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Цетиње, 16. априла
У Народној Скупштини јуче је 

отпочела дебата о буџету.
Буџетско право је једно од нај- 

јачих и најважнијих права Народ- 
ног Представништва. Тек преко ње- 
га долази до потпуна израза на- 
родна воља. Слободна и разумна 
употреба исгога јемство је напретка 
државнога, брана је од злоупотре- 
ба власти. Како се у нас до сада 
буџетирало, како се буџетско право 
Парламента схватало и цијенило, 
— оставимо нека историја цијени. 
Доста је што имамо муке са теш- 
ким посљедицама и њиховим от- 
клањањем, а да бисмо губили дра- 
гоцјено вријеме у бесплодним и бес- 
крајним рекриминацијама.

Пред Народном Скупштином је 
први буџет ратом проширене, уд- 
војене Црне Горе. Он заслужује 
нашу пуну пажњу. У њем је огле- 
дало нашега развијања, кроз њега 
струјм наш државни живот.

Г. Министар Финансаја дао је ју- 
че пред Скупштином у својем оп- 
сежном експозеу слику нашега ма- 
теријалнога стања. Својим хлад- 
ним и стварним излагањем и цр- 
тањем чињеница какве су, при- 
казао је нерве наше народне сна- 
ге. Он је, избјегавајући лијепе до- 
падљиве ријечи, чији је утисак у 
фининсиској политици најкраћи, по- 
ставио начела цепријатна уху про- 
лазне демагогије, али корисна на- 
роду и држави. Од народа се — 
рекао је — не смије узети више 
но што је потребно, ни мање но што 
је потребно. Влада се трудила, др- 
жећи се тога правила, да у буџету 
васпостави равнотежу. Али нове 
потребе, створене новимстањем по- 
слије рата, стале су на путтој жељи, 
и буџет је предложен са дефицитом. 
У колико ће овај у својој суми бити 
тачан, тешко је у новим неодређе- 
ним приликама предвидјети. Могусе 
преварити и они, који замисле суму 
прихода већом, као и они, који буду 
вјеровали да је мања него што је 
предложена. Влада је више вољела 
да без зазора изађе са дефицитом, 
него да створи фиктиван буџет. Ње- 
на отвореност, везана добром во- 
јбом, савјесним радом и повољним 
политичким стањем, корисније ће 
утицати на подизање државнога 
кредита, него ли уљепшавање рије- 
чима без подлоге у сталности и 
озбиљности вршења дужности. Г. 
Министар је нарочито нагласио, да 
се дефицити сузбијају само енергич- 
ним радом на поправљању народ- 
ног економског стања. А навео је 
и друге изворе: приходе од нових 
монопола, сузбијање кријумчарења, 
правилно наплаћивање дажбина. 
Поменуо је, на даље, да равноте- 
жа у нашем буџету у многоме за- 
виси од родне године и од огиитега 
мира. Наша еминентно земЈворад- 
ничка земл>а много очекује од жет- 
ве. А мир изван граница нашедр- 
жаве нема сумње да је веома јак 
фактор у нашем привредном напре- 

довању и финансиском консоли- 
довању. Тај мир, толико пробле- 
матичан и усљед сталних интрига 
по Арбанији, и усљед опште нер- 
возе у Европи, нама је сувише по- 
требан, и ми га искрено желимо. 
али од нас не зависи. Поправка 
прквредне моћи народне и посре- 
дно сређеност финансиског стања 
створиће се и уношењем страних 
капитала у земл>у. Ово је питање 
влада већ повољно ријешила. Г. 
Министар је исцрпно и разложно 
објашњавао потребу повишења рас- 
хода по свијема гранама државне 
управе. Дуго се био задржао код 
буџета Министарства Војног, изја- 
вивши радост, што су расходи о- 
вога министарства изнесени пред 
Народну Скупштину. Сасвијем је 
умјесно напоменуо, да су расхо- 
ди за војску велики за нашу ма- 
теријалну снагу, а веома мали за 
потребе наше војске, која има још 
веће задатке. Установу Жандарме- 
риског Кора г. Министар је оправ- 
дао сталном несређеношћу на гра- 
ницама спрам Арбаније. Ова не- 
сређеност приморава Владу да на 
тој страни непрестано држк посаду 
да би се очували ред и мир. Из- 
нијевши јаке разлоге, због којих се 
Влада у новим крајевима при на- 
плати порезе још држи система де- 
сетка, г. Министар јесаопштио Скуп- 
штини и пријатну новост, да се ра- 
ди на откупу монопола дувана. На 
крају говора, г. Министар је чести- 
тао овој Скупштини на срећи, која 
ју је задесила. да управо она ри- 
јешава први буџет удвојене Црне 
Горе, коју увећаше њен Краљ и 
њен јуначки народ.

0 закону о чиновницима
Загребачки „Србобрани пише:
Пред ускршњим ферИЈама Црногорска 

Народна Скупштина свршила јеједан врло 
важан државни посао. Донијела је „Закон 
о чиновницима грађанског реда“. Та| за- 
кон може се сматрати за једно капитално 
дјело, камен темељац црногорског даљег 
државног, друштвеног и понаособ чинов- 
ничког живота. Познато је од каквог је 
иресудног значаја чиновниплво у свакој 
држави. Оно је један од најпресудни:их 
чинилаиа у државном и народном развоју. 
Од квалитета чиновнишгва зависи нра- 
вилност или неправилност развоја земље. 
То важи нарочито за земље гдје је сло- 
бодне интелигенције мали број, гдје чи- 
новништво игра пресудну улогу и у по- 
литичком. просвјетном. привредном и у- 
опште друштвеном и државном животу. 
као што је то случај с Црном Гором. Од 
опреза и савјесног испуњавања својих 
дужности чиновника, фактично зависи на- 
предак Црне Горе. Те по томе је то било 
једно од најважнијих питања, које је тре- 
бало што прије скинути с дневног реда. 
Чиновничко питање било је у Црној Гори 
рак рана на народном и државном тијелу. 
До сад није било никаквих обавеза. ни 
ш го се тиче спреме, ни што сетиче права, 
нити пак провођења извјесног броја го- 
дина у служби. Све је то било остављено 
на вол»у појединим министрима. који су 
чисто радили нод унливом политичког 
пријатељства, личних симпатија, сродства, 
протекција и т. д. Државни и народни 
послови закржљавили су у рукама не- 
спремних чиновника. Начелу се није да- 
вало полета, процес разви|ања и нолета. 
не само да се није помагао, него се само 
задржавао.

Нема збора, било је доста савјесног 
чиновништва, али необразованост и бли- 
зорукост чинила је и ту савјесност илу- 
зорном.

Судови, школа. финансије, војска и дру- 
ге гране државне упраре почивале су у 
рукама нев(ештих и необразованих чинов- 
ника и, природно, носиле су на себе пе- 
чат заосталости и зачмалости. У Црној 
Горн је била до скора, па у знатној мјери 
и данас, обична појава да најважније чи- 
новничке пбложаје у судовима, полицији, 
финансијама, грађевинама и т. д„ покри- 
вају људи, који појма ниејсу имали о грани, 
којом су, по слијепој случајности. или 
још горе по слијепој вољи појединаца. 
ималп руководити дотичном граном. Једва 
писмени по|единци диригирали су судби- 
ном земље. Отуда се и створило оно 
рђаво мишљење о државној служби, о 
власги уопште. у Цриој Гори. Отуда у- 
вјерење да је „сваки Црногорац способан 
за сваки положај*  у државној служби, 
као једна страна медаље, и потпуно не- 
гирање и неуважавање власги, као друга 
страна медаље. То и такво чнновништво 
учинило је, да код народа уоште влада 
мишљење, да власт, ма каква она била 
и ма каквог степена била, власт уопште, 
или боље речено — властодржци не могу 
ни добро мислити, ни добро радити за 
народ и народну корист. На чиновни 
штво се гледа као на једну биједу, која 
се по некаквом злом улесу мора трпјети 
и плаћати. Обичан човјек — сељак до- 
шавши у државну службу сматрао је са 
своје стране. да је он одједанпут постао 
најпаметнија глава, па макар и обична 
будала био, јер сам није могао појмити 
зашто му се иначе дала лржавна служба, 
на коју је с друге стране гледао. као на 
природну награду за његову уображену 
памет, не водећи рачуна о томе, да ли 
он даје штогођ народу и држави. И такво 
се чиновништво умножавало с дана у 
дан, с комплицирањем појединих посло- 
ва и с промјеном појединих личности на 
државној управи.

Зло од таквог система увидјело седав- 
но, али се тешко било ријешити загри- 
сти у киселу јабуку. Створено је неко- 
лико законских пројеката од 1906. год. 
на овамо, али су пројекти оста»али про- 
к»кн»Мс. Једио из нолитнчких разлога, 
друго из личних интереса, треће из фи- 
нансијске оскудице и недостатака квали- 
фикованих људи, то |е питање одлагано.

Али што се више одлагало, то га је 
теже било ријешити, јер се чиновништво 
свакодневно умножавало. Али се коначно 
увидјело ла то важно питање мора да се 
ријеши. Требало је једанпут осигурати 
државну благајну ол намножавања уза- 
лудних издатака, требало је коначно на- 
родне и државне послове повјерити си- 
гурнијим рукама и прбсвјећенијим главама.

0 догађајима на граници
Службени „Глас Црногорца“ до- 

носи о догађајима на нашој гра- 
ници према Арбанији ово саоп- 
штење:

Арбанашка племена Хоти и Гру- 
де, као и оближња сусједна им пле- 
мена скадарске Малесије, од дав- 
нина су била везана традицијама и 
осјећањима за Цру Гору. Та пле- 
мена веома добро знају, — а то 
никад и не крију — колико су им 
добра учинили наши Господари, 
наш народ и наша држава. У на- 
шој су земљи имала вазда уточи- 
шта од разноврсних невоља и мука 
које су их пратиле. Под нашим ви- 
тешким и гостољубивим барјаком 
нашла су речена племена окриља 
нарочито потоњих година, кад им 
је душа била дошла у подгрлац. 
11ослије срећно свршеног потоњег 
великог ослободилачког рата пле- 
мена Хоти и Груди припадоше Цр- 
ној Гори. Може се само жалити што 
и остала оближња племена, у њи- 
ховом сопственом интересу, не уђо- 
ше у састав наше државе, са којом 
су била навикла дијелити добро и 
зло, знајући да ил\ наш барјак шти- 
ти слободу, савјест и напредак. За- 
довољство Груда и Хота са њихо- 
вом новом срећном судбином, за 
којом су сами чезнули. није дало 
мирна сна смутљивцима са стране 
и непријатељима снажења и мир- 

нога развијања Црне Горе. Откако 
су Груди и Хоти одлуком Лондон- 
ске Конференције додијељени нама, 
непрестано су међу њих стављани 
прсти раздора из преко границе и 
завођени су, преко изазивача, на 
кажњива дјела разне врсте. Ми смо 
то стрпљиво подносили, убјеђени да 
су побуде за таква дјела далеко 
од огромне већине Груда и Хота, 
особито од њихових првака. Али 
кад су смутње превршиле мјеру и 
кад је настала опасност да би мо- 
гао бити дуж наше нове границе 
и мир поремећен, Краљевска Влада 
је ријешила да томе стане на пут 
употребом сходних мјера. У речена 
племена послата је војска, која је 
посјела земљиште све до границе 
повучене од Великих Сила између 
нас и нове балканске државе, оду- 
зевши тијем сваку могућност уно- 
шења и стварања немира са стране 
на нашем огњишту. Хоти и Груди 
поново су овом приликом изјавили 
приврженост нашој држави и новоме 
стању. Неколицина смутљиваца по- 
бјегли су преко границе, али и њима 
је дан рок за повратак и моћиће 
да живе слободно и безбједно као 
и сви остали наши поданици, буду 
ли се покоравали просвијећеним за- 
конима једне савремене државе,

Ова мјера, поздравЈвена у пр- 
воме реду од самијех Хота и Гру- 
да, — мјера, којом уређена држава 
има право и дужност да се послужи 
за заштиту реда и законитости, иза- 
звала је на извјесној страни бјесо- 
мучни гњев, највише зато, што 
је тако брзо донијела плода и 
што је својим успјехом норушила 
планове, грађене на тобожњем не- 
задовољству додијељених нам арба- 
нашких племена. Из порушених 
планова и преварених нада ничу 
сада кроз бечку „Албанише Коре- 
спонденц" пакосне и злобне изми- 
шљотине противу угледа Црне Го- 
ре и њене цивилизаторске улоге у 
новодобивеним крајевима. Тако тај 
заступник у јавности тобоже арба- 
нашких интереса поводом помену- 
тих мјера наше војске доноси чита- 
ву прегршт злонамјерних неистина. 
Међу овијема се ређа да је наша 
војска приликом вршења своје дуж- 
ности чинила насиЈва; да су поје- 
дини прваци грудски и хотски од 
нас били поткупљени; да су неки 
прваци били стављени у тамнице и 
у истијема поубијани; да су пал>ене 
куће и чињена друга слична наси- 
ља. Све је ово од почетка до краја 
измишљено у ружној намјери, да 
се окаља углед наше земље и да 
се прикрије тајни гњев због неус- 
пјеле смутње. Наша војска није чи- 
нила никаква насиља. 'Го ће по- 
тврдити сви Груди и Хоти. Што се 
тиче паљења кућа, истина је да их 
има спаљених, али од Тургутова 
времена, кад су због тога дивља- 
штва сиротни Малисори налазили 
уточиште и потпору само код нас, 
а не код садашњих својих назови 
пријатеља. И сад су неколике куће 
спаљене, чега се и ми гнушамо. 
Али то су сами учинили извјесни 
агенти из преко границе. Они су се, 
чим су спазили нашу војску, дали 
у бјегство и успут спалили су не- 
колико кућа хотских и грудских 
првака из освете, што ови нијесу 
хтјели да се дигну на оружје иротиву 
нас. Исто тако злобна је измишјво- 
тина, да су извјесни прваци став- 
љени у тамнице и убијани. Такве 
мјере не употребљују се у нашој 
земљи, на далеко познатој са своје



толеранције, ни противу отворених 
бунтовника, већ се према њима 
најприје по закону поступи, а камо 
ли да се тако што учини наспрам 
лојалних грађана, међу које броји- 
мо и све наше нове поданике без 
разлике вјере и убјеђења. Изми- 
шљотину, да смо љубав и привр- 
женост Хота и Грула добили пот- 
кушвивањем, с индигнацијом одби- 
јамо као ниску клевету „Албанише 
Кореслонденц", која тијем не чини 
услугу угледу народа, којем се на- 
меће за непозвана браниоца.

У Грудима и Хотима влада мир 
и задовољство. Они су се предали 
својем раду. На граници нашој на 
гој страни такође је мир, који, по- 
ред оданости наших нових пода- 
ника, од повреда са стране јемчи 
и наша храбра војска.

Русија и Њемачка
Руски војни лист „ВоеннЈи Ли- 

стокв“ поводом акције за претва- 
рање Тројног Споразума у Тројни 
Савез, гшше о могућности превен- 
тивног рата Њемачке с Русијом. 
Лист каже: „Јопј пет година и ново 
ратно бродовље биће дограђено а 
испод неба пловиће најмодерније 
руско ваздушно бродовље, као 
страшан облак. Руска војска подво- 
стручићс се, а у благајни државној 
нагомилаће се још злата. Кад то 
буде, рат с нама био би готово 
лудило. Нијемци то знаду и стога 
су постали бојажљиви. Сваки дан 
закашњења користиће нама, а за 
1вих ће бити убитачан“. Зато би 
Њемачка радо сломила Русију прије 
тога момента, тврди тај лист. Но. 
Русија је и за тај случај спремна. 
Пријатељи Русије ово знаду и то 
сазнање кадро је да гвихово при- 
јател»ство оснажи, јер је у њему 
I аранција снаге и сигурности. Служ- 
бени орган руског ратногминистар- 
ства „РускЈП Инвалидљ" идентифи- 
цира се с овим резлагањем „Војног 
Листока“.

Мађари против Тројног Савеза
У Мађарској се противу Тројнога Са- 

веза све више шири јак покрет, који |е 
много забринуо мјеродавне кругове у 
Бечу. Тијем поводом петроградско „Но- 
воЈе Времја“ међу осталим пише:

Врло је вјероватно, да ђе тај поход 
дати могуђност. да се исправи она руска 
погрјешка, коЈу је допустио император 
Никола I. 1849. године. Угарски врховни 
заповјелник генерал Ђерђе предао се под 
Вилагошем не аустриском генералу Хај 
нау него рускоме генералу ПаскиЈевиђу 
„Угарска је пред ногама Вашега Вели- 
чанства*.  рапортирао је гада Паскијевиђ 
у Петроград.

У мађарским мемоарима и у запнснп- 
цима руских учесника те операције налази 
се дирљивих описа руско угарског бра- 
тимл.ења официра и простих војника по- 
сли]е те предаје. Император Никола I.

ЛИСТАК
Горски Вијенац

Г. Георгије Костантиновиђ Крижицки, 
књижевник и професор петроградскогуни- 
верзитета. који са професором универзи- 
тета г. Лавровом пише исгорију црногор- 
ске литерагуре, у „Новое Звено“ написао 
је ошену на превод „Горског Вијенца“ од 
шведског чувеног књижевника Јенсена. 
коју овдје доносимо у пријеводу:

Мођна радња словенскога духа није 
одушевила само нас Русе, веђ и иностан- 
ие. и што је најчудноватије и Нијемце! Није 
се узалуд појавила њемачка књига, но- 
сеђи значајни назив „Оа$ Не1с1еп1апс1 Моп- 
1епе§го“; и на словенски гпас одазвали 
су се чак и у далекој обавитој маглом 
Скандинавији. Познати славист и прево- 
дилац г. А. Јенсен издао је 1913. год. свој 
пренод два бпсера југословенске лите- 
ратуре, давши им општи назив „МопСе- 
пе^гоб Агекгапб“ („3'1>непт> славм Черно- 
горји".) Моп1епецгоб Агекгапб. Т\а буд- 
б1аујбка ћјаћесћкгег оуегб ау АИгеЗ Јепбеп, 
8(оскћо1т. Ап& КЈе1г, ћикћзпЗе! (ј ФбСпћ). 
(кИећог^ 1913. \Уа1с1. 2асћп’ббопб ћокии- 
скеп А. В. —

Веђ сама по себп идеја изазива у нама 
велику симпатију према томе раду; изгле- 
ла. то |е први српски производ преведен 
па шведски језик. Но ;ош се веђма ра- 
дујемо, кад видимо, да је преводилац мај- 

предавајуђи Угарску младоме императору 
фрању Јосифу мслио је за помнловање 
мађарских генерала, који су се предали 
руској војсци. Али је владар „удививши 
свијет незахвалнбшђу“ год. 1853. бстао 
вјеран себи. Он је заповједио казнити 
у арадској тврђави 13 мађарских генерала 
зато, што су се усудили предати се рус- 
кој, а не аусгријскоЈ војсци. Тако су била 
онда преварена и руска и мађарска оче 
кивања. За руску помођ захвалила је Ау- 
стрија Русији тиме. што јој је два пута 
заградила пут према Цариграду и према 
Дарданелима, што је Русију посве исти- 
снула са Балкана, н што је припојила 
двије зватуђе српске области Босну и 
Херцеговину.

Али у повјести ништа не пропада. Ова 
лекиија научила је мађарске и руске људе. 
ко|и љубе своју домовину, да потраже 
међусобно зближење. да тако избјегну 
у будуђе посљедицама аустро-њемачког 
издајства.

Ђесарева болест
Под горњим насловом „Национал Цај- 

тунг“ доноси на уводном мјесту извјештај 
сво! бечог дописника у коме се између 
осталог вели:

У згради бечке берзе почело је опет 
од јуче да трешти. Вијести из Шенбруна 
гласе, да је опасно са царевим здрављем, 
и у овом тешком тренутку забринутости, 
сваком је довољно јасно, шга значи цар 
Фрањо Јосиф за монархију и свијет, и 
какав тежак губи гак би се осјетио у слу- 
чају његове смрти.

У лицу сиједога монарха нестао би из 
садашње наше епохе један еминентни 
фактор мира. Још би била ова сређа у 
овој несређи, шго царев пријатељ и ње- 
гов савезиички друг. цар Вилхелм, исто 
је тако прожет схватањем овог узвише- 
ног владарског позива, да сачува својој 
држави пЈ го је могуђе дуже и часно бла- 
гослове мира.

Што се пак тиче личности аустро- 
угарског престолонашљедника, надвој- 
воде Фрања Фердинаида, може се ређи, 
да у том погледу лебди испред нас 1едан 
велики знак питања. Ми смо гледали 
падвојводу Фрања Фердинанда за вријеме 
двије кризе, како се храбро и активно 
умијешао, и го. у анексиону кризу 1908. 
године, и за вријеме велике ратне опас- 
ности са Руси1ом године 1913.

Године 1908. отклоњено је оно по- 
шљедње и најгоре тиме, што се биоград- 
ска влада безусловио повукла. којем по- 
влачењу дат је видан израз у томе, што 
се тадашњи српски престолонашљедник 
одрекао права на нашљедсЈво прњест .ла. 
Како год се пак догађаји одиграли и 
развили у случају цареве смрти, једно 
знамо сигуно, а то је, да цар Фрањо 
Јосиф жели мир, међутим од његовог 
нашљедника тек ако се смијемо надати. 
да ђе и он можда кренути истим миро- 
љубивим путем свога претходника.

У дубину душе надвојводе Фрања Фер 
динанда само је њих мало до сада могло 
да сагледа, па и га) мали број умио је 
да ту тајну сачува, и да иикоме о томе 
не говори.

У данима ове забринутости о томе го- 
воре много и у привредним круговима 
монархије, а и по падању курса и акција 
вили се најбоље шта би за Европу зна- 
чила смрт овога фактора мира, као што 
је цар Фрањо Јосиф.

Дошле би нове бриге, нови нереди, а 
ово страховање веђ се види и у томе, што 
су бечки и будимпештански банкарски 
кругови одлучили. да не узимају учешђа 

сторски испунио своју задађу. Шведска 
читалачка публика, имајуђи веома тачпу 
представку о српском племену у опште 
и посебно о Ирној Гори, може имати по 
том преводу јасну и довољпу представку 
о тој народности о њеној слободи и крви. 
Г. Јеисен превео је два дјела. Прво :е 
бесмртно дјело великога српског пјесни- 
ка и заједно с тим Црногорског Владике 
Петра II Пејгровиђа Његоша — „Горскми 
ВђнецЂ“. Друго је поема познатог срп. 
хрв. пјесника Ивана Мажураниђа „Смерп> 
Смаилљ-аги Ченгича“, ко|а се броји у једно 
између најбољих књижевних дјела југо- 
словенске поезије. Превод „Горскаго В ћн- 
ца“ постао је тим веђма савременији, што 
је у новембру 1913 г. српска нација пра- 
зновала стогодишњицу од дана рођења 
Владике Петра II.

Преводима су написани иретходни члан- 
ци о Његошу и Мажураниђу, који дока- 
зују дубоко и темељито познавање пре- 
водиоца с тим ауторима. Биографија Ње- 
гоша подијељена на четири глане обу- 
хвата више од двадесет великих стра- 
ница, и даје читаоцу јасну предсгавку о 
том борцу за славенску идеју и слободу 
своје малене легендарно-херојске отаџби- 
не. Не улазеђи у подробпости, он у оп- 
штим цртама износи биографију Владике 
Црнорског, црта његов наравствени об- 
лик, даје 1оглед његовог литерарног рада 
и врсту главног његовог производа — 
„Горскн Вијенац". Из многога се видп. 
да је преводилаи дјело проучио а ЈопсЈ. 

у новом босанском зајму, а и у Бечу су 
се мудро задовољили тиме, да само са 50 
мчлиона партиципирају у новом бугар- 
ском зајму, јер нико не зна како ђе из- 
гледати у свијету, када више не буде 
Фрање Јосифа. коме је веђ 84 године, и 
који сада болује од запаљења деснога 
плуђног крила. Прође ли пак ова бура, 
и покаже ли се, да је ова опрезност била 
сувишна, у колико ђе тада биги боље и 
за Аустро Угарску и за европски мир.

Поводом погибије Павла Вучиниђа
Биоградска „Самоуправа“ пише: Стра- 

шна погибија Павла Вучиниђа једног од 
најугледнијих Срба у Скадру. V сред би- 
јела дана, пред очима органа међународ- 
них трупа, у непосредној близини њихо- 
вих касарни, врло карактеристично оир- 
тава, и јасним бојама премазује дјело, 
које је Јевропа створила у једном гре- 
нутку слабости, трудеђи се да га покри- 
је принципом народности. који је до сада 
не само она. кад год је могла диктовати 
своју вољу, ногама газила, него и који 
је права иронија нарочито за цјелокупан 
живог и рад ипицијагора идеје о ства- 
рању аутономне Арбаније. Поред без- 
бројних, веђ показаних смутња, ровења и 
сукоба међу самим арбанским племенима, 
поред зликовачких упада у Србију, који 
јасно обиљежавају потпуну неспособност 
становнпка нове државе за правилно и 
здраво државно уређење, Јевропа стојп 
данас пред једним јавним, језовитим зло- 
чином, који у страшној слици представ- 
ља положај оних, који по вољи судбине 
као неарбанаси, морају да живе у арбан- 
ској држави. Јер, кад се овако страшне 
ствари могу догађати у сред великог ар- 
банашког града, у коме држи власт ме 
ђународна, јевропска војна миснја, кул- 
турни свијет лако ђе себи представиги 
слику положаја, у коме Хришђани у Ар 
банији, по градовима у којима управљају 
арбанске власти, а иарочито по селима 
шумама и путевима, гдје нема никакве 
власти, морају проводити дане!.. Та сли- 
ка и сувише рјечито говори колико је 
Јевропа погријешила кад је декретовала 
аугономију земљи, у којој тридесет про- 
цената мушког становништва гине од 
страшне крвне освете...

У таким приликам«, није никакво чудо 
шго се Епирци боре на живот и смрт 
да би се спасли од ужасна положаја, 
коЈи им намеђе воља Европе по обзирима, 
не правде и човјечностп. него њенога вла- 
ститог комодитета. Велике Силе желе, по 
сваку цијену, да избјегну прекид међу 
собом, и за то један дио Епнра, са ста- 
новништвом јелинске расе. мора да савија 
врат под јарам крвожедних Арнаута. Оне 
нијесу кадре лати Епирцима ни сјенку од 
каквих гарантија за безбједност њихова 
имања и живота. Оне ђе „савјетовати“ 
Арбанији, да Епирцима обезбиједи нај- 
елементарније погодбе за живот и оп- 
сганак. А Арбанци ђе веђ послушати те 
савјете — као што су и до сада слушали. 
И у Арбанији ђе се. не по сили и логици 
догађа;а, него по слабости Јевропе, и 
даље нештедине лити људска крв. Вије- 
сти парискога „Тетр$и-а са епирских стра- 
на и сувише јасно наговјештаваЈу, чему 
се јевропски свијет има надати од арбан- 
ске државне уираве. Оне оцртавају саме 
ужасе, које остављају за собом арнаутске 
разбојничке банде...

Јевропа ђе имати кад да размишља о 
посљедицама своје погрјешке, а неодо 
љива логика догађаја чиниђе своје. По- 
уздано је, међу тим, да од зла добра 
бити не може, и да ауторитет јевропске 

и сасвим се с њим упознао. Има у њега 
и недостатака. незнатних испуштања, но 
то су праве ситнице, н. пр. он катего- 
рички доказује, да је Иван Црнојевиђ 
„установио на Ободу штампарију 1493. 
године**.

Ако је пак вјероватно, да је штзмпа- 
рија била на Ободу, премда још је то 
и не доказано, али је сасвим неистинито, 
да је он њу основао 1493. г., јер је го- 
дина њеног оснивања сасвим непозната. 
Даље он говори. да Је „Црна Гора фак 
тички била слободна територија. која је 
тек по имену а не у ствари признавала 
турску власт“. У томе је и ствар, да није 
призиавала! Кад би признавала. Турци би 
се старали њу покорити. а штосуТурци 
и Аустријанци по некада називали њу 
вазална земља покорна Султану, још се 
то ничим не доказује. А сами Црногорци 
никада нијесу признавали турску власт. 
Но све су то мале опаске погребите само 
специјалисту. Н. пр. он цитира ријечи Н. 
8ћ’е&ћЧха, да владика „имао |е више ува- 
жења, него ми обично рачунамо. да ду- 
гујемо двадесетосмољетном човјеку.“ Те 
ријечи изговорене 1841. г. јасно доказују 
то, да се владика родио 1813. г. Међу 
тим д*»  сада то свједочанство није се у 
зимало на пажњу. Интересантно, да у 
чланку о Његошу он уноси свој превод 
пјесме Краља Николе „На гробу П. II. Пе- 
тровиђа Његоша-, сасвим лијепи и лаки. 
То је прва пЈесма Краља Николе. преве- 
дена, ИЈош тако сређно на шведски језик. 

вол>е апсолутно не може ништа добити 
од солуција. којима је та воља, за по- 
сљедње двиЈе године, усређила балканске 
народе и државе.

Хроника
Разочарани пријатељи Арбаније. Био- 

оградска „Самоуправа“ пише: Беч је уз- 
рујан. Бечки универзитег опет је прире- 
дио једну од својих екскурзија у туђину, 
па су овога пута пловили излетници Ја- 
дранским Морем луж албанске обале у 
намјери да иоходе Драч. Универзитетски 
професори, студенти и даме из наЈотмЈе- 
нијих бечких кругова хтјели су, да се 
поклоне владаоцу албанске државе, коју 
је створила Аустрија потрошивши на дар- 
мар у њој досада по милијарде. Лађа је 
присгала у јадном драчком пристаништу 
и излетници су узбуђено чекали онај ве- 
лики тренутак, кад ђе лицем у лице по- 
гледати Виљема. Али шго се све не дого 
ди? Албански владалац није примио оду- 
шевљену гомилу, која је дошла из далека. 
веђ |е излетницима речено, да је влада- 
лац пред сам њихов долазак морао оша- 
хати. јер има пуне руке посла с органи- 
зацијом милиције. Разочарење бечких по- 
сјетилаца било је гако савршено, да их 
ни|е могло развеселити ни присуство дво- 
јице истинских албанских министара, који 
су дошли на палубу лађе да их утјеше. 
Лађа се, дакле. кренула из Драча и на 
њеној палуби дуго се говорило само о 
томе. како цвијету бодрих Бечлија није 
била дата ни за пола милијарде прилика 
да разгледају новог албанског владаоиа.

„Наје ФраЈе Пресе“ с муком потлачује 
свој I њев због ове поруге, коју |е дожи- 
вио бечки универзитег, јер је његов рек- 
тор био међу онима. који „су хтјели за- 
вирити у државу која тек ниче“, и у тој 
љутини измакло јој Је значајно признање, 
да албански владалац не би био ностао 
аустријанскијим, да је примио ректора 
бечког универзитета и његово друштво и 
да је изустио неколико риЈЧи захвалности 
аустро-угарској монархиЈи.

Овај је догађај у толикс вреднији па- 
жње, што |е албански владалац био уна- 
пријед обавијештен о доласку излегника, 
и да је до одбијања пријема бечкога 
друштва дошло пред самим састанком у 
Абацији гдје се аустро-угарски министар 
спољних послова савјетуЈе с италијалским 
о Арбанији.

Дневник
Вратио се на Ријеку. Његово 

Величанство Краљ вратио се у по- 
недјељник по подне на Ријеку.

Отпутовали у иносгранство. 
Њихова Краљевска Височанста На- 
сљедник и Насљеднииа отпуговали 
су прекјуче у иностранство.

Продужила рад. Народна Скуп- 
штина јуче је продужила рад, који 
је био прекинут због ускршњих 
празника.

Измјене у Влади. Г. министар 
унутрашњих дјела Лабуд Гојнић и 
г. министар просвјете Мирко Ми- 
јушковић иступили су из Владе и 
стављени су на расположење, а на 
њихово су мјесто постављени: за 
министра унутрашњих дјела народ- 
ни посланик г. Саво Вулетић и за

Што се тиче самог превода, то треба 
призмати, да је успјешан. Написан г. Јен- 
сеном 1890. г.. он га је поднио Швед- 
ској Академији Наука, и те је године зан> 
добио награду друге премиЈе. Мотиви- 
шуђи ту награду, тадашњи секрстар Ака- 
демије Наука др. С. Д. аћ \\'јгбеп ппсао 
,е: „Б оитга^е Зе М. Јепбеп а &е тшић- 
еибетеп1 сотраге ауес Гоп^јпа! е! бе Фб- 
ћп&ие раг ипе јјс1ећ(б, ипе бгисИНоп е1 ип 
&ОП1 циј 1иј оп1 теп(6 1а гесотрепСе биб 
тепћоппее“.

И заиста тачност превода је ријетка; 
многа су мјеста преведена сасвим бук- 
вално. Нревод је разм ера оригинална. 
т. ј. стих десетосложни без риме. Слич- 
ност српског и шведског језика у богаг- 
ству једносложних и уопште кратких ри- 
јечи допустило је преводиоцу свуда са- 
чувати не само тачно препошење смисла 
оригинала, веђ и количину редова — сти- 
хова, и толико на једном мјесту (стр. 56. 
сгих 538) мјесто једног стиха оригинала 
дошла су два у преводу.

Свуда, гдје преводилац ма и одстуна 
мало од буквалног превода, он у при- 
мЈедби даје и буквални превод.

Стих је свуда чудновато лак и глатак, 
мјестимице изразит и буЈан.

Превод је снабдјевен опширним комен- 
тарима, гдје се у главном саопштавају 
коментари М. Решегара. Некада прево- 
дилац исказу.е својс мишљење. п. пр. см. 
стих 163 и друг.



министра просвјете потпредсједник 
Скупштине г. Гаврило Церовић.

Јуче је у Народној Скупштини 
прије пријелаза на дневни ред про- 
читан Краљев указ о наименовању 
нових министара.

Заклетва министара. Прекјуче 
прије подне положили су у Двору 
пред Његовим Величанством Кра- 
љем а у присуству предсједника 
Владе нови министри заклетву.

Нови потпредсједник Скупшти- 
не. Данас је Народна Скупштина 
изабрала, на мјесто г. Гаврпла Це- 
ровића, који је постао Министар 
Просвјете, за својега потпредсјед- 
ника г. Михаила Ивановића, на- 
родног посланика, бив. министра 
унутр. дјела. Г. Ивановић је добио 
огромну већину гласова присутних 
посланика.

Допутовао. Г. Лазар Мијушко- 
вић, наш посланик у Биограду, до- 
путовао је јуче на Цетиње.

Убица Павла Вучинића. Нак- 
надно је утврћено, да је честитог 
и челичног скадарског српског пр- 
вака Павла Вучинића убио редовни 
иолициски наредник, потпомогнут 
од његовога брата тајнога поли- 
цајца, којега је Павле ранио. Оба- 
два зликовца успјели су да умакну 
из притвора иснред очију међуна- 
родних власти у Скадру!

Парастос. Цетињско грађанство 
одржало је у прошлу недјел^у па- 
растос за покој душе Павла Ву- 
чинића. Истога дана био је пара- 
стос и у Подгорици, који је прире- 
дило тамошње грађансгво. У Под- 
горици је поводом убиства Павлова 
одржан и јавни народни збор, на 
којем је осуђено ово убиство.

Мио гост. У нашој пријестоници 
од ономад борави г. др. Ј. Смо- 
длака, уредник спљетске „Сло- 
боде“. Г. Смодлака дошао је да 
ноходи својега брата ннжињера, 
који је чиновник нашега Министар- 
ства Грађевина. Желимо одличноме 
хрватскоме родољубу г. др. Смод- 
лаки пријатан боравак у нашој 
средини.

Претрес буџета. Јуче је у На- 
родној Скупштини отпочео претрес 
у начелу приједлога буџета за 1914. 
годину. Извјестилац финансиског 
одбора посланик г. Ј. Спасојевић 
прочитао је одборски извјештај, у 
којем се, поред осталих, налазе и 
ова излагања:

„Проучавајући наше финансије, 
Финансијски Одбор је дошао до 
врло неповољних резултата о њима, 
до констатације, да се до сада, а 
нарочито у посљедње вријеме на- 
шега државног живота, финанси- 
рало без рачуна, без потребне кон- 
троле, без икакве државничке фи- 
нансијске мудрости тако, да смо ми

Кад и кад даје обЈашњење ријечи не- 
познатих голико неславенима, ријечи у 
Решетара необјашњених н. пр. „сгпо^ог- 
сег“. Осим Решегара он износи мишље- 
ња и других испитивача, н. пр. проф. 
Нјагпе, КЈГ8(е, М. Георгевича и друг. То 
показује, да је у распореду аутора била 
велика литература предмета, и да се он 
њом умио користити.

Свега превод обухвата 147 страница и, 
као и оригинал 2819 стихова.

Преводу поеме И. Мажуранића „Смертљ 
Смаил-аги Ченгича*  додат је невелик чла- 
нак о Мажуранићу и његовом умотвору, 
свега непуних 8 страница. За тим долази 
сами превод, који је свабдјевен опшир- 
ним коментарима.

Као и превод „Горског Вијенца*  пре- 
вод Мажуранићевог спјева успјешан је, и 
њим доказује вјештину преводиочеву, да 
влада стихом и да је сасвим познат с 
оригиналом.

Књига је издана раскошно. То је књи- 
га без сумн.е Једна од успјелих трудова 
г. Јенсена и допринијела му је потпуно 
утврђену славу међу шведском интели- 
1ентном публиком.

И ми смо дужни двојином поздравити 
радњу тог труда и радовати се. што на 
далеком магловитом сјеверу има срца, 
које куца унисоно — с више тонова са 
срцима бораца за словенску идеју и сло- 
боду! Орл. 

економски доведени до једнога кри- 
тичног стања.

Непродуктивно трошење државне 
имовине проузроковало је сталне 
дефиците и довело наше финансије 
до оваквог стања, коме је тешко 
паћи лијека, а што је како-тако 
одржан биланс, има се приписати 
зајмовима, који су покривали те де- 
фицити, супсидијама и т. д.

Нрошли ратови, проширивши на- 
шу Домовину, изазвали су пове ра- 
сходе, који су се такође тешко ода- 
звали на нашу финансијско-економ- 
ску моћ и завршили новим теретима, 
које је наш народ морао издржати.

Резултат оваквога финансијског 
стања, које је Кр. Влада затекла, 
када је узела управу земље у своје 
руке с једне стране, и, с друге, тро- 
шкови изазвани око уређен>а нових 
крајева, а нарочито око издржавања 
војске ради одбране наше граиице, 
био је тај, што је Кр. Влада, не- 
могавши успоставити буџетску рав- 
нотежу, поднијела Народном Пред- 
ставништву Предлог Буџета за ову 
годииу са једним великим дефи- 
цитом.

Зато. у циљу побољшања нашега 
економско-финансијског стања те и 
што бржег постигнућа буџетске рав- 
нотеже, неодложно треба присту- 
пити радикалној реорганизацији на- 
ших државних финансија и поста- 
вити их па здраву и рационалну 
основу; треба завести порески си- 
стем заспован на начин пропорци- 
оналности, приступити класифика- 
цији земљишта и завести строгу 
финансијску контролу.

Дал^е, још у овом сазиву треба 
реорганизирати и Главну Државну 
Контролу, а у смислу чл. 171., 172., 
и 221. тач. 5. земаљског Устава, 
јер досадањи њен рад не одговара 
тачиим наређењима чл. 173. земаљ- 
ског Устава.

Осим тога ваља неодложно при- 
ступити преустројству наше војске 
и ријешењу официрског питања, као 
год реорганизацији и ријешењу и чи- 
новничког питања у опште за све 
струке државне управе, јер водити 
чиновничку политику по досадањем 
начину апсолутно је немогуће и опа- 
сно ио најбитније државне интересе.

За уређење ових питања, по сви- 
ма струкама, обавезно треба доба- 
вити специјалисте и ипструкторе у 
колико их ми небисмо имали.“

Напад Арнаута. При закључку 
листа стигла је вијест, да су Арна- 
ути јутрос извршили напад на нашу 
границу. Нападачи су одмах енер- 
гично сузбијени.

Несрећан случај. Анђе, ћерка 
Стева Ноповића нашг суграђанина 
извршила је ноћу између 14 и 15 
о. м. самоубијство. Како се сазнаје, 
повод је убијству трагична смрт 
пок. П. Вучинића са којим је по- 
којница била вјерена.

Лијепо вријеме. Послије крат- 
котрајие кише од два дана опет је 
наступило дивно прол>етње вријеме, 
које је веома корисно за пољске 
радове.

Прилог. Госпођа Гиле Н. Татар при- 
ложила је, приликом смрти њеног до- 
брог мужа Ника, фонду сиромашних уче- 
ника основне школе у Бару 20 перпера.

Школски одбор племенитој госпођи 
на овом дару изјавЈБује овијем најтопли- 
ју благодарност.

Америка и Мексико
Чудновата иронија судбине!
Вилзон мора да ратује!
Најмирољубивији међу данашњим др 

жавним поглаварима, један од најодлуч- 
нијих противника империјализма, велики 
апосгол међунгродног братства. органи- 
зује сад ратни поход против једне су- 
сједне земЈБе!

Додуше. у посланици ко:а је упућена 
Конгресу Вилзон вели да је и сад про- 
тивник рата који му је одвратан; он не 
мисли да ратује против мексиканског на- 
рода; сјеверо-американска флота покреће 
се само против једног узурпатора који 
се назива предсједником мексиканске ре- 
публике.

Ако је тако, онда Вилзон не ратује про- 
тив Мексика, већ за ослобођење Мексика.

Геверал Хуерта је однсга узурпатор; 
на положај предсједника он Је дошао 
разбојнички, на томе положају он се по- 
нашао разбојнички.

Мексико је једна несрећна земља у 
којој нема реда. једна земља у којој су 
политички преврати посгали нормална 
појава.

Само је Порфиријо Дијац био успио 
да извјесно вријеме одржи ред у земљи, 
али по цијену страховитог апсолутизма.

Морао је пасти. Земљу је обузеб по- 
жар револуције, Дијац је нокушао да га 
сузбија, али без успјеха — и морао је 
побјећи из земље.

Насљеђује га Мадеро, један од вођа 
револуционарног покрета. Ред, међутим, 
није могао бити васпостављен: приста- 
лице старог предсједника организују ре- 
волуци|у.

Извршен је и покушај да се Мадеро 
насилно збаци; покушај је успио.

Мадеро ,е ухваћен, везан и послан у 
затвор. Није стигао до затвора: убијен 
је на путу.

Послије Мадерова убиства, настало је, 
међу вођама побуњеника, отимање око 
предсједничког положаја. Побиједио је 
„генерал“ Хуерта.

Ред оиет није могао бити васпостав- 
љен! Организована је нова реболуција! 
Настала је нова, крвава борба између 
предсједника и побуњеника.

Побуњениии, које предводи некакав 
генерал Вила. имају извјесних успјеха; 
они су одржали извјесне побједе над 
Хуертиним трупама и освојили су нека 
важнија мјеста.

Шта граже побуњеници? Они неће 
Хуерту; они хоће новог предсједника, 
н. пр. „генерала*  Вилу.

Хуерта је разбојник. Вила, међутим, 
НИЈе бОЈБИ.

Вила је, прије кратког времена, био 
позвао у свој стан једног енглгског по- 
доданика и убио га. Баш у томе моменту 
посјећује га један новинарски дописник. 
Вила се у разговору показује тако хладан 
као да ништа ни|е било!

Мексико је једна несрећна земЈва у ко- 
јој убити није ништа! Врло плодна земља, 
она је осуђена да стално буде позорни- 
цом нереда и убистава.

Не може се. изгледа, сама умирити. 
Али велико је питање шта би се могло 
постићи и каквом страном интервенцијом.

Интервенција је ипак постала неизбје 
жна и она је пала у дио баш Вилзону!

Вилзон није хтио признати Хуерту. Он 
вели да га не може признати зато што 
се Хуерга докопао власти на један немо- 
ралан, на један страшан начин.

Сасвим је ириродно да се осјећање 
једлог културног човјека, као што је 
Вилзон, мора бунити против варварских 
манира једног Хуерте.

Међутим. главни мотив Вилзонов пије 
у томе. Вилзон гони Хуерту поглавито 
због тога цјто је Хуерта непријатељ аме- 
риканске индустрије. Својим доласком на 
власт Хуерта је покварио рачуне неких 
великих индустријских компанија Сјевер- 
не Америке.

Стога Сједињене Државе не могу при- 
знати Хуерту све лотле док не прими 
њихове услове. И стога оне помажу буну 
против Хуерте. И стога оне сад преду- 
зимају ратну акцију против њега (акцију 
којз ће се, можда ограничити на блокаду 
мексиканских обала).

Енглеска је такође заинтересована у 
Мексику. Она се према Хуерти не држи 
непријатељски; њена се политика разми- 
моилази с политиком Сјелињених Држава.

Али, како новиие саопштавају. Енглеска 
неће ништа предузимати; она ће се огра- 
ничити на улогу „заинтересованог по- 
сматрзча*.

Заинтересоване су у Мексику још и 
Њемачка и Француска. Како ће се оне 
понашати, имамо тек да видимо. „Одјек“.

Вјера у хероје
У духу идеала Југоеловенства ванредпо 

добро уређени спљетскн лист «3астава • шшго:
«Већ нам је додкјало непрестано истицаље 

славенске мекоће, већ нам је доста славенског 
гостопримства и гостољубства, што ево раз- 
гласисмо Европом ми, а још внше неприја- 
тељи наши. Нек престане вјечно истицаше 
славенске песлоге, коју дневно наглашујемо 
сами, налазећи ју свугдје и бацајући на љу 
сву кривипу свију несрећа нашнх.

Зар збиља мора да утонемо у властитим 
погрјешкама, зар хоћемо да завлада нама 
летаргија, створена тиме што смо увјеренн о 
својој слабоћи, и не вјерујемо у јакост своју?

Га чему нстицатн нашу неслогу, кад су 
други, данас велики пародп, много песложнији 
били. чему нстицати пашу доброгу? Та ко 
је песложнијп био од талијанског народа 
раскомаданог у ситне државице, што су се 
међусобно клале, док је у љиховој средини 
бјеснила стољетна борба родова и класа>.

Опда говори о херојима и свпјетлим ноја- 
вама из наше нрошлости, па завршава:

«Ево вјере у наше херојо, вјерујмо у њу, 
вјероваћемо у себс, јср су они емананција 
наше снаге, која је можда сад прикрпвена, 
али која је ту, да онет нровалн вулкапском 
моћи, која ствара епохе, вјекове.

Народ смо гусара. ускока и хајдука, па- 
род снаге и одважности, народ што сгвори 
дивна дјела, што показа сву снагу своје душе, 
нмпулзивну и геволунијопарну, што краљев- 
ства ствара и обара у нрах гиране.

Дрхгали су пред нама они, што се дапас 
тако јакн нриказују, опи, што створише себи 
вјеру у прошлост своју, док ју ми створити 
не знамо и нећежо.

Заборављени леже иаши хероји, презрони 
они, који су можда једини вриједпи, да их 
мн, пгго вјерујемо у сиагу напго душе, обо- 
жавамо кано хероје».ТЕЛЕГРАМИ

Енглвски краљевски пар у Паризу
Парнз, 12. априла

Прије него што је оставио Фран- 
цуску, енглески краљ и г. Поен- 
каре измијењали су срдачне теле- 
граме. — Бечки Кор. Биро.

Лондон. 12. априла
Краљевски пар стигао је синоћ 

у Лондон. — Бечки Кор. Биро.

Ввлике Силе и епирсно литање.
Атнна, 12. априла.

Министри од шест Великих Сила 
предали су данас г. Венизелосу 
споразумно састављену ноту као 
одговор на грчку ноту од 22. ја- 
нуара. Венизелос је изјавио да ће 
грчка влада одмах издати наређе- 
ња да се нанусте дијелови Епира 
које још заузимају грчке трупе. — 
Бечки Кор. Биро.

Атина, 13. априла
Атинска Агенција јавља да је 

Влада јуче наредила војним вла- 
стима у сјеверном Епиру да одмах 
одмах нанусте тај краЈ. Тако је 
започело напуштање Епира, које ће 
се завршити кроз неколико дана.
— Бечки Кор. Боро.

Драч, 14. априла
Увјеравају да су ријешене раз- 

мирице у Епиру, осим на неколико 
мјеста. — Бечки Кор. Биро.

Атнна, 15. априла
Атинска Агенција саопштава да 

је напуштање Сјеверног Епира од 
стране грчких трупа погпуно извр- 
шено. — Бечки Кор. Биро.

Болест Франца ЈосиФа
Беч, 12. априла

Нема никакве битне промјене у 
објективном стању Франца Јосифа. 
Стање снаге и срца нотпуно задо- 
вољава. — Бечки Кор. Биро.

Беч, 13. априла
Према синоћњем билтену, појавс 

катара остале су без промјене. Апе- 
тит, опшге стање и рад срца не- 
престано добар.

Надвојвоткиња Марија Валерија 
отпутовала је данас послије подне.
— Бечки Кор. Биро.

Беч, 14. априла
Царево стање добро и без про- 

мјена. Искашљавање обилатије и 
лакше. — Бечки Кор. Биро.

Беч, 15. априла
Царево опште стање и апетит 

задовољавајући. Искашљавање до- 
вољно. — Бечки Кор. Биро.

Беч, 15. априла
Цар је провео добро ноћ коју 

је од времена на вријеме бунио ка- 
шаљ; апетит, снага. опште стање 
задовољавајуће. — Бечки Кор. Биро.

Бсч, 16. априла.
Биљтен о царевом здрављу каже 

да су знаци сувог катара још без 
промјене; срце добро, а апетит и 
опште стање не задају никакве 
бриге. — Бечки Кор. Биро.

Муслимани у Србији
Биоград, 12. априла

Г1 олузванична „Самоу11 рава “ у 
уводном чланку констатује да исе- 
љавање муслимана из нових срп- 
ских крајева узима све веће размје- 
ре, и ако им власти признају њихову



вјеру, право, обичаје и т. д. и при- 
знају им заштиту као доказ овог 
тврђења. Полузванични орган каже 
да се велики број муслимана изја- 
вио једном вишем представнику 
власти, потврђујући да нијесу била 
изведена насиља на њихову штету 
од стране власти, али да признају с 
друге стране, да се не могу навикну- 
ти на ново стање ствари и на нове 
обичаје, изјављујуђи да их всже вје- 
ра и оданостпрема калифату. „Сал\о- 
управа“ изводи овај закључак да 
су муслимани веђином надахнути 
консервативним духом. Што се тиче 
хуманитарности, полузванични ор- 
ган жали њихов одлазак, пошто ће 
у својој новој средини бити сма- 
трани за странце. — Биоградскг 
Пресбиро.

Нови ренрути
Бнограх 13, априла 

Јутрос у десет сати, са уоби- 
чајеним церемонијалом, заклели су 
се Краљу, Отаџбини и Застави нови 
рекрути који су, као што је познато, 
дошли из нових крајева и чији је 
долазак био најтоплије дочекан од 
стране грађана. Краљ, Насљедник 
Александар, принц Ђорђе, Мини- 
стар Војни и сви виши официри 
били су присутни овом чину. — 
Биоградски Пресбиро.

ј- Фејервари
Валсе, 13. априла

Умро је бивши угарски министар 
предсједник Фејервари. — Бечки 
Кор. Биро.

Итапијанска ескадра
Драч, 14. априла

Јуче је стигла у Драч италијан- 
ска ескадра под командом Војводе 
од Абруца којега је књаз примио 
у аудијенцију. — Бечки Кор. Биро.

Драч, 15. априла
Талијанска ескадра отпутовала 

је. — Бечки Кор. Биро.

Оружани сукоб Сједињених Држава 
Америчких и ГЛексика

Вашиигтон, 14. априла
Министри Брасилије, Аргентине 

и Чилиа понудили су услуге од 
стране својих влада за ријешење 
мексиканског питања. Предсједник 
Вилсон примио је ову понуду. — 
Бечки Кор. Биро.

Вашигтон, 16 априла
Хуерта, предсједник Мексика, при- 

мио је без резерве принцип о по- 
средовању ради споразума. — Беч. 
Кор. Биро.

ЦрвЕна Књига
Беч, 15. априла 

Објављена је Црвена Књига. — 
Бечки Кор. Биро.

Аустро-угарски буџет
Будимпешта, 15. априла

Заједнички буџет изнесен је да- 
нас пред делегације. Цјелокупни 
расходи износе 586 милиона; осим 
тога тражени су нарочити кредити 
у износу од 182 милиона, од којих 
81 милион представља квотни дио. 
Делегације су веђ изгласале кре- 
дите за развитак војске, као и кре- 
дите за флоту уз нови изванредни 
кредит од 42 милиона. У свему 427 
милиона који су расподијељени на 
идућих пет година и одређени у 
првом реду за грађење и обору- 
жање четири дреднбта, трију кр- 
старица, шест торпиљера и два 
дунавска монитора. — Бечки Кор. 
Биро.
Њихова Кр. Височанства Насљедник и 

Насљедниковица.
Трст, 16. априла,

Њихова Краљевска Височанства 
Црногорски Насљедник и Насл>ед- 
никовица стигли су синоћ овамо и 
отпутовали за Беч, гдје ће Њ. Кр. 
Вис. Насљедниковица посјетити је- 
дан санаториј. — Бечки Кор. Биро.

Делегације
Бсч, 16 априла 

Делегације су отворене. — Бечки 
Кор. Биро.

Кад ће Аустрија добити ЛовЋен?
„Новое Звено“ пише:
„Аустрија опет кези зубе на Ловћен. 

„Милитерише Рундшау*  лист близак ау- 
стријском министарству војном разгоро- 
падио се на политичаре са бечког Бал- 
плаца, што су пропустили згодан трену- 
так,тесе нијесу докопали црногорске горе 
Ловћена, стратегијске позиције, која го- 
сподари над црногорском пријестоницом 
и аустријским пристаништем которским.

Мастан залогај, нема спора, и го тако 
мастан, да аустријски Бизмарци заборав- 
љају, како ће се о ловћенско стијење 
разбити Тројни Савез, јер Италија, наг- 
нана силом својих животних интереса, 
неће допустити да Ловћен са својим не- 
приступачним висовима постане у рукама 
аустријским неосвојивом основицом ау- 
СГРИЈСКО! бродовља.

О Црној Гори не греба ни говорити. 
Зар би Црногорци могли уступити Лов- 
ћен који је срастао са срцем и душом 
свакога од њих, ову стражу српске сло- 
боде пјесника Петра II. Његоша? Из 
српских руку Ловћен може бити истргнут 
тек онда, кад се од костију српских 
горштака подигне други — Ловћен“.

1/1з аустриске војске
— Мучење босанскнх војннка у Марнбору —

„Словенски Народ“ доноси опсежан 
чланак под насловом „Мучење војника у 
Марибору-, у коме се говори о неснос- 
ним приликама, у којима живи момчад 
код неких чета, па се онда дословно вели:

„Прије мјесец дана дошао је у Мари- 
бор један батаљон босанских пионера. 
Момчад је већином хрватска, подчасници 
и часници су већином Нијемци. Како је 
ти.м војнииима, то говоре чињенице. На 
вјежбалишту код Драве недавно је један 
полчасник шаком тукао једног војника 
по глави и затиЈвку тако. да се момак 
срушио. Другоме је опет подчасник дао 
налити студене дравске воде за врат, а 
трећега је тукао лопатом. То је виДЈело 
више особа, које су сваки час спремне 
пред судом под заклетвом исказати, 
како муче војнике. То је само нешто. 
Што се још све друго догађа дома, у 
касарни — то од грађанства не може 
нико видјети. Наша је дужност, да се 
заузмемо за прогоњене војнике у опште 
а за војнике пионерског батаљона у Ма- 
рибору напосе, јер су ти војници наша 
браћа по крви. Та нијесмо ваљда и ње- 
мачкој Африци*.Мисли

Ниједан змијин ујед не може бити та- 
ко оштар и огрован као дјечија неза- 
хвалност. Шекспир.

Ништа није дражесније но видјети матер 
с дјететом на руци, нити је шгадостојан- 
ственије него видјети матер међудјеиом. 

Гете.
Дјеца виде у својим родитељима прош- 

лост а ови у својој дјеци будућност. И 
ако родитеЈви више воле своју дјецу то 
је жалосно али није неприродно. Ко не 
воли више своје наде него ли успомене? 

Кетвеш.
Какви смо ми, таква су и наша дјеца. 

Хердер.
Покажите ми мајку, па ћу вам рећи 

будућност. Наполеон. 

Забавник
По 12 прстију и на рукама и ногама. 

„Матен*  извјештава о чудноватој игри 
природе. Прнје неколико дана доведен је 
на париску медицинску школу млади неки 
Пус, који је сигурно једини човјек на сви- 
ету, који има и на рукама и на ногама 
по 12 прстију. Овај младић је 16-годишњи 
Бертман. Небројени његови прсти су до- 
душе изванредно малени али су но свему 
развијени, те имаду нокте. Младића не 
смета овај изванредан дар природе ни 
најмање и ако се њиме не зна нипошто 
користити. Љекари су истраживали гене- 
алогију овога човјека, али ннјесу могли 
ништа наћи. што би оправдало претпо- 
ставку да је овакво што насљедно.

Бранител> Нероиа. Њемачки учеЈБак 
Христнјан Хилсен држао је недавно V ар- 
хеолошком лруштву у Риму предавање 
о Нереновој палати, па је том приликом 
утврдио, ла никако не стоји легенда, по 
којој је Нерон дао запалити Рим. ла може 
уз лиру опјеваги пожар. Палата Неро- 
нова за владу није израђена, по његовом 
мишљењу у оно вријеме. него касније. 
Хилсен се осврнуо н на хипотезу уче-

њакз Паскала који је тврдио да су по- 
жар подметнули хришћани, који су онда 
у свом фанатизм^ били у таквом одно- 
шају према држави као данас анархисти 
и нихилисти. По ц»еговом мишЈБењу ни- 
јесу криви нити хришћани, него пуки слу- 
чај. — Карактер је Нерона међутим по 
мишЈвењу већине учењака и паметнијих 
глава од Хнлсена био ипак такав, да се 
може сматрати утврђеном истином да је 
Рим запаљен по Нероновим људима, а 
сигурно на његову, ако можда и директну 
жел.у или налог.

Државнс мелиорације у Русији. Како 
се Јавља из Петрограда, министар је но- 
љодјелства Кривоше|ин израдио програм 
мелиорација земљишта у Русши. У Еврон 
ској Русији има 77‘/2 милијона десетина 
земЈБИшта ко>е би гребало нривести кул- 
тури. Одбију ли се тундре у архангелско 
губерни|и, остаје 31'/а милијон лесетина 
необрађеног и за обрађивање сада непо- 
десног земљишта, а то јетолико, колико 
има у цијелоЈ Њемачкој обрађеног земљи- 
шта. До сада се врло мало учинило да 
се учини го земљиште прикладним за о- 
брађивање. По пројекту министра тре- 
бало би за канализацију, утврду ријечких 
обала и т. д. потрошити до 3 миљзрде 
рубаЈБа чиме би се привело кулгури не 
само сада ненлодно земљишге у Европи, 
него и оно у Сибирији, Туркестану и за- 
какавским крајевима. Укупно би се до- 
било након провођења мелиорација око 
50 милијона десетина земЈБе, а то значи, 
да би се у Русији могло смјестити бар 
толико још становништва колико га има 
Њемачка а да не би било глади.

Американци. У Савезним Државама има 
у шпортским друштвима преко 2,500.000 
младића, 400 000*  их је у друштву води- 
ћа, преко 2 милијона их заслужује новац 
у хиљадама коЈекаквих подузећа и рад- 
њи, каквима се младић у Европи из „бо- 
љих кругова" не би хтно ни приближи- 
тп. У Америци нема одраслијег младића 
који иије у ма каквом шпортском дру- 
штву; исто тако и дјевојке. Самоубиста- 
ва ради несретне љубави или школске 
„тортуре**  нема. Школе основне, средње 
и стручне су крцате. али високе школе 
се слабије похађају него наши универ 
ситети. У седмици се (осим индусгријских 
подузећа) ради нет дана. алн марљиво и 
темељито. Сваки фармер има у кући кла- 
вир, а сваки бољи радник тепихе у сви- 
ма собама. Сваки стан има купаонииу, 
фонограф и, разумије се, телефон. Ко 
зарађује мање од 3000 круна годиш- 
ње, а има више од троје дјеце сматра се 
сиромахом. Сваки Американац иде неђе- 
јбом у цркву. Сенат и нарламенат почи- 
н.у свој рад молитвом, исто тако шко- 
ле и университети па чак и бурза(?!) По 
знато је да и милшардери од времена 
до времена долазе на нредике...

Јуначка смрт. Једна дирљива сцена 
одиграла се ово дана у Лонлону.

Улицама је трчао у највећем галолу 
нонлашени коњ, пред коЈима је све живо 
бјежало.

Један одважан дјечко препријечи му 
пут, збуни га. и умири. Али тог часа на- 
иђоше теретна кола, а како се дјечко 
налазио наслоњен на електрични стуб, 
а кола врло близу прнђоше. то га зах- 
ватише и формално згњечише у изобли- 
чену масу меса и крви.

Брат малог несрегног јунака познаде 
га, и исприча, како је он већ |едном за- 
уставио поплашеног којбв, и за своју 
велику услугу добио малу награду од 
2 пени-а, а овом нриликом ето жртвовао 
је и свој млади живот.

Ма|ка их је једва одхрањивала.

ИЗВОЗНА ФИРМА

ШИВАЂЕ МАШИНЕ
свију система у сви- 
ма величинама и из- 
радама за иородичну 
и заиатску употребу 
по најјефтинијој ци- 
јени нуди на старија

м.
Ј1КОК. ННАОЕС, СЕ8КА

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

 бр. 1о. ,1010Млађи чиновник 
потребан је Првој Никшиђској Штеди- 
оници у Никшићу. Ступити може одмах. 
Услове и документа слати на|даље до 
30. ов. мј. бр. 22. 2.3

ПРОДД ЈЕМ ОДМ АХ
мјесту у општинској кући. катунска улица, 
бр. 35. са цијелпм прибором, који је врло 
добро учуван, као билијар, мермерне сто- 
лове, и т. д.

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

100.000 зрелих коријена смрчевв 
м 1ОПППР ГППР |,а Дуринтору продаје 
И јсЈШОи 11Ј|Јм општинаЖабљачка;пут 
ријека Тара—Дрина—Сава. За ближе у- 
слове обратити се општ. ЖабЈБак, или 
В. Новоселу, наставнику, Цетиње.
бр. 19, 3,3

П.п.бр. 51. 31-50

ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ
Приликом ненадне смрти нашег милог 

и никад непрежаљеног унука, сина, брата, 
сестрића, ђевера, стрица, ујака и т. д.

Ј- Павла К. Вучинића
који паде ол најмљених мучких убица 
Арнаута на бранику српског имена, на 
нрви дан Васкрса 6. о. м. у 8 сати у вече 
у најбол»ој снази — 36-тој годнни, — ука- 
зато нам је велико саучешће са свих 
страна, те сматрамо за дужност да свима 
јавно заблагодаримо.

Благодаримо енглеском пуковнику госп. 
Филипсу, гувернеру Скадра, који за ври- 
јеме спровола постави цијелим путем 
одјељења војске да спријече евентуалне 
мнциденте; и да одаду посљедњу почаст 
земним остатцима милог нам покојника.

Господин ком. Ристо Љумовић обаве- 
зао нас Је на вјечиту благодарност. Јер 
је на глас ла се снрема несрећа до- 
трчао да је спријечи, не гледајући на 
опасност за свој живот; а послије не- 
среће сво|ски се заузео ла се осигура 
живот < сталим укућанима. Свошм савЈе- 
тима, саучешћем и учествовањем на спро- 
воду г. Љумовић нам је ублажио тугу, 
а ли|епн ви|енац. којим окити лијес драгог 
нам покоЈника. био је израз његовог прн- 
јатељства према покошику.

Топло благодаримо Ц. Руском Вице- 
консулу г. Г. Ферклину, на из|ављеном 
саучешћу и послатом заступнику у спро- 
воду у лицу нашег драгог прнјатеЈБа 
г. Јер. Поновића.

Од срца благодаримо г. ком. Сои1аЈ5-у, 
команданту француског деташмана, — 
достојном сину племенитог Француског 
Народа — који још исге ноћи стави одје- 
лење својих војника на расположење ради 
заштите осталих укућан?.

Благодаримо Управи Одбора Црно- 
горске Бапке на изјављеном саучешћу 
и приложеном вијенцу преко своЈе овда- 
шње Филијале. ко|о: |е покојник био пред- 
С|едник Управног Одбора.

Од срца благоларимо грађанима варо- 
ши Цетиња и Подгорице на изјавама 
саучешћа и старању да уписом у сва 
културна друштва очувају трајан спомен 
чов|еку, који их је искрено волио.

Хвала г. г. свештеницима: М. Штиркпћу 
и II. Мреновићу, ко|и чинодјејствоваху, и 
учигељу г. X. Андрићу који се лијепим 
ролољубивим говором опрости с покој- 
ником.

Брагска хвала ов^ашњој Црквеној 
Школској Сопској Оншгини и Српској 
Скаларској Омладини на лијепим ви;ен- 
иима и саучешћу.

Братски захваЈБујемобраћи Србима Вра- 
чанима, који дођоше у великом броју И 
свога Павла искрено ожалише.

Хвала свима Србима н Турцима ска- 
дарским на саучешћу и великом учешћу 
у спрбводу.

Поново благоларимо свима који нам 
усмено, телеграфски или нисмено изјг- 
више саучешће и гиме тугу ублажнше.

Ожалошћени: баба Стефа Ђ. Лукаче- 
вића; мајка Марица; браћа Митар, Јо- 
ван и Крсто; сестре Зорка, Даринка и 
Златија; тетка Неда Мартиновић; снаха 
Је.тена, и остала многобројна родбина.
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