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ЦИ Ј ЕН 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

АДРЕСА:
„Вјесник*  Цетиње, (Црна Гора)

АБКЕ88Е:
иУЈе5пЈки Сеиј^пе (МогНепб&го)

Рукописе ваља слати Уредништву „Вјесника“ 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ

Имтерпелација о Сјенокосу
Г. П. Пламенац, Министар Ино- 

страних Дјела, држао је 17. ов. м. 
у Народној Скупштини поводом 
интерпелације због догађаја на Сје- 
нокосу и Метаљци овај говор:

Уважени г. војвода Гавро Вуко- 
вић, народни посланик, и другови 
му упутили су Влади 24. фебруара 
о. г. поводом догађаја на Метаљци 
и Сјенокосу сљедећу интерпелацију:

„Одјучер кружи по Цетињу врло 
узбудЈвива вијест, да Је један ба- 
таљон редовне аустро-угарске вој- 
ске учинио формални изненадни 
напад на црногорску стражу, која 
је држала нашу караулу на брду 
Сјенокосу код Метаљке (доскораш- 
њи Новопазарски Санџак) према 
босанско-херцеговачкој граници; да 
је том приликом аустро-угарска 
војска, наступајући на наше зем- 
љиште, плотунима извођеним по 
команди својих старјешина, пуцала 
не само на речену стражу на Сје- 
нокосу но и на наше мирно ста- 
новништво на Метаљци,; да су тад 
двојица наших људи убијени, а 
тројица тешко рањени, и да је нај- 
послије аустро-угарска војска про- 
сто отела наше земљиште на Сје- 
нокосу, и на њему се задржала, 
повриједивши тако и наш државни 
интегритет на један најбруталнији 
начин. Зато тражимо од г. Минис- 
тра Предсједника, да у име Кра- 
љевске Владе на првом мјесту о- 
бавијести Народну Скупштину, шта 
је све било на Сјенокосу, као и то. 
шта је за случај тачности горњих 
навода учињено да наша земља 
добије достојно задовољење за о- 
.вакви изазивачки насртај Аустро- 
Угарске на наш државни интегри- 
тет, на животе наших војника и гра- 
ђана, као и хоће ли туђа војска 
одмах напустити наше земљиште 
на Сјенокосу, те шта мисли Кра- 
љевска Влада предузети, ако се то 
мирним путем не постигне? Пре- 
много интересује нас народне по- 
сланике и то, какве мјере Краљев- 
ска Влада мисли предузети, како 
би за у будуће били спријечени 
овакви брутални насртаји наше су- 
сјетке на малену Црну Гору, чији 
је народ још под свјежим душев- 
ним болом који му је задао онакви 
свршетак скадарског питања, про- 
узрокован баш Аустро-Угарском, 
те тијем мање Црногорци могу, без 
најозбиљнијег реагирања, пропу- 
стити њене овакве провокације...

С нестрпЈвењем очекујемо одго- 
вор на ову интерпелацију“.

Господо,
Догађај, који је дао повода по- 

менутој интерпелацији, болно је од- 
јекнуо у срцима свију нас. Он је бол- 
но одјекнуо и у широј публици, иза- 
звавши узбуђење које је нашло 
израза у интерпелацији г. г. посла- 
ника.

Догађај је у толико за нас тежи, 
у толико болнији и више за жа- 
љење, што се са наше стране за 
исти није дало никаквих повода.

Да бих уваженом Нлродном 
Представништву могао што боље 
и шго јасније приказати овај жа- 
лосни догађај, потребно је да го- 
ворим о стању ствари од оног дана 
од како је Аустро-угарска Монар- 
хија ушла у Босну па до данас.

Господо посланици,
Послије срећно завршеног рата 

наше моћне заштитнице Русије и 

двију братских српских земаља са 
Турском, велике европске силе на 
Берлинском Конгресу 13-ог јула 
1878 године дале су Аустро-Угар- 
ској право да окупира Босну и 
Херцеговину све до граница Ново- 
пазарског Санџака. Новопазарски 
Санџак остао је Турској у цјелини, 
али да би се одржало у њему но- 
во стање политичко и сигурност 
комуникација, Аустро- Угарска је 
задржала себи право да може др- 
жати гарнизоне, подизати војничке 
и трговачке путеве у цијелом Но- 
вопазарском Санџаку.

Кроз кратко вријеме иза тога 
Аустро-Угарска је држала у Санџаку 
(Пљевљима, Прибоју и Пријепољу) 
три гарнизона, дакле у оној сврси 
у којој се то предвиђа 25. чл. Бер- 
линског Уговора. Турска, пак, у 
истим мјестима држала је такође 
своје гарнизоне да очува, у случају 
потребе, Санџак од непријатеља.

У ту сврху дуж границе Санџака 
на страни Босне држала је своје 
посаде за које је у непосредној 
близини граничне линије — разу- 
мије се на територији Санџака — 
подизала мале касарне, карауле и 
куле.

Једна од тих кула била је и она 
на Сјенокосу, коју су 23. фебруара 
у 71/* сати изјутра, дакле у сви- 
тање, три батаљона редовне војске, 
једно жандармериско одјељење и 
три вода стријелаца, по наређе- 
њу Фелдцајг-мајстора I Јотиорека, 
земаљског поглавице Босне, узели 
на јуриш четворици црногорских 
војника, који су кулу чували и од 
којих су убили једног на мртво а 
тројицу ранили.

У колико ће овај сјајни 1аИ сГ 
агтез служити на част генералу по 
чијој је наредби овај изненадни и 
тајни препад извршен, остављам 
непристраснима да оцијене. Кулу 
на Сјенокосу подигла је турска 
војна команда у Пљевљима још 
1896. и то кулучењем православних 
Срба из оног краја Санџака, дакле 
12 година прије него је Аустро- 
Угарска анектирала Босну и Хер- 
цеговину, 12 година прије евакуа- 
ције Санџака од стране аустриске 
војске. Ова је кула на Сјенокосу 
остала и послије аустриске еваку- 
ације СагТџака у рукама турским 
као саставни дио турске царевине. 
Турска је у њој држала своју по- 
саду све док ју је заузела српска 
војска у новембру 1912. Сваки од 
сусједа, Турци и Аустријанци, др- 
жаху у својим рукама до почетка 
нашег посљедњег рата у септембру 
1912. оно што је поједини био и 
примио при подјели на Берлинском 
Конгресу. Кад је српска војска у 
другој половини новембра 1912. 
прегнала турску посаду са Сјено- 
коса и Метаљке на територију Босне, 
заузела је и поменуте положаје. 
Турска посада прије него је при- 
јешла на босанско земљиште запа- 
лила је кулу на С енокосу, значи 
да је кула била њихова својина, 
г. ј. турска, а на турском земЈБИШту. 
За све оно вријеме у колико је ср- 
бијанска војска била на Сјенокосу 
и МетаЈвци, ни војне ни админи- 
стративне аустриске власти нијесу 
ни једанпут покушале да Србијанце 
са тог мјеста удаље, нити су уопште 
то мјесто од Србијанаца тражиле 
ни дипломатским путем.

Послије подјеле Санџака између 
нас и Србије командант српске по- 
саде на Метаљци и Сјенокосу при- 
лико.м евакуације српских трупа из 

оног дијела Санџака, који је нама 
припао, оставио је нашој војсци 
МеТалжу и кулу на Сјенокосу.

Наша је посада на МетаЈвци и 
Сјенокосу била све од 23. новембра 
1913. до 22. фебруара о. г. Аустри- 
ске војне власти нијесу се томе про- 
тивиле. Аустро-Угарска није нам 
порицала право на Сјенокос ни ди- 
пломатским ни којим другим путем.

Из свега наведеног излази да су 
Сјенокос и кула на њему били сво- 
јина турске царевине, те сљедстве- 
но онога који је силом прилика, 
силом оружја Турке у Санџаку на- 
слиједио.

Сва тврђења а ро8(еп’оп, да је 
Аустро-Угарска допустила Турској 
да кулу на Сјенокосу и друге слич- 
не дуж босанске границе подигне 
на босансквм земљишту, не изгле- 
да да одговарају стварности. Да је 
Аустро-Угарска Турској што слич- 
но допустила, она би то тражила 
од Турске одмах послије анексије, 
она би то тражила још прије од 
Србије, и не би могуће ни допу- 
стила да то Србија од Турака 
одузме.

Ово је, господо, све што сам 
вам имао казати по поменутом пи- 
тању до 22. фебруара о. г. Понав- 
л>ам: Аустрија није до овога дана 
ни једанпут говорила о питању 
Метаљке и Сјенокоса; није код нас 
по овом питању предузимала ни- 
какве дипломатске кораке. До 22. 
фебруара о. г. ово питање на које 
Аустро-Угарска полаже своје пра- 
во, било је непознато како Кра- 
љевској Влади, тако и овд. аустро- 
угарском посланству.

Господо посланици,
Сад ћу да вас упознам са самим до- 

гађајем. 22. фебруара о. г. Г. Пред- 
сједник Владе, Министар Војни до 
био је у 12 сати на подне од ко- 
манданта дивизије из Пљеваља де- 
пешу, у којој се каже да је једно 
одјеЈвење аустриске војске под ко- 
мандом једног капетана и једног 
поручника заузимало наше поло- 
жаје на Сјенокосу. да на опомену 
нашег поручника Мићановића, који 
је командовао нашим малим па- 
тролама, да се удаље са наше те- 
риторије, поменута два аустриска 
официра одговорише да је то мје- 
сто на њиховом земљишту према 
њиховој карти и да су га Турцима 
били уступили. Даље јавља да се 
иза тога аустриска војска повукла 
оставивши своје патроле према на- 
шима и да се боји да међу патро- 
лама може доћи до озбиљног су- 
коба.

По пријему ове депеше заступ- 
ник Министра Иностраних Дјела 
одмах је послао начелника Мини- 
старства код овд. аустро-угарског 
посланика, да би овај најхитније 
извијестио своју Владу да предузме 
све м ере како не 'би дошло до 
сукоба између наших и њихових 
војника на Метаљци и СЈенокосу 
прије него што мјешовита комисиЈа 
ствар извнди.

Г. Министар Војни исти дан упу- 
тиоје команданту дивизије у Пљев- 
Јвима телеграфску наредбу, у којој 
му каже да буде опрезан и да гледа 
да никако не изазива сукоб. Исти 
дан г. Министар Унутрашњих Дјела 
добио је телеграм од обласног упра- 
витеља у ПЈвевљима у којему го- 
вори оно исто што и командант 
дивизије г. Министру Војном, и до- 
даје да је тога дана некахав ау- 
стриски геометар утврђивао гра- 

нице заједно са котарским пред- 
стојником.

Овакво је било стање ствари 22. 
фебруара у вече. Влада је учинила 
своју дужност и све што је могуће 
да се с наше стране не проузро- 
кује свађа.

23 фебруара Министар Војни до- 
био је депешу од команданта ди- 
визије у ПљевЈБима којом му јавља 
да су у 71/о. часова из јутра, дакле 
у зору, три вода ловаца, мјесна 
жандармерија и један бата.љон ре- 
довне аустриске војске напали на 
кулу на Сјенокосу, у којој су били 
четири наша војника, од којих је 
један био на мјесту убијен а три 
друга рањена.

Према акту овд. ц. и к. аустро- 
угарске Легације од 12. марта о. г. 
број 89. излази да су на Сјенокос 
нападали 23. фебруара у 7 72 сати 
из Јутра три вода пограничних ло- 
ваца, једно митраљешко одјеЈвење, 
мјесна жандармерија, три батаљона 
редовне војске, од којих је један 
био у резерви, док је гарнизон у 
Фочи био у припреми ради евенту- 
алног појачања. Изгледа да су ау- 
стриске војне власти 22. фебруара 
повукле војску са Сјенокоса да би 
заварале наше страже дуж границе 
како ове не би мислиле да се Ау- 
стријанци спремају за напад, да би 
сјутра дан т. ј. 23. фебруара из јут- 
ра са мање опасности тајно напали 
на нашу малобројну стражу и узе- 
ли кулу на Сјенокосу.

По признању котарског предстој- 
ника из Чајнице — а да је то тач- 
но, знамо и из других извора 
тајни препад и убиство наших стра- 
жара извршила је војска аустриска 
по наредби; волим вјеровати да је 
ту наредбу дао земаљски поглавар 
Босне и Херцеговине и да ће за 
исту искусити заслужене посљедице.

Господо Иародни Посланици,
Одмах по пријему ове депеше у 

којој се доставља, као што видје- 
сте, да је аустриска војска извр- 
шила препад на нашу нејаку стра- 
жу, убила једног војника и једног 
сељака и ранила три друга воЈНика, 
Кр. Министарство Иностраних ДЈе- 
ла упутило је протестну ноту овд. 
ц. и к. аустро-угарској Легацији, у 
којој се поред осталога каже:

„Међутим сад добијам депешу, 
да је један батаљон ваше војске 
јутрос у 7 и по сати поново до- 
шао да окупира именовани поло- 
жај, из плотуна убио четири наша 
војника који су ту били и одагле 
нуцао на нашу војну поста|у на 
Метаљци гдје је рањен један вој- 
ник на телефону и један сељак, који 
се у близини налазио.

Ако су аустро угарске војне вла- 
сти полагале какво право на име- 
новани положај, то се је право има- 
ло и могло лако утврдити другпм 
начином, а не наоружаном руком, 
па још и крвЈву, што је жалосно у 
сваком погледу.

Издано је наређење кр. црно- 
горском Обласном УправигеЈву у 
ПлевЈБИма, да тражи неодложан са- 
станак са надлежним г. предстој- 
ником лограничним, дазаписничк1 
испитају и утврде немили догађај, 
а Вас, пак, Господине Посланиче, 
молим да бисте у том истом сми- 
слу порадили, као и да се во ска 
ваша повуче са дотичног положаја.

Кад се ствар испита и утврди ц. 
и к. Влада са црногорском В Јадом, 
задахнуте на.бољим осјећајима за 
одржање доброг сусЈедства, учиниће 



оно што треба, да се кривци казне, 
како то буде изискивала правда и 
правица*.

Министар Војни упутио је коман- 
данту дивизије у Плевљима хитан 
телеграм, у којему између осталог 
каже:

„Будите веома опрезни и стрп- 
љиви. Ви немате довољно снаге да 
Аустријанце гоните са заузетог по- 
ложаја.“

Одмах за овијем телеграмом г. 
Министар Војни упутио је коман- 
данту Дивизије и овај хитни теле- 
грам:

„Најхитније очекујем ваш тачни 
и детаљни извјештај, како је текао 
доГађај односно насилног заузима- 
ња Сјенокоса од стране аустриске 
војске, а особито која је наша сна- 
га онамо јутрос била и на сваки 
начин тачно, ко је први отворио 
пал>бу или наша стража или ау- 
стриски војници. Све и што хит- 
није треба тачно утврдити, јер ев- 
ропске силе ваља истинито обави- 
јестити, пошто се само у њихову 
помоћ у овом случају можемо 
уздати."

Г. Министар Унутрашњих Дјела 
са своје стране наредио је г. Обла- 
сном Управигељу у Плевљима да 
одмах упути котарском предстој- 
нику у Чајници писмо којим га по- 
зива да дође на лице мјестадаза- 
једнички констатују догађај.

Садржина овог писма била је у 
аусгриској штампи у провидној на 
мјери изврнута. Казало се како је 
наш Обласни Управитељ у Плев- 
љима овијем писмом признао на- 
шу кривицу за догађај на Метаљци 
и како је истим писмом изјавио не- 
какво жаљење. Ја ћу вам због то- 
га, Господо Посланици, поменуто 
писмо овдје у цјелини прочитати. 
Оно гласи:

„Господине, усљед немилог до- 
гађаја, који се је десио на Метаљ- 
ци, молим Вас, да изволите доћн 
на лице мјеста да заједнички кон- 
статујемо догађај и спријечимо да- 
ље развијање његово, пошто је же- 
ља моје Владе а без сумње и Ва- 
ше, да се очувају добри односи 
обије сусједне државе“.

Како видите, господо, у овоме 
писму нема никаквог признавања, 
још мање каквог извињивања.

Неколико дана касније, још док 
је преписка поводом немилог до- 
гађаја била у највећем јеку, бечки 
лист №ие Ргеје Ргеззе донио је са- 
општење, да ће Аустрија са бес- 
правно заузетог црногорског зем- 
љишта повући војску и изјавити 
жаљењезбогцијелогадогађаја. Очи- 
гледна је сврха тога саопштења. 
Њиме се хтјело да се европско јавно 
мишљење, сасвијем оправдано уз- 
буђено због овакве јасне повреде 
међународног права, смири и задо- 
вољи, како би се, док не буде за 
борављен први непријатни утисак, 
лакше могло спремити оно што ће 
даље сљедовати. Овијех дана бечки 
лист Оапхегб-Агтее Хећип^који же- 
ли да буде тумач мјеродавних вој- 
них кругова у Бечу, донио је о до- 
гађају на Метаљци оштар чланак. 
У истоме оиравдава поступак ау- 
стриске војске и хвали њен наср- 
тај на наша четири стражара. Исти 
лист слави флагрантну крвљу запе- 
чаћену повреду међународног пра- 
ва, повреду, у којој су четири ба- 
таљона редовне војске изненадним 
препадом отели једну кулу, бра- 
њену од четири црногорска војни- 
ка! Колико је умјесна ова хвала, 
остављам вама, Господо Послани- 
ци, да цијените.

12. марта о. г. Краљевска Влада 
добила је одговор од Аустро-угар- 
ске Владе на своју ноту од 23. феб- 
руара. У тој нотм, Господо Носла- 
ници, Аустро-угарска Влада не каже 
ништа иозитивно, већ оставља да 
одговори пошто са своје стране у- 
чини извјесна исљеђења. Она из- 
бјегава дискусију иитања, коме при- 
пада Метаљка, јер се о томе не мо- 

же ни дискутовати, пошто је Метаљ- 
ка несумњиво наша.

Господо Посланици,
Како сте могли видјети, Краљев- 

ска Влада и прије и послије овога 
жалосног догађаја чинила је своју 
дужност и чинила је све што јој је 
било могуће учинити. Тражила је 
да се аустриска војска одмах по- 
вуче, да се именује комисија која 
ће констатовати догађај, као и то, 
да се они који су дали наредбу за 
мучки напад од 23. фебруара о. г. 
најоштрије казне.

Ми се тврдо надамо да ће се ц. 
и к. аустро-угарска влада, влада 
једне просвијећене државе, која је 
јамачно из узрока нама непознатих 
бачена у заблуду, одазвати нашим 
праведним захтјевима.

А ми ћемо. Господо Посланици, 
с наше стране исирпјети сва могу- 
ћа средства за повраћај отете нам 
државне територије, као и за то, да 
наша суверена права у будуће бу- 
ду од свакога пошгована у оној 
истој мјери у којој ми поштујемо 
права иаших сусједа.

Послије г. Министпа Иностр. Дјела узео 
је ријеч г. војводи Гавро Вуковић.

Сви ви, господо — рече добро знате, 
какво је код нас било узбуђење поводом 
гласа о догађају на Метаљци. Ми смо 
свој ијед, сво| гњев задржавали и стиша- 
вали због државних разлога. Мислили 
смо, да онај крвави догађај није извршен 
са знањем аустриске владе, већ да |е 
исти био дјело каквог сувише ревносног 
нотчињеног чиновника. Али одговор г. 
министра сал нас |е увјерио да бијасмо 
V илузиЈи. да од Аустрије нијесмо никакво 
задовољење добили и да је све остало 
како је било. Видите, госиодо, ова] кр 
вави нападај на наше земљиште ДЈело је 
са предумишљајем. ДЈело је, које је ком 
бинирала босанска земаљска влада. и 
овакви напад не чини се без врховне 
заповијести и без знања владе. Та| напад 
учињен је ирема Црној Гори због тога, 
што она сада мирно почива иза два тешка 
рата. уморна, исцрпљена. никаква зла ни 
коме не чини, не изазива. па хоће да се 
нападне зато што је слаба. зато што се 
мисли да је слаба. И на кога је насрнула 
многобројна аустриска војска? На какву 
силу? На четири стражара!! И то, вре- 
бали су их неколико дана, док нИЈесу 
кулу на јуриш отели. То |е дјело, ко|е 
се не може оправдати ни пред просви- 
јећеним свиЈетом, ни иред међународном 
правдом.

За тим је говорннк исцрпно доказивао, 
да АустриЈа пема никакво право на зау 
зето земљиште, јер да га нма, она би га. 
као Велика Сила. без сумње добила ди 
пломатским путем. Она се је за вриЈеме 
анексионе кризе одрекла Санџака, па и 
С|енокоса, кО|И овоме припада. 3 «узимање 
Сјенокоса не биј ипе обичан инциленат, 
како су разгласиле бечке новине. Инци 
денти се не праве с оноликом војном си- 
лом. Па је још за тај „инциденат*  од 
стране бечких новина кривица потурена 
Црногорцима! Зна се да ирви пуца онзј. 
који јуриша ба|онетом. Наши стражари 
вршили су сво|у дужност, бранили су 
част своје домовине Из говора г. Ми 
нистра види се да Аустрија не приста|е 
на образовање МЈешовите комисије. Ра 
зумијемо је. Она је крива. она |е нападач. 
Наша влада чинила )е кораке трудећи се 
да докаже, да је заузето земљиште наша 
својина. А Аустрија се међутим изговара 
и вели да ће нешто испитивати са својс 
стране. Са једним гактом, са једним до- 
брим тоном држим ла ће наша влада ри 
јешити то питање било непосредно с 
аустриском владом. било помоћу Вели- 
ких Сила, које ђе, увјеривши се, да нам 
је учињена неправда и да смо до крај 
ности раздражени аустриским поступком, 
потпомођи нашу владу. Надам се, да ђе 
влада ово иитање ријешити како захти- 
јевају част и интереси домовине.

Г. Саво Вулетић:
Из Министрова одговора увјерили смо 

се, да је догађај текао тачно онако, како 
смо у први мах били чули. Тачно је да 
је аустриска војска повриједила наш др- 
жавни интегритет, и да су наши стража- 
ри убијени од аустриских солдата. Ко 
то чнни? Једна тобоже модерна и кул- 
турна држава. То Аустрија чини у доба 
кад смо ми раго.м заморени. Да се и не 
помињу сметње са њене стране чињене 
нам у прошлости. доста је сјетити се 
прошлих ратова. Као да се хође конку 
рисаТи Арбанасима, те сад и аустриска 
војска врши упад у наше земљиште! Чу 
ли смо од г. Министра како аустриска 
влада у своји.м нотама изврће факта. Ако 
је АустриЈа имала какво право на заузе 
то земљиште. требала је да се послужи 
дипломагским пугем. Али сна је изгуби- 
ла све обзире према међународиом пра- 

ву и служн се у међународним односима 
силом као и државе у Средњем Вијеку. 
Шта више. „Дзнцеров Војни Лист“ хвали 
Јостуиак аустриске воЈСке! Држава од 

50 милијона становника отима |едно пар- 
че земљишта од државе са једва ио ми- 
лијона становника, и то изненадним ју 
ришем, сто иа једнсга!! Ми у Евроии 
имамо доста примЈера гдје су јачи сусје 
ди старијих, али нигдје ие видЈесмо 
у тој истој Европи да |е до сада јачи 
нападао на слабијега сусједа на начин, 
којим се сада аустриска војска послужила 
противу иас. Наша влада треба Аустрију 
друкчије да схвати као сусједа. Ми треба 
да знамо да Пљевље морамо чувати исто 
као н Ђаковицу. јер иас Аустрија може 
и даље изводити пред свршене чинове. 
Ми смо слаби и нејаки, али кад треба 
гииути за част Земље, показаћемо да 
смо силни и јаки.

Г. Станко Обрадовић:
Прије неколико година узега нам је 

Босна и Херцеговина. Ти исти сиремише 
нам код Скадра друго Косово. Аустри а 
се ни;е тиме задовољила. Њена во ска 
напада наше малоброЈне посаде. Мл и 
ако смо мали, и ако смо скоро раговали. 
сми|емо и умијемо се бранити. Ж«лосно 
е го. да једна велика воЈСка удара на 
наша чегирп војника ити|ем да прослави 
своје оруж|е. Тражим од Владе да пре 
дузме на|енергични|е мјере, да се ллати 
невино нроливена крв, да се зад »вољи 
правда и да се заштнте наши интереси 
и очувају част и достоЈанство Црне Горе

11о гоме )е посланик г. Саво Вулегиђ 
предложио овакву резолуциЈу за приЈелаз 
на дневни ред:

. Народна Скупштина тешко осјеђа не 
правду и насиље шго 1е ЦрН0| Гори учи 
њено мучком отмицом Сенокоса. Народ 
но Предсгавништво одобрава Краљ Вла- 
дн досадашње њене кораке и ВЈерује, да 
ђе она у овоме послу и од сада учиниги 
све да наша нрава буду погпуно зашти 
ђена. што Н Јродна Скупштина од ње нај 
категоричнше тражи“.

На резолуцију Је Влада иристала, а На- 
родна Скупштина ју |е Једнодушпо при- 
мила.

Спасавајмо кости
Скадарских Јукака!

Брдица (предСкад-ом), на Мученнке 1914.
Цибро мартовско јутро. За мном 

је Тарабош. поред мене Бардањолт 
а преда мном су Бушатски висови, 
Џафер Касаба и контуре Кастрио- 
тове Кроје, што се онртавају да- 
леко на хоризонту. Све саме кр- 
ваве етапе нашег јуначког марша 
ка мору, превучене густим слоје- 
вима морског плаветнила, те изгле- 
дају каогигантски споменициу знак 
жалости заогрнути сињим плашто- 
вима. Тужни акварел на овој рас- 
кошној ленези илирског приморЈа, 
гдЈе до јуче, уз гракгање брзомет- 
ке, весело се хораше пјесма:

„Кол’ко има Јано, кол'ко и.ма лушо;
Кол’ко има, срце моје, одавде до мора“..., 

а данас?.. Длнас јесвето ишчезло. 
Остали су само пусти трагови на- 
шег топа и војника, по којима ево 
ходам и у успомену на то, тра- 
жећи бар какву коматину распрсну- 
те гранате, наишао сам на страшну 
слику.

*
Преда мном, у једној јарузи, о са- 

вијеној врбовој грани што листа 
над водом, као да бјежи да не 
потоне у води, ухватио се био је- 
дан човјечији костур, а над којим, 
о једном трну, виси и лагано се 
распада капасрпскогвојника. Овдје- 
ондје вире из воде или висе о трњу 
људске кости, што је дивљачка ру- 
ка раскопала из земље. И овдје, 
дакле, као оно на Тарабошу и Бар- 
дањолту прегнула је она да уни- 
шти сваки наш траг овамо.

А зашто то? Ако не баш нз не- 
ке благодарности наспрам ослобо- 
диоца, а оно бар из ВЈерског пије- 
тета наспрам мученика; ако не баш 
да загради гробље и засади у њему 
стручак рузмарина, а оно бар да 
га не раскопава и скрнави, — да 
остави бар мртве на миру...

-м-
Кад је тако и кад већ не бисмо 

завјетници да сви на њима попа- 
дамо, бранећи до посљедњег бар- 
јактара нашу куршумима изреше- 
тану заставу на зидинама Вукаши- 

нова града, онда бар будимо ми 
благодарни на свијетлом примјеру 
њиховом и с правом тражимо да 
спасимо кости њихове. Уграбимо 
их испред црначког замаха и спу- 
стимо их у мраморне костурнице, 
гдје ће оне, уз званичну обавезу 
нових господара Арбаније, а уз 
мртвачко свјетлуцање надгробне 
жишке, мирно ночивати.

У том циљу о Божићу, о Крсном 
Имену и о другом благом дневу 
одвојимо од свог скромног зало- 
гаја, уштедимо и приложимо сваки 
свој новчић за кров над главом 
скадарских мученика. Не дозволимо 
да по њиховим костима ришкају 
више арнаутска прчсад и са тим 
костима да се Алнсеиграју арнаутска 
чобанчад.

** *
А ви, сјене Тарабоша, Брдице, 

Бардањолта и осталих приморских 
кланаца и богаза, и ако насилнички 
отргнутеодмајкеота џбине,здружене 
тако под заједничким српским сво- 
дом, биће вам опет ками лакше. Ми, 
пак, и будуће наше генерације — си- 
нови и унучад ваша, који већ ево 
наступају, те се, хвала Богу, новим 
убојницима попуњују проријеђени 
редови и стварају нови пукови и 
бригаде, завјетоваћемо се да вас 
чешће тамо обилазимо. И ако иза 
граница, опет стизаћемо вама у 
посјету да у хришћанском келери- 
иажу упалимо вошганицу у покој 
мучене душе ваше; да у соколским 
слетовима продефилујемо испред 
вас, и ту, на извору, напојимо се 
примјером легендарног пожртво- 
вања јунака, чије надгробне гранине 
пирамиде на Тарабошу, Брдици и 
Бардањолту прекрилиће имена Ска- 
дарских Мученика! с. Ђурашковив

Писма из Арбаније
Од Драча до Скадра

Скадар, 6. марта
Шарени лампиони не свијетле 

више, италијанска музика не свира 
више и млади арбанашки крал> уз 
бенгалску ватру не јавља се више 
своме вјерном народу. Уз припомоћ 
једног портиног политичког вете- 
рана, не од арбанашке крви, млади 
краљ ради данас на монтирању и 
сувише компликованог арбанашког 
државног апарата. Гостису се раз- 
ишли и свако се враћа својим пу- 
тем, а ја сам окренуо за Скадар 
коме драчко господство још никако 
не даје мировати. Задримљем, од 
Љеша ло Скадра, гдје аустријски 
и талијански војник прави Арбанасу 
друм, урачунавајући доцније сваки 
ударац маља наполеон, и назећи 
да лобро затрпа оне рупчаге што 
су овдје остале иза тешке српске 
артиљерије, сретао сам најпослије и 
скадарске депутације гдје журе 
новом падиши на подворење.

Одишући на рум и мастику, ар- 
банашке суварије махнито су туда 
галонирали уз господску запрегу, у 
којој је скадарски надбискуп са сво- 
јим језуитским штабом поносно сје- 
дио. При пролазу Његове Свјетло- 
сти са задримских цркава иманасти- 
ра, каоса каквих ритерских замкова, 
бруЈала су тада звона и одјекивале 
пушке и прангије. Подалеко иза 
овога, погнуте главе, као да иде 
на оптуженичку клупу, а на једним 
скромним каруцама, каскао је ска- 
дарски муфтиЈа са својом пратњом. 
Овдје и ондје, но раскршћу друмова 
изашли су наоружани сељаци и као 
оно калабрешки маландрини, гото- 
ви да узвикну: 1а ђогза о 1а уИа! 
(кесу или живот!) Чуо сам и ви- 
дио то, и мој поглед лутао је 
или по празној барбалушкој рав- 
ници, одакле се прије годину дана 
српски ареоплани. као змајеви какви 
дизаху небу у висине; или по пу- 
стим мелгушким висовима одакле 
градлија и хаубица бијаху се спре- 
мни Брдици осветити.



Мој поглед је лутао тамо, тра- 
жећи каквог ратног друга коме 
као да бих се пожалио на све ово 
што сам чуо и видио; но њега не- 
ма више тамо.

Акшам је већ, и са старе бушат- 
ске богомоље која би нам знала 
нешто напричати из давнина, из 
Станковог, Иван-^бега сина, лудо- 
вања, — чујем дрхтави глас побије- 
ђеног имама. Небом се витлају сури 
облаци које јужни вјетар гомила 
на хоризонту. Једно јато ждралова 
гракће високо и, испраћено плоту- 
нима пролазећих пазарлија, изгуби 
се негдје над Мјетом, у правцу оног 
ждријела куда Дрим промиче, а од 
куда се оно, ту недавно једног је- 
сењег дана, уморни Дринци поло- 
мише и радосни угледаше ово не- 
суђено наше море. С те стране, из- 
међу густих кора од облака, по 
гдјекад се појави и као нешто за- 
јапурен пун мјесец. Стигао сам под 
Брдицу и тај мјесец би ми по гдје 
као освијетлио стазу кроз незашти- 
ћено српско гробље брдичко. Само 
попац или усамљени крик какве 
ноћне птичурине нарушио би рели- 
ГИОЗНу ТИШИНу ТОГ СуМОрНОГ ПО- 
вечерја.

Стигао сам на Дрим преко кога 
је италијанска индустрија, на ратним 
рушевинама, подигла лијеп гвоздсн 
мост. ГI ри уласку на мост, а на јед- 
ној смокви, стајао је разапет окру- 
гли турски шатор пред којим би 
се на једној клупи, уз испрекидану 
блиједу мјесечину, зажућела нека 
парчад, као да су колачи. Сишао 
сам био с коња и гладан спустио 
сам руку на колаче. Ријетко изне- 
нађење. Ледено и опоро нешто до- 
дирнуло ми је прсте. Скадарски 
је трговац ту, мјесто колача, пред 
уморне путнике изнио и поређао 
убојне меткове од манлихерке, ну- 
дећи стегу за 50 пара. То су у о- 
сталом колачи, којима ће се још 
неко вријеме најрадије чашћаваги 
поданицм Његовог Арбанашког Ве- 
личанства. На изласку с моста, баш 
на мјесту гдје почиње Скадар, а 
гдје се завршава власт међународ- 
не војске, стајао је шиљбок из ау- 
стријског одреда. Пошто сам пла- 
тио мостарину, дугим и кривудавим 
скадарским улицама, доспио сам до 
једног хотела који осим имена нп- 
шта није имао хотелско, — до јед- 
пог скадарског хана, дакле, гдје сам 
остао на преноћишту.

Нешто о ономе што је претходило 
постанку Албаније

Вал де Ное} 15. марта 1914.
С аустријском окупацијом босан- 

ских провинција бачени су преко 
Саве понтони за прелаз Дранга на 
Исток, одакле би хтио анатолским 
жељезницама да избије на Персиј- 
ски залив и британске колоније у 
Индијама.

Француска, вјековна заштитница 
католика на Истоку, са великим 
социјалним реформама Треће Ре- 
публике, уступа тиме поље рада 
аустријском клерикализму који од 
Метерниха диригује спољном поли- 
тиком монархије, — и одвајање 
цркве од државе у Француској и 
заваде са Светом Столицом пружа 
прилику Аустрији да од заштите 
католика на Истоку створи тако ре- 
ћи свој мопопол. Као пепељуга из- 
међу два камена, тако и Аустрија 
између двије српске државице, про- 
вукује се у Арбанију и у вјерским 
обландама, без контроле ни царине, 
уноси свој политички прашак, са 
чиме кљука и трује арбанашки под- 
младак. Начин изврстан. И да би 
дјејство било веће, папска нунци- 
јатура на двору Њег. Апостол. Ве- 
иичанства мијења фирму и претвара 
се у посреднички биро, одакле у 
калуђерским патуљама францискан- 
ског реда, одлазе вјешти и подесни 
пионери за Албанију.

Док се овако збива на Југу, до- 
тле на Сјеверу Арбаније сагорије- 
вају села и Прашти мартинка. Тамо 
се без сажаљења ради на униште- 
ње оног преосталог српског живља, 
што се је затекло било на путу и 
смета културтрегеру. Док Аустрија 
овако припрема своју пацифичну 
пенетрацију на полуострву, дотле 
Италија, у Служби германизма, бо- 
рави у Средоземном мору, осјећа- 
јући тако на себи сву тежину оног 
војничког шињела, чиме је Бисмарк. 
у једној екскурзији у Фридрисру 
заогрнуо био Криспиа. За ту услу- 
гу, Италија је упућена од савезни- 
ка у Абисинију, одакле се, послије 
оних опасних покушаја код Масауе 
и Адуе, враНа натраг у Европу и 
баца погледе на другу обалу Ја- 
дранског Мора.

У намјери да би обновила старо 
млетачко господарство на том мору 
и преко њега упутила за блиски 
Исток онај сувишак њене радне 
снаге што се троши по америчким 
ландама, Игалија се јавља на ар- 
банашком приморју и постаје оз- 
биљан такмац Аустрије у Арбанији.

*
Ватиканске вјерске мисије сЈе рго- 

радапсЈа Јк1е својски су прихватиле 
поруку талијанског иредентизма ко- 
ји се је, уз онакву ломњаву а о 
трошку словенског елемента, Истри- 
јом и Далмацијом упутио за Југ — 
и по арбанашким клисурама, гдје 
наилазе на очуване млетачке нат- 
писе: Рах ЦћЦ Магсе, еуап§еИз1:а 
пићЦ побијају народну заставу са 
крстом Савојаца.

Ортаци сад постају такмаци и 
потискују се. Корумптивни режим 
раз-султана Хамида фаворизују ову 
утакмицу и Арбанија се јавља у 
положају оне јавне кокоте, која међу 
двојицом бекрија у пијанци ноћи 
проводи. Из тог аустро-талијанског 
конкубината изродила се је онаар- 
банашка иителигенција, без наци- 
јоналне свијести, вјерски заслијепље- 
на, којој је аустријски фијорин или 
талијанска лира цјелокупно њено 
политичко Вјерују, а у име чије 
Аустрија и ИталиЈа граже доцније 
независну Арбанију.

Арбанију је тако све више зами- 
цао фраторски конопац и блијед и 
посрамљен полумјесец све више се 
крио у даљини, док се не појави 
младотурски режим, с методом ото- 
манизирања, те убрза процес рас- 
падања Турске у Европи и за на- 
вијек тако зађе полумјесец пади- 
шиној мезимици.

*
Арбанија је већ постала сигуран 

адут у рукама Тројног Савеза за 
политику на Истоку, и у очи бал- 
канских догађаја, у његово име, Беч 
пледира у корист арбанашке ауто- 
номије. Но било је већ доцкан, 
клупко се је почело било одмота- 
вати и мјесец дана доцније српске 
побједоносне армије укрштавају се 
у Арбанији.

Њином појавом на Илирском 
Приморју, кодЕвропе поново сејав- 
љају синтоми ноктофобије и поно- 
во почиње да страхује од оне сло- 
венске опасности, што датира још 
из времена кримске експедиције.

Не могући се погодити око под- 
јеле Арбаније, два јадранска супар- 
ника, Аустрија и Италија, са Босном 
и Либијом у прилогу, по заједнич- 
ком дијапазону акордирале су глас 
и пријетећим тоном узвикнуле су:

Начело народности мора да по- 
биједи!...

Нред ратоборним ставом поли- 
тичке констелације средишње Евро- 
пе, уморни и истрошени, наредили 
смо отступницу и напустилн ову нај- 
крвавију гековину нашу, жртвујући 
тако на олтар европског мира нај- 
драгоцјеније плодове нашегоружја, 
и Арбанија је била створена...

С. Ђурашковић.

Аустро-румунски односи
Односи Аустро-Угарске и Румуније 

који сачињавају један ол најважни|их 
проблема спољне политике дво|не монар 
хије. постали су све затегнутији ма да се 
то јако кри:е у надлежним бечким кру- 
говима; они задају све више бриге бечко| 
влади. Напори грофа Чернина, посланика 
аустро-угарског у Букурешту а кога су 
нарочито послали тамо да покуша по- 
вратиги старе интимне односе између те 
двије лржаве — пропали су. нарочито 
за то што мађарска влада не може да 
се споразумше са својим поданицима 
Румунима у Трансилванији о гаранцијама 
које они траже. Аустријски кругови радо 
пребаиују Мађарима непомирљивост ма- 
ђарских политичара, али гу је узалул 
трошити вријеме. јер поборници мађари 
заци|е никад не11е напустити сво|е по- 
гледе макар какве биле посљедице такве 
унутрашње политике на спољну сигуацију 
дво1не монархије.

Много се овдје говори о једној врло 
карактеристичној појави која се ових 
дана десила у Букурешту. Наролно По- 
зориште нримило је и представљало Је 
једну драму румунскога националнога 
писпа из Трансилваније. г. Октавијана 
Гоге, чији стихови. које је посветио по- 
литичким и социалним патњама сељака 
из његове земље, — одају таленат једног 
правог пјесника. Та драма под насловом 
„Господин нотарош" представља свако- 
дневни живот румунског сељака у Мађар 
ској и режим мађарског угушивања ко|и 
тамо влада: сцена представља изборну 
борбу за посланике мађарскогпарламента. 
Вакерно, селски нотар, Румун ренегат. 
примио је као и све његове колеге оста- 
лих села у срезу в.чадину заповиЈест, да 
потпомаже владиног кандидата против 
кандидага народне патртије. Он же- 
ли да осигура потпору свога таста 
Борза. богатога сељака од великога ути- 
цаја, и чијом се кћерком он из интереса 
оженио; али овај му баиа у очи прези- 
рање Румуна вјерни Народној Мисли. 
Дан нзбора освањује. Гомила манифе 
стује пред кућом нотароша и он је рас- 
тјерује жандармима. Плану неколико пу 
шака. Зав|еса пада при једноме призору 
битке, и виде се многи мртви и рањени... 
Вакерна су ухватили у једној ингриги са 
Једном проблематичном женскрм. Стари 
гаст коме се вратила кћи, долази да 
тражи мираз кћеркин. Вакерни цинички 
изјављуЈе да га је потрошио, и кад му 
је стари сељак припријетио божјом каз- 
ном, он удара штапом по икони. Револ 
тнран овим богохулнии дјелом, Борла га 
нанада и удави га. Гомила раздражена 
гим призором упада у собу и види да ]е 
освећена.

Саме манифестаиије којима је овај ко- 
мад поздрављен у Букурешту, као и то 
да је даван у народном позоришту са 
чињава|у један озбиљан знак еманципа*  
ције Румуније од Аустро Угарске. Осим 
тога, ова слика изборних обичаја у Тран*  
силванији била је као неко откровење 
за Румуне из Румуније и на гај начин још 
више се раширило и освЈежило питање 
Румуна у Мађарској.

Ових дана давали су банкет писци и 
г. Ди|аманди. посланик, предсједник лите- 
рарног друштва и браг посланика Руму- 
није у Петрограду. држао је један знача|ан 
говор у многом погледу: „Мало нослије. 
ношто је Румунија енергично казала своју 
ријеч мобилишући, ТрансилваниЈа је по 
слала нама на|бољег сина и представника 
да нам говори у име њепо. Кроз ваше 
дјело проговорила је чигава једна раса 
и инстиктиван осЈећај једне наци|е.. Сла- 
већи вас, ми не славимо само писца, 
него и претечу нових времена, онога који 
је изразно мисао и жељу нас свиЈу: — 
Ми хоћемо да смо заЈедно". А пјесник 
|е одговорио: „Јј видим да један снажан 
дух лебди данас над нама, дух који нас 
1е овлЈе сакупио. Случај је хгио да сам 
био срећан те сам могао да нешго од 
њега представим. Тај дух )е Народна Сви 
јест. В.1ше него икад, ми данас осјећамо 
потребу да се зближимо. Ми осјећамо 
да преживл>у|емо Један велики моменаг 
историје иаше расе. Литература која јс 
увијек била у служби националне иде|е. 
није се могла оглушити према гом по 
крету. Ми смо народ који се бори и нама 
треба борбена књижевност... Моје вам 
дјело подноси жа |бу читавог једног на 
рода који паги.. Ви сге топло прихва 
тили нашу душу с друге стране Карпата 
и ви сге показали да румунску расу 
представља само једно тијело и да |е 
јединство наше душе не само једна риЈеч 
иего факат“.

Ова су два говора учинила врло велики 
угисак у Бечу. Опозициона штамиа јако 
се занима тим карактеристичним распо*  
ложењима Букурешта и доводи их у везу 
са путем насљећника пријестола у Петро- 
граду. Међутим, званична штампанапротив 
брижљиво се чува да ма шта донесе 
што би открило нови курс у Румунији и 
могло показати какве опасне посљедице 
може имати данашња Аустро-Угарска 
политика.

„Бе Тетр5“.

Аутономија Ирске
Ирска се налази пред грађанским ра- 

том. Једна њена провинција устала је на 
оружје да се бори иротив аутономије 
коју лондонски парламенат даје њиховој 
земљи. Станбвници Улстера не осјећају се 
солидарни са становницима остале Ирске; 
они неће аутономију. Потомци завоЈевача 
Ирске. Нормана и Енглеза. они сматрају 
за понижење да потпадну под управу Ир- 
ске. и траже да остану и даље под вр- 
ховном управом из Лондона.

Сукоб који је сад избио. одгађан је 
годинама. Закон о хомрулу који да|е ау- 
тономију Ирској, поднешен је енглеском 
парламенту још прије неколико деценија. 
али парламенат у то вријеме иије хтио да 
га прими. У то вријеме се није бунио Ул- 
стер, него остала Ирска. Становништво 
Ирске је претило ла ће устати на оружје 
ако му се не да аутономија.

Покрет је годинама остао тако снажан 
и одређен, да је либерална влада лорда 
Аскита, послије тридесет годииа била при- 
морана да предлог прихвати и спроведе 
кроз парламенат, уз пркос упорнмм опи- 
рању Горњега Дома. Предлог јс читан два 
пута пред парламентом, и два пута прим- 
љен; сала ће биги прочитан и трећи пут. 
И закон ће. три пут примљен у Доњем 
Дому, лобити законску важност и без 
одобрења Горњега Дома.

Повољан обрт по Ирску у питању о 
хомрулу изазвао је праву буну у Улстеру 
који је ћутао све док ни|е имало изгледа 
да ће Ирска добити аутономшу. Сада је 
Улстер устао на оружје. Протестаитско 
становнишгво Улстера не приста е да за- 
виси од ирског парламенга у Дублину 
којим ће господарити католици. Оно ио- 
ручује енглескоЈ влади да ће се оруж.ем 
одупријети примјени новога закона. И 
спрема се већ мјесецима да оружани отпор 
што боље изведе. Сваке нед|еље и праз- 
ника. све шго је од становништва спо- 
собно, напушта варош и одлази у поља. 
на војна вјежбања.

Један француски новинар који је оти- 
шао у Улстер као извјештач, интересант- 
но описује те народне скупове. Видио сам. 
каже он. младиће без наусница и просије- 
лу господу под оружјем. Цилиндери се 
мијешају са радничким качкегама. Неки 
имају батинс у мјесто пушака; али сви 
схватају са највећОМ озбиљношћу свој 
носао. С једне грибине, један народни 
првак објашњава упарађеним грађанима, 
кратко и јасно, де је боље све негохом 
рул и тиранија католика, и да Улстер не 
смије раскинути традиционалне везе са 

Затш бивши 
официри иду од групе до групе и почињу 
вјежбу, као са регрутима у касарни.

Поетепено, Улстерци су, ис1ра|ном при- 
ЈБежношћу, усшели да органи<у|у при- 
лично добру народну во|ску. Пошто су 
формирали пјешачке јединице, прешли су 
на коњицу.

Њихове припреме за отпор изазвале 
су забринутост у Лондону, још прилично 
одавно. Лондонска влада је покушала да 
нре1овара. Неколико предлога |е поникло; 
али ни на један од тих предлога Улстерци 
нијесу хгјели да присгаиу. Једним пред- 
логом предвиђало се да хомрул не важи 
за Улстер за првих десет година; другнм 
се Улстеру давала засебна аутоном ја. 
Али Улстер није никако пристао да се 
одвоји од Лондона. И критичан тренутак 
е дошао.

ОсЈећајући да ће, кад закои о хомрулу 
буде примљен, у Улстеру заиста избити 
устанак, енглеска влада јс прелулепа оз- 
биЉне војничке мјере у цијелој Ирско|. 
У пријестоницу Ирске, Дублин. доведен |е 
велики број трупа. Прије два дана, |едан 
велнкн војни одред из графије Ј«*рка  
укрцао се на ратне лађе и кренуо се 
лрема Улстеру. Са свих страна су посла- 
не рагне лађе. Магациие са оруж|ем и 
муницијом чувају. у цијелој Ирској, јаки 
во1нички одреди.

Али све те мјере не иду без великих 
гешкоћа. Велики број официра дао је 
оставке да не би ишао против Улстера- 
иа. У Лондону то је изазвало велику сен- 
зацију; али поред свега гога. влада осгаје 
чврсго нри својим одлукама.

Песимисти се бо|е грађанског рата.

Дневник
Пошао на Ријеку. Њ. В. Краљ 

пошао је јуче послиЈе подне на Ри- 
јеку.

Вратио се. Њ. Кр. Вис. Књаз 
Нетар вратио се ономад из ино- 
странства на Цетиње.

Ловћен. Мјеродавни бечки војни 
лист МПкаепбсће КипЈзсћаи донио 
је вијест, да је Аустро-Угарска по- 
кренула питање Ловђена и да би 
на унију Црне Горе са Срби|ом 
пристала под условом, да Ловћен 
буде уступљен Монархији. Са на- 
шега надлежнога мјеста ова је ви-



јест одмах најодлучније демантова- 
на. Питање Ловћена не постоји. О 
њем у Црној Гори нико не поми- 
шља, нити сл\ије помишљати. Доно- 
шење вијести о потрзању и ова- 
квих питања, и тоу овијем данима, 
има своју нарочиту сврху. Нама је 
та сврха добро позната. На њу 
дајемо само тај одговор, да Црна 
Гора неустрашиво иде својим тра- 
диционалним путем, који одговара 
срцу њенога народа, њеним живот- 
ним интересима и угледу Словен- 
ства.

Споменик и братска костурни- 
ца палих бораца на скадарском 
бојишту. Централни Одбор који 
је образован на Цетињу у горњу 
сврху, позива све вароши, варо- 
шицс- и капетаније да образују под- 
одборе и да о томе извијесте Цен- 
трални Одбор на Цетињу, који ће 
им дати даљна упутства за рад. 
Читаво Српство, преко српске штам- 
пе, поздравило је овај потхват и 
Централни Одбор је увјерен да ће 
се тим више Црна Гора одазвати 
онако како то заслужују сјени хе- 
роја који мушки положише своје 
животе за част нашег оружја.

За Петра Кочића. Како смо из- 
вијештени, у најкраћем времену ис- 
казаће и Цетиње своје симпатије и 
своје поштовање раду великог на- 
родног борца и књижевника Петра 
Кочића којега је постигла трагична 
судбина. Патње, тамница и неу- 
морна борба помрачиле су дух овог 
великог Србина, борца за права 
потиштеног српског народа у Босни 
и Херцеговини. Његова породица 
остала је необезбијеђена и Српство 
јој са свих страна притјече у помоћ, 
враћајући на тај начин бар један 
мали дио дуга којим је Петар Ко- 
чић зздужио српски народ.

По жељи неколицине грађана да 
се и на Цетињу приреди Кочићево 
Вече, сазвао је г. Вељко Милићевић 
један састанак који је одмах при- 
хватио поменути приједлог и иза- 
брао одбор који ће се побринути 
да се то вече што достојније при- 
реди и приход пошље породици 
Петра Кочића.

У одбор су ушла г. г.: Алекса Мар- 
тиновић, консул; др. Мило Илич- 
ковић, дивизијски љекар; Душан 
Ђукић, професор; Дане Дракулић, 
професор; Видо Мартиновић књи- 
жар; Јово Мартиновић, банкарски 
чиновник; Ј. Спасић, трговац; Вељко 
Милићевић, секретар Министарства 
Иностраних Дјела и уредник „Гласа 
Црногорца".

Аутомобилско друштво. Пи- 
шу нам из Подгорице: Прво ауто- 
мобилско превозно друштво осно- 
вано је ових дана у Подгорици. 
Потреба једног таквог подузећа 
осјећала се је одавно у нашој до- 
мовини, а нарочито од двоструког 
проширења њеног. Досадашња па- 
лијативна превозна срества, у доба 
парне снаге и електрицитета, кад 
трговина и обрт почињу добивати 
новог полета, не само што не могу 
одговарати даним потребама, већ 
коче сваки прометни поредак ску- 
поћом, неуредношћу и спорошћу, 
чега су посљедице свакодневне туж- 
бе трговаца и обртника. Ново-осно- 
вано друшгво, са чисто домаћим 
капиталом — наручило је већ 2 те- 
ретна и 2 особна аутомобила, а у 
преговору је још неколика, те чим 
добије јачег основа одлучило је 
претворити се у акционарско. Како 
дознајемо, влада ћс изаћи друштву 
са свим могућим олакшицама на 
сусрет што је свакако похвална 
појава бриге њезине о развићу до- 
маће радиности; а оснивачима дру- 
штва, то ће још више пружити 
воље и снаге, да подузеће органи- 
зирају на оној висини како ће удо- 
вољити потребама трговмне и про- 
мета. Желећи да се и остале ва- 
рошн угледају на 11одгорицу, ра-

дујемо се овом подузећу. Само на- 
пријед! м.

Кинематограф. Данас у сриједу 19. 
марта, нов програм са сниженим цијенама. 
1. Вожња са чамцем на Лоари, занимљиве 
природне снимке, колорисано. 2. Судбина 
је наредила, лирљива драма у једном чину.
3. Сеоско Лукавство, лијепа комед' ја.
4. и 5 Катастрофа. породична драма у 
два чина. Дужина слике 1000 метара. 
Главне особе: фабрикант Торун. Еба, 
његова жена, Ана њихова кћи. 6. Чаробни 
умјетник, врло шаљиво.ТЕЛЕГРАМИ

Помен папим Србима под Једреном
Биоград, 13 марта.

Јутрос је био свечан помен срп- 
ским официрима и војницима који 
су пали за вријеме опсаде Једрена. 
Насљедник Александар, принцЂор- 
ђе, чланови владе, министри Русије и 
Бугарске, Војвода Путник, генерали, 
официри и мноштво старих војника 
и народа присуствовало је помену 
који је отслужио митрополит са 
свештенством. — Биогр. Пресбиро.

Нереди у Ирској
Лондон, 13. марта.

Синоћ у Белфасту био је жесток 
сукоб између униониста и нацио- 
налиста.

Министар Војни изјављује да ос- 
тавке официра немају везе са до- 
гађајима у Улстеру, и пошто је 
испитано држање официра, Аскит 
није уважио њихову оставку. — 
Бечки Кор. Биро.

Грчка и Арбанија
Атина, 14. марта.

Јављају из Солуна да је од јуче 
прекинута свака телеграфска веза 
са Корицом. У Солуну се мисли да 
се тамо дешавају важни догађаји. 
— Бечки Кор. Биро.

Руски консул у Арбанији
Петроград, 15. марта.

Петрајев је именован руским ге- 
нералним консулом за Арбанију. — 
Бечки Кор. Биро.

Анархија у Драчу
Беч, 15. марта.

„Арбанашка“ „Кореспонденција“ 
изјављује да су нетачне вијести о 
анархији у Драчу. — Бечки Кор. 
Биро.

Арбанија и Грчка
Беч, 16. марта

„Арбанашка Коресподенција" јав- 
ља из Драча да је арбанашка вла- 
да упутила великим силама цирку- 
ларну ноту у којој се каже да по- 
ложај у Епиру постоји све опаснији. 
Пошто се приближава рок за ева- 
куацију Епира, арбанашка влада 
моли велике силе да употребе свој 
утицај на грчку владу, како би се 
учинио крај једном жалосном ста- 
њу. Тешким срцем арбанашка вла- 
да би морала предузети мјере које 
би могле имати неугодних посље- 
дица на Балкану. — Бечки Кор. 
Биро.

Грчки Краљ и Њемачки Цар
Атнна, 16 марта.

„Атинска Агенција" јавља да је 
Краљевска Породица стигла на Крф, 
бурно поздравлзена од мноштва 
свијета. — Бечки Кор. Биро.

Крф, 17 марта.
Јахт „Хоенцолерн“ допловио је 

овамо. Грчки Краљ, Краљица и 
принчеви пошли су на брод. Са- 
станак је био врло срдачан. По- 
слије пола сата, Краљевска Поро- 
дица оставила је јахт. Цар се ис- 
крцао око подне. Краљ у свечаној 
униформи фендмаршала дочекао је 
Цара при искрцавању. Мноштво је 
дочекала Цара овацијама. - Бечки 
Кор. Биро.

Стање у Куманову
Бноград, 16. марта,

Пресбиро је овлаштен да кате- 
горички демантује вијести стране 

штампе о разоружавању становни- 
штва у кумановском округу. Исти- 
не има само у томе што се од вре- 
мена на вријеме налазе пушке и 
бомбе, напуштене за вријеме рата. 
Исто тако је истина да бугарске 
интриге иду за тим да побуне ста- 
новништво и да сгворе пограничне 
инциденте, али сви ти покушаји о- 
стали су ло сада безуспјешни. Који 
пут морало се сузбити неколико 
усамљених случајева иказнити крив- 
це за нереде, који од Бугарске при- 
мају награду мјесто да буду каж- 
њени. На посљетку, Бугари су нај- 
мање квалификовани да бране и- 
стину у име хуманости. — Био- 
градски Пресбиро.

Сумњиво кретање Арнаута
Биоград, 16 марта

Велики број Качака који су се 
окупили на различитим м естима 
прешли су преко границе, — то- 
боже да тргују и да набављају 
животне намирнице, — и скупили 
су се у селу Будни, подстичући 
становништво да им се придружи 
и да се побуни. Том приликом ра- 
нили су замјеника окружног начел- 
ника и њиховог писара. Арнаути 
сада у оближњим селима воде 
сличну пропаганду, обећавајући и 
увјеравајући сгановништво да ће 
га међународна комисија присаједи- 
нити Арбанији или да ће га ставити 
под турску власт. Послана је срп- 
ска жандармерија да успостави ред. 
— Биоградски Пресбиро.

Дјеца Књаза Внлхелма
Драч, 17. марта.

Овамо су стигла дјеца књаза Вил- 
хелма. — Бечки Кор. Биро.

Гувернер Грчке народне Банке
Атина, 17 марта

Валаоритис, гувернер Народне 
Банке, утопио се приликом излета 
код Фалера. - Бечки Кор. Биро.

Говор г. ПашиЋа
Биоград, 18. марта.

Пошто је Скупштина примила 
буџетМинистарства Иностраних Дје- 
ла, Г. Н. Пашић, Предсједник Ми- 
нистарског Савјета и Министар Ино- 
страних Дјела, дао је овом приликом 
ову изјаву:

Спољна политика владе није про- 
мијенила своје гледиште у погледу 
Арбаније. Положај Арбаније није 
још у реду и њезина нова влада 
налази се пред дужношћу да што 
прије тај положај уреди; у против- 
ном случају садашњи арбанашки 
режим, за који се мисли да је нај- 
бољи, сувише ће се компромито- 
вати. Српска политика је вођена 
жељом да одржи мир на Балкану. 
Пошто је српски народ радо до- 
принио толике жртве за животне 
српске интересе, дужност налаже 
српској влади да очува мир на Бал- 
кану. Основица српске политике 
створена је великим историјским до- 
гађајима који су се одиграли на 
Балкану; створена је вјером у четири 
државе: Србију, Црну Гору, Грчк\ 
и РумуниЈу, које су, удружене со- 
лидарношћу, имале да се боре про- 
тив хегемоније једнедржаве на Бал- 
кану. Српска влада, као и владе 
ових држава које су потписале Бу- 
курешки Мир. вјерују да је та) мир 
осигуран од сваке повреде. Са том 
политиком можемо увијек рачунати 
на помоћ наших савезиика и на 
споразум са Румунијом, пошто су 
они приправни да заштите стање 
које је створено букурешким миром. 
У том правцу српска политика може 
рачунати на симпатије и на поли- 
тичку заштиту сваке од ових др- 
жава које желе да сач\ в пу садашњи 
политички положај. Српској поли- 
тици је створена дужност да на- 
стави да учвршћује и да његује те 
своје односе и споразуме. Она се 
мора чувати свега шго би могло 
уздрмати те односе. — Биоградски 
Пресбпро.

Питање ЛовЂена
Беч, 1«. марта 

„Фре\\денблат“ сазнаје да су вц- 
јести новина како су аустро-црно- 
горски преговори односно напушта- 
ња Ловћена недавно прекинути, —. 
тим нетачније, пошто преговори у 
опште нијесу били ни вођени. — 
Бечки Кор. Биро.

Успостављање реда у призренском округу 
Биоград, 18 марта 

Призренски округ, подримски срез, 
очишћен }е од арбанашких чета и 
ред је успостављен. Жандармерија 
чини потрагу за онима који су се 
сакрили по сеоским куђама гдје 
скривају оружје. — Б. Пресбиро.

Нереди у Ирској
Лондон, 18 марта 

У Доњем Дому Аскит је објавио 
оставке министра војног Силиа и 
генерала Френча и Аварта, што је 
посљедица нецавних догађаја у 
Ирској. — Бечки Кор. Биро.

Лондон, 19 марта
У Скупштини се мисли да ће се 

моћи уредити улстерско питање. 
— Бечки Кор. Биро.

Француски војни буџет
Сенат је одобрио предлог закона 

да се утроши 1800 милиона фра- 
нака за земаљску одбрану. — Бечки 
Кор. Биро.

Бугарски буџет
Софија, 19 мартз.

Буџет је у гврђен са 245 милиона 
лева, за 55 милиона више него про- 
шле године. Војни буџет повишен 
]е за 54 милиона лева. —. Бечки 
Кор. Биро.

Отворен је нурс Француског језика.
За обавјештења обратити се потписа- 

тој у кући г на Јерговића између 19. и 25. 
марта од 10—12 часова приЈе подне, и 
2—4 посље подне.

С поштпвањем, 
бр. 17, 1.1 Жана Рејмон.

пазних као и из ДОПИСНИЦЗ Балканског рата 
т једну хиљаду ко-
мада 35 перпера плаћена поштарина, на 
ве&у количину Јефгинше

Штамбиља од каучука и месинга за 
управне, судске, царинске, општинске и 
школске власти, као и за трговине. Може 
седобити појефтино! цијени само у:

Књижари Пере вукотића Пздгорица. 
бр. 18. 1,3

свију система у сви- 
ма величинама и из- 
радама за породичну 
и занатску употребу 
по најјефтинијој ци 
јени нуди на.сгаријаИЗВОЗНА ФИРМА

ШИВАЂЕ МАШИНЕ

М. Кћек
ЈШБК. НКАОЕС, СЕ8КА

О обе доброг стања могу добити 
машине и уз умјерену отплату. На 
захтевање радо се шаље илустро- 
ван цјеновник бадава и франко.

бр. 10. 7.1П

П.п.бп. 51. 28—50
Шгампа Кр. Ц. Државне Штампарије Власник и одговорни уредиик Радомир Орлински Кривокапић


