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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 БРОЈ 10 ПАРА
ЗА СтРАНЕ ЗЕМЉЕ БРОЈ 20 Г1АРА

ЛИСТ ИЗЛАЗИ
УТОРНИКОМ и ПЕТКОМ

АДРЕСА:
„Вјесник“ Цетиње, (Црна Гора)

А Б К Е88 Е:
„Ујебшк*  Сеш^пе (МоШепеЦго)

РУКОПИСЕ ВАЉА СЛАТИ УрЕДНИШТВУ „ВјЕСНИКА* 4 
А ПРЕТПЛАТУ И ОГЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ОГЛАСИ СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 16. маја
Кисело је грожђе! — могли би, 

послије преврата у Драчу, сада да 
узвикну неки као она лисица, којој’ 
су слатки гроздови били високо, из- 
ван домашаја њенога хитрога скока.

Кисело је грожђе!
Арбанија се не да олако окупи- 

рати.
Арбанија мора бити самостална, 

ма да нема, у себи, још ни једне 
погодбе за независгн државни жи- 
вот. Њену слободу не чувају и да- 
л>е љубав и способност њених др- 
жављана за самосталност, већ само 
одлука Европе.

Ова Европина указна, готово да 
не рекнемо наказна, држава имаће 
све дотле важност указа, док исти 
не буде, по нужди прилика и снази 
јачих. замијењеп новим, бољим.

Арбанијаостајегдје је — на папиру 
европских кабинета и на оштрица- 
ма мачева оно мало међународних 
одреда у Драчу, Скадру и Валони.

Дакле, зШизчио! И садони, ко- 
ји, ради сукобљених интереса, не 
даду да се што ново, свјеже и па- 
метно уради, могу да се утјеше 
8(а(и8-ол1 дио, који ништа не значи 
и под којим се крију и даље зле 
освајачке памјере.

Арбанија је независна! — увјера- 
вају мз Бгча.

Арбанија је слободна! — секун- 
дирају из Рима.

Арбанија је заједничка европска 
ствар! — додаје мајка Европа.

Разочаран Рим, изненађен Беч, 
озлојеђена Европа...

Разочарани и изненађени не ус- 
пјеше и видјеше, да је Арбаиија 
одиста она Парисова јабука, која 
ће кад тад закрвити „јадранске са- 
везнице“, а озлојеђени дођоше до 
увјерења, да је та нова вјештачки 
створена држава општа европска 
главобоља. И сама чувена свјетска 
„мирољупка“ бароница Берта Сут- 
нер налази да је Арбанија крвник 
општега мира, а пе она грамзива 
суревњивост међу великима.

Бијаху истурили у бојне редове 
сву силу легијона и оружја и мрко 
се поглеђиваху, па пошто би под- 
викнуто, да је Арбанија европска, 
не талијанска и аустриска, сустег- 
нуше се и жртвоваше најистакну- 
тијега Арбанаса — Есад пашу.

Али се, као посљедица неуспјеха 
и преварепих очекивања, препупила 
чаша потајнога иједа, који сада као 
жуч још више трује узајамне односе 
арбанашких протектора.

Страсне опгужбе из Рима и жучне 
одбране из Беча епилог су превра- 
ту у Драчу. Узбурканост ће се сми- 
рити на поврпЈини, док ће у ду- 
бини у поправљеном издању пакост 
и завист изједати основе мира.

Зло с Арбанијом, грђе без ње!
А како би све то друкчије, боље 

и паметније било, да се пустило да 
ток историје иде правим путем и 
да Арбанија не буде тобоже јемство 
слободе Јадранскога Мора! Три су 
излаза: или да буде слободна, или 

да буде талијанска и аустриска, или 
да не буде ни једно ни друго. 11р- 
ва два излаза, кривицом њених за- 
штитница, већ су затворена. А тре- 
ћи излаз држаће отворен њени 
сусједи, док год буде постојала 
опасност да Арбанија постане жрг- 
ва туђих суревњивости. Ако је Арба- 
нија сада интерес европског мира, 
она је у много већој мјери инте- 
рес безбједности и спокојства сво- 
јих сусједа. Негативну вриједност, 
која јој је дана у Бечу, да не буде 
талијанска, и у Риму, да не буде 
аустриска, ми на Балкану претва- 
рамо у позитивну: да мора бити 
само балканска.

Арбанија морабити независна! — 
то и ми узвикујемо са кабинетима 
Великих Сила.

Арбанија је европска једино у 
толико, у колико никад не смије 
бити ни аустриска, ни талијанска.

Преврат у Драчу и остале та- 
мошње трагикомедије. чије глумце 
у арбанашкој пријестоници из хри- 
шћанских побуда искрено жалимо, 
док њихове аранжере на познатој 
страни из политичких разлога осу- 
ђујемо, тај преврат у Драчу би- 
ће, као и сви остали, који ће доћи, 
само мала карика у ланцу неиз- 
вјесности због Арбаније.

Кисело је грожђе!
Арбанија је бескрајно далеко и 

од Беча и од Рима, ма им да је 
просторол\ близо.

Што даље од њих, толико је 
ближа себи и свијема нама на Бал- 
кану.

Смутње у (трбанији
Цетиње, 16 маја.

Смутње се у Арбанији настављају.
Потоњи извјештаји гласе, да се 

положај није поправио. За сада је 
јасно једино то: да Европа неће 
интервенисати и да ни Аустрији ни 
Италији неће бити допуштено, да 
учине посебну акцију.

Попожај Књаза Вида
Положај Књаза Вида је очајан.
И сама бечка 1\'еие Егеје Ргеззе 

држи, да су Књазу Виду дани из- 
бројани.

Она, која га тако рећи до јуче 
слављаше и у звијезде дизаше, да- 
нас му окреће леђа. Замјера Књазу 
што се у преврату у Драчу није 
показао јунак. Кад су сеусташи из 
Тиране примакли Драчу, Књаз је 
пред њих послао стране одреде, а 
он је умакао па талијанску ратну 
лађу — вели „Преса“. Тај гест — 
продужава „Преса“ — неће ЈКњазу 
у Арбанаса прибавити поштовање. 
Њима је потребан муж одлучан и 
храбар.

За објашњење тако тешке суд- 
бине Књаза Вида, која је одиста 
достојна жаљења, треба у овој при- 
зици напоменути, да су се у Бечу 
највише залагали да Књаз Вид буде 
арбанашки „мбрет".

У талијанској штампн такође осу- 
ђују Књаза Видц. Тамо му, пак, 
пребацују, да се дао завести од Ау- 
стрије и јншјити се најбољег својег 
стуба Есад паше.

Споредно је, колико су искрене 
те талијанске оптужбе. Тачно је са- 
мо то: да је Књаз Вид, као и Есад 
паша, жртва трвења међу Римом и 
Бечом. Оптужујући њега, они ми- 
сле да умањују своју одговорност.

Захтјев усташа
С усташима, који се у вели- 

ком броју још једнако налазе пред 
Драчом, преговара међународна кон- 
тролна комисија. Захтјеви су уста- 
ша тешки. Они траже да Књаз Вид 
све потпише. Међу захтјевима је и 
тај, да Есад паша буде помилован 
и да му се допусти повратак у Ар- 
банију. Други се захтјеви још не 
износе на јавност. Изгледа да се 
тичу Књаза Вида лично и да ни- 
јесу повољни.

Гарда се вратила
Гарда од 130 католика, које је 

скадарски арцибискуп послаоу Драч 
да чувају Књаза, вратила се у Ска- 
дар. У тешким тренутцима гарда је 
била позвана да иође противу уста- 
ника, јер намјере овијех нијесу чисте 
што се тиче Књажева живота. На 
то је гарда изјавила, да она није 
дсшга у Драч да се бори с уста- 
шима, већ да чува Књаза!! Послије 
таквога одговора дан јој је пасош 
за слободан повратак у Скадар.

Сазонов о смутњама у Арбакији
РускиМинистар Иностриних Дјела 

г. Сазонов у својем експозеу о спо- 
л>ашњој политици рекао је у Думи 
о смутњама у Арбанији ово:

Што се тиче Арбаније, ми дога- 
ђајеу тој земљи иратимо, наравно, 
са пажњом, коју заслужују, и то, 
у колико су у вези са сусједним 
землама. Арбанија се налази у ста- 
њу, које се граничи са анархијом.

Енглеске оптужбе
Енглески листови оптужују због 

смутња у Арбанији највише холан- 
дешке официре и аустриски војни 
одред.

Лондонски „Дељи Телеграф“, који 
у све вријеме балканске кризе није 
био ненаклоњен аустриским инте- 
ресима, вели у допису из Драча да 
су смутњу створили у Драчу Ау- 
стријанци.

Међународне трупе
Бечки листови јављају, да ће се 

овијех дана у Драчу искрцати 
20.000 војника међународне војске, 
којом ће заповиједати један енгле- 
ски генерал.

Овај се корак нема сматрати као 
интервенција, већ као заједничка 
европска мјера у корист мира и 
реда у Арбанији!!

„Живио Краљ Есад“
Талијански и аустриски листови, 

који су, природно, о догађајима у 
Арбанији најбоље обавјештени, по- 

што су телеграфске линије из Драча 
у рукама „јадранских савезница“, 
јављају из Каваје сензациону вијест.

500устаника мухамеданаца у Ка- 
ваји, у средњој Арбанији, продрли 
су у варош, растЈерали чиновнике 
Књаза Вида и предвођени од једног 
хоџе скинули су са обласне управе 
арбанашку заставу, згазили је но- 
гама, и на мјесто ове ставили су 
турску заставу уз бурне усклике:

Живјела аутономија КаваЈе! Жи- 
вио Краљ Арбаније Есад!

Нова странна
У Драчу су арбанашки родољуби 

основали нову арбанашку странку, 
којој у програму на првоме лхјесту 
истичу:

Потпуно ослобођење Арбаније од 
туторства Европе. Укидање капи- 
тулација. Пријатељство са Великим 
Силама. Изналажење начина за спо- 
разумсабалканским сусједима. Суз- 
бијање утицаја страних држава на 
унутрашње прилике Арбаније. Уда- 
љаване страних савјетодаваца из 
Књажеве околиие.

П рламентарна криза у Србији
Поводом парламентарне кризе у Србији 

која се тако изненадно и необјашњиво 
појавила послије великих националних 
успјеха у потоњим ратовима, биоградска 
„Политика*  доноси овај чланак:

„Данас Народна Скупштина треба да 
има своју сједницу. Парламентарна сигу- 
ација заоштрила се посљедњим догађа- 
јима толико, да се сад ништа не зна што 
ће бити: све зависи од тока и исхода 
ове сједпице.

Наш парламенгарни жпвот, млад и не- 
зрио, имао је и раније своје кризе и бу- 
ре, али никада та криза није била тако 
опасна и. у исто вријеме, тако чудновата, 
као шго је ова садашња.

Мјесто да у току година политичке 
нарави и парламенгарни обичаји постану 
све блажи и питомији, код нас се, на 
несрећу, све обратно дешава. Мјесто све 
веће питомости и културе, ми у парла- 
менгу имамо све већу подивљалост. На 
посљедњој сједници умало што није до- 
шло до батина, а какве све ријечи падају 
срамота је и цитирати. И кад би све те 
ружне испаде чинили нешколовани и не- 
васпигани људи било би још и којекако: 
али најгоре се понашају баш они, који 
би требали да служе као примЈер. На 
посљедњој сједници г. Марко Ђуричић, 
који је Министар Правде, назвао Је цио 
говор г. Ј. Продановића „низом клевета“. 
а г. Продановић, који је био минисгар и 
који ће го оиет биги, рекао је г. Ђури- 
чићу, да је „коцкар и нитков“.

Такве ријечи не доликују ни посјетио- 
цима какве смрдл.иве механе крај друма, 
а камо ли члановима нарламен га. Партиј- 
ски прваци унотребл>авају их једни пре- 
ма другима. бајаги из неког начела, као 
да се начела не могу исповиједати рије- 
чима културних и васпитаних људи, без 
грдње и нсовке.

И док се. кад Скупштина ради, тако 
ради, дотле се највише времена у опште 
ништа и не ради“.

За тијим поменути лист овако завр- 
шава:

„И тако се та биједа продужава. Не- 
моћна једна према другој — јер ниједна 
није довољно јака — немоћне према сво- 
јим посланицима и члановима, наше по- 
литичке странке овим теревенкама ком- 
промитују цио нарламентарни режим ц 
спремају један нов, коЈи ћи бити још мно- 
го 1ори но што је овај, али који ће доћи 
као нраведна казна за ово шго се сада 
дешава. Несрећа је само то, што ће та 
казна. погађајући парламентаризам, по- 
годити будућност народа и државе*.

Полуслужбена „Самоуправа“ пише:
Радикална Странка, ни по коју цнјену, 

неће више трпјети клевете од људн и 
политичких странака, чије су се све кри- 
тике противу њенога рада показале као



неоправдане и погрјешне. Послије свега 
што је урадила за народ и државу, она 
уздигнуте главе ч са пуним правом тражн 
у тој лржави м;есто, које |ој Устав од- 
ређује.

Међу тим. не ^треба се варати. Није да- 
нас рнјеч о кризи међу странкама; о смје- 
ни једне странке. да би на управу др- 
жавну[дошла друга. Ријеч јео промјени ре- 
жима, у коме је народ имао пун мах 
да каже своју вољу. и да ради на њеном 
извођењу; ријеч )е о промјени режима 
који је донио несумњиве и огромне успје- 
хеу свим гранама државног и народног 
живота. и о инаугурисању другога. који 
се већ приказује под ауспицијама партиј- 
ских ц;енкања и туторисања од стране, 
која се нигдЈеу свијету неузима као пред- 
ставник народне воље.

У ком ће се правиу извршнти промјена 
и да ли ће се бучне ријечи и дивљачка 
халакања узети као озбиљније јемство за 
здрав и напредан живот у држави. него 
позитивни и велики успјеси, које је донио 
режим народне слободе, - у брзо ће се 
сазнати. У сваком случају, и ма какав 
обрт узели даљи догађаји, Раликална 
Странка зна гдје је њено мјесто, и знаће 
и истрајати на томе м;есту. Заморена од 
рада. али и снлно појачана ресултатима 
тога рада, она ће се умјети свјесно 
да олређује према догађатма, и да у 
њима достојно одигра своју улогу. као 
и увијек до сада*.

Прнликом нретреса интерпелације о ста- 
њу у Официрској Задрузи н сукобу из- 
међу Владе и Офнцирског Кора, Мини- 
стар предс|едник г. Пашић држао је по- 
дужи говор, у којемје с између осталога, 
рекао и ово:

„Господа, која нијесу у опште задо- 
вољна са политиком Владином, бирају 
поједина, обична мала питања, и желе од 
101 а да ствара|у велики политички капп- 
тал без обзира на штетне посљедице по 
земљу; отуда је ито дошло, да г. Драш 
ковић, шеф једне политичке странке. у- 
пупгга се у ситниие, које сте чули, само 
да покаже како је рђаво стање у земљи, 
и како посто:и неки велпки неспоразум 
и пекн сукоб између Краљевске Владе и 
официрског кора.

Господо, што год ко лично погријеши, 
па био он официр. па био он чиновник 
Министарства Унутрашњих Дјела, па био 
он ма ко, ми смо увијек готови да тога 
чиновника казнимо по закону, и ми не- 
ћемд никада примити да се од једнога 
или два случаја баца љага на цијелу 
земљу.

Опет је пао, као што сте чули. јелан 
стари пријекор од стране г. Драшковића 
на мепе и на попитзку Крал.евске Владе. 
Г. Драшковић корп Краљевску Владу. за 
што није она водила балканску полити- 
ку као што ју је воиио Данев — зашто 
није узела став Данева?

Ја сам мислио да г. Драшковић пеће 
никад више лоћи на ту идеју и гај при- 
јекор, ко|и је још прије рата са Бугари- 
ма учинио овде у Скупштини, кад је по- 
зивао Краљевску Владу „да узме став 
Данева- Штедећи г. Драшковића у сво- 
ме експозеу, послије закљученог буку- 
решког мира. ја сам обишао та| прнје- 
кор који )е пао у Скупштини од г. Драш- 
ковића у очи рата с Бугарском. |ер сам 
лржао да се г. Драшковић увјерио из 
посл»едииа, које су потекле по Бугарску 
баш нз „става Данева“ да та| прије- 
кор пеће никад више поновити, и да ће 
се старати да се заборави. а оно напро- 
тив, г. Драшковић га опет понавља, не 
водећи рачуна о злим посљедицама. које

Г1ОДЈ1ИСТАК

ТВОРЦИ ИСТОРИЈЕ
Карлајлова и Толстојева теорнја1

Ко је творац историје? Карлајл одго- 
вара: „Бог“. — Толстој одговара: „Бо|“.

Но кад се питање постави у множини; 
„Ко су творци историје*?  — тада Кар- 
лајл одговара: „Велики људи“, а Толстој 
одговара: „Сви људи“.

Карлајл и Толстој су вуторитети првога 
реда. О њихов суд о историји немогуће 
је оглушити се.

Карлајл, син једнога зидара. натио је, 
по н.еговим сопственим ријечима. ције- 
лога вијека од диспепсије стомака, и 
скоро цијелога својег ви|ека од нема- 
штине, и био је, по ријечима Гегеовим: 
„морална снага од велике важности". 
Рођен је у разгор Француске Револуиије, 
коју је оп на најоригиналнији начин они- 
сао, паштио се дуго тражећи се и учећи 
се, и паштио се још дуже учећи гуђу 
дјецу за плату једва довољну за сиро- 
машан живот. Живио је у селу и у граду 
и најзад у Лондону, хиперграду. вазда у 
својој духовној усамљености и вазда у 
независности од људске милости и лас- 
кан.а, од државне плате и критичарских 
мишљења. Одређен од свога оца. зидара, 
да буде свештеник, он је избјегао да то 
буде ф 'рмално, но постао је и до смрти

1 Предавање др. Николаја Велимировића лр- 
жано о светосавској прослави у Богословији Св. 
Саве у Биограду.

„Дјело-. свеска за апрнл 1914. год. 

су на Бугарску пале баш због рђавог 
сгава Данева и његове балканске поли- 
тике.

(Милорад Драшковић-. Војнички став, 
г. Предсједниче!)

Војнички став? Војници иаши. радећи 
потпуно у споразуму са Краљевском Вла- 
дом. билн су довољно спремни да мучки 
напад, који 1е учињен, славно одбију, м 
то само благодарећи заједничком раду са 
Владом. благодарећи увиђавноЈ’ нолитици 
Краљевске Владе.

И ја на завршетку опег понављам да 
се влада не жали на официрски кор нити 
има што да примјећује офипирском кору; 
но шта више она сматра, да је офинир- 
ски кор потпупо извршио своју дужност, 
која је на њега полагана.

Не постоји никакав спор између нас и 
официрског кора, а ако има официра по 
негдје да су незадовољни, ми ћемо са 
њима поступити по закону ако се они 
буду упуштали у расправљање политичких 
питања. Цијела ова дебата која је свр- 
нута, благодарећи опозицији, на другу 
страну. показала је и овом приликом. да 
је Влада потпуно схватила свшу дужност: 
кад сузбија поједине људе и не да, да 
се прави неспоразум између Владе и о- 
фицира. (Бурно одобравање и пљескање 
на деснипи)“

Иза г. Пашића држао је говор Мнни- 
стар Унутрашњих Д|ела г. Ст. Протић, 
који је, између осталога. рекао и ово:

„На ријеч г. Предсједника Минисгар- 
ства, иЈта је радикална странка све до 
сад радила и на дјелу показала, како у 
војсци и одбрани народне мислн. и ко- 
лико се опа стара у гом погледу, г. Ри- 
барац је одговорио: како ннје радикална 
странка оспособила војску за велика дјела 
ко|а је она извршила, него народ.

То је. господо, допустите ми израз, 
једна фраза која не казује ништа. Да, 
господо, народ је оспособио војску за 
га велика дјела јер је народ најважнији 
дио у војсци Али, господа која говоре 
о војсци, она нод тим ријечима као да 
нешто друго разумију.

Али, господо, и још нешто је ту важ- 
но. Тај народ који је оспособио војску 
за та велика дјела. који је дао војсци 
средства да она га велика д елаизврши 

тај исти народ је дао и нама своје 
повјерење (са деснице бурно одобравање) 
и позвао нас да ми предњачи чо у тим 
догађајима (на десниии бурно одобра- 
вање и нљескање). Наша је заслуга у 
томе што смо ми на гој државној лађи 
били корманоши и ми је водили Ништа 
друго ми за себе не тражимо, и ништа 
друго ми нећемо.

I'. Рибарац је казао даље да „бој не 
би)е свијетло оружје, већ бој би|е срие 
у јунака*.  Има, господо, у гоме много 
истине, и зато топови Шнајдерови мало 
друкчше дјејствују код нас. а мало друк- 
чпје код Бугара. Али, господо, да вас 
подсјетим и на једну ријеч мога старога 
професора г. Стојана Новаковића. који 
је у |едној прилици рекао: „И Вук Ман- 
душић имао је разлога кад је жалио за 
својим џефердаром. ма да ,е у рукама 
Мандушића Вука свака пушка убоЈита, 
како га је Владика тјешио.

Ја мислим, да г. Рибарац разумије та; 
израз, и ту напомену г. Новаковића.

Кад се, господо, говори тако радо. и 
нама са ове стране истс гако пријатно, 
као и вама, о заслугама војске. онда. 
господо, не треба да се заборави ни на 
то, да је го народна војска. а г. Рибараи 
је баш нама пребацивао како смо ми 
говорили векад противу стајеће војске.

остао у суштини не свештенпк него прво- 
свештеник Бога жнвога, зидар правде 
Божије међу људима и пламени нропо- 
вједник једног херојског идеализма међу 
браћом својом.

Кад се један велики човјек рађа. он 
налази у свијегу већ рођене противности 
себп. Кад је Карлајл дошао на свијет, 
његови нротивници већ су ходили по 
свијету широком ногом. А његови про- 
тивниии, то је била лаж у свима одјеја- 
њима, озбиљним и смиЈешним философ 
ским и државничким, рефоматорским и 
самарићанским. Његов противник био |е 
позитивизам. који је само на ријечи врло 
видовит, но на практипи кратковид до 
близу слијепила. Његов противник био 
је еникуреизам, којн на језику значи сми- 
рену умјереност, а на дјелу разврат. II 
атеизам, ко и има ноге ла потрчи за ма- 
лим фактима, и има руке да сабере мала 
знања, но нема духа за највећи факт и 
најважније сазнање у свијету. И напућена 
ученост. која има више претензија него 
права, и више обећања него испуњења. 
И лнсичје политиканство, које под дебе- 
лом бундом државног и општег добра 
крије своје себичне циљеве. своје неиска- 
зане сујете и своја злочиначка средства. 
II жалосна по сиромаштини умјетност, 
која пол широким и шареним тоалетама 
крије своје мршаво и ружно тијело. И 
литература са извјештаченим језиком и 
болесним садржајем.

Карлајл је иримио борбу и истрајао у 
њој. Дуговјечан као стари патријарси, он 
је без мало шиело једно стол*еће  пред- 

Ми смо говорили, господо, некад протнв 
стајаће војске онакве, какве се у многим и 
многим државама практикују,говорили смо 
против претјераности стајаће војске. Ми 
стајаћу војску сматрамо као школу за на- 
родну војску. У том поглелу нијесмо јој би- 
ли противни, нити смо сада, али као главну 
снагу војске сматрамо народ. (На десннци 
пљескање). Господо, том приликом забо- 
рављате ви с лиЈ*еве  стране да кажете још и 
то, шта је за ових посл»едњих десет го- 
дина урађено, да се подигне дух у то| 
народној војсци и код њеиих официра, 
да се она одушеви за велпка дјела, да 
буде потпуно спремна и да загрије и 
затрепери оно „срце у јунака", које по- 
миње г. Рибарац. кад нође на неприја- 
тел»а. То је. господо, једна врло важна 
ствар, и то, пјто је у том погледу учи- 
њено, највише је наша заслуга, заслуга 
новога слободнога живота. новог устав- 
ног и парламентарногреда ствариу нашој 
отаџбини.

Тако „срце у јунака“ није било 1885. 
год. зато, што је онда атмосфера била 
врло загушљива; зато што су се господа, 
која су онда унрављала, бојала воЈске; 
зато пјто нијесу хтјели да је пошљу на 
непријатеља, којега су и подшењивали. 
зато што су је послали с оружјем које Је 
тек примљено и са којим се војници ни- 
јесу вјсжбалп честито ни мјесец дана. и 
чија |е муниција послије дана отка- 
зала своју услугу. Није је било! То су 
разлике између старог и новог времена, 
које ви заборавл»ате, и које нас изазивате 
да овдје помињемо и нстичемо“.

Писмо из Арбаније
(Сјутра дан послнје Есад пашине афере)
Пред Драчом, 10. маја на понођи.
На Валони смо, малој и сим- 

патичној лађи мађарско-хрватског 
друштва, коЈа неуморно јури пред 
Аделсбсргом, такмацом из аустри- 
ског Лојда. Лијево остраг оставили 
смо арбанашко лристаниште Сан 
Ђовани ди Медуа, некад толило 
развикано од европске штампе а 
дапас толико биједна изгледа. гдје 
још и данас, у одсуству спремнијега, 
један по занату кафеџија носи се 
и поносн са звањем п функцијама 
команданта тог чувеног мјеста. На 
сву пару пловимо у правцу Капо 
Родони, гдје прије годину тек по- 
носно се лепршаше она застава, 
што видје Куманово и освеђено 
Косово. Оставили смо за собом и 
тај крајњи пост наш из времена по- 
бједа и славе и већ онај обалскп 
фењер, окрећући се тамо око своје 
осовине, изгледа на усијану куглу 
која час потоне час избије па по- 
вршину воде. Одмакли смо већ то- 
лико да та кугла почиње се губити 
на хоризонту, док потезсирене изнад 
главе не даде нам знак да смо ту 
и Драч се је виђао лијево од пас. 
На уласку у пристаниште шиљбочи 
нека ратна лађа, по прилици каква 
крстарица осредњег тонажа, чија мр- 
шава силуета одржава се према небу, 
но чију народност кроз ноћњу по- 
вршину не могу да погодим. Сва- 

ставч.ао савјест енглеског народа. Неу- 
митан и неподмитан као оштра и чиста 
савјест. Карлајл је горио пророчким пла- 
меном усред једне масе људи равнодуш- 
них према зви|ездама на небу и херојима 
у нсторији. Његов језик је био најчуд- 
нији, каквим се икад проговорило на 
магловнтим британским острвима, од кад 
су се у го1 маглч појавили људски стно- 
рови и почели свијетлити један другоме 
и гријати се један од другог. И предмет 
његова говора био је необичан. најнео- 
бичнији на небу и на земљи. Оно што 
је најнеобичније на небу и на земљи, оно 
је Карлајл бирао за предмет свога раз- 
мишљања в говора. Бог је најнеобичнији 
и најбољи предмет на небу, хероји су 
најнеобичниЈи и најбољп предмет на зе.м- 
љи. Карлајл, чије су се мисли и ријечи 
највише односиле на Бога и хероје, био 
је и сам божанствене и херокке душе. 
Његово схватање овога свиЈета потпуно |е 
дивиннстичко.

„Свијет је овај чудо“. „Ми људи смо 
чудо чуда, велика неразЈашњива тајна 
Бога“. „За човјека вулгарна и тривијална, 
овај свшет брзо губи своју бо,у и бли- 
једи као чудо. Но за човјека савршеннјег 
душевног састава, ова| свијет остаје до 
краја једна бескрајна ризница чуда. Ве- 
лнте. наука ’ Заиста, наука ;е учинила 
много за нас, но биједна је то’ наука, 
која би хтјела да скрије од нас велику, 
дубоку, свету неизмјерност незнања, у 
коју не можемо продријети никада, и по 
којо) плови све наше знање као једна 
лака љуска“. 

којако да ако пије аустриска биће 
да је талијанска. У осталом њих 
има повише у пристаништву. Наша 
лађа је већ осидрила и пиштави 
глас њене сиренепара мртву тишину 
те драчке вечери. 11о узалуд ће се 
она тако цијеле ноћи надимати, луч- 
ки чиновник који треба да на броду 
овјери маршруту Валоне и дадне 
слободну пратику, како се то по- 
морским језиком каже, не указује 
се. Биће да је посљедње двије поћи 
будан био и ноћас се жел>но успа- 
вао. Два француска колеге који су 
се из далека загнали и ево их до- 
шли да виде, шга се опет пово де- 
шава у пријестоници нове арба- 
нашке државе, они нервозно кора- 
цима м]ере кров лађе и немоћни 
протестирају.

— Тер ако, рећи ће, Бретањац с 
подругљивим осмјехом своме па- 
риском колеги, мислио си ваљда 
да ћеш и поћас доживјети ријетку 
част, као оно посљедњи пут, да 
подијелиш хотелску собу са још 
тројицом, међу којима је и једна 
арбанашка екселенција, њсп мини- 
стар финансија. Поноћи је и Драч 
изгледао утонуо у некој тужној ре- 
зигнацији. На флотиљи једрилица 
дубоко у дну залива распознајем 
њене прописне и разнобојне огње- 
ве. Једна терпедњача испред нас 
наперила је свој рефлектор изнад 
вароши, која изгледа мирна и успа- 
вана. Посмарајући те млазове елек- 
тричне свјетлости, што се изручују 
поврх вароши, човјек помишља на 
неког патролџију, који сањивим о- 
ком прати сваки покрет окорелог 
апаша, кога му је полиција на чу- 
в.лве повјерила. Њени топови који 
до јуче одЈекиваху на празно — у 
ваздуху у почасним паљбама, 
готови су ноћас, да одјекну с гра- 
натом. У варош, у месо. Каква из- 
мјена! Гу прије три мјесеца, при- 
ликом доласка арбапашког Књаза, 
искрцао сам се уз звуке ;едног та- 
лијанског оркестра, што на вилин- 
ски освијетљеноЈ риви паизмјенице 
свираше аустриску и талијанску 
химну, а ноћас је тихо, без музике 
ни потрке, једино што она серена- 
да жаба из оближњих бара, здру- 
жена са ритмичним кахтањем оног 
мотора,што, прислоњен уз оне древ- 
не ђеновешке зидове, снабдијева 
електричном свјетлошћу књажевску 
палату, уноси неку веселу ноту у 
овој и сувише суморној поћи пред 
Драчом, гдје ссјећате неку кисјели- 
ну. као мирис топовског барута.

Оне двије оога/-лалше што сви- 
јетле пред уласком у дом арбанаш- 
ког „мбрета", а који је ноћас паж- 
љивије чуван него обично, свјетлу- 
цају још, и ми смо сишли у каби- 
ну да са 25 целзијуса мало про-

Па онда: „дати научно име свима ства- 
рима, то још не значи објаснити исте п 
разумјети“. „Никаква хемија не би могла 
сакрити ла |е огањ чудо, кад јој не би 
глуност притекла у помоћ“. Много нма 
чуда на зекљи, но највеће чудо је човјек, 
н го нарочито великн човјек, херој.

Најважнија тачка Карлајлове филосо- 
фије историје јесте учење о херојима. По 
Карлајлу историја људска не само не би 
се могла замислити без хероја, него не 
би се могла ни дефинисати друкчи е, 
него као биографиЈа хероја. „Историја 
свијета јесте само биографија великих 
људи“. Требало је и сувише смјелости. 
па да се једна таква мисао породи, да 
човјечју свијесг иснуни, да се изговорн 
и напише и тиме стави до знања циЈе- 
ломе свијету. Знало се и тврдило и нрије 
Карлајла да су велики људи врло зна- 
ча|на чињеница у нсторији, но нико до 
Карлајла није се осмјелио да тако од- 
лучно идентификује живот цијелог човје- 
чанства са животом неколицине великих 
људи. Карлајл је то објавио с таквом 
самоувјереношћу и таквом рјечитошћу, 
да је сав свијег био удивљен и изне- 
пађен.

Одабранз и узвишена мањина људи 
ансорбује у себи сву историју. Живот 
милиона људи прелива се у животу Јед- 
ног великог човјека и добива тек по 
овоме своје име. Без великих људи жи- 
вот би био безимен и безизразан. Сваки 
херој именује и изражава једну област 
људскнх тежн.а и људске д|елатности. 
Херој може свијетлити људима као бо-



спавамо, чекајући док се лиман ба- 
иш не растријезни, да нас једном 
изведе на обалу.•*

Интервју с А. пашо.м
Нестрпљив да сазнам чим прије 

о најновијем што се је догодило у 
Драчу, а о чему се данас пуне чи- 
тави ступци по европској штампи, 
устао сам рано. Преко платоа Ди- 
нарских Алпа рађао се је дан и 
ваздух шибан јутарњим повјетар- 
цем допирао је свјеж и кријепак са 
оних ледених предјела.

У том склопу арбанашких пла- 
нина, обавијеном у снијегу што се 
не топи и у хладном повјетарцу 
што од туда струји, као да зами- 
шљам, преко батерија ратних лађа, 
постројеним у драчком пристани- 
шту, Арбанију, младу невјесту ско- 
ро вјенчану, која, у знак пубертета, 
још никако не скида ону бијелу 
вјенчану хаљину, — као да осјећам 
колико је хладан дах младе невјесте, 
која не воли, како изгледа, свога на- 
метнутог јој мужа. Свануло је и ја већ 
распознајем народност оне крстари- 
це што шиљбочи на улазу у приста- 
ниште. То је „51§е1уаг“ из аустриске 
флоте, којој је пало било у дио, да 
прва понуди право азила бранио- 
цу Скадра, који, избјегавајући ау- 
стро-талијанске подвале, сударио 
се је о достојанство и вољу свога 
новог суверена на чију је б?су овај 
стигао амо. Есад паша, међутим, 
био је заробљен тамо, и као роб 
дерпотиран у Италију. Слично не- 
што ономе, кад Велики Имератор. 
тражећи скровиште, потрефио је 
на туђи Белерефон, који га доцније 
одвози на Св. Јелену. Пошто смо 
се искрцали, на кеју арнаутски ка- 
ракол иретресао нам је својски сва- 
ку рупицу од наших хаљина и по- 
што нас је разоружао од пасоша 
и кодака, пустио нас је на слобо- 
ду. У посјети једној високој лично- 
сти и искреном пријатељу Срба, 
журећи се уз пут, примјетио сам, 
да је један комбинован аустро-та- 
лијански одред матроза, на капи- 
јама књажеве палате, замијенио 
био арбанашку народну гарду, а 
ова потиснута на улицама вароши, 
пази па ред и спокојство становни- 
ка, који се иначе врло ријетко ви- 
ђају и корачају оборене главе.

Молим вас, екселенцијо, ка- 
жиге ми у чему се састоји Есад 
пашина афера и шта је било с њи- 
ме? Ви ћете то знати, будући сте 
у интимности били са њиме, — упи- 
тах ја А.-пашу.

— Нови политички курс Арба- 
није, а томе се је свако надао, ко 
иоле познаје наше прилике, није 
успио измирити се са елементима 
тако хетерогеним, шго наилазите 
у овој земљи, одговори мој ирија- 

жанство, или као пророк. или пјесник 
или свештеник или књижевник или краЈБ. 
Тек он је увијек свјетлост људима. Таква 
свјетлост био је Один. главни бог скан- 
динавски. Он је био „учитељ и вођа ду- 
ша и тијела*.  „Поред њега живот је по- 
стао одређен. мелодичан; он је први 
оживио живот“. „Његов поглед на ва- 
сиону једном изражен изазвао је сличне 
погледе у свима духовима**.  По изгледу 
он је био као и ми сви. но по души, ио 
видовитости и вјерском надахнућу, он је 
био велики. ЈБуди су му се дивили за 
живота и обожавали га послије смрти. 
Јер смрг не умањује величину хероја но 
увећава је. „Један човјек који је био ве- 
лики за живога, постаје десет пута већи 
по смрги“. „Один је постао хиљаду пута 
већи но смрти, — смртан човјек, он је 
постао Бог“. „Традиција је огромна са- 
шега ођзсига. која увеличава !“ ТрадициЈа 
норманска начинила је од Одина Бога, 
а традиција арапска начинила Је од Му- 
хамеда првог доглавника божјег. Као 
Один на сјеверу, тако је Мухамед на исто- 
ку дао бољи и изразитији облик људским 
млслима и тежњама. Рођен у сиромаш- 
ном пастирском племену у Арабији, испу- 
њеној идолима и мраком, Мухамед је по 
сгао свјетлост милионима људи, блиских 
и даљних. Његова ријеч је за ових „два- 
наест сгољећа била религија и вођ у жи- 
воту петог дијела пијелог љулског рода“. 
Он је као варнииа, „која је пала на јелан 
свијет од ирног, жалосног пијеска. Али 
погледајТе, како тај пијесак постаје екс- 
плозиван барут и пламти до неба висо- 

тељ. Затим као нешто занесен на- 
стави:

Као год што ни долазак но- 
вог суверена, тако исто ни састав 
чисто арбанашког кабинета није 
био боље среће, да избрише оно 
незадовољство међу овим станов- 
ништвом, које је у великој већини 
мусломанско, због тога, штоје изгу- 
било свога калифа поразом Турске. 

Незадовољство то, све више је 
расло, у колико су трупе побуње- 
них Епирота нобједоносно марши- 
рале територијом, која је лондон- 
ском реунијом назначена била за 
Арбанију. То незадовољство попе- 
ло се је доцније до гнушања и на- 
ционалног срама, кад је европска 
комисија испред Књаза Вида и ње- 
гове владе отишла, да на грчком 
земљишту потнише самоуправу Е- 
пира, одузимајући тиме најнапред- 
нији дио од Арбаније.

У том, како рекох, националном 
сраму, Есад ће номислити да по- 
куша учинити крај једном таком 
мекопутном и анемичном режиму. 
Учинио је био један турне међу 
својима вјернима по унутрашњости 
земље, гдје је оставио на сахрану 
количину оружја и муниције по на- 
пуштању Скадра, вратио се је био 
у Драч, тада ће га аустриска мор- 
нарица ухватити и укрцати на јед- 
ном ратном броду и он је одведен 
већ, како чујем, у Италију, као за- 
робљеник нравичне Евроне. Овдје 
паша заврши говор и нешто дубо- 
ко уздахну.

Сад сам већ ночео пробијати та- 
јанственост најновије арбанашке 
сензације, помислих у себи, а од 
чега је Арбанија, изгледа, задржала, 
депозит.

Есад је дакле жртва оног патри- 
отизма, којим се је онако храбро 
борио у скадарској војни. Два јад- 
ранска такмаца нијесу жељели љеп- 
ше да оправдају тиме њину давно 
жел>ену оружану интервенцију у 
Арбанији. Захвалим на онако сабах 
иле интервју и продужио сам за 
Валону, да дочујем што год подроб- 
није о оној другој не мање трагичној 
арбанашкој драми, што се одиграва 
по митолошким висовима Енира.

Отпутовао сам, оставивши два 
француска колеге у „меблираном 
хотелу“ госпође Клемантина, да им 
ова у доба овог нерада и нереда, 
иснрича историју оних својих бу- 
ђавих пергамената и зарђалих гр- 
бова, који је пздају, и ако старицу 
из Тирола, за једног од директних 
изданака старинског Монтмарасије- 
вог стабла, коју је судбина у бор- 
би за опстанак гурнула у ову још 
неиспитану земљу. Тако су варљи- 
ви каприси људске среће!...

С. Ђурашковић

ко, ол Делхија до Гранаде! Велики чо- 
вјек пада као муња с неба. Остали љули 
чекали су га као гориво, а затим су и 
они планули“. Хероји иоезнје јесу Омир 
и Данте. и Шекспир и Геге. Већи од 
највећих јесу Данте и Шекспир. То су 
„светитељи поезије, канонисани пјесници.“ 
Данте је „музички“ изразио дух, а Шек- 
спир радњу средњега вијека Читава сто- 
Јвећа времена и многи милиони душа на- 
лазе се у њима. Оно што је десет хри- 
шћанских стол.ећа мислило и осјећало, 
исказао )е Данте. „Да он није прогово- 
рио, многе би ствари остале нијеме; не 
би биче мртве, али би живјеле без гласа“. 
„Дубоки Данте јесте дубок у свима сгва- 
рима. Он је продро у суштину свега“. 
Главно је познање суштине, храбросг и 
искреност. Херој никад не остаје при 
површности, но иде у дубину. Данте и 
Шекспир су дубоки и велики као свијет. 
Они су схватили све боље од других 
људи и умјели боље од свих да изразе 
то што су схватилн. Њихова величина је 
у главном „хероизам ријечи“. ријечи пла- 
мених коЈе, кад се изговоре, не пропа- 
дају, и које, кад се напишу, урезују се у 
вјечност.

ЈЈутер и Нокс били су хероји — све- 
штеници. Лутер се борио против идола- 
трије папске и враћао је људе суштини 
вјере. „Оно што је Нокс учинио за свој 
народ, може се назвати васкрсом из мрт- 
вих“. Од Нокса „народ је почео да жи- 
ви“. И Лутер и Нокс тежили су правој 
теократији. која означава владу Бога у 
свијету. И Мухамед и Хилдебранд и Кром-

Дневник
Здравље Књагиње Милице. 

Здравље Њеног Краљ. Височан- 
ства Књагиње Насљеднице Мили- 
це, која се налази на лијечењу у 
Њемачкој, окренуло је на боље. 
Њено Краљ. Височанство је на пу- 
ту потпунога оздрављења.

Био у Бару. Његово Краљ. Ви- 
сочанство Књаз Петар био је оно- 
мад у Бару, гдЈе се задржао два 
дана.

Руски посланик. Г. Гирс, цар- 
ско руски посланик при нашем Дво- 
ру, вратио се прекјуче са подужег 
одсуства на Цетиње.

Г. Посланик био је сјутра дан 
по доласку примљен у аудијенцију 
од Његовог Величанства Краља.

Свечана аудијенција. Прекјуче 
у 11 часова прије подне био је 
примљен у свечаној аудијенцији код 
Његова Величанства Краља овдаш- 
њн посланик Грчке г. Евгенијадес, 
који је Господару предао своја пу- 
номоћнја као изванредни посланик 
и опуномоћени министар. Г. посла- 
ник је том приликом примљен у 
Краљ. Двору и испраћен из истога 
са свијема почастима, које припа- 
дају његовом впсоком чину.

Гости из Русије. Сјутра стижу у 
нашу пријестоницу одличнн гости 
из Русије. Руски XV стрел>ачки пук 
у Одеси слави овијех дана два- 
десетпет-годишњицу откако је бла- 
женопочившн Цар Руски Алек- 
сандар III. одредио да му наш Го- 
сподар буде почаснн шеф. Тијем 
поводом сјутра стижу овамо офи- 
цири тога пука као његово изаслан- 
ство, да поздраве Његово Величан- 
ство Краља и да му честитају тај 
лијепи јубилеј.

Драги гости из Русије биће у 
нашој пријестоници свечано и ра- 
досно дочекани.

Граховац. Јуче се, на Спасов дан, 
навршило пуних 56 година од зна- 
мените и славне побједе црногор- 
ског оружја на Граховцу. Тнјем по- 
водом служен је у манастирској 
цркви уобичајени свечани парасгос 
за покој душа погинулих на Гра- 
ховцу, а у присуству Краља, Књаза 
Петра, министара и великодостој- 
ника.

Слава јунацима са Граховца!
Вријеме. Јуче је наодила тиха 

топла прољетна киша. која је уб- 
лажила несносну сушу, а на Цети- 
њу досадну прашину. Данас је о- 
свануо дивни ведри и топлн дан.

ВГ088-На1)8|)НГ(Ј
Под овим натписом у Кракову у Ау- 

стрији изашла |е једна књига из пера не- 
каквог анонимног нисца „Октавијуса“, ко- 

вел имали су гу исту тежњу. „Па зар то 
није оно, — узвикује Карлајл, — што 
сви надахнути људи, звали се они све- 
штеници или пророци или ма каквим 
другим именом, свим бићем желе и мо- 
рају жељети?“ Јер та теократија великих 
мислених људи, као што су били Лутер 
и Нокс. означава вољу божју. или цар- 
ство божје на земљи.

Геге је херој као књижевник. „Томе 
човјеку чудним путем било је дато оно 
што би се могло назвати животом у бо- 
жанској идеји свијета; гледање унутраш- 
ње божанске та|не“. Карлајл се слаже са 
Фихтеом у лефиницији књижевника као 
откривача „божанске идеје свијета". Сва- 
ка ств?р и сваки појав има под свогом 
видљивом формом једну скривену бо- 
жанску суштину. Књижевник који продре 
до ове идеје суштине ствари и појава 
|есте књижевник херо:. Онај који се 
залржи при површности и чулности јесте 
сметењак и ништавило. Поред Гетеа Кар- 
лајл истиче још нарочито Џонсона као 
херо;а — књижевника.

Хероји — краљеви јесу за Карлајла 
Кромвел и Наполеон. „Сиромах Кромвел. 
велики Кромвел! Неартикулисани про- 
рок; пророк који не може да говори. Су- 
ров, збуњен, напрежући се да се изрази 
са својом дивљом дубином, са својом 
силном искреношћу“. „Сва своја велика 
предузећа почињао |е молптвом“. Он је 
покушао да оствари теократију коју је 
Нокс само проповиједао. Лутер је тражио 
да се у цркви, а Кромвел ла се н у цркви 
и у држави уирављамо по ономе што Је 

ји црта, шта ће бити од сусједне монар- 
хије у 1918. години. Пошто се садржина 
те чудноваге књиге тиче и нас, ми је 
овдје доносимо у нзводу, да би наши 
читаоци вп.цели. каква је литература у 
нашем сусједству почела цвјетати посли- 
1е балканских побједа.

Г. Октавијус се, дакле. замишља негдје 
на крају 1918 године. И замишља се да 
га је гешка, али часна дужност запала, 
да пнше исгорпју задњих јуначких дјела 
своје домовине, те да оцрта постанак 
њене величине. И он ту задаћу преузима 
савјесно и израђује ју одушевљењем и 
мапом ријетког натријоте.

Почиње овако:
Турска војска се је кроз потоње доба, 

наиме од 1914 до данас (до 1918!) ре- 
формисала п ступила и савез са Бугар- 
ском. Арбанија је постала уредна и јака 
држава, док је Србија, усЈвед упуграш- 
1оих размирица ослабила. Грчка такође, 
а Црна Гора је сва испржена од сунца 
и изједена.(?) Румунија се је наравно 
опаметкла и посве прикључила Аустрији. 
(Скромна жеља)

Тројни Савез и Споразум трају још 
увијек, али нешго се је измијенило: Ен- 
глеска се је наиме спријатељнла (рја с!е- 
зИепа!) с Њемачком; Аустрија и Италија 
иду увијек сложно. Шведска и Норвешка 
се спремају па Русију, Јапан такође и, — 
на истоку остаје осамЈвена Русија, а сви 
против ње. То јест: 73« њу су само о- 
слабљена Србија и Црна Гора.

У Аусгро-Угарској, међутим. анђео мира 
сиђе с неба и све сложи, баш као у при- 
чи о вуку и јагњету. Мађари и Хрвати 
се љубе у лица, Чеси и Нијемци пију 
брагимство, Пољаци и Русини плачу од 
љубави.

И свак добије своје: Хрвати два упи- 
верзитета, а Словенци један. Војска мо- 
нархије износи 740.000 л»уди у миру. но- 
ва дивизија дреднота је већ готова, а 
ероплани застиру сунце над земљом. 
Спољна политика има у своје интересне 
сфере: Турску, Румуни|у. Бугарску и Ар- 
бапију. ГЈостоје јавни уговори са Трој- 
ним Савезом. а тајни са Кином и Ја- 
паном. Све наравно против — Русије.

Русија је, међутим, већ близо пропа- 
сти. Изнутра неслога, револуција, покољи, 
пијанство, а изван непријатељи. Тешко 
ју је Бог казнио.

Тако то стоји у почетку 1918, пред 
сами — раг.

А рат тај почне овако: У фебруару 
(и датум већ стоји!) дође у Станиславу 
у Галицији до велеиздајничке парнице, 
горе од свих осталих, на којој се објеси 
само 18 шпијуна руских. РусиЈа наравно 
плане и тражи задовоЈБење, Аустрија не- 
ће да даде. и навиЈешген јс рат. На 
2. марта 1918. бива оиозван руски посла- 
ник у Бечу...

До европског рата не долази, јер се 
је Енглеска (да не заборавите!) сприја- 
тељила са Њемачком и стоји мирно, а 
Француску држе Њемачка и Италија. У 
раг улазе само: Аусгрија, Румуиија и 
Турска иротив Руси|е, а Бугарска, Арба- 
иија и Аустрија иротив Србије и Црне 
Горе. Против Русије, али с друге стране 
наступају још Кина и Јапан, а са сјевера 
Шведска и Норвешка.

Мобилизација Аустрије бива извршена 
уз пјесму. виио. пиво и сузе радоснице, 
док у Русији нико не иде и морају вући 
старце од 48 годпна. На 4. марта излази 
ратпи проглас аустриског цара...

Русија има 5 милиона војске, коју али 
мора раздијелити против Шведа, против 
Кине. Јапапа и Аустрије, док Аустрија има 

права божја истипа. „Код Наполеона. иа 
против, све је било артикулисано, но врло 
много и лажно и неискрено. Зато Кар- 
лаЈЈ! сматра Наполеона за мањег хероја 
од Кромвела. Наполеон је био у заблуди, 
кад је држао „да се људи дају варати“. 
„Он се иреварио. Као човјек који јс зи- 
дао на облаку, његова кућа и он сурва- 
вају се у хаотичну гомилу и нестаје их 
са свијета". Он није видио своју велику 
стварност, него ју је покушавао да учини 
још већим ситиичарством и театрал- 
ношћу, па ју је тако само смањио и омео. 
Па ипак он Је био херој по тој великој 
сгварности. која је била у њему. Овлје- 
онде покушава његов душевни хероизам 
да се нробије кроч лаж. ко|ом је Напо- 
леон самог себе обавијао. Он је цијслог 
свог вијека нскрено мрзио анархију и 
неред. како онда кад је завладао као 
крунисани имнератор. тако и онда кад је 
као мандатор и љубимац револунионарне 
демократије командовао трупама. Њего- 
ва херојска истинитост испољавала се 
ипак овда-онда. Ласкавим атеистима, који 
су у присуству његову ош гроумним со- 
физмима доказивали непостојање Бога, 
Наполеоп |е показао на гамно звјездано 
небо египатско и рекао: „То је врло 
оштроумно што ви говорите. господо, 
а.п1 ко је створио све ово“ ?

(Наставићс се). 



само 4 милиона, али сви иду на Русију. 
Томе још Румунија придода 18 дивизнја, 
Турска 370.000. Шведска 250.000. Норве- 
шка 130.000, Јапан 600.000 и Кина 300.000 
људи — све против Русије. Против Ср- 
бије иде Бугарска са 540.000 и Арбанија 
са 100.000.

И започне рат.
Г. Октавијус ирта детаљно све поморске 

и копнене битке, све операције, све гу- 
битке, све штете на бродовима итд. Пр- 
ва поморска битка се одиграва на Дар- 
данелима и наравно потону само 4 руска 
брода. али, истини на част, бива и „Ад- 
мирал Спаун“ нешто оштеђен. Него то 
се брзо поправи и једна нова и одлучна 
побЈеда би извојевана....

На копну долази до прве битке на 1. 
априла (ово је заиста за 1. април!) код 
Бердичева. Аустрија и Румунија има|у 
1,050.000 људи против руских 960.000. 
Послије 8-дневне битке „наши*  побиједе и 
потјерају Русе према Кијеву. Руси изгубе 
само 100.000 мртвих и рањених и 120 то- 
пова. До одлучне битке долази код Ки- 
јева и ту су наравно Руси побјеђени. Бјеже 
даље и моле за мир. Још једном бива1у 
потучени и онда им Аустрија великодушно 
пође у сусрет и на 18. јула исте године 
дође до познатог „Бечкога мира*.  (На- 
равно прије су Бугари потукли Србе код 
Митровиие и Крагујевна. а Арбанаси 11р- 
ногорце код Подгорице.)

У том миру бијаше закључено: да Ру- 
сија одступа Аустрији само руску Пољ- 
ску, Украјину. Бесарабију и јужни Кав 
каз. Финландија постаје самостална др- 
жава. Истсчна Сибирија, Амур и Сахалин 
ностају јапански. Русија мора платити 11 
миљарла круна оштете. Србија уступа 
Бугарској Маћедонију, Скопље и Врању, 
а Арбанији Нови Пазар. Црна Гора уступа 
Аустрији Ловћен, а Арбанији Баковицу, 
Пећ и Плав.

II тиме је било готово све. Још је остало 
само унутрашње уређење овако велике др- 
жаве. Добила је назив „6гО5б-Нађбђип* “, 
савезна држава. састављена од држава: 
Аустрије, Угарске, Пољске, Украјине, Хр- 
ватске и Босне (Хрватима би дали и дви- 
је државе!) И овако уређена посгала је 
првом државом у Европи. Броји 99 ми- 
лијона сгановника, Немачка броји 71 ми- 
лијон, а Италија 38. Енглеска броји ппак 
58 милијона. али зато Русша и Фран- 
цуска више и не спадају у велесиле. У 
Француској се наиме више не рађају дјеца, 
а у Русији је све погинуло...

II овдје се црно-жути писац иробудио 
из сна своје вреле фантазије и сав се 
следио кад је прогледао и видио да Ру- 
сија ипак постоји и све је већа „на страх 
врагам“.ТЕЛЕГРАМИ

Српско оружање
Биоград. 13. маја

Српска Влада поднијела је Скуп- 
штини предлог закона о наоружа- 
њу за које се тражи само двадесет 
и два милиона и 800.000 динара. 
— Биоградски Пресбиро.

„Бугарске књиге у Битољу“
Биоград, 13. маја

Вијест коју је објавило софијско 
„Јутро“ да су бугарске књиге, за- 
плијењене од књижара, метнуте на 
гомилу и спаљене усред вароши, 
у присуству становништва па чак 
и официра, — апсолутно је изми- 
шљена од прве до посљедње ри- 
јечи да је не би требало ни деман- 
товати. Биоградски Пресбиро.

Маркиз ди Сан-Ђулијано о Арбанији
Рмм. 14. маја

У парламенту, поводом интерпе- 
лације о Арбанији, маркиз ди Сан- 
Ђулиано, министар иностраних дје- 
ла, изнио је ток догађаја и изјавио 
да Италија и Аустро-Угарска раде 
у узајамном повјерењу и потпуној 
лојалности. што је било вазда осно- 
вица интимних аустро-италијанских 
односа.

Обје државе су ријешене да у- 
чврсте Арбанију и књажев аутори- 
тет, и чиниђе све што могу да из- 
бјегну оружану интервенцију у Ар- 
банији. Оне ће позвати натраг, што 
прије буде могуђе, одреде који су 
се искрцали. Обје владе су се спо- 
разу.мјеле, у случају да на то при- 
стану све велике силе, да се пошље 
у Драч међународни одред из Ска- 
дра. јер могу да искрсну озбиљни 
догађаји који бн имали одјека на 
Балкану и на Јадранском Мору чија 

равнотежа чини животни интерес 
Италије и неђе мођи ни у којем 
случају да се измијени на штету 
Италије. Ова политика је у складу 
са политиком савезника. — Бечки 
Кор. Биро.

Интриге против српско-грчког савеза
Биоград, 13. маја

Бугарске новине јављају да је Ге- 
надијев казао у Собрању: „Срби 
су нам предложили савез против 
Грка, али смо ми то одбили. У 
истом часу, они су се обратили на 
Грке ради савеза.“

Овлаштени смо да изјавимо да 
је ово тврђење потпуно измишље- 
но и лажно. Наши односи са Грч- 
ком пријатељски су и искрени. И- 
сторијски догађаји не могу се ничим 
фалсификовати. — Биог. Пресбиро.

Биоград, 15 маја
Пресбиро је јавио, према бугар- 

ским новинама, о бугарским интри- 
гама које тврде да је Србија тобо- 
же тражила савез против Грка. 
Сада ту вијест исправља Бугарска 
Агенција и каже да то није чинила 
српска влада него један српски ди- 
пломата чије име неђе да каже. И 
овакав одговор од бугарске стране 
може да потпуно задовољи. — 
Биоградски Пресбиро.

Аустрија и Арбанија
Буди.м-Пешта, 14. маја

У делегацији изјавио је секцио- 
ни шеф гроф Форгач, у име грофа 
Берлтолда, „да су критике о др- 
жању Књаза Арбапије преурањене. 
Књаз јс потпуно узео на себс дуж- 
ност одговорности. Било би за жа- 
љење кад би лични нападаји учи- 
нили његовзадатактежим. Наравно, 
Арбанаси сс још нијесу могли пре- 
творити у цивилизовану' нацију. Тре- 
ба се надати да ђе немири брзо 
престати. Есад паша је само арба- 
нашка угледна личност и апсурдно 
је представљати га сада као ита- 
лијанског присталицу и тврдити да 
смо ми довели до збацивања Есад 
паше. Нема ни говора о интервен- 
цији наших бродова у Драчу“. 
Бечки Кор. Биро.

Аустрија и Србија
Буднм Псшта, 15 маја

Аустриска делегација усвојила је 
редовни војни буџет. У току рас- 
прављања, Чех др. Крамарж интер- 
пелисао је војног министра да ли 
је истинита вијест једног мађарског 
листа да монархија чини војне при- 
преме, пошто је Србија предузела 
извјесне мјере обазривости на гра- 
ници Арбаније. Министар војни, Кро- 
батин, одговорио је да је та вијест 
измишљена. — Бечки Кор. Биро.

Држање Русује према Арбанији
Петроград, 15. маја

„Вјестник“ сазнаје, према аутен- 
тичним извјештајима, да руска вла- 
да не намјерава узети учешђа у 
међународном искрцавању група у 
Арбанији, али се не прогиви да то 
учине Француска и Енглеска. Шест 
Великих Сила налазе дајетоискр- 
цавање нужно. Бечки Кор. Биро.

Руско изасланство
Одеса, 15. маја

П оводом двадесет! 1 ет- годи ш њи- 
це имевовања I Б. В. Краља Нико- 
ле власником 15. ловачког пука, 
изасланство изабрано између офи- 
цира пука, отпутовало је на Цети- 
ње. — Вјестник.

Арбанаси против Србије и Црне Горе
Биоград, 15. таја

Желеђи искористити узбуркано 
стање у Арбанији, Барјам Иур, Иса 
Бољетинац и Садик Рамо, догова- 
рају се како да створе немире дуж 
српске и црногорске границе. Ови 
договори одржавају се у Скадру.

Биоградски Пресбиро.

Револуција у Арбанији
Драч, 16. маја

Контролна Комисија преговарала 
је јуче са устаницима у Каваји и 
данас пошла у истом циљу у Ти- 
рану. Устаници су се концентрисали 
код Шкумбе да се ту одупру Азиз 
паши Вриони који наступа према 
њима с Арнаутима, вјернима влади. 
— Бечкп Кор. Биро.

Помиловање осуђеника
Сарајево. 16. маја

Званичпи „Сарајевски Лист“ об- 
јављује аутографско писмо царево 
којим су помиловани сви српски 
поданици, осуђепи до данас у Босни 
и Херцеговини ради злочина шпи- 
унаже. Исто тако се укида сав кри- 
вични поступак у току, подузет ради 
овога против српских поданика. 
Бечки Кор. Биро.

Забавник
Женске плате у Америци. У посље- 

дње се вријеме међу радним женама у 
Америчким Сједињеним Држивама повела 
жестока борба за поболлнање материјал- 
ног стања И мушкарци судјелују у тој 
борби, па се п у саборима појединих др- 
жава расправљало много о минимуму, 
што се има плаћати жени радници. Исти- 
цало се нарочито много, да са мањом 
платом од пет долара недјељно жена аи- 
солутно не може живјсти. Нарочито се 
исгицало, да малене плате такођер мно- 
го дОприносе ширењу тајне простигуције. 
Да се дакле дигне морални ниво, ради 
се о томе да се женама радницама оси- 
гура доста висока плата, с којом Ке мо- 
Ии поштено и пристојно живјеги. Недав- 
но је у држави Вашингтон државна ко- 
мисија за установљење минимума нлата 
одредила, да свака жена радница у тр 
говини (продавачица, контоаристица итд.) 
мора имати најмању плату од 10 долара 
недјељно, шго одговара према цијенама 
за живогне намирннце овдје своти од 
20—25 круна. Мјесечна плата жене изно- 
сиће дакле онђе нешго преко 43 долара 
што одговара плати по прилици 90 
круна. Дакако да су америчке раднице 
и ннтелигентне и марљиве, а томе до- 
приноси васпитање. Васнитање, вријед- 
ност и способност — онда и плата!

Право на смрт. У новије доба изне- 
сени проблем еутанације т. ј. помоКи, 
којом се убрза смрт у случајевима без- 
надне и тешке болести, примјењен је 
сада у Америци на врло поучан начин. 
Јунак овог случаја је г-ђа Виљем Сквије 
у државн Њу-Јерси. Она је била оду- 
шевл»ена присташа мисли еутанације. 
Прије годину дана обољела је на цријеву 
и болест се тако развила, да више није 
било наде на опоравак. На то је гђа 
Сквије послала петицију на власти, мо- 
лећи, да се за овакове сл>чајеве болести 
створи закон, којим се дозвољава еута- 
нација; она сама је хјела прва да се под- 
вргие наредбама тога закона. Од тада 
води се велика борба: једни говоре за 
овакав закон, други наводе разлог про- 
тив. „Кад једна живина болује, а нема 
могућности, да оздрави" иише гђа 
СквиЈе — „онда је спасавамо од н.еиих 
мука, али људима не дозвољавамо, да 
скрате часове безнадних својих мука“. 
Један од иознатих хирурга у Њујорку 
почео се за ствар интересирати, а напо- 
се за болест гђе Сквије. ГЈочео је про- 
учавати I ђу Сквије н одлучи се на једну 
операцију, која — му успије. Његова је 
пацнјснткиња иосве озлравила.

Она међугим ииак још и сада заступа 
мишљен.е, да би требало еутанацију за- 
коном дозволити, и ако би. да |е такав 
закон за вријеме н.ене болести опстојао, 

била веђ међу мртвима.
Варваризам. У Темишвару је Шома 

Розенберг радник био чувен бојаџија. 
Гдје је кога стигао он га је тукао и ври- 
јеђао. Прошле недјеље Ј*е  тукао Лазара 
Милановог, који је од срамоте отишао 
из крчме рекавши да ће се осветити. 
Ономад су Лазар и три му друга видјели 
Розенберга гдје ради негдје на крају Те- 
мишвара. Видјевши га. позове га Мила- 
нов, да дође да се измире. Но Розен- 
берг без ријечи потегне нож. „Треба га 
убити, доста је брукаом рече Мила- 
нов. те сви почеше пуцати на Розенбер- 
га. Розенберг се даде у бјегство и сретно 
би иобјегао, јер га ни једно тане није 
погодило. ма да су за њим пуцали, да 
није несретно иао у један јендек. Ови га 
стигну, двојииа га ухвате, па су га др- 
жали, а друга двојца опале на њега 10 
метака. Но го им није било доста. Тако 
су се разбјеснели да су га онако мртвог 
иревљама газнли голико. да му се све 
лице унаказило. Убице су једва похватали.

Убиие се зову Лазар Миланов, Флоријан 
Влајковић, Јован Мартин м Лазар Јова- 
новић, сви су фабрички радници.

Наредба
о забрани држања стокв у вароши

На основу чл. 22. закона о уре- 
ђењу варошких општина, забрањује 
се држање крупне и ситне стокеу ва- 
роши почев од 1. јуна о. г., и то у ре- 
ону, комесу границе: Табља, Груда, 
Богословија, куђа Илије М. Дубови- 
чанина иза Болнице, куђа Сава Ф. 
Иванишевиђа код „Гробл>а“, Стан- 
кова Главица и Истражни Затвор.

Ко противно поступи биђе каж- 
њен до 100перпера на основу§325., 
кривичногзаконика и чл. 15., тачка 
4., правилника варошких општина.

Број 733. Из канцеларије Управе 
Општине Цетињске, 12. маја 1914г., 
Цетиње. 1,1

Наредба
о пријави кола

На основу чл. 7., тачка 7., пра- 
вилника варошких општина, наре- 
ђује се свима онима, који у вароши 
имају кароце, каре, волујска кола, 
двоколице, велосипеде и моторе, да 
их до 1. јуна о. г. пријаве овд. У- 
прави, гдје ђе, уз наплату прописне 
таксе, добити ознаку и број, који 
ђе бити дужни стално носити.

Ко противно поступи, биђе каж- 
њен но чл. 15., тачка 4., истој' пра- 
вилника.

Број 734. Из канцеларије Управе 
Општине Цетињске, 12. маја 1914 г., 
Цетиње. 1,1

Објава
о шталама у вароши

У интересу одржавања чистође у 
вароши, а на основу одборског рје- 
шен>а, одобреног са стране Госпо- 
дина Министра Унутрашњих Дјела, 
забрањено је држање штала у ва- 
роши почев од 1. јула о. г., што 
се поиово чини на знање заинтере- 
сованима с позивом, да се одмах 
пријаве овд. Управи ради добијања 
бесплатног земљишта за подизање 
штала.

Ко противио иоступи, биђе каж- 
њен по чл. 15., тачка 4., правилника 
варошких општина и уједно му за- 
брањено дал>е држање штала у ва- 
роши.

Број 732. Из канцеларије Управе 
Општиие Цетињске, 12. маја 1914 г., 
Цстиње. 1,1

позив
за исплату општинских дажбина

Позивају се овијем сви они. који 
дугују овој Управи од ма које врсте 
општинских приреза или иначе. да 
своје обавезе измире до 1. јуна о. г., 
иначе ђе се наплата извршити егзе- 
куцијом на основу чл. 16. и 17. пра- 
вилника варошких општина.

Број 366. Из канцеларије Управе 
Општине Цетињске, 12. маја 1914 г., 
Цетиње. 1,1
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