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Рукописе ваља сллти Уредништву „Вјесника“ 
л претплату и огллсе Администрацији 

Огллси СЕ НАПЛАЋУЈУ ПО ПОГОДБИ

Цетиње, 2 јула
Велико Српство (ОгозбзегбепТит) 

довела је бечка штампа на опту- 
женичку клупу пред цијелом Ев- 
ропом.

Увидјело се, да су погроми над 
Србима у Босни и Херцеговини 
промашили циљ. Умјесто да се да- 
ло времена цивилизованоме свијету 
да искаже тугу за жртвама сара- 
јевског атентата, приређена је хајка 
противу нсвиних и туга за погину- 
лима изврнула се у опште жаљење 
певино гоњених. Није се успјело 
употребом бруталне силе и разо- 
равањем српске имовине, пошго 
данас таква средства нико не одо- 
брава. Зато се пријешло на друго 
земљиште: на клеветање читавога 
Српства.

Велико Српство је дивље и не- 
обуздано.

Велико Српство је револуцио- 
нарно.

Велико Српство јс властољубиво 
и грамзиво.

Велико Српство је отмичар туђих 
тековина.

Велико Српство је авангарда ази- 
јатског панславизма.

Велико Српство је рушитељ ев- 
ропске човјечности.

Велико Српство је разорител> 
друштвенога поретка.

Велпко Српство омета једну моћ- 
ну и просвјеђену европску монар- 
хију у њеној културној мисији.

Велико Српство уноси у људско 
друштво угарак страсти, свађе и 
крвавих обрачуна.

Велико Српство је узрок дапа- 
шњем неспокојству у цијелој Ев- 
ропи.

Велико Српство својом пакленом 
игром ствара немир и као посље- 
дицу силне војне терете, под ко- 
јима народи данас уздишу.

Велико Српство је опасност за 
европски мир.

И зато га ваља укротити, обуз- 
дати га. спутати, везати и околину 
његову разним полицијским сред- 
ствима дезинфиковати, да велико- 
српска отровна зараза не би ухва- 
тила маха и покосила мирољубиве 
јагањце на мођним мјестима, који 
неђе туђе, који су пресрећни, што 
им је затворен пут за Солун!

Такве и сличне оптужбе лете из 
бечких листова овијех бурних дана 
противу српскога народа.

Ударили су у бољећиве жице и 
себе представише јагањцима, а Срп- 
ство аждајом, противу које би тре- 
бала да се удружи сва Европа. И 
пошто знају, колика је тежња код 
европских народа за миром, они 
хоће управо српски народ да пред- 
ставе као опасност за мир, да би 
навукли на њега већи гњев.

Све су им оптужбе празне, а сви 
планови да заварају лакомислене 
и сувише провидни.

Свула се већ дотло до увјере- 
ња, да није Српство опасност за 
мир, него су много опаснији ње- 

гови тлачитељи. Крив је нападач, 
а не онај који се у невољи брани.

Кад један народ даје отпор про- 
тиву туђинских насиља, не може 
он бити оптужен.

Талијани у Ломбардији били су 
1850. називани бунтовницима зато 
што нијесу ни хтјели ни могли да 
без роптања иду на вјешала.

Шпањолци под Наполеоновом 
владавином и у самим катехизиси- 
ма у основној шкојш учили су, да 
послије ђавола треба највише мр- 
зити Бонапарту, и зато их Бог ипак 
није проклео.

Устан ци потла чен и х Бал ка на ца 
називани су у очи самог великог 
балканског рата нарушавањем не- 
каквога „статус кво“, па ипак је 
тежња за слободом и ЈБудским жи- 
вотом побједила плитке дипломат- 
ске фразе о легитимности, равно- 
тежи, општем миру...

Србин, који се није дао без ору- 
жаног крвавога протеста набијати 
на колац, који није допуштао да 
му се вријеђа част, име и нацио- 
нални осјећај, није због тога био 
опасан и за човјечност, за општи 
мир, ако је, бранећи се у невољи, 
био опасан за посјед свога тлачи- 
теља.

И шта је то Велико Српство? 
Зар је Велико Српство праведни по- 
крет једног и истог народа, који 
тражи своја права, који не пристаје 
да буде однарођаван и да буде 
пуста пољана туђинске отмице и 
спекулације? Ко може данас, у ви- 
јеку национализма, угушити жељу 
једног народа да живи слободно 
и да мре за свој језик?

Српство треба пустити да живи 
слободно и да се развија у својем 
народном духу и правцу. Такво 
Српство неће избацивати на по- 
вршину очајнике, који губе душев- 
ну равнотежу. Такво Српство неће 
бити никоме опасност. Ајш врије- 
ђати један народ, изазивати га на 
раздраженост, доводити га у иску- 
шење разним средњевјековним вла- 
давинским мјерама и начинима, 
то не може донијети добра плода. 
С тога би бечка штампа, која не- 
право оптужује Српство, требала 
да се с оптужбама обрати на дру- 
гу страну. Кривица је у угњетачу, 
не у угњетеноме.

Како је у Драчу
Римска „Трибуна“ у извјештају од свог 

дописника из Драча, лоноси, да је 
стање тамо врло несносно. Књаз Вид за 
кога сам рани е јавио да му се власт о- 
граничила само од мора до табора по- 
буњеничког, сад је и то изгубио; он ви- 
ше није ни у Драчу господар, цијела му 
се власт свела на његову палату.

По Драчу владају разни националисти, 
полицајци, жандарми, Аустријанци и по- 
маЈ»о међународна контролна комисија. 
Али ипак свак ради на своју руку и за- 
повиједа гдје ко стигне. Чудна анархија 
у чудној земљи чуднога народа. Ноћу 
националисти и полицајии врше терор 
на становништво, под изговором да тра- 
же побуњенике и велеиздајнике. Сваке 
ноћи нешто се деси и неко извуче ба- 
тине. Тако је прошле ноћи један Србин 
ни крив ни дужан страдао. Он је био 
код једнога свога пријатеља до касно 

доба, иа враћајућн се и улазећи у своју 
кућу, види га један полицајац и даде се 
за н>им, но овај не водећи рачуна о по- 
лицајцу уђе у своју кућу и затвори вра- 
та. Полицајац доиаде до врата н стаде 
куцати но Србин не хтједе му отворигп. 
На то полицаЈац силом отвори врата и 
напери пушку на човјека ни крива ни 
дужна, уанси га н огјера у полицију. Ту 
су га иснребијали, говорећи му: српско 
нсего. држали су га цијелу ноћ у затво- 
ру и сјутрадан пустили. Сличне’ ствари 
догађају се гогово сваке ноћи.

Малисори опет, који се сматрају као 
спасиоци књаза и ситуације — а у ствари 
нијесу ништа друго него лупежи и ман- 
гупл — огишли су јуче били у циганску

Послије атентата
Харден о атентату е

Чувени њемачки публициста Хар- 
деи паписао је поводом сарајев- 
ског атентата овај чланак:

„Видовдан је врло значајан дан 
у историји српског народа. Све до 
сада Видовдан су Срби славили 
као дан тужне успомене на про- 
паст српског царства на Косову. 
Први пут ове године Видовдан је 
славЈвен не као велики Нетак него 
као Ускрс српски. Међутим, аус- 
тријски насљедник, сада већ по- 
којни Франц Фердинанд, изабрао 
је. баш тај дан за улазак свој у 
Сарајево. Та одлука Франца Фер- 
динанда само је једна алка у низу 
оне политике аустро-угарске, која 
је вазда била наперена против Ср- 
бије и српског народа. Изгледа да 
је Беч заборавио што је гроф Шу- 
валов рекао прије 38 год. да ће 
једном из Босне доћи највећа опа- 
сност за европски мир. Да су се 
имале на уму те ријечи, свакако 
би се старало да се не да ни при- 
лике ни повода остварењу њихо- 
вом. Зар се није Пашиђ, муж једне 
Аустријанке, искрено и поштено тру- 
дио, да се с Бечом дође до спора- 
зума, који не би вријеђао досгојан- 
ство Србије, и то с оним Бечом, 
који је Србију отјерао с мора? Зар 
није Беч створио Арбанију, ту стару 
српску земљу, која је наквашена 
крвљу предака српског народа? Зар 
тамошње смутње и немири дају 
наде, да ће скоро доћи до сигур- 
ног пролаза (за Србију) преко ар- 
банске територије до мора? 11а још 
сада, уза све то, надвојвода Франц 
Фердинанд нашао је за потребно 
да скупи војску и приређује мани- 
фестације на сјеверо-западној гра- 
ници Србије, и са пријетећом пе- 
сницом објавЈвује на сам Видов- 
дан српском народу, да ће стати 
на пут сваком упаду у Арбанију. 
Ово расположење масе породило 
је у глави једног по готову још не- 
зрелог младића мисао, да убије 
тога човјека, у коме је, по његовом 
схватању, била оличена сила ту- 
ђинског освајача“.

Мјере против Срба
Говори се да је аустриско мини- 

старско вијеће на свом вијећању 
закључило, да уведе јеш пооштре- 
нији полицајни систем у свим југо- 
словенским земљама Монархије, да 
подржави православне аутономне 
школе у Босни, да се на средњим 
школама на југу уведе присилно 
униформирање и најстрожија дис- 
циплина, да се нагледа дјеловање 
професора у школи и т. д. Поли- 
ција у Босни ће бити реорганизо- 
вана и постављена под контролу 
бечке или будимпештанске поли- 
цијске дирекције. Право удружи- 

махалу, да се освете Циганима што су 
ови уиугили Грчкој протест против ма- 
лисорских зулума; ту су их тукли и му- 
чили док међународна контрола није 
нослала жандарме и вратила Малисоре 
у варош.

Ситуација је дакле увијек једнака, а за 
књаза Вида сваки дан гора. Један увн- 
ђавни човјек у Драчу, који је иначе ио- 
знаг као шаљивчина, казао је јуче у ка- 
фани пред неколико нас новинара, ово: 
До године у ово доба биће иста ситуа- 
ција: побуњениии ће бити на истоме 
мјесту горе на брду; Малисори ће се 
шетати по Драчу као и данас, а књаз 
Вид сједиће још у своме конаку, погле- 
дајући на морску иучину и уздишући.

вања и саетајања у свим јужним 
земљама биће што је могуће више 
сужено, те ће се строго пазити на 
узајамне одношаје југословенских 
културних друштава. Забраниђе се 
учење на биоградској универзи. По- 
јачати ђе се страже на српској гра- 
ници и увести ће се оштра цен- 
зура. Војнички кругови тврде, да је 
у начелу закЈвучено и да се опет 
уведе војничка управа у Босни, ако 
се не покажу достатним набројена 
средства и мјере.

Зашто није дошао на погреб
Како је познато, скоро у посље- 

дњем часу је отказано присуство- 
вање њемачког цара на погребу 
покојног аустриског насљедника.

Ова изненадна промјена много 
је коментарисана и дала је повода 
многим комбинацијама и верзијама. 
Међутим, бечки „Цајт“ је сад о- 
бјапЈњава врло просто: церемони- 
јал код погреба је, ради специјал- 
ног положаја покојне војвоткиње 
Хоенбершке, тако компликован, да 
цар Виљем не би могао судјело- 
вати код погреба онако како је 
желио, па је с тога посјета сасвим 
изостала.

Ово потврђују и други листови, 
да је погреб изведен без икаквих 
достојних војничких почасти и без 
оног сјаја, који заслужује надвој- 
вода, који је био насљедник при- 
јестола и главни заповједник војске. 
Ово запостављање разно се комен- 
тарише. Листови у Бечу, скоро без 
разлике, осуђују такав поступак 
дворског маршалата. Чак и зва- 
нични орган генералштаба, „МЛИа- 
г!8сће 1<ипс18сћаи“ чшше, да погреб 
није одговарао високом положају 
надвојводе Насљедника и вели, да 
војска не може демонстрирати, али 
да она најодлучније протестује про- 
тив онако недостојног спровода. 
'И сам Цар и КраЈБ је морао у 
посЈведњем моменту да интервени- 
ше против шпанске затегнуте ети- 
кеције. Зато. кажу, није ни дошао 
њемачки цар ВиЈвем, с чијим се 
назорима такво недемократско по- 
ступање никако не слаже и који је 
отворено изјавио, да је такав по- 
ступак директно вријеђање пијетета 
покојног Насљедника. Зато и није 
дошао цар ВиЈвем на погреб.

Гласови штампе
Сви већи евронски листови још једнако 

гшшу о сарајевском атснтату.
Француски Нђге Раго1е пише:
„Злочин је извршен у пријестоници оне 

Босне чији се национални осјећаји већ 
дуго времена буне против аустриске вла- 
давине. Не треба губити из вида ла ста- 
новништво сматра себе као робљем ау- 
стриским, кога држи у том стању само 
груба сила. Балкански рат и успјеси Срби- 
је само су још појачали мјесни патриоти-



зам. Аустрија је дуго времена држала ог- 
ромну војску на граници само да би спри 
јечила Бошњаке да се не придруже својој 
браћи Србима. Не смије се заборавити ни 
то да је бечка власт сурово угушила један 
скорашњи покушај завјера у Босни. Да 
ватра није још тињала под пепелом? Да 
сарајевски атепгат није само једна екслло- 
зија локално! патриотизма ? Тиме се. у 
осталом. још једном показала слабост 
овога царства склопљеног из тако дн- 
спаратних елемената.

Нека се Француска, више него икад 
чува и срема. Такви догађаји уздрмају 
Европу и страховито убрзавају час оп- 
штег разрачунавања“.

На ријешење аустриске владе ла учнни 
корак код биоградске владе и да тражи 
истрагу у Србнји, руски листови су од 
говорили најоштри|им протестима.

Тако „Руско Слово“ тим поводом 
пише:

„Србија се не може на захгјев грофа 
Берхтолда одрећи своје самосталности. 
Ако бечка влада остане при своме за- 
хтјеву, онда ће доћи велики заплети, па 
може бити и рат. Симпатије цијелог ци- 
вилизованог свијета су на страни Србије, 
која се спрема да брани своју самостал- 
иосг. У борби за своју слободу, СрбиЈа 
неће бити. сама.

„Биржевија Вједомости“ пишу: Русија 
води рачуна о томе, да Срби V аустри- 
скоЈ монирхији не буду угњетавани.

Лондонски „Морнинг 11ост“. пишући о 
држању Аустрије ».рема Србији. износи 
да Аустрија нде на то да изазове рат 
против Србије и позива енглеске поли- 
тичаре да се не даду изненадити.

Дневник
Рођен-дан Краља Петра. На 

Петров-дан свечано је прослављен 
рођендан Његова Величанства Кра- 
ља Нетра. У посланству Србије 
било је у 11 час. прије подне при- 
мање гостију, којих је био веома 
велик број из свијех пријестоничких 
кругова. Г. и госпођа Гавриловић 
са секретаром г. др. Марковићем 
такмичили су се у љубазности и 
гостољубљу спрам посјетиоца. У 
име Краља честитао је г. послани- 
ку генерал-ађутант предсједник 
Владе г. сердар Ј. Вукотић, а у 
име Владе Министар Иностр. Дје- 
ла г. II. Пламенац. На честитању 
је био и Г. Митрополит, по томе 
сви чланови дипломатског кора, 
многобројни наши великодостојни- 
ци војног и грађанског реда, а исто 
тако и одлични грађани. За ври- 
јеме честитања пред посланством је 
свирала војна музика.

Његово Величанство Краљ по- 
слао је Краљу Петру топлу теле- 
графску честитку у Врањску Бању, 
гдје се сада налази на лијечењу.

Посјетила Плав. Њено Краљ. 
Височанство Књагињица Ксенија, 
праћена од г. предсједника Владе 
и од г. министра иностраних дјела, 
одвезла се ономад на аутомобилу 
до Колашина и Андријевице, па је 
отуда са пратњом продужила пут 
до Плава да види тај дио нових 
наших крајева. На Њено Краљ. 
Височанство учинила је околина 
11лава најљепши утисак. Њено Кра- 
љевско Височанство вратила се си- 
ноћ са пратњом у пријестоницу, 
очарана природним љепотама на- 
ших новодобивених крајева.

•Ј- Хартвиг. Из Биограда је до- 
шла тужна вијест, да је тамо оно- 
мад преминуо руски посланик код 
српског Двора Никола Хартвиг. 
Глас о његовој изненадној смрти 
примљен је осјећајима жалости у 
нашој пријестоници, јер је покој- 
ник у нас свуда био цијењен и љу- 
бљен као прави Словенин, одлични 
син рускога народа и велики при- 
јател> Срба. Његове заслуге за Ру- 
сију и српски народ нијесу мале. 
Њихова вриједност видјела се у 
току потоњих великих историјских 
догађаја на Балкану, у којима је 
покојни Хартвиг играо улогу, која 
личи једном великом Словенину и 
оданоме сину Русије.

Жалост за њим искрено дијели 
и ова српска земља, у којој је Хар- 
твиг у младости својој, у бурним 
временима послије невесињске пу- 

шке, започео своју дипломатску ка- 
ријеру, коју је тако мудро и славно 
наставио, док му је тако рапо не 
прекиде неумитна смрт.

Вјечнп му покој великој словен- 
ској души!

Дан Француске Републике Ју- 
че је у овдашњем француском по- 
сланству прослављен свечани дан 
Француске, освојење Бастмље. Г. 
Посланик Дела Рош Верне примао 
је честитања. Честитаху му у име 
Краља предсједник Владе г. серд. 
Јанко Вукотић, генерал ађутант, у 
име Владе Министар Иностр. Дјела 
г. Пламенац. На честитању бијаху 
чланови дипломатског кора, наши 
великодостојници и повећи број 
угледних пријестоничких грађана. 
За вријеме примања пред послан- 
ством је свирала војна музика.

Петровдан. И овогодишњи Пе- 
тровдан прослављен је по староме 
обичају. У манастирској цркви слу- 
жена [е свечана архијерејска служ- 
ба. Побожнога народа било је до- 
ста из пријестонице и околине. На- 
род је до у вече истога дана при- 
ступао ћивоту Св. Петра.

Из Женске Радничке Школе. 
У <>вдашњој Женској Радничкој 
Школи, ко]а стоји под високим 
покровитељством Њ. Кр. В. Кња- 
гињице Јоланде, а о чијем напрет- 
ку води неуморну бригу Њ. Кр. 
В. Књагињица Ксенија, приређена 
је на Нетровдан ове год. изложба 
сваковрсних ручних радова учени- 
ца исте школе, коју Је походио ве- 
лики број најотмјеније пријесто- 
ничке публике. Изложенн ручни 
радови одликовали су се нарочито 
ове године, а особито што се тиче 
везова, својом укусном и елегант- 
ном израдом тако, да је жалити 
што наша публика у свакој при- 
лици не поклања овој важној уста- 
нови онолику пажњу, колику она 
заслужује, јер се зна, да се велики 
новци троше за ствари, које поје- 
динци набављају из иностранства, 
док се исте ствари могу набавити 
у дотичној школи, које не само што 
по елеганцији не изостају иза оних, 
већ су по квалитету израде сигурно 
бол>е. Горњем тврђењу иде у при- 
лог околност, што су скоро сви 
изложени радови за врло кратко 
вријеме продани.

Нарочиту пажњу заслужује из- 
рада једног најфиније врсте ћили- 
ма од једне поле (комада), који се 
може равнати са персијским. Ње- 
гова љепота прије него се види 
начин израде, претпоставља веома 
велику технику, али кад посјетилац 
види своје врсте разбој, на ком се 
он израђује и начин рада, одмах 
се увјери, да су и конструкција 
разбоја и начин израде и простији 
и лакши од оних код обичних до- 
маћих ћилимова, чије се поле (ко- 
мади) посебно тку на домаћим раз- 
бојима и послије сашивају у један 
комад.

И израда разних врста финих 
чарапа на ручним машинама при- 
влачи особиту пажњу.

Цио рад и ред у овој школи 
може само служити на част и по- 
хвалу управитељици школе г-ђи 
Зорки уд. Ковачевић и наставница- 
ма г-ђи Видни Мемедовић и г-цама 
Јани Ђурашковић и Стани Чукић.

Њ. Кр. В. Књагињица Ксенија, 
која је благоизволила лично посје- 
тити изложбу и присуствовати испи- 
ту ученица, милостиво је захвалила 
управитељици и наставницама на 
постигнутом успјеху и уложеном 
труду.

Изложбу су посјетили и г. г. Ми- 
нистри, а Министар Просвјете г. Га- 
врило Церовић је присуствовао и 
теориским испитима ученица који 
су одржани сјутра дан по Петро- 
вудне. Том приликом изјавио је, да 
је веома задовољан успјехом и че- 
ститао је управитељици и наставни- 

цама школе на постигнутим резул- 
татима.ТЕЛЕГРАМИ

Т Г. Хартвиг
Биоград, 28 јуни

Г. Хартвиг, руски министар у Био- 
граду, умро је напрасно од пара- 
лизе срца синоћ у 10 сати, док се 
налазио у аустро-угарском послан- 
ству. — Биоградски Пресбиро.

Биоград, 28 јуни
Руски министар Хартвиг посјетио 

је синоћ аустро-угарског министра. 
Усред пријатељског разговора, Хар- 
твиг се наједном осјетио слаб и 
умро одмах од апоплексије срца, 
поред све љекарске помоћи. Мртво 
тијело пренесено је у руско послан- 
ство. — Бечки Кор.-Биро.

Биоград, 28 јуни
У три сата послије подне, одслу- 

жен је у капели руског посланства 
помен Хартвигу. Присуствовали су: 
пријестолонасљедник Александар, 
принц Павле, маршал двора, пу- 
ковник Остојић, краљев ађутант, 
г. Нашић са свима члановима владе, 
предсједник Скупштине, читав ди- 
пломатски кор, државни великодо- 
сгојници, випји официри, угледне 
личности и предсједник општине. 
Чинодјејствовао је Митрополит са 
многобројним свештенством, а од- 
говарало је пјевачко друштво Стан- 
ковић. Први секретар руског по- 
сланства примао је саучешћа.

Хартвигова смрт завила је Био- 
град у црно, све јавне и приватне 
зграде истакле су црне заставе. Вла- 
да велика констернација. Погреб 
ће бити у уторак. — Биоградски 
Пресбиро.

Бноград, 29 јуни
Још се не зна гдје ће Хартвиг 

бити погребен док не дође Госпођа 
Хартвиг из Цариграда. Сјутра ће 
тијело бити изложено у капели ру- 
ског посланства. Биограђани траже 
да Хартвиг буде сахрањен у Био- 
граду. Грађанство је дубоко ожа- 
лошћено смрћу руског министра, 
искреног и прокушаног пријатеља 
Србије, и живо жели да почива у 
српској земљи. Говори се о поди- 
зању споменика Хартвигу. — Био- 
градски Пресбиро.

Биоград, 30 јуни
Хартвигов погреб биће у уторак 

у јутро у присуству дипломатског 
кора, великодостојника, грађанских 
и војних личности, трупа гарнизона 
и биоградског свештенста са Ми- 
трополитом на челу. Хартвиг ће 
бити сахрањен у гробницу на био- 
градском гробљу уз војне почасти. 
Становништво се спрема да му при- 
реди импозантан спровод. 'Грговци 
су одлучили да затворе радње. Но- 
вине објављују чланке у којима уз- 
носе пријатеЈкство и услуге покој- 
никове чија смрт је велики губитак 
за Србију. Краљ ће нарочито бити 
заступљен на погребу. — Биоград- 
ски Пресбиро.

Биоград, 1 јули
Јутрос је био спровод руског 

министра Хартвига. Спровод је био, 
према одлуци владе, уз војне по- 
части. Послије обреда у капели по- 
сланства, на којему је чинодјејство- 
вао биоградски митрополит уз аси- 
систенцију шабачког и нишког вла- 
дике, лијес је подигло особље по- 
сланства и чиновништво Министар- 
ства Иностраних Дјела, и положило 
на потребна кола око којих су ста- 
јали питомци Војне Академије. На- 
пријед су ишла двоја кола са мно- 
гобројним вијенцима. Кола су била 
драпирана у бијело. Пашић и дипло- 
мати држали су за крајеве покрова. 
Испред спровода ишло је одјељење 
војске са војним музикама, носиоци 
вијенаца и покојникових декорација, 
и пјевачка друштва. Митрополит 
са владикама и са свештенством 
упутио се у 9 30 за Саборну Цркву. 
Иза кола су ишли у овом реду: 
покојникова породица, особље ру- 

ског посланства, крал>ев заступник, 
чланови владе, сав дипломатски 
кор у униформи, предсједник и 
потпредсједник Скупштине, Држ. 
Савјет, официрски кор, окружни и 
срески начелници са особљем, пред- 
сједник општине са члановима, ра- 
зне корпорације, државни чинов- 
ници и огромно мноштво свнјста. 
Спровод је био величанствен. Трупе 
гарнизона правиле су шпалир ули- 
цама којима је спровод пролазио. 
На свима кућама биле су црне за- 
ставе. Све радње биле су затворене. 
Министри су унијели лијес у Са- 
борн’/ Цркву гдје је чинодјествовао 
Митрополит, владике и свештен- 
ство. Био је присутан насљедник 
Александар, принц Ђорђе, принц 
Павле. Послије обреда Митрополит 
је држао слово. Предсједник Мини- 
старског Савјета, г. Пашић, у го- 
вору који је дирнуо све присутне, 
истакао је високе врлине одличног 
дипломате, његове заслуге и нео- 
цјењиве услуге које је учинио Ср- 
бији. Говор г. Пашића оставио је 
дубок утисак. Лијес су понијели на 
кола чланови дипломатског кора. 
Спровод је пошао од цркве у 11 
сати истим редом. При пролазу, 
сви прозори и сви балкони били 
су препуни свијета. Пријестолона- 
шљедник Александар, принц Ђорђе 
и принц Павле ишли су пјешке на 
спроводу од цркве до Академије. 
Уза све многобројно мноштво ред 
је био савршен. На гробљу је пред 
сједник биоградске општине држао 
погребно слово. Кад се лијес спу- 
штио у гробницу, артиљерија и 
пјешадија опалила је почасне салве. 
I Јогреб је завршен у 1 час послије 
подне. Све новине посветиле су 
врло топле чланке у спомен Хар- 
твигу. — Биоградски Пресбиро.

Арбанија
Рим, 1. јули

Агенција Стефани јавља да су 
усташи заузели Драч и Фиери. — 
Бечки Кор. Биро.

РН51, 1. ЈУЛИ

Агенција Стефани извјештава да 
је на конгресу Епирота Зографос 
изјавио да ће дати оставку, ако 
Епироти не прихвате крфски за- 
писник. — Бечки Кор. Биро.

Драч, 2. јули
Бојеви са усташима већ се бију 

у околини Валоне. Два италијанска 
брода отпловили су за Валону да 
заштите италијанску колонију. Увје- 
равају да ће дио флоте која је у- 
сидрена пред Драчом, поћи сјутра 
за Валону. — Бечки Кор. Биро.

Деманти
Биоград, 1. јула

Вијести страних новина о тобож- 
њим противаустријским манифеста- 
цијама у Биограду апсолутно су 
нетачне.

Исто тако су без сваког основа 
вијести о тобожњим гоњењима ау- 
стро-угарских поданика у Србији. 
У стању смо да утврдимо да чак 
нема никаквих тенденција које би 
дале повод за овако злонамјерне 
измишљотине. Биоградски Прес- 
биро.

Најве^а русна пука
Кронштадт, 2 јула

Јуче је свечано инаугурнсала нај- 
већа руска лука. Цар са породицом 
укрцао се на јахту Стандард која 
је запловила у финландијски архи- 
пел. — Бечки Кор. Биро.

ПОМЕН
4. јула ов. год., дава^емо годишњи по- 

мен при храму св. Стевана у Загори

Т Иву Спасојеву Божовићу 
нашему драгоме брату, ко:и на бранику 
српског имена погибе на Бањској Чуии 
(Маћедонији).

Загора, 29. јуна 1914.
Ожалошћена браћа: Илија и Ђуро Бо- 

жовићи. бр. 50. 1,1
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