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ЦИЈЕНА:

за Црну Гору на годину 10 перп., на по год. 
5 перп.; ван земље 15 франака у злату.

ЗА Црну ГоРУ БР0Ј 10 ПАРА
ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 ПАРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
СРИЈЕДОМ и ПЕТКОМ

АДРЕСА:
„Вјесник“ Цетиње, (Црна Гора)

АОКЕ88Е:
„Ујезтк*  СеПЈ&пе (Моп(епе^го)

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

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Интерпелације о исушењу Скад. Језера и о међународном зајму
Говор Министра Иностр. Дјела 
г. Петра Пламенца 30. априла ов. 

год. у Народној Скупштини.
Господо посланици! 20. фебруара ове 

године господа народни посланици Саво 
Драговић и Милисав Шаковић упутили 
су били интерпелацију на предсједника 
Краљ. Владе у моме одсуству — и ја 
данас по гој интерпелацији одговарам. 
Интерпелација господе посланика гласи 
овако:

„Пошто је Краљ. Влада у свој радни 
програм, како га она назива, упијела и 
обећање исушења Скадарског Језера. а 
пошто према ријешењу Велесила, у ко- 
лико је ово јавности познато, ријека Бо- 
јана не припада Црној Гори, питамо 
вас, Господине Министре, да ли је оси- 
гурала Крал>. Влада за Црну Гору право 
сервитута на ријеку Бојапу. или, можда 
мисли којим другим каналом исушити 
Скадарско Језеро и, ако мисли другим, 
који би то био?“

Господо посланици! Појам суверене 
државе природно је и логично је да по- 
влачи за собом територијални суверени- 
тет, т. ј. да та држава има право својом 
територијом располагатн како хоће, да 
чини на њој шта хоће, без икаква огра- 
ничења, без икакве рестрикције; али, као 
год што видимо у приватноме праву да 
право теригоријалне влаштине поједи- 
наца може трпјети извјесне рестрикције, 
извјесна ограничења, то исго видимо и 
у међународноме праву. Тс рестрикцијс 
у међународноме праву — или како их 
уважена господа Драговић и Шаковић 
називају именом сервитуда — могу бити 
двојаке природе, могу бити негативнс за 
државу, а могу бити и позитивне. Серви- 
тудс међународне негативне јссу те, да 
једна држава не може на својој терито- 
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нове, који припадају држави, као само- 
сталној јединици. Оне могу бити и пози- 
тивне, т. ј. да једна држава мора на својој 
територији да трпи извјесне актс, извјесна 
права, извјесна послужија друге које др- 
жаве. Овс међународне сервитуде обично 
се предвиђају уговорима. Оне могу бити 
и наметнуте за вријеме рата од једне 
државе лругој, а могу уговором да се 
успоставе. Сви уговори међу државама 
пуни су тих сервитуда било негативних 
било позитивних. Један од таквих уго- 
вора јесте и онај од 13. јула 1878. године 
у Берлину, гдје су друге земље, у име 
заинтересованих балканских земал.а, фор- 
мирале у свакоме параграфу те серви гуде. 
Параграф 29. тог уговора не чини ни- 
шта друго, него таксативно излаже све 
сервитуде негативне за Црну Гору т. ј. 
оне, којима се ограничава њсно суверено 
право на извјесним дјеловима њене тери- 
торије. Јсдна једина сервитуда је позитив- 
на за Црну Гору и то је баш она, коју 
тангирају у својој интерпслацији уважена 
господа интерпеланти. Она каже, да Црна 
Гора има потпуно право, потпуну сло- 
боду пловидбе ријеком Бојаном. На ос- 
нову тога права, које је Црна Гора стекла 
на Берлинском Конгресу. она се је слу- 
жила ријеком Бојаном читавих 36 година 
без престанка. На Бсрлинском Конгресу 
Велике Силс дале су Црној Гори право 
послужија ријеком Бојаном и ако ријека 
Бојана нијс у цјелини, г. ј. ни у коме свомс 
дијелу припадала Цриој Гори, или бар 
тота пута. 13. јула 1878. године. Неко- 
лико година доцније, послије афере, која 
је већини од вас позната, афере гусињске, 
Црној Гори уступљен јс Улцињ са око- 
лином и дат јој је нски дио деснеобале 
ријеке Бојане. Сада је Црна Гора у још 
повољнијем положају него ли јс била 
1878. године, него ли је била у оно доба, 
када су Велике Силе, у замјену за извјесне 
територије које Црна Гора није узела, 
дале јој Улцињ са околином. Њој данас 
припадају читавс 8/.» десне обале ријеке 
Бојане. Г. Шаковић и г. Драговић забри- 
нули су сс с разлогом да то наше право 
није одузето доцније, да није одузето 
прошле године на амбасадорској конфе- 
ренпији у Лондону.

Господо народни посланици’ На кон- 
ференцији амбасадора у Лондону о томе 
пигању није било ријечи. Нико није иза- 
шао са приједлогом да одузме то право 
Црној Гори, које она ужива од назад 36 
година. То јој право не може ни узети 
нико, то је право за њу стсчено, то би 
могло да јој се одузме само у случају 
рата било са Турском, било са Арбани- 

јом. који би за Црну Гору био непово- 
л>ан, или у случају одрицања Црне Горе 
од тога свога права, што нити је био 
случај нити може бити. Црној Гори, да- 
кле, остаје право тога послужаја и даље, 
као што јој је остајало од 1878. године 
па на овамо. За то господа посланици 
могу бити мирни.

Што се. пак, тиче исушења Скадарско- 
гаЈезера. то је пи гање третирано одавна, 
то је питање интересовало Црну Гору 
одавна. На последњој конференцији лон- 
донској 1913. године о томе су се инте- 
ресовали представници великих сила. То 
је питање већ нриведено скоро крају. Од 
великога зајма од 40 милиона ми смо 
одвојили један дио, који ћемо уложиги 
на исушење Скадарскога Језера.

Што се тиче посљедњега става у ин- 
терпелацији, који гласи: „Краљевска Вла- 
да можда мисли којим другим каналом 
исушити Скадарско Језеро, и ако мисли 
другим. којим би то било“ имам да од- 
говори.м ово. Природно је. господо, да 
се Скадарско Језеро исуши оним ка- 
налом, са којим се је до сада виша ко- 
личина Скадарскога Језера изливала, а 
то је ријеком Бојаном. Исушење Скадар- 
скога Језера најекономичније може бити 
ријеком Бојаном. Оно ће и биги тим 
путем, бар како ми мислимо. Ако госпо- 
да Драговић и Шаковић знају други који 
канал подеснији. практичнији и лакши 
ми ћемо га драговољно примити.

Го је пгго сам имао да одговорим на 
ову интерпелацију.

Говор народног посланика 
г. Мил. ИЈаковиђа

Госполо посланици! Интерпелација, коју 
смо поднијели ја и г. Драговић, имала је 
за сврху да се ово питање у Народном 
Представниијтву дискутије да се може 

сс знДч То аитање> господо> 
није новога датума, оно је стар^/га да- 
тума; оно се је провлачнло стално кроз 
прошле Скугпптине, о њему се дуго ди- 
скутовало и зна се да је био постигнут 
и неки дипломатски уговор са Турском, 
специјално о питању исушења Скадар- 
скога Језера. а што се тиче лова и пло- 
видбе Бојаном интерпелација није то ни 
обухватила.

Одговор г. министра спољних послова 
што се тиче специјално исушења Ска- 
дарског Језера, задовољава интерпеланте. 
Оно пак, што г. министар спољних по- 
слова приговори да смо ми у интерпе- 
лацији нагласили, да ли ће то исушење 
бити каналом Бојанс или којим другим 
то је наглашено за то, што тај канал 
Бојане није био тако сигуран. да се њиме 
то исушење може провести, јер сс о томе 
питању раније дискутовало, али је то све 
било одложено.

Са оваквим одговором г. министра ино- 
страних дјела ја и друг Драговић задо- 
вољни смо и немамо шта више рећи.

Говор г. Министра Иностр. Дјела 
о међународном зајму.

Господо народни посланици! 13. феб- 
руара ове године уважени посланик г. Са- 
во Драговић упутио је на г. министра 
предсједника интерпелацију ове садр- 
жине.

„Говори се, да је Црној Гори обећан 
зајам од Велесила на име накнаде за 
Скадар. Говори се и то, да јеу вези са до- 
бијањем тога зајма и путовање нашсг Ми- 
нистра Спол>нх Послова у иностранство.

Пошго Народно Представништво до 
сада нема никаквог званичног саопштења 
о том важном питању, — питам Вас, 
Господине Министре Предсједниче:

1) Постоји ли какво обећање Велесила 
у погледу зајма као накнаде за Скадар; и

2) Је ли путовање нашсга Министра 
Спољних Послова у вези са тим обећа- 
њем, и ако јесте, у ком је стадијуму сада 
то питање.

Пошто је ствар од највећег интереса 
за народ и њсгово Представништво оче- 
кујем Ваш шго скорији одговор*.

Господо народни посланици! Скадар- 
ско питање постојало је за Црну Гору 
од када Црна Гора постоји; али то пи- 
тање узело је свој акутни карактер 25. 
септембра 1912 г.. т. ј. на дан када је Црна 
Гора објавила рат Турској. То акутно пи- 
тање трајало је све до 21. априла 1913. 
год. Молим господу народне посланике 
да запамте добро овај дат\м од 21. априла 
1913. г. Тога дана, господо, Црна Гора, 
принуђена а у интересу највиших српских 

интереса и у интересу европскога мира, 
ријешила је да изађе из Скадра заузета 
од њене војске. Данашња влада дошла 
је на управу земље 25. априла 1913. г. 
дакле 4 дана, и словом четири дана доц- 
није него је ово акутно пигање за нас 
престало било. Када јс ова влада, коју ми 
сачињавамо, дошла на управу земл>е, њој 
нијс било ништа познато о овоме питању, 
како је оно третирано, како је вођсно 
било, шга јс радила наша дипломатија 
за све то вријеме. је ли њен рад био вјешт 
или невјсшт. Сви ми, који смо ушли 25. 
априла 1913. године у састав новс владе, 
заузимали смо дотле такве положаје, да 
смо, природно, били удаљени од људи, 
који су сачињавали ондашњу владу, под 
којом јс питање скадарско, нећу да кажем 
ријешено, него као акутно престало било. 
Ток цијелог овог питања био нам јс не- 
познат. За све вријеме скадарске кризе 
ми, природно, нијесмо били консултирани 
тако да за такво рјешење, ако у опште 
одговорности може бити — што ја не 
држим ми не можемо бити сматрани 
за одговорнс.

По доласку нашем на управу земље 
чуло се, да извјесне личности почињу 
да тргују са овим гштањем, да шире гла- 
сове да је скадарско питање могло бити 
друкчије ријешено, да су се они послу- 
шали. Врло је могуће, господо, да би то 
питање било друкчије ријешено, и ја др- 
жим да би било друкчијс ријешено нс 
само то питање, него питање све Црне 
Горе, а може бити и питање српскога 
народа на штету његову.

Али, нашао се је неко. за срећу Црне 
Горе, који је предвидио све посљедице так- 
вога једнога држања и поступка у скадар- 
скоме питању. Нећу, господо, да улазим у 
оно и да говорим о ономе пгго је пред- 
сједник владе говорио за вријеме дебате 
о адреси. Он вам је објаснио цјелокупно 
скадарско питање и ви сте се по том 
његовом говору и изјаснили. Извјесне 
иолитнчке лнчностц говориле су о ово- 
ме питању и трговале су са истим про- 
тивч нас и приликом избора народних 
посланика за ову скупштину. Али црно- 
горски народ, добро обавијештен, није сс 
дао обманути.

Г. Драговић пита, постоји ли какво 
обећање Велесила у погледу зајма за 
Скадар. Мени није познато да постоји ма 
какав било пиамени било усмени уговор 
између Великих Сила и Црне Горе одно- 
сно уступања Скадра и обећања зајма за 
Скадар. Скадар је пао у наше руке 10. 
априла 1913. г., а 21. априла, као шго 
рекох, ријешено је, да га напустимо. У 
томе међувремену, од 10. до 21. априла 
није, господо, било никаквих прсговора 
између ондашње Крал>евске Владе одно- 
сно уступања Скадра и обсћања ма ка- 
квога било од стране Великих Сила у 
замјену за Скадар и за уступање Скадра. 
Таквога споразума још је мање могло 
бити послије нашега доласка на владу, 
т. ј. послије 25. априла па на ова.мо. Ев- 
ропским силама није било ни од потребе 
да чине ма какво обећање Црној Гори 
у за.мјену за Скадар, пошто је наша вој- 
ска из Скадра тада изашла била и пошто 
је ставила судбину ове вароши у руке 
великих сила.

Прегледао са.м цјелокупну прсписку 
Краљевске Владе од прије пада Скадра 
и ништа слично таквоме обећану нијеса.м 
могао наћи. Није. дакле, господо. посто- 
јао никакав уговор ни писмени ни ус.ме- 
ни. нити може постојаги ма какво било 
обећање зајма Црној Гори од 40 мили- 
она у за.мјену за Скадар. Ми смо, госпо- 
до. увјерени да се у овој земл.и није 
родио човјек, који би био кадар, да 
прода историјска и завојевачка права 
Црне Горе и Црногораца за новац.

(Бурно одобравање).
Ми. господо, наши.м претходницима. 

и ако нашим непријатељима политич- 
ки.м, не пориче.мо патриотиза.м и нећемо 
рећи да су они били кадри нешто 
слично да учине. Издајство није својстве- 
но синовима ове земље, али пошто су 
сличне инсинуације кадре да баце јаку 
сумњу на наше претходнике го ја .молим 
г. интерпеланта да ми каже ко му је дао 
ову вијест.

Што се. пак, тиче мога путовања у и- 
ностранство с.матра.м да је то интерни 
посао Краљевске Владе и да о ње.му не 
мора.м да дајем рачуна никоме, а најма- 
ње г.г. интерпелантима из опозиције. Ре- 
ћи ћу са.мо то, господо, да сам збил.а 
приликом мога боравка у иностранству 
између осталог говорио и о зај.му Црне 
Горе од 40 милиона о коме са.м већ госпо- 

ди из већине имао прилике да говорим, и 
тврдим, господо.то, да том приликом када 
сам тражио тај зајам од 40 милиона, никада 
нико, ни ја ни они са којима сам трети- 
рао то питање, нијесу ми дали инсинуи- 
рати, дали мислити, да ће се тај заја.м 
дати Црној Гори у замјену за Скадар.

Толико са.м имао да одговорим г. ин- 
терпеланту, а ако није задовол.ан гово- 
рићу и даље.

Говор народног посланика
г. С. Драговића

Господо народни посланици! Циљ мо- 
јој интерпелацији, која говори о накнади 
за Скадар, био је тај, да се баш овдје у 
11 ародноме 11 редстав 11 и штву расв ијетле 
врло мрачне верзије, које су кружиле о 
тој накнади у маси народној па и у за- 
граничној штампи. Те верзије састојале 
су се у томе, што се је. сигурно са не- 
ки.м рачуном. хтјело наметнути нашем 
пароду, да је Црна Гора за новац усгу- 
нила Скадар, а не да је Црној Гори Ска- 
дар силом рјешења европских сила огет 
и уручен Арбанији.

Кад ово нрво не би постојало, верзије 
би за цил> ималс, да у нашему народу 
улију неко страшно неповјерење у своју 
моћ и према своји.м одговорни.м факто- 
рима, а кад би ово, Боже сачувај, било, 
верзије би имале .мјеста, јер би збиља 
упућивале народ. да својо.м крви стечене 
тековине тако лако не пусти већ да их 
у могућој прилици брани.

Ја у ово посљедње апсолутно не вје- 
рује.м, нити пак вјерујем, да има икога, 
ко би такву намјеру смио у себи гајити 
од крвавог суда Народа Црногорског.

Према овоме ја рачунам, господо, да 
је моја интерпелација имала мјеста да се 
овдје у Скунштини нретреса и да се ра- 
свијетли, да ли је Црна Гора добила как- 
ву накнаду од Велесила за Скадар под 
видом зајма или не.

Из одговора г. министра видимо, да 
Црна Гора није апсолутно тшкакЋу Гн^- 
налу у и.ме Скадра примила од Велесила 
и да црногорски зајам не стоји у вези 
са шггање.м Скадра. Ја на то има.м да 
честитам нашој влади и ја сам са одго- 
воро.м г. министра задовољан у толико, 
у колико питање којс је предмет моје 
интерпелацијс неће моћи да се доведе у 
везу за законом о томе зајму који ће 
ускоро доћи у Скупштину, а на то ми 
даје право и изјава г. мин. спољних по- 
слова. кад каже, да он није вољан об- 
јашњавати интерпелантима из опозиције 
свој пут у иностранство, већ да јс то 
само посао Владе.

Цетиње, 1. маја
Брачна веза Беча и Рима, спо- 

јена хладним рачунима, а супротна 
осјећајима срца једне и друге стра- 
не, овијех дана опет преживљује 
немилу кризу. Срца се буне про- 
тиву једне неприродне заједнице, 
коју држи у крпљавини разум ди- 
пломатије. Аустрија и Италија, двије 
„јадранске силе“ не могу да се под- 
носе. Оне немају тврда основа за- 
једнице, немају узајамнога повјере- 
ња, наклоности и поштовања. Њих 
спаја празна дипломатска формула, 
која једној и другој страни пропи- 
сује шта не смије чинити, па да 
остану заједно. Го је једна нега- 
тивна дружба.

По главнијим мјестима Италије 
приређене су бурне демонстрације 
противу Аустрије. У Милану и Не- 
апољу раздражена маса хтјела је 
да продре пред тамошње аустрис- 
ке консулате. Војска и жандарме- 
рија морале су посредовати. На 
сред Венеције спаљена је црно-жу- 
га аустриска застава уз одушевље- 
ни пљесак присутнога народа. То 
већ није обична појава. Још није 
дигнута у Опатији ни свечана тр- 
пеза, за којом су се Берхтолд и 
Санђулијано, министри иносграних



дјела „јадранских савезница", ча- 
стили и напијали за срећу и дуго- 
трајност аустриско-талијанског са- 
веза, а у Италији букнуше проти- 
ву Аустрије демонстрације, које се 
изметнуше и у међународни при- 
јеступ спаљивања хабсбуршке за- 
ставе!

Али ове најновије анти-аустриске 
демонстрације у Италији у многоме 
се разликују од досадашњих. Оне 
су наперене више противу Словена, 
аустриских поданика. него ли про- 
тиву саме бечке владе. У Италији 
су ускипјели гњевом што су ау- 
стриски Словени, који насељавају 
источну обалу Јадранског Мора од 
Трсга до Котора, подигли главе и 
што траже своја народносна права. 
Талијански шовинисти мисле, да је 
источна јадранска обала резерви- 
сана за Талијане и да ту нико осим 
њих нема никаква права. Садашње 
демонстрације у Италији не распа- 
љује толико поклич „доље Аустри- 
ја“ колико узвик: напоље ђагђап' 
б!ау|!и Аустрија се донекле има 
право овим талијанским демонстра- 
цијама радовати, јер ће исте раз- 
дражити већину њених поданика, ко- 
ју сачињавају Словени. Ови ће у- 
сљед тога бити озлојеђени противу 
Италије, што није на одмет, кад се 
узмеу обзир очигледна суревњивост 
међу двјема „јадранским силама“. 
У колико су ове демонстрације у 
Италији под фирмом спал>ивања 
црно-жуте заставе добиле анти- 
словенску намјеру. у толико ће 
прије промашити цијељ и свршити 
са фијаском. Аустрија ће овим де- 
монстрацијама више добити пего 
изгубити. Бранећи себе, њени ће 
Словени у овоме случају бранити 
уједно и њу, а то талијанском на- 
роду не може да буде корисно. 
Послије помоћи, која је с талијанске 
стране указана и стварању Арбаније 
на штету српскога народа, није ни 
најмање паметно што су са те исте 
стране, истина са неодговорних мје- 
ста, дошли усклици: напоље ђагђап 
81а\ч (напоље словепски варвари!). 
Талијански народ јеупућен на бал- 
канско Словенство, као и ово на 
њега. Испади противу Словенства 
са талијанске стране не доносе ко- 
ристи Италији. Ови испади још 
више ће уздигнути црно-жуту за- 
ставу и отворити нове наде позна- 
томе Огап^-у, којем су словенске 
балканске побједе затвориле пут.

Хроника
Верхтолд о Црној Гори. — Апел иа Европу
Берхтолд о Црној Гори. Аустро-угар- 

ски министар иностраних дјела гроф Берх- 
толд у својем експозеу посветио је је- 
дан пасус Црној Гори. Он каже: „Ми смо 
увијек тражили да одржавамо добре од- 
носе са нама сусједном Црном Гором. 
Прошла криза изазвала )е против наше 
вол»е(!) у и.чвјесвим гренутцима размимо*  
илажеп.а. Ми се надамо, п што је сад 
црногорска влада ријешена да поштује 
одлуке Лондонске Амбасадорске Конфе- 
ренције и да одржава исправне односе 
са Арбанијом. да наши пријатељски од- 
носи у будуће не само неће трпјети ни- 
каква уштрба. веК да ће се све више раз- 
вијати".

У мање ријечи више се бесмислице, не- 
тачности и нелогичносги није могло стр- 
пати.

Није истина. да су V прошлој (балкан- 
ској) кризи против аустро-угарске воље 
са нама изазвана размимоилажења. Ска- 
дарско питање створила је једино аустри- 
ска дипломатија, и због истога дошли 
смо сасвијем природно са Монархијом у 
дипломатски сукоб, који за мало што се 
није изметнуо у крваву распру. Скадар- 
ско питање ријешеио је на штету наших 
животних интереса само по вољи и жељи 

Аустро Угарске. Велике Силе никад не би 
то питање риЈешиле на штету Црне Горе, 
да их Монархија није уцЈењивала ратом. 
Према томе, гроф Берхтолд је пилатски 
опрао руке у осуди Црне Горе, ма да је 
он био једини наш противник у прошлој 
кризи.

На даље гроф Берхтолд вели да се 
нада, да ће се пријатељски односи Мо- 
нархије са Црном Гором све више раз- 
вијати, јер је наша влада ријешена да по- 
штује одлуке Лондонске Конференције у 
погледу Арбаније.

Не знамо, да ли је шеф аустро-угарске 
спољне политике добро одмјерио значај и 
смисао ових својих ријечи. Изовијех изла- 
зи. да ће монархија с нама развијати прпја- 
тељске одиосе само у томе случају, ако 
ми будемо исправни према Арбанији! Он 
прави добре односе Аустрије са нама за- 
виснима од наших добрих односа не са 
Аустријом, већ са - Арбанијом! Другим 
ријечима Арбанија је својина. саставни 
дио Аустрије, те логично излази да кад 
би ми ирема гој њеној својини били не- 
исправни, тад Монархија не би с нама 
могла одржавати добре олносе. Ми смо 
до душе и онако знали да Бертхолд тај- 
но сматра Арбанију као аусгриску про- 
винцију, али да ће то и јавно рећи и ти- 
јем увриједити не само Арбанију, нас и 
сву Европу, томе се нијесмо могли на- 
дати. Он |е тијем завео ново правило у 
међународним односима. А ако Арбанија, 
та Бертхолдова својика, не би била ис- 
правна према нама, шта онда? ПЈта он- 
да, ако се арбанашки упади понове у 
нашу територију, хоћемо ли ми тада, 
по Берхтолдовој логици, послати про- 
тест у Беч, умјесто у Драч? Ми ипак хоћс- 
мо да вјерујемо да гроф Берхтолд ни 
сам није знао шга је рекао.

Апел на Европу. Некакви фратри из 
Скадра упутили су бомбасти апел на Ев- 
ропу. У њем до Бога пропишташе како 
су извјештаји Црногорског Пресбироа о 
васпостављању мира и законитости у Гру 
дима и Хотима неистинити и како су 
тамо, протпвно демантима са наше над- 
лежне стране, чињена насиља. Тијем ио- 
водом чине апел на сву Европу и зову је 
да пошље своју комисију у Груде и Хоте. 
Та би комисија најприје нама добра дошла. 
Она би утврдила, шта све туда раде туђе 
сплетке, од којих нски скадарски фратри 
нијесу далеко. Али Европа има преча по- 
сла него да се осврће на тај фратарски 
апел. Зна она, да су ти исти скадарски 
фрагри, кад су Малисори од Тургутова 
зулума бјежали у Црну Гору, правили са- 
вез са скадарским валијом. Тад им није 
било до апела јер је тијем „човјекољуп 
цима“ било лакше малисорско ропство 
Тургуту, него ли њихова љубав са хриш- 
ћанском Црном Гором.

Црна Гора послије рата
Биоградска „Политика*  пише:
Од свих балканских држава, у Црној 

Гори је мораторијум најдуже трајао: про- 
дужен је за шест мјесеца од демобили- 
заиије, т. ј. до 5. марга ове године. За 
земљораднике, пак учињен је један изу- 
зетак. За њих важи мораторијум до 1. 
јуна, пошто још нијесу исплаћене војне 
реквизиције за људску и сточну храну, 
а сем тога ново основана државна хи- 
потекарна банка није још почела иснла- 
ћивати зајмове сељацима.

За привредно стање ове мале савез- 
ничке земље нијесу били без значаја ка- 
питали, које су исељеници из Америке 
слали својима на дому. Али пошго је 
због рата највећи дио Црногораца дошао 
натраг у отаџбину да се бори, то је и тај 
важан нриход народне привреде отпао.

Прошле године један дио ноља остао 
је необрађен, те је и жетвени принос 
био мањи. Али и у нормалним годииама 
Црна Гора нема довољно жита за исхра- 
ну већ увози брашно. Ранијих година 
увозила је највише брашна Аустро-Угар- 
ска. а у посљедње врнјеме, скоро искљу- 
чиво, увози се брашно из Италије. Та- 
лијанско је брашно много јевтиније, јер 
се производи од америчког и алжирског 
жита, а сем тога влада талијанска даје 
млинарима извозне премијс.

Црна Гора извози у иностранство ио- 
главито сгоку (рогату марву, овце), за 
гим сточне производе (нарочито коже и 
вуну), иа онда дуваи, маслиново уље, 
суво месо, рибу, живину игд. 'Гачне ста- 
тистике о гоме нема, али се рачуна да је 
увоз већи од извоза. Самог брашна уво- 
зи се годишње око двије хиљадс- вагона.

Послије рата живо се ради на привред- 
ном подизању земље. .V Подгорици се 
уводи електрично освјетљење и водовод. 
У многим дугим мјестима, нарочито у 
Никшићу, подижу се индустријска пре- 
дузећа.

Нове области обилују, како изгледа, 
рулама и угљем. Ускоро ће се почети 
с грађењем друмова. У првом реду про- 
јектован је пут Анлријевица—Беране. Пећ, 
'Баковииа итд. Са насељавањем нових 
крајева још иде полако, а;ш се и од тога 
очекује у тим крајевима јачи нривредни 
иолет.

Нови спор међу
Србијом и Аустријом

Међу Србијом и Аустријом поја- 
вио се нови доста озбиљни дипло- 
матски спор због откупа пруге И- 
сточних Жељезница. Суштину ово- 
га питања, које на штету Србије, 
бива нарочито заплитано, биоград- 
ска полуслужбена „Самоуправа*  
овако објашњава:

„Ради обавјештења читалачке пу- 
блике изнијећемо како је текла ци- 
јела та ствар, те ће се пз самога 
њеног тока умотрити колико су не- 
оправдапе замјерке, које се са ау- 
стро-угарске стране чине Србији.

По Лондонском Уговору о миру, 
савезници су добили у својину те- 
риторије у уговору изречно напо- 
менуте, са свпма државним грађе- 
винама, које постоје на тим тери- 
торијама. По Букурешком Уговору 
о мпру, Србија је добила у својипу 
територије, на којима се налази је- 
дан дио нсточних жељезница (ли- 
нија од Ристовца до Ђевђелије). 
Како су те лпније ранији биле сво- 
јина турске државе, са свим је при- 
родно да су те жељезнице, данас, 
својина српске државе.

Али је Турска, прије рата, била 
уступила у експлоатацију (дала под 
кирију) те жељезнице Источном 
Жељезничком Друшгву, за извјесан 
број гоцина, и под извјесним по- 
годбама. То друштво, данас, има, 
дакле, формално право на експло 
атацију тих жељезница, наравно под 
погодбама које је примило на себе 
ради задобивања тога права.

Нови сопственик те жељезнице, 
Србија, хтјела је да откупи право 
експлоатације те жељезнице од И- 
сточног Жељезничког Друштва, уз 
праведну накнаду. Разлог томе био 
је у факту, што су и све остале 
жељезнице у Србији у државним 
рукама, и што нови сопственик тих 
жељезпица, Србија, жели да узме 
у своје руке интересе јавнога сао- 
браћаја на својим територијама.

У томе циљу, Србија је учнила 
понуду Источном Жељезничком 
Друштву за откуп поменуте жељез- 
нице, рачунајући да ће се, у том 
случају, поступити као и у случају 
откупа жељезница истога друштва 
у Румелији од стране бугарске др- 
жаве, и као што се редовно по- 
ступало и у неким ранијим случа- 
јевима.

Тада се јавља Аустро-Угарска са 
захтјевом, спроведеним дипломат- 
ским путем, да се поменута же- 
љезничка пруга преда у експлоата- 
цију поменутом друштву, па основу 
његовог ранијегуговора са Турском.

Пред тим супротним погледима, 
јавља се грансакциони предлог 
француских капиталиста, да се по- 
менута пруга интернациомализира. 
По томе предлогу, за експлоата- 
цију те пруге образовало би се 
акционарско друштво од чијих би 
акција једну трећину добили српски, 
другу трећину аустро-угарски, а 
трећу француски и руски капита- 
јјисти. Образовао би се одбор који 
би управљао експлоатацијом, а на 
челу тога одбора био би предсјед- 
ник, кога би ова управа изабрала пз 
своје средине а који би био Србин. 
Србија би се обвезала да, и на тој 
прузи, за транзит Аустро-Угарске, 
важе одредбе примљене у конвен- 
цији а циа1ге.

На такав предлог о интернацио- 
нализирању поменуте жељезнице 
дала је свој пристанак Србија. На 
њ је, у начелу. дала свој пристанак 
и Аусгро-Угарска. Међутим, кад је 
требала дати свој пристанак и у 
појединостима, Аустро-Угарска је 
везала тај пристанак за друге за- 
хтјеве, које јс Француско Друштво 
поднијело као свој приједлог а 
са питањем иа претресу немају 
стварне, каузалне везе, и уз то је 
тражила да се сва та питања уреде 
једном нарочитом конвенцијом, која 

би имала облик п карактер међу- 
народног, политичког уговора.

На тај и такав приједлог Аустро- 
Угарске, којим се једно приватно- 
правно питање хоће да претвори 
у међународно-полптичко питање, 
и да му се тиме шири круг до гра- 
ница, које се п даље могу произ- 
вољно протезати, Србија је изнијела 
против-пројекат, који се сада про- 
учава у Бечу...“

Нијесмо да л еко од општих заплета
Поводом посјете Краља Ђорђа 

у Наризу и све већега учвршћења 
политичкиходноса између Енглеске, 
Фрапцуске и Русије, — г. Чедо Ми- 
јатовић шаље из Лондона биоград- 
ском „Трговинском Гласнику“, за- 
нимјвив допис, из којега преносимо 
ове редове:

„Као што се у званичном саоп- 
штењу штампи казало, циљ је за- 
једнпчке политике споразумних сила 
одржање мира кроз одржавање 
равнотеже моћи и снаге. Ако се 
европски мир може одржати само 
одржавањем равнотеже војних сила 
двије европске групе, онда је гај 
мир једнако у опасности, јер се 
апсулутна равнотежа не може ни 
за један дан одржати. Кроз по- 
сљедњих двадесет година та рав- 
нотежа није постојала. Ње нема ни 
дапас потпуно и апсолутно. Ње 
неће бити ни сјутра, баш кад би 
споразумна група и савезна група 
располагале са апсолутно подјед- 
наким бројем војника и топова, јер 
би требало мјерити и мозгове и 
срца, и пауку и вјештину, које опим 
бајонетима и топовима командују. 
11о овоме ћете већ опазити, да она 
формула (одржање мира кроз рав- 
нотежу моћи) није искрена. И кад 
би она била искрена, онда би зна- 
чило да двије велике групе европ- 
ске осуђују себе на вођење једне 
„стангнатне“ политике. једне поли- 
тике застоја и бсз икакве иниција- 
тиве, једне политике упарложавања 
животних народнпх интереса. То 
није могућно, бар не као трајна, 
а још мање као стална политика. 
Је ли могућно замислити да се 
Енглеска, Француска и Русија нри- 
сније скопчавају само зато, да би 
Фрапцуска из својих политичких 
рачуна избрисала своје потражи- 
вање Елзас-Лотрингије од Њемачке, 
и да би Русија коначно поцијепала 
свој словенски програм? Није ли 
логичније мислити да је ово прис- 
није везивање споразумних сила, 
извршено прошле недјеље у Па- 
ризу, извршено зато, што свака 
сила види у њему једну јачу га- 
рантију за извршење свога нацио- 
налног програма, који су срећом 
у хармонији један с другим. Док- 
тринарско прокламовање равноте- 
же спла као гарантија за одржање 
мира, потпре се очевидном журбом 
једне и друге групе. Те се спреме 
предузимљу у тако колосалним раз- 
мјерама, и догађаји се европски 
заоштравају тако чудновато да оче- 
видно није далеко дан, у који ће 
и за једну и за другу групу бити 
само једно једито питање за рје- 
шавање „То ђе, ог по! 1о ђе?“ 
„Бнти, ил не бити!?“ А то се пи- 
тање мора неизбјежно п фатално 
ријешити сал\о на бојном пољу.

Противно назорима већине жур- 
налиста, који проглашују да је па- 
риским догађајима мир европски 
осигуран, Ја налазим да је Европл 
једни.и великим кораком ближе. 
дошлафаталној експлозији општега 
рата. Ми Срби треба да се нај- 
живље старамо да будемо иотпуно 
спремни за тај дан. Он није врло 
далеко".

Србија и Бугарска
Бугарски листови још једнако се утр- 

кују са бечким листовима и „Арбанашком 
Кореспонденцијом" у доношењу изми- 
шљотнна противу Србије. Тијем поводом 
орган српске владе „Самоуправа4* доносп
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уводни чланак, у којем између осталог 
пише:

„Чудновато је, да на државничку уви- 
ђавност у Бугарској још није почела 
дјејствовати силина догађаја и горчина 
нскуства, кроз које је Бугарска прошла 
у епохалном обрту балканске историје.

У заједници са Србијом Бугарска је 
постигла све што је пожељети могла у 
паметним границама балканске самостал- 
ности на основи равноправности бал- 
канских народа и држава. Сриско-бу- 
гарска заједница постала је сама по 
себи неминовна основа балканскога са- 
веза, и одмах је ријешила у главноме 
балканско питање; и коначно га је мегла 
ријешити, да се Бугарска није дала за- 
вести оном погодбом на „зиаменитом 
састанку* 4 у Пешги, из које је испредала 
своје велико-бугарске планове у саглас- 
ности са аустро-угарским плановима на 
Балкану.

С престанком српско-бугарске зајед- 
нице, Бугарска се брзо увјерила, да је 
смјеста престао и њен побједнички по- 
лет, да су се сасвим природно све бал- 
канске државе сложиле биле против ње- 
зиних хегемонских покушаја, како би се 
сложиле биле и против Србије, да им је 
од н.е пријетила онаква превласт, под 
туђинским окриљем, какву јс Бугарска 
спремала и изводила на Балкану. Од 
тога бугарскога неискренога застрањи- 
вања и запуштања основе српско-бугар- 
ске заједнице, сву |е штету имала само 
Бугарска, а сви се остали балкански 
народи користили њеном штетом, којој 
је сама крива.

И послије свега тога искуства, послије 
све непобитности стварних доказа. у Бу- 
гарској и данас влада мисао, да бугарски 
интереси имају најбољега рачуна у копању 
све веће јаме између Бугарске и Србије, 
у везивању свих тих интереса за изгледе, 
које на препорођеном Балкану имају 
Аустро-Угарска, Турни и Арнаути.

По свему се томе мора закључити, да 
се у Бугарској још ни данас пе увиђа, 
да је Бугарска све зелике тековине. које 
је само српско бугарска заједнниа могла 
постићи, изгубила једино због тога, што 
је, мимо гу заједницу, кришом његовала 
оне везе, које су је већ завеле биле на 
потпомагање анексије балканскога запада, 
па је држала, да на њима може засно- 
вати и своју велику будућност на Бал- 
кану. У Бугарској се још не увиђа, да је 
само због тога Бугарска све изгубила, 
што је на основи српско-бугарске зајед- 
ниие лостигла била и још постићи могла 
у границама савезничке заједнице, која 
искључује сваку хегемонију, сваку пре- 
власну надмоћ.

Ми искрено жалимо, што у Бугарској 
још не побјеђује боља увиђавност, јер 
смо послије великих догађаја на Балкану 
још више увјерени, да би у српско-бугар- 
ској заједници била најприроднија основа 
за балканску самосталност и за балкан- 
ске савезе.

Ми ипак не губимо наду, да ћетауви- 
ђавност и у Бугарској ипак побиједити, 
те с наше стране нсћемо између Србије 
и Бугарске проширивати провалу. коју 
су Бугари 16. јуна ископали, и коју сваким 
даном све више проширују својимдржа- 
њем према Србији. Увјерени смо да је то 
у садашњим приликама више на њихову, 
него ли на нашу штету.

За данас да сезадовољимо с ови.м напо- 
менама према држању бугарске штамие 
против Србије; а имаћемо прилике и за 
детаљнија разлагања".
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Ћесарева болест
Пегроградско „Новоје Времја“ у своме 

телеграму из Беча јавља да бечко ста- 
новништво са потпуним спокојством при- 
ма вијести о болести остарјелог владара 
и апсолутно је спремно на све. Са обзи- 
ром на озбиљно с гање царевог здравља, 
као и на обуставу парламентарног рада 
у Аустрији се осјећа потпуни застој у 
политичком животу, одсуство интересо- 
вања јавнога мњен.а како за спољну тако 
и за унутрашњу прлитику, као да је ов- 
дашње друштво свјесно да се Аустрија 
налази у периоду прелома своје исто- 
рије. Будућност земље је веома нејасна и 
пуна сваких изненађења и трзавица.

Постоје тачни знаци, да је аустријска 
дипломација, с обзиром на кра|њу нео- 
дређеност унутрашње ситуације у вези 
са могућним промјенама на пријестолу, 
ријешила да буде до крајности уздр- 
•кљива у балканскнм питањима, одричу- 
ћи се сваке активне политике на Балка- 
ну. Пошго се разочарала у албанском 
предузећу, аустријска се влада више не 
интересује Арбанијом и ријешила је, како 
изгледа, да је остави својој судбини. Не- 
реди у Арбанији неће изазвати интервен- 
нију Аустрије.

Аустроугарска и Румунија
Бивши румунски министар Дисеску.члан 

Мајорескове и Јонескове владе, написао 
'аНг>,с је у париском „Тану“ чланак, у којему 
И' тврди, да између Румуније и Аустроу- 
цО^ - . г

гарске никада није постајао савез, него 
само нека врста споразума. РумуниЈа се 
36 година нридржавала Тројног Савеза 
али је њен споразум са Аустроугарском 
због недавних догађаја изгубио ранији 
свој срдачни каракгер. Што су данас 
охладњели односи између Румуније и Ау- 
строугарске, томе су узроци ово: Аустро- 
угарска није хтјела да ријеши румунско 
питање у Угарској онако, како су то тра- 
жили из Букурешта. Сам Дисеску је у 
августу 1912. године писао аустроугар- 
ском министру Берхтолду и протесговао, 
што се у оумунском округу поставља 
мађарски унијатски бискуи. У гоме писму 
је Дисеску изнио и услове. под којима 
би се могло учврстити пријатељство из- 
међу Румуније и Аустроугарске. Те његове 
предлоге Беч није хтио да усвоји. Други 
узрок је непријатељско држање Аустро- 
угарске према Румунији. Дисеску каже, 
да је Аустроугарска једина водила усам- 
љену политику на Балкану. која је ишла 
за тим, да у Бугарској подстакне наде, 
да ће Бугарска моћи паграг добити оно, 
што је изгубила. Ту политику је Аустро- 
угарска водила не само противно силама 
Тројног Споразума, него су тој политици 
биле противне и Њемачка и Италија. За 
вријеме букурешких преговора о миру 
најбоље се освједочила Румунија о не- 
пријатељском држању Аустроугарске. Ја- 
сно је, да бечка влада тежи, да Бугарску 
раздражи против Румунпје, Румунију про- 
тив Србије и да завади Србију са Бугар- 
ском, а Бугарску са Србијом и Грчком. 
Из тог општег заплета мисле у Бечу да 
вуку користи, али се така политика не 
може довести у склад са добрим одно- 
сима са Румунијом.

Дневник
Вратио се. Његово Величанство 

Краљ вратио се у недјељу у вече 
на Ријеку.

Његошева прослава у Прагу. У 
Прагу је на најсвечанији начин про- 
слављена стогодишњица од рође- 
ња Владике Рада. На прослави је 
било, поред изасланстава са Цети- 
ња и Биограда, гостију са свију 
словенских страна. Славље су уве- 
личали својим присуством много- 
бројни угледни представници чеш- 
кога друштва. Златнп Нраг је и у 
овој прилици показао, колико ви- 
соко држи барјак словенске мисли.

Г. г. др. Черни и Холечек, чеш- 
ки прваци, послали су Његовом 
Величанству Краљу са прославе 
овај поздравни телеграм:

„Част имамо извијестити Ваше 
Величанство о сјајном току просла- 
ве стогодишњице великога Влади- 
ке Рада у присуству делегације 
црногорске и србијанске и о огром- 
ном учешћу чешких кругова. Саку- 
пљени на банкету учесници чести- 
тају Вашем Величансгву, всликоме 
насљеднику Владике Рада, прославу 
његову “.

Његово Величанство Краљ за- 
хвалио је овијем телеграмом:

„Најтоплије захваљујем Вама и 
госиодину Холечеку на љубазном 
извјештају, да је у славној прије- 
стоници Чешке ирослављена стого- 
дишњица од рођења Мојега претка 
Владике Рада. Необично сам ра- 
достан, што је Златни Праг на 
тако лијеп начин одао признање 
пјеснику „Горског Вијенца^, те Вас 
молим да код свијех учесника тога 
словенског културнога славља бу- 
дете тумачи моје трајне захвалности.

НИКОЛА".
Отпутовао. Г. Лазар Мијушко- 

вић, наш посланик у Биограду, от- 
путовао је јуче на своју дужрост.

Закон о Краљевској Влади. 
Скупштински одбор проучио је при- 
једлог закона о Краљевској Влади 
и о уређењу државних надлештава 
и саставио је извјештај, који ће од- 
мах бити изнесен пред Скупштину 
на претрес.

Буџет за 1914. Званични лист 
саопштио је Финансиски Закон за 
1914., који је Краљ потписао. Пре- 
ма томе закону предвиђено је за 
ову годину 8,900.114 перп. прихо- 
да, а 12,059.822 перп. расхода. Чла- 
ном 6. Финансискога Закона овла- 
шћен је Министар Финансија да 
може издати благајничких записа 
(бонова) у суми од 500.000 перп. 

са интересом од 6%. Бонови ће 
вриједити само до краја ове годи- 
не. Чланом 9. предвиђени су по- 
себни издатци, међу којима је су- 
ма од 270.000 перп. за проширење 
поштанског, телеграфског и теле- 
фонског саобраћаја у старим и но- 
вим крајевима. Предвиђен је и из- 
датак од 25.000 перп. за издржа- 
вање Института Царице Марије на 
Цетињу. 100.000 перпера предви- 
ђено је за повишење чиновничких 
плата према новоме закону о чи- 
новницима грађанског реда.

Једна корисна књига. I'. г. Жив- 
ко Драговић и Љуб. А. Бакић на- 
писали су под натписом Познава- 
ње Закона књигу, коју су ових да- 
на издали. Огромни материјал, ко- 
ји та књига обухвата (у изводу 
сви наши закони), прегледно је сре- 
ђен, тако да се у њем лако може 
наћи и обичан лајик. Корист од 
овакве књиге писци у предговору 
сасвим умјесно овако објашњавају: 
„Полазећи са гледдишта да је у да- 
нашње доба сваки грађанин Црне 
Горе позван да прими учешће у 
просуђивању савремених државних 
и народних потреба и да је позна- 
вање нашег савременог државног 
уређења и закона не само потре- 
бито, него управо обавезно за сва- 
ког црногорског држављанина, од- 
лучисмо се да ову књигу састави- 
мо и издамо с цијељу, да и мање 
школованом човјеку нружимо мо- 
гућносг, да се бол>е може оријен- 
тисати у приликама, које су код нас 
у новије доба послије Устава на- 
стале. С друге стране, хтјели смо 
овијем пружити згодан уџбеник за 
ђаке нашијех средњих школа, у 
чији програм и овај предмет улази“. 
Ова је књига за свакојег писменог 
човјека поуздан и лако разумљив 
унутник, који му отвара јасне ну- 
теве познавања свијех наших за- 
кона, њиховога духа, као и права 
и дужности, које су у њима гра- 
ђанима прописане. У српској књи- 
жевности ова је књига прва своје 
врсте. Она заслужује најбољу нре- 
поруку, и нема сумње да ће у на- 
шим средњим школама нослужити 
као користан уџбеник. Цијена је 
књизи 3 перпера.

Продужење школске године. 
Расписом г. Министра Просвјете 
наређено је, да се ова школска го- 
дина, због ратних прилика прошле 
године, продужи у свијема основ- 
ним и средњим школама до 30. јуна.

„Тарабош“. У Скадру је под ти- 
јем насловом од неколико мјесеци 
излазио на талијанском и арнаут- 
ском језику један листић, који је 
уређивао један пробисвијет, нека- 
дашњи предсједник тобожњеарба- 
нашке републике. Лист је у свако- 
јем броју био пун скандалозних 
испада противу Црне Горе и на- 
шега владаоца, и стално је уносио 
раздор у скадарско грађанство, дра- 
жећи једну вјеру противу друге. 
Носећи један лијеп назив, који под- 
сјећа само на муке и јуначке нод- 
виге нашега народа, тај је лист 
служио жељама, које су далеко од 
срца Арбанаса и од наших крвл>у 
запечаћених права. Он је брљао 
свете успомене наше најскорије сла- 
вне ратне нрошлости и под маском 
арбанашког патриотизма служио је 
завојевачким намјерама арбанашких 
протектора. Такво писање и држа- 
ње поменутог листа дојадило је 
гувернеру Скадра, те је овај наре- 
дио да се лист обустави и његов 
уредник упути, откуд се и довукао. 
Гувернер је тијем учинио услугу 
миру у Скадру, а и миру међу два 
сусједна народа.

Аустриска арбанашка политика
Нијемци су све више незадовољни с 

аустриском арбанашком полнтиком. Бер- 
лински „Фосише Цајтунг- доноси, ново- 
дом говора грофа Берхтолда, уводни 
чланак у коме се дотиче оног дијела Берх- 
толдовог експозеа, гдје се највише гово- 

ри о Арбанији. Ми се морамо — вели се 
у овоме чланку — подробније бавити 
Берхтолдовим говором о Арбанији, по- 
што је и сам надвојвода Фрањо Ферди- 
нанд у свом иоздравном говору прили- 
ком отварања делегација, Арбанију наро- 
чито истакнуо као једину између свих 
осталих држава, и изрично јој иоклонио 
голико важности, а коју је оиет гроф 
Берхтолд у своме ексиозеу споменуо на 
ирвом мјесту и о њој толико опширно 
говорио.

Надвојвода је истицао, гдје год је само 
могао, своје и лично и иолитичко инте- 
ресовање за ову творевину аустриско- 
игалијанску, којв се зове Арбанија, и 
није без неке извјесне пикантерије, што 
је надвојвода том ириликом иосветио 
иринцу од Вида неколико врло симпа- 
тичних ријечи, и ако тај иринц није био 
исиочетка кандидат надвојводин за ал- 
бански пријесго, него један од књажева 
|ужне Њемачке, који је католичке вјере, 
а чија је кандидатура и против надвојво- 
дине воље пропала.

Шго се пак тиче Берхтолдова насто- 
јања, да увјерп своЈе слушаоце у аустрис- 
кој делегацији, као да је тобож „нов 
владар Арбаније примљен од стране ар- 
банског народа једнодушним ентузијаз- 
мом“ у чему гроф Берхтолд види „пово- 
љан предзнак за успјех књажеве узвишене 
мисије“, то је морао и тај дио Берхтол- 
дова говора прилично ослабити и раз- 
блажиги, јер је књаз заиста примљен са 
одушевљењем, али не од стране цјело- 
купног албанског народа.

Драч је задовољан, неколико арбан- 
ских крајева послало |е своје депутације, 
а највише су ликовала због књажева до- 
ласка она посланства. која су дошла из 
Америке, Далмације, Бугарске, Италије и 
Румуније, али иначе је књаз за остали 
арбанашки народ само странац и за са- 
да не може бити ни говора о гоме, да 
се цио народ одушевљено купи око за- 
ставе свога књаза.

Дакле у ове двије најважније тачке 
Берхтолдов говор, у колико се односи 
на Албанију, треба да се коригује.

У даљем говору грофа Берхтолда је 
од акгуелног значаја оно мјесто, гдје се 
указује на преговоре са Србијом о ори- 
јенталним жељезницама. По свима зна- 
цима, пак, судећи, ови преговори неће 
баш испасти онако како то себи у Бечу 
представљају, пошго бечкој влади не до- 
стаје свака могућност, да у овом питању 
спроведе своју вољу против Србије. Ау- 
стриски сопственици акција оријенталних 
жељезница, барем тако се предвиђа, на- 
правиће добру грговину, јер су им те 
акције од стране бивших њемачких соп- 
ственика јевтино уступљене, али у по- 
литичком смислу то значи губитак на 
лутрији.

Из друштвенога живота
«Јединство — Академско Удружење Срба 

и Хрвата у Берлвну», осковано јула жје- 
зеца 1912. год., реорганизовано је нод име- 
ном: «Јединство Србохрватско-словеначко 
академско студентско друшгво — Верлмн.

Управа «Јединсгва> даје потребпа обавјеш- 
тења свнма опима, који желе да студирају 
на којој берлипској Великој П1коли. Обраћати 
п*  на адресу друштвеног нредсједника: Јордан 
Тасић, Сћаг1оКепђиг2 ОегуЈпиззТг 19.

Из народа
Ђаковичка хроника

Познато је да смо од окупапације Зете 
са Подгорицом 27. јануара 1879. год. до 
сретног садањег рата 1912. год. увијек 
имали инсидената на турској граници, који 
су се свршавали између влада мирним 
путем, јер Порта и ако је покушала да 
оправда сам догађај и да кривицу дру- 
гом припише, ипак је знала да Црна Гора, 
или је нападнута или изазвата, пошто је 
добро познавала елеменат дуж наше 
границе.

Данас, пошто је нестало Турске да снама 
граничи, ипак имамо посла са истим еле- 
ментом, чију смо слободу скупо платили, 
те није никакво чудо шго су се исги ин- 
сиденти почели поново дуж наше гра- 
нице одигравати, али не имадоше своје 
бујице, како се то предвиђало са Бал- 
плаца.

Доласком г. Вешовића из Пећи у Ђа- 
ковицу учинио се крај свим таквим по- 
јавама, те се данас на њиховој страни 
и непомишља, а камо ли да се учини на- 
пад на нашу територију и мирне грађане.

Његово често похођење границе, јаки 
погранични кордон и жандармериски кор, 
учинили су такав ефекаг на то мезимче 
Аустро-Угарске и Игалије. да су прваци 
Хаса и Краснића, са неким тобожњим 
кајмакамом понудили г. Вешовићу са- 
станак на гранипи ради неких преговора, 
што је овај и радо лримио, а што ћу 
вам накнаено јавити кад се састанак буде 
учинио.



Кад је овако стање мирно и спокојно, 
кад правда и једнакост пред законом без 
разлике сваком подједнака, част и имо- 
вина грађанину обезбијеђена, није никакво 
чудо. што се поред грађанина и сељак 
осјегио слободним, што никад до сада, 
те је данас мирно ухватио рало, а настир 
чува своје стадо, мјесто пушке са сви- 
ралом у руке, пјевајући за здравље Краља 
Николе, заборављајући на сгари занат: 
пушку, грабеж и убиство. Овакво мирно 
стање дало је полета на рад и нашим 
грађанским властима.

Пресједник опшгине г. А. Поповић не- 
уморно ради на уљепшавању вароши. уре- 
ђењу појединих улица, чистоћи кафана и 
пекарница, а да и не говори.м о Општин- 
ском Дому који ће мислим однијети ре- 
корд у свим новим крајевима, а који је 
већ готов.

Са финансијском управом стојима од- 
лично, што може да служи на част ње- 
ном младом управнику г. Луки Мијушко- 
вићу чијом инцијативом имамо већ чи- 
таоницу, и „Аналфабетски курсм бесплатно 
за муслимане.

Ранија кријумчарења коначно су уки- 
нута, трговцима омогућава се с дана у 
дан све већа комуникација и трговање, 
тако да се данас опажа живост у извозу 
и увозу. Ради се на фор.мули плаћања 
десегка, са којим ће се сељак ослобо- 
дити закупника, а постати потпуно сло- 
бодан.

Једном ријечи Ђаковииа се препорађа, 
и иде се див-корацима напријед, а нисац 
ових редова жели управљачима да истрају 
у оваквом раду с којим ћедоказати онима 
који раније познају Ђаковипу: „да човјек 
мјесто краси*.

Ђаковица 16. анрила 1914. год.
Р. М. П. Слатннски

Повратак из Америне
Српска влада ријешила је — као што 

је познато да се у нове крајеве населе 
Срби. Хрвати и Словени. а нарочито да 
се врати и насели што више тако званих 
Американацасловенских, који су у Америку 
отишли па се онда гамо у сваком погле- 
ду губе и пропадају. Мјеста и земље има 
сад у новим крајевима за неколико сто- 
тина хиљада породица. Свака породица 
са једном мушком главом добиће — као 
што је већ објављено — бадава по 5 
хектара... (или 8 јутара) земље. На сваку 
даљу мушку главу добива се још по 2 
хектара (или 3’ • јутра), а ко собом до- 
тјера и своју стоку и донесе пољски алат, 
тај ће добнти још по три хектара (а то 
је више од 5 јутара) земље бадава. Једном 
ријечи свака породица — рецимо са 2 
мушке главе, са стоком и алатом добиће 
17 до 18 ју гара земље бадава. Тако исто 
досељеници добијају бадава и дрво за 
водизање кућа и зграда. а и нодвоз 
жељезницом.

Усљед тога враћају се из Америке многи 
Срби и Хрвати, па се насел»авају у нове 
крајеве, гдје се дијели земља бадава, и 
гдје се сад још може врло јевтино при- 
кунити земље колико коме треба.

Сад читамо у новинама да је дошао 
из Америке г. Доклестић — у име многих 
ондашњих Срба и Хрвата, који ће се у 
нове крајеве населиги. Г. Доклестић уре- 
диће све што треба код министарства 
нривреде у Биограду онда ће се из Аме- 
рике вратиги многи српски свијет, који 
би — ла није тога — у Америци остао, 
тамо потонуо и нропао.

Сад се те земље премјеравају. а од 
нрилике до јесени, а то је до јесенских 
радова, доћи ће насељеници од свију 
страна. ТЕЛЕГРАМИ

Из руске Думе
Петроград, 23. апрнла

У Думи, кад је Горемикин хтио 
да говори поводом буџета, соци- 
јалисти су дигли грају и спријечили 
говор. 'Гринаест посланика искљу- 
чено је, а неке је избацила војска 
из Думе. — Бечки Кор. Биро.

Питање Источних Жељезница
Бноград, 24. априла

Полузванична „Самоуправа" у 
уводном чланку поводом питања 
источних жељезница пише:

Србија не одустаје од францу- 
ског приједлога о интернационали- 
зацији, али не може да прими 
доцније аустро-угарске приједлоге 
који су такви да би битно измије- 
нили француски приједлог. Као 
власник ове пруге, Србија сматра 
да је у праву да изнесе нове при- 
једлоге друштву, који, ако буду 
примљени, чине излишнима све пре- 

говоре до тога времена. Ако ти 
нриједлози не буду уважени, биће 
изнесени пред Финансијску Коми- 
сију у Паризу. Ако се једногласно 
не ријеши ово питање, Србија има 
право да изнесе питање куповине 
пред Хашко Судиште, или да са- 
гради нову жељезничку пругу и да 
препусти експлоатацију старе пруге 
Друштву под истим закупним усло- 
вима, које је Друштво уживало под 
Турском према уговору. Из тезакуп- 
нине Србија може да себи створи ка- 
питал за градњу нове пруге која ће 
одржати конкуренцију са старом, јер 
се може очекивати у року од десет 
година да ће ова пруга постати 
двострука, пошто је то најкраћи и 
најбржи пут за Солун и Азију. У 
осталом, пошто прођетај рок, стара 
пруга би прешла у српске руке.

Да Аустро-Угарска није стварала 
сметње у рјешавању тога питања, 
Србија би примила на себе да 
гарантује превоз аустријске робе 
преко Санџака према Солуну и 
сјединила своје жељезнице с босан- 
ско-херцеговачкима према Јадран- 
ском Мору. — Биоградски Прес- 
биро.

Српска Скупштина
Бноград, 24. априла

Скупштина ће се састати сјутра 
послије ускршњих празника. Она 
ће расправл>ати у другом чита- 
њу о измјенама закона о стварању 
Војне Академије, и у другом чита- 
њу о српско-румунској конвенцији, 
у вези с подизањем српско-румун- 
ског моста на Дунаву. — Биоград- 
ски Пресбиро.

Србија и Арбанија
Биоград, 25. априла

Вијест „Арбанашке Кореспонден- 
ције“ да су српске трупе прешле 
границу код Дебра, апсолутно је 
лажна, тим више што се бију из- 
међу себе погранична арбанашка 
племена. Ниједан српски војник ни- 
је прекорачио границу. — Биоград- 
ски Пресбиро.

Болест Франца ЈосиФа
Беч, 27. априла

Царев катар дозријева. Опште 
стање врло добро. — Бечки Кор. 
Биро.

Бсч, 28. априла
Вечерашњи биљтен каже да је 

пулс незнатно слабији. Знаци ка- 
тара не показују никакве промјене. 
— Бечки Кор. Биро.

Беч, 29. априла
Царево стање непромијењено. — 

Бечки Кор. Биро.
Беч, 30. априла

Објективно стање Царево једиако; 
кашаљ сазрио; субјективно стање 
добро. Цар је провео један сат на 
малој галерији. — Бечки Кор. Биро.

Изјаве Грооа Берхтопда
Будим-Пешта, 26. априла

У одбору аустријске делегације, 
Гроф Берхтолд изјавио је да, уза 
све опасности садашње ситуације, 
нема разлога за песимизам. Што 
се тиче организације Арбаније, није 
неповољан знак састанак Зографо- 
са, вође епирских усташа, и кон- 
тролне комисије, — што значи један 
корак према пацификацији. Не по- 
стоји никакова нова обавеза према 
Италији поводом питања Средо- 
земног Мора.

Што се тиче Источних Жељез- 
ница избили су неспоразуми и на- 
стављају се преговори. Треба сачу- 
вати интересе и комуникације Мо- 
нархије. Односно Солуна, тражимо 
да добијемо услове најповлаште- 
нијег народа стварањем слободне 
зоне. Желимо да обдржавамо по- 
вјерљиве и пријатељске односе са 
Румунијом и Русијом кој<1 нам је 
изјавила да нема ничега заједнич- 
ког са противаустријском пропаган- 
дом, нарочито оном у Галицији.— 
Бечки Кор. Биро.

Земљотрес на Сиципији
Рн.м, 27. априла

Нарочита издања новина процје- 
њују да број погинулих, приликом 
земљотреса у покрајини Катаније, 
износи више стотина, а рањених да 
нема мање од хиљаде. — Бечки 
Кор. Биро.

Ри.м, 28. априла
Из развалина Ачи-Реала извуче- 

но је до сада 60 мртваца. Краљ је 
поклонио 100.000 лира у корист 
пострадалих. — Бечки Кор. Биро.

Турсна мпсија у Русији
Цариград, 27 априла

Са мисијом коју нредводи Тала- 
ат беј и Изет паша, отпутовао је и 
руски министар у Цариграду, г. Гирс. 
Талаат беј носи ручно Султаново 
писмо Цару. У исто вријеме, пре- 
даће Цару и Царици Султанове 
поклоне. — Бечки Кор. Биро.

Лнвадија, 30. априла
Цар је јуче примио у аудпенцију 

изванредну турску мисију. У вече 
је био свечан ручак у почаст ми- 
сије. — Бечки Кор. Биро.

Делегације
Будн.м Пешта, 27. априла

Одборза спољне послове аустриј- 
ске делегације усвојио је буџет дис- 
позиционог фонда Министарства И- 
ностраних Дјела. — Бечки К. Биро.

Будим Пешта, 29. априла
Одбор аустријске делегације у- 

својио је војни буџет. — Бечки Кор. 
Биро.

Будим-Пешта, 30. априла
Одбор за спољне послове угар- 

ске делегације усвојио је буџет 
Министарства Иностраних Дјела и 
изгласао повЈерење грофу Берх- 
толду.

Аустријска делегација усвојила 
је ванредни војни буџет и нарочите 
кредите, као и буџет за морнарицу. 
— Бечки Кор. Биро.

Српско представништво у Арбанији
Биоград, 28. априла

Званичне новине доносе да се 
отвара српско дипломатско пред- 
ставништво у Арбанији. Консул 
Гавриловић именован је отправни- 
ком послова. — Бечки Кор. Биро.

Устанак у Епиру
Драч, 29. априла

Наставља се образовање народ- 
не војске. У Корицу је стигло 400 
људи из Дебра, 1000 из Елбасана, 
200 из Старова. Добровољци из 
Тиране наступају према Корици. 
Влада се нада да ће располагати 
кроз који дан са 5000 људи. — 
Бечки Кор. Биро.

у Супруга њемачког канцелара
Берлин, 29. априла

Умрла је супруга њемачког кан- 
целара Г. фон Бетман-Холвега. — 
Бечки Кор. Биро.

Српски ренрути.
Биоград, 29. априла.

Поводом вијести која је пуштена 
из Софије да су се побунили ре- 
крутовани војници из нових крајева 
и да је та побуна бпла угушена 
оружјем; чак да је једна цијела 
чета била побијена у Ристовцу и 
Крагујевцу, — Пресбиро је овла- 
штен да најкатегоричније опровргне 
ове гласове који су измишљени из 
основа. — Бечки Кор. Биро.

Забавник
Аустралиски људождери. На Новим 

Хебридима су урођеници иа сјеверу острва 
Маликоло убили шест урођеничких учи- 
теља једне аустралиске мисионарске ста- 
нице и пождерали их. Ово је посљедње 
дјело из једног великог низа ужасних лјела, 
1ПТО су се у посљедње вријеме деснли на 
Новим Хебридима.

Пароброд „Макамбо**,  који је недавно 
стигао у Сиднај, донио је вијест о неми- 
рима урођеника на Маликолу и другим 

острвима и о великим канибалским (љу- 
дождерским) гозбама.

Главно племе на острву Маликолу јесу 
лрупни дивљаци Намбуси, једна снажна 
раса. која међутим стоји на гласу да је 
кукава, покварена и издајничка разбој- 
ничка банда. Сви покушаји, да се пре- 
веду у хришћанство. остали су до сада 
без успјеха. Најближа станица хришћан- 
ских мисионара налази се 12 километара 
удаљена од острва Маликоле, на острву 
Вала.

Крајем претпрошлог мјесеца девет ми- 
сионара ове станице отишли су на Ма- 
ликоло. Урођеници их нападну и шест 
од н.их убију, док двојица успију да по- 
бЈегну к обали, гдје су их чекалп њихови 
чамци. Девети је објешен о једно дрво и 
остао је тамо, док људождери нијесу о- I 
стале пождерали. ј.

Пораст код дјеце и њихов духовнн 
развитак. Енглески медецински капаци- 
тети посмаграли су рашћење код дјеце, 
и њихова посматрања дала су значајне 
ресултате. Пошто ови резултаги имају ин- 
тернационални значај, докгори су их обја- 
вили и ми их овдје укратко доносимо. <

До једанајесте и дванајесте године муш- 
карци су већи од дјевојчица, до четрна- 
есте дјевојчиие надмашују мушку дјецу, 
а по том се враћа стари однос. Дјеца из 
бољих кућа су већа и тежа него дјеца из 
раденичких сгалежа, што је разумљиво 
с обзиром на прилике у којима обје класе 
живе.

Коддјечака су утврђена доба рашћења: 
умјерено рашћење од 6—7 година, слабо 
од 9—11. а врло нагло од 14 — 16. Од но- 
вембра до марта дјеца расту мало, док 
напротив од марга до ав1уста и то без 
губитка тежине наступа нагло рашћење, 
рашћење заостаје а тежина опада од ав- 
густа до децембра. Од интереса је да су 
прекоси — прије времена зрела дјеца — 
тежа а ограничена дјења лакша него про- 
сјечна дјеца, то је с тога што духовни 
развитак иде у дјетињству напоредо са 
тјелесним. Тако сваки тјелесни дефект 
уди душевном развитку, нарочито је од 
важности по утицају недостатак слуха. 
Занимљиво је да се ограничепи дјечаци 
увијек друже са млађим од себе, јер их 
њихови другови остављају.

Г(0

Јијес11
V п’1

з3р(

(оја

>ииз;е
I од$еН

Прз« “ 
|0Д.1У1НИ

са п
јичу,
ростар е

јноме б!
ро-жута 
Шта ли
Он. кош 

з ШТО IV

Пошт. Грађанству града Цетиња
Одлазећи стално са Цетиња сматрам 

за пријатну дужност, да се поштованом 
грађанству града Цетиња, заблагодарим 
на лијепом предусретању приликом по- 
словних веза, које сам овдје вршио као 
секретар Црногорског Подузећа за Еле- 
трику; шго чиним овим путем јер се не 
могу сваком посебно захвалити, због 
хитног одласка

Цетиње, 30. априла 1914.
Са поштовањем 

бр. 27, 1,1 Нико Петричевић

нродо ибшм 'ж Са ј

Прва Никшићска Штедионица
У НИКШИЋУ

сада

Никшићска Кредитна Банка 
посљедњи пут опомиње своје мјеничне 
дужнике, да што прије уреде своје зап- 
стале обавезе, које су усљед мораторн- 
јума остале неуређене.

Завод — да би колико толико помо- 
гао дужницима при уређивању мјеница, 
примаће само припадајући интерес.

Који дужник и поред ове опомене не 
уреди своју мјеницу, завод ће одмах по 
истеку мораторијума наплату исте пре*  
дати суду.
бр, 25, 1,3 УПРАВА

пд Намјеран сам распродати 
једап дио кућевног намје- 

штаја. Ко је вољан купити нека се обра- 
ти потписаном.

Цетиње, 29. априла 1914 г.
Никола Р. Минић,

бр. 26, 1.4 секретар министарства просвјете

Ог ТТД С. — Јавља*м  пош гованој пу- 
блици, да ћу за кратко ври- 

јеме премјестити мој кабинет на Цетиње.
Д-р Ристо Куслеф 

зубни љекар.
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