
ГОДИНА Х1Л. ЦЕТИЊЕ, субота 21. децембра 1913. БРОЈ 59.
Ц И Ј Е Н А:

За Црну Гору на годину 8 пер- 
оера, на по године 4 лерпера.

За Аустро-Угарску Босну и 
Хераеговину на годину 12 лер- 
пера на по године 6 перпера.

За сае остале земље годишње 
20 франака у злату, на по годи- 
ие 10 франака у злату.

Претплата се прима само у 
годишшим и полугодиштим ро- 
ковима и полаже у напријед.

По|единн број 20 пара за Цр- 
ну Гору, — за Иностранство 25 
оара.

ЛИСТ ЗА
Власник: Државна Штампарија

ПОЛИТИКУ И КЊИЖЕВНОСТ

Претплата се шаље само Ад- 
миннстрацијм „Гласа Црногор- 
ца“ на Цетиње.

Дописи се шаљу Уредништву 
— Рукописи се не враћају.

Огласи се шаљу Администра- 
цији и наплаћују се: за сваку 
ријеч или број до пет цифара из 
петит слока по 4 паре, гармонд 
слова 6 пара; цицеро слова 8 
пара — за први лут, а за сваки 
даљи пут у пола од горње ци- 
јене. пајмањи оглас наплаћује 
се 1 перпер. — Осим наиријед 
изнешене цијене од ријечи, на- 
плаћује се по закону о таксама 
још по 50 пара за свако поједино 
оглашавање.

Излази суботом Одговорни уредник: М. Павповиђ

СЛУЖБЕНИ ДИО

ми
НИКОЛА 1

по милости Божјој
КРАЉ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ
На приједлог Нашег Минисгра Финан- 

сија и Грађевина, постављамо:
за цариника барске царинарнице Петра 

Новељића, свршеног ђака трговачке ака- 
демије, са годишњом платом од перпера 
(1600) једну хиљаду и шест стотина.

Наш Министар Финансија и Грађевина 
нека изврши овај указ.
Цетиње, 12. децембра 1913. год.

НИКОЛА с. р.
Министар Финансија и Грађевина,

Р. Поповић с. р.

МИ

НИКОЛА1
по милости Божјој

КРАЉ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ
На приједлог Нашег Министра Финан- 

сија и Грађевина, а ио саслушању Нашег 
Министарског Савјета, ријешили смо и 
рјешавамо:

да се Блажо Врбица, цариник његушке 
царинарнице, на основу чл. 45. закона о 
чиновницима грађанског реда, стави у 
стање покоја са пенсијом која му по 
годинама службе принада.

Наш Министар Финансија и Грађевина 
нека изврши овај указ.
Цетиње, 18. децембра 1913. год.

НИКОЛА с. р.
Министар Финансија и Грађевина,

Р. Поповић С. р.

МИ

НИКОЛА 1
по милости Божјој

КРАЉ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ
На ириједлог Нашег Министра Просвјете 

и Цркв. Послова и по саслушању Мини- 
старског Савјета, а на основу чл. 5. За- 
кона о устројству гимназија, ријешили смо 
и рјешавамо, да се у току школске го- 
дине 1913/14. отворе:

велика осморазредна гимназија и учи- 
тељска школа у Пећи;

ниже четвороразредне гимназије у Ник- 
шићу, Пљевљима и Беранама.

Наш Министар ПросвЈете и Црквених 
Послова нека изврши овај указ

Цетиње, 8. новембра 1913. г.
НИКОЈ1А с. р.

Министар
Просвјете и Црквених Послова,

М. М. Мијушковић с. р.

ми
Н И К О Л А I

по милости Божјој
КРАЉ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ
На приједлог Нашег Министра Про- 

свјете и Црквених Послова постављамо:
у државно, нижој гимназији у Бера- 

нама, за професора и да врши дужност 
управитеља, с годишњом илагом од три 
хиљаде (3000) перпера, Косту Костића, 
досадашњег наставника државне велике 
гимназије на Цетињу но службеној нот- 
реби, а за контрактуалне наставнике Ива 
Ипшића, бившег наставника дубровачке 
гимназије и Миха Доманчића, свршеног
философа;

удржавној нижој гимназији у Никшићу, 
за професора и управитеља, с годишњом 
платом од четири хиљаде 4000) иернера, 
Михаила Буквића. досадашњег профе- 
сора и унравитеља државне ниже гимна- 
зије у Подгорици по службеној потреби, 
а за контрактуалног наставника Франа 
Кареша, свршеног философа;

у државној великој гимназији у Пећн, 
за контрактуалног ирофесора и да врши 
дужност управитеља, с годишњом платом 
од три хиљаде (3000) иерзера, Душана 
Вуксана, досадашњег контрактуалног на- 
ставника државне велике гимназије на 
Цетињу ио службеној потреби, а за кон- 
трактуалног наставника Феодора Биљче-

вића, бившег наставника гимназије у Мит- 
ровици;

у државној нижој гимназији у Пљев- 
љима, за професора и управи;еља, с го- 
дишњом платом од четири хнљаде (4000) 
перпера, Лаза Поповићн, досадашњег про- 
фесора богословско-учитељске школе на 
Цетињу но службеној иотреби, а за кон- 
трактуалне наставнике Милана Галогажу, 
досадашњег контрактуалног наставника 
државне ниже гимназије у Подгорици, 
Владислава Нешковића, досадашњег кон- 
трактуалног наставника државне велике 
гимназије на Цетињу по службеној пот- 
реби; Антуна Симона, досадашњег на- 
ставника осЈечке гимназије; Филипа Пе- 
рића и Божидара Ђукића, аисолвиране 
философе;

у државној нижој гимназији у Подго- 
рици, за професора и да врши дужност 
управитеља, с годишњом платом од три 
хиљаде (3000) перпера, Д ра Николу Шке- 
ровића, наставника државне велике гимна- 
зије на Цетињу, и за контрактуалног на- 
ставника Оскара Марчића, досадашњег 
наставника цегињске гимназије по служ- 
беној потреби;

у државној великој гимназији на Це- 
тињу, Михаила Рајнвајна, за професора, 
с годишњом платом од двије хиљаде 
шест стотина и чегрдест (2640) нериера, 
досадашњег наставника цетињске гнмна- 
зије, и за контрактуалног професора Ду- 
шана Ђукића, досадашњег контрактуал- 
ног наставника. За контрактуалне настав- 
нике Николу Кеслере, бившег наставника 
трговачке школе у Дубровнику, Ива Папа, 
бившег наставника осјечке гимназије, Кр- 
ста Костића, бившег наставника дубро- 
вачке гимназије и Михаила Грбића, бившег 
суплента гимназије у Земуну.

Наш Министар Просвјете и Црквених 
Послова нека изврши овај указ.

Цетиње, 24. новембра 1913. г.
НИКОЛА с. р.

Министар
Просвјете и Црквених Послова,

М. М. Мијушковић с. р.

РАСПИС
свима државним надлештвима
У интересу што бржег свршавања по 

слова у подручном ми Министарству, као 
и ради правилније подјеле рада у истом, 
потписани је — ршешењем од данас — 
наредио да се посебно води архива Глав- 
ног Државног Рачуноводства, почевши 
од 1. јануара 1914. год.

Ушљед тога, а у питању преписке свију 
државних надлепЈтава са нодручним ми 
Министарством утврђујем овај распоред

1) сва акта рачунске природе, рачуне 
и све што би се односило на свршавање 
послова код Гл. Држ. Рачуноводства и 
Благајне, као и Управе државних заду- 
жења, државна надлештва шиљаће на 
адресу: Главном Државном Рачуновод- 
ству, Цетиње;

2) акта административне и пореско- 
царинске ирироде, као и до сада, па ад- 
ресу: Министарству Финансија и Грађе- 
вина, Цетиње;

3) државни приходи и остале новчане 
суме само на адресу: Главној Државној 
Благајни, Цетиње; и

4) акта за грађевинске послове, као и 
рачуни, који потичу из одјељеЈ+.а за гра- 
ђевине и саобраћај, на адресу: Одјељењу 
за Грађевине и Саобракај, Цетиње.

Препоручујем свима државним надлеш- 
твима, као и надлештвима подручног ми 
Министарства, да се придржавају овога 
расписа и извшесте ме о пријему истога.

Број 15585.
Цетиње, 20. децембра 1913.

Министар Финансија и Грађевина,
Р. ПоповиЋ.

Службена исправка: У указу, од 12. 
овог месеца, којим је ностављен за по- 
моћника књиговође Лабуд Ђурашковић, 
стоји: ђака тр^овачке школе, — а треба: 
свршеног ђака трговачке школе, — што 
се овим ист.равља.

Број 15156. Из Канцеларије Кр. Ми- 
нистарства Финансија и Грађевина, 19. 
децембра 1913. год. Цетиње.

— На основу специјалне угодбе изме- 
ђу црногорске и румунске дирекције по- 
шта и телеграфа, у саобраћају између 
Црне Горе и Румуније, почев од 1. јану-

ара по новом календару 1914. године, 
редуциране су поштанске и телеграфске 
таксе, и то:

а) за поштанске пошиљке:
1) за иисма: за сваких 20 грама те- 

жине или разломак на 10 нара;
2) за отворене дописне карте: на 5 

пара;
3) за штампане ствари, робне мустре 

и иословне папире на сваких 100 грама 
или разломак на 5 пара;

4) за унутнице на сваких 25 франака 
или разломак на 10 пара;

5) за неплаћена писма нанлаћује се 
дуила такса; и

6) поштанска коресподенција која се 
буде размјењивала између опуномоће- 
них министара и консула са министар- 
ствима иностраних дјела обију земаља 
вршиће се званично — бесплатно.

б) такса за телеграме:
за сваку ријеч по 17 пара, са миниму- 

мом од 1 периера за сваки телеграм.
П. г. број 16303. Из Поштанско-Теле- 

графског ОдЈељеЈва Министарства Уну- 
трашњих Д ела, 19. децембра 1913. год. 
Цетиње.

— На осиову ријешења Господина Ми- 
нистра Унутрашн>их Дјела и. т. број 14400. 
од 7. новембра 1913. г. у Горанскомће 
се отворити на 1. јануара 1914, г. по сг. к. 
иоред телеграфске и поштанска станица, 
која ће бити комбинована у једно над- 
лештво са службенијем називом: „По- 
штанско телеграфска станица — Горан- 
ско“. Ова ће станица вршити све видове 
пошганске службе, ио унутрашњој и ме- 
ђународној ради>и, а стајаће у непосредној 
вези картирања иошиљака са никшићском 
иоштанско-телеграфском станицом.

П. т. број 16199. — Из Поштанско- 
Телеграфског Одјељења Министарства 
Унутрашњих Дјела, 19. децембра 1913. 
год., Цетиње.

НЕСЛУЖБЕНИ ДИО
Дворске и диппоматске вијести

— Њ. Ц. Височанства Велике Кња- 
гиње Стана Николајевна и Милица 
Николајевна отпутовале су јутрос 
са Цетиња са својом пратњом. Њ. 
В. Краљ Господар са Њ. Кр. Вис. 
Књагињицом Вјером испратио их је 
до Његуша.

— Г. М. Мијушковић, Министар 
Просвјете и Црквених Послова, који 
је као Краљевски Изасланик усто- 
личио пеђског митрополита Њег. 
Високопреосв. Г. Гаврила Дожића, 
повратио се из Пећи на Цетиње.

— Г. капетан Хубка, аустријски 
војни аташе, огпутовао је на краће 
одсуство.

КЊИЖЕВНОСТ, УШЕТНОСТ, ПРОСВЈЕТА
„Српска Књижевна Задруга" и из- 

дање дјела Владике Рада. Излажући 
свој књижевнн рад прошле године, „Срн 
ска Књижевна Задруга" овако нронраћа 
издање „Мањих Пјесама“ П II Г1. Ње- 
гоша:

Књигу стихова представљају овога иута у 
Задругииим издањима „Мање Пјесме“ П. П. 
Његоша. Ако икојега српског писца треба 
Српска Књиж. Задруга да изда цјелокупно! 
треба зацијело Његоша, овог несумњиво 
највећег пјесника српског. Задруга је до- 
сад издала само његова „Шћеиана Малог“ 
и сад ове „Мање пјесме". Те ијесме Његош 
сам није никад уједно штампао. Неке оа 
њих издавао је у збирчицама — те су 
збирке Пустињак Цетињски, Лијек Јарости 
Турске, Кула Ђуришића и Чардак Алек- 
сића. Неке је издавао одЈелито —то су: 
Србин Србима на части захваљује, Ода 
Фердинанду I, Три дана у Тријесту. Неке 
је штампао по књижевним листовима, за- 
бавницима, календарима (С. Н. Лист, Го- 
лубица, Грлица и др) Неке су, још за 
живота његова, изашле у књигама С. Ми- 
лутиновића, А. Попова и др. Остало је 
иосмртнина његова. Њу су, по сЈећању 
биљежили његови биографи: Љ. П. Не- 
надовић, М. Медаковић, В. Врчевић; или 
су их учени људи налазили у хартијама

његовим и туђим, те штампали ио иоје- 
диним листовима. Већи дио свих ових 
пјесама прештамнала је „Народна Библи- 
огека" Браће Јовановића 1885 године; 
издање је то у оно доба било добро- 
дошло, али за данашње доба критичких 
издања оно је посве рђаво, као што је 
и посве неугледно. Што није ту ушло, 
штампао је П. А. Лавров у својој руској 
књизи о Његошу 1887; пе ии оп све, 
пошто све у његово доба није било по- 
знато. Овога пута Српска Књижевна За- 
друга је дала све те пјесме, и Г. Решетар 
којем је она повјерила редакцију, имао 
је незахвалан посао да све те пјесме, 
које су у четрдесет разних књига и ча- 
сописа штампане, покупи и са ирвим изца- 
њима и рукописима испореди, и критич- 
ки изда, додавши и потиуну библиогра- 
фију Њетошевих дјела; он је то с финим 
разумијевањем и нуном савјесношћу из- 
радио. Да би и техничка страна одгова- 
рала брижљивости издања, Задруга је дала 
факсимиловане снимке насловнилх листо- 
ва оригиналних издања. Овим издањем 
подмирена је једна од најпречих нотреба 
у издавању Његоша; њиме је и школа 
добила, као што је нарочито добила и 
наша иокрајинска публика Црне Горе и 
Приморја. Послије издања Ман>их Пјесама, 
биће лако са издавањем осталих дјела 
Његошевих, која у Задрузи чекају на ред 
(сва могу стаги у двије свеске). То су 
Горски вијенац и Слободијада, у чијим 
досааашњим издањима нијесу узети у 
обзир и рукописи пјесникови или из ње- 
гова времена; затим, Луча Микрокозма, 
и, најзад, нешто прозе, која никад ни|е 
угледала свијета у издањима његовим. 
Кад се ово издање изведе, имаћемо цјело- 
купиа дјела Његошева у потпупо критич- 
ном и сасвим пристојном издању. То ће 
издање, доцније, припремити даља, еле- 
гантнија, — како је елеталтно овогодиш- 
ње шведско издање Горског Вијенца! — 
можда и илустрована, за која ће вјеро- 
ватно у врло блиском. времену настати 
иотреба. Ми смо се овдје задржали само 
иа издању књиге, ие говорећи о њеној 
вриједности. Сматрали смо да је даиас 
Његошева слава и величииа тако утвр- 
ђена да нема потребе нарочито је дока- 
зивати. Ако нам се примијети да мање 
пјесме немају ону вриједност коју има 
Горски Вијенац, ми ћемо најприје рећи 
да се код великијех пјесника из пуно 
разлота а не само из пијетета, издаје све 
што је њихово; а послије, указаћемо на 
сљедеће пјесме које се немају чега ради 
застидјети пред Горским Вијенцем, иошго 
су оне, рођене махом у истој инспира- 
цији у којој и он, припремале пут к њему 
или му позајмиле што од своје јачине. 
То су: Црногорац к свемогућему Богу, 
Сабљи бесмртнога Карађорђија, Нелажни 
знак памети пр;>ху народољуица, Плач на 
смрт Павла Петровића Његоша, Три дана 
у Тријесту, Мисао; Филозоф, астроном 
и иојета; Сјеии А. Пушкина, М. Медако- 
вићу, Поздрав роду, Љ. Штуру, Спровод 
праху С. Милутиновића, Рим, Полазак 
Помпеја, Љ. П. Ненадовићу, Поздрав 
ЦЈТиту Србобрана, Ноћ скуиља виЈека, и 
др. Књига Његошева долази још као 
нека јубиларна КЈвига у очи стогодиш- 
њице његова рођеи>а, ако је уопште по- 
требно кнзигом светковаги ову стогодиш- 
Нзицу у којој су мачем остварени најљепши 
снови овој' нашег ве јиког родољуба.

„Наши Хероји", пјесме Мићуна М. Па- 
вићевића концем овога мјесеца изаћиће 
из штампе. Писац моли наЈуљудлије све 
скупљаче, да му у најкраћем року изволе 
иослати спискове претплатиика са ирет- 
платом, како би имена ирегплатника на 
вријеме могао унијети у књиту.

Босанска Вила. Изашао је 21. број 
„Босанске Виле“ од 15. новембра са овим 
садржајем: Стихови: Сима Пандуровић, 
Јесен>а пјесма, Године и — Проза:
Иво Ћипико, На повратку с рада. —Ото 
Хаузер, Несрећни Луцидор, с њемачког 
Влад. Ћоровић. — Август Стриндберг, Из 
аутобиграфије „Син слушкии>е“, превео 
Ј. Палавестра — Уводни чланак: О срп- 
ском роману, од дра Милутила Ускоко- 
ковића. — Различити чланци: Др. Влади- 
мир Ћоровић, Фра Иво Вушчић. Перо 
Слеичевић, Видовдански Храм. - Књн- 
жевна кроника: Л. Смодлака, Исидора 
Секулић: Сапутници. — Српске народне 
умотворине: Цар од Стамбола и Бановић 
Секула, забиљежио Р. Васиљевић. —Ли-



стак: Станислав Винавер: Мисли од М. 
Павловића. — Биљешке.

1 Антун Мартекини. Преминуо је у 
Дубровнику, у дубокој старости, Ангун 
Мартекини дворски савјегник у м. По- 
којник потиче о.т познате и многоза 
служне породице /Мартекини, која је, прет- 
нрошлог вијека, усшешно нодигла штам 
парску умјетност у Дубровнику и ширила 
просвјету издаваЈући много лијепих и 
добрих издања. Покојника су красиле 
многе одлике, био је веома учен, обра- 
зован и истицао се у правним наукама. 
Међу осталим, иревео је на талијански 
језик Богишићев „Имовински Законик" 
за Црну Гору и написао је лијепу студију 
о истом предмегу. Бавио се и музиком, 
био је врло музикалан, па је чак и ком- 
поновао. Био је добар, честит и уважен.

„Дело“. Изишла је 69 књига „Дела“ 
за новембар са овим садржајем:

Нејасна осјећања, приповијетка од Мом- 
чила Милошевића. Звона на јутрење, ше- 
сма од Цјз а. После свега пјесма, од Симе 
Пандуровића. Басне: „Мој сусед", „Стари 
врт“ и „Пас и човјек“, од М Вукасовића 
Психологша жене (афоризми) од Гистава 
Ле Бона. Шарл Бодлер, студија од Пола 
Буржеа. Црте из автономије угарских Ср- 
ба, од Милутина Јакшића. Ђузене Верди, 
од Аи. Кара. За југословенску фплосо- 
фију културе, од Дим. Митриновића. Бра- 
ћа Карамазови, роман од Ф. Достојев- 
ског. Таида, роман од Анатола Франса. 
Бугарскаа воЈна у Тракији: III. Чаталџа, 
од А. де Пененрена. Никола Филиповић: 
Успомене једног аустријског официра, од 
М. М. Зебића. Економски иреглед: Општа 
царинска тарифа од 1904 године, њена 
примена и њен утицај на произведњу, од 
Миливоја Симића. Полигички Преглед: 
Српско-аустријски односи, од РоНИсиз а 
Умјетнички преглед: О програмној музнци, 
од Јована Зорка. Против импресионизма 
у сликарству, од Ем. Бернара. Позори- 
шни преглед: Браћа Карамазови, од Фјо- 
дора Достојевског; У Ново| кожи, од 
Етијена Реја, реферати П. С. Талетова. 
Књижевно-научни преглед: Литература о 
о Балканском Рату: XIV. Пол Луш," Еко- 
номски узроци балканског рата, реферат 
од Цг. М. У. XV Оепега1 Негг, 5иг 1е (ће- 
б(ге де 1а §иегге Зез Ва1кап5, реферат Цг 
Сг. Станојевића. Ситни прилози: једно 
писмо Фјодора Достојевског. Биљешке: 
Друштва. Књижевност. Наука.

ДОМАЂЕ ВИЈЕСТИ
Католичка Нова Година. Ње-

гово Величанство Краљ Господар 
благоизволио је честитати Нову Го- 
дину Пресвијетлом Господину Д-ру 
Нику ДобречиЂу, Арцибискупу Бар- 
ском и Примасу Српском, а преко 
њега и свима својим поданицима 
католичке вјероисповијести.

Устоличење пеЂског митропо- 
лита. У очи Никољдана стигао је 
у Пећ краљевски изасланик г. Мир- 
ко М. Мијушковић, министар иро- 
свјете и црквених послова, са Ње- 
говим Високопреосвештенством г. 
Гаврилом Дожићем, који је сјутра- 
дан имао бити устоличен за пећ- 
ског митрополита. Већ испред Пе- 
ћи на неколико сати дочекали су 
их коњаници из Г1ећи, који су им 
се придружили као почасна пратња. 
На доласку у Патријаршију доче- 
кало их је многобројно грађанство, 
чиновништво и војска са г. гене- 
ралом Рад. Вешовићем. Пошто је 
отслужено кратко молепствије, г. 
митрополитје примао честитања.

На Никољдан је отслужена архи- 
јерејска служба и том приликом је 
прочитао Краљевски Изасланик г. 
Министар Просвјете, указ којим се 
г. митрополит Гаврило Дожић усто- 
личава за пећског митрополита. 
Читање Краљевског Указа поздра- 
вила је постројена почасна чета 
почастима, а пјешадија митраљеш- 
ког одјељења, као и артиљерија, 
свечаном паљбом. За тим је отслу- 
жено благодарење за здравље и 
дуг живот Њ. В. Краља Господара 
и Краљевског Дома.

Иза тога је г. Министар Просвје- 
те примао честитања у ГЈатријар- 
шији.

Краљевски изасланик дао је, у 
част имендана Његова Величанства 
и устоличења митрополита банкет, 
на коме су подигнуте здравице Њ. 
В. Крад>у Господару, Њ. Кр. Висо- 
чанству Престолонашљеднику Да- 
нилу, новоустоличеном г. Митро- 
полигу и г. Краљевском Изасланику.

Пећска омладина је послије подне 
представљала „Балканску Царицу“.

Краљевски изасланик бавио се у 
Метохији Дечанима, Истоку и Ђако- 
вици, одакле се преко Рожаја, и Бе- 
рана повратио неки дан на Цетиње.

НАРОДНА ПРШЕДА
Садашњост и будућност Скадра У

серији предавања о балканским тржиш- 
тима, што их ириређује кр. уг. трговачки 
музеј, недавно је нредавао тајник Савеза 
угарских творн. индустријалаца др. Карло 
Кофлер о садашњости и будућности 
Скадра. Предавач се опширно бавио тр 
говачким прометом тога града, те је на- 
бројио сву ону робу, која се из Угарске 
изважа у Арбанију и извоз који се при- 
чиња могућим. Будућност зависи једино 
од тога, да ли ће главним градом Арба- 
није постати Скадар, или који други град. 
Својом развијеном трговином и култур- 
ном претежношћу имаде Скадар све 'увјете 
да постане главним градом Арбаније, 
према изводима предавача.

Саобраћај до Солуна. Између Дирек- 
ција сриских и грчких жељезница, дошло 
је до споразума по коме су почели да 
саобраћају директни возови: Биоград— 
Солун. Карте, како за путнике, тако и 
за робу, издају се на биоградској жељез- 
ничкој станици директно за Солун.

ТЕЛЕГРАМИ
Г. Пламенац у Паризу

Париз, 18. децембра

Г. Думерг, француски министар 
предсједник, дао је доручак у по- 
част г. ГЈетра Пламенца, црногор- 
ског Министра Иностраних Дјела.
— Бечки Кор. Биро.

Српска скупштина
Биоград, 17. децембра

На сједници Скупштине присутно 
86 посланика. Пошто је тако по- 
стигнут довољан број посланика 
за одлучивање, поред свега одсу- 
ства опозиције, Скупштина је из- 
гласала двије дванаестипе прови- 
зорног буџета за јануар и фебруар 
са кредитима за нове крајеве.

Влада је изнијела пред Скупшти- 
ну предлог о анексији нових кра- 
јева и о њиховој уирави, који се 
вратио из Државног Савјета.

Идућа сједница биће у недјељу 
четвртог јануара. — Биоградски 
Пресбиро.

Оставка српског мннкстра 
војног

Биоград, 17. децембра

„Политика“ објављује интервју са 
генералом Божановићем, министром 
војним, корт је изјавио да ће исту- 
пити из кабинета, јер г. Пашић тра- 
жи да се снизи војни буџет. — Беч- 
ки Кор. Биро.

Г. Пашнћ о сг.ољној политици 
Србије

Биоград, 17. децембра

У свом експозеу на састанку вла- 
дине странке, г. Пашић изложио 
је међународни положај који при- 
морава Србију да буде спремна на 
евентуалне догађаје. Остали говор- 
ници изјавили су повјерење влади.
— Бечки Кор. Биро.

Босански Сабор
Сарајево, 18. децембра

Отворен јебосанско-херцеговачки 
Сабор. Земаљски поглавица, Фелд- 
цајгмајстор Потиорек, на уласку у 
саборску дворану, био је поздрав- 
љен од већине. Није било српске 
радикалне опозиције која је, послије 
узалудног покушаја да омете отва- 
рање Сабора напустила Сабор. — 
Бечки Кор. Биро.

Руски царски пар
Јалта, 18. децембра

Руски царски пар са дјецом от- 
путовао је у Севастопољ. — Бечки 
Кор. Биро

Оставка Пашићевог кабинета
Биоград, 18. децембра

Пашићев кабинет је поднио о- 
ставку. — Бечки Кор. Биро.

Српско-грчко разграничење
Атина, 18. децембра 

Неспоразум између српско-грчке 
комисије за разграничење потпуно 
је изразнат узајамним попуштањи-
ма. — Бечки Кор. Биро

Смрт краљице Сооије
Штокхолм, 18. децембра 

Преминула је шведска краљица 
мајка, Софија. — Бечки Кор. Биро.

Хрватски Сабор
Загреб, 19. децембра 

Сабор усљед опструкције опози- 
ције ниЈе могао изгласати предлог 
о продужењу угарско-хрватске на-
годбе. — Бечки Кор. Биро.

Румунски посланик за 
Арбанију

Букурешт, 19. децембра 

Бургеле је именован министром 
Румуније у Арбанији. — Бечки Кор.
Биро.

Оставка Генадијева
Софија, 19. децембра 

Краљ Фердинанд јеуважио остав- 
ку Генадијева, бугарског министра 
иностраних дјела. Радославов ће 
бити заступник министра иностра-
них дјела. — Бечки Кор. Биро.

Босански Сабор
Сарајево, 19. децембра 

У сабору се расправља о буџету. 
Опозиција прави опструкцију кре- 
тањем и дугим говорима од 6—8 
сати. Предсједништво је одлучило 
да не закључује саборску сједницу 
док се буџет не изгласа. — Бечки
Кор. Биро.

Бугарско Собрање
Софија, 20. децембра 

Собрање је отворио краљ Фер- 
динанд пријестоном бесједом, ода- 
јући поштовање бугарским подви- 
зима и поздрављајући непобједиме 
борце. Краљ је изјавио да Бугарска 
стоји у добрим односима према ве- 
ликим силама, а влада настоји да 
их учини још пријатељскијима. Од- 
носи са Румунијом обновљени су 
једнаком добром вољом са обје 
стране. Затим је Бугарска измије- 
њала представнике са Портом у 
новом стању ствари које искључује 
сваки неспоразум са Турском. Бу- 
гарски односи са Србијом су исто
тако на путу да се успоставе.

Кад је краљ улазио у Собрање,
један социјалиста посланик викнуо 
је: „Доље монархија!“, на што су 
посланици свих других странака са 
галеријом одговорили са „Ура!“ 
Социјалисти су изишли на то из 
Собрања. На изласку из Собрања 
посланици су клицали краљу. Со- 
брање је изабрало за предсједника 
Вачева, владиновца, са 88 гласова. 
— Бечки Кор. Биро.

Турски Министар Војни
Цариград, 21. децембра 

Турски министар војни дао је 
оставку. Портфеј ће бити понуђен
Енвер беју. — Бечки Кор. Биро

Српски посланик у Софији
Биоград, 20. децембра 

Званичне Српске. Новине објав- 
љује именовање г. Чолак-Антића, 
бившег српског генералног конзула 
у Каиру, за српског посланика у 
Софији. — Биоградски Пресбиро.

Измишљотине „Дрбанашке 
Кореспонденције“

Биоград, 21. децембра 

Све вијести које је пустила »Ар- 
банашка Кореспонденција“ о то- 
божњим насиљима и испадима срп- 
ских власти над муслиманским ста- 
новништвом у Прилепу, Битољу, 
Крушеву и Кичеву, просте су и 
злобне измишљотине. — Биоград-
ски Пресбиро.

КРДЉЕВСКО-ГРЧК0 ПОСЛАНСТВО
лма част ставити до знања интересова- 
нима што сљеду'е:

Ирема Протоколу I. уговора о миру Пот- 
писанога у Атини између Грчке и Турске 
1. (14.) новембра ове год., становни- 
штво, које )е поријеклом из области уступ- 
љених Грчкој, а живи у иностранству, има 
нраво, да прими поданство грчко у року 
од (6) шест мјесеци, рачунајући од даПа 
потписа уговора.

Изјаве о овоме морају бити иредате 
властима грчким, пријављене консулатима 
турским и заведене од њих.

Број 112. Из канцеларије Краљевско- 
Грчкога Посланства на Цетињу.

Р. 83, бр. 570, 2,2

Краљ. Срп. Трговачка Агенција
У АЛЕКСАНДРИЈИ (Египат)

Адреса за писма:
Адепсе СоттегсЈа18 (1н Коуаите (1е бегШе

А1.ЕХА1ЧОК1Е, Е8ур1е.

Адреса зателеграме: УЕПТСН — АЕЕХА№К1Е.

НЕДЈЕЉНИ ИЗВЈЕШТАЈ СА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ ТРГА

ВОЛОВИ:
ИЗ: увезено; заклано: заостало остало у 

изпр. нед.: карант.:
Србије ...... — — — —
Турске ...... — — — —
Сирије...............175 293 118 —
Других земаља — — — —
Домаћих довезено — — —

Цијена је овчетини на велико у кланици 
динара 1 '85—2'—; говеђини 1 -75—1 90 ока.

ЦЕРЕАЛИЈЕ (за 100 кгр.): 
Пшеница 21 50 динара;
Јечам 1650—17’— дин.;
Кукуруз 14'50—15 — дин.;
Пасуљ 24—45 динара.
Трошкови износе 310—3 30 динара на

100 килограма до Александрије. Горње 
су цијене франко бордо.

БРАШНА (за 100 кгр.):
Руско: № 0 —•— д„ № I —•— д..

№ II —•— д., № III —•—• динара, 
Румунско: № IV 28'50 д„ № III 27'50д.,

№ II 26'50 д„ № I 25'50 дин.;
Бугарско „Сила“: № 0 28'50 д., № I

27'50 д„ № II 26'50 д., № III 25 50 дин.; 
Српско: № 0 —•— д„ № 1 —■— д.,

№ II —•— д„ № III —динара. 
Трошковн су 3—3'10 на 100 килограма.

Горње су цијене сИ Александрија.

СИР и МАСЛО (за 1 кгр.): 
Качкаваљ 1'55— 2'40 дин.;
Обичан сир Г25—1'35 дин.;
Масло 3—3'50 динара.
Трошкови су до Александрије 7—8 дин.

на 100 килограма. Царина 872% °д ври- 
једности.РОБА КОЈА_СЕЈТЗВОЗИ ИЗ ЕГИПТА

КОЖЕ:
К.оже са александри]ске кланице-.

Суве воловске на вјетру, геж. 3—7 кгр. 
дин. 3.15 килогр.

Суве биволске на вјетру, теж. 7—12 кгр. 
дин. 2'90 килогр.

Коже из унутрашњости Египта-.
Суве воловске на вјетру, гежине 2—6 

клгр. дин. 312 килогр.
Суве воловске на вјетру, тежине 4—8 

клгр. дин. 305 килогр.
Суве воловске сољене, тежине 6—8 клгр. 

дин. 1'90 килогр.
Суве воловске сољене, тежине 12—16 

клгр. дин. 1-85 килогр.
Суве воловске сољене, тежине 15—25 

клгр. дин. Г65 килогр.
Суве биволске на вјетру, тежине 6—8 

клгр. дин. 2-7О килогр.
Суве биволске на вјегру, тежине 10—12 

клгр. дин. 2-65 килогр.
Суве биволске сољене, тежине 12—25 

клгр. дин. Г65 килогр.
Суве биволске сољене, тежине Р/г—4 

клгр. дин'. 5’20 од комада.
Горње су цијене кожа постављено на 

лађи у Александрији. За све информа- 
ције обратити се АгенциЈи.

Коже се мјере без главе, ушију, рого- 
ва, ногу и репа. Трошкови до Србије 
износе 8—10 динара на 100 килограма. 
Могу се купити коже српских волова 
који се овдје увозе. За све остале ин- 
формације обратити се директно Агенцији. 

ПАМУК п ПАМУЧНО СЈЕМЕ (за 100 кгр.):
Памук I врста 220 д., II врста 215 Д., 

III врста 200 д., IV врста 180 д., V врста 
160 д„ VI врсга 135 динара;

Памучно сјеме (котон) 100 килограма 
2Г— динар.

У оскудици живе стоке, почело се до- 
возити свјеже месо из Каира од судан- 
ских волова. Месо је црно и мршаво. 
Моле се извозници да јаве цијене стоке 
Агенцији.



ПОЗИВ НД ПРЕТПЛАТУ
ГЈозивају се сва она 

г. г. претплатници „Гласа 
Црногорца" којима исти- 
че претнлата 1-ог јануа- 
ра 1914. год., да на вријеме 
обнове нретнлату, како 
не би било нрекидања у 
пошиљци листа.

„Глас Црногорца“ неће 
се никоме слати, — ко 
унапријед не ногиље нрет- 
плату.

Претгглата на „Глас 
Црногорца“ нрима се само 
V годиигњим или нолуго- 
дишњим роковима.

Цијена је листу доса- 
дагиња.

Цетиње, 7. деиембра 1913. г.

Администрација „ГЛАСА ЦРНОГОРЦА“.

Званични огласи
Школска објава

Упис у учитељску школу која се от- 
нара у Пећи извршиће се од 2—6 јану- 
ара у канцеларији управе те школе.

У 1 разред ове школе иримаће се уче- 
ници: који су свршили најмање чешри 
разреда гимназије или реалке; да су врло 
доброг или одличног владања; да ниЈесу 
старији од 20 година; да су здрави и да 
немају тјелесних или душевних махна, које 
би им као потоњим учитељима сметале у 
вршењу дужности.

Уписнина је пет перпера, а за библио 
теку два перпера, за сваког ученика без 
разлике.

Службено. Из канцеларије Управе Учи 
'гељске Школе у Пећи, 10. децембра 1913. 
године Пећ. 1,2

Школска објава
Упис ђака у Држав. Вел. Гимназији на 

Цетињу, обавиће се за 1 —VIII. разред 
8. 9. и 10. јануара 1914. год.

У први разред иримају се дјеца, која 
су свршила осиовну школу, а нијесу ста- 
рија од 13 год. ни млађа од 10 год.

Пријемни мспит полаже се из:
1) науке вјере,
2) српског језика,
3) рачуна, колико се прелази у основ- 

ној школи.
О полагању пријемних и поправних 

исиита објавиће се при упису.
Уз пријавне листе, које се могу добиги 

у мјесним књижарама прилаже се:
а) школско свједочанство и
б) крштеница.
За упис у I. разред плаћа се 4 иерп., 

а у остале по 5 иернера; осим тога пла- 
ћају сви ђаци по 2 нерпера за ђачку 
библиотеку.

Број 277. Из Управе Државне Вел. 
Гимназије, 18. деиембра 1913 год., на 
Цетињу. 1,3

Објава
Позивају се овијем сви дужници Др- 

жавне Хипотекарне Банке, да према 
обрачунима, који пм се шаљу, изволе уре- 
дити своје, због мораторијума, до сада 
неисплаћен ануитете.

Мораторијум истиче 20. фебруара 1914 
године, којег дана дужници Држ. Хипо- 
текарне Банке дужни су испунити оба- 
везе према истој.

Увјерени смо, да ће се банчини дуж- 
ници иосгарати, да до горе означеиог 
времена те своје обавезе уреде, како 
Банка не би била принуђена, да према 
њима примјењује мјере, на које јој закон 
Даје ираво. управа банке.

1.5

Објава
Стево Б. Мартиновић са Цетиња по- 

шао је у Америку прије 7 година. По- 
сљедњи иут се јавио својима назад 4 го- 
дине из Росиндела и од тог доба ни;е 
Дао више о себи гласа.

Умољавају се сви они који би о иоме- 
нутом што знали, да то јаве овом Кр. 
Министарству или опу номенутом барјак- 
тару Бошку М. Мартиновићу са Цетиња.

Бр<л 2923. Из канцеларије Кр. Министар 
ст.ва Иностраних Д;ела, 21. депембра 1913. 
Цетиње. 1,3

Службена обзнана**
(Особито важно за наше трговце 

увознике)
Због тога, што често од појединаца 

добијам протесте противу „Барског Дру- 
штва“ за несганак или кварење поши- 
љака (нарочито трговачког есиапа), које 
то Друштво жељезницом и паробродима 
превози, на начин, који не одговара за- 
конским и другим установљеним пропи- 
сима, и што многи, из незнања тих про- 
ниса, пропусте прибавити на вријеме 
средства за доказ своје штете, иринуђен 
сам ови|ем обзнанити: како треба иосту- 
пати, прије свега, кад се од органа „Бар- 
ског Друштва" нримају ношиљке, даге 
том Друштву за иревоз, а како кад се 
утврди, да је у њима учињена штета при 
превозу жељезницом или преко Скадар- 
ског Језера.

1) Сопственици пошиљака или њихови 
опуномоћени замјеници, кад примају ове 
од органа „Барског Дриштва“ у жељез- 
ничким или паробродским станицама, не 
треба да пошиљке приме нити пријем 
истих да потврде својим иотписима, док 
не виде: да ли је односна пошиљка онак- 
ва, каква је предата „Барском Друштву*' 
— како што се тиче бро;а коли, тако и 
шго се тиче стања ових (у колико пре- 
возилац законски и иначе по установ- 
љеним правилима и уредбама одговара 
за ово друго). Ако у пошиљци њешто 
недостаје или је иначе каква повреда 
исте, то утврђују заниснички сопственик 
ношиЈВке, односно његов иуномоћник, и 
старјешина жељезничке, односно паро- 
бродске станице, који и потписују тај 
заиисник и на исти се сгавЈва печат до- 
тичне станице. Овај се записник предаје 
с односном пошиљком сопственику исте 
или његовом пуномоћнику. — Ако би 
дотични орган „Барског Друш гва“ с чега 
било одрекао на горе описани начин из- 
вести констатациЈу штете или се он и 
онај, који пошиљку прима, не би сложи- 
ли у тој констатацији, други ми се има 
на то пожалити телеграфски и до мог 
одговора не треба спорну пошиљку да 
прима.

2) Они, који хоће да граже од „Бар- 
ског Друштва“ накнаду за своје оште- 
ћене, односно нестале пошиљке, треба 
да то учине одмах, чим буду о штети 
извијештени. Тражење има бити писмено 
и исто треба поднијети у два примјерка 
преко старјешине жељезничке односно 
паробродске станице, у којој је утврђена 
штета, заједно са записником о том и 
осталим документима (листом предаје, 
односно приказницом полице, ако се 
ствар тиче пошиљке, која је дошла мо- 
рем, па не нађена у магазину „Барског 
Друшгва" у Бару, и оригиналним рачу- 
ном о вриједности нестале робе) или 
само с тим документима без записника, 
ако иошиљка није ни дјелимично дошла 
(у којем случаЈЈ' с тражење подноси овој 
жељезничкој односно паробродској ста- 
ници, преко које се пошиљка имала ири- 
мити). Орган „Барског Друштва“, којем 
се на овај начин писмено тражење с 
ирилозима нодноси, има на једном при- 
мЈерку тог тражења прибиљежити: кад је 
његов уникат иримио и што је све још 
с њим нримио и, потписав зу прибиЈвеш- 
ку, те иотврдив ју печатом станице, по- 
враћа спис предаваоцу тражења.

3) Ако се најдаље у року од мјесеца 
дана, пошто се писмено тражење, назна- 
чено у претходној тачци, са нрилозима 
му предаде, „Барско Друштво" на исто 
не одазове, оштећени се има обратити 
мени, уиутив ми уз посебну жалбу про- 
тиву „Барског Друштва1* и онај дупли- 
кат писменог тражења, поднесеног до- 
тичној жељезничкој, односно пароброд- 
ској станици.

Сва писмена која ми се упућују у вези 
с мојим службеним положајем, као и до- 
кумента те остали прилози ових, да би 
се по закону могла узети у иоступак, 
греба да су снабдјевена ирописним та- 
ксеним маркама.

Напомињем, да се ради на томе, да 
се „Барским Друштвом и односним ца- 
ринарницама пломбирају жељезнички ва- 
гони и мауне (шлепови), у којима речено 
Друштво ирегони робу, те ће онда још 
бод.е бити сиријечено кварење те робе 
и неставање исте; а и кад би било тога 
пошто ће пломбе на пошљедњим стани- 
цама ломити и робу прегледати заједнич- 
ки тамошње царинарнице и органи „Бар- 
ског Друштва", још лакше ће се тад 
долазити до доказних средстава за утвр- 
ђивање штете у тој роби.

Број 445.
Бар, 12. априла 1912. г.

ДРЖАВНИ КОМЕСАР 
при

Барском Друштву и Монополу Дувана,
3,4 Саво П. ВулетиЋ

*) Пошто смо се повратили у редовне прилике
то доносимо ову обзнану, која је раније била 
публиковала и која и данас важи, да би се њоме 
боље користили заинтересовани.

СРПСК1Л БУКВДР
за први разред основних школа
прештампао се и може се добити 
код свих књижара у Црној Гори.

Број 549. Из канцеларије Управе 
Државне Штампарије, 14. децембра 
1913. г., Цетиње.

Објава
На основу ријешења господина Мини- 

стра Финансија н Грађевина, број 1740., 
од 5. децембра ове године, Одјељење за 
Грађевине и Саобраћај одржаће 12. јану- 
ара 1914 год., од 9—12 часова прије под- 
не у својој канцелариЈи јавну лицитацију 
за набавку сљедећег алата за грађевин- 
ске радове:

1) 900 комада бургија од кованог че- 
лика Мартин — дугачке 180 до 190 см., 
дебеле мм. 25—26.

2) 400 комада бургија од ливеног челика 
Мартин — дугачке 180 до 190 см. дебе- 
ле мм. 25—26.

3) 1100 комада ћускија од коваиог гво- 
жђа од 12 до 14 к-грама тежипе.

4) 700 комада мал>ева, тежине 5 до 7 
к-грама.

5) 3600 комада маљица, тежине од 2 до
3 к-грама.

6) 600 комада маца, тежине од 2‘/г до
4 к-грама.

7) 7400 комада трнокопа од кованог 
челика, облик талијански од 21/« до 3,5 
к-грама тежине.

8} 5200 комада лопата од кованог че- 
лика, тежина 1 до 1,5 килограм.

9) 900 комада лопата за товарење с вр- 
хом од 1 до 1,5 к-грам.

10) 2100 комада могика од кованог 
челика од 1 до 1,5 к-грам.

11) 610 комада гребуЈва кованих са 
12 зубаца.

12) 150 комада таиа, дужине м. Г20 до 
Г50, пречник мм. 20.

13) 450 комада сјекира од 1,5 до 2 
к-грама тежине.

14) 300 комада сјекира за тесање сред- 
ње величине.

15) 800 комада косијера.
16) 150 комада мотика четвороуголних.
Прије лицитације црногороки ноданици

полажу кауцију од 10%, страни 20% од 
вриједности набавке и тоу готовом новцу, 
хартијама од сгварне вриједности или у 
непокретностима у држави.

Понуде треба да су писмене и иримају 
се на дан лицитације до 11 часова прије 
подне, у које вријеме почиње отварање 
истих.

У понудама мора се ставити поједи- 
начна циЈена сваког предмета; затим уку- 
пна сваког предмета, а на завршетку по- 
нуде укупна сума цифром и словима за 
све предмете. Предаја ове набавке вршиће 
се постепено с тим да се цијела количина 
преда у Бару до 1. марта 1914 године.

Услови и мустре за ову набавку могу 
се видјети за вријеме канцеларијских ча- 
сова у одјељењу за грађевине и саобраћај.

Одјељење за Грађевине и Саобраћај 
задржава себи право, да не устуни ову 
набавку, ако му ионуђени услови и ци- 
јене не буду повојвни.

Број 1740. Из канц. Одјељења за Гра- 
ђевине и Саобраћај Кр. Министарства Фи- 
нансија и Грађевина, 5. децембра 1913 год., 
Цетиње. 4,4

Објава
На основу ријешења Г. Министра Фи- 

нансија и Грађевина, број 13411 од 12. де- 
цембра о. г., одржаће се јавна лицитација 
на дан 29. овог мјесеца од 9—11 сати 
прије подне у канцеларији Монополског 
Одсјека — Пореско-Царинске Управе, за 
набавку 500 комада зумба (машина) за 
поништавање таксених марака, као и 500 
комада штампиЈва од гуме за ознаку не- 
таксираних акта.

Прије лицитације црногорски поданици 
полажу кауцију од 2000 пернера у готову 
или хартиЈама од вриЈедности, а страни 
4000 периера у готовом новцу.

Предаја ове набавке има се извршити 
до 1. фебруара 1914 године потписано) 
Управи.

Услови за ову набавку могу се видјети 
за вријеме канцеларијских часова у кан- 
целарији Монополског Одсјека.

Пореско-Царинска Управазадржава себи 
ираво, да не уетупи ову набавку, ако јој 
понуђене цијене не буду повољне.

Број 15181. Из канцеларије Пореско- 
Царинске Управе Кр. Министарства Фи- 
нансија и Грађевина, 13. децембра 1913 г., 
Цетиње. 2,3

Приватни огласи
Никшићсно Тргозачко Акционар- 

ско Друштво у Никшиђу
упозорује све своје мјеничне дуж- 
нике, да што прије измире своје 
заостале обавезе, како би избјегли 
све евентуалне непријатне посље- 
дице, које их очекују по истеку мо- 
раторијума, јер се тада неђе према 
истима водити никаквих обзира.

Оним дужницима, који до истека 
мораторијума буду уређивали своје 
мјеничне дугове, Друштво им остав- 
ља на вољу, да узму на нову мје- 
ницу робе за онолику суму, колико 
су положили за одплату ранијег 
мјеничног дуга.
Р. 47, бр. 565, 2,3__________________________ УПРАВА

Никшићском Тргоаачком Друштву
У НИКШИЋУ

потребни су:
1) Потпуно самосталан књиго- 

вођа с јаком праксом и знањем 
сем српског још њемачког или фран- 
цуског језика.

2) Добро верзиран коресподентса 
знањем њемачког или француског 
језика.

Првијенство имају они, који су 
у сличним заводима радили и вла- 
дају са обадва страна језика. —

Плате према способности. —
Понуде имају се упућивати гор- 

њем друштву најдаље до 15. јану- 
ара 1914. по старом календару.

УПРАВА
Р. 70, бр574, 1,1 Никшићског Тргов. Акц. Друштва.

ЦРНОГОРСКА ПИ8АРА „ОНОГОШТ“
У НИКШИЋУ

извјештава своје акционаре, да ће се на 
дан 5. јануара и. г. иочев у 8 сати прије 
подне у канцеларији Пиваре у Никшићу 
одржати

Ванредна Скупштина
са овијем дневним редом:

1) Приједлог Уиравног Одбора о гра- 
ђењу савремено уређене Парне Пиваре у 
Лодгорици и престанку рада садашње 
Пиваре у случају повољног рјешења првог 
пред.чога.

2) Приједлог Управног Одбора о по- 
вишењу друштвеног капитала; и

3) Приједлог Управног Одбора о измје- 
ни и допуни друштвених правила.

Моле се г. г. акционари, да у што ве- 
ћем броју присуствују овој Скупштини.

У Никшићу, 14. децембра 1913.
УПРАВНИ ОДБОР

п. п. бр. 575, 1,1 Црногорске пиваре „Оногошт".

Објава
У магазину ове Царинарнице налази се један 

кол манифатуре нод ознаком 5. \У. А& 3826., бруто 
килограма 96, који је упућен овђе сагласно спро- 
водници Његушке Царинарнице од 23. октобра 
ове год., број 1548., а на име: Петра Нуш Ко- 
лића овд. трговца, који је изјавио да није ње- 
гова својина.

Те се усљед наведеног овим позива прави 
власник више реченог кола, да се у року од 
данас најдаље до 2. јануара 1914 г. пријави иот- 
писаној Управи са исправним документима на 
основу којих ће уз отилату царине и осталих 
државних дажбина подићи односни кол. Иначе, 
ако се до одрећеног дана не пријави и кол не 
подигне ова ће Управа са истим поступити према 
одредби треће алинеје 69-ог чл. царинског закона 
у вези са 74. чл. истог закона.

Број 3824.
Подгорица, 13. децембра 1913.

Управник Царинарнице,
Р. 135, бр. 000,1,2 кап. П. ПОПОВИЋ

Једини славенски Гранд Хотел 
„БАЛКИН“ у ТријешЋу

препоручује се усрдно свима путницима из 
Црне Горе, који путују преко Тријешћа. 
Изврсна кухиња, одлична пића, цијене ка- 
мара почев од перпера 2,50. Цијене умјерене. 
п. п. бр 563, 1,4

ОТТ01Т /Т Посље божићних <1 ОИСШтХу. Ферија, 2. јануара 
наставићу преда- 

вања из француског језика. За дјецу и одрасле, 
мушке и женске. Цијена за једну особу из једне 
фамилије по 15, за двије или више особа из једне 
фамилије по 10 перпера мјесечно, чија се уплата
врши унапријед.

Моле се они, који бише жељели посјећавати 
ова предавања, да се 26—28 децембра од 10—12 
сати прије подне изволе пријавити за упис у кући 
г. Јована Милуновића. Пред&вања ће се да- 
вати четири пута неђељно, по један сат дневио.

С поштовањем:
ЖАН РЕЈМОН,

бивша наставлица овд. Дјевојачког Ипс гитута. 
Р. 92, бр. 580, 1,1



ПРВД НИКШИЋСКА ШТЕД1ПЦА
У НИКШИЋУ

Упозорује све своје мјеничне дужнике, да што 
прије измире своје заостаде обавезе, како би избјегли 
све евентуадне непријатне посљедиие, које их очекују 
по истеку мораторијума, јер се тада неће према 
истима водити никаквих обзира.

Оним дужницима, који до истека мораторијума 
буду уређивади своје мјеничне дугове, Штедионица 
им оставља на вољу да пдате само добит без при- 
падајуће отпдате.

п. п. број 556, 3,3 УПРАВА

АУТОФАКС

Намодерније и најрационалније освјетљење
за улице, дворане, радионице, рестаурације, тр- 
говине, кафане, бријачнице, и т. д.

------ПОСЉЕД&А КОВОСТ .....
Заиаљује се само од себе! Без притиска ваз 

духа! Ни;е иотребна спроводна цијев!

м НАЈБОЉЕ РЕФЕРЕНЦИЈЕ н
Тражите одмах цијеновник Бр. 293.

А Д Р Е С А:
СопНпеп1а1-1ЛсМ- ипс1 

Аррага1ећаи-ОебеНбсћа?! тн„.
РгапкТиг! ат Мат. п.п. бр. 567.2,;

РаЦгЈк ипО Виго: Машгсг1апс1$(г. 193.

Запаљује се сато од себе. 
Без лритиска ваздуха.

1200 свијека = 4ђ2 паРе

роуопјшка гоомтасА
2ЕМАБЈбКОО ООбРООАКбКОС У1ЈЕСА ККАБЈЕУЈМЕ ОАБМАС1ЈЕ, 2АОАК

Даје извјешћа за набавку: далматинских вина (на мало и 
велико), маслиново уље, морске рибе свјеже и конзервиране, 
као и осгале земаљске производе. Уједно купујг све господарске 
(пољопривредне) производе. „. п. бр. 577, 1,5

Оглас
Према ријешењу Управног и Надзор- 

ног Одбора, које је VII. Редовна Главна 
Скупштина Штедионична — одржата4.авг. 
ов. год. — одобрила, овим се позивају 
сви искључени удионичари од I. до IV. кола, 
да најдаље до 1. априла 1914 г. дођу са 
књижицама ради исплате.

Ко до тог времена не дође губи право 
на даље потраживање свог новца, који 
ће се пренијети у корист резервног фонда.

Цетиње.
Р.66,бр.538,5,10 УПРАВА НАРОДНЕ ШТЕДИОНИЦЕ

Пивара на продају
Јављам заинтересованима да усљед обо- 

љелости продајем свој трећи дио ииваре 
у Пљевљу.

Нивара је велика и модерно снабдје- 
ве.на а у близини има и природни депозит 
леда (§1асЈег),

За цијену и даља обавјештења упитати 
писмено или усмено

Плевље.
ВАЈДИША ЛАЈОША, иивара. 

п. п- бр. 549, 3,3

ЈАВНА ЗАХВАЛА
У 1911 години пошао сам ради зараде у Ње- 

мачку. — У октобру 1912., поводом Црногорско- 
Турског рата, повраћам се у Црну Гору и сту- 
пам у бојне редове војске. 25. јануара 1913., при- 
ликом јуриша на Бардањолту бих тешко рањен. 
Чувши за то моја браћа, познаници и пријатељи 
у Сјеверној Америци Е\'е1а1ћ МппзоГ прикупише 
309,40 перп. добровољних прилога, те ми путем 
поште упутише на име: Павле Милић, Зарија 
Вујошевић, Марко Рашовић, Јован Жиковић, Бла- 
жо Гојнић, Ђуро Биџовић, Милош Рогановић, 
Зарија Рашовић, Мило Радосавовић, Крсто Ман- 
дић, Илија Милић, Милија Ђерковић, Андрија 
Горовнан, Стојан Радуловић, Шоро Рогановић, 
Милутин Бацковић, Живаљ Бацковић, Смаило 
Арнаут, Никола Ђуровић, Петар Миљеновић, 
Јован Гундало, Тоде Ступар, Јован Мијатовић, 
Никола Маријановић, Никола Ђуровић, Иеро Ро- 
дић, Ђуро Родић, Никола Сучевић, Гавро Јелача, 
Михаило Ђуруз. Пајо Дивјак, Божо Божићан, 
Никола Ганић, Ари Девис, Петар Илић, Лука 
Илић, Петар Ћулубрк, Крсто Горан, Славка Га- 
нић и Виде кћи Николина. — Па сматрам за 
свету дужност на овако хуманом дјелу овим 
путем предпоменутим дародавцима изјавити своју 
доживотну захвалност.

Кучи, 8. децембра 1913 г.
Р.175,бр569,1,1 МИ ГАР БЕШИН ВУЈОШЕВИЋ

Оглас
Часг нам је извијестити поштовано гра- 

ђанство, да смо отворили овдје

колонијалну и деликатесну радњу
коју смо снабдјели артиклима иајбоље 
врсте, добављених од великих и најчу- 
венијих страних фирма, те ћемо се тру- 
дити, да ноштоване муштерше послужимо 
како са одличним квалитетом робе, тако 
тачном послугом и солидним иијенама, 
а као најглавније напомињемо, да се сва 
иаша роба чува у модерно и хигијенски 
уређеним магазинима.

Поред тога наша ће радња лиферо- 
вати редовно безалкохолно пиће Сичалко.

Наруџбе из унутрашњости примамо и 
исте отправл.амо било пошганским иаке 
тима, било колима.

Препоручујући се остајемо
Са особигим поштовањем:

ФИЛИЈАЛА
п.п.бр. 561,2,2 БРАЋЕ РАДОВИЋА - Цетиње

П О М Е Н
Овим јављамо нашим сродницима и пријате- 

љима, да ћемо у суботу 28. децембра тек. год., 
давати годишњи помен нашој драгој и незабо- 
рављенојбраћи КАЖИЋИМА.ногинулима 1912/13 
год. на скадарском и македонском бојишту и то:

Бошку Лукину Кажи^у, Митру Савову Кажиђу, 
Јовану Михаилову Кажићу, Филипу Пврову КажиЋу, 
Николи Бошкову Кажиђу, Спасоју Бошкову Кажићу,
и умрлима за поменуто ратно вријеме:
Филипу Илину КажиЦ, Нлколи Андрину КажиЋу, 

Јоку Ристову Кажиђу.
Помен ћемо држати у цркви Градачкој у девет 

сати изјутра.
Градац, 18. децембра 1913 год.
У име ожалошћеног браства: командир Преле;

поп Томо; барјактар Никола; водник Филип; 
водник Нешо, Михаил Марков са осталом поро- 
дицом — Кажића. Р.103, бр.573,1,1

ЈАВНа благодарност

Ц л О11011 О свима заинтересованим, да ПСа оПСгГОм сам прибавио 3 добре лађе, 
снабдјевене потребним при- 

надлежностима за сигуран превоз робе од Вира
до Плавнице и Ријеке — свуда по Благу.

Овај сам рад отпочео. Ко жели да му робу
превозим, молим, да ми писмено јави за погодбу 
и услове. Превоз по пријему робе из вагона — 
брз и тачан. За недостатке робе који би се при 
превозу показали, одговоран постајем.

Вир. С поштовањем:
МИТРО ЈОВОВ ПЕЈОВИЋ, трговац.

Р. 72, бр, 555. 3,3

Мо О11Ш1П Полијелеје са кри- 
ПИ ЛпПшо. сталнимпризмицама, 

причесне чаше (пу- 
тири)са и без прибора, свијећњаке за свете 
триезе и велике пред олтаром, крстове, 
кандила, кадионице, ћивоте, дароносице, 
петохљебнице, теплоте, тасове за туторе и 
све друге црквене утвари; од кина сребра, 
алпака сребра и чисгога сребра са и без 
позлате, набавља и урезује натписе при- 
ложеника, јефтиније него игђе у сриским 
крајевима. Приложницима за душе по- 
гинулих у рату, даје нарочити попуст.

Цетиње П. М. КАЈ1УЂЕРОВИЋ
п.п. бр. 545,4,10 — трговац црквенијех утварн |

Приликом смрти нашег никад незаборављеног 
супруга и оца

7 попа Тома Поповића
који се послије кратког боловања, ау70години 
живота пресели у вјечност 3. децембра ове год.

Не можемо пропустити, а да овим путем не 
изјавимо дубоку благодарност г. г. свештени- 
цима: проту Павлу Петровићу, Илији Радоњићу, 
Перу Ивановићу и Димитрији Павићевићу, који 
свога друга ожалише, опојаше и сахранише; 
браћи Кучима без разлике; као Братоножићима и 
Подгоричанима, који у великом броју дођоше, 
покојника ожалише и до вјечне куће отпратише.

Свима, који писмено и телеграфски учество- 
ваше, као и онима, који нам ма чим указаше 
помоћ и учашће у нашој тузи. Вјечна хвала!

Медун, 11. децембра 1913 год.
Ожалошћени: супруга Стоја; синови: Ђуро и 

Михаило са осталом родбином. Р. 123.бр.568 1,1

ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ
Примивши жалосну вијест од мојих родитега 

из Домовине, да се је мој мили и никада непр^ 
жаљени брат

•(• ДУ К А
послије кратке али неизл.ечиве болести у крутч- 
своје породице, пресели у вјечност 20-ог, а Са 
храњен 21-ог октобра пред црквом Св. Атанасј 
на Ријечком Граду, Ријека Прнојевића, у на.ге^- 
шем цвијету почетка своје разгранате младости 
у четрнајестој години млађаног му живота. Ожа’ 
ливши за навијек своје остарјеле родитеље, браГ 
и сестру. — Те у овој мојој големој жалостиза 
изгубљеним јединим пок. братом, имам да ода,« 
топлу н вјечиту благодарност мојијем у Домо- 
вину, рођацима, кумовима и пријатељима, ко’и 
су пок. у његовој тешкој болести походили и д0 
вјечне куће испратили. —

Сматрам за особиту дужност веома захвалити 
г. г.: д-р Перазићу, д-р Радовићу, д-р Огњеио- 
вићу и д-р Марулису, који су се својски заузи- 
мали, да би пок. олакшали његове тешке муке

Особита хвала госп. д-р Радовићу. који за 
вријеме борављења на Ријеку сваког часа боле 
сника обилазаше и не жаљаше улагати свој неу- 
морни труд, старајући се да покојника отргне 
из чељусти смрги. —

Хвала часном свјештенику госп. Михаилу Јо. 
вићевићу, који је над пок. опијело извршио. —

Дожиђотна и незаборавна благодарностмојије« 
суграђанима вар. Ријеке, који су покојника свој- 
ски даном посјећивали, ноћно пречували у њего-1 
вој тешкој болести и који су га испратили до 
вјечне му куће. —

Особита хвала покајницама браћи са Улића- 
као и покајницама: из Жупе Цеклинске, Дујеве | 
с Цетиња и из Подгорице, који не суштеђеше 
свог пута, већ са њиховим присуством у велико 
спровод увеличаше, покојника оплакаше и ма- 
тери земљи предадоше. —

Велика хвала свима онијема у Домовину, који I 
мојијем родитељима телеграфски, или писмено I 
саучешћа изјавише. —

Хвала мојијем рођацима, кумовима и пријате-1 
љима из Црне Горе, који мени писмено у овоЈ 
далекој земљи, у мојој големоЈ жалости саучешка I 
изјавише. —

Топла хвала браћи Црногорцима и Херцегов-1 
цима у Дитроит Мич. и на страни, који ми I 
лично своје саучешће изјавише и мене охраб-1 
рише. —

Нека је велика хвала мојијем кумовима и дру-1 
говима овђе и широм Америке, који похиташс, I 
да мене ожалошћеном, телеграфом и писмено I 
своја саучешћа изјаве. —

Још једном свима и свакоме моја захвалиост, I 
који ма којим путем узешеучешћа у овој нашој I 
великој жалости.

Це1гок, Мшћ. Ц. 5. оћ Атепка, 3. цецембра. I
Из Америке ожалошћени брат Ристо Ђ. Улић 1
У Домовину ожалошћени: отац Ђуро; мајка I 

Стане; сестра Васиљка са осталом рбдбином.-! 
Р. 370, бр. 571, 1,1

ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ
Под притиском тешке туге и велике жалости, 

која нас снађе ненадном смрћу нашег незабо- 
рављеног сина, односно брата

ј- Спаса Б. Кажића
којег лиши живота клеветничка пакост и злико- 
вачка рука у најбољој снази у 29 години живота, 
у Америци, држави Пелсиванији — сматрамо за 
свету дужност овим путем изјавити највећу бла- 
годарност покојниковим друговима браћи Црно- 
горцима и осталим Словенима, који га братски 
ожалише и сахранише, а напосе онима, који преко 
јавности његов живот и мученичку смрт изнијеше.

Особита хвала грађанству вароши Подгорице 
све три вјере, који својим присуством указаше 
нам братско учешће и тешку тугу ублажише.

Хвала браћи Љешњанима, рођацима и пријате- 
љима из Ботуна, који на глас жалосне смрги 
похиташе и покојника с нама братски ожалише.

Хвала свима онима, који нам писмено и дру- 
гим начином саучешће изјавише и тим тешку 
тугу ублажише.

Још једном свима и свакоме хвала, који ма 
каквог учешћа узеше у овој нашој превеликој 
и ненадној жалости.

Подгорица, 15. децембра 1913 г.
Ожалошћени: отац Бошко; мати Милена; брат 

Томо — Кажићи с браћом и пријатељима.
Р. 165, бр. 576, 1,1

ЈАВНА ВЛАГОДАРНОСТ
Приликом смрти нашег незаборављеног мужа, 

оца свекра и ђеда

7 Нина Радова Бориловића
који се послије дужег и тешког боловања пре- 
сели у вјечност 8. децембра у 95 години, који је 
у своју савременост био храбар војник, што му 
и одличије од исте свједочи, а као грађанин 
миран н поштен, те не можемо пропустити, а да 
не изјавимо доживотну нашу благодарност свима 
— ко нам учиње учешће усмено или писмено.

Особита хвала нашим пријатељима из; Ђино- 
вића, Улића, Доњег Краја - Умаца и Бјелица 
као и онима из вароши Цетиња. — Хвала браћи 
Бајицама, који онако миогобројио дођоше, по- 
којника оплакаше и оо вјечне куће иснрати.

Нека је наша хвала свјештенику Симу Марти- 
новићу на извршеном опијелу; учитељима: Перу 
Поновићу и Нику Мартинсвићу, који с ђацима 
спровод увеличаше.

Још једном нека је хвала свима, који узеше 
учешће у овој нашој жалости.

Бајице, 12. децембра 1913 год.
Ожалошћени: супруга Маре; синови; Филип, 

Илија и Саво; снахе: Јоше и Стане; унучад- 
Никола, Блажо, Лазо, Љубица и Божана —' 
с породицом. Р. 161, бр. 579, 1,1

ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ
Још се не смири бол, још се не збриса суза 

жалосница за драгим нашим покојником ЂУРбМ 
П. ВУКОСАВОВИЂЕМ, свршеним техничаром, 
већ ево пробуди и продужи нашу неизљечиву 
рану смрт нашег другог сина, односно унука, 
брата и синовца

7 Владимира Попова ВукосавовиЋа
бившег ђака богословско-учитељске школе
који се 10. децембра т, г., у 21. години свога 
млађанога живота, посље дугог, али врло теш- 
ког боловања пресели у вјечност.

Сматрамо за особиту дужност овим путем изја- 
вити нашу доживотну захвалност свима онима, 
који ма којим путем узеше учашћа у нашој пре- 
големој жалости.

Срдачна хвала на брзојавном и писменом сау- 
чешћу сљедећој Господи: Његовом Високопрео- 
свештенству Митрополиту Митрофану, Војводв 
Илији и Марици 11ламенац, Војводи Божу и Ђуши 
Петровић, Сердару Раду и Милици Пламенац, 
Перу Вучковићу, ректору богословије, Јовану С. 
Пламенцу, учитељима-цама цетињским, ком. Илијн 
Хајдуковићу, кап Милу Лекићу, Саву, Марку и 
Раку Кусовцима, Милисаву Дедовићу, Тому По- 
повићу, кап. Машану Вујовићу, Петру Вуксано- 
вићу, Николи Марђоновићу, Петру Ивовићу, Анту 
Бранковићу, поиу Јовану и Мркану Вујановићима, 
Саву и Јокици Чубрановић, Јовану Љумовићу, 
Милу Гажевићу, Филипу Вукосавовићу, Илији и 
Стани Срзентић, Јовану Иличковићу, попуЈован: 
Гвозденовићу; проту Раду, попу Алекси и офи- 
цијерима: Ђурану и Саву Хајдуковићима, кап. 
Милу Лековићу, официјеру Милу Роловићу, управ- 
нику Шаку Шоћу, Крцуну Вујовићу, економу 
Лазару Миљановићу, бригад. Иву Ђуровићу.управ. 
Марку Шоћу, Арсу Минићу, Перу Влаховићу, 
Марку Којичићу, Милу Перазићу, Дару Миџору. 
Ђуру Мајинићу, Марку и Стеву Суђићпма, Илијн 
Милутиновићу.

Доживотна хвала д-р Марулису, који се сво;- 
ски заузимао, да покојнику болове олакшаиод 
неумитне га смрти спасе.

Особита хвала племеницима Црмничке Нахије: 
Буковичанима, Брчељанима, Томићима, Подгора- 
нима, Дупиљанима, Папратничанима, Ораховл>а- 
нима, Виранима, Бољевићима, Годињанима, Лим- 
њанима, Глуходољанима, Сеочанима, Крњичаии"2 
и брићи Улцињанима, који у онако огромно" 
броју и жалосном оплакивању, да се брда Ра3 
лијегаху, дођоше, и покојника вјечном Д°"-' 
испратише.

Нријател.ска хвала г. учитељу Илији Гвозден^ 
вићу, који се на растанку с покојником онако 
дирљиво опрости.

Хвала чиновништву и грађанству вароши 
тиња, који нашем брату Марку лично изјавиШ1- 
саучешће у нашој великој жалости.

Искрена и братска хвала браћи СотониНима- 
који за живота покојника посјећаваху, и спр 
вод му са великом жалошћу онако увеличаик-

Још једанпут свијема нека је незаборзвл>е1И 
захвалност.

Сотонићи, 12. децембра 1913 год.
Ожалошћени: отац поп Саво; мајка ДзФи 

брат Андрија; сестре: Милица, Зорка, 
и Мара; стричеви: Милан, Марко и осталар"- 
бина — Вукосавовића. Р. 344. бр. 57—

л

Штампа Кр. Ц. Државке Штаипари>е
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