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ЦИЈЕН А:
за Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 

5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА ЦрНУ ГОРУ БРОЈ 10 ПАРА
ЗА СтРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ

АДРЕСА:
„Вјесник" Цетиње, (Црна Гора)

АБКЕ88Е:
„Ујезтк**  СеН^пе (Мотепе^го)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника" 
а претплату и огласе Администрацији 

Огласи СЕ наплаћују по погодби

Цетиње, 26. фебруара
Редовна војска сусједне монархи- 

је извршила је на нашем земљишту 
беспримјерно насиље. Учинила је не- 
дјело, којем нема оправдања. Ла- 
тила се средстава, која се међу про- 
свијећеним државама не употребљу- 
ју ни у пламену разбуктале звани- 
чно признате ратне страсти. Послу- 
жила се препадом, којим не би тре- 
бала да се служи једна моћна и дис- 
циплинована војска. Бесправно, без 
икаква повода, без икаква обзира 
на међународну учтивост, са четири 
батаљона на четири наша војника, 
с леђа је ударила на својег малог 
сусједа, заморена и истрошена ду- 
готрајним теготама једног ослобо- 
дилачког рата.

Напад аустриске војске на зем- 
љиште Краљевине Црне Горе код 
Метаљке у Новопазарском Санџа- 
ку посљедица је наредбе, којој је 
претходио унапријед одређени план. 
Кад се узме у обзир значај то- 
га напада, кад се оцијени судбо- 
носност заплета, који би се из ње- 
га могао изродити, природно је 
претпоставити, да наредба није по- 
текла из лакомислености или как- 
ве превелике ревпости нижих ма- 
ње одговормих чинова. То није 
био обичан погранични сукоб међу 
безначајним органима власти су- 
сједних држава, којн би се могао 
оправдати слабим разумијевањем 
дужности. То је био добро органи- 
зован, јаком снагом трупа пзведени 
насртај на земљиште сусједа са на- 
мјером, да се један дио истога на- 
силнички отме.

У толико је на нашој страни уз- 
буђеност већа, огорчење силније. 
Њему нема граница, јер му их не 
може поставити ни разум сталоже- 
них, пошто у овоме случају нема 
на страни нападача бар једнога о- 
снова за најмањи изговор. Да је 
сусједна монархија и имала некакво 
право да војском изненадно посјед- 
не једну пограничну гачку на на- 
шем земљишту, опет је прије тога 
чина ваљало претходно исцрпјети 
сва средства, која се међу ци- 
вплизованим државама у таквим 
приликама употребл>ују. IЈостоји 
безброј путева и мјера да се пи- 
тања, која се сматрају као спорна, 
ријеше мирним у међународним од- 
носима признатим начином, па тек 
у крајњем случају прибјегава се сп- 
ли оружја. Нападнуту тачку нашег 
земљишта код Метаљке држаху у 
своме посједу наше трупе, које је 
наслиједише од српске војске. То је 
био дуг интервал у времену, и су- 
сједна монархија никад се није нама 
обраћала представкама, да речено 
земљише сматра као своје. Она га 
је једпоставно заузела, и то изне- 
нада силом оружја. Веома рђав пре- 
седан она тијем ствара у међуна- 
родпим односима.

Психолошки момент, у којем је 
извршен напад на наше земљиште, 
не иде у прилог стишавања духова. 
Ране учињене отмицом Скадра, др- 

жањем Аустрије приликом те ампу- 
тације Црне Горе, као и наметнуте 
од монархије Лондонској Конфе- 
ренцији за нас тешке границе спрам 
Арбаније, — дубоко су заривене у 
тијело и душу нашега народа. На- 
пад аустриске војске на наше зем- 
љиште код Метадже није мелем 
тијем ранама, већ канџа, која их 
својим отровним ноктима и даље 
разгребава да би бол дошао до 
врхунца. Је ли интерес сусједне мо- 
нархије, да те ране оваквим поступ- 
ком њене војске буду још више ври- 
јеђане и да будемо лишени сваке 
могућности, да с њоме одржавамо 
одпосе исправна сусједства, што је 
наша жеља, њена п наша корпст, 
као и корист општега мира?

Како сазнајемо, Краљевска Влада 
тражила је од Ц. Кр. Владе, да се 
њена војска повуче са посједнутог 
земљишта и да мјешовита комисија 
поведе исљеђење и утврди стање 
стварп. Ми вјерујемо, да ће Влада 
сусједне монархије задовољити овај 
минимум нашег праведног захтјева 
у интересу даљег одржавања ис- 
правних односа сусједства.

Аустриски напад
на наше земљиште

Регуларна аустријска војска из- 
вршила је у недјељу у 71/2 часа 
изјутра неочекивани папад на зем- 
Јниште Краљевине Црне Горе бли- 
зо Метаљке у Новопазарском Сан- 
џаку. То је био један раније до- 
бро припремани препад.

Цјелокупни догађај текао је о- 
вако:

Дан раније, у суботу 22. ов. мј. 
једно одјељење аустриске војске 
под командом капетана Коломана 
Новака и поручника Руцовског на- 
ступило је на наше земљиште пре- 
ма положају „Сјенокос“, који је 
изнад мјеста Метаљке отприлике 
пет минута удаљен. На „Сјено- 
косу“ је једна изгорела турска 
караула.

Командант наше посаде на Ме- 
таЈВЦи поручник Мићановић, који 
је био пред караулом, упозорио 
је Аустријанце да су пријешлп на 
црногорско земљиште и позвао пх 
је да се са истога удаље. Аустри- 
јанци одговорише, да је то мје- 
сто, по њиховој картп, на аустрп- 
ском земљишту али да су га ра- 
није били уступили Турцима. Оди- 
ста је речено мјесто до објаве 
Балканског Рата држала турска 
војска, па пошто су наше и ср- 
биЈанске трупе освојиле Санџак, 
посјела га је војска Краљевине 
Србије. Но извшеном разграничењу 
међу нама и Србијом, српска је 
војска, уз Пљевља и остала мје- 
ста, испразнила и Метал'ку с око- 
јјпном и уступила нашој војсци. 
О тада наша војска држи то зем- 
љиште, а патроле непрестано кр- 
старе дуж границе ради одржавања 
реда.

Поменутога дана Аустријанци су 
били повукли војску са земљишта 
које означише као своје, али оста- 
вишежандармеријску патролу. Наша 
посада, од које на лицу мјеста није 
било више од 12 војника, пошто се 
патролирање врши дуж цијеле гра- 
нице, ннје могла дати отпора број- 
но далеко јачем непријатељу.

Сјутра у 7 и по час изјутра 
предстојник чајнички дође на лице 
мјеста и рече поручнику Мићано- 
вићу, да он караулу на „Сјенокосу“ 
и пут покрај ње сматра за аустриско 
земљиште и затражио је, да Ми- 
ћановић макне стражу са карауле, 
иначе да ће употребити силу ору- 
жја. Мићанозић је одговорио, да је 
„Сјенокос“ на земљишту Краљевине 
Црне Горе. У то вријеме код карауле 
је била наша стража од четири 
војника.

Послије Мићановићева одговора 
предстојник се обратио заповједни- 
ку војске која је била дошла у бли- 
зину Метаљке за заузеће „Сјено- 
коса“ силом оружја.

Аустриска војска у јачини једног 
батал>она (двш'е чете са фронта, 
двије са бока) извршила је напад 
на вис „Сјенокос“. Кад је један од 
она четири стражара испред кара- 
уле позвао предње аустриске вој- 
нике, који се караули бијаху при- 
ближили под командом једног по- 
ручника, да се зауставе, војници 
отворише на заповијест поручни- 
кову плотунску паљбу на наше 
стражаре. У исто вријеме аустриска 
војска осула је са бокова брзу паљбу 
на наше војнике и на мјесно станов- 
ништво, жене и дјецу, те је том при- 
ликом рањен један амалин пред 
телефонском станицом. Исти је доц- 
није умро. Наши стражари одго- 
ворилп су са по четири пушчана 
метка из карауле. Пошто су били 
опкољени, а да се не би пустили у 
руке непријатељу, стражари су ис- 
кошмји кроз прозоре карауле у 
правцу нашег земљишта. Аустри- 
јанци их ипак и даље гађаху, те 
једнога убише а тројицу ранише. 
Остали војници метал>ске посаде 
(њих четворица) нијесу отварали 
паЈБбу јер су били послати у па- 
тролирање дуж цијеле границе. По- 
ручник Мићановић хтио је да при- 
скочи са четири војника стражарима 
у помоћ, али усљед јаке паљбе са 
стране аустриске војске било му је 
онемогућено напредован>е, те је био 
приморан да се повуче.

Нрема изјави самога котарског 
предстојника из Чајнича наша стра- 
жа на „Сјенокосу“ нападнута је гек 
пошто је аустриска војска добила 
наредбу да заузме караулу, коју су 
прије држали Турци, а ми је па- 
слиједили од српске војске.

На позив капетана ШиЈвка чај- 
нички предстојник није хтио доћи 
да се на лицу мјеста утврди учи- 
њени злочин и виде трагови метака 
по приватним и државним здањи- 
ма на напЈем земљишту. Предстој- 
ник се извукао позивајући се како 
нема од својих претпостављених 
допуштење да пријеђе на наше зем- 
љиште, већ је једино излазио до 
карауле на којој бијаху мрље од 
крви.

Жртве овог нечувеног поступка 
аустриске војске бијаху ови паши 
војници: Погинуо је редов Стојан 
ГапЈић из батаЈвона планине пив- 
ске. Рањени су: водник Пињо Ћук 
из батаљона жупе пивске, редови 
Сава Живковић из батаљона пла- 
нине пивске и Зарија Чворовић из 
батаљона ускочкога. Погинуо је 
још и Арсо Танасковић сељак из 
Метаљке.

У вези с овим догађајем, бечки 
Корбиро прекјуче је разаслао по 
свијету телеграм из Сарајева, у ко- 
јем се тврди, да ]е са наше стране 
због истога изјављено жаљење. 11 ро- 
видна је намјера тога сарајевског 

телеграма. Потребно је пред јавним 
мишљењем европским, које се мо- 
ра револтирати због оваквог по- 
ступка аусгриске војске, унапријед 
се оправдати и своју невиност до- 
казати лажним тврђењем, да је са 
наше стране изјавл>ено жал>ење, 
другим ријечима, да ми тобоже при- 
зпајемо своју кривицу.

Наше Министарство Иностр. Дје- 
ла одлучно је опровргло телеграм 
бечког Корбироа као тенденциозан 
и скроз неистинит. Са наше стра- 
не није изјављено никакво жа.љене, 
јер је једино поступак аустриске вој- 
ске достојан жаљења. Пљеваљски 
обласни управитељ упутио је чај- 
ничком котарском предстојнику пи- 
смо, којим га је био позвао да ус- 
л>ед немилог догађаја, који се де- 
сио на Металци, дође на лице мје- 
ста да заједнички констатују дога- 
ђај и спријече даље његово раз- 
вијање.

Нотом, која је упућена аустри- 
ској влади, тражено је да аустри- 
ска војска напусти „Сјенокос“ па да 
се образује мјешовита комисија, ко- 
ја ће утврдити злочин и исгштати 
кривице.

Писмо из Арбаније
На лађи „Валона**  17 II 1914.

Пријатељ из Драча једном лако- 
ничном цедуљом позвао ме је тамо. 
„Опет неко изненађење!“ помислих 
у себи и онако без пртљага укрцах 
се на италијанску лађу „Бриндизи" 
која полажаше за Арбанију. Путо- 
вали смо тако, док глас сирене не 
даде знак да је неко испред нас. 
Изађем на кров и видпм, да смо 
пред Медовом. Ноћ је била мрач- 
на и облачна. Сури облаци гоњени 
студеним вихором са копна, нри- 
кривали су земл>у. И море је било 
узбуркано и лађа се љуљала, као 
да се је хтјела огледати над воде- 
ном површином. Из тога мрака два 
морска џина приђу кришом „Брин- 
дизију“. Биле су двије италијанске 
лађе што саобраћају са Скадром: 
„Јоланда" и „Мафалда“ зову сеоне 
именом двију италијанских принцеза 
од српске крви. Прекрцавање се вр- 
ши уз зврјање винча и испрекида- 
ну команду промуклог наштрома. 
Прекрцавање је свршено. Нлјпо- 
слије се угаљ и вода за лађе ис- 
крца. Двије сестре се ћутке опет 
отиснуше низ воду и нестаде их у 
мраку

У том међувремену, налађи сам 
обновио познанство са Симоном 
Дедом, командантом Медове. Да 
би га се многи сјетио, да напоме- 
нем да је то онај вазда дрем- 
љиви и крмел>ави кафеџија који 
прошле године кад оно балкански 
гренадири, као ждраљеви слећеше 
и презимише овдје на мору — кроз 
ону мазгалу свога дућанчета, нама 
војницима пружаше за марјаш ка- 
фу. Тада је био скроман кафеџија, 
а данас је командант оног приста- 
ништа око кога се у посљедње 
вријеме толико мастила просуло.

Продужили смо напријед и јут- 
рос сам се искрцао у Драчу. Још 
на обали сачекао ме је пријатељ и 
дошапнуо ми, да су доље на југу 
Епироти устали и развили заставу 
на којој за разлику од ове арба- 
нашке, на црвеном пољу црни орао 
скупио је крила и преко десног ра- 
мена мотри на неког. На кога, није 
тешко погодитп! А горе на Сјеверу, 
и Скадрани се спремају да развију 
своју заставу, гдје полумјесец опет 



сјаје; али овог пута без звијезде, 
но опет онај који некад буздова- 
ном лупаше на бечким капијама.

Да бих у неколико провјерио ове 
вијести које ми каза пријатељ, оти- 
шао сам код једне високе особе, 
чије име морам прећутати, а чији 
курир три пут недјељно одлази на 
острво Крф. — „Истина је, госпо- 
дине", одговорила ми је та особа 
„да су Епироти. потомци Али паше 
Тепеленди, прогласили аутономију 
Епира, а врло је вјероватно да ће 
то исто и Скадарски Санџак поку- 
шати. Дотле онај простор земљи- 
шта међу ријекама Мати и Шкум- 
бом, који добар коњаник за осам 
сати може пријећи, или боље рећи 
Есад пашина крајина, држи се још 
дате бесе и кличе приицу Вил- 
хелму од Вида!!..

Да бих сад ове вијести тако рећи 
таксирао са неком званичиошћу, 
одјурио сам код предсједника ар- 
банашког сената, а који у овом 
времену заступа Есад пашу. Пре- 
дусретљив као сваки муслиманин у 
своме дому, Азис паша ме је љу- 
базно примио. Са а 1а Уап буке и 
као снијег бијелом брадом утонуо 
је био чичица у један мекан диван, 
држећи у руци један 'примјерак 
скадарског муслиманског листа Се- 
даи Милет. На ногама је имао па- 
пуче, а његове мршаве и скоро про- 
видне уши јуначки су се одупира- 
ле дубоком црвеном фесу. Кроз 
азурна стакла његових наочара про- 
маљала су два граораста ока која 
су ме радознало посматрала. До- 
садиле му ваљда овакве посјете. 
Сит оваква господства, Азис паша 
Врјона, без сумње се је већ заже- 
лио оног мирног и идилског жи- 
вота у Берату, гдје је навикнуо да 
из хлада оних својих ораха, посма- 
тра доље у равници, како му ода- 
на раја кулучи, јер, нудећи ми сто- 
лицу, са нешто накосног осмјеха 
нредусрете ме говорећи: „Ну кад 
ћете, господо, бар нас старце јед- 
ном оставити на миру?“

— А ја мислим да тек сад по- 
чињемо, пашо хазраплсри, — од- 
говорих му исто тако по турски и 
с нешто осмјеха, него молим вас 
кажите ми у колико су истините 
вијести о неком покрету у Епиру и 
Скадарском Санџаку.

Колико ја знам о томе, толи- 
ко исто и ви знате, а ко зна све 
што је било и што неће бити, — 
одговори паша и ту удари тачку.

Узалуд сам послије овога све мо- 
гуће предузимао, да измамим од 
паше какву изјаву. Сви покушаји 
подилажења и аргументи немилосно 
су се разбијали о овој чистој фи- 
лософији из Насрадин-оџине школе.

ПОДЛИСТАК

Тајне балнансног рата.
Познати публициста Брезниц фон Си- 

дачов, написао је под горњим насловом 
књигу, која је изашла на њемачком 
зику у Лајпцигу (нздање Елишерово). У 
њој су изнесене многе закулисне радње 
Ми ђемо из ње изнијети оно. што је 
најзанимљивије, да би освијетлили онда- 
шње догађа|е.

Тежње бнлканских народа, да склопе 
савез са лозинком „Балкан балканским 
народима*.  датирају веђ од више десе- 
тина година. Никола Пашиђ је отац те 
идеје. У Србији није нашао одзива само 
у једиој тачци, наиме у иитању о изми- 
рен.у са Бугарима. Али он се зато није 
збунио. него |е са самолоуздањем ишао 
своме циљу. Погрешке младотурске сгран- 
ке помогле су му. Пошто је и генијални 
Веницелос поставио за циљ своје поли- 
тике: ослобођење свих балканских Хриш- 
ђана испод турског ига, склопљен је бал- 
кански савез 1912. г. Србија |е прва била 
готова са својим ратним припремама и 
тражила да се објави рат. Али Бугари су 
се протнвили, јер нијесу били спремни, 
а нарочито нијесу имали доста топова. 
Кра|ем септембра предале су балканске 
државе Турској иредлог за реформе, а 
8. октобра је Црна Гора обгавнла рат. 
Застрашена европска дипломанија. која 
је све то преспавала, одједном се нашла 
према балканском савезу, који је држала 
немогуђим. Младиђске своје идеје Пашиђ

Кроз прозор сам спазио гдје се 
пуши „Валона“ и креће за Улцињ. 
Захвалим паши иа части његовој; 
али пе баш толико иа његовој 
бесједи.

** *
Док се је јуче кроз Драч шири- 

ла вијест о устанку у Епиру, дотле 
једно пола туцета скадарских про- 
вокатора, користећи се помрчииом, 
прикраду се и вичући: Роб151ау!! 
(Доље Словени), неколико пута баце 
се блатом на дом предсједника дра- 
чке општине, Србина БораЂураш- 
ковића, кога су прије неки дан 
Драчани тако рећи акламацијом 
изабрали за свога поглавара. Криво 
им је ваљда шго поред толиких 
њихових Шоша, Чоба, Кока и Ка- 
карића, Србин је одређен, да пру- 
жи руку њиховом суверену, кад 
овај први пут ступи ногом на ар- 
банашку обалу. Због тога је јуче 
становништво Драча са општинским 
одбором и музиком на челу из два 
пута пролазило кроз варош и кли- 
цало своме предсједиику Србину. 
У јучерањој маскараради која је 
спремл.ена била због поклада, ви- 
ђале су се четири особе, које у 
српској, грчкој, румунској и црно- 
горској женској народној ношњи, 
здружене неколико пута прођоше 
чаршијом. Конфети и серпантини 
том приликом били су искључиво 
у народним бојама балканских са- 
везника. На једном бастиљону из- 
над Есад пашиног конака примје- 
тио сам с лађе једну пољску брзо- 
метну батерију, око које се је 
послуга, у одјелу дебарских сеља- 
ка, окренута сунцу мирно сунчала. 
Да ли су ти топови извучени ту за 
дочек принца Вида, који 22. ов. мј. 
стиже у своју пријестоницу, ка- 
ко ми то потврди данас један члан 
европске комисије, или ће од туда 
послужити нечему другоме, — ви- 
ДЈећеМО. С. Ђурашковић

Предавање о Црној Гори у Њеманкој.
Минхен, 14. фебруари.

У локалу друштва. „Нђегакг Впг&ег- 
\гегеЈп Мппсћеп НаИћаи§епи у Минхену 
говорио је 13. фебруара синдикус трго- 
вачке коморе у Аугсбургу, лр. Пурпус, о 
„Земљи и стаиовницима у Црној Гори и 
Арбанији*.  Предавање је било одлично 
посјеђено.

Др. Пурпус, који |е Црну Гору неко- 
лико пута пропутовао, говорио је прво 
о историји храброг црногорског народа, 
ко|И се више од пег стотина година бо- 
рио за своју драгу слободу и знаде је 
одбранити, дочим лруги виши народи мо- 
радоше подлећи мођном освајачу. Говор- 
ник је врло исцрпно говорио о исгорији 
Црне Горе и често наглашавао неправед- 
но одузимање наролу „црних брегова*  
крвљу стечених плодова, а пошл»едња не- 
праведна отимВчина ол стране великих 

је остварио иод своју сгарост. V 1912. 
години. али је у љето 1913. године раз- 
рушена његова вјера у измирење Срба и 
Бугара.

Буновна европска дипломација смијала 
се предузећу балканских држава. У Г1е- 
трограду и Паризу били су врло добро 
обавијештени о снази балканских држа- 
ва, али не и на Балплацу у Бечу, гдје су 
све балканске догађаје посматрали кроз 
хипнотичне српске наочарн. Том хинно- 
зом |е можда спријечен европски рат. 
јер су у Бечу чврсто вјеровали, да ће 
турска војска бити јача од балканскнх 
савезника. У Бечу нијесу ни чојма имали 
о развитку и д' број спреми српске и 
грчке војске, нити су знали, да је турска 
војска расгројена и деморалисана. У Бечу 
су вјеровали, да је срцска војска руља 
сељака. као Миланова војска код Слив- 
нице, а за Грке су знали. да су били по- 
тучени код Ларисе. За грчку флоту мис- 
лили су, да нишга не вриједи. С тога су 
очекивали у Бечу. да ће Турци за неко 
лико дана ући у Агину, Софију, Биоград 
и на Цетнње. а ко у то није хтио вјеро- 
вати, прогласили су га у Бечу лудом.

Да су у Бечу били обавијешгени о 
приликама на Балкану, свједочи немило- 
срдна критика, коју је 9. октобра 1912.. 
дакле неколико дана прше кумановске 
битке, написао Један виши аустријски 
официр о српској војсци. Ту су критику 
са радошћу прештампали скоро сви бечки 
листови. Г1о гласу ге критике, срнска 
војска није имала модерно оружје, није 
имала топове, ни коњицу, била је без 
припреге и потпуно растројена, па ће се 

сила бпо је Скадар. који по свему, а нај- 
више ради проливене крви и ванаја па- 
лих храбрих црногорских синова, припада 
Црној Гори. То је једна велика неправда, 
рече говорник, коју су велики учинили 
према ма 1ом, али поносном и славом 
ув|енчаном; никада неће Црногорац забо- 
равити Тарабош и Бардањолт п кад-тад 
уживаће плодове свог нечувеног прегнућа 
и самопожргвовања. Затим је др. Пурпус. 
на веома лијеп и похвалан начин нзнио 
своје доживљаје са носљедњег путовања 
кроз Црну Гору иутиске од ауди|енциј*  
код Њ. В. Краља, не има ући довољно 
ријечи. да изрази своје ве.шке симпатије 
за Црну Гору и њеног мудрог Владара, 
под Чијом се владавином Црна Гора уз- 
дигла у бро| културних европских држава. 
Са радошћу нагласио Је говорник, да у по- 
гледу личне и имовне безбједности Црна 
Гора не изосгаје ни иза западних европ- 
ских држава. Већим дијелом. рече др. 
Пурпус. пише наша журналистика недо- 
шљедно о Црној Гори, а такво писање 
долази једино отуда. што наша журна- 
листика у овом погледу стоји под сгра- 
ним према Црној Гори непријатељски ра- 
сположеним утицајем, јер од сваког оног 
грађанина њемачког царсгва, који Црну 
Гору лично познаје, чуђете само похвалу 
н жељу, да је опет пронутује, а и такви 
су радо виђенп у Црној Гори.

Надаље |е др. Пурпус говорио о при- 
јагељском односу Њемачке према бал- 
канским државама и обратно. које су по- 
топима драгоцјене своје крви извојевале 
себи политичко пунољетство и ко|е |е Ње- 
мачка, независна од својих савезника, прва 
признала при потпнсивању букурешког 
мира. Посгупак њемачког Цара у завр- 
шењу другог страшног балканског рага 
на Балкану је, а особито у Црној Гори, 
радосно и са признањем примљено.

Овом приликом је говорник цити 
рао у њемачком пријеводу познати чла- 
нак из „Вјесника", ко|и је скоро у 
свнм њемачким новинама био преведен, 
а којим се изриче дрстојна хвала њемач 
ком Цару на признању букурешког мира. 
Публика је ово цитирање примила оду- 
шевљеном акламацијом.

Затим се др. Пурпус осврнуо на трго- 
вину и индустрију у Црној Гори, базира- 
јуђи своје тврдње на статистици од 1910 
кад }е њемачки импорт износио око пола 
милиона перпера. Он каже, да њемачко 
царство има само ингерес на Балкану у 
подизању привреде и индусгрије и да 
овај ингерес мора битп самосгалан и не 
смије да претрли утииај његових савез- 
ника, који су му најопаснији конкуренти, 
јер да се на Балкану могу још да задо 
бију неисцрпне и способне пољопривред- 
не и индусгријске области Посллје овога 
|е др. Пурпус говорио о увозу и извозу 
и о њемачком удјелу у истом и тврди, 
да без сумње Црна Гора има добру тр- 
говачку будуђност. јер она посЈедује то- 
лико привредпих блага. ко|а |ош нијесу 
дотакнуга; њемачки капигал и индустрија 
треба да наћу своју примјену у Црној 
Гори и не смију претрнјеги пораз од ау- 
стријске политике. Затим |е говорник го- 
ворио о веђ даним концесијама и о про- 
|ектираним радњама.

Пошто је др. Пурпус веома исцрпно и 
похвално у сваком смислу говорио о 
Црној Гори, упознао је не у мање вјерном 
предавању публику и о приликама и стању 
V Арбанпји. Говорп, да нема никаквог на 
ционалног ни језичног јединства између 
становника оевера и југа, брегова и рав- 
ница; становници из ових пред|ела су не- 

веђ при првом судару разбЈеђи на све 
стране. У Бечу су са нестрпљењем оче- 
кивали улазак Турака у Биоград. Ко у 
то није вјеровао, познавајуђи модерно 
наоружање српске војске, бно је просто 
исмијан. Али се наде на турске побједе 
растоиише као снијег на сунцу и презрене 
војске балканских држава гониле су Турке 
по боЈ1 шту. Нарочиго је „растро|ена*  
српска војска извојсвала сјаЈне побЈеде, 
продрла у Арбанију и утврдила се на 
Адрији. У Бечу су — вели Брезниц — 
гурски пораз осјеђали као горко разоча- 
рање, па су се кајали, што су се осло- 
1П1Ј1И на Турке, вјсрујуђи, да ће Турци 
ријешити сриско питање.

На Балплацу се тада почело грозни- 
чаво расправљати. да ли да аустро-угар- 
ска војска почне марширати? Ватренн 
генерали били су за то, али је сиједи 
владар одлучио протнвно. Тада се из- 
ненада појавио у Будимпешти д р Да- 
нев каб анђео мира. Он је отлочео дво 
личпу дипломагску игру, каквој нема 
равне у историЈН. Аустро Угарска, Европа 
и хришђанске балканске државе у мало 
ге не постадоше жртве бугарске препре- 
деностп, који су у својој грамзивости 
хтјели да створе на Балкану свемођно 
велико бугарско царство. На Балплацу 
мислили су, да помођу Велике Бугарске 
ријеше српско питање. Алп Велика Бу 
гарска са Цариградом као престоницом, о 
којој су у Софији снијевали, не би стала у 
Биограду и Драчу, пего би умртвила и жи- 
вотни живац Аустро-Угарске на Балкапу. 
Не може се схватити. како да дипломате 
на Балплацу, који гледају кроз наочаре 

пријатељски једни према другим распо- 
ложени и крвна освета бар најмање де- 
сеткује мушке.

У 'језику су такође велнке разлике, не- 
маЈу заједппчког алфабета, а о литера- 
тури нема ни помена. Заједничке су им 
особине извјесно гостопримсгво, убијање 
и пљачкање. Народ потпуно живи у нај- 
горем примитивном стању и није ни мало 
дорастао за политичку слободу. коју су 
му савезницп извојевали, а силе на силу 
покосиле; он не зна шга |е го држава и 
грађанско право, јер у његовом рјечнику 
не постоји риЈечи: љубав, слобода и отаџ- 
бина. И ако Је Арбанпја богага у дрвету 
и рудама, ипак је го пај.иромашни|а земља 
у Европи и не може се замислити, да ђе 
Један Арбанас при шати власт једног свог 
суграђанина и да ђе имати смисла за 
државну организацију. јер он томе није 
тежио. У земљи нема жељезнице и добрих 
иутова, а провизорна влада |е имала и 
министра грађевина, који Је био толико 
рздан, да |е дао неке концесије и за себе 
гражио бесплагну вожњу на трамвају; или 
имају министра иравде, а закон је само у 
песници. Загим »е др. Пурпус причао 
разне своје доживл»аје и према свему гоме 
увелико сумња у егзистенци у арбанашке 
државе и жали, што се један њемачки 
принц слакомио на арбанашку круну. Било 
би најпаметније. каже говорник, ш еАр- 
банија подијељена међу савезницима и 
да ]е го питање једном за вазда ријешено.

Предавање др. Пурпуса је веома добро 
примљено и предсједник друштва му се 
топло захвалио, жалеђи што Њемачка 
досада није била боље обавијештена о 
Црно| Гори. Такође је и овдашња штампа 
лијепо примила ово предавање. Б. В.

0 потреби правничког удружења
Послије сређно свршеног рата у Црној 

Гори осјетила се јака иотреба у дру- 
штвеном и културном развиђу.Данас Црна 
Гора. која је до 1уче била војнички логор 
— прелази у мирно и кулгурно развиђе.

Културно развиђе најбоље потпомажу 
удружења заснована на гврдој основици, 
са одређеним. циљем и начином пости- 
гнуђа тога циља. Потребу професионал- 
них удружења изискуЈу и изазивају да- 
нашње прилике нашег политичко1 унут- 
рашњег живога. као и просвјетно и 
економско с гање. У оваквим удружењима 
материЈални нли интелектуални интереси 
природно везују чланове истога у једну 
ЦЈелину.

Данас, када је с највеђег м.есга скре- 
нута пажња на судство у нашој домо- 
випи, бар ми правници требали би да 
уложимо сву снагу и примијенимо наше 
скромно знање раду, и да пођемо на 
сусрет тој свегој жељи нашег Владара и 
нотребама народа.

УгледаЈМО се на нашу брађу у Србији, 
који одржавају годишње бар један прав- 
нички скуп на коЈему се расправљају раз- 
личига правна питања. Истина, да ми не- 
мамо таквих снага и ауторитетапо нашој 
струци какве има Краљевина Србија, али 
ипак у заЈедничком раду код нас се још 
веђа осјеђа потреба: једно с тога, шго 
ми по свршетку школског образовања 
требало би да гзјим > и усавршавамо 
знање које нам је дала школа, нарочиго, 
што је наша средина много неповољнИЈа 
за усавршавање у знању појединаца; 
друго шго у нашоЈ домовини много ]е 
шире пол»е рада по нашој струци; тређе, 
шго само нримјерним радом по својој 

српског питања, ниЈесу одмах упознали 
опасност, која је при.еги ш Ауетро-Угар- 
ској оснивањем Велике Бугарске, а којз 
би била бич за остале балканске народе 
и Европу. Због тога је по Брезницовом 
мишљењу, руски цар Никола II извршио 
Дјело ослобођења, када је одгурнуо Бу- 
гарску, дубоко увријеђен у своме само- 
љубљу. На томе треба да му захвале 
балкански народи и Европа. а нарочито 
Аустро-Угарска.

Европа не иознаје Бугаре. Што се о 
њима зна, то је била реклама по нови- 
нама. Бугари су нак прави дивљаци на 
Балкану. Неваљалство. издајство и лаж 
били су средсгво бугарских политичара. 
Бугарска је хџела да иревари своје са- 
везнике и цио свијет. С том намјером је 
ушла у савез И клаузула у српско-бу- 
гарском уговору, по којој’ је Бугарска 
била дужна да пошље Србима 200 000 
војника у помођ прогив Аусгро-Угарске, 
била је објешењаклук. Бу«арска је стојала 
пред опасношђу, да је Турци код Једрена 
и Чаталце уииште. Из тога незгодног 
положаја био је само један излаз: Ау- 
стро-Угарска не смије напасти Србмју. 
То је била Даневљева мисија у Будимпе- 
шти. Он је ласкао Аустро-Угарској. слагао 
је да не постоји она клаузула и понудио 
|е Аустро-Угарској савез са будуђом 
Великом Бугарском. Данев је обмањивао 
и Румунију. обеђавајуђи незнатну исправку 
границе код Силисгрије. а напосљетку |е 
предложио Румунији, да нађе отштету 
на српском земљишгу. пошто ђе Аустро- 
Угарска и Бугарска подијелити Србију, 
па би један дио добила и Румушца.



струци и спреми. могли би допринијети 
највише користи домовини, друштвеном 
животу и т. д.

Наш судски рад захтијева од нас много 
озбиљности, енергије и знања, због чега 
се судији и стављају препреке у постигну- 
ћу положаја судије. А те препреке диктују 
се земаљским законима свих културних 
народа, и оне се сасгоје у школској спе- 
цијалној спреми, годинама живота. судској 
пракси и морално) висини појединих.

ДиЈелити правду није лака ствар.
Данас, када је млађи нараштај позват 

да врши своју дужносг и примијени знање 
у пракси, од нас се очекује и тражи 
много труда и напора. да би могли по- 
служити општим интересима наше домо- 
вине, зато и ми — правници — требало 
би да се највећом енергијом. а. у исто 
вријеме и опрезношћу. прихватимо на- 
шег рада, јер тозахтијева и наша служба 
као судија, којих је позив веома де- 
ликатан.

Шго је војник на мртвој стражи за 
Вријеме рата, то је судија на својој суд- 
ској служби у мирно вријеме. Из овога се 
огледа тешкоћа и озбиљност нашега рада.

У свим земљама правниии су уложили 
многд труда у с гварању, тумачењу и раз- 
вићу законодавства, а код нас до сад 
најмање.

Наша досадашња пракса мало може 
послужити тачном примјењивању наших 
земаљских закона. А, го је због тога ш го 
нијесмо имали довољно спремних судија 
који би у тумачењу законских норма 
имали шпре погледе при примјењивању 
истих, које погледе само може дати школ- 
ска снрема.

Уз ово, наши закони нијесу потпуни, 
па за то је потреба да се правници 
усаврше да са тијем помогну и олак- 
шају стварање новпх закона.

Оскудица у законпма чпсто приморава 
једно нли друго Министарство на издава- 
ње наредаба, чији законодавна сила зависи 
од Т01 а или другог момента, времена 
или прилике, — разабрати се у овим уред- 
бама и наредбама и примјени њиховој — 
задаћа је правника — односно судија.

У нашој земљи срегамо толико раз- 
нородних обичаја, нознавање којих не- 
опходно је потребиго сваком судији, на- 
рочнто, разнородност обичаја сретамо 
у насљедственом праву.

Приликом овог рата искрсла су многа 
нравна питања у погледу приватног и 
јавног права, те и рјешење истих захти- 
јева много рада од за то позватих, који 
би у претресу и дебатама о овим горе 
истакнугим и сличним питањима, а са 
разрадом истих допринијели највише ко- 
рисги нашему судсгву.

Између осталога скренућемо пажњу и 
на уређење нашег судства — приставну 
службу: нримање тужба. завођење аката, 
оијењивање судске компстенцнје о над- 
лежносги и I. д.

Од неуредности и од неправилног упу 
ћивања но.едшшх предмета Суд сам сгва- 
ра непродуктивни рад, са којим губи само 
канцеларијско вријеме. Од овогуређења. 
чисго административног карактера. а који 
би био доста лаке природе, суд би био 
у великоЈ добиги, једно што би сврша- 
вао носао лакше и брже. а друго, са мање 
радних снага!

Сва ова истакнута и слична њима пи- 
тања, скуп правника не би могао нређи 
ђутке. Нитање о удружењу правника назад 
пола годнне дана покренуо је наш ко- 
лега Љумовић, но како нам је свјежа крв 
наше брађе тада сметала, одазвати се но-

Ова лажна игра довела је Бугаре до ка- 
тасгрофе. Чим се у Београду дознало, 
шга је Данев нудио у Будимпешти, учи- 
њена је пријава руском цару Николи, који 
је Бугарима окренуо леђа. Румунија је 
увидјела опасност, која јој пријети од ве- 
лике Бугарске, па се прмкључила Ср 
бији и Грчкој, а тнме је био запеча- 
ћен пораз бугарске дипломације, која 
се служила лажима. Алп са бугар- 
ским поразом срушена |е п она бечка 
политика, вели Брезниц, који је у првом 
рату од Турака. а у другом од Бугара 
очекивала, да претуку Србнју. Према пре- 
тученој Бугарској не може човјек имати 
саучешђа, наставља Брезниц, одобрава- 
јући пз’аву рускоЈ цара Николе II, учи- 
њену нред једним дипломатом.- „Бумрска 
је доживјела онаку судбину, какву је за- 
служила".

И на бојном пољу служила се Бугар- 
ска лажима као и на дипломатском. Бу- 
гарски генералштаб био је неуморан у 
измишљању битака, које нијесу биле или 
су се друкчије догодиле. Веђ се није зна- 
ло, шта ђе се са бугарским Наполеонима 
и Молткеима, као ни са бугарским Биз- 
марцима и Кавурима. Бајка је, да су Бу- 
гари самн имали против себе главну тур- 
ску силу и да су се остали савезници 
тукли само са незнатним турским одјеле- 
њима, па такојефгино побрали лаворике. 
Бугарска побједа код Лозенграда ]е изми-’ 
шљотина, јер код Лозепграда тукли су 
сеТурцп цијелу нођ сами међу собом! Бу- 
гарска војска није имала велике опсадне 
топове, а војничка унрава није имала мо- 
лерну страгегију. Због тога су Бугари у 

зиву, то сад нема никаквих извињавајуђих 
околности. које би на.м сметале у оства- 
рењу овог удружења. а којега би рад, 
нема сумње, уродио добрим плодом.

Колашин. В. з, ВукаиЈНновић.

Разне вијести
Грци и Бугари, Бугарска Тслеграфска 

Агеншпа јавља да су грчке власти у Со- 
луну пустиле у слободу 47 бугарских за- 
робљеника, а међу овима и једног попа. 
У затворима |е остало још доста зароб- 
љених Бугара.

Српско-турски мир. Подједнаки из- 
вјештаЈи са српске и са турске стране 
гласе: да је извршено знатно приближе 
ње између оба гледишта по спорним пи- 
тањима уговора о миру. Вакуфско пита- 
ње изгледа да Је дефипитивно ријешено. 
Делегаги су усвојили начело откупа, али 
је Турска пристала да одобри Србима 
право првенсгвеног избора. Србија оду- 
ста|е од тражења иа гроб Султана Му- 
рага буде стављен под заштиту српског 
Краља. а Турска одустаје од тражења 
права екстериториалитета, као и да особ- 
ље поставља шеф МуфтиЈа. Турски језик 
се усваја за основне муслиманске шко- 
ле. Србија признаје право приватне сво- 
јине турске династије, која ђе се пмања 
предати на управљање муфтијама, као 
шго је го веђ и усвојено у турско грчком 
уговору о миру. Србија још није усво- 
јила надлежност муфгија по питањима 
тестамената. Српскн судови биђе посљед- 
ња инстанција за пресуде које би изри- 
цале муфтиЈе. Остала су још спорпа пи- 
тања о опцији I рађанства урођеника Но- 
ве Србије и признању српских вјерских 
фондациЈа као и реципроцигету за школе 
и српске црквене општпне.

Рекорд у висину. Гаре у Шартру 
(Француска) је извршио на биплану нови 
свЈетски рекордза висину. Са три сапут- 
нпка попео се на впсину од 3.300 метара.

Атентат у Дебрецину. Букурешка по- 
лиција успјела је да уђе у траг двојици 
дебрецинских атенгатора. Они су бнли 
одсјелп у једном букурешком хогелу, али 
када су видЈели опис злочинаца у нсви- 
нама, побјегли су на аутомобилу.

Бугари не светкују. Бугарска Теле- 
графска Агенција јавља, како ове године 
празник ослобођења Бугарске пада првс 
неДЈеље поста, а бугарска нрква забра 
њује прославе и радосне свечаности за 
вријеме прве недјеље носта, то ове го- 
дине неђе бнти традиционалног благо-

Жељезничка веза са Солуном. Јав- 
љађг из СоЛуна: Бода је усл>ед надоласка 
однијела један дио виадукта на Вардару 
између Мировче и Струмице. те је са 
тога директан жељезнички саобрађај са 
нностранством прекинут.

Бугарски зајам Десетог марта овего- 
дине отворен је у Народној Банци и ње- 
ним филиалама упис на 10 000.000 др- 
жавнпх бонова, које емигје дирекција 
државних дугова са интересом који ва- 
рира између 3 и 5 ‘/*  о/о.

Енглеска флота. У Доњем Дому је 
Черчил поднио приједлог којим се накнад- 
но тражи 2’/г милиона фунти стерлинга 
за ф 1оту. Черчил Је могнвисао тражење 
накнадног кредита нарочито извођењем 
повог програма, који захтијева набавку 
справа за летење и убрзање грађења трију 
ратнеих лађа по програму од 1913 1914
године.

оба рата нмали тако огромне губитке. 
Јадни војници су вођенн на кланицу. То 
су биЈШ прави монголски нападаји, цри 
којима се ни најмање нијесу штедили вој- 
ници. То тврде сви војни стручњаци без 
разлике. Бугарски војник био је храбар, 
али официри су били кукавице. (То исто 
тврди н Ален Пененрен у својој књизи) 
Ингенданиија је била хаљкава, а са- 
нитетска организација скроз лоша. Хи- 
љаде људи пропадоше без помођи. Све 
го допринијело је поразу Бугара у другом 
рату, јер нијесу би;ш дорасли Србима и 
Гриима.

Најстрожије се мора осудити држање 
Бугарске према савезницима. У мјесто да 
сву своју спагу доведу под Једрене и 
Чаталџу, послали су Бугари један дио 
војске у Солун, а празнину код Једрена 
морали су Срби да испуне. Бугари су 
хтјели да отму Солуп Грцима. А како су 
захвалили Србима за помоћ код Једрена? 
Без српске помођи. а нарочито без гешке 
српске артиљерије, Бугари не би никада 
освојили Једрене, вели Брезниц. Њихово 
понашање било је гадно. Они нпјесу ’<ај- 
нрије хтјели Србима под Једреном ла 
даду храну, и када су Срби, чија је ин- 
тенданција била добро организирана. по- 
ручили храну из Биограда, искале су 
бугарске пограничне власти царину и 
нијесу поступиле да се превезе храна, 
док се не платн царина!

Бугарска је веђ онда, када је тражила 
српску помођ за освајање Једрена, мис- 
лила на други балкански рат, којим је 
хтјела из захвалности да отме Србима 
Маћедонију. Јер тек што је освојено

Иј турске дипломације. Савјетник тур- 
ске амбасаде у Паризу, бивши савјетник 
турске амбасаде у Бечу, Решид Хикмет 
Беј, наименован је за државног подсе- 
кретара министарства спољних послова.

Румунски сенат. Дефинитивни резул- 
тат гласи: Изабрано је 97 либерала, 12 
конзервативних демократа и 9 конзерва- 
тиваПа.

Из Триполиса. Агенција Стефани има 
внјест из Триполиса, да је колона Мани-а 
заузела Пурцук и да Ј*е  тамо у име кра- 
љево прочитана изјава да је цио крај 
Фезан потпао под краљев су веренитег.

Финансијска питања. Како је грчка 
влада објавила да царимске приходе са 
царинарница Солуна и Кавале одређује 
за покриће грчког зајма од пет стотина 
милиона, то су чланови отоманске деле- 
гациве међународне финансијске коми- 
сије у Паризу рјешавали о тако сгво- 
рено. ситуацији, јер су исти приходи веђ 
раније били одређени на покриђе разних 
зајмова и аванса које је Турска била 
заступила. Поводом гога састапка, турски 
минисгар финансија телеграфисао је Џа- 
вид-беЈу у Париз, да ]е Г1орта противна 
одцс^ењу гих лрихода на друга покриђа 
док се не регулише дио дуга који припада 
на Турску. Министар је молио Џавида да 
умолн француску владу да ова осигура 
начелна права Турске, која је освештала 
међународна финансијска комисија.

Освојење Једрена. Српски официри 
Дунавске Дивизије 2 позива давали су 
приликом годишњице пада Једрена 13. 
марта у Вазнесенској цркви помен свима 
официрима, нодофицирима и војницима, 
који су изгинулн прн опсади и јуришу 
на Једрене.

Енглеска ваздушна флота. Черчил је 
излоЖио појединости и потребе кредита, 
који се траже за ваздушну флоту. Влада 
је поручила два велика балона и три мала, 
система Цепелинова којима се може у- 
прављатп као и три балона за управ- 
љање других модела Све поруцбине су 
учињене да Енглеска може имати ваз- 
душну флоту равну другим Великим Си- 
лама а нарочито равну њемачкој ваз- 
душној флотп.

Француски избори. Дефинитивно су 
одређени законодавни избори за 26. 
април ове год. по новом.

Страни студенти у Француској. У 
Скупштини је нриликом дебате о буџету 
министарства просвјете дизањем руку у- 
својен предлог Жоржа Лега, који је и 
влада усвојила. да страни студенти не

Грчко-бугарски односи Усл»ед одго- 
вора грчке владе на пбсљедњи корак бу- 
гарске владе, који је учињен преко фран- 
цуског посланства, Радославов је преду- 
зео нужне диспозиције да се грчки и бу- 
гарски отправниии послова нађу на сво- 
јим дужностнма око половине мјесеца 
марта.

Бугарски огправник послова биђе са- 
вјетник посланства Радев.

Нијемци у арбанашкој војсци. Ј1а- 
ционал Цајтунг*  сазнаје. да је кнез Вид 
молио њемачког Цара, да се извјесном 
броју њемачких официра одобри одсус- 
тво ради ступања у арбанашку војску у 
својству пнспектора и да Је Цар уважпо 
ту кнежеву молбу.

Интервју г. Пашића и деманти. Један 
биоградскп лист донио |е ово саопштење: 

иИз поузданог изкора сазнајемо, да ђе 
предсједник министарства, г. Пикола 11а-

Једрене, вратили су Србе у њихову до- 
мовину. умањујући њихове заслуге код 
Једрена. Када су Срби ишли под Једрене, 
дочекалп су их у Софији кишом од цви- 
јеђа, а када су се послије пада Једрепа 
врађали, бугарски жељезнички чиновници 
су их отворено нрезирали. Бугари су 
хтјели да задрже срнске онсадне гопове. 
које су издали гек онда, када је српски 
посланик у Софији енергично протесто- 
вио. Српске топове хтјели су да употребе 
против Срба, који су им помогли код 
Једрена. Подли нођнм препад бугарскп 
против савезника био је достоЈан крај 
њихових нитковлука. Грии, Срби и Ру- 
муни увидЈели су опасност. која им при- 
јети од грамзљивих Бугара, па су их 
заједничком сиагом претукли. Још Брез- 
ниц тврди, да има многобро|не фото- 
графије о бугарским звјерствима, о ко- 
јима се веђ толико писало, а за које нема 
извине. Бугарско писање о звјерсгвима 
Срба и Грка скроз је лажно.

Арбанашки експерименг је по Брезни. 
цовом мишљењу скроз погрешан. Европа 
би боље урадила, да је ту земљу поди- 
јелила међу сусједе, па нека онн ваде 
очи са Арбанасима. који су најдивл»и]и 
народ у Европи. Оснпвање АрбаниЈе |е 
данајски поклон Европи, а нарочито 
Аустро-Угарској. коЈа је тиме учинила 
први корак, да помогне Игалији при ос- 
тварењу њепе наЈвеће жеље. да од Адрије 
створи таге с1аизит (затворено море).

Њемачка се није огријешила о своју 
вјерност према Аустрији. Бизансија бечке 
балканске политике жалосна ]е. Непре- 
стано се бунцало о „легитимним жпвот- 

шиђ, предложити владама савезнпчких 
држава на Балкану: Грчке и Црне Горе, 
да се колективном представком обрате 
Великим Силама, кој’е су Арбанију ство- 
риле и њен опстанак обезбиједиле, да ће 
свако наоружање Арбаннје, које би пре- 
вазилазилО потребу одржавања реда и 
мира у земљи, сматрати као припре.му за 
нова непријатељства против сусједних 
балканских земаља. У томе случају са- 
везне државе сматрађе нова изазивања 
и нове покушаје за поремећај мира на 
Балкану као довољан разлог да Арбанију 
заједнички окупирају**.

Овлаштени смо ла изјавимо, да је ова 
вијест из основа измишљена.

Турски зајам. Посљедње вијести гла- 
се. да је Турска извијештена да ђе Фран- 
цуска одобрити турски зајам у мјесецу 
мају ове године. Порта је из парламен- 
тарних разлога гражила. да финансиске 
конвенције са Француском буду погпи- 
сане у току мјесеца априла. Нада је да 
ђе се постиђи споразум.

Италија и Либија. У италијанској скуп- 
штини вођена је дебата о издатцима учи- 
њеним за Ј1иби]у. Ђолити је констато- 
вао једнодушно признање о апсолутној 
потреби да се остане у Либијп, што има 
велике важности према другим народима. 
Правдајуђи рал владе по предузеђу у 
Либији, он је изјавио да не мисли по- 
стављати питање о повјерењу по томе 
питању, које је над министарским пита- 
њима. Освојење Либије је дјело итали- 
јанског народа. Влада се на то дјело 
ријешила, када је дошао згодан трену- 
гак а свако даље оклијевање било би 
пропаст. Прије ријешења мароканског 
питања, ријешење овога питања није било 
опортуно, али када је мароканско питање 
ријешено, није било више могуђе не из- 
вршити га.

Не треба заборавити да се Либија на- 
лазила у варварском стању, и да је ми 
нијесмо заузели, други би то учинили. 
Све липломатске припреме биле су из- 
вршене и ниједна држава није чинила 
смегње нашој акцији. Декрег о прогла- 
шењу нашег суверенитета био је неоп- 
ходно нуждан. Тим декретом уклоњен |е 
суверенитет Султана, којп бн био опасан 
с погледом на фанатизам становништва, 
и њиме је уклоњен режим капитулација. 
Нијесмо нмали намјеру да нападнемо 
Турску у њеним животним дјеловима, 
Јер нијесмо хтјели де примимо одговор- 
ност за покретање балканских сукоба. 
Наш је највиши интерес при балканским 
сукобима, да будемо судије а не странке, 
К5о (игв смо го и би/ти. а гтарочиго у 
пигању наших веднких нвтереса у про- 
блему арбанашке независности. С друге 
стране, ми би повриједили не само тур- 
ске, веђ и ингересе других народа. Не 
ризикује се да се створи међународни 
конфликт, само да би се направио лијеп 
покрет. Ђолити правда држање војске 
за вријсме рата и у погледу будућности 
И31ављује, да је једини наш циљ брзо 
умирење колоније и наша брига да по- 
требе колоније не панесу шгете еко- 
номским интересима Италије. Ђолити 
нредлаже да се повуче са дневног реда 
дискутовање и гласање о појединим чла- 
новима. Живо одобравање и честитање 
Ђолитију. Загим је Скупштина поиме- 
пичним гласањем са 361 противу 83 гла- 
са ријешила да се не дискутује и не рје- 
шава о појединим члановима.

Турци и Бугари. Противно гласовима. 
да су тобож односи турско-бугарски сада 

нпм интересима монархије на Балкану”. 
Најприје су ти животни интереси били, 
да Србија не подијели Новопазарски Сан- 
џак са Црном Гором, послије да Србија 
не изађе на Адрију, затим да Скадар. Ђа- 
ковица и друга гнијезда морају нрипасти 
Арбанији онда су животни интереси били 
у Прохаскиној афери, па у Тахијевој и 
Палиђевој афери, затим у афери са ла- 
ђом „Скодра", онда у жељи да Србија 
буде што мања а Бугарска што веђа, 
послије у ревизији букурешког уговора. 
Укратко, у стогину ствари, које су данас 
биле, а СЈутра их није било!

Ово колебање у спољној политици бе- 
чке дипломације нијесу могли да схваге 
у Берлину, гдје је овладало нерасполо- 
Жење. У Бечу су нак цијелу балканску 
нолигику носмаграли само са гледишга 
српског пигања, док су у Берлину рачу- 
нали са чињеницама, па су се Беч- и 
Берлнн одмах у почетку разилазили у 
мишљењу, вели Брезниц. Измишљотине 
бечког пресбнроа као н. пр. Прохаскина 
афера — Прохаска је унакажен, Проха- 
ска је убијен. Пашиђ лаже, дерали су се 
у Бечу — Србија мора биги уништена. 
За такве пустоловине Ншемии ни.есу хтје- 
ли да изваде мач из корица. У Берлину 
нијесу се могли да загрту за Велику 
Бугауску, која угрожава животне интере- 
се Румуније. Њемачка се дакле није о- 
гријешила о вјерност.

У завршном поглављу, под насловом 
„Куда идеш Аустријо?’*,  тврди Брезниц, 
да је букурешки мир запечатио слом 
вјере у панславизам на Балкану, јер је 
вођство на Балкану предузела Румуннја. 



мање срдачни но што су раније били, 
полузванична нота, објављена у „Жен 
Тирк-у*.  тврди, да ти односи нијесу пре- 
трпјели ни најмање промјене, и да се сва 
цитања између обје распрзвљају у при- 
јатељском духу, као и да ће преговори 
о турско-бугарском трговачком уговору, 
по природи ствари бити дугачки, а.чи да 
они нормално напредују и да ће успјети 
да се између обје земље утврде, без 
мијешања трећег, задовољавајућа рјеше- 
ња за об}е земље.

Дневник
Вратио се на Цетиње. Његово 

Величанство Краљ вратио се јутрос 
на Цетиње.

Вратили се. Њихова Краљевска 
Височанства Насљедник и Насљед- 
никовица вратили су се јуче из 
иностранства и продужили пут за 
Ријеку гдје се налази Краљевска 
Нородица.

Закон о инвалидима и насе- 
љивању. Скупцггина је изгласала 
законе о инвалидима и насељењу.

ј- Зора Османа Ђикиђа. У не- 
дјељу нам је јављено телеграфски из 
Мостара да је тамо преминула, по- 
слије дужег боловања, Зора, удо- 
вица Османа Ђикића, великог срп- 
ског патриоте. Покојница је била 
идеалиа Српкиња. 11окој јој души!

Поновни избори. На поновним, 
изборима, који су извршени у не- 
дјељу, изабрани су за народне посла- 
нике: Министар Иностр. Дјела г. П. 
11ламенац, у капетанији колашин- 
ској; г. д-р Шкеровић, у капетанији 
петрушинској; г. И. Мијушковић у 
канетанији пјешивачкој; г. поп Т. 
Кажић, у капетанији љешанској, и 
г. Н. Бајагић, у капетанији нланине 
пивске.

ј- Илија Д. Вујановић. Пишу нам из 
Цеклина: Ових дана преминуо је овдје 
Илија Дајичин ВујановиК. Покојник је 
спадао у онај ред старијих наших племе- 
ника, који су у пуној м|ери схватили дух 
времена и савремене потребе општине и 
друштва гако, да се је за сваку новију 
устанОву, која би тежила културном и 
економском снажењу нашег општинара 
и племеника, живо и својски заузимао. 
Нарочитих заслуга има за оснивање Прве 
Цеклинске Земљорадничке Задруге.

Агилност и поштен и истрајан рад у 
сваком послу стекли су покојнику лијеп 
глас, те је неколико пута биран за пред- 
сједника општине, коју је дужност такође 
вршио на опште задовољство.

У марту 1912. г. пошао је са својим 
14-годишњим сином у Америку, да би 
поправио своје слабо имовно сгање. али 
га ту преухигри ратни поклич, те брже 
боље похита у домовину. да шљедује 
светом војничком позиву, оставивши у 
америчким рудницима свог малољетног 
сина. У Мјесецу депембру 1912. г. већ се 
је налазио о бојним редовима, гдје је све 
бојеве и ратне тешкоће мушки издржао, 
али силни напори у баровитој Скендерији 
донијели су му и неизљечиву бољку којој

Стварањем Арбаније препријечила је Ау- 
стро-Угарска свој пут у слободу. Због 
заједничкога рада са Италнјом у Арба- 
нији кајаће се Аустро-Угарска горко. Због 
страха од мале српске опасности иред- 
виђена је већа којом пршети Италија. Цр- 
ногорци у Скадру и Србијанци у Драчу 
не би никада били опасност за Аустро- 
Угарску. Па ипак је Беч пријетио ратом, 
да оба мала сусјела отуда изгони, али 
превиђено је. да је тиме отворен пут 
Италији у Валону, одакле ће затворити 
Адрију. Италија се боји јаке Грчке, док 
је јака Грчка у интересу Аустро Угарске, 
па ипак је Беч помогао Италији да Грч- 
кој отме већи лио Епира. На Балплану 
не виде. да је Игалша најогорченији пе- 
пршатељ Грчке и да непрестано на томе 
ради, да изазове непријатељство између 
Грчке и Аустро-Угарске. У Бечу треба 
да су захвални њемачком иару због тога 
што се заузео за Грчку. У Њемачкој виде 
куда тежи ИталиЈа. виде то и озбиљпи 
љули у Бечу, па стога питају: Куда 
идеш Аустрпјо?

Идеја о Велнкој Бугарској, бечка за- 
љубљеност у Бугаре, велнка је заблула. 
Бугарска је поли1.1чки. војнички и еко- 
номски свпик а по начелу Наполеона 
III. не треба правити савез са стрвинама. 
Зато нека у Бечу добро промнсле. Ау- 
стро-Угарској предстоји опасност, да са- 
сви.м изгуби Румуни|у, ако се пе окане 
љубакања са Бугарском. Не треба се ва- 
ратн. Румуннја не може никад подијелити 

Штампа Кр. Ц. Државне Штампарије

је сад и подлегао у својој 54-ој години, 
пошто се је и домовини и фамилији и 
општини часно и савјесно одужио.

Вјечан му спомен! Цеклнњанин.
Добровољни прилози. Првом цркве- 

ном и пјевачком друштву „Његош*  на 
Цетињу, приликом одржане забаве — у 
очи Бијелих Поклада — дадоше добро- 
вољне прилоге у перперима:

Г. г. Обнорски, Огправник Послова рус- 
ког посланства 8;Душан Греговић. маршал 
двора Њ. В. Краља 7 20; Митар Јовановић, 
учитељ 2; Иво Пап. професор 2; Јован Г1о- 
повић, лимар 10; Јован Коцаре, посјед- 
ник 20; Јован Магуљани, инжинијер 2; 
Симо Роша, чиновник 1; Стеван Ђукгћ, 
поручник 4; М. Крџић. поручик 2; Љубо- 
мир Гломазић, судија 5; Ново Вугделић. 
чиновник 2; М. Павићевић, нар. посланик 
2; Ђоле Гвозденовић. чиновник 2; Мил. 
ВуЈисић. судија 2; Л. Думовић. чиновник 
2; Петар Касом, обућар 2; Васо Вулић, 
терзија 2 50; Божо Банашевић, посједник 
5; Љубомир Бакић, мипистар 12; Мирко 
Дедовић, инжињер 5; Н. Н. 2; Вукота 
Божовић, матурант 1; Вуко Вулетић, по- 
сједник 19 20; Марко Ђукаповић, пред- 
СЈедник лржав. савјета ’0; Нико Виторо- 
вић, трговап 5; Илија М. Дубовичашш 5; 
Укупно перпера 14Г90.

Друштво и овим путем изјављује при- 
ложпицима своју најдубљу захвалност, 
као и г-ђицама: Матановић, Новосел, 
Огњеновић и Ћурчић па указаној услузи 
продајом цвијећа на забави.

Кинематограф У четвртак 27. фебруара 
1914. год. приказиваће овд. кинематограф 
нов шаљив програм. 1. ол Глиона ло 
Шамониа, природно. 2. Фрицова прва 
цигарета, шала. 3. Цотави Лупеж, детек- 
гивска игра у једном чину. 4. Због Ватер 
лоа, врло шаљиво. 5. и 6. Господип Хер 
цог. Одлична комедија у два чина, при- 
казана од г. Хенриха Брачи и г-це Аните 
Данико. 7. Споразуман брак, врлошаљиво.

ТЕЛЕГРАМИ
Нереди у Арбанији

Атина, 20. фсбруара
Окрузи Мускопоља и Корице 

предани су арбанашкој жандарме- 
рији.

300 жандарма, окупљених у Дра- 
чу, побунили су се у часу кад су 
добили наређење за полазак у Ва- 
лону да запосједну Епир. Они су 
изјавили да ће се покорити само 
наређењу Есад-паше.

Сви окрузи око Елбасана, као и 
муслиманска мјеста око Спартије, 
изјавила су се против књаза хриш- 
ћанина. Јавља се о свакодневним 
крвавим бојевима са војницима 
Етиф-паше којих је много рањено 
и побијено.

Везе са Елбасаном прекинуте су. 
Пресјечена је телеграфска жица која 
спаја Драч са Валоном. — Бечки 
Кор. Биро.

Књаз Вид
Трст, 2! фебруара

Књаз Вид са књагињом отпуто- 
вао је послије подне за Драч на 
аустро-угарскомратном броду „Тау- 
русу,“ у пратњи по једне француске.

Велику Бугарску. иначе ће се јаз мзмеђу 
и.е и Аустро-Угарске проширити, а Ру 
мунија ће свој погледу правити према 
Ердељу!

Бугарска је покушала да залуди цио 
сви|ет. У Бечу и Букурепггу предложила 
је подјелу Србије. Прошла су времена, 
кад се Србија могла прегазити. Својим 
проширењем у Маћедонији одвратила |е 
Србија свој поглед од Босне. Да је до 
била комадић Арбаније, била би сасвим 
заснћена, па би Аустро Угарска могла 
бити с њоме у нзјбољем пријатељству. 
Пораз Бугарске упућује Аустро-Угарску 
да се споразуми|е са Србнјом и Румуни 
јом. Опстанак Бугарске није безусловна 
потреба Ш1 за Балкаи, ни за Европу. На- 
против, иајбол»е би јемство за одржање 
мира на Балкану било, када би Србија и 
Румунија подијелиле Бугарску. а тиме би 
се спријечило, да се Србија и Румунија 
отуђе од Аустро-Угарске, па би нестало 
опасности од српске и румунске иреден- 
те. Аустро-Угарска треба дакле да изми- 
јенн сво у балканску политику. Јака Грч- 
ка и јака Румунија природне су савезннце 
Аусгро-Угарске, а снажна Србијз, с којом 
бн Аустро Угарска била у искреном при- 
јатељству, може допринијсти, да Аустро- 
Угарска доминира на Балкапу. Куда идегп 
Аустријо? До сад сн ншла странпутицом. 
Тражи прави пуг у слободу...

Тако је завршио Брезнии.
„3.“ Уегах. 

енглеске и италијанске крстарице. 
При поласку, аустро-угарска еска- 
дра одала је почаст пуцањем то- 
пова. — Бечки Кор. Биро.

Бноград, 21 фебруара 
Полузванична „Самоуправа“ у 

уводном чланку, поводом одласка 
књаза Внда за Драч, помиње мно- 
гобројне потешкође које ђе нови 
владалац имати да савлада, али 
додаје да се са добром вољом и 
са устрајношћу у послу све може 
побиједити. „Самоуправа“ наводи 
примјер Краља Карола који је по- 
дигао Румунију под својом мудром 
управом. Србија, као најближи су- 
сјед, има велики интерес да жели 
успостављање реда и новог стања, 
што ће имати за циљ и посљедицу 
да се успоставе нормални односи 
између двију земаља. — Биоград- 
ски Пресбиро.

Драч, 23. фебруара.
Књаз Вид је стигао у Драч у 2 

сата послије подне на ратном броду 
поздрављен драчким батеријама. 
Само представници привремене вла- 
де пошли су на „Таурус". Пошто 
се је искрцао, књажевски пар је 
поздравио консуларни кор, шеф 
жандармерије, црквени поглавица 
и драчки управник. Контролна ко- 
мисија предала је књазу Виду власт. 
Становништво је поздрављало кња- 
жевски пар. — Бечки Кор. Биро.

Драч, 24. фебруара.
Кажу да ђе образовање кабинета 

бити повјерено бившем великом ве- 
зиру Фериду или Омер паши 
Бечки Кор. Биро.

Рнм, 24 фебруара
Агенција Стефани сазнаје из 11а- 

риза да је Туркан-паша примио 
предсједништво министарства у Ар- 
банији. — Бечки Кор. Биро.

Атнна. 25 фебруара 
Скупштини је Стреит саогпптио 

вербалну ноту Аусгро-Угарске и 
Италије у којој се каже да је међу- 
народна комисија у Валони одлу- 
чила да се у Арбанији гарантује 
потпуна слобода вјероисповијести 
и језика. Обадвије велике силе одо- 
бравају исправку границе према 
споразуму са Веницелосом, али не 
примају гу исправку у коричкој 
кази. — Бечки Кор. Биро.

Епир
Валона, 21 фебруара

Зографос је започео преговоре 
са арбанашком владом, тражеђи на- 
ционалне гаранције у прилог грчких 
мањина у сјеверном Епиру, — Бе- 
чки Кор. Биро

Атина. 22. фебруара
Варош Фрасал уступиле су грчке 

власти Арнаутима. Б. Кор. Биро.

Српски Војни Аташеи
Е>иоград, 21 фебруара

Званичне „Српске Новине" објав- 
љују краљевски указ кОјим се име- 
нује коњички пуковник Андоновић 
војним аташеом у Букурешту, а 
генерал-штабни пуковник Кушако- 
виђ војним аташеом у Софији. 
Биоградски Пресбиро.

у Михаило Грујић
Плашки, 22. фебруара

У Плашком (Хрватска) умро је 
напрасно, у 53 години, горњокар- 
ловачки епископ и администратор 
карловачке патријаршије, Михаило 
Грујиђ. Покојник је био најозбиљ- 
нији кандидат на патријаршијску 
столицу. упражњену трагичном смр- 
ђу Лукијана Богдановиђа Адми- 
нистрацију патријаршије преузеће 
епискон пакрачки, Мирон Николић, 
као најстарији. — Нарочити из- 
вјештај.

Италијански кабинет
Ри.м, 24 фебруара

„Трибуна" пише да би влада 
могла поднијети оставку ових дана.

Бечки Кор. Биро.

Власник и одговорни уредник

ј*  Кнез Ливвн
Рим. 24 фебруарв

Напрасно је преминуо, у возу 
између Нице и Млетака, кнез Ливен, 
шеф генералног штаба руске мор- 
нарице. — Бечки Кор. Биро.

Српско-турски мир
Царнгра.1, 25 феаруара 

Потписап је сриско-турски мир. 
Бечки Кор. Биро.

Грчка и Арбанија
Атина, 26. фебруара.

У Скупштини, Веницелос, одго- 
варајући на нападаје опозиције, 
бранио је владину политику у епир- 
ском питању и изјавио је да су се ин- 
тереси двију великих сила сукобили 
са интересима Грчке, што је ову 
приморало да се покори одлукама 
великих сила. Вепицелос је рекао 
да, поред свих несноразума којипо- 
стоје између Арбаније и Грчке од- 
носно границе, Арбанија може да 
буде сигурна да ће наћи искреног 
пријатељства од стране Грчке и Ср- 
бије. Бечки Кор. Биро.

Оставка италијанског кабинета
Рим, 26 фсбруара

Ђолити, министар предсједник, 
предао је краљу оставку ради пар- 
ламенгарног положаја. Бечки Кор.

ИзОори у Бугарској
Софија, 26 фсбруара

Према накнадним извјештајима, 
Влада је добила 128 мандата према 
117 опозиционих мандата. Влада 
ће имати компактну већину. — 
Бечки Кор. Биро.

Књижевност и Просвјета
Станислав Винавер: Мисли. Издање 

С. Б. Цви|ановића. Биоград 1913. Стани- 
слав Винавер |е познат у најмлађој књи- 
жевној гснерацији да волн ефекге, са своје 
екстраваганције. Ту импресшу лнју и ње- 
гови фељтони и нјесме и приче; и често 
изг Једа да је ово његово писање врло 
јевтине вриједности. Сва његова усиљена 
духовитост, као да је за косу извучена. 
и његово обезглављено трчање за молом 
одаје оскуднцу таленга н самог себе. 
Ова носл»едња књига „МисјнГ*  у ствари 
|е само лнгура ол чнтања н нешто мало 
најлаганшег, најповр111нијег контемпла- 
тивног дара. р.

ОГЛАСИ

ШИВАЂЕ МАШИНЕ

ИЗВОЗНА ФИРМА

свију система у сви- 
ма величинама и из- 
рада.ма за породичну 
и занатску унотребу 
по најјефтинијој ци 
јени нуди на.сгарија

м
Ј1М)К. НКАОЕС, СЕ8КА

Особе доброг стања могу добити 
машине и уз умјерену отплагу. На 
захтевање радо се шал»е илустро- 
ван цјеновник бадава и франко.
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