 
се снатрењу. И причаће можда обичне 
ратне догађаје, већ толико пута препри- 
чане. „Опасност је ту“ помислих. „Хоће 
да гњави“. Али, он, не обзирући се на 
моје расположење отпоче причу:

„Добио сам налог да, са мојом четом, 
претражим и провјерим неколико арна- 
утских села. поврх ријеке Дрима. Та села 
бјеху се, кад је наша војска поред њих 
пролазила према мору, предала и у наше 
руке, положила оружје. И њихове старје- 
шине зададоше тврду вјеру, (њихову бе- 
су), да се послије неће бунити. Мишљасмо 
да им можемо вјеровати. Сами бјеху 
свједоци наших добрих жеља према њима 
А највише у први мах, бјеху изненађени 
дарежљивошћу наше војске, у плаћању, 
разних свакидањих намирница: плаћасмо 
у готовом новпу, двоструко, од обичних 
цијена. Али све то не поможе. Ово дивље 
и невјерно племе, што од памтивијека 
живи од пљачке, док је сила наше вој- 
ске одмакла, прекрши ријеч — и издаде.

У гомилама, силажаху доље до путева 
и, иза бусија. дочекиваху нашу комору. 
Појединце ухваћене грозно су мучили, 
мрцварили и наказили; праве звијери.

Требало је осигурати пут комори, — 
али како? Чуперци њихових колиба око 
којих су се крили, раштркани су у врле- 

да је једини начин заштите атлантских 
обала, све док се прилике не проми- 
јене, употреба морских офанзивних лађа, 
али да је исто тако, веома потребно 
да подморске лађе пмају гдје и да се 
склоне. Монис ће се споразумјети с 
војним министром о грађењу склоништа 
која би била заштићена топовима. Изра- 
ђени програм о споразуму оба министра 
поднијеће се врховном савјету за народну 
одбрану и израдиће се закон који ће се 
поднијети на одобрење парламенту. Мо- 
нис је изјавио да ће се покорити свима 
закључцима врховног савјета за народну 
одбрану. Први чланови буџета маринског 
усвојени су, па је затим сједница зак- 
ључена.

Румунија и балкански савез. Румун- 
ски лист „Универзул**  пише о гласовима 
који се проносе о новом балканском 
савезу, подразумијевајући ту и Румунију: 
да је јасно за свакога који прати спољну 
политику Румуније у посљедње вријеме, 
да не може битп ријечи о политичкој 
алијанси слободне руке, али је при- 
родно да постоји пријатељски споразум 
о извјесним заједничким циљевима, као 
на пр., о одржању букурешког мира. То 
је био предмет разговора балканских по- 
лигичара са новим румунским кабинетом, 
Румунија не мисли на савез, већ мисли 
на споразум о заједничкој одбрани а за 
то нема нотребе да закључује уговоре и 
формалне конвенције, јер је споразум 
осигуран у заједници интереса.

да све мушке, одрасле главе, осим јед- 
не, што у колиби затеку — устријеле. На- 
редник оде. Верући се, и шуљајући, уз 
врлет и крш, сретно дође до једне устрм- 
љене литице; угледа колибу и опколи 
је. У њој затече три мушке, одрасле гла- 
ве; сгарца оца, окошчаста, чврста иза 
сиједих, гусгихобрва вучјега погледа, и, 
два сина му, у напону снаге, са ситном 
унучади, која се бјеше окупила око јед-
*не жене, што се шћућурила у углу ку- 
ће. Сва тројица причињавају се невјешти. 
Упитани за оружје, одговорише да га не- 
мају — веле: — Предали смо га вама у 
руке! Али наредник не повјерова, и на- 
реди војницима да претраже колибу, и 
око ње хумке стијена. Војници испреме- 
таше сваку ствар, која им се сумњива 
учинила, и нађоше три пушке: још ми- 
ришу запаљеним барутом! Наредник им 
каза наредбу. Војници покупивши ору- 
жје, узеше преда се оца и синове. Адјецу 
и жену оставише у колиби и, за собом, 
забравише врата. Изведоше их за појату 
на чистину.

Иза пуцања, који, у планини. јеком од- 
јекнуше настаде неизвЈесни, судбоносни 
тајац. Један према другоме у сивој, као 
суре литице и стијене, сугонској свјет- 
лости, до голога, самца, дрвета, стоји 
отаи према јединоме. наЈ.млађему сину, 
младу као капља, и витку, као јасенова 
шипка, што се вере између ових стијена. 
Гологлав је. Злослутно згледавају се. Сиву 
тишину у којој се смрт повија, прекиде

Из Бугарске. Бугарска Телеграфска 
Агенција јавља: Пут Краља, Краљице и 
Принчева Бугарске у Америку пројекто- 
ван је већ од дужег времена. Краљ је већ 
од дужег времена увидио да је од ве 
лике користи за Бугарску директан лични 
додир са великим. либералним и цивили- 
заторским народом Сједињених Америч- 
ких Држава. Краља би пратили на томе 
путу одлични Бугари, сакупљени између 
редова професора Универзитета. тргова- 
ца и привредника.

Вијести о тобожњим сукобима на бу- 
гарско-румунској граници које је донио 
лисг „Дневник“, потпуно су неистините. 
Исго тако неистините су вијести о одла- 
гању претреса по кривииама бив. министра 
Стамбуловиста. У суботу ће се састати 
државни суд.

Локалне банке обориле су курс инте- 
реса на приватне депозите шго дока- 
зује да има новиа у земљи. Админи- 
страција државних дугова ријешила је да 
изда државне бонове са роком од 3, 6, 
9, 12 и 18 мјесеци а даваће интереса 3. 
41/.!, 41/,, 5 и 51 »°/0 чије пласирање извр- 
шиће Народна Банка у вриједности око 
20 милиона. УспЈех ове операције при- 
премиће терен за плаћање ефеката и 
обавеза, утврђених на дуже вријеме.

Турски зајам. У вези са службеним 
портиним извјештајима о времену закљу- 
чења великог турског зајма, добро из- 
вијештени турски кругови јављују да је 
Џавид Беј изјавио у Паризу да ће закљу- 
чени споразум бити изнесен на одобре 
ње турском парламенту, који ће се саста- 
ти око половине марта ове године, те 
да зајам дотле треба да буде закључен. 
Француска влада признала је оправданост 
те примједбе па је изјавила да ће спора- 
зуми бити потписани прије 15. мартаове 
год. по новом.

Турске финансије. Отоманска Банка 
дала је Порти аванс од 500.000 гурских 
лира, а Отоманска Режија Дувана дала 
је 10.000 лира. Чиновници ће примиги 
једну мјесечну плату.

Из Јапана. Пет маринских официра, 
међу којима је и контр-адмирал шеф ђе- 

тима, и заклонииама, а негд|е и уза саму 
сиву литицу, као гнијезда грабљивих птица.

Моја опремљена чета удари једним прав 
цем поврх пуга, а гледам да с очију не 
изгубимтијесну до пшу, у којој тече ријека. 
Зађосмо дубље у планину. Тешко про- 
диремо. Нема ни козјега пута. Сами крш 
и провалије, обрасле густом шикаром, и 
бодљикавим џбуновима. Па ипак се моји 
војници снађоше. Растркаше се по пу- 
стоши у гомиле, и као вучје јаме, траже 
арнаутска заклоништа. Ноћ проведосмо 
у једној просграној пећини и око н>е, 
како је ко могао.

Другога дана, по подне, пустом пла- 
нином јекну неколико учесталих хитана. 
Одакле се чују? Али не промишљах ду- 
го, похигах одакле мишљах да су пуцњи 
долазили. И не преварих се. Један вој- 
ник, задихан, срете ме, вели: — Пуцају 
на нас из неке колибе, што ли је. иза ли- 
тииа. Смртно ранише двојицу... Похитах 
да јавим. Прикупих људе, и пођох за вој- 
ником. Два наша нађох гдје на стијенама 
леже у крви. Другови им повезаше ране. 
Требало се снаћи. Налазили смо се на 
стрмини, иза савијутка, неке дубоке дра- 
ге, између згодних стијена, гдје се беху 
моји војници повукли, иза првих хигаца. 
Сигурно Арнаутима ту нијесу били на 
дохвату а, и сигурно, спремни ишчеки- 
ваху да који од наших промоли главу.

Смјеста одредих десегорицу војника, 
и наредим нареднику да с њима обиђе 
драгу, и да зађе Арнаутима иза леђа; и 

нералштаба министарства марине, ухап- 
шени су и биће спроведени ратном суду 
због примања мита.

Италијанска краљица мајка. Краљииа 
Мајка коЈа болује од инфлуенце, мало 
боље се осјећа. Њено стање не задаје 
бриге њено} околини.

Турски снови. „Жен Тирк“ јавља да 
ће Џавид-беј ‘преговарати у Паризу о 
једном зајму од једне милћјарде динара 
који ће биги емитован у неколико одје- 
љака. Овај зајам упогребпће се за уве- 
ћање вриједпосги земљишта.

Конгрес националистичке странке. 
Јављају из Петрограда: Конгрес нацио- 
налистичке странке отворен је под пред- 
сједништвом Балахова, предсједника на- 
ционалистичке странке у Думи.

Хапшења у Цариграду. Париски лис- 
тови имају телеграм из Цариграда да је 
ухапшен бивши командант трупа у Ли- 
бији, Ази Беј, интиман пријатељ Енвер 
паше. Изгледа да је ухапшен због неке 
завјере.

Бугарски зајам привредницима. „Бу- 
гарска Гелеграфска Агенци|а“ јавља да је 
минисгарски савјет ријешио да да о- 
влаштење Привредној Банци да може да- 
вати зајмове привредницима пових кра- 
јева до суме од укупно пет милиона пер 
пера, пошто ће тим привредницима новац 
на прољеће бити потребан за набавку 
привредних алата. Нарочити чиновници 
водиће рачуна о потребним кредитима 
појединим земљорадницима.

Из Атине. Одржана је министарска 
сједница под краљевим предсједништвом. 
Министар снољних послова, због болести. 
није присуствовао СЈедници. Венизелос 
је изнио своје угиске с пута, а затим је 
министарски савјет дебатовао о хитном 
појачењу марине. Венизелос је саопштио 
да сматра као пзвјесно да ће Грчка до- 
бити бољу границу у Епиру. Затим је Ве- 
низелос потврдио да је закључен инти- 
ман споразум између Грчке, Румуније и 
Србије за осигурање статус кво-а на Бал- 
кану и уклањања свих могућих компли- 
кација између Турске и Грчке.

Француска и Њемачка. Утврђена је 
и потписана француско-њемачка конвен- 
ција по турским жељезничким и финан- 
сијским питањима.

Кнез Лихтенштајн. Умро је у својој 
61 години Кн.з Хенрих Од Лихтенштајна, 
старјешина малтеског ордена који је во- 
дио аустро угарску санитетску мисију за 
вријеме српско-бугарског рата.

Пут Кнеза Вида. „Агенцији Стефани" 
јавжну из Венеције да се тамо очекује 
аусгро-угарски ратни брод „Таурис", на 
коме ће Кнез Вид отиутовати у Драч.

Турски посланик у Петрограду. Де- 
финигивно је утврђено наименовање Ха- 
ки-паше за амбасадора у Петрограду.

Дневник
Вратио се. Њ. В. Краљ се јуче 

вратио са Ријеке на Цетиње.
Претрес адресе. У Народној 

Скупштини претресао се потоњатри 
дана нацрт адресе. Претрес је изаз- 
вао живо интересовање и међу гос- 
подом посланицима и на галери- 
јама у многобројној присутној пу- 
блици. У претресу су узели учешћа 
како у начелу тако и у поједи- 
ностима више угледних народних * * 

посланика, а и предсједник владе 
г. дивизијар Ј. Вукотић и Мини- 
стар Финансија г. Р. Поповић, који 
су, поред извјестиоца г. посланика 
С. Вулетића, у више махова гово- 
рили. Јуче прије подне био је пре- 
трес у појединостима. О пасусу 
адресе, који се односи на скадар- 
ску кризу, водила се дуготрајна де- 
бата. Скупштина је на крају бур- 
ним одобравањем усвојила од од- 
бора предложени пасус, којим се 
одобрава што је Скадар уступљен, 
јер се тијем уступањем претекло 
веће зло не само за Црну Гору, 
него и за цјелокупни српски народ. 
Нацрт Адресе је јутрос примљен у 
начелу и у појединостима.

Српски посланик. Г. Др. Мих. 
Гавриловић, посланик краљевине 
Србије, повратио се на Цетиње, 
послије дужег одсуства.

Изасланство на прославу Вла- 
дике Рада, Као што смо јавили, 
Српско Академско Друштво Његош 
у Загребу приређује 16. фебруара 
велику прославу стогодишњице од 
рођења Владике Рада, и у исто 
вријеме прославу десетгодишњице 
друштвеног опстанка.

Са Цетиња је пошло нарочито 
изасланство да учествује на овој 
прослави. Од стране Цетињске Оп- 
штине пошла су г. г. Спасоје Пи- 
летић, предсједник Општине, и 
Алекса Мартиновић, консул на ра- 
сположењу; од страие Цетињске 
Читаонице, г. г. Гаврило Церовић, 
потпредсједник Скупштине и Драг. 
Матановић, професор. Г. Лазо По- 
повић, директор пљеваљске гимна- 
зије, заступаће Министарство Про- 
свјете.

Висока пажња. Седморо дјеце 
која су ишла „Друштву за потпо- 
магање заната и трговине у Црној 
Гори“, на Цетиње, да их о Друш- 
твеном трошку упути на изучавање 
заната' и трговине у иностранство, 
била су најмилостивије примљена, 
на Ријеци, од Њ. В. Краља, те по- 
дуже задржана и савјетована, и при 
поласку обдарена.

Висока пажња Њ. В. Крал>а упу- 
ћује и све држављане, да се заиите- 
ресују за ову корисну и пријеко по- 
требну народну установу. Чланари- 
на Друштва је тако мала да се и 
најсиромашнијем пружа прилика да 
може учествовати са својим прино- 
сом, и то: редовии члан перп. 4., а 
оснивач десет годишње; те кад се 
уплати свота, укупно, од двије сто- 
тине перпера, постаје се добротвор 
Друштва, или ко уплати у три обро- 
ка по перп. педесет.

Зрно по зрно погача; а отр- 
гнуће једне по једне радње и трго- 
вине из руку странаца, пут економ- 
ској независности. Чл.

наредников, војнички глас: Један од
вас мора да погине, па погледавши у 
старца, каза; — Бирај!

Старац, не промишљајући ни часа, гле- 
дајући уземљу, одговори: Стријељај њега, 
само мени остави жнву главу! Син разу- 
мједе. Својим јасним очима хоће да ухвати 
очев поглед. Али никако не може. Па 
према оцу изусти неколико арнаутских 
ријечи. Сваке ријеч, у тишини, одзвања 
у души одјелито, чврсто. као тврде сти- 
јене када падају у дубоки понор. Али 
отац једнако ћути, и у земљу гледа.

— Бирај! — понови навлаш наредник.
— Рекох! — одговори старац.
Нареднику, одједном. би криво на оца. 

Ражали се над пуном, као дан, младошћу, 
и нареди војницима да старца устријеле.

Силазећи низ кршеве. један од војни- 
ка, уставивши се, каза своме другу: — 
Тврђега су срца од њихових стијена, 
ови Арнаути! И дода: „Чисто би ми лакше 
у души кад, мјесто сина, устријелисмо 
оца! “

... Иза капетанове приче заћутасмо. 
Хватише се сутон. Са крова једнако па- 
дају големе капље, а Вардар, пред ноћ, 
јаче шуми....

Разилазећи се, не узимам своје чаше, 
оставих је на столу, пуну, неиспијенога 
доброга, македонског вина.

Иво Ђипико



Честитао. Педесетогодишњицу 
службе г. протојереја Крста Мата- 
новића честитао је телеграфски и 
нишки епископ г. Инокентије.

Забава с игранком. Прво Цркве- 
по ПЈевачко Друштво „Његош“ под 
високим покровитељством Његовог 
Краљ. Височанства Књаза Петра, 
приређује у суботу 15. фебруара 
1914. у очи Бијелих Поклада у 
просторијама „Зетског Дома“, уз 
пријатељско судјеловање Госпође 
и Господипа Вучићевића, чланова 
Краљ. Нар. Позоришта, забаву с 
игранком. Почетак у 872 сати у ве- 
че. Одијело свечано. Само позва- 
ни имају приступа. Позиви се ре- 
кламирају код Управе друштва, а 
улазнице се могу добити у књижари 
А. Рајнвајна и на дан забаве — у 
вече на каси. — Моле се г. г. посје- 
тиоци, да се изволе најдаље до 13 
пријавити за ложе, како би се могли 
исти благовремено задовољити. Ци- 
јене мјеста: Горње ложе 12 перп. 
доње ложс 10 перп., сједишта у 
партеру, која се заузму прије два 
дана забаве 2 перп., а у вече на 
каси 2’50 перп. Добровољни при- 
лози примају се са захвалношћу 
У случају лошег времена стоји на 
расположење п. н. дамама аутомо- 
бил и то од 8 до 8 и по, и од 1 до 
2 по поноћи.

Добротвори. Пишу нам Никшића:
Г. Васо Насгић и његова госпођа сва- 

ком приликом помажу сва овдашња ху- 
мана и натриотска друштва. Тако и први 
дан Божића, г-ђа Милица приложила је 
пјевачком друштву „Захумље" 50 перпера, 
чиме је још једанпут засвједочила своју 
племенитост и стекла право, да се зове 
друштвеним добротвором.

Управа „Захумља*  изјављује јој своје 
признање и благодарност на племенитој 
пажњи, коју поклања овој устанрви, и 
нада се, да ће својим поступком послу- 
жити као примјер и другим, који знају 
цијенити рад и корист хуманих и про- 
свјетних установа.

Нека буде узгред изражена хвала и 
г. Мих. Мнхајловићу, свештенику, који 
истом приликом дарова пјевачима 10 перп. 
и који је као члан управе друштва сво- 
јим радом задужио друштво трајним 
признањем.

Родбина пок. Јова Лажетића, Хер- 
цеговца, преминулог 27. јануара, да би се 
уздржала трајна успомена на покоЈника, 
уписала га је и за добротвора пје- 
вачког друштва „Захумље*,  на чему у- 
права топло захваљуЈе, а врлом и че- 
ститом покојнику жели мир пепелу и ду- 
ши блаженство.

Т Новак Бурић. Ноћу између 10. и 11. 
сати 6. ов. мј.. послије дужег боловања 
испустио је своју племениту душу Новак 
Бурић, овдашњи трговац.

Покојник је био вриједан и добар тр- 
говац, одличан домаћин. који може слу- 
жити за примјер, како се истрајним и 
ноштеним радо.м постиже велика имови- 
на; смјеран и честит грађанип, патриота 
и друг.

У њему губи породица Бурића свога 
вриједног члана, грађанство прпјестони 
чко примјерна грађанина, а друштво 
свога опште омиљеног друга.

Смртне остатке покојникове испратило 
је до вјечне куће пјевачко друштво „Ње- 
гош“, изасланство подгоричког пјевачког 
друштва „Бранко" које је на гроб покој- 
ников положио диван вијенац, Радничко 
Друштво, мушка и женска основна шко- 
ла, угледно пријестоничко грађанство и 
многобројна својта и пријатељи.

Након себе оставио је до гроба уцви- 
јељену супругу и три дјевојчиие.

ПокоЈнику нека Бог да рајско насеље, 
а уцвијел.еној породици утјеху за ненак- 
надним губигком.

Смрт угледног муслиманина. Пишу 
нам из Никшића: Неки данјеу Никшићу 
преминуо и преселио се у вјечносг један 
од најугледнијих муслиманских трговаиа 
Усеин Ђурђевић. Покојни Усеин живи у 
овој вароши има већ читавих петнаест 
година и нема ни једна особа која не би 
за њега рекла лијепу и похвалну ријеч.

Фирма „Усеин Ђурђевић* 4 позната је 
са свога поштенога рада не само у Цр- 
ној Гори него и на страну као: у Трије 
сту, Бечу, Цариграду и т. д. Била му је 
тридесет и пета година. и он је у крат- 
ком времену стекао и углед и повје- 
рење гдје је’ год био тако, као да је 
био један од најбогатијих трговаца. Био је 
вриједан грговац и домаћин. частан гра- 
ђанин и иатриота; он је био један ол 
оних, на коме нијесу, ни за мало, остали 
трагови оних старих предрасуда, већ је

потпуно и с разлогом схваћао вријеме у 
којему се данас крећемо; он је био од 
оних којему вЈера не смета и који зна да 
је у њега српска крв.

За вријеме рата он је био схватио ста- 
ње ствари и неуморно је радио са својом 
браћом, одзиваЈући се свуда гдје год је по- 
зват, без устезања и извијања; стога га је 
искрено и својски ожалило цијело наше 
грађанство без разлике в}ере.

Подгоричко пјевачко друштво. Пи- 
шу нам из Подгорице: Пол Високом 
заштитом Његовог Височанства Књаза 
Михаила. Прво Подгоричко Пјевачко Дру- 
штво „Бранко" 9. фебруара 1914. г. у 
друштвеном локалу, одржало Је своју 
редовну скупштину, у смислу чл. 78. 
друштвених правила Скупшгини је пре- 
СЈедавао друштвени потпредсЈедник г. Ми- 
лан А. Ненезић.

Пошто је констатовано, да је засту- 
пљен довољан број чланова, сагласно 
чл. 80. друшгвених правила, го је пред- 
СЈедник у 21/« сата послије подне про- 
гласио сједницу за пуноважну, те прше 
преласка на дневви ред прикладним го- 
вором позвао присутне чланове и до- 
бротворе да поздраве Њег. Величанство 
Краља Господара и друшгвеног покро- 
витеља Њег. Височанство Књаза Миха- 
ила, нашто су се свн присутни чланови 
и добротвори одазвали бурним и тро- 
струким „Живјели".

На предлог предсједников скупштина 
је изабрала за перовођу г. Глига Н. Пе- 
јановића. а за овјерење записника и бро- 
Јење гласова г. г. Арса Роганића и Марка 
Чалановића.

Г. Љубомир В. Ђиновски прочитао је 
извјештај о раду старе Управе, Управног 
и Надзорног Обора, те и о стању дру- 
штвене имовине, па по прочитању из- 
вјешгаја моли присутне чланове да Упра- 
ви. Управном и Надзорном Одбору даду 
разрешницу за досадашњи рад.

Скупштина је без примЈедбе, Једно- 
гласно, примила поднесени је. извје- 
штај и захвалила старој Управи на ње- 
ном раду.

Присгупило се је бирању нове Управе, 
Управног и Надзорног Одбора — гај- 
ним гласањем.

Изабран је за предсједника Милан А. 
Ненезић. благајник Подгоричке Банке; 
за потпредсједника, Љубомир В. Ђинов- 
ски, Управник филијале Црногорске Баи- 
ке; за секретара, Нико И. Мартиновић, 
чиновник Подгоричке Банке; за благај- 
ника, Јако И. Лаиновић. трговац; за еко- 
нома Арсо Радовановић, шавац.

За Управни Одбор: Стево П. Гвозде- 
новић, столар; Филип Сганић. трговац; 
Ристо Стругар, трговац; Арсо Рогошић, 
трговац.

За Надзорни Одбор: Саво Ј. Чубра- 
новић, цариник; Душан Вујица, управи- 
тељ филијале Никшићског Трг. Акц. Дру- 
штва, Илија С. Шестић, сголар.

Пошто је горњим исцрпљен дневни 
ред, предсједник је закључио сједницу у 
5 саги послије подне, захваливши се у 
име нове Управе на указатом им повје- 
рењу, обећавајући да ће се Управа гру- 
дити да својим радом оправда дато јој 
повјерење и тиме потпомогне да се дру- 
штво што љепше одужи својем позиву.

Љ. Ђ.

ТЕЛЕГРАМИ
Попитичка ситуација

Биоград, II. фебруара
Полузванична „Самоуправа", пи- 

шући о садашњој политичкој ситу- 
ацији на Балкану, пише, између 
осталога. да Бугарска у свом са- 
дашњем положају узима пријетеће 
држање. Она се нада да ће са тим 
пријетњамапостићи оно што нијемо- 
гла бруталном снагом Држање Бу- 
гарске и Турске, са оштрицом упра- 
вљеном против Србије, Грчке, Црне 
Горе и Румуније, опасност је по мир 
на Балкану и изазива неповјерење у 
Европи. Већ се могу опазити по- 
сљедице овог неповјерења. Србија, 
Грчка, Црна Гора и Румунија осве- 
штаће једном за свагда своја зако- 
нита права, предузеће и наћиће 
све потребне мјере да у будуће 
уклоне све евентуалности које не 
желе. Овим начином сигурно ће 
постићи одобравање Европе која 
без сумње има право што жели мир 
на Балкану и неће авантуре. Чланак 
се завршава савјетом Турској да 
напусти Хиос и Митилену, јер Тур- 
ска иде у сусрет најгрђој авантури, 
ако наруши мир. — Биоградски 
Пресбиро.

Српски губитци у рату
Биоград. II. фебруара

Министар рата саопштио је Скуп- 
штини ове бројеве о губитцима 
српске војске у два рата:

У српско-турском рату било је 
5000 мртвих и 18000 рањених. У 
српско-бугарском рату било је 7 — 
8000 мртвих п 30000 рањених. Од 
рањеника, 2500 су подлегли рана- 
ма. 11—12000 умрло је од болести, 
а 4300 од колере. Од ових по- 
сљедњих 4000 долазе на српско- 
бугарски рат.— Биоградски Прес- 
биро.

Арбанашка депутација и књаз Вид
Највид, 9. фебруара

Књаз Вид свечано је примио ар- 
банашко изаслансгво. Есад-паша, 
у свом говору на арнаутском језику, 
замолио је књаза да прими круну 
Арбаније, и завршио са ускликом 
„Живило Њег. Величанство Краљ 
Арбаније!“ Књаз Вид је одговорио 
на њемачком и изјавио да прима 
пријесто, завршујући: „Живјела Ар- 
банија!“ Књаз Видћепоћиу уто- 
рак у Петроград да се представи 
Цару. — Бечки Кор. Биро.

Радост у Вапони
Валона, 10. фебруара

Велико весеље влада у Валони, 
јер се књаз Вид примио пријестола. 
Огромна поворка прошла је све 
улице, кличући: „Живио краљ Ар- 
баније!“ којему су изјавили теле- 
графски захвалност. — Бечки Кор. 
Биро.

Грчки одговор о питању Епира
Атнна, 9. фебруара.

Грчка нота којом се одговара на 
ноту Великих Сила, предана је да- 
нас. У њој влада изјављује да је 
спремна да поступи према одлу- 
кама Великих Сила у питању ос- 
трва послије извјесних гарантија, 
и да ће издати заповијест својим 
трупама да напусте у одређеном 
року териториј придап Арбанији. 
Ипак влада скреће пажњу Вели- 
ких Сила на потребу да се извјесна 
села у долини Аргирокастра при- 
друже Грчкој. За замјену влада 
би била расположена да пристане 
на ректификацију границе која би 
продужила арбанашку обалу до 
рта Пегоније, и да дадне Арбанији 
своту ОД 2.500.000 франака. Влада 
се нада да ће се питање Крфа 
подврћи условима нарочите ефек- 
тивне неутралности. Затим, влада 
моли Велике Силе да одмах испи- 
тају границе коричке казс и да се 
унесу измјене које ће бити у стању 
да осигурају добре односе изиеђу 
Грчке и Арбаније. — Бечки Кор. 
Биро.

Валона, 10. фебруара.
Холандски командант примио је 

извјештај да је заповједник грчких 
трупа у Скрапару саопштио запо- 
зједнику арбанашке жандармерије 
да му прецаје Скрапар и напушта 
тај крај. — Бечки Кор. Биро.

Операција румунске краљице
Букурешт, 11. фебруара,

Краљица је издржала операцију 
бијеле на лијевом оку. Операција 
е савршено успјела. — Бечки Кор. 
Биро.

Експлозија у Дебрецину
Дебренин, II. фебруара.

Десила се експлозија у новој би- 
скупији у Дебрецину. Погинуло је 
5, а рањено 7. особа. Бискуп Ми- 
клоши је неповријеђен. Експлозију 
је произвео један пакет који је био 
упућен из Черновица. Штета мате- 
ријална је огромна. — Бечки Кор- 
Биро.

Черновице, 12. фебруара.
Полиција је констатовала да су 

два странца стигла у четвртак из Ру- 
муније. Мандерску, умјетник и Ав- 
рам, трговац. Они су у петак са 
главпе поште упутили два пакета на 
адресу бискупа Миклошна у Дебре- 
цип и истог дана отпутовали у Ру- 
мунију. Бечкп Кор. Биро.

Привреда
Спа]’ање двају српских новчаних завода.

Прије двије и по деценије основали су 
Срби у Новом Саду централни кредитни 
завод са главницом од 400.000 круна, а 
1895 г. основана је у Загребу Српска 
банка са три милиона круна. То су били и 
остали су највећи српски новчани заводи 
у монархији, јер сад располажу са укуц- 
ним капиталом ол 56,000 000. круна.

До оснивања Српске Банке било је 
мањих српских новчаних завода али су 
се они губили, док су оснивањем ове 
банке Србн прогледали тако, да сад има- 
мо 150 чисто српских новчаних завода и 
370 земљорадничких задруга.

Да би се цио наш привредни покрет и 
рад нрема данашњим проширеним нри- 
ликама усавршио, но нредлогу Л. Дун- 
ђерског и његовим руковођењем, управе 
новосадског Централног Кредитног Заво- 
да и Загребачке Српске Банке ријешиле 
су се да се ова два српска новчана за- 
вола сноје, те да онда, великом сумом 
као завод од 56 милиона круна, прошире 
свој задатак, да цијелу снагу саберу и 
рад боље подигну.

Прије непуних 20 година износио је сав 
капнтал, организован у српским новчним 
заводима, 14,000.000 круна. Сад само ова 
два завода имају 56,000 000. а сав српски 
капитал, организован у штедионицама, 
кредитним задругама и банкама нрелази 
нреко 200,000 000 круна.
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Објава
ДИЛЕШТСКО-ПОЗОРИШНОЈ ДРУЖИНИ У ПОД ГОРИЦИ 
нотребне су двије глумице српкиње или 
хрваткиње. Плага по споразуму. Мјесто 
стало. Ступити могуодмах. Понудеслати:

Управи Дилетантско-Позоришног Друштва 
Подгорица, Црна Гора. 

п. п. бр. II, 1,2

ИЗВОЗНА ФИРМА

ШИВАЋЕ МАШИНЕ
свпју система у сви- 
ма велнчинама и из- 
радама за нородичну 
и занатску употребу 
по најјефтинијој ци- 
јени нуди најстарија

М. №ек
Ј1М)!< НКАОЕС, СЕ8КА

Особе доброг стања могу добити 
машине и уз умјерену отплагу. На 
захтевање радо се шаље нлустро- 
ван цјеновник бадава и франко.

 бр. 1о, 3,10

Ш гампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредник Радомир Орлински Кривокапић


