
Годттна ХХХЛ . Цетиње, у суботу 1. априла 1906. Број 13.
Претплата се шаље поштан- 

ском упутницом, само н непо- 
средио админнетрацијн „Гласа 
Црногорца" «а Цетиње, а коме 
је наручннје, г. Перу Рамада- 
иовићу, К. Ц. агепту у Котор.
Дописл се шаљу Уредништву. 

Рукопиеи се не враћају.
За огласе нлаћа се: ва сва- 

ку ријеч плн за број од пет 
цифара но 4 хелера за првп 
пут, а за свакп даљи пут по 2 
хелера.

Ц И Ј Е Н А:
За Црну Гору на годину > кру- 
ч. иа ич годиие 4 круие.
За Аустро-Угареку, Босну и 

Херцеговину на годину 12 кр. 
на ио годнне 6 круна.
За све остале земље годншње 

20 франака у злату, на ио годн- 
це 10 франака у злату.

Претплата се ирима само у 
год. и полугодишњии роковима.

Поједини број 20 хелера.

Власннк: Државна Штампарија Излази суботом Главпп уредпик: Милош Живковић

СЛУЖБЕНИ ДИО.

м и
Н И К 0 Л А I- 

по милости Божјој 
Књаз и Господар Црне Горе
На предлог Нагаег министра 

унутрашњих дјела постављамо:
за уиравитеља приморско црмничке обла 

ети ком. Ива Ђуроввћа, команданта рн- 
јечко-црмничке бригаде.

Наш министар унутрашњих дје 
ла нека изврши овај указ.

Цетинл, 28. марта, 1906. г.
Никола с р.

Министар унутрашљих дјвла,

Л. Гојнић с. р.

м и
Н И К 0 Л А I. 

по милости Божјој 
Ењаз н Господар Црне Горе

На предлог Нашег министра 
војиог, а по саслушању Нашег Ми- 
нистарског Савјета, ријешили смо и 
рјешавамо:

да се официр Муетафа ЂурђеЕић из 
баталиона подгоричког, стави у пенеију, 
која му по годинама елузкбе припада.

Наш мннистар војни и заступ 
ник Нашог миннстара финансија и 
грађевина нека изврше овај указ.

БрД 1041—1—458.
Цетињс. 31. марта 1906 г

Никола с р.
Министар војни,

Бригадгр Ј. Вукотић с р.
Заступник министра финан. и грађевина, 

Предсједиик Министар. Савјета,
Министар Иностраних Дјела

Л. Мијушковић с. р.

НЕСЛУЈЖЗБЕНИ ДИО.

ДВОРСКЕ И ДИПЛОМАТСНЕ ВИЈЕСТИ.

— ГБегово Краљ Височанство 
Књав Господар пошљедња два три 
дана осјећа се мало боље. Према ље 
карском савјету узвишени болесник 
још мора да чува собу и постољу.

— ГБихова Краљ. Височанства 
Књагиња Милена и Књагиња Ми- 
лица са 1Б. В. Књагињицама Ксени 
јом и Вјером у сриједу су се пресе- 
лиле са Ријеко на Цетињо.

— За отправпика послова ен- 
глеског посланства на Цетињу на 
именован је г. Карло Луј Деграс, 
савјетник енглеске амбасаде у Риму. 
_________________________________

У с к р с
(Јеванђсљс ио Иатеју)

Сјутра дан по суботи Марија 
Магдалина, Марија Јаковљева и Са- 
ломија купише разне мирисе да по 
мажу мртво тијело Исусово. И воома 
рано дофоше до гроба, којо је оба 
сјало супце. Говораху мсфу собом: 
ко ли одвали камен са гроба? Ви- 
дјеше да је камоп, који је био волик, 
одваљен. Ушавиш у гроб, видјеше 
с деспо стране младића у бијело 
одјевена, па со уплашишо.

Он им рече: Не бојте се — Ису- 
са, иа крсгу расистога, кога тра-

жите, нема овдје; ускрсао је. Ево 
мјеста гдје су га сахранили. Врати- 
те се и кажите његовим ученицима 
и Петру, да га чекају у Галилеји; 
тамо ћете га видјети како вам је 
рекао.

Оне изађоше и побјегоше од 
гроба, јер су се много уплашиле. 
Никоме ништа не говораху јер су 
се бојале.

Словени у раду за слободу

Нема ваљда ни једне слабе стра 
не у Словена, коју њихови против 
ници не би показали и употребили 
је као средетво, да цио свијет увје 
ре, да Словени не могу ништа ство 
рити и да су некултуран елеменат. 
Мало се коме племену порицале ње 
гове способности као словенском, — 
пише ријечки „Нови Лист“.

Али као да нам у томе погледу 
не чини ниједан народ толику неправ- 
ду, колико њемачки који би имао нај- 
мање разлога да Словенима што пре- 
бацује Опазити на некоме какву по 
грјешку, па јо иослијерастелалити још 
у каквом увоцном чланку, ма то било 
и градачког Та^езроа! а. са свим је 
лако и једпоставно. Поменути лист, 
пишући о приликама у Русији, вели, 
да Словени у опште пијесу ва по 
литичке слободе, за стварањо јаких 
и слободних организација, па да 
према томе Вите неће успјети са 
реформама „поштене п д< бре управе“, 
јер су, према мишљењу Тад-еероз! а 
садашњи руски управници несавјесни 
и јер су кренули рфавним путем 
избацивгпи са више мјеста Германо, 
који су Русију просвијетили и учи- 
нили великом.

Брапити Словене од оваквих 
папада са свим јо излигано, јер сав 
рад, који со код Словона опажа у 
најновије вријемо, доказује са свим 
противно. Прошлост јо показала, да 
су идеја за слободу и смисао за 
самосталне органнзацијо били кри- 
ви, гато су се Словени морали бо 
рити са Нијемцима, и то управо 
зато шго су им Гормани хтјели да 
иатуро свој смисао за слободу. Ре 
цопт, који „Тагеспост“ препоручује 
за преображај Русијо састоји со у 
његовим ријечима: „Поставите Ни- 
јемце па прва мјеста у Русији, и 
она ће се брзо и лако препородити".

Колико надутости у тим ријо- 
чима! Руси ћо умјоти сами собом 
управљати, па ако со по нсколицини 
Руса, који су нанијели шгету сво- 
јој отаџбини, оцјењују сви остали 
Р) си, који су створили велико сло 
венско царство, у комо сунцо пе за- 
лази, онда им со тиме чини највећа 
неиравда Данашња руска генераци- 
ја, која показује толики смисао за 
слободу и која со ставила на чело 
новога иоврета, ирепородпће Русију 
по свомо словенском, а по ио гер 
манском рецопту.

Кад би се Германци осврнули 
ско себо, видјели би на свима стра 
нама живо напрсзање свију Словена, 
да со емаиципују од њемачке пре- 
властн. Снагу за успјох у томо ра- 
ду Словени црпу из дубоког смисла 
за самосталност и слободу, која из- 
вире из великог иатриотизма. Власти 
све па п словенске много пута за- 
висе од туђиискнх утицаја и ипте-

реса, али зато се не може претпо- | 
стављати, да и народи увијек мисле 
кео гато мисли и власт, која их пред- 
ставља. Словени се боре на сввма 
линијама са својим противницима, 
и свуда успјевају. Чеси са Нијем 
цима у Чешкој и Моравској, Слова 
ци у Мафарској Хрвати на своме 
огњишту са туђинским утицајима, 
Срби такође. ЈБихова борба је нај 
бсљи доказ, да нијесу инфериорна 
реса, воћ да умију да цијено своја 
права и да их могу бранити.

Према томе Словенима није по- 
требно ничије туторство. Они су 
способни да буду сами домаћини на 
своме огњишту.

Политичке вијеети

Ригог ТеиЈопЈСиз. Разгњевила се 
силна ГБемачка не ни Француску, не 
ни на Енглеску, која јој је скувала 
чсрбу у Алжезирасу, већ на невину 
Русвју. Енглески лондопски лист 
„Дејли Телограф“ добија из Петро- 
града из са свим поузданог иввора 
опшаран извјештај, по коме се Ње- 
мачка силно наљутила на Руси-ју, 
што јо и ова, која ГБемачкој има да 
буде „највише благодарна“, у Алже- 
зврасу прешла отворено у табор 
њгмачких непријатеља. Њемачка је 
— вели „Дејли Телеграф“ — рије- 
шепа да казни све оно велико силе, 
ко;е су јој напакостиле у Алж-ззи- 
рксу. Њен гњев осјетиће пајприје 
Русија. ТБемачка влада дала јо миг 
својим банкарима да затворе своје 
касо за руски зајам Русија је тра- 
жила у Њемачкој зајам, и ТБемачка 
је понуду одбила.

Енглесни министарски банкети. У 
Енглеској јо обичај, да се министри- 
ма прирофују банкоти, да би се чуло 
кроз њихове говоре њихово мигаљо- 
ње о питањима из унутрашњо или 
спољашње политике. Ту прилику 
енглески министра родовпо употреб- 
љују да би свијет упознали донекле 
са својим плановима. Тако је неки 
дан предсједник лондонске општине 
давао сјајан банкет, на комо јо бнло 
више министара.

Министдр марине држао је том 
приликом здравицу, па је рекао 
измефу осталога и ово:

Наша марина никад до сада 
иије била тако добро спромљена, 
наоружана, обучена, попуњена до 
брим офицврима и војницима и ири- 
нравна за рат као сада. Разумије 
се, да то није учињено у агресивној 
намјери. Камо сроћо лијепе, кад би 
драги Бог рекао да пикад вигае не 
буде рата! Ала, ако буде божја 
воља, ми смо увкјек ириправни Што 
со мено тнче, ја ии мало не сумњам 
у нашу марину. Ако будо нримо- 
рана да се бијо, она ће оправдати 
наде, којо у њу полаже енглеска 
нација.

На зхравицу, којом је лорд-мер 
поздравио цио кабинет, одговорио 
је шеф владо Камбел Ванерман. Он 
је рекао: Што се тиче спољашњих 
прилика, окренуло јо доста на боље. 
Конференција у Алжезирасу срзћно 
је свргаена. Ми смо са највећим задо- 
вољством са свим лојално иотиомагали 
пашу иријатељицу фрапцуску владу у 
захтјевима, које је постављала и у 
држању, које је заузела, ала с друге 
страно ми нијесмо ншпта чипили, 
што бл увриједило коју другу на-

цпју, ма која она била. Енглески 
народ не желн ни једну нацију да 
потпомаже у неправичним њеним 
захтјевима. Ми желимо да будемо у 
пријатељству са свима Ја се надам, 
да ћо повољна ситуација, коју је 
створио срећни свршетак мароканске 
конфоренције, дати повода, да се 
смање издаци за војску, који толико 
јада задају народима европским.

Рјешење мађарске кризе. У Ма-
фгрској јо криза срећно приведена 
крају. Попустила јо једна и друга 
страна, круна и коалиција; ова јо оду- 
стала од војних захтјева, а круна јо 
пристала на вахтјеве коалицје у по- 
гледу веће економске незавпсности 
Угарске. Рјошоње кризе изазвало је 
опште изненађење. Нико се нијо на- 
дао, да ће круна пристати да се 
мири са Кошутовцима, и да ће ови 
прпстати да Бечу ма у чему попусте. 
И тако се збило иегато нечувено: син 
крвнсг непријатеља бечког, Лајоша 
Котута, Ференц Кошут, постао је 
министар под истнм оним владаоцем, 
под којим је његов отац био осуђен 
на смрт. Владу је образовао Векерле, 
а у њу су ушли као чланови прваци 
коалицгје: Андраши, Кошут, Апоњи 
и Полоњи.

Књижевност, умјетност и просвјета

„Христос ВаскресеР4^;
Хрпстос васкрс угн>етспп,
Подјармљени, потиштени...
Христос васкрс — српски роде,
Врли борче за слободе!

*
Христое васкрс Црногорци 
Витез >ви — српс.ки борци...
Христос васкрс огњу жиии,
Твом јунагатву свак’ се диви !

«
Христгс васкрс ЈПуаадинци 
Драга браћо, увор сннци...
Христос васкрс Српство драго,
Опробана челик снаго!

»
Христос васкрс Херцеговци,
К; П1на браћо — ратоборци...
Христос васкрс храбри роде,
Див јуначе — за слободе!

*
Христос васкрс Маведончв 
II теб’ Старо Србијанче...
Христос васкрс осветници 
Од Косова мученица !

*
Христос ваекре Далматанчо 
С’ м >ра брате — српски синче... 
Хриетос васкрс роде мио 
Ти си вав’јек јунак био !

Христос васкрс В ЈЈвођаки 
Дччни б >рци — одабрани...
Христос васкрс Троједницо 
Падо ната — узданицо 1

*
Христос васкре Српство мило,
Гдје гад да си гњездо свило...
Дуж Дунава — р’јеке Саве 
Поред Лчма — преко Драве!

*
Христос вазкре, нев’ се х»ри 
Гдје год Србин српски збори...
Па кад „Хриетов ва°крс“ прође,
Тад’ нек’ „Српски васкрс“ дођз...
У Биограду,

Пера Атан. Ђорђззић
(Повеља Ивана Касгриота). Науч- 

ник српска Љ764 К)вачевић нааисао је 
у првом броју новопокренутог „Видела“, 
I ргана ерпске вапредне страике, ових неко- 
лвко занимљивих редака о повеља И«ш 
Кастриота:



Наши сусједи Арбаиаси, ие схвата- 
јући своје праве националне иитересе, 
чему се није ни чудити, јер вјековима 
живе без икакве просвјете и образовањв, 
почели су у нсвије вркјеме смртно мрзити 
Србе и радити да их сасвим унитте или 
бар раселе са њихових огвишта и не елу- 
тећи да тпме и ееби гроб копају. Њихови 
преци тако нису радили, па стога им је 
боље и било. Дошавши под српску државу, 
они су са Србима сложно живјели и дије 
лили с њима и добро и зло. Наши су вла 
даоци признавали њих'ва ранија права и 
повластице, остављали католичким Арба- 
насима потпуну сл< б ду вјере. повјеравали 
арбанашко1 властели државне службе нпр. 
Андрија Гропа управљао је Охридом и 
ковао иовац са српским натпнсом, а под 1 
Душановим заставама борили су се Арба- < 
наси заједно са Србима проТиву Грка. Као : 
доказ узајамне дружбе међу Србима и < 
Арбанасима м<>же лијепо цослужити тај : 
факат, што су се нрве. па чак и вдада ; 
лачке породице српске грађале е арбанаш- 
ком властелом. Тако: К<.мнеиија, кћи Сте 
фана Првовјенчаног, удала се први пут за ј 
Димитрија Проп нова, а други пут за Гли- | 
горија Камону, који су били обојица , 
Арбанаеи; Јерина, уиука Душанова брата ј 
Синише, за 'ЈЈина Љ<>шу; Оливера, унука 
краља Вукашина, за Гајка Монету; Јелена, 
кђи 'Безара Прељуба, за ’1Јина Снату; : 
Војислава, сестра браће Баошића, за арба '< 
нашког господара Карла Топију; Теодора, 
сестра Вука Бранковића, за драчког госпо- ј 
дара 'ЈЈурђа Топију; Јерина, кћи дсспота 
Лазара, за Скендербсгова сина Ивана; и 
обрнут ■: Јерииа кћи Прогана Дукађииа, 
за Срацимира Баошића; К >мита, кћи дес 
пота Андрије Мусаћа, за Баошу Баошића; 
Ма| )а, кћи кнеза Никите Топије, за Ваошу 
Срацимировића; Гојиеава, кћи Аријанита 
Комнена, за Ивана Цриојевића, а њена 
сестра Анђелина, коју наша цркка слави 
као светитељву („мајка Анђелина“), за 
Деспота Стеваиа Слијепог; итд.

Ово ерађање с.рпских н арбанашких 
породица учинило је, ла се за неке од њих 
ле зна да ли су првобитно биле арбанашке, 
па се п< србиде, вли је било обрнуто. У 
таке породице долази породица ЈЈвана 
Кастриоте, оца инаменитог арбанашког 
ноглавице 'ЈЈурђа Скондербега И ако Ар 
банас, Константин Мусаћ још 1510 год. 
тврди, да је Скендербег „по рођењу Србин“ 
ипак Позннји пнсци почеше писати, да је 
Скендербег арбанашког норијекла нз чисто 
арбанашког предјела Матије, но поричући 
да му је мати ЈЈојислава била кћи „срц- 
ског господара од Полога“ (Тетово и 
Гостивар).

Сцрско поррјекло Срендербегово нај- ? 
разложнијо бранио јо г. Никола Вулић у 
расправи „ТЈурађ Касгриотовић Скендер- 
бег“. Као допуну његовим доказима и као 
доказ негдашње слоге нзмеђу Срба и Ар- 
банаса изиосимо читаоцима „Вадјела“ са- 
држину једне ненознате повеље Лвана 
Кастриоте, писаие 1426 године. Из ње ће 
се видјети, да је Иван владао, разумије се 
као турски вазал, Дебром, да је био вјсре 
православнс н да сина 'ЈЈурђа црије 1426 
није дао у таоце султану, како се до сад 
мислило.

Овом повељом, писаном српским књи- 
жевним језиком XV вијека, Иван је даро- 
вао српском манастиру Хилендару два

Л И С Т А к.
Народне нњижнице

(0 важиости оснииања иар. библиотека.)

КуКа бев књига исто је што 
и свло бев школе: недостаје ту 
обиљенсја цивилизације. Ми смо 
чврсто убијеђени, да човјек не 
може живјети садео од хљеба, а 
народ од трговине и војничке 
славе, те да би Француска сво- 
јем задатку била невјерна, кад не 
би у сваком сеоцету била школа, 
у свакој ку]»и књига.

Ји1е$ Зјшоп.
У доба, кад се на свим пољама људ- 

ског рада и живљен.а опажа велика агил- 
ност, кад свак настоји да иауком прошири 
своје знање; у доба проналазака и напретка 
колвко знаности толико и умјетно^ти, у 
ово д< ба полаже ее всма велика пажња 
наобразби најнижсг слоја народног, узгаја 
се марљиво једно ново поље рада, подижу 
се народне библиотеке.

Прије него пр< ђем на саму ствар, да 
гоЕорнм « важностп п< дизања народвих 
библиотека. налазим за сходно, да кажем 
коју о бројн< м стању иетих како у нај- 
старија времона, па кроз средњи вијек, 
тако н о наглом развитку иетнх <>д натраг 
педесет година иа на овамо.

Једна од најстаријих библиотека по 
цредању била је у мнснр< к< м граду Мемфнсу, 
по прилици на хгљ<ду година ирије Хри 
стова рођења, коју је засновао био егнпат 
ски краљ Оеиманднас, Карактеристично, 
што је на горњои нрагу главних врата 
зграде, у којој је била смјсштена књиж 
ница, стајало „љ< чидвште душв “ У касније 
доба засноваше Нтодомејци јавну библпо- 
ТСКУ у А.зексапдр јн, к >јл ј<> миоГ" бпла

села у Дебру. Радостуше (говори се обично 
РасстушД и Рсстуша) и Требиште. Повеља 
у данагоњем српском језику глаеи:

„По веиеказзнсм милоерђу гсспода мо- 
га Христа и помоћу пречиете еладичице 
наше госпсђе Богородице Хвлендарске, ја 
гријешни и нед< стојни раб (елуга) Христа 
Бога, Иван Каетриот еа еиновима мојима 
Станишом, Репошем, Коетадин' м и Ђурђем, 
договориемо се, прилажемо светом манае 
тиру колико смо у стању, а преблаги БјГ 
и пречиета Б г мати нек приме огај нага 
мален прилог. као удоввпи двије лепте.

И при.к жих еело Радостуше с црк 
вом ев. Богорсдвце и село Требиште. А 
оба та еела да еу ел< бодна од сви ју работа. 
великих и малих, еа евима „правинама" 
(дажбииама) осим харача и града, а све 
остало да је ев. манаетиру. 11 да нема над 
тим селима власти ни ћефалија, ни „влас- 
ннк“ (чиновник) пчеле, нити даровних 
новаца, нити травнине ни торовнине, него 
да маиастир узме све своје „правине“ по 
закону тих села.

ЈЈ < вај мој дар да остане еталан и 
непоколебљив А кад Бог избере да ме 
нашљеди лошље емрти или да завлада овом 
земљ' м: илн <>д мојих синова или <<д срод- 
ника или другог кога, и усуди се разо- 
рити овај мој дар који прилижих пре- 
чистој нладичицн, нашој г< си• ђи Богоро- 
дици Хилендарској, нека га разори Господ 
Бог и т. д (лелази проклество и -година 
кад јо цисана повеља.)“

Домаће вијести

(Цјеливале илашчаницу), ЈБихова 
Краљ. ЈЈисоччнетва Књагања Милена и 
Књагиња Милица са Њ. Њ. ЈЗ. В. Кња 
гињицама Ксенијом н Вјером присуство 
вале су на Велики Петак по подне обреду 

; изношсња плашчанице у манастирској цр- 
кви, па су том придивом цјелввале плаш- 

‘ чанину.
(Нобољшање учитељских плата<

Поводом изјаве неке г. г. учитеља, да им 
< није нознат о)говор, који је Књ. Министар- 

•’ ство Просвјете и Црквених послова — 4.
- фебруара ове године број 136. — упутило 
I Управи Црного\>ског Училпељског Удружења,

доносимо га овдје, а исти гласи:
пПрилик >м претрееа буџета овога Ми-

нистарства увидјело се, да су плате наших 
учитеља несразмјерне. и одвеК мале према 
врло скупим животним намирницама и 
друшгвеним потребама, те је Књ Мини- 
стареки Савјет ријешио, а Његово Кра- 
љевеко Васочанство Књаз Господар мило- 

стиво одобрио: да се прво) — овогодишњој 
— Народној Скупгатини поднесе предлог 
о побољшању учитељских плата, односно 
о измјенама и допунама позвтивн г закона 
од 15. августа 1897. године број 860., што 
ее може легално учинати само сч пристан- 
ком Народно Скушптине, сагласно 73. чла- 
ну Устава.

Ово Министарство предузело је већ 
потребне мјере за израду поменутог за- 
конског пројекта."

(-)• Томо С. Петровић) барјактар из 
Косора преминуо је 1 марта ов. год у 59 
години свога живота.

порадила за нижи сталеж. Па и еам Цезар 
ноеио се је био мишљу, да оснује велику 
јавну библиотеку, али га проклети мач 
Брутуса спријечи, да изведе ту своју пле 
мениту замисао; тек нек<>лако година ка- 
сније (39 пр. Хр.) Азимије Полио основа 
нар. библиотеку од плијена добизеног у 
Далмацији.

II« себи се пак разумије, да су такве, 
као и њима слвчне у кашње доба прими- 
тивне бибдиотеке биле и м<>раде бити еасма 
сиромашне и по броју самих књига, јер су 
књигс биеале ниеане руком, писање је то 
ишло одвећ споро, стога су и саме књиге 
биле ријетке, а као такве и огромн<> скупе; 
па и по садрживи, јер како нам је познато 
тадања култура стојала је на доста ниек ,ме 
ступњу. Онај мален број библиотека кроз 
читав средњи вијек, бил<> државних вли 
приватних или пак п >једнних удружења, 
емјештенпх по унивсрсана, домовима кне 
зова или п<> манастирнма, <>д еасвим малеи<>, 
готово <>д никакве кориети нијесу биле да 
ширу публику. Те су библиотеке биле за 
прости народ па чак и з* чиновннчки 
сталеж сасвим туђе, оне су дакле бцле 
< граничснс на ве ма мален број њих. Није- 
ман Гутенберг пр< нзласком штампе раскину 
ланце, који еу епутавали и стезали све 
више чедо културе, те му знатно сметали

• у своме развијању н напредовању. С про- 
наласк< м штампе наука је ев<> кишо напријед 

' корачала, народ је времевом бпва<> еве внше 
културнвји, знање се је све више рашц- 
ривало, књига је добивала већу важност, 
поетајала омиљенијом и пристуиачниј >м 
широј публици, што је дакако вшло у прц- 
лог повећавању броја баблиотека. Прова 
ласком дакле штампс монопол изобразбе 
бп цоииштен и оетрањен од највишпх ета 
лежа, те се ностави чврст т< мељ свеонштој 
народној наобразбн. Даиданас свакп већи 
град има своју бибдпотеку, оне су данас

Од своје ране младости па до по- 
шљедњег чаеа евог живота покојник се 
одликовао игтанит гаћу, чврстим каракте- 
ром и поштевем чиме се у евове племену 
могао поносити. Као војник са пушком у 
руци нигда није изостајао иза својих дру- 
гова, него )а свуда предњачио. и покази 
вао се прави челични војник. Поелије по 
гибаје његова брата Мика С. Петровића 
барјактара покојни Т< м<> је узео његов 
барјак, који је право рећи било тешко 
узети у тим моментима. Али, Томо га узе 
те тај иети барјак поносно се лепршао 
пред четом косоргк' м Под тим иетим бар- 
јаком у б- ју на Фундини 1879. год пока- 
зивао је Т мо чуда од прегнућа и јунаш- 
тва, у ист м боју на шанцу „Ч0нгилеру“ 
Томо је д< био двије ране.

Поигго је престало ратовање и нае- 
тало мирно вријеме, Т< м<> је II тада био 
заетавник Гдје јс год требало што лијепо 
учнннти, цомирити, савјстовати и на добро 
упутити, Т<>м<> је у тнм приликама био 
прави барјактар и коловођа

Господар, цијенећи Тома као карак 
терна и поштена ч вјска и храброг ратника 
и барјактара, указивао му је Своју високу 
благонаклоност честим даровима.

Лака му црна земља!
(Наредба општине цотињске ) Упра- 

ва опшгнне цстињске издалајеову наредбу:
Наређујб ее грађанетву цетињском, 

да озбиљно припази на чистоћу око својвх 
кућа.

I.) Прије свега свако јутро прије 8 
сати мора сс омести тротоар и водоваља 
(„кунета") испред куће, а такође и дво- 
ришта <с морају потпуно чисто држати 
нити у њима смије бити икаквог емета 
(који се за вријеме држи у нарочито за 
т<> сдремљени суд) или ма какве нечистоће.

Нужници се морају градвти и држа- 
ти онако, како је то раније наређено, а 
ако је коме по изузетку допуштено, да м<>- 
же у вар ши имати шталу, њу треба да 
држи строго п<> санитарн >м пропису.

2 ) Кафане, гостионице, крчме, мссар 
ницо, хлебарнице, дућани и друге јавне 
радње, морају се са свијем игго је у њима 
држатн потпуно чисто с нарочитом пажњом 
на посуђе, које се у некнм радњама упо- 
требљава; патос у тијема радњама мора 
се прати сваке сриједе и суботе, а према 
цотреби и јога који пут прек > нед)еље.

У свијема јавним радњама морају <>е 
држати пљуваонице с водом, која се мора 
мијењати три пут дневно

Особита се пажња има < братити и на 
чистоћу особа, које у јапним радњама по- 
елужују нарочито у кафанама, гостиони- 
цама, крчмама, месарницам* * и хлебарницама.

Они, који ее не буду ма у чему ове 
"лирлДо . ддјасали. биће стррго кажњечи.

(Приложили). Занат. тјевач и тамб. 
друштву приложили су: Г.Х Г. из «Лои 
дона приликом свога д >лас:а на Цетиње 
приложио је друштву кр. 24 06 хел.; г. 
Петар Банагаевић, чиновнк из Париза 
послао му је 20. франака дзлату; г Јозеф 

; Пецкај одредио му је по 2сруне мјесечно; 
г. Стеван Перовић приложо је друштву 
9 кр. и 83 хелера. Свима заведеним пле- 
менитим дародавцима уп>ава изјављује 

! своју дубоку благодарнос са жељом, да 
' се и други на њих угледау.

(Забава). „Занатлијко нјевачко и 
< тамбурашко друштв<>“ прирђује други дан

потреба, оне су културно биљежје једног 
' народа, чији ее напредак не цијени само 

по неколицани његових мних ведикана 
‘ него по томе, колико је зање продрло у

народ.
У Ииглеској и Швцској < браћа се 

сасвим велика пажња на образовање на- 
! родно. 1850 год. приликомдебате о закону 

о библиотскама (РиБНс Гдћагу Ас(.) рекао 
је посланик ВгоЉеНоп вриталица АУППат 
Е)уаг( а, који је био прцл< жио закои о 
јавним слободним библиоткама овако: кад 
ее годишње издаје по 40 више мили>на 
круна за апсе и тамнице, ребало би допу- 
стити општинама, да иа јцну фунту сгер- 
линга разрезују само полапенија за поди- 
зање и издржавање јавнихбиблиотека, које 
ће као такве с правом стјати на супрот 
преступима и злочнним. Природно, да 

■ је оваквим начином убијцио и ззнио све 
' присутне посланике дотини говорник те 

је и продро еа евојим закном, по коме је 
слободно и< )>< зницима у градовима <>д са 
више него 10 000 стаиовика, да од еваке 
лире стерлине задрже 1 ини за подвзање 
народних књижница. Каније се је тај 
закон протегао и на г|>а<>ве са више од 
5900 становиика. Великодшни шжлови и 
заоставштине еа стран-! Кађаиа за осни 
вање нар. гсњижница убрзше још јаче већ 
поспјешно напредовање итих.

Ј Шведској јшп од кчетка 19 вијека 
Постоји ос< бпто друштво, ;ој<-м ЈО задатак, 
да подизањем нар. књикница. како по 
градивима тако и по селпц, тири у народ 
корисно знање. .V поглад бр >јног стања 
нар бнблиотска, колико Фанцуска, толвко 
ЈБемачка, Данска и другедржаве, заостале 
су за Инглеском п Швдском, али уза 
еве то ипвк је к>>д њк д<>ста велака 
пажња цоевећена подиз<т,у нар библио- 
тека. Та јо суревњивост .остигла свој вр 
хунац у Амерпца. То ј< 3сИља у Кијиј

Васкрса у просторијама „Зетског Дома“ 
забаву с игранком. Друштво се је п ста- 
рало, аа на тој забави даде познати Ну- 
гапћев к< мад „Обичан човјек“.

У случају лијепог времена друштво 
ће прнредити на „Белведеру“ концерат са 
лијепим и одабраним комадвма.

(Сједница одбора општиње вароши 
Цетиња.) Одб> р општиве вароши Цетиња 
ииао је 29. марта ов г>д св >ју редовну 
сједнвцу на кој<ј је свршио осам разних 
предмета.

(Ради знања онијема који на Цетињу 
држе пашчад) Ко ових дана на Цетињу 
не плаћа на своје пашче општинску даци- 
ју и не узае за то плехану значку к >ју до- 
тично пашче има нпсити о врату, пашче 
ће му бити о његов м трошку уморено од 
стране стрводера. За ово је Управа оп 
штине вар. Цетиња за времена извијестила 
грађ<иство цетињско нчрочитим објавама.

И становници цетињских предграђа 
(Медовине, Груде, Б>гданова краја, и До- 
њег П< ља, и т. д.) имају платити дацију 
на своју пашчад, ак > их неће сваки држати 
у вези.

Сељаци села близо Цетиња имају 
чувати својч псе да не долазе на Цчтињу, 
јер ће нетн битн ухваћени и убијени.

(Странци на Цетињу) На Велики
Летак допутовало је било на Цстиње 110 
чланова бечког турисгичк- г клуба. Странци, 
међу којима је било лвца оба пола из 
отменијих бечких кругова, цроборавили су 
на Цетињу један дан, разгледавши знаме- 
нитости и околину, на су сс сутра дан, 
на Белнку Суботу, нратили у Котор.

НАРОДНО ЗДРАВЉЕ

Из рекрутовања (иосматрања једнсг 
војног љекара). На рекрутовање долази 
цвијет народа: — сва она мушка младеж, 
која је етасала да буде бранич домовиае. 
То је учраво она омладина, на којој почи- 
ва будућност народне енаге и народног 
напретка. Каква је она, таки ће нам бити 
и тгледи за будућноет. С тога би било 
поучно, поематрати је овако на окупу, те 
из тога посматрања извући по неку поуку 
у кориет народног адравља и боље народне 
буду >н<сги Судјслујући неколико нута као 
љекар рекрутиих комиеија пиеац ових ре 
дака уочио је мнсгв појаве. Овдје ће изаи 
јети само главније — у исељи, да их тим 
јаче нагласи.

/. Тјелссна ччстота.
По правилу је, да в>јни обвезникдо- 

ђч на рекрутовање чиет. Родитељи и ро 
ђчцч рекрута ноштују заповајести војних 
власта, и дчводе рекруге у чистом п но- 
вом одјелу, па — по иравилу — и окупа 
не Ал 1 љекаревом оку нијз тешко прими 
јетати, како то једно кутање ни)е имало 
велнка уепј-ха. Није могло епрати с тије 
ла рекрутоза глиб и прљавштину, што се 
на њеиу неколико година скупљала.

Овака појава је донета жалосна — 
нарочиго на омладини. Тјелесна чисгота 
чува не само тјелесау енагу, него и душу. 
Тјелесна прљазштина убија понос, убија 
љ)бав ка роду и ка евему добром и племе 
нитом. На кад је тако, зар није жалозна

њезини грађани поклањају или завјешта- 
вају милионе и милионе круна нар. књиж- 
„ицама Мсђу људима, који су за сдободне 
јавве библиотеке у Америци највише до- 
иринијели, сп >мињем великог трговца гвож- 
ђчних и челичвих ствари у Питсбургу 
АпЈгегг СатеЈре а који је у току свог 
живота поклонио „ар. књижницама више 
од 24 милијона круна. То је човјек, који 
је био чврстог увјерења да од 1000 Д0Л- 
К"ји се даду цод видом „милостиње“ 999 
д л. б >ље да су у м<>ре бачени, јер ничему 
другоме не елуже, до да се зло, коЈ-е би 
се морало одстранити, помножи и повећа.
Он је цио свој иметак п ждонио сиромаш 
ним у најузвишенијем облику, којим се 
може користити и пом ћи; оставио је за 
народ. бабдиотеке, за а>>дизање б лнаца и 
завода за сиромашне и п .тпомагао је цркве 
за разче њезе цчљеве. У Шлгимору је 
Јчпосћ 1’гаИ дарозао читаву библиотеку са 
каиитал"М у вриједности од 7 милиона 
круиа; у Чикагу је Б. Е АПоћегу 12. мил. 
круна а Јо1т Сгега1 10 мил. круна одре- 
дио за јавно библиотеке; у Њујорку је 
пак сенат >]> 8. ЕЛсЈсп ц чјело својо имање 
<>д неках 25 мил. круна оставио народ. 
књчжницама Зах :аљујући прекелик ј рев- 
„> ети америчких синова који стварају народ. ( 
библиотеке, развитак је културе и народае ( 
образованости ондје на највишем ступњу- 

Народне су биб.шотеке црава допуна 
И1К"ЛИ, јер се њома насгавља у школи 
започето образ >вање. Ја нећу да поричем I 
ншн игго п >учну и вас.питну вриједност <
основних 1нк >ла. али ипак ми се чини !
сасма оправдан >, да тврдим, да оне не. ј 
достају данашњ-м духу времена, да пруже ! 
народу сталн > обр<з >зање, к >је му је по* Јј ’ 
требн > и к »је жели. Прођамо кроз наше Ј 
село, Ц"з >вим ) сељака, било цастира ила Ј 
земљ 'радника. Поднссим" му какву књагу, • 
пла дајмо му да напише шгј гоД, у наЈ-
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појава, ввдјети омладииу, како прљашпти- 
ном Јбија тије.то и душу? „Нечиетота на- 
грхза енагу човјека исто тзко, као што 
рђа нагриза гвсжђе“ — па што да трпимо 
рђу на себи? — „Што је за душу човје- 
К)ву“ — па зашто да је не његујемо?

На пвтање, зашто наша мушка мла- 
деж тако слабо пази ва тјелесну чистоту, 
тегако је тачно одговоритп. За одржање 
тјелесне чистоте није потребзо нн гјешти 
не, ни ногца, ни много времена Иште се 
самодобре воље инавике. У српским земљама 
има ^оста воде, а и сапун није тако екуп;ала 
је наш сељак према чи -тоти и регу веома 
немаран. Кад са рачуна. колико плаћа за 
лијечење болести, воје се на њему јављају 
од нечистоте тијела, и колеко потрсши 
б.нп на оне ситнице, којим се кити и гизда, 
човјек се мора чудити, зашто баш да тако 
занемарује најобилатији иавор евојој љепо- 
ти и своме здрављу — чистоту тијела?

Кожа је врло важан дио нашега ти- 
јела. Она му је не само лијеп и подесан 
покривач, којим чов|ек осјећа, него у исти 
мах и вјеран чувар од спољашњах утицаја. 
Она нас снажно брани од разних при- 
љепа и зараза; она нам чува и регу.тише 
топлоту тијела и подешава је таман према 
спољашњим пркликама, како ее не би ни 
прегријалч ни назебла. А што је готово 
исто тако взжно: ва њу ми и дишемо, а 
на њу и испаравао; она и на 5ној истура 
из тијела многе отровс, који се животом и 
радом у њему ств.рају У опште: од ње 
зависи велики дио свјежине и здравља 
цјелокупног тијела.

Алч кожа врши евоје задаће правилно 
само онда, кад је здрава, а здрава ће се 
одржати само онда, ако јс чиста. С тога 
се. и вели, да је „чисоћа пола здравља“. 
Та човјек се само изјутра умије, па је 
олмах ведрији и окретнији, а како се тек 
освјежи и „оснажи“, кад се сав опере и 
окупа. И јело и сан му бсље нријају, а 
чистом му се водом и умор спере стијела.

На кад је тако, онда јс баш за радни- 
ка и сељака, који много и напорно ради, 
к-ји је пзложен толиким непогодама н ми 
јенама времена, пријеко потр<бно, да обра 
ти што всћу нажњу на чистоту свога ти 
јела. Нека свакога дана бар само водом 
опсре лице, врат, уши и груди; нек* бар 
у нсдјељи дана јсданпут опере и ногс; 
нека се бар једном у мјесец дана сав опс 
ре топлом водом и сапуном, па ће одмах 
осјетити, колико је лакши, чилији и здр| 
ввји. А све то много мање з»хтјсва труда 
и новаца, него лијечење болсстг, којс по 
стају од нечистоте.

По варошима м<>гло би то евс бити 
још лакше и савршеније, кад би грађанске 
власти билс свјеснс својвх дужнзсти, те 
подизале народна купатала, у којима би 
се и сиромашак могао окунати но врло 
незнатну цијену. У селу, иетвна, тога 
нсма, нвти можо бити, али се сељак, бар 
љети, може скупати у ријеци или потоку, 
који су му најближи. Ссоске школе могле 
би опет набавнти нарочите школске умива 
онике, гдје би се дјеца чешће умивала, па 
6..ш и до појаса опрала. Кад би ми већ 
дјецу на то павикли, имали бисмо брзо 
нараштај, који би се чисто држао.

Али ко ће иарод на то упутити и 
привићи? —

Вв, проевјећени синови народа и ври 
једни читаоци „Здравља“. Говорите му о

бољем елучају своје крштено име, увјери- 
|8, ћемо се намах, да код одраслијих младића, 

који су прсшли кроз тколу иде то при- 
личцо дгешко а да и не Говорим о стари- 
јим људима. Та и једни и други су у 
своје вријеме, кад су за школским клупама 
сједили и прашину њену удисали, знали 
к<ректно писати и течно читати! По себи 
се пак разабире да су ти људи, кад
су једном или готово сасвим забора 
вгли најелеиеитарније ствари: читане и 
писање, куд и камо првје морали забора-

' вити и све оно дијепо почетно знање, које 
им је у младости оеиовна школа била дала 
Узрок томе ако тражимо вли приписујемо 
мачему другом, наћи ћемо га најприје у 
недостајању средстава за даље занвмање 
књигом наћи ћемо га у п<мањкању нар. 
књижница, које су ве<ма важан фактор 
при образовању и чине огр)мнвх уелуга 
на путу просвјећивања народног Једна 
ваљано уређена народ. књижница а снаб 
дјевена д<брсм лектпром која у исто доба 
забавља и подучава, јест најбоље срество 
за наобразбу, те нам јамчи за сигуран

I успјех.
Књига, алн сам< добра књига. учп и 

одгаја, бистри нам ум и уздгже нас, она 
нам поравњава боре, које нам је свакида- 
ња брига на чело навукла и одвлачи нас 
далеко од матсријалне б< рбе за егзи- 
стенцију.

Оснивањем нар. књижница даје ге 
могућност и прилика еваксм становнвку, 
а по наоссб раднику, да би могао мирно у 
празничним двнпма гштрити свој тешквм 
радом и напором отупјела дух интересант 
ном и ворисном лектиром К рист којудо- 
носи једна добро ур<ђена и скабдјевева 
нар. књижница огромна је, јер се њом иде 
на погтепено подизаае благостања народ- 
ног, уздиже се л>}бав напрам домовине, 
буди се нолитичка свијест народна, п«у-

о томе у свакој прилици и еваког дана. 
Пзнесите му живо и убједљиво. к; ко је 
чветота не само један од најснажнијих по 
магача з'рављу, него у исти мах и најјачи 
доказ човЈ1ч:ег достојанства и поноса; првп 
звак народне просвјећености и народног 
вапретка

Здравље Др Влад

Телеграми Бечког Кор. Бироа
ВЕСЈ, 24. марта. Фејервари је 

конфервсао са вођама к^алвцаје. Из- 
гледа да ће резултат бити повољан 
и да ће се кри8а свршити кроз кратко 
вријеме

БЕРЛИН, 25. марта. — Билов 
је мирно провео ноћ,

БЕЧ, 25. марта. — Нова ма- 
фарска влада састављена је. Векерле 
предсједник и финансија; Андраши 
унутр. дјела; Апоњи просвјете; Ко- 
шут трговине; Полоњи правде; Ала- 
дар Зачи министар око краљеве особе.

ПЕТРОГРАД, 26. марта. — Гу- 
бернатор у Тверу убијен је бомбом. 
Кочијаш гувернеров смртно је рањен. 
Атентатор је ухваћен.

ЦАРИГРАД, 26 марта. — Про- 
несен је глас, да је вилајет битлиски 
убијен. Сугарев, вофа бугарских ко- 
митетских чета, убијен је.

АЛЖЕЗИРАС, 26. марта. — Да- 
нас је потписан протокол о закљу- 
чењу ковференцаје, која је свршена.

БЕЧ, 26 марта. — У Мађарској 
је обра8ована нова влада под пред- 
сједништвом Александра Векерлеа. 
Андраши је добио портфељ мина- 
стра унутр. нослова, Апоњи просвјете, 
Полоњи правде, 1Сошут трговине, 
Зачи портфељ министра око кра- 
љеве особе.

Нова влада положвла је заклетву. 
Избори су нарефени за 29 април 
но новом.

НЕАГ1ОЉ, 27 марта. — Због 
непрестаних ерупција Вевува стање 
је веома опасно. Лава је већ спали- 
ла нсколако ссла. Вулкански потреси 
срушили су нсколико кућа. Било јс 
много мртвих и рањених. Народ бјс- 
жи на све стрзие

ПЕШТА, 28 марта. — Парла 
менат јс сазват за 19. мај по новом

НЕАПОЉ, 28 марга. — Лава 
непреетано тече, Народ се постепено 
повраћа себи од страха У мјесту 
Торе дел Греко велика паника

НЕАПОЉ, 29. марта. — Крзљ 
и Краљицн посјетили су мјесто То- 
реанувцијата, које су нашли са свим 
празно и дошли су до близо лавине 
ријеке. Вулкан се почео стишавати.

чава се и челичи у поштовању вјере и 
домзћих светаца, стаје се на пут преступ 
нвцима и злсчиицимз, сузбија сс погубно 
пјанчење, повећавају се умке способности 
како појединза, околине, тако и цијелог 
народа, што се особито очитује у напре- 
довању индустрије и агрикултуре једног 
народа, стога треба а и приш маже било 
држава или < пштина. у кг лико јој је то 
могуће, и материјално и морално нар. књи- 
жнице, увјерена келико једна добр > уре- 
ђ“на нар. библиотека користи народу, а и 
имајући још у виду, да се са душевно 
активним људима сасвим друкчије радити 
даде, него ли са тупим и оним, којвм иза 
свршеног дневног посла, ништа слађе ни 
милије није, до пуна лула уз обилну дозу 
руменике вина без <бзира на квалитет, а 
не ријетко н карте, па макар нх све то и 
тешко замучене зараде стало. Да се тг 
празнина, која и одвећ рђаво утиче на 
организам човјечији попуни, да се ври- 
јеме иемилице утучено по прљаввм, куж 
ним механама на корисну ствар употребл, 
ту треба опет звати у помоћ нар књижни- 
це, које су једине кадре, да пруже ду 
шгвне хране онаквим радницима, да их 
потакну на рад, да им п<могну нзаћи на 
прави пут, да разбуде душевно уморене 
и индвфзрентне, да их уведе у нови ду- 
шевни жввот њима и стацбини на корнст 
и част.

Зато оснивајмо нар. књижнице, узда 
гивмо и пјмогнимј наш народ подизањем 
нар библиотека!

Ј' Вечу, о Васкрсу, 1906.
Мих. А Гајнвајн,

студвнт фидософијв.

------—--------

Од јутрос почела је да пада киша. 
У Неапољу било је 37 жртава од 
земљотреса.

ЦАРИГРАД, 30. марта. — По- 
ново је отпочето игаљефивање по дје- 
лу убиства Редван паше. Циљ је да 
се открију планови, које су у бице 
и подстрекачи имали са намјером, 
да поубијају министре и неке друге 
чиновнике.

НЕА.ПОЉ. 31 марта. — Мјесто 
Атајоно покривено је пепелом као 
кекадашњи Помпеји. Из развалина 
цркве Сан Ђузепа извафено је 110 
љешева. Краљ и Краљица са Сони- 
ном стигли су у Неапољ.

Службене објаве. 
о г

Износи се на јавну продају доље 
описата непокретносг Петра Ф. Ћурко 
ввћа из Косијера, која је процијењева 
круна 360.

Продаја ће ее изчршити у канцела 
рији Капетанског суда на Цеклину.

За продају одређују се три рока- 
први на 15. аарила други на 15 маја а 
трећи на 15. јуна 1906. год.

На прва два рока неће се непокрег- 
ноет продати испод процијењене вријед 
ноети, а на трећем и ниже али никако 
испод % процијењсне вриједности непо- 
кретности.

Сваки је лицвтант дужан положати 
јемство 10% од проци;ењене вриједности.

Позивају се сви они, који имају на 
ненокретност какво реално право, дужни- 
кови повјериоци и они, који имају право 
проче купње, да се пријаве суду првје 
ирве иродаје.

Опис непокретности:
„Никезпм Вријег и Бучалица“ држн 

се у јецан удут % зеиље орачице спада 
у 8 комада; три листоејека горе и/ О/2 
завовети. Граничи: од истока имовином 
Филипа Јокова и Пура Јованова, од југа 
имогнчом Пура Јованова од запада имо- 
вин< м иетог Петра, а од ејевера имови 
ном Мила Пекова.

1>рој 17.ех 1906 224.— 1905.
Цеклин, 13. марта 1906.год.

Капетан Стечо Пејановић,
Р. 173 Број 138. 1-1

О Г Л А С.
11а осн ву ријешсња Књ. Обласног 

Суда нз Илкшзћа од 1. фебруара ове го 
динс број 178 ех 1906. IV. 1903. 350

Јавна гродаја непекретности Нинка 
Јзачића из Пиве продужује се на шест мје 
сеца, к >ја ће со взвршптн на 26. јула ове 
године.

Види оглае у првл >гу 35. 52 броју 
„Гласа Црногорца“ од 1905 год. у броју 
4. од ове године

Бр<ј 165. 1906. 80-1903 
Горанско, 21. ф;бруара 1906 год.

Кап. Максим Тоиаловић.
Г. 73 Бр. 141 1-1

О 1’ Л А С.
У смислу ријешења Књ Обласног 

Суда у Бару, од 21 октобра 1905 г., број 
1401. VI —19'5.-29, изноее се на јавну 
продају дољеопиеатв непокретности Усејна 
Бртимова Мехмедовића, из Добре воде. Про 
цијењене су кр. 285 60.

Продаја ће се извршити у канцела- 
рији цотпиеатога Суда.

За вродију одређују се три рс ка: први 
— 1 мзја, други — 1 јун* и трећи — 1 
јула т. г. у 9 сати прије подне.

На прга два рока неће ее непокрет 
пости продати испод 2/3 процијењене ври 
једнссти.

Сваки је лицатант дужан положити 
јемство од 10°/0 од процнјењене вриједно 
сти непокретности.

. Позввају се сви они, који имају на 
непокретноети какво реално право, дужни 
кови повјериоци и они, који ииају право 
прече купње, да се пријаве Суду прије 
прве продаје.

Опис непокретности:
1) Једач комад зграде у „Мехмодо 

виће“, са нравом нагапања воде са „сту- 
деаца Мехмедовића“, грхнвчи: од три 
стране земљом Зејнела Аџина Мехмедовића, 
а од четврте сеоцки пут; процијењсно је 
кр. 57 30;

2) Око 1‘/2 рало земље у „Дочине“, 
са правом натапања воде еа „Врела“, гра- 
ничи: од једне стране земљаште Хоџе Му 
хамеда Шлаковића, од друге и треће се- 
оцки пут, а од четврте земљом Зејнела 
Аџлна Мехмедовића; процијењено је кру 
на 229'30.

Број 127 ех 1906 151 — 1905. 
Печурлце, 16 марга 1906 г.

Из Канцел. Капет. Суда — Мрко;еваћеког. 
Г. 209. Број 142 1—1

О Г Л А С.
Изнтее се на јавну продају дољеоаи- 

еа-те непокретности Малованс М. Вујоваћа 
из Стијене, које су процијењене кр. 1986.

Продаја ће се извршити у канцела- 
рију капетанског Суда у Подпеће.

За продају су одређени три рока: 11 
априла, 11 маја и 11 еептембра 1906 го 
дине у 3 еата послијо подне.

На првоме року непокретноети се неће 
продати испод процијељене вриједиоети; на 
другом хоће и ниже, али не испод а/8 про 
цијењене врије.дности, а на трећем року 
непокретноети ће се уступитп понудиоцу 
највише цпјеве.

Сваки је лпцптапт дужан положитн 
јеметво 10°/0 од процијењене вриједности.

Позивају се сви онп, који имају на 
непокретностнма какво реално право, дуж- 
никови повјери цн и они ко;и имају ираво 
прече куање. да се пријаве Суду прнје 
почетка прве продаје.

Опис непокретности:
1. У „Драгојеву-лазу“ коеачице, косу 

1 н * 1 4 и трн листосјека горе у једном ко 
маду граначи: од иетока путом сеоцкнм н 
гором Јола Радева; од запада гором Марка 
Љзарева и Јована Стојанова; од ејевера 
ливадом и гором Мирка Муратова н Радоја 
Жуњића; а од југа ливадом Мирка Мура- 
това, на описаној непокретнини налази се: 
60 коријена питомнх лоза, 1 крушка која 
рађа и крајевима велнкп број дренова, — 
процпјењено круна 1346.

2. У „Казноввцу осој“ горе 1 листо- 
сјек у једнем комаду граничп: од истока 
и сјевера гором Мила М. Вујовића; од југа 
н запада гором Мврка Муратова и Јована 
Стејанова, — процнјењено круна 70.

3. У „Казновицу-шанац“ горе 1 листо- 
сјек у једном комаду граничи: од истока 
гором Милоша Муратова, од запада горои 
Јована Николина; од сјевера гором Новице 
Гидова; а од југа гором Јована Некова, — 
прецијсњено круна 120

4. „Лука“ при ријеци Зети у Сретљој, 
КЈсачице 3/4 и од косе у једном комаду 
граничи: од иетока ливадом Пура Алек- 
ечна; од запада ливадом Ђуре Мићпна; од 
сјевера ливадом Мила Малишина; а од југа 
рајеком Зетом, на описаној ненокретнвни, 
налази се пржана за ђубрење исте, а оба- 
лом ријеке Зете врбљак, — процијењено 
круна 250.

5 У вВељој Сретњој“ косачице 2/< °Д 
косе у једном комаду гранича: од иетока 
и сјевсра ливадом Милене Милошеве; од 
запада и југа ораннцом Јока II Коваче- 
ввћа, непокретнина ођубрена је пржином 
са исте, — процијељено круна 160.

6. У „Вељој Сретњој“ косачице а/8 од 
косе у јсдном комаду гранача: од истока 
ливадом Јока II. Ковачевића; од сјевера 
ливадом Милована М. Вујовића; од запада 
лввадом .Тована Савова; а од југа ливадом 
Мила М. Вујовића, — процијењено кр. 40.

Врој 269 ех '906 366—1904 
У Нодпеће, 14 марта- 1906 г.

Капетанеки Суд 
Капетан, В. Вучинић.

Р. 407. Бр. 143 1—1
О Г Л А С.

Јавна продаја непокретности Мнрка 
Стијовића из Сесца извршићо ее 28. феб- 
руара и 30. јуна текуће године.

Влди оглас у 3. броју „Глаеа Црно- 
горца“ од 1906. године

Број 20.ех 1906.358 —1905.
Крушево, 24. фебруара 1906. год.

Капетанеки Суд Кап. Г. Лабан.
Г. 43. 1фој 144. 1 1

О Г Л А С
Износи ее на јавну продају доље опи- 

еана непокретност Марка II. Бугоровића, 
из ЈНтедима, за измир дуга државне вађе- 
вг.не II Митра Вуковића, из Никшвћа, која 
је процијењена круна 320.

За продају одређују ее три рока: 22. 
анрила, 22. маја и 22 септембра 1906 год. 
у два еата поелије подне.

Продаја ће се извршиги у канц. ка- 
петанског Суда у Кочане.

На први рок непокретност ее неће 
нродати исаод процијењене вриједнозти; на 
други хоће и ниже, али не испод */, про- 
цијењене вриједности, а на трзћем року 
устуииће ее понудиоцу највишс цијене.

Позивају се сви они, који имају на 
непокретност какво реално нраво дужни- 
кови иоајериоци и они, који имају право 
крече куање, да се приЈаве Суду прије 
ирве продаје.

Сваки је лацитант дуж.чн положити 
јемство 10% од процијењене вриједности.

Оние аеиокретности:
Кућа у Штедим на једнои боју сламсм

нокривена дуљине 5 м. а ширине 4 м гра- 
ничи еа свију страна коМуном и право 
општинског поелужија.

1 % рала оране зеиље у Штедиму три 
комада:

I. комад граничи: од истока и сјевера 
евојом оградом, од запада земљом Гада 
Вуторовића, од југа сеоцким путем.

)1. комад граничи: од иетока земљом Ми- 
коње Аграмовића, од сјевсра Гада Буторо- 
вића, од запада и југа сеоским путем.

III. комад граничи: од истока и сјевера 
сеоским путем, од запада земљом Гада Ву- 
торовгћа а од југа Милована Ћурковића.

Број 55—1906. 116 —1905.
Кочана, 21. марта 1906.

Капетански Суд,
Кап. Гадован В. Нико.тнћ.

Г 232. Вр. 152. 1-1



О Г Л А С.
Ивноси ее на јавну продају дол.е 

описана непокретноет Миљана Спасојева 
Вујошевића из Куча—Косора, која је про- 
цијен>ена круна 550.

Продаја ће се иввршити у канц. кап. 
Суда у Подгорици. За продају одређена 
су три рока, први 25. априла, други 25. 
маја, а трећи 25. септембра 1906. год. у 
10 сати прије подне.

На првом року непокретноет се неће 
продати испод процијењеве вриједности, 
на другои хоће и ниже, али никако испод 
% процијењене вриједности, на трећем 
року непокретност ће се уступити пону- 
диоцу највише цијене.

Сваки је лицитант дузкан положити 
јемство 10% од процијењене вриједности 
непокретности.

Позивају се сви они који имају на 
непокретност какво реално право, дужни 
кови повјериоци и они те имају право 
прече купње, да се пријаве суду прије 
прве продаје.

Опис непокретиости:
11 рала ливаде у „Забјело“ граничи од

истока Рашо Радованов ливадом. од запада 
Андрија Ненезић ливадом, од сјевера бри 
јег мораче а од југа пут дајбабски.

К броју 141, —57.—1906.
Подгорица, 21. марта 1906

Капгтански Суд, 
Капетан С. Шестић.

Р. 164. Бр. 153 1-1

О Г Л А С
И зноси се на јавну нродају доље 

опиеана непокретност Крета Чучковића из 
Подгорице која је процијењена вруна 410.

Нродаја ће се извршити у канц. кап. 
суда у Подгорици. За продају одређсна су 
три рока: први 30. априла, други 30. маја, 
а трећи 30. сеатембра 1906. године у 3 
сата послије подне.

На првом року нспокретност ее нећс 
продати испод процијењенс вриједноети, на 
другом хоћс и ниже, али никако иенод 
% процијењене вриједности, на трећсм 
року неиокрстноот ћс се устунити иону 
диоцу пајвише цијсно.

Сваки је лицитант думсаи положити 
јсмство 10% од нроцијењсне вријодности.

Поаивају се сви они који имају на 
Непокретност кчко реалио право, дужнпкови 
новјериоци и они то имају право пречс 
КЈПње да сс пријаве суду нрије прве нро- 
даје.

Ониз нснокретности:
Једно рало оравице и седам рала 

ливаде у „забјело“ граничи од иетока; 
Милош 'Киров орачицом и ливадом, од за- 
пада Јован Вучељић и Душан Радољић 
ливадом, од сјевера пут од Мораче, од југа 
Крсто Чучковић ливадом и ораницом.

К, броју 105.ех.1906 83 1905.
Подгорица, 22. марта 1906.

Капетански Суд 
Кап. С. Шестић

Р. 176 Бр. 155. 1 — 1

0 б ј а в а
Поштанско - телеграфско одјеље- 

ње министарства унутрашњијех дје- 
ла има у депозиту извјесна издања 
марака, која је вољна нродати. Ко 
би их желио купити, нека се обрати 
одјељењу најдаље до 2!/IV—4/У тек 
год. за услове, а продаја ће се за 
кључити на 1/У—13/У тек. год. са 
понудиоцем највеће цијене.

Број 1759.
Цетиње, 24/111 196.

Из канцеларије пошт. тел. одјељења 
министарства унутрашњијех дјела.

А V I 8

Ба ШгесНоп (хепбгаЈо Лек РозЕеб е! 
с1ез ТсЦеотаркез Ди Моп1бпе§то гае! еп 
уеи1е, раг афјисИсабоп, 1ез зЕоскз Чез 
1лтћго8-ро81е с1е 1’ епиззгап 1902.

ТјС8 асксЧеигз боп! рпУ-8 (То в’а(1геб- 
зег роиг 1ез гепзе^петепћб & 1а сЋЧе 
Шгосћоп — аи рЈи.ч 1агН јибци’аи 
21/1У. г. 8. — 4/У п. 8., а. с. — Ра 
уеп!е зега сопсЈие 1е 1/У V 8. — 
13/У п. 8., а с.

Л2 1759.
СћапссИепе Ис 1а Шгесћоп (16пега1е Иез 

РозСев е! с1ез Те16^гарћев —
. , 24 тагз „ „ „
А СеШ&пб, 1о 6 аугИ 1906.

2-5
--------ф--------

Приватне објавс.

0 б ј а в а,
Част ми је доетавити штовавој 

публици да је К »мпанија Сингер дио 
ничког другптва тиваћвх машина на 
молбу муштерија дгзволила послати 
учитељицу епецијалну за вјештачки 
вез, за швење, кројење и цртање 
све врсте бијелог рубља и женске 
робе; чим је прилика свакој женској 
да научи све оно што је потребито 
свакој фамилији. Школа почиње у 
Подгорици I. марта а биће на Це 
тињу, Ријеци, Вир-сазару, Дани- 
лов-граду, Нвкшићу. Шзвнику, К - 
лашину, Андријевици. Слободан је 
свак у радњи наручити сваку хаљиву 
на израду. Ппд гаранцијом у депо- 
8иту имамо сваке врсте магаина по 
утврђеној цчјени.

Подгорицс, 4. јануара 1906 
За Коипанију Сингер шиваћи машина

главни заступник Ристо Рундо.
Р. 104 Бр 5 4—5

Старе црногорске употребље с 
пошт. марке као и друге источаих 
држава купујем по иајбољој цијени. 
Понуде и пошиљке регулишу се 
прек« поште. Скупљачима разпро- 
дајем збирку од 15000 разних маракн.

А. №еЈ82 ВпеГтагкепКапсНипд 
1ЛЛеп I АсПегцазбо 8.

II. п. 1!р 8 4 — 8

Јован МилошевиЂ — Трст
комисионарски посао, трговина па 
велико у колонијалној роби. дрога- 

ријп, јужним воћом 11 Т. Д.
Имаде во8с са иајвећим свостра- 

Ш1М увозним и извозцим пијацама: 
Свс врсте земаљских производа као 
орахе, вуну. кожу, звијерку, разно меде 
цинално коријсње, дишће, бобс, и цвијет 
купујо за свој властиги рачун п 
прима у комисију — посгизава иај 
бољо цијоне, кулантна послуга, про 
имзиона стопа умјорена.
II. п.. Бр. 86. 6 26

Накладом штамиарије МирОслава Сна 
ића у (сријемској) Мишровици изишло је 
у српеком преводу, еензационално дјело 
потп 'ручаика Билзе-а (Фрица пл. ОД Кир- 
бурга) под наеловом:

ИЗ ЈЕДНОГ
МАЛ0ГГЛРИИЗОИЛ

саврсмена слика из војннчког живота.
Послије I них догађчја и неприлика, 

које је потпоручник Билзе, издавши своје 
дјело доживио; побудило јс жељу цијелог 
образованог свијета, да дјело тог младог 
потпоручника прочита.

Двјеста хиљада примјерака, није 
могло да задовољи њемачку читалачку 
публику. изузевши грађане царевине ње- 
мачке, пошто је исто дјело за њих забра- 
њено.

Сад се пак Србима пружа приликас 
да то дјело прочитају у’лијепом и чистом 
српском језику и давиде:

Зашто је то дјело Билзе напиеао ?
Зашто је за Њемачку забрањен > и
Зашто су Билзе а затворили.
Књига износи 17% гатампаних та- 

бака и стаје 2 50 к Ко псручи 10 књи- 
га добија једанајеету на поклон са пла- 
ћеном поштарином. За Србију Дин 2 70 
а 9 књига 20 дин., плаћена поштарина, 
Само ко унаиријед новац иошаље добива 
књигу са плаЛеном иоштарином —

Накладна штампарија 
Мирослава Спаића

Мишровица (Ср ијем).
II. п. Бр 111 7 — 10

0 г л а с
КУЋУ па сродини пристана ул- 

цињског, 8 камара, кужина, магазин, 
у авлији засебна кућа за прање 
дрва и спрему, око кућо башча су 
двијо бистијерне;

ЗЕМЉУ у пољу улцињском (ора 
ница, ливада, гора) с кућом, амба- 
ром и стајои.

Ко жели купити нека се обрати 
г. Луки Ђуровићу члану обласног 
суда у Бару.

В. Снло Поповић.
Р. 53 Бр. 121. 3-4

НАЈБОЉЕ САВРЕМЕНЕ НОВОСТИ!
Умјесто К 40 еамо К 12. Најфинији, чисто 

акром. двоструки дурбин, нај- 
новвји, најбољег сстава, са 
6 објектива, најбоље каквоће. 
Модел г2еиз“ за путовањ», 
казалишга и т. д., 144 тт.

висок. објективи 43 шт. промјера уз ван 
редну свјетлост, са компасом. кожнп ток 
и ремење К 12. К»о што је доказано, про 
дано је преко 10.000 комада војсци, спорт 
ским клубовима и т. д.

строј за шиша е 
власи из творнице 
у Солииггну од нај 
бољег челик*, еатро-
вреним резом, нат»рнљује све до сала иза- 
шле етројеве. врло јефтвн, комад по К 5’50, 
најфинији К 7’—, за шкшање браде К 
6'—, за живогиње К 5' — . Сигурни 
строј за еамобрвјање само К 4'—. Строј 
„Стар“ К 6'85

Баш за ноловицу јефтнније
него ли у трговивама на обро- 
ке, отпремам уз петгодишње 

јакстЕО
нове на високо удешене 

Сингерове шиваће стројево,
удешене за тјерањем вогом, 
екупа са ормарићем за К 49.,

а за тјсрањ -.м руком К 42 Зтдег-К|пдзсћјЈГ 
е» ражошиом онреиом и свим приб. ром 
уједно еа ормарзћ-м К 78. Стројеви за 
везење К 4 Сингер-Централ -Бобин еа 
елегантним орм»рићем еамо К 92

Двзколице у највећом изб>ру: нове 
од 120 ир иа навнше, уш.требљене од 70 
кр. навишс са свим нрибором.

Отиреиа уз ноузеће М. ВинћакЈп, Беч 
IX /1, ћЈесћкпзЈеЈпзЈгаззе 23. Цијеници 
еатова, нрстења, ланаца, музичних и раз- 
них потробигих кућних ствар', бееилатно 
и франко.

II. п. БР. 115 3-10

0 б ј а в а
У овдашњем царинеком магазину на- 

лазн се од вско вријеме. трговачке робе 
сљедећа колв:

I. На име Илије Мартиноввћа знак I. 
М. Бр 169 -1334—ЗООо Мбнкф»туре3 бале.

11 На име Меда Салагића знак М 8. 
бр. 674/81. сапуна 6 каш

III. Е1а нмо Садика Лукачевића знак 8.
Б. Бр. 4. ор.иза 1 вр. и знак Р. 11 цук;;а 
I каш ,

IV. 11а име Мурата Кристовића знак М. 
К. сача 10 к» м.

V. На име Тома Мартиновића знак 2 Сг. 
Кр. 11225/42. стакла 20 каш.

VI На нме Ибра Ачковића зиак I. Н. 
Бр. 1 к»рте од пакоћања 1 бала.

Ус1. На име Ђовави Суме без знака ка- 
рабоје 43 вр.

VIII На име Хасана Ибричевића знак 
М. 8. број 471 манифатуре 1 бала.

IX На име Нуш Кољ Коче ситница 1 пак.
X На име Садика Беговића знак 8. В. 

бр. 45/47 цукра 2 вр.
XI. На име Хајдара Омарћевића знак 

Н. О петролеума 2 каш.
XII. Манифатуре 1 бала знак 8. Н. Бр. 

2991. која је дошла без спроводнице.
Овим се позивају власници робе пре- 

ма Царинеком Закону чл. 69. да ее са 
чистим рачуном овој Управи пријаве. у 
којим морају доказати врсту и количину 
робе, као и цијену и цијелину исте, знак и 
бројеве, од којега је трговца, одакле, и 
кудијен је роба уцућена.

И пошто све те документе поднесе 
овој Управи платиће одређене Царинеке 
дажбине, а робу ће примити, не пријавили 
се то ће се иста роба продати на јавној 
лицитацији и са новцем поступити према 
Царинском Закону чл. 71—74

Сувише наоди се у магазину крпа 
женскијех пет дузина и један пакет пуца 
од теиеће, ко се би пријавио за исто са 
заклетвом предаће му се, иначе ће се 
предати онсме ко га је нашао.

Кн.. . р.
Управа Царинар. Подгорпца 

Број 327.
од 23 марта 1906 год.

Усравитељ Њринарнгце 
Кап Крсто Ланновпћ.

Р. 303 Бр. 150 1—2

Брађо Цетињани!
Особита ми је част доставити 

поштованом цетињском грађанству. 
да сам берберницу „Занатлијског 
пјевачког и тамбурашког друштва“, 
која јо до сада била моја сопстве- 
иост, а иошто јо достигла циљ, ко- 
ме је служила и била иа корист 
другатва — устуино дсброме Срби- 
иу, г. Милану Вујошевићу.

Дубоко захваљујући цетињскоц 
грађансгву за обилату посјету, ја 
му најтоплије препоручујем г. Ву 
јошевића. да му укажо опу пажи.у, 
коју јо мени обраћала.

„Свој своме“.
Цотињо, марта 1906 год..

Драгомир П. Стошик

Јавна благодарност

Прилвком емрти нашег непрежаљеног 
оца односио мужа и очуха.

ф САВА М. ПАВИЋЕВИЋА,
који се посље четвородневнсг тешкст бо- 
ловања — 24. овог мјесеца у 81. гсданц 
живота — пресели у вјечност, сматрамо 
аа особиту дужнсст изјавити доживотну 
благодарност овдашњем грађанству и уоп- 
ште б; аћи Бјелопавлићима који покојника 
за вријеме беловања ш-ход^ше и у великом 
броју епроводу присуствоваше; г. г. Свеш- 
теницима и учитељу са ђацима који по- 
којника опојише и до вјечне куће испра- 
тише; свесрдна хвала свима, који телегафвки 
или писмено изјавише своја саучешћа.

Поново благодаримо свима и свакоме, 
који ма којвм начином учествоваше у на- 
шој великој жалости.

Данилов Град, 27. марта 1906. 
Ожалошћени:

супруга Инва; сииови: Павле, Сино, Томо, 
Т»око и Мнлија; шћери: Марија, Т»ука. 
Милица и ЛЈубица; иасторак, Иеко и 

Маша са осталом родбином.
Р. 122. Број 157. 1-1

ЈАВНА ЗАХВАЛА
Браћи Црногорцима.

Усљед смрти мог нсирежаљеног сина 
Милоша, који ее иреселио у вјечност 18. 
Јануара 1906 год у Јужној Амсрвци по- 
слаше ми:

Пунигаа М. Ђуровић кр. 10, Митар 
М. Раичковић кр. 10, Блажо Т1. Чкеровић 
кр. 10, Јован (' ЧЗуроваћ кр 10, Станко 
(' Ћур' нић кр. 10, Т»уро С. Ђуровић кр. 
10, Никола Р. Павловвћ кр. 10, Анлрија 
Ј 1'адуловић кр. 10, Радован Ј. Радуловвћ 
кр. 10, Радоеав Б. Јовановић кр 10, Ђор 
ђија В Јовановић кр 10, Пероваи М Јо- 
вановић кр. 10, Раде. В. Томашеввћ кр. 4, 
Милутин Ј. Матковић кр 6, Мато С Гар- 
лашевић кр. 10, Никола М Слвићевић кр. 
4, Божо Ј. Лучић кр. 4, Крсто П. Драш- 
ковпћ кр 14, Рието И Ђукановић кр. 10, 
Шујан II. Ђукановс-ћ кр. 10, Раде II Ђу- 
кановић кр. 10, Јован М Николић кр. 20, 
.Јов 1Н Р. I Гиколић к. 20, Петар Псјовић кр 8, 
Марко В. Јововић кр. 6, Драго М. Пејовић 
кр. 6, Стеван Т Мрвнљевић кр. 6, Милсш 
М. Рогановнћ кр. 30, РаДован М. Рогано- 
вић кр. 10, Јон II Р Андрић кр 20, Јован 
Р. Рогановић кр. 10. Бајо Р Биговић кр. 6, 
Митар II Ђосовић кр. 6, Петар И. Ђосо- 
вић кр 10, БЛагојс II Лиспћевнћ кр. 10. 
Ђуро А. Звнцер кр. 6, Благоје М. Вујовић 
кр. 6, Митар Б Марковић кр 10, Крето 
Г. Марковнћ кр. 6, Спасоје Д. Перовић 
кр. 4, Саво С. Делибашаћ кр. 6, Рашо III. 
Чалаковић кр 6, Радоеав Ј. Вуковић кр. 6, 
Божо Ј. Чолаковић кр. 4, Спасоје Р. Чо- 
лаковвћ кр. 4.

Зашто им изјављујем моју највишу 
вјечиту благодарност.

Ожалошћени отац
Лазо Ми.тићев Николић из Чева.

Р. 260 Бр. 159 1—1

ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ.
Приликом смрти нагае никада непре- 

жаљене сеетре

ф ВАСЕ РИСТОВЕ РОГОШИЋ
рођене Т а н о в и ћ

која се послије дуге болајести 18. овог 
мјессца у 53. годинд живота преселила у 
вјечноет. Неможемо пропуетити а да не 
одамо дубжу благодарноет браћи. пријате- 
љнма и кумовима из Нодгорице, а таксђе 
г. г. евештеницима, учитељима с ђацима, 
који нашу драгу сестру до кјечне куће 
иепратише, и нас у наш >ј тузс ублажише, 
свима остајемо вјечито благодарни.

Цетиње, 30. м.рта 1906.
Ожалошћени:

Врат Перо Тановић 
сеетра Стефе Крпић с родбином. 

Р- 81. Црој 160 1-1
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Одгоиорнп уредндк: Алекса Мартиновић Штампа К, Ц. Државне Штампарије


