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Цетиње, 10. априла
На данашњи дан прошле године 

пао је Скадар.
Година дана раздваја нас од тога 

знаменитога догађаја. Што смо да- 
л>е од њега, све више се мисли и 
осјећања нашега народа крећу око 
стародревногазетског града. Потоци 
проливене крви наших синова око 
његових зидина запечатили су наше 
право на њега. Отмица истога из 
наших руку створила је аманет, 
којијем је тврдо спојено у народ- 
ној души име Скадра, да се пре- 
даје од кољена кољену. Ма да прав- 
но, одлуком јачих, није у нашем 
посједу, ипак је дубоко урезан у 
срце једног и истог народа од Ду- 
нава до Мора; ипак је посједнут од 
наших жеља, наших жудња, наших 
праведних тежња, које ће вјечно 
струјати народном душом, док год 
буде Бојана текла куда тече. Сила 
овога посједа јача је од оружаних 
легиона, снажнија од воље моћних. 
Велика костурница, коју је код Ска- 
дра оставио читав један народ и у 
коју је положио цвијет своје мла- 
дости, имаће стално привлачну сна- 
гу за потомство, којом ће истори- 
ско право, право освојења и право 
на живот вазда добијати полет по- 
жртвовања само кад се за то ука- 
же прилика. Из наших гробова код 
Скадра већ је почело да ниче неко 
љепше цвијеће за будућа поко- 
Јвења. Његов нас мирис мами и 
мамиће нас у толико више, у ко- 
лико будемо временом даље од и- 
сторискога дана кад се на зидина- 
ма Скадра залепршао непобједиви 
барјак Црне Горе. Пред разлозима 
тренутне невоље, пред неодол>иво- 
шћу нужде, пред неумољивошћу 
неправде могу, привремено, да у- 
стукну света осјећања правде да 
би се, ради даљих цил>ева, неокр- 
њене сачувале тековине садашњо- 
сти; али крвљу оправдане жеље, 
знојем и сузама окупане народне 
тежње не могу се ставити у пепри- 
родне калупе празних формула. Не 
може се тражити жртва миру и без- 
биједности задовоЈвних и богатих 
од малог, сиротног, мученичког на- 
рода, који је лишен својих крва- 
вих тековина, својега главнога у- 
слова за развијање.

Скадар је својина витешких осје- 
ћања нашега народа. Скадар је 
најдрагоцјенија успомена подвига 
нашега оружја. Скадар је уздах то- 
ликих наших матера без синова, 
сестара без браће, љуба без дома- 
ћина, чије се сузе никад не могу и 
нећеосвртати на формуле диплома- 
тије, већ ће уз колијевке њихове дјеце 
из њих извирати непресушиво вре- 
ложалопојке, која ће око тога града 
створити нову Народну Легенду 
наших права. Скадар је заједница 
крви и осјећања двије војскеједног 
и истог народа, светилиште туге 
Мајке Србијанке и Мајке Црногорке, 
којима је за то мјесто везана дра- 
га успомена губитка синова, док 

не буде увјенчано радосним добит- 
ком унука.

Учинили смо неоцјењиву жртву 
општем миру, предавши тај наш 
стародревни град у руке Великих 
Сила. Напрегли смо потоњу снагу 
да бисмо принијели такву жртву. 
Више се од нас не може тражити. 
Не може се захтијевати угушивање 
наших осјећања, рушење наших 
нада и уништење наших традиција 
које ће у нама тпњати док год код 
Скадра буде наших гробова и у 
њима светога пепела Црногораца 
и Србијанаца.

А њихове јуначке душе нека се 
ипак радују у рајским висинама, јер 
Српство напредује као икад досада. 
Оно је данас у свијету угледно и 
пошговано, и још љепшу будућ- 
ност му јемчи јединство двијех срп- 
ских краљевина.

Успомене поводом пада Скадра
Јуче ашља слутља данас је извјесност: борба 

пред Скадром обуставнће се...
Скадар пеће битн заузиман, алн о Скадру 

остаје једио ннтање, и остаје као српско пи- 
тап»е: то је игго је у овом тренутку у мис- 
лнма н у устнма цијелога свнјета. Кад се 
Аустро-Угарска — која га је намјењивала 
Арбаннјн, и за коју је он нредстављао само 
једну негативну врнједност: ту, Д(1 не буде 
црногорски — није могла помирити с 
ријошељом да га изгубп за другог, Црна Гора, 
за коју је <»н представљао у нстнпн жнвотно 
питање п у економском и у војннчком пог- 
леду, још мање ће со моћи номнритн са суд- 
бином да га нзгубн за себе. Краљ Пикола је 
добро рекао: <Ако морамо, мн ћемо само 
пред неодољнвом силом оставнти тај бисер из 
руку»... Алн ако се руке нред силом тргпу, 
очп н срца осгаће на једној велнкој ненспу- 
њеној жудњи народној...

II остаће нешго више од жудње једпог 
народа за оним пгго је лијепо, што је дра- 
гоцјено, и што је но нраву његово: остаће 
гробља најбољих јуиака, нотоци крвн хранн- 
лаца и избраннка црногорских н српскнх, ко- 
јима су тврдиње Скадра засуте... Остаће оно 
што се не напушта н не заборавља ни пред 
чијом пријетњом н ни под каквим притиском...

Као некад у легенди нрошлостн, гдје со 
без жртве најдраже није могао назидатп овај 
гордн град којн је увијек нркосно снлн осва- 
јача, и данас без жртава највећих и најдра- 
жнх није се могла уздпћи новрх крвавих зи- 
дина његова нова легенда, легенда будућно 
сти... будућпости скоре...

Кад би се у држави ћесаровој, која никад 
није знала за нацију и која ннкад пнје ште- 
днла крв тућу. знало н осјећало како гро- 
бови прнвлаче и како крв познва. Скадар се 
не бн нстрзао нз крвавих руку једнога очај- 
ног народа, који га никад прежалнгп неће, 
и који ннкад заборавити неће своје неопо- 
јане гробове и свој уврнјећени понос.

Трн Скадра Арбаннји не вриједе за онај пе- 
нробојнн грознп бедем костију, крви и неу- 
тољивв мржње, који се ћесаревини испрјечава 
од данас са Ловћена! Али она то не увиђа 
данас као шго уопште то није умјела уви- 
ђаги ннкад, н само зато продужава ненре- 
стано тако слнјепо и безумно својим роћеним 
рукама, сама себе окнвати ланцеи отнора и 
непријатељства својнх малих сусједа, који 
расту у гњеву н снаже се у жудњи за осветом...

У Вечу се тај ланац пеће осјетвтн док не 
стегне око грла...

*

Испод Скадра стнгао пам је ускршњи дар.
Дали су нам га јупаци и мучепици у часу 

кад нијесмо очекивали, у данима нових брига 
и тегоба кад се ни од куд нијесмо надалн 
новим даровима н новим радостима. Дали су 

пам га они који нншта нијесу нмали да даду, 
којн су огољелн своју сиротињу — да нас 
обогате даром који је њнх сгао посљедње 
снаге и очајних прегпућа.

У нсторијн балканског рата н нсторији 
општој мало је догаћаја који се могу спо- 
редитн са смјелвм нодвигом једног мајушног 
народа, нзмученог, истрошепог, очајног, који, 
на очп опасностн какве никад није прежн- 
вљавао, прикупља посљедње силе да учннн 
оно што се кроз толико времена говорило да 
се пе воже учиннти, да освоји оно шго му 
је са свих страпа речено да не смије напа- 
дати. да залије новом крвљу и засне новим 
костима оно што му је гако немнлосрдно, тако 
неповратно речено да његово бити не може.

У иеторијн мало је примјера равннх очај- 
ној смјелости црногорског народа, овом упор- 
пом н безобзнрном пркосу опасностн и по- 
жртвовању, какво треба тражнтн само у нри- 
мјернма које су својим погомцима остзвнли 
Хајдук Вељко, Синђелнћ и Рајнћ, нли леген- 
дарпн онај народни херој Милош Обилић, 
чије је име од увијек било знамење части 
и јупаштва скадарскнм јунацнма...

У балканском рату било је храбрих борба, 
било јо вјештих онерација и јупачких теко- 
вина. Кумановска бнтка била је већа, заузеће 
Скопља поузданнје, борба нод Битољем крва- 
внја: освојење Скадра нешго је за се, скупље 
и смјелије од свега: оно је крајње и ндеалпо 
пожртвовање за једно нраво угрожено нај- 
бруталнијом силом, безобзирна н необуздана 
одмазда за подсмјех и увреду српском оружју, 
очајно смјело задовољење иародног поноса.

Да се схватн сва велнчнна овог внтешког 
чина — упорпог освојења Скадра прогнв 
пријетњо Аусгрнје и забране свих Сила 
треба имати на уму величину тешкоћа које 
су се вплнтале око овог питања од почетка 
балканског рага н које су се од јуче иебро- 
јепо пута увећало...

Биоградски иОдјек“.

Скадарским херојима
Ви, који џиновско окончасте дјело, 
II мачем слободе расковасте ланце, 
Ви. орлови, који пребродисте смјело 
Арбанаских Алпа урвине и кланце.

Уз Једрене, Битољ. Прилнп, Куманово, 
Гдје увјенча слава наш ратннчки кадар, 
Ви још једно име додадосте ново: 
Словима од злага исписано: Скадар!

Гдјегод ваша ђулад прохује к’о бура, 
Ту гром разорења загрми н сјевне, 
За вас внше нема тврдих Порт-Артура. 
Штрасбурга и Меца, Једрена и Плевне!

Батерије ваше, громовске силине, 
Страховнтом својом кишом пројектила 
Направише зачас гомилу прашине 
Од градскога платна и тврђавских крила.

11а Тарабош, по том, са помамним хуком 
Сручисте се масом, к'о орловско јато, 
Полу-мјесеи крвав докопасте руком 
И сурвасте доље, у Скадарско — Блато!

Слава вам! Високо, нада сва племена 
Ви сте нас уздигли, више и од Шпарте, 
И смраЧили, тако, на вјечна времена 
Славу Суворова и глас Бонапарте!

Вој. Ј. Илић — млађи

Цетиње, 10. априла
Закон о чиновницима грађанско- 

га реда објављен је у службеном 
листу. То је сасвијем нов закон, 
који се у основи својој разликује од 
досадашњега. Он заслужује осо- 
биту пажњу. Био је и сувише по- 
требан, а да се на њега могло и 
смјело дуже чекати. Тај закон уно- 
си правду и ред у државну службу. 
Њиме су одбачени застарјели пој- 
мови и ударен темељ слободној 
утакмици сиособности и спреме. У 
пуној мјери одговара савременим 
начелима у управи државној. Даје 
мах спреми, затвара врата назатку^ 
подјелу врши само по мјерилу, 
које су усвојили напредни наро- 
ди, и онемогућава скокове на ште- 
ту службе. Он је оштар, — оштар 
у први мах, али добар и прави- 
чан. Бех дига, зед 1ех. Тежак, ре- 

космо, у први мах, али временом 
постаће лак и природан као нешто 
без чега не можемо бпти и што је 
само по себи разумљиво. Нови за- 
кон о чиновницима врши једнакост 
права, стечених само спремом, спо- 
собношћу и заслугама. Зато је он 
један демократски закон, који ће 
подстицати на рлд и чиновничке 
снаге изједначити у њиховој фак- 
тичној вриједности. Тијем он заво- 
ди еру реда и мира, сузбијајући 
личне амбиције неспособних и уни- 
штавајући и саму могућност тече- 
ња заслуга мимо закона, изван ње- 
гових граница, на пољу, које са 
државном службо/М нема нишга за- 
једничко. Овакав закон није мали 
обрт на боље у нашем унутраш- 
њем државном животу, кад имамо 
у виду, колико смо, без њега, 
до сада патили. Недостатак ова- 
ква закона био је узрок разним 
неприродностима, застојима и гла- 
вобоЈвамау нашем унутрашњем жи- 
воту. Мпога искушења, која су нас 
потоњих година пратила. имају.се у 
велико приписаги и рђавом закону 
о чиновницима. Несталност чинов- 
ника, претрчавање неспособних пре- 
ко способних, неспремних преко 
спремних, грозничава јагма око уна- 
пређења, страсно незадовоЈБСТВО 
запоставЈБених, незасићеност фаво- 
ризованих — све је то, кривицом 
несавремена закона о чиновницима, 
стварало у редовима државне у- 
праве немир, непоузданост и ла- 
бавост у темељима јавног поре- 
тка и задовоЈБСТва прве наше ин- 
телигемције. Нови закон и мате- 
ријално боље обезбјеђује чинов- 
ника. Поведено је рачуна о ра- 
пидном скакању цијена живот- 
них намирница, које су свуда у сви- 
јету, а нарочито код нас, све скуп- 
ље. Мање чиновника, али матери- 
јално боЈве обезбијеђених, па се са 
више права од њих може тражити 
жртва тешкој им дужности. Осим 
тога овај закон ставио је брану 
пред обијест силе и пред милост 
пристрасности, те је чиновпика за- 
штитио од свега, шго се са зако- 
ном и са интересом јавне службе 
не да довести у склад. Сачуван са 
свијех страиа, он ће се тако пре- 
дати само својем послу, и тијем ће 
најбол>е одговарати својој дужно- 
сти и послужити својој отаџбини. 
У колико га нови закон јаче чува 
од незаконитости, у толико је о- 
штрији према њему ако не би био 
роб законитости. А роб законито- 
сти, изражене у једном слободоум- 
ном и напредном закону, веома је 
лако, мило и часно бити просвје- 
ћеном и родоЈБубивом човјеку, који 
је у себи школом, науком и чести- 
тим домаћим огњиштем васпитао 
осјећај дужности.

Нови закон о чиновницима гра- 
ђанског реда ми искрено поздрав- 
л>амо. Мјеродавни фактори њиме 
су учинили један осјетан корак у 
напријед у нашем државном жи- 
воту.

Ловћен и которско
ратно пристаниште

Чешки „Народни Ј1исти“ пол горњим 
натписом доносе овај чланак:

Дотакли смо се ономадне питања лов- 
ћенског, које је поново изнио пред |ав- 
ност часопис „Милитерише Рундшау*,  о 
коме је било познаго, да је имао, чак, 
до посљедњих дана везе с министарством 
војним. У расправи онога лисга вели се, 
између осталог, и ово: „Увиди ли се и 
призна ли се, да ратно пристаниште у 



Поли нема згодан положај за поморске 
оиерације, доспјећемо сасвим просто до 
очевидног резултата. да |е посгала не- 
избјежно потребна друга, згоднија тачка, 
која би ратном бродовљу могла служити 
као ослонац, а такав се ослонац налази 
у Котору*.

Није, дакле, чудо, да је ова изјава 
обратила на се пажњу, и ван граница 
као да је она од|ек назора адмиралигета, 
ко|и би пошто по то хтио да прегвори 
которско пристаниште у јако ратнопри 
сганиште Пола је, према том чланку за- 
бачена и сувише удаљена од Јонскога и 
Средоземног Мора, која 5и при оној 
тежњи, да се у Средоземном Мору одржи 
равнотежа поморских сила. могла вјеро 
ватно постати и евентуална позорница 
поморских операција. Основица, премје- 
штена из Поле у Котор, била би опе- 
рационој позорници, од прилике за 400 
км. ближа. Шибеник је, додуше, био. 
гакође. удешен за ратно ирисганиште, 
али он нема оне важности као Пола, гдје 
|е кониентрисано све, шго је ратном бро 
довљу потребно; у пристаниште котор- 
ско могло би се склонити све средомор- 
ско бродовље ТроЈпог Савеза. Али, ко- 
торским пристанишгем, као што је по- 
знато, доминира црногорски Ловћен, и 
ова околност је, због промијењених при 
лика на Балкану, сада још важнија него 
раније. С тога је, по свој прилици, по 
ново искрсла мисао, да се когорско при- 
станиште обезбиједи и с копнене стране 
на гај начин, да се од краљевине Прне 
Горе добије иојас теригорије с Ловћеном.

У тој форми била је ова мисао већ 
по.шага кра|ем године 1912., кад ју је 
аустро-угарски посланик на Цетињу ди- 
пломитским нутем изпио на претрес у 
вези са опсједнутим и освојеним Скад- 
ром. Онда су преговори наишли на ве- 
лике тешкоће у Црној Гори и у савез- 
ничкој Игалији. ко]а испрва није приста- 
ла на то, да Ловћен пријеђе у државину 
неке велике Силе, али, донниЈе, у про- 
л»еће године 1913., изгледало је, да би 
се Итали|а привољела. кад би јој се до- 
судило право да посједне албапско при- 
станиште Валону. Али, кад би ово ал- 
банско пристанишге нријешло у руке 
италијанске, стекла би Игалија у отран 
ском мореузу двије гако изврснс сграте- 
гијске гачке на источној и западпој оба- 
ли Јадранског Мора, да би својим ратним 
бродовљем могла снријечиги улаз у Ау- 
стрију и излаз из ње.

Ако је питање о претварању которског 
пристаништа у првокласно ратно приста- 
нишге понов ) бар преко новина 
изнесено на претрес, појмљнво је, шго 
се сиомиње и Л »вћен. и што се чине ра 
дознале напомепе, да ли се, међутим, 
ни;е измијенило игалијанско становиште 
да ли је Италија смјела извести неке 
друге транскације, поппо сама ствар по 
своме међународном значају, какав се 
по|авпо у године 1912 и 1913. није ни- 
шга изгубила.

Није чудо што се гом приликом опо- 
миње, како се албански заплети гоми- 
лају, с каквом муком саставља у Велике 
Силе одговор на грчку ноту од 9. марга 
ове год. поводом Сјеверног Е шра и како 
није искључеиа могућност, да ће неке 
велике Силе, особиго Италија, интерве- 
иисати и посјести територију — на којој 
је и Валона.

Понављају се у исти мах сви гласови 
0 гоме, да су Велике Силе Тројног Са- 
веза, при обнављању уговора, пзвршиле 
нове додатке, који се гичу обезбгеђења 
утииа;а у Средоземном Мору, и том при-

ЛИСТАК
И С У с
— (по И. Гнјо-у) —

У моменгу кад је Исус пзишао на свјет- 
ску позорницу, Јудеја б;еше изгубила и 
сјенку своЈе независносги. Њоме је, поред 
Самарије, Идумеје и Сприје унрављао је- 
дан римски прокурагор Јеврејски је на- 
триотизам стално бупио народ против та- 
кве управе. Рпмљани су. нак, са своје 
стране, енергично угушивали сваки покрет 
за независношћу. Тиме је проузроковано 
сталио таласање. из тога су произлазиле 
хроничне побуие; све то доводило је ста- 
новништво до потпуног усхићења и до 
сасвим неостварљивих нада. Од вавилон- 
ске пљачке сваки брежуљак п свака до- 
лина имали су по каквог Богом надах- 
нута пророка, који обећаваше Јудеји јед- 
нога месију, један потпун препорођај.

У го су вријеме ч ри секте биле поди- 
јелиле Палестину: фарисеји, садукеји и 
есенијанци.

Фарисеји су се буквално држали закона 
у погледу спољних обреда; они се се про- 
тивилн свакој новини.

Садукеји — виша аристократија. скеп- 
тици, нешто на лик кардиналске колегиЈе 
у Риму, презираху спол.не обреде и при- 
државаху се позитивне стране законске.

Ексенијанци чињаху једну строго мо- 
ралну секту, можда с тога што се већи- 
ном састојала из сиромаха. Они никад не 
нијаху вина. храњаху се воћем, дивљи.м 
медом, живљаху у заједници и т. д. 

ликом суди се по дужем бављењу ње- 
мачке крстарице „Гебела**  и других ома- 
њих бродова доднјељеннх јој на судјело- 
вање Њемачке у Средоземном Мору, док 
се из подизања јаког пристаништа у 
Мадалени на Сардинији изводи, да су 
били ратном бродовљу италијанском о- 
дређени задаци у западном Средоземном 
Мору. Баш ових дана читамо. колико 
ИталиЈН сгоји до тога, да се изведу од- 
луке лондонске конференције, која је 
обећала Србији трговачко пристаниште 
на источној обали Адрије, јер ће то при- 
станишге бити веома важно и за итали- 
јанску трговину на Балкану Ова изјава, 
која је била учињена по захтЈеву милан 
ских индустријалапа и трговапа. у исти 
мах указује како Италша тежи за тим 
да стече себи наклоност Срба, што се, 
на жалост, не може казати и о политици 
аустро-угарској, јер је недавно бечка чр- 
говачка комора издала проглас упућен 
трговачком свијету, да се клони Биограда 
и да се обраћа на Солун, заборавља ући, 
да ће, међутим, конкуренти поплавити 
из Биограда већину Балкана. О томе да 
је наравно догађаЈ па Сјенокосу, којим 
|е међународно право од сгране Аустрије 
на груб начпн повријеђено, није нишга 
познато.

Ових дана састаће се у Абацији гроф 
Берхтолд са игалијанским министром 
снољних послова Ђулијаном. Нема сум 
ње. да ће се том нриликом претресати 
и све ствари, које се гичу положаја једне 
и друге Велике Силе у Јегејском Мору. 
Народи обију држава не жуде ни зачим 
другим, но да се већ једном дочепају 
истинског мира, да бп се могли озбиљно 
ПОсветити својим задатцима и нословима.

Дневник
Вратио се. Његово Величанство 

1\рал> вратио се јуче по подне са 
Ријеке па Цетпње.

Књаз Петар на Ријеци. Његово 
Краљ. Височанство Књаз Петар био 
се први дап Васкрса на аутомобилу 
извезао до Ријеке да својим узви- 
шеним Родитељима Краљу и Кра- 
љици честита празнике. Књаз Петар 
се са Ријеке исти дан у вече вра- 
тио на Цетиње.

Обољела. Њено Краљ. Височан- 
ство Књагиња Насљедница од при- 
је неколико дана је доста тешко 
обољела од инфлуенце, због чега 
по љекарском савјету не смије да 
излази из болесничке собе. Од јуче 
је болест Њеног Краљ. Височаиствв 
окренула мало на боље.

Измијењали честитке. Његово 
Величанство Краљ измијењао је о 
ускршњим празницима срдачне те- 
леграфске честитке са Његовим Им- 
ператорским Величанством Царем 
Николом II. и Његовим Величан- 
ством Краљем Петром.

Честитали празнике. Први дан 
Васкрса предсједник Краљ. Владе 
г. сердар Ј. Вукотић са господом 
министрима и г. М. Дожићем, пред- 
сједником Народне Скупштине, био 
је на Ријеци да честита Његовом

Поред ових б еше и чегврта, која има- 
ђаше, у исто вршеме, и религиозни и по- 
литички циљ; обарање фарисејског уги- 
цаја и ослобођење Јудеје. То бјеху см’ели 
одлучнп људи, пуни вјере у своје д;ело.

„ЕнгузиЈазам бјеше душа те партчје, 
њено учење — потпуна слобода и Једна- 
кост.“ Римљани су их се бојали и гони- 
ли их. Но узалуд су их мучили; болови 
нијесу могли никога од њих натјерати да 
императора назове госнодаром." Сви ти 
људи, жргва биједе, која је створена при- 
тиском, чекаху — по пророчанству хе- 
роја, ослободиоца који ће доћи да на- 
гради праведнике и истријеби непоштење.

Један човјек. по имену Јован, би њихов 
тумач. Он распвљиваше њихову озлоје- 
ђеност, он подржаваше њихове наде. У 
свој својој чистоти, огрнут камиљом ко- 
жом, хранећи се скакавцима и дивљим 
медом, он својом пламеном ријечју прику- 
пљаше ио обалама Јордановим најватре- 
није приврженике својој партији. Као од- 
јек њихових сградања. он нападаше бо- 
гагаше двије владајуће секте. нарочито 
фарисеје.

Неуморном енергијомузбуђиваше народ 
против његових угњетача и распаљиваше 
мржњу и презирање сиромашних грађана 
против богаташа. Он тако јако поткопа- 
ваше темељ ондашњем друштву да га 
Ирод мораде затворити, како не би по- 
дигао народ на буну.

Јован је био претача Исусов.
Јован |е само проповиједао; Исус поче 

чинити чудеса.
Јован је хтио да отргне израиљски на- 

Величанству Краљу празнике. Го- 
сподар је љубазно примио господу 
министре и предсЈеднпка Скупшти- 
не, захвалио им је на пажњи, па 
је и њима свијема пожелио срећне 
празнике. Код г. Дожића Господар 
се особитим интересовањем распи- 
тивао о раду Скупштиие. Ноштосу 
били задржани краће вријеме код 
Господара, вратили су се истога 
дана на Цетиње.

Парастос погинулима код Ска- 
дра. Данас прије подне приредило 
је Министарство Војио по цијелој 
земљи у свијема дивизијским сједи- 
штима свечани парастос за покој 
душа погинулих Црногораца и Ср- 
бијанаца код Скадра. На Цетињу 
је у Саборној Манастирској Цркви 
данас прије подне служена служба 
Божија, послије које је у 101/2 час. 
био парастос. На парастосу је чи- 
нодејствовао Његово Високопрео- 
свештенство Господин Митрополит 
Митрофан са Митрополитом Гаври- 
лол\ и Епископом Кирилом, а при- 
суствоваху Његово Величанство 
Краљ, Његово Краљ. Височанство 
Књаз Нетар, дипломатски заступ- 
ници наше моћне заштитнице Ру- 
сије и савезничких Краљевина Ср- 
бије и Грчке, Краљевска Влада, 
генералитет, великодостојници, офи- 
цирски кор, чиновници, ћаци свијех 
пријестоничких школа и многоброј- 
ни народ оба пола. Господар је, 
кад је пјевана тужна пјесма „Вјеч- 
наја памјат“, клекнуо и три пута 
пољубио чирак оплетен од жица 
са шанчева на Тарабошу,

За вријеме парастоса у знак по- 
ште погинулим јунацима све су рад- 
ње у пријестоници биле затворене.

Допутовали. I Бегово Високопре- 
освештенство Митрополит 11ећски 
г. др. Дожић и Његово Преосвеш- 
тенство Епископ Захумско-Рашки 
г. Кирил допутовали су, први из 
Пећи, други из Никшића, о ускрш- 
њим празницима на Цетиње.

Међународни зајам. Питање ме- 
ђународног зајма од 40 милијона 
франака, који су Велике Силе обе- 
ћале Црној Гори, послије подуже- 
га претресања приведено је крају и 
повојбно је ријешено. Краљевска 
Влада расправила је ово питање 
са овдашњим дипломатски заступ- 
ницима Великих Сила, и оно је у 
начелу свршено. Још се очекују са- 
мо неке формалности, које ће ови- 
јех дана такође бити повољно свр- 
шене, чиме ће бити задовољена јед- 
на пријека потреба наше земЈБе.

Оправдана мјера. У прошлом 
броју напоменули смо, да се један 
дио Хота и Груда дао завести по- 
знатим агитацијама са стране и за 
туђински рачун злоупотребити на

род од варалица, пророка шарлатана, с 
тога одбн назив нророка.

Схватајући да Исус комиромитује ње- 
гово дјело. Јован му посла своје људе 
ради објашњења. Али Исус не бјеше више 
ученик; он је постао учитељ. Он заузима 
Јованово мјесто и изјављује да је Јован 
његов нророк,

Ученици га Јованови не хтјеше приз 
нати и одвоЈише се од њега за навијек.

Исус ради на својој ствари одвојено. 
Он не имађаше страшна темперамента 
Јованова: он бјеше блажи. Он је тежио 
створити легенду да се лророчанства о 
месиЈИ примијене на њ Огуда долазе ње- 
гова чудеса.

Филозофија се његова учења састоји 
из источних иредања; морал му бјеше 
морал старих равина. прерађен његовим 
темпераментом.

С почетка обраћајући се рибарима он 
им проповиједа мирољубивост.

„Не брините се за живот свој, шга 
ћете јести или шта ћете пити; ни за ти- 
јело своје, у што ћете се обући. Није 
ли жнвот претежнији од хране, и тијело 
од одијела?

„Погледајте на птице небесне како не 
сију, нити жњу. ни сабирају у жигнице. 
па отац ваш небесни храни их. Нијесте 
ли ви прегежнији од њих?“ (Матеја VI). 
Ако те неко удари по лијевом образу 
подај му десни...

Рибари и иланинци. којима се обра- 
ћаше, остајаху хладни. Они сваки дан 
огржу своју храну од природе, па зар 
им је Бог даје? Зар мирољубивосг? Ли- 

штету реда и мира и новога стања 
ствари, признатог и од саме Европе. 
Наше су власти мјесецима трпељиво 
подносиле речене агитације и иза- 
зивања, која би до краја била сми- 
јешна да у потоње вријеме нијесу 
долазила у сукоб са задатцима са- 
времене државе. Али кад су та иза- 
зивања, подстицана и снабдјевана 
средствима са стране, почела пре- 
лазпти у кажњива дјела и угрожа- 
вати мир и личну безбиједност на- 
ших подапика, приступило се мје- 
рама на које имамо пуно право. 
Наша војска добила је наредбу да 
у Грудима и Хотима начини ред и 
мир и да посједне границу постав- 
љену између нас и Арбаније како 
би се једном сплеткама учинио крај. 
Главари Груда и Хота изјавили су 
нашим властима своју приврженост. 
Они су, бар њихов већи и свјеснији 
дио, дали израза оним старим сво- 
јим осјећајима. који их спајају са 
Црном Гором. Они знају да је само 
Црна Гора од давнина била њихово 
уточиште од неправде и невоље и 
да барјак ове државе јемчи слободу 
савјести, убјеђења и мирнога рада. 
Неколиципа заведених од скадар- 
ских туђииских агената нијесу се 
одазвали позиву и разбјегли су се, 
Ми смо увјерени да ће се и они 
вратити, јер под нашим окриЈБем 
биће им боље, него ли да под ма- 
ском слободне Арбаније робују ту- 
ђину. У Грудима и Хотима сада 
владају ред и мир. 'Го је једино 
што ми од њих тражимо. Наша 
војска извршила је своју дужпост 
и учинила је и самим Грудима и 
Хотима највећу услугу, Јер их је 
ослободила од смутња са стране. 
Своју дужност војска је овијех дана 
извршила готово без жртава. Била 
су рањена четири војника.

Погибија Павла Вучинића. Нрви 
дан Васкрска у вече у Скадру је 
погинуо тамошњи угледни Србин 
трговац Навле Вучинић. Од поли- 
ције подстакиута рул>а Арбанаса 
напала је у 8 час. у вече на сред 
улице на Навлова брата Јована. 
Извјештен о томе, Павле је одмах 
дотрчао и прискочио брату у по- 
моћ. У томе тренутку ударен је од 
Нјетра Њуш Паље, тајпог поли- 
цајца, камом у груди. Павле је 
имао још толико снаге да у напа- 
дача испали револвер и да га смртно 
рани. Тешко рањсни Павле пре- 
песен је у болницу, гдје је истога 
вечера подлегао рапама и испустио 
своју честиту српску душу. Цио се 
догађај збио у близини касарне, у 
којој се налази одјељење аустриске 
војске. Још два три дана раније 
разни провокатори јавно су по 
Скадру зборили да ће на Васкрс 
напасти на тамошње Србе, а међу 

јепо је то рећи. али они бјеху сатрвепи 
дажбинама, ради којих им и кошуљу ски- 
даху с леђа; они бјеху исцијеђени сиро- 
маштином и распаљени за освету против 
Римљана. Потребна је била освета: осве- 
та против богаташа, освета против ту- 
ђинаиа, и месија, кога су очекивали. није 
био једаи мирољубиви месија, већ месија 
освегник.

Исус не бјеше онај спаситељ, кога оче- 
киваху; они га нанустише.

Тада Исус захтјеваше да добије слу- 
шаоце; он разумједе да треба обновити 
Јованову традицију; он осјети да треба 
да буде глас, одјек, тумач страдања, не- 
воља и нада ге гомиле јадника; он по- 
стаје екстремнији од Јована: он отворено 
проповиједа буну и грађански раг.

„Не мислите да сам ја дошао да до- 
несем мир на земљу него мач.“ (Матеј 
X. 34). к

„Ја сам дошао да баци.м огањ на 
земљу; и како би ми се хтјело да се он 
већ запалио! (Лука XII, 49—52).

Тој гладној маси, обузегој бијесном 
прождрљивошћу сиромашгине, он указа 
један одређен циљ: задовољење њених 
апетита, као резултат тога социјалног 
рата.

„Заиста вам кажем увјерава он, не.ма 
никога који је оставио кућу или браћу, 
или сестре, или оца, или матер, или жену 
или дјецу, или зе.мљу, мене ради и је- 
ванђеља ради, а да неће примити сад У 
ово вријеме сто пута онолико кућа, и 
браће, и сестара и отаца, и матера, и 
дјеце, и земље, у ирогоњењу, а на ономе



овима најприје Павла Вучинића, 
који им је поодавно био трн у оку 
због својег несаломљивог карактера 
и исправног држања. Међу изази- 
вачима предњачили су сами јавни 
и тајни полицајци, који су се били 
и нашли на мјесту Павлове поги- 
бије подстрекавајући руљу. Шеф 
полиције, којем припреме за овај 
злочин нијесу биле непознате, био 
се негдје у вароши сакрио, а нијесу 
га могли наћи све до 1 1 час. у вече. 
Догађај је очигледно удешен, и 
његове творце не би било тешко 
пронаћи, само кад би се хтјело. 
Нема сумње да овај злочин не може 
створити добро мишљење о јавној 
безбједности у Скадру поред свега 
тога што исту јемче међународне 
трупе. А колико ђе рђаво утицати 
на толико потребни сусједски мир 
међу нама и Арнаутима — о томе не 
треба ни говорити. И тај је догађај 
доказ, да је Арбанија и у оној 
тачци својега земљишта, које је 
под влашћу међународних трупа, 
далеко од тога да постане земља 
реда и мира.

Вијест о убиству Павла Вучини- 
ђа у нас је изазвала гнушање и 
огорчење. Покојног Павла свак жа- 
ли као честита човјека и родољу- 
бива Србина. који туђе није тражио 
али је своје бранио. Његова поги- 
бија створила је искрену и непо- 
дијел^ену жалост због прераног гу- 
битка таквога одличнога Србина, 
који је јуначки истрајао на својем 
мјесту, увјенчавши се • мученичким 
вијенцем управо у очи саме годиш- 
њице пада Скадра.

Други дан Васкрса тијело покој- 
нога Павла Вучинића сахрањено је 
у Скадру уз огромно учешће та- 
мошњега грађанства. Својега прва- 
ка испратише до вјечне куће сви 
тамошњи Срби, а у пратњи су узе- 
ли видна учешћа и одлични гра- 
ђани мусломани, којима су туђин- 
ске теревенке по Скадру исто то- 
лико дојадиле колико и православ- 
нима.

У нашој пријестоници купе се 
добровољни прилози, којима ће 
име Павлово бити овјековјечено ти- 
јем, што ће покојник бити записан 
за добротвора разних наших ху- 
маних удружења.

Вјечни покој мученичкој души че- 
ститога Србина Павла Вучинића!

Одликован. Његово Величанство 
Краљ благоизволио је одликовати 
Даниловим орденом I степена г. ге- 
нерала д-ра А. Гвозденовића, којем 
су знаци ордена први дан Васкрса 
послани у Ћеклиће, гдје г. генерал 
проводи празнике код своје мајке.

Измишљотине. 11оводом мјера, 
које је наша војска овијех дана 
предузела у Грудима и Хотима у 

свијету живот вјечни. Али ће многи први 
бити посљедњи, и посљедњи први.“ (Мар- 
КО X, 29—31).

Он погађа мисли те масе кад јој го- 
вори:

„Али тешко вама, богати; јер сте већ 
примили утјеху своју. Тешко вама сити 
сад; јер ћете заплакати и зарицати." 
(Ј1ука VI. 24—25).

И тада сви ти дроњави јадници бурно 
одобравају Исусове ријечи.

Тако Исусова популарност расте и сла- 
ва се његова нроноси међу све биједнике 
скитнице, међу све оне који су у рани- 
јим превратима изгоњени из друштва; они 
иђаху к њему да чуЈу тумача својих прох- 
тјева. човјека који оличаваше њихове по- 
гребе и жеље, дакле — иђаху да чују 
свога месију.

С једне стране Исус распаљује страсти 
те гомиле несрећника против богаташа; 
с друге — подгријева њен патриотски 
инстинкт.

Та двојна проповијед ужасава више 
класе. богаташе. приврженике постојећег 
реда. па чак и сел>аке. који га сматрају 
за човјека нереда. за подстрекача, за ре- 
волуционара, који хоће да изазове гра- 
ђански раг и да поремети промет.

Али Исус чувши о Јовановој смрти, 
побоја се одговорности, и оде у пустињу.

Тада га народна машта киги ореолом 
гоњења.

У пустињи. поред својих ученика. који 
вјероваху у његову моћ; ту — далеко од 
ма какве противрјечности он поче вје- 
ровати у себе сама. 

интересу мира и реда, бечки ли- 
стови саопштили су, тобоже из 
арбанашких извора, гомилу изми- 
шљотина. Међу истијема се наро- 
чито наглашава, како су у помену- 
тим племенима чињена разна на- 
сиља и да је тамо вођена дуго- 
трајна упорна борба. Причају даље, 
како су се масе бјегунаца испред 
насиља склониле у Скадар, остав- 
ши без крова и хљеба!

Све је ово проста измишљотина 
арбанашких протектора, који ова- 
квим лажним вијестима хоће да 
сисгематски поткопавају углед срп- 
ских краљевина.

Наша војска у племенима Груди 
и Хоти није чинила никаква наси- 
ља. Она је тамо завела ред, готово 
без икаква отпора. Ако је ко по- 
бјегао у Скадар, није то учинио 
због тобожњег нашега насиља, већ 
зато, што му није мио ред, те ти- 
јем хоће тамо да изради бољу пре- 
поруку за платни списак. Ко је год 
код нас хтио остати и нокорити се 
закону, наша га је војска оставила 
на миру и чувала му живот и имови- 
ну као свакојем Црногорцу. Мирни 
и радни елементи код нас уживају 
потпуну законску заштиту, много 
бољу него тамо преко границе, гдје 
су фишек и кундак непрестано је- 
дини закои, што је показало и у- 
биство Павла Вучинића у сред Ска- 
дра под очима међународне поли- 
ције. То признају и сами Хоти и 
Груди, који су нам изјавили лојал- 
ност и радост, што их је наша вој- 
ска ослободила од прекограничних 
смутљиваца и пљачкаша, који су 
њима самима највише дојадили.

Закон о смјестиштима. У служ- 
беном листу публикован је Закон 
о приватним смјестиштима, који је 
Народна Скупштина усвојила и 
Краљ потврдио.

Читуља. Јуче је уз опште учеш- 
ће сахрањен на Цетињу бригадир 
Стево Јовићевић. Покојник је био 
одличан наш официр, веома ције- 
њен као војник и честит човјек. 
Сахрањен је са свијема почастима 
које припадају његовом високом 
чииу у војсци. У бојевима око Ска- 
дра био се особито истакао.

Бог да му душу прости.
Аутомобили и прашина. Чим 

настуии суво топло вријеме, иаша 
пријестоница обавије се облацима 
прашинб. Улице су је препуне, и 
само при мало јачем покрету кола 
или пролазника, иста се одмах но- 
дигне у вис. Наша пријесгоница 
оскудјева у води. Немамо је до- 
вољно ии за пиће и прање, камо 
ли још за поливање улица. Зато 
би у нашој пријестоници што се 
тиче прашине требало учинити по-

Али послије најватренијих ријечи њего- 
ви су ученици остајали збуњени. Он |е то 
опажао и трудио се да нађе разрјешење 
своме започетом дјелу. У то је вријеме 
ои преживљавао и мрачне часове очаја- 
ња и сумње.

Он је знао да ће његов пустињски у- 
глед много оиасги у једноме граду као 
што је Јерусалим, гдје владају Фарисеји; 
да ће погинути у борби с том органи 
зованом силом.

Ипак се не колеба. Он осјеИа да ни- 
шта није урађено док не ступи у Јуде- 
јин центар; и он се предаје својој пар- 
тији. Он каже: нека погинем, довољно је 
да моје име и моје дјело буду спасени! 
Рекао сам што сам имао да кажем: на- 
стало је вријеме да радим.

Према тој жељи Исусовој би ријешено 
да се приреди једна велика манифеста- 
ција при његову улазу у Јерусалим за 
вријеме пасхалних празника. кад у Јеру- 
салим долазе Јевреји из цијеле Јудеје.

Исус се повлачи. вјероватно у Галилеју, 
да чека одређени дан

Пророчанства кажу да ће месија доћи 
на магарцу. Исус узјаше једнога магарца 
и на неколико дана пред пасху, пође у 
Јерусалим у једној гомили која је била 
састављена већином из Галилејаца. А Га- 
лилејци бјеху пропали у једном угушеном 
устанку и сачињаваху масу скитница и 
разбојника, масу која Је објављивала бор- 
бу цјелокупном друштвеном уређењу.

Они махаху око Исуса палмовим и ма- 
слиновим гранама и викаху: 

себне прописе, којима би здравље 
грађаиства од исте бар у неколико 
било заштићено. 11олиција би тре- 
бала да иареди да кола и аутомо- 
били за вријеме суше сасвијем по- 
лако пролазе главним улицама. Ме- 
ђутим код нас бива обратно. Ауто- 
мобили јуре главним улицама као 
да је каква утакмица. За њима се 
дижу читави облаци прашине, која 
посипа и куће и радње и пролаз- 
нике, те за тренутак добију изглед 
млинара. Ваљало би издати строгу 
наредбу, да ничији аугомобили кроз 
главне улице не смију јурити док 
траје суша. Цетиње није Париз или 
Лондон, па да се мора хитати ау- 
томобилом, да би се брже прева- 
лиле велике удаљености. Пјешак 
обичном шетњом нашу пријесто- 
ницу може за пет шест минута да 
прође с краја на крај. Јурење ау- 
томобила по таквом кратком расто- 
јању и дизање облака прашине пра- 
ва је обијест, а грађанству напаст, 
од које се лако можемо ослободити 
једном обичном полициском на- 
редбом, учињеном у корист чистоће 
и здравља пријестоничког станов- 
ништва. Жандарми, који стоје на 
раскрсницама, имају право и дуж- 
ност да аутомобиле, који сувише 
нагло јуре и дижу прашину, одмах 
зауставе и шофере позову на ред.

Оружање балканских држава
Римска „Трибуна" има чланак из Ца- 

риграда од свога парочитог изаслапика, 
Е. Тедескија. који се осврће па грозни- 
чаво оружање и припреме балканских 
држава, па наводећн да су оне све, и 
побједничке и побјеђене, осјетиле послије 
Букурешког Уговора неопходну потребу 
да се што боље спреме — овако наставља:

Резервишем се да нарочито промогрим 
и проучим оно што ради Турска, у ко ој 
Епвер паша нечувеном смјелошћу ради 
на радикалном реорганизовању турске 
земаљске војске, а министар марине Ће- 
мал паша снрема опсежан програм за 
ратну морнарицу; а сада да видимо како 
је у осталим балканским државама*

Србија, као што је познато, удвосгру- 
чила је своју војску, конституишући пег 
нових дивизија. Осим тога саставила је 
нарочити корпус за чување границе. Г>у- 
џет министарства војног такође је удво- 
стручен. тако да је четвртина цшелог 
буџета одређена за војне трошкове. Даље, 
влада је тражила изванредни кредит од 
седам милиона динара за нове ратне на- 
бавке. У осталом зна се већ да је Србија 
поручила у Шпанији 15.000 пушака.

Грчка је формирала 11 нових дивизија, 
које сачињавају пет нових корпуса. Све 
су ове дивизије већ снабдјевене ратним 
материјалом и артиљеријом. Грчка је 
нредвидјела за то 150 милиона франака. 
Крал> њен казао је, да ће моћи избаиити 
на бојно поље, у случају нужде, 400.000 
војника у потпуној спреми. Исто тако за 
марину Грчка се постарала. унијевши у 
буџету 50 милиона да би могла имати 
јаку флоту, која би парирала турску.

„Осана, сине Давидов! Благословен цар 
који иде у име Господње!

Свијет се чуди раздражености те масе; 
фарисеји захтијевају да је Исус утиша, 
а он је још више распаљује нападајући 
фарисеје.

Исус мисли да је побједа на његовој 
страни. Он је смућеч својим успјехом; 
заборавља на стварност и узвикуЈе:

„Ја сам сишао с неба, ја сам произи 
шао од Бога. Све што чини отац чини 
и син... Ко мене види — види и оца мо- 
јега!“

И са огромне висине популарносги која 
га је прогласила за месију, он пада као 
немоћан богохулигељ. Пророии су рекли: 
„један је Бог“. Заповијест из пете књиге 
Мојсијеве против сваког лажног учитеља 
била је изрична.

Галилејска маса, која га б|еше триум- 
фално довела у Јерусалим, напушта га. 
Они који му раније пљескаху, сад подижу 
камење да га затрпају.

Исус им каже: „Многа вам добра дјела 
јавих од оца својега, за које од онијех 
дјела бацате камење на ме?“

— За добро дјело не бацамо камења 
на те, него за хулу на Бога. Што ти, 
човЈек будући, градиш се Бог“. (Јован X, 
32- 33).

Исус је оптужен као богохулитељ — 
подлежао суђењу пред јеврејским сине- 
дрионом; као бунтовник — пред Пила- 
том, римским прокурагором.

Кад је КаЈафа упитао Исуса, је ли он 
син Божји, и овај то потврдио, синедоион 
је могао осудити Исуса. Али он би обаз-

Румунија у својој новој провинцији До- 
бруџи формирала је један нов корпус вој- 
ске; она је свој буџет војпп повећала са 
100 милиона; а осим тога министар војни 
је тражио вапреднн кредит од 150 мили- 
она за иоЈачање во|ног организмз. Тако 
исто мисли и за марину. |ер осим она 
чегири разорача торпеда које |'е купила 
у Игалиц!, Румунија хоће да набавп и ве- 
лике једипице, за које ће подићи рагно 
пристаниште у Мангалији.

Шго се тиче нових регруга, Србија и 
Грчка дигле су махо.м регруте из нових 
крајева, ако на њих се не може рачунати 
као на војнике из старих граница, који 
су у посљедњим балкански.м ратовима 
показали необичну срчаност и снагу, јер 
ту су измијешани и Турни и Бугари и 
Арбанаси из Маћедоније, па ће се с њима 
морати оирезно радиги и уводиги их у 
војничке дужносги и задатке отаџбине. 
Апсорбирање побјеђених раса није тако 
лако извршиги. Но ако го неможебиги 
као нека врсга недостатака у новим вој- 
скама Србије и Грчке, ипак ће се моћи 
надокнадиги с друге стране. У Србији и 
ГрчкоЈ војне партнје су још данас госпо- 
дари унуграшње сшуац је полптичке, те 
ће оне, као гакве. тражити и добпти 
нове кредиге за војску, ма то било и на 
шгету националне економије. Јер не треба 
заборављати, да је у посљедњим балкан- 
ским ратовима рагни дух у тим државама 
јако се развио и овладао.

И Црна Гора је, поред свих губитака у 
људству и магеријалу, појачала воЈску од 
45 на 60.000 војника.

Шго се Бугарске тнче — Бугари имају 
обичај да мало говоре с обзиром на 
њихову ратну несрећу и унутрашње трза- 
вице, мора се држати да ће се она чу- 
вати већих трошкова за војску и рат- 
ничких авантура. Али, ако су моје вијесги 
тачне, бугарски ђенералшгаб је у гишини 
потпуно се спремио и снабдио во не 
магацине ратннм материјалом п муницн- 
јом у толикој мјерн, да га сад има више 
но што га Је имала у очи рата са 'Гур 
ском; формирала је новебатерије и пољске 
артил>ерије, које ће ускоро пробаг ј са 
регрутима и сгарим војницима, тако да 
ће узети у обзнр недостатке који су се 
ноказали у овим посљедњнм раговима, 
нарочито шго се тиче снабдијевања вој- 
ске и санигета Познато је да је Бугар- 
ска ту скоро набавила 200.000 пушака 
Манлихер система и да |е ових дана 
стигла Дунавом за Бугарску велика ко- 
личина ратног материјала и муниаије.

На што све ово спремање, догађаји 
ће нам показати.

Енглези о стању у Арбанији
Лондоиски „Т|‘тев“ („Тајмс“) саоишта- 

ва сљедећи извЈештај свог парочигог до- 
писника у Драчу: „Сазнао сам да арба 
нашка влада не намјерава да ратује са 
Грчком, па чак ни са Епирцима. Арба- 
нашка је влала међутим ријешена да 
заузме сву ону територњу, коју су јој 
силе додијелиле, али која је сад у рукама 
устаника и грчких чета. Пошго |е вјеро- 
вагно, да ће извођење тог нлана арба- 
нашке владе изискивати употрсбу ору- 
жане силе, то арбанашка влада прибира 
сада податке о броју резервиста, који 
јој стоје на расположењу. ()д тих л>уди 
формираће се војска, која ће потпома- 
гати постојећу жандармерију.

Битно је нужно по будући развитак 
Арбаније, као једне модерне државе да 
она има у рукама сав Епир, до границе 

рив, јер Исус имађаше присгалица у на 
роду. Он нађе за боље да одговорност 
и бригу о извршсњу свали па Пилага.

Да би наморали Пилата да му суди, 
Јевреји се досјете лукавству и оптуже 
Исуса:

1. Даје бунио народ. — То бјеше пстина.
2. Да |е одрииао плаћање пореза. — 

Исус је говорио: „ПодаЈ цесарево цесару!“
3. Да је хгио постатн цар. — 'Го б.еше 

једна обилазна потврда њихове оданости 
Римљанима.

Поред тога рекоше Пилату да је Исус 
Галилејац, а Галилејци бЈеху бунтовници.

Најзад го додија Пилату, и он нађе 
за боље да осуди Исуса, човјека кога 
сви бјеху напустили, него да та сгвар 
дође чак и до Рима, па да по њој даје 
многа и многа обЈашњења.

Исуса отјераше на Голготу и прик< ва 
ше га на крст. Само неколико жена је 
присуствовало његовим посљедњим тре- 
нутцима. Сви га остали бјеху напустили.

Чим је Пилат рекао својој стражи: 
„одведите га!“ Исус је стекао бесмртност. 
Кад би са свога крста могао погледаги 
у будућност. Исус би заборавио на сва 
своја страдања. јер би видио како ле- 
генда на својим огромним крилима носи 
успомену на њ и циЈелом Земљом од Јед- 
ног вијека до другог громогласно виче: 
„Тај пријеступник је Бог!“

Зашто је Бог? Ко га учини Богом? — 
I Бегова осуда. Да су Кајафа и сннедр он 
оставили Исуса на миру, он не би оста- 
вио никаква трага у историји, као и многи 
агитатори и пророци прије њега.



коју је међународна комисија одредила. 
Ако силе не буду стварно дале то зем- 
љиште Арбанији, Арбанија ће покушати 
да га сама заузме. Сјеверна арбанашка 
гранииа повучена |е тако, да тржишна 
мјеста Пећ, Ђаковииа и Дебар леже ван 
те границе. Ово ће спутати економно 
развиће тих дијелова Арбаније и вјеро- 
ватно је да ће сачињавати повод за 
сталне немире између Сјеверних племена 
и Србије. Кад би Арбанија поврх губитка 
поменутих сјеверних тржишних мјеста из- 
губила и Епир, она би у самом почетку 
свог олстанка била лишена најпросвје*  
ћенијег и најнапреднијег ди|ела свог ста- 
новнишгва, који би природно давао нај- 
боље квалификоване људе за попуња- 
вање административних положаја.

Исти дописник саопштава засебним те- 
леграмом, да је међународна контролна 
комисија отпутовала из Драча за Валону. 
За вријеме свог бављења у Драчу. чла- 
нови све комисије чинили су све и сва 
да осу|ете Есад-пашин-нлан, који хоће 
да мобилише арбанашке и турске резер- 
висте у циљу акције прогив устаника. 
Особито |е британски делегат Лемб био 
уложио сав свој труд да докаже арба- 
нашкоЈ влади неуиутност таквог једног 
корака. Он је скренуо пажњу драчке владе 
на незадовољавајуће финансијско стање, 
на безнадежност војног успЈвха — кад 
на расположењу сго|е само необучене 
трупе без опреме и без артиљерије, 
као и на опасност која приЈети од ком- 
пликације са Црном Гором због сјеверне 
границе. Изгледа, да |е арбанашка влада 
увидјела умјесност гвх савјета.

Све због Арбаније
Талијански лист нМатиноу пише. да ће 

нес' мњиво доћи до сукоба између Ау- 
стро Угарске и Италије због Арбаније и 
из Рима и из Беча стварају сплетке. а 
међусобно се гложе и арбанашка пле 
мена. Посред таквих заплета Књаз Вид 
неће моћи осгати дуго на арбанаском 
приЈестолу. А када се његов покушај, да 
у Арбанији створи мир и ред, изјалови. 
као што се мора иЗЈаловити, онда ће — 
каже „Матино" Аустрија и ИталиЈа с 
оружјем у руци да подијеле мејдан и 
владавину над арбанашким земљншгем.

Италија и Аустрија
У очи састанка грофа Берхтолда 

и Санђулијана у Абацији римска 
„Трибуна" донијела је ове редове:

Главни разговор између оба са- 
везничка министра водиђе се око 
питања италијанског универзитета 
у Аустрији, нрогањање Талијана у 
Монархији и питања Ловђена.

По свему изгледа да надлежни 
кругови у Аустрији воде врло мало 
рачуна о осјећајима Италије кад 
допуштају да их њихове власти 
вријеђају. Само то, па једовољно, 
да разговор између оба савезничка 
министра неће бити довољноискрен.

Али једно од најважнијих питања, 
које ће се на том састанку додир- 
нути. несумњиво је иитање о намје- 
рама Аустрије да заузме Ловћен.

И ако је ова намјера званично 
демантована, и ако ми вјерујемо. 
да се Аустрија не би смјела да 
упушта у ову авантуру, ипак ко 
нам гарантује, да она Једног дана 
неће подлећи наваљивању војних 
кругова да заузме Ловћен. С тога 
је неопходно потребно, да у овом 
питању с Аустријом будемо на 
чисто. Она треба да зна, да у том 
покушају не би имала носла само са 
Србијом, већ поглавито с Италијом.

Заузимањем Ловћена, Аустрија 
би омогућима себи једно врло 
згодно ратно пристаниште првог 
реда, а то би загрозило равнотежи 
у Јадранском Мору. 'Го би нак 
изазвало распад савеза, који почива 
на равнотежи на Јадранском Мору.

Оно што смо казали о Ловћену 
завршава „Трибуна", то је једно- 
душно мишљење Италије.

ТЕЛЕГРАМИ
Италијански и аустријски министар 

иностраних дјела
Опатија, 5 априла

Саопштење о састанку маркиза 
ди Сан-Ђулиана и грофа Берхтолда 
каже се да су се у конверсацијама 
истакли интереси обију савезних 

држава и да се тражило мирољу- 
биво рјешење многобројних про- 
блема који су произашли из по- 
сљедње балканске кризе. Поштосу 
констатовали задовољавајуће по- 
сљедице своје политике, оба мини- 
стра, инспиришући се узајамним 
потпуним повјерењем, одлучили су 
да наставе, у споразуму са Њемач- 
ком, исту политику, као што је 
сада. — Бечки Кор. Биро.

Болест Франца Јосиоа
Беч, 7 априла 

Кореспонденција Вилхелм јавља 
да катар од којега цар болује већ 
петнаестину дана, још не попушта. 
Љекари су констатовали да сада 
прати катар повећање температуре, 
уз надражење за кашал>, који буни 
ноћни одмор. Опште стање и апетит 
је задовољавајући; цар, поред све 
болести, врши своје обичне послове 
и прима усмене извјештаје. — Бечки 
Кор Биро.

Беч, 7 априла
У јучерашњем билтену о царевом 

здрављу каже се да је цар провео поћ 
релативно добро; субјективно стање 
није незадовољавајуће. Цар је да- 
нас устао рано и почео се одмах 
бавити државним пословима; прије 
подне примио је великодостојнике 
и министра предсједника Тису. — 
Бечки Кор. Биро.

Беч, 8 априла
Царев путу Будимпешту за отва- 

рање Делегација изостаће. Надвој- 
вода Франц Фердинанд засгупаће 
Цара у делегацијама. — Бечки Кор. 
Биро.

Беч, 8. марта
Синоћни билтен вели да су знаци 

катара данас мало слабији него 
јуче; снага је знатно појачана; на- 
дражај за кашаљ постоји. — Бечки 
Кор. Биро.

Беч, 8. априла 
Царево здравл>е иде на боље. — 

Бечки Кор. Биро.
Беч, 10 априла.

Према синоћњем билтену, нема 
битне промјене у стању здравља 
Франца Јосифа. Катар је остао и- 
сти; стањесрца, анетита и снаге за- 
довољавајуће је. — Бечкн Кор. 
Биро.

Сукоб између Савезних Држава 
Америчких и Мексика

Њујорк, 7 априла 
Хуерта је одбио захгјев Сједи- 

њених Држава Америчких да по- 
здрави американску заставу. Беч- 
ки Кор. Биро.

Вашингтон, 9 априла 
Контрадмирал Флечер телеграфи- 

сао је да је дао заузети од стране 
американских морнара царинарни- 
цу у Вера-Крузу. Мексиканци су, 
послије заузећа царинарнице, отво- 
рили ватру, али су били отјерани 
са позицијатоповском паљбом. 11ри- 
ликом марша преко прерија, Аме- 
риканци су имали 4 мртва и 20 ра- 
њених војника. Убијено је 200 Мек- 
сиканаца. Бечки Кор. Биро.

Вашингтон, 9 априла.
Званично се јавља да су Мекси- 

канци напустили Вера-Круз. Беч- 
ки Кор. Биро.

Срлско-румунско братимство
Биоград, 8 априла 

Приликом ускршњих празника, 
многобројни путници дошли су да 
посјете пријестоницу. Прекјуче је 
дошло више од 500 Скопљака. Јуче 
је овамо стигло румунско хармо- 
нијско друштво. Многобројни ру- 
мунски путници били су одушев- 
љено дочекани. Двадесет хиљада 
особа дочекало је госте при до- 
ласку. Варош је искићена застава- 
ма; музике свирају српску и ру- 
мунску химну. Гости су прегледали 
јутрос варош. У вече Румунска 
Хармонија даје концерат у Народ- 

ном Позоришту. — Биоградски 
Пресбиро.

Насљедник у Новој Србији
Бноград, 8 априла

Јутрос је стигао Насљедник из 
Нове Србије. Он је провео два 
дана у Скопљу, два на Косову и 
пошао аутомобилом у Призрен и 
на арбанашку границу, а онда у 
Ђевђелију и Дојран. На читавом 
путу принц Александар бно је оду- 
шевљено поздрављан од станов- 
ништва. — Биоградскн Пресбиро.

Помен скадарским борцима
Бноград. 9 априла.

Јутрос је у Саборној Цркви от- 
служен свечан помен војнииима и 
официрима који су нали око Ска- 
дра и у борбама с Арнаутима. При- 
суствовао је помену насљедник 
Александар, принц Ђорђе, мини- 
стар војни, државни великодостој- 
ници, официрски кор и огромно 
мноштво свијета. Биоградски 
Пресбиро.

Српско-турски инцидент
Цариград, 10 априла.

Пошто је Српско Посланство са- 
знало да су три Србина из Нове 
Србије, који су били оптужени ради 
полигичких злочина и који су тре- 
бали да буду помиловани, — били 
објешени, г. Ђорђевић учинио је 
кораке код великог везира, тра- 
жећи да се казне одговорни чинов- 
ници и да се даде новчана оштета 
породицама пострадалих. Бечки 
Кор. Биро.

Забавник
Учтивост. Главни уредник кинеских но- 

вина „Тени-Пао“ кад одбије добивене 
руконисе обично се послужи оваким ии- 
смом: „Врло ноштовани брате сунца и 
мјесеиа! Роб твој клања се до ногу тво 
јих! Цјеливам земљу што је пред тобом 
и преклнњући те молим да ми дозво- 
лиш говорити и живјети. Твој рукопис, 
драги мој, ми смо прочитали, и читасмо 
га са усхићењем. Са страхом и трепетом 
шаљем ти га натраг. Јер кад би се усу- 
дио, ла га пустим у јавност. предсједник 
би ми на мах зановједио, да ту драго 
цјеност узмем за увијек за узор и да се 
никад не усудим, да штолруго штампам 
што би било од мање вриједностн. Много 
сам искусио те знам, да се таки књижев- 
нп бисер само (еданпут нађе, једанпут у 
десет хиљада година. За то морам да ти 
га вратим. Молим ге да ми опростиш. 
Пред твојим ногама лежим, ја роб тво 
|их робова!“

Погибија командира Павла Пламенца
— на Тарабошу 18. марта 1913. год.

Има внше од пола годипе
()д кад грокћу пушке кроз планпне; 
Од кад младп падају јупацп 
По впсова тврдог Тарађоша, 
Доанвљукн Марка п Мнлошн; 
Ал’ залуду. мно побратпме, 
Да су њнла внле посестриме, 
А змајевп браћа н рођаци: 
Не би моглп до тврђаве до1.и, 
Камо лн је јуришем узети 
II разбнти прахом н оловом. 
Турпи бију боја крвавога, 
Бране Скадра града царевога 
Из шанаца в подземнпх јама; 
Црногорцн голпм песпвцама 
Саламају гвоздене дпреке, 
Што су на све стране начнчканп 
II челпчпим жпцама проткави. 
Нпје, братс, сада к о некада: 
Да бој бпје срцс п прегпуће, 
Већ бој бије зпап.е н оружје. 
Виде муку соколовп снви, 
Па друг лруга за пеуспјех крпвп.

Једног дана на Снетог Јована, 
Полстпо оро са крнлпма 
Са Широчке Горс в главпце, 
За њим лете птпие соко.шце, 
Од крваве код Скадра Брдиие, 
Заииктао. крнла рашнрпо, 
К’ Тарабошу полет управпо, 
То не био оро са лнтице, 
Но Пламенац Павле пз Црмннце; 
То не 611.1С птнце соколице. 
Већ јунацн од Црне Горнце, 
У лету их сусријсћу гује 
II бпју нх мун.е п олује, 
То нијесу гује нз пригоја. 
Но с тврЈ/ава Турпп и хајдуцц; 
То ппјесу мун.е нз облака, 
Већ фпупп зрна нз пушака. 
Колнко је планипсквх котлипа

И грохота п дубодолнна; 
Колпко је џбуња н омара, 
На све стране мртвн цопадалн, 
А црни се нранн узвмјалп, 
Меса вју, топле крвн пнју. 
А Пламенап Павле сабљу надн, 
Сјече чете л.утпх Османлнја 
Зрпа су му прса разнКјела, 
А ватра му перје сагорела; 
Колпко је на доламн пука, 
Толико је рана на јунаку; 
Већ на подне суние одскочнло. 
А пос.1»едн»е тане ударнло 
Команднра ме!,у очп црпе. 
Јунак јекну, плавнна одјекну: 
На затиљак мозак пскочно.
Глас отпде од друга до друга, 
Замукнуше пушке п борнје; 
Два војпнка са два бајонета, 
У брежпнн раку пскопаше 
II јунака Павла закопаше, 
Закокаше и ожаловаше;
Крст дрвенп од једовпх грана, 
Внше главе њему поеаднлн, 
Од бусења хумку начпвплн, 
Пз које ће божурп пнцати, 
Над којои ће опјело ијевати, 
Горске птице н гладне лиспце; 
Сјећати иас Панла нз Црмнице, 
Тарабоша, Скидра н Брдпце, 
1’дје су паше кости поспјане, 
Гдје су наше наде закопане.

Цетнње, Гуслар.

ЧИТДНКА
за I. разред основних шнола
оштампана је и може се добити 

код свих књижара у Краљ. Црној 
Гори.

Број 202. Из канцеларије Управе 
Државне Штампарије, 15. марта 
1914., Цетиње.

Млађи чиновник
пптребан је Првој Никшићској Штеди- 
оници у Никшићу. Сгупи ги може одмах. 
Услове и докумеита слати најдаље до 
30. ов. мј. ’ бр. 22, 1.3

100.000 зрелих коријена смрчеве
М ЈРЛПНР ГЛПР "а Дур«итору иродаје 
г1 ЈБЈШОо I ЦрБ општинаЖабљачка; пут 
ријека Тара—Дрина—Сава. За ближе у- 
слове обратити се општ. Жабљак, или 
В. Новоселу, наставиику, Цетиње.
бр. 19. 2.3

ПРОДАЈЕМ ОДМАХ
мјесту у опшгииској кући. катунска улииа. 
бр. 35. са цијелим нрибором. који је врло 
добро учуван, као билњар, мермерне сто- 
лове, и т. д.

За ближе услове обратити се потпи- 
сатом.
бр. 15,2,3 БЛАЖО БРАТИЧЕВИЋ Цетиње

а
ШИВАЋЕ МАШИНЕ

ИЗБОЗНА ФИРМА

свију сисгема у сви- 
ма величинама и из- 
радама за породичну 
и занатску употребу 
по најјефтинијој ии- 
јени нуди најстарија

м.
Ј1^’ОК. НКАОЕС, СЕ8КА

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

бр. 10, 9.10
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