ГОДТТНА XXVIII.

На Цетињу, у Оуботу 16 Јаиуара 1899.

Излази субото м.

За АУСТРО-УГАРСКУ, БОСНУ „ ХЕРЦЕГОВИНУ на год.
6 ф., на ио год. 3 ф., на четврт
године 1 ф. и 50 „овч.

ГЛАС ЦРКОГОРЦА

За све остале аемл.с годишље
20 Фран. у злату, на „о године
10 Фран., на четврт год. 5. фран.

ЛИСТ ЗА ИОЛИТИКУ II КЊИЖЕННОСТ.

Ц иј ена:
За ЦРНУ ГОРУ „а год. 4 ф.,
на по године 2 ф., „а четврт
године 1 ф.

По наредби К. Ц. Министарстпа Просвјете и Цркв. Послова
од 29. децембра 1898 године
Број 1239. ие смије се увретити
у „Глас Црногорца“ ничиј оглас
док се унапријед за исти не нлати
ирема одређеној такси која је
назначена на ирвој страни десно
од наслова. Према томе умољавају се сви они који кадгод пошљу свој оглас за „Глас Црногорца“ да заједно с њим пошљу
и одређену таксу, јер без н>е
неће се никоме штампати дотичии оглас.

иитањима, која се до сада нијссу ни
додиривала од страха да се не разлије
ио Јевроии море крви, то јест, може
бити да Ке наКи средства да се та бона
мјвста извидају. На жалост, ствари
установљења мира ие служи ријеч
опог зиатног дијела јевропске штампо, којп не престаје подржавати не| иријатељско осјећање према једном
нлн другом пароду, заборављајући
' елементарну истину, да оштре ријочи ие помажу разјасњењу неспоразума и распра, које се може постнћи само, кад се заузме гледиште
иротивника, иризнајуКи и уважавајуКи
његова ирава, која му се не могу одузетиЈ
Врло значајна пзјава.

БРОЈ 3.
Претплата шал.е ее поштанском
унутннцом непосредно адмннистрацијн „1'л. Црног.1* нп Цетин.е, нлн от1:рае:;и1птвнма новнна
на коју драго ношту, а коме је
наручннје, може ее претплатптп
код г. Пера РамадановиКа, К. Ц.
агента у Котору, а у Србији код
г. Мите СтајиИа кн.ижара у Биограду. ДоПИСИ СС ШЗЉу УрСДништву. Рукописи се „е враћају.
За огласе плаКа се: за сваку
рнјеч или за број од пет цифзра по три новчића 8а „рвн пут,
а за сваки дал.и пут по 2 новч.

■ напоменути им могућност њемачко' фраицуског споразума.“
|
Становнпштво Фнлшшнскнјех
] острва, које је ирије било устало
иротив Шнањаца, сада со узбунило
против Американаца. Ова неочекиваиа побуна учињела је најпенријатнији утисак у амернканском конгресу, и знатно је потпомагала опозицију против паришкога трактата
склопљеиога са Шпањском. Вијести
долазе нз Маниле, да американска
војска, којој јо било иарефено да иде
протнв бунтовника, нијо хтјела извршитн ту народбу. Усљед тога нарефено је свој амернканској војсци да
се прикупи у Маннлн, што значи да
Цстињс, 15 јануара 1899.
Послијо протрпљеног дипломат- се положај сматра врло озбиљнпјем.
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ипак амернканска влада као да
ског пораза у питању Фашоде, у
Званичнијех Листова.
француској штампи појављујо се по но намјерава уступнти. Пресндонт
који глас за приближење с ГБемачком. Мак-Кннлеј и републиканска странка,
Тако је паришки „Фигаро“ донио која је у већини у парламенту, убјеДВОРСКЕ И ДИП/10МАТСКЕ ВИЈЕСТИ
члаиак, који тврди, да изазивајући фени су у правплности своје завојеначин дјеловања Инглеске према вачке нолнтике. Та се полнтнка пзра— Г. пук. Машин, изванредни
Француској не налази одобравању у жава не само ријечима него и дјеГБемачкој, која се убпједнла, да она лима: установљењем постојапе војске
посланик србијски иа Цетињу, отпуноће нпшта добити од безграничног н колонијалне владе. Држава, која
товао јо са фамилнјом у Дубровнпк.
развијања пиглеске моћи. По том јо бпла нокад инглеском колонијом,
чланку, Цар Вплхем ватрено жудн, сада сама осннва колоннје, узимљући
да колико се може омокша садашња на себе не малу одговорност.
ПОЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД.
„Петрсоградске Вједомости" до- неопредјељена уздржаност односа изОпозиција, то јест домократска
носе значајјан чланак под насловом међу Француске и ГБемачко, што со странка до сада је веома слабо воје1 ЦУАЊ&, 'Гб 'ДНУ/Уфа.
Уочи кондреренције за мир, у ком се може постићи путем СЋбфААужа ТТЈУ њомачком сабору држао јо тумачн овај руски продлог, који по- међу Верлина и Париза, ако ће и у али посљеднн догафајп на Филипннратнн министар гонорал Гослар бо- казује иуш к установљењу начела колоиијалннјем питањима. На то опа- скијем острвнма дају јој новода да
сједу у препоруку новог војеног права гг правице, на којима се оснива жа „Н. Времја“, да ово извјешће јачу борбу поводо против нолитпке,
закона, која со но слаже са миро- ираво обвзбјеђењв држава и добросшање неће бити угодно инглеској пу- која се но слажо са традицпјама Сјељубивпјом тоном нрестоне босједо народа, супрот оие воћ иавикиуто' блицп, које, да стави границу иигле- дињеппјох Држава, као демократске
Цара Вилхелма. Петроградски ли- мнслп, да со могу урефивати својо скијем захтјевима, и има сврху, да ропублике. Но вођа демократа Брастови обратили су особиту пажњу ствари само огњем и мачем. „Велику покаже, да мир измефу ГБемачке и јен и његови другови иашли су опотој бесједи ратнога министра, и „Н. одговорност узеће иа себо државе, Француске не зависи од Инглеске. зицпју у својој странци. То је једна
Времја11 говороћи о њој, овако на- , ако се не узкористују иаступившом „Далекијех посљеднца за јевропски фракција домократско странке, која
ставља : „Пошто су нротивници но- ј свјетлости, и ако се но одваже нели- континеит — наставља „Н. Времја“ располаже воликпјом каниталима и
вога војенога закона у рајхстагу цемјерно одазвати се великодушиом — ми нећемо изводити из саонште- чврстом организацијом, и која се не
ималп употребпти у својијем аргу- и спасоиосном иозиву иајсилнијог ња француског листа: сфвра прак- обзире на начела п традицпје, него
монтима и манифест мпра руског Цара, који је јасно казао, у чему се тичке политике, коју обухваћа то са- на новчану добит.
Цара, то их је генорал Гослар хтпо састоји највиша дужност свијех др- општење, у ствари је врло уска. За
ГПто је варварска пшањска уппредупредити, споменувши тај ма- жава. ПредстојеКе грозне туче, ако се ' ГБемачку, која ступа у свјетско су- рава изазвала устанак, можо со ранифест. Ипак се иама чини, да не усиије разагнати их, могу се обо- ] парништво са Ииглеском, али која зумјети; али како да со растумачп,
ратни министар Цара Вилхелма ни- рити са свијем теретом на оне, који I се у исто доба стара да ограничи пгго је становништво Филипинскијех
је имао повода да стави велико- се не одазову срцем на срдачнн иозив ј област политичког трвења с њом, острва исто тако устало и против
душну и иесебичпу шшцијативу рускога Цара... Исказујућн ове мнсли, иаравно су корисно све нропреке, културне амориканско управе, која
рускога Цара у свезу са бројнијом ми очекујомо, при владајућијем сада које би Инглеска срела у колијалној им је припомогла да стресу са собе
појачавањом њемачке војско, као појмовима о мефусобнијем односнма политици, пошто је ГБемачка готова шпањски јарам? У Ило-Ило, главном
што је то он учииио. Ако браниоц народа, односима, који искључују све насљедница за инглеске ијаце. Али цонтру устанка, није се нашла тивојеног закона изводи из руског ма- осјећаје, да ће оне бити сматране тој нстој Њемачкој иије корисно сво, пографија, која би со усудила, да
иифеста јамство дугогодишњој бозо- као платонска расуфивања, и да ми ] што би озбиљно поткопало не само штампа манифест Мак-Киилоја, тако
пасности ГБемачке одстрапе Русије, остајомо у области жеља, које сви силу него и углед Инглеске у сфери да га је тробало штампати на аменије лако разумјоти, за што му је дијоло, и ио долазимо до инкаквог ; јевропске политико, пошто је ту Ин- риканском броду. Тај со манифест
требало доказивати, да иарод, који практичног закључка, иити да поку- глеска у стварп јодини угледии савез- излагао јавиом исмијавању. Америне подржава своју ратну силу па шавамо показатн исхода из лабиринта ! ник ТБомачке у случају каква заплета. канско страже у овом граду биле
иотребитој му висини, силазн са неизбјежнијох потегакоћа, с којнма Зпачај Инглеско за ГБемачку у том су поубијане. Држало се да ће геневрха, иа који се узвисио. Оио, к чему ће се морати сријетати чланови I смислу узрастао је особито од како рал Милер са својом војском угутежи Русија, с тијем иема ништа конфероицнје. Ми то ннјесмо нп по- јо Француска тако отвореио и тако шити ту побуну, али мјосго тога,
опћога. Тпче се, као што је то воћ кушавали, иего у иопосној свнјестн ! успјешно отргла Италнју од тројнога добио јо народбу да се повучо у
иотпуно разјасњеио, опћег заустав- да прниадамо народу, чији јо Цар ! савеза, у комје Њемачка намјорава за- Манилу.
љања страшно скуног наоружавања, дао у нашем суровом впјеку жољеза мијенитн Турском. Тај узајамни полоК томе се говори, да шнањска
н за то ниједиа држава, која се са- н крвп још нечувоии примјер кро- жај јевропекијех држава сам одрефује, влада намјорава продати Маријапско
гласпла са рускнјем нродлогом, ие : тости, јасном рпјочп објавпвши сви- ] што се може очекивати од ГБемачко н Каролииске острве. Разумије со да
можо бптп укорена, да не подржава јету своју намјеру да ограиичи власт у смислу ирактичкнјех корака у но- би со нашло куиаца, али отуда могу
својо ратне сило иа иотробптој вн- грубо сило, ми смо рускп иублицисти литпцн, одиосио обуздавања инглес- настати озбиљни неспоразуми измођу
сиии. На рускп предлог одазвали су ј дужни све чешћо говорптп о зиачају кијех захтјева. Њемачкој треба дати колонијалнијех држава. Шпањска има
се Цар Вилхелм и њемачка влада, предстојећо конференције н потроби сво, како ову ријеч схваћају руко- нраво да ирода, али ко има одважиобар спољашно, иотпунијем саучош- да њенн чланови ириступе к послу ! водитељи њезине политике, да би се сти да их купи? А, ако је Шнањска
ћем. ЈБемачка је сагласпа са свијем ] не нначе, него нскроно дијелећи ви- она могла ријешити у дапашњем ријешила да то учини, као шго је
осталијем јевронскијем државама да соке побудо његовог покретача. И ноложају да припомогно ослабити сва прилика да јесте, она ће и
се занима пптањем о сродствима ј тада ће се практпчкп исход из иотеш- Инглеску. Ипак, осим сфере прак- наћи одважнијех купаца, али отуда
опћег обустављања даљег наоружа- I коћа, којо ствара савременп међуна- тнке, у полптнци игра огромну улогу настаје ново питање, којо је у стању
вања. Са том готовости ратии закон, родни живот, сам собом ноказати; од- и сами тон узајампијех одиоса, и да доведо до сукоба заииторосираие
који је браиио генерал Гослар, нема рицајући се од обичног узајамног не- данашњн узајамни положај ЈБомачке државе.
никакве свезе. Вројно појачавање повјерења, проставници јевропскнјох и Француске, треба признати, тако
Тако њешто нобупа па Филињемачке војско унутрашњи јо носао држава н нехотнцо ће раширити евсплоатирају инглески политичари, пинскијем острвима, њошто иамјера
њемачко царевипе, и шћаше љепше оквнро програма, м мирно Кв иовести који долазо до ирнјетњо ратом, због ГПнањско да прода Маријаиско и
и приличније бити да се ту није ријеч о онијсм бонијем мјеетима јев- , питања најмањог зиачаја, да је у том Каролииске осгрве, могу лако повући
спомпњала мнрољубпва руска пнп- роиекс иолитакс, о онијсм горуКајем, смислу за Фраицуску врло вангно за собом озбиљннјох носљедица.

цјатива. Рајхстаг и без тога, како
нзгледа, расцоложеи је у корпст војоног закоиа , а пзјаве опозицпје чино
се н чшшћо' со вишо ради форме, са
увјероњом, ;да пх већнна парламента
неће уважитп. Војска ће бити бројио
појачана ие иа скокове, како је разјаснио гоне»рал Гослар, иего систематскијем ]развојом ратиијех сила.
Ако иовп колосални расходи, којп се
за то захтјењају, но узномирују ни
владу ни шарламеиат — то јо њнхов
посао н св1п нриговорн са стране
били би сасвијем безуспјешни. Такав
обрт догађ&ја као факт, иаравно,
може бити узет као противнн одговор на русжи прелог, али одговор
који ништах не доказује у смислу
оијено свјет<ске важиости корака, којп
је учинио рускн Цар, и нама се чини,
да је од свтјех најближијех савјетника 11,ара ТВилхелма ратни министар
иајмање комшотентан у тој оцјени.“
„Н. Времјач; завршује, да нема повода мислвдти да ћо се Њемачка
удаљити од учешћа у мефународној
конференцигји, коју је Русија иредложила, а то је довољно да се не иреувелпчава зиачај поменуте босјсдо
генерала Бослара.

НАРОДНА

Мучви народни живот, који се
развнјао у нашијем гора.ма кроз ово
двјести година под Владаоцима из
Кућо Петровић—Његоша, народно
постојанство у тој муци и народна
вјера у идеале, који су постојано
руководили наше Господаре, будили
су народне наде у васцијелом осталом потлаченом Српству, које су
га тјешиле и кријопиле.
Отуда су нас вазда храбрило и
подржавале симиатијо из цијелог
Сриства преко пароднијех избраника управо од Доситија, од како се
ночола наново ширити српска књига.
И те су симпатијо сасвијем наравно.
Племенито срцо не можо угушити
своје симиатијо ни прома туђинцу
који тожн к једној светој цпјол.и; а
када тежи још постојано и у јуначкој муци, те симпатије морају све
В1нпо расти н јачати, што јо мука
већа, што је постојанство чвршће.

Д 0 п и с и.

Те братске симпатије храбре пас
и подржавају једнако преко пезависнијох српскијох листова
у иркос
најновпјег заузимања с непријатељске п с пздајничке стране да со народна свнјест помути.

Ево како умјерени
„Браннк“
завршујо свој преглод стања српскога народа почетком ново годино: ј
Само га је густа тама од свуда обузела. / гк св једнс само странс сно ,ку с<:
М/ПИ.10СИ1 укаиујс. <‘а горостасиа . Јонћена
суице га јарко обасјава н укочене удове |
му загријсна. Црна Гора указује се сада
Српству као звнјсзда преодница; оданде ее
чују утјешне рпјечп витешког јој Госно- [
дара. којс продиру у све крајеве н падају
као мелем на тешкс ранс бједпога народа.
У Црној 1’ори рсд влада. нартајнзам јој ј
не разднре грудп. Под мудром уиравом
кпеза-ијгсника и јунака, она ее снажи, ;
наиредујс и развија на страх нрагамњ, I
јер је понггују н они којн је мрзе. Може
се рећи да је она сада прави пресгиавннк
српске народнс мис.т. Чувар и преетавник слободе п незавнсностн српске кроз
вјекове, Црна Гораје сада јсднна утјеха,
једнна нада, понос и дика рода српскога
тамо на Балкану. (Курсив и крупна слова
су „Враинкова“).
Цпјело Српство тамо
погледе упрло, вијестпма
утјехе жедну душу своју,
усаиа српскијех орп се
пјесма:

је сада своје
оданде напаја
н еа безброј
као молитва

Црна Горо, поноеито егење,
Круие ериеке ги драго камење,
Уеиомено пребелога даика,
Ког е.- сећа Србин као еанка
Црна Горо, пкездо соколова,
Да тврде су ионосне ти етене,
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КИЈЕВА.
(ПУТОШКВА ЦГТА.)

Поред живијех слпка н дубокпјех
утисака, што срнска књнжевноет пма с иута
по Русији од г. Арса Пајевића, кад н кад
се појављујо у „Браннку“ н г. др ,’Газар
Пеиадовнћ еа слнчнијем оппснма н утисцпма, које зар само Србнн пз Руспје може
еобом понпјетп.
Ми емо ланн доннјелп нашнјем чптаоцима лнјепн и научнп оиие кијевеке цркве ев. Владимпра од г. Ненадовића; па
ево доносимо 113 овогодишњег божићног
додатка „1>раннкова“ и сљедеће његове
путопнсне црге нз Кнјева.
(Бденијел Вп сте, српски чнтаоцн,
данае молнтвено расиоложепп. За то вае п
водпм најпрнје на бденнје. Д' Русији иема
јутрења, него сваке суботе држе бденпје.
У вече је н народу згоднпје да нде у
цркву. За то су н.иховс цркве увијек нуне.
Одвешћу Вас у храм сп. Владнмнра. 1Бега
знаге већ пз мог оппса од лаии.
На лијева вратбца, што еу са стране
иоред главнпх, ућнћемо као у нско иредсобље. Сад ћемо отшкринутн унхтрашња
главна врата п ступитн у храм. Бао да
смо у некп другн евнјет крочпли. Храм је
дупком пун народа. — нред олтаром ђакон
баш чита, једва догледате лпк Богородицс
внше олтара; многе свнјеће, кандила п
свјећнце проливају обилну еијетлост на
народ н пконе, што су на стубовима; а у
ниеину та свјетлост иоетенено гаене, те
ликове на таваници тајанствена тама обвнја; еа кора заиоја хор. Па мах Вас
обузме осјећање, да ете у дому. гдје Бог
жнвн. Народ без преетанка сгрујн. Једна
се струја носн налијево нут олтара II ми

и друга, којега за навијек губи. у ком
губнтку II свакп добар Црногорац удјела има.
Сјутри дан уз многобројно саучешће
нмрода, нокојник јвн самртни остатци бише
допраћени до еаборне цркве, 1)е прнјатељн
н познаници из Ријечке н Црмничке нахије похнташе да покојнику потоњу пошту
одаду и с њим се за навијек опросте. Послије ев. литургије и опијела самртни се
остатци покојннковн предадоше матерн
земљи, над којнјем је мужевићки свештеник г. Никола Данчевић изговорио сходно
надгробно слово, истакнувгаи врла и ријетка јунаштва нокојннкова. која је иочинио у току евога жнвота у свнм ратним
окршаима, борећи се за вјеру и слободу
драге нам Отаџбине; и као такав оличенн
јунак иа многобројнијема бојним пољанама
окниуоје 22 непрнјатељске главе и добио
четнри ране.
За своју храброст и за толика учињена јуиаштва биоје покојни Јоко награђен
са 6 ордена, који су красили његове мушке
прси. Слава таквоме сину домовине, и пека
му је лака црногорска земља коју је жаром
срца до нотоњег часа љубно.
— 1,

тајна, па да је еад одамо. 11 најпростији
ратар зна данас, да њиву вал.а ђубрнти.
И ето у ђубрету лежн она енага и енла.
коју земља треба.
Било би узалудно доказивати, дг
земљу ваља ђубрити, то већ свак зна. Не
Црва Горо, ноносито стеше,
мислимо ми овдје некоме еолити памет. п
Круне српске ти драго камен.е!
доказивати му оно, што и сам зна. него
Овако се завршује тај преглед
мислимо окренути говор на ону страну.
на коју слабо ко гледа. Нпје срамота. кад
свестрани и опширни.
ко игго не зна, него је грехота и срамота.
Т1 ово не пшне новинар по закад ко што не зна. а неће да пита, илп
нату него човјек из народа, г. др
ако му се каже, а он неће да ради. што
Стеван Малешевић. Хвала и призваља. Тако је и са ђубрењем њнва. Мало
пање срискијем листови.ма, који дају
је њнх. који не знају данас, да треба
израза тој народној свијести и који
њиве ђубрити, али их је много, којн то
знају, али наопако раде.
је подржавају — јер је у њој малијем
Нека ее не мнели, да се земља понародима главна снага.
правила, кад се изнесе ђубре па њиву, кад
се хоће, и кад се бацп онако нехатно.
како се хоће. II у ђубрењу њиве мора
бити знања, умјења и воље. Гдје нема
знања и воље, ту сс иросииа у лудо снага,
јер од неснретног рада и неудешеног нема
Сотонићи. 4 јануара 1899. — Прије
никакве користн.
потоњег рата Црнс Горе са Турском цаНајзгодније је ђубре шталско, јер
ревином, ностојала је у овом племеиу
тога има свугдје. Оеим шталског ђубрета
етална школа о државном трошку. Кад су
није згорег прнкупљати и остало ђубре.
све школе прекинуле рад по Црној Гори
И
оно сметишге, што се чисти метлом
узроком рата, онда је п ова. Посље рата
сваки даи и по соби, и по авлији н т. д..
постојала је у току неколико година приНАРОДНА НРИВРЕДА.
и то треба бацатп на ђубришге за њиву.
ватна школа.
Па и креч, кад се саструже са зпда, нс
Годпне 1892, у мјесецу еепгембру,
(Ћубре и ђубрење.) Кад ес сваки треба бацагн у блато, него па ђубришта,
Внсоко Миинетарство Просвјете, наредило
је. да Сотонићн и 1’лухн до пмају школу дан од нечега одузима, а никад се не јер и он је добар за ђубрење њпве.
Кад ђубре на ђубришту сагорнјева,
о државном трошку нанзмјенице ио трн домеће, мора тога нестатн, мора се псцрпстп. Па и земља, ма како јака бнла, мора оно губн доста силе, које шго се псиарава.
године. Тако је до ове године било.
У почетку ове школеке године Внеоко сваки дан све мање снаге у себн имати, а које што га кнша нсипра. Одкуд треба
што се дуже заеијева. Из зрна ишеничиог удеситн ђубришге, како ће ее игго мање
Мпннстаретво Просвјете пареднло је иреко
Главног Надзорннштва. да оба пле.чена развнЈа се клнца, а клнца ноелпје нушта спле нзгубитп.
Од оне вушкн је у иггалн. пођу човјеку
нмају заеебне школе о државном трошку, жиле у зеиљу, те из земље купи снагу,
еамо да ('отонићи одмах се заузму н па- да истјера сламку п влат. Поелије сваке сузе на очп, ко.шко је јака. Па ннје нн
чнне нову школу, јср је ирва бпла нроста жетне зсмља је слабнја, него што је бнла. за коње добро, јер пм кварп очп. Алп је
Ннје то мудроет пз наше главе, да земља н шгета, кад ее та нушкпја тако нспакућа, врло неудеена за школу.
слаби
усјевом. Зналп су то п наши етари. рава, јср је то сила, која је потребна усјеву.
Ово нлеме се заузело и па истом
те су за то остављали угар. Послије Треба наћп начина, да се она задржи у
првашњем мјесту пр шшрпло учионицу,
ђубрегу, те да је однесемо па њиву. Тако
жетве угарилн еу, па су остављалн зомљу
еамо тако епоро да ннје ни данас потпун)
не заепјану, да ее одморн. Зналп су, да ћемо доћп п до користп, а п пеће шгетиуређена.
земља нздаје заснјавањем, да слаби. па су тн коње. Најбољи је начнн, да се поспе
Нужда 11 р!)ава времена нримораш:,
те данашњим даном тек иоче ее рад у мислили, кад слабн. да је треба оставити по шталн, гдјс је вукшија, гпнс.
Нитн се може ђубре одмах извознтп
истој.
да се одморп.
Могло ее угарпти, док је бпло мање на њпву, нитп бп то ваљало. Пе бп ваљаМјеснн свештеницп V црквн држалн
невоље, па је могло бпти људнма да остав- ло, јер се не бп онако несагорјело могло
еу прнзпв св. ,1,уха на ученике. За овнм
ее 11ОШ.1О V школу. 1)0 еу оеветплп ново љају пусту земљу. Данас то не може бптн. згодно раснореднтн по њивп, те бн бнла
здање V кругу вслнког парода особпто једно. што бп нам то бпло од велике ште- н.пна мјестимнчава. Па оида не бп ваљало.
1)ачких роднтеља, којн су дошлн да чују те, а друго, гато смо сад паметнијп. па игго несагорјено ђубре нема још снаге,
пего тек сагорјевањем даје спагу. А то
„школски закон,“ ношто се инје могао знамо боље да ее иомогнемо.
Ми данас знамо у чему земља слабн, сагорјевање пшло бп иа њнвп споро, јер
нрпје држатн први скун родитељски.
иа јој за то можемо п помоћн. Човјек се нема довољно топлоте. Али, као што ннје
Лосље објашњеног „школског закона.“
данас толико довпо, да дотјерује земљу по добро ђубре. док нпје сагорјено. тако опет
држао је учитељ Марко ВукоСавовић говор
својој волш, да му родн, не оно што би не ваља, кад је нрегорјело. Најбоље је,
„о школи п њеном значају.“
До данас је учнтељ с ученпцима иа- она хтјела. иего оно, што човјек хоће. кад почнње да се раснада.
Кад се не може ђубре нзвознтп одмах,
тио под ведрим, а впше облачним небом, Проучио је п ироникнуо је човјек, шта
црие пз земље жито, да може успијевати: а и не ваља га одмах извозптн, онда мора
без икаква сажаљења.
Прпсугини.
иа шта црпе из земље кукуруз, да може бити мјеега, гдје ћемо га држатп, док му
не дође врпјеме, да се нзноси. Ннје нп то
успнјеватн : н шга црпе из земље сваки
Љуботињ, 10 Јануара 1899. г — На други усјев, да може успијевати. Па је мала вјешгнна, како ће ее смјестнги ђубрз,
26 децембра прошле год. неумнтна самртна исто тако иронпкнуо човјек, и какве снаге да стојк. док му не буде врпјеме за пзв >з.
коса укиде нам пз средпне нашег племена има земља, и која је снага п сила за коју Ко мнслн, да о томе не трзба и I мнс.штн,
доброга и храброга јунака у лицу Јока бпљку. П кад то човјек зна. онда му је тај не треба ни да нзвозн ђубрз на њнву,
Лазова Прљу, који ее родио у племену лако знати, ако му земља није за којп јер се узалуд мучи. Од ђубрчшга как> је
.Ђуботињу 28 августа 1821 год. Тај глас ; уејев, ш га јој наља додатп, па да буде емјештено, завнси н сва снага п ева спла
муњевитом се брзином пронеее кроз све { згодна п за тај усјев.
ђубрета. Ннје добро бацнги ђубре онако
.Вуботпњско илеме н за час се ележе цио
Реклп смо. да земљи взља додавати на гомплу, па га осгавитп самом ееби. За
Љуботнњ пред покојннковом кућом да врг- [ снагу коју губп жетво.м. Сад нам треба да ђубре треба да се удееп мјесго нскшано у
лијем сузама ороси евога вптешкога брата ; знамо, како се додаје та снага. И то ннје земљи. иа тако заливено и озндано, да не
Чеда твоја гв|Ц,а нвго стене '
Кад год гледве твчје стене дивне
Српско срце у Србина живне.
Па ге теши, на се ннга надом.
Твојом стеном, твојим тврдим градом.
Твојом срећом и јунаштвом диввим

СВИЈЕСТ.

ћемо за њом. Многн купују и носе у руци
свјећнцу. На лнјево прзд олтаром заегаћемо. Пред нама је мала икона божје матере — за целнвање, на налоњу н на ћилиму, а пред њоме три велнка свјећњака.
Ту евп „ностављају“ свјећнцу. Није нрплика да разгледате иконе. Али ја Вам
обраћам иажњу на ирестолну божју матер.
Прнгрлпла је Снна објема рукама к лијевом образу иа затворила очи; а Дијеге
вас гледа, као да је жпво. Да-ли и она
слуша молнтвено нјеније, — плп нам говорн: Затворите и вп очп тјелесне, а живнте само душевним очнма! Нлп нам каже:
Ја еам ту, само да 1Бега држнм, у њега
управнте иогледе своје, јер Он је ваш
живот ?
Око нас је п мушко н жзисгео. једно
норед другог п господин п нроет човјек.
Једаи је 1>ог; свн см> прзд њим једнакн.
II свп се 1>огу моле. II како се моле!
1’ле’те. ову жену. Дошла је са свјећнцом у
руцп. Прекрегнла се, метаииса, онет се
крсти, па „иосгашО свјећицу. Мало посгоја,
иа опет иа кољена. Крсти сз, метаншпе
главом до камена н шапће молигву. У тај
мах ђакон ће крупним баом: „Ангела храшггелл дунњ н тћ.тесн нашахв — Гоеподу
[ номолнмбси“ — она се нрекретн, метаниса,
а на очнма јој суза заблиста. Да-лп се
нскреност молнтве у сузе нрзлнла? Плп
јој глае шапну: услишаће ти Бог молигву!
Иостојаћемо часак, да се надишемо
умилнпм појањем. Ннје то наше пјеније.
не разумнјемо га, осим ампна н Госиодн
помилуја, иа пиак Вас заноен. уздиже.
Час загрмп? час се прелнва. и I тек се
нзгуби, — као замре, илп се чује као нз
висине, нз даљчне... Баш канда чае људч
впчу молнтву. да сс до Бога чује. час оиет
анђели еа внспне одговарају. Кад хор нз
свег гласа загрмн, душа Вам застрепи, коса
Вам се диже и као да Вас мравн поднлазе;
{ а када оиет пјесма тек двије жчце засгрујн,
[ оОузме Вас мнл,е. душа Вам се до суза раз-

{ њежи... Ви оејећате Бога, Вн опћите с Богом! У тај мах ће од олтара ир шзгласн гч:
{ „Богороднцу, матер света, у пјесмама велпчајмо“. а над олгарзм у један мхх заблнсга
[ Богороднца и полако корача — баш као
жнва! Је лп јава илп привчђење!? Рука
Вам се дпже п крсти Вас; помози Боже п
[ Мати божја, и мени грешном...! А сав народ
на кољена. Док се мало прибереге од из[ ненађења, бнће Вам јасно, да су електричне
1 лампе из нотаје у тај мах обаејале лнк
* Богородпце. Народсве још придолази. Дајмо
[ мјеста п другоме, негеа се п он пом >ли.
Пролазећн нолак) на десна врлтаоца,
око ће Вам запазнти блнзу пзласка у засебној собици канднло, гдје тајаисгвено
обасјава неку икону. То је крстионнцц а
[ икона предетавља Богојављење. Днвна пкона! Разгледајте је сјутра, кад не буде
народа. Него Вам обраћам иажњу на ндеју
[ сликареву: Јован не еипа воду на Христа,
- него га само благоспља. Хрнстос десном
руком благозивља в >ду, у коју оба гледају,
ј а лијеву руку так > држи па груди. да са
десницом чпин крзт; па онда још нешго:
Бог отац се не впди. Алп кад се загледате
у пкону, Вп чујете ЈЊегове ријечп!...
Ечо нас оиет иа свјжеем ваздуху.
Нред хра.мом двије елекгричне лампз са
висине освјетљавају нашироко простор. Небо
је ведро, плаво, — а по њему мјесец иловп
[ и неброј звјездпца еја. И ово је храм божјн!
Али у њему људп чесго п забораве на
Бога. Онамо унугра мораш да се сјегпш
{ Б >га, Ј-ер је п ваздух сам иун молнтве н
побожноетп; а „гдје ее двоје скупе у божје
; име, онде је међу њнма н еам Б >г.“
Поелнје овог бденија дуго ћеге раз[ мншљати и најпоеле изрећи: Велиј јесн,
Госноди! —Велик је рускч нарзд! Богје
с њнме. јер је и ои с Богом!
{
{
{
|Универзигет.1 Велика је знамеглтоег
Ј Кајева Универзигог. Знагча је блблиотгка

универзитегска, која је смјешгена на два
сирата у много соба. ГГмаде два одјељења:
за ђаке и за професоре. Пз нрофееорског
одјељења ђак може изваднтн књнгу и кући
ноннјети, само на преиоруку којег ир >фзсора. Мене је увео у ову библиогеку г.
нроф. Флоринскн, к )јег наш сзпјет и »знаје
и лнчно и но раду на српзкој исгорпји.
Намјерно споиињем овде оз>г тучењакг,
не ш го је зар бно љубезан спрам мене,
него што је он искрен и велнки иријагељ
Срба. Иећу егати да опнсујем лабораторије н музеје. од којнјех је лнјеп зххаошки п физнчки, еамо ћу још да споменем
ов ): Пма на универзнгегу огр >мна сала,
г,тје ее држе евечани скуиовп, „доктореки
и магистарскн диспути,“ и гдје ирофзсорн
читају лекцчје опширној иублнцп. Шта су
ти днснути? Ко хоће да носгане н. пр.
докгор, — мора осим других иснига да
напише још и какав самосгалан иаучан
рад. Кад је написао. он нодтсп Уннвзрзитету, т. ј. нрофзсорима на крпгику. II
најпослнје мора пред нубликом да „брани“
свој рад од крнтпке нрофесора. Скупи се
иублпка. а мтадн учен.ак ирочига главне
тачке, закључке св>г истраживања плн
рада. Онда се дигие један профзсор па:
ово ваља. ов> не ваља. што сге о:п узелн, а што ииете оно чнталл, за шго ста
ово нропустилн ? п т. д. Па онда другп.
н трећи профзеор. А младн човјек. п одговарај. Наравно, профзсорп већ у напријед
рнјеше, да лн је досгојан да га иризнају
за докгора п.ш не. те је такав диспут
само формалан. Ја сам слушао еам> једанпут такав диспут па н напусгио. јер сз
нишга није чуло у публици. о чему онн
тамо међу еобом зборз. Ја сам се све н
пнтао: нашто ту само публика?
А каква су опет она прздавања. шго
ирофзсори чнтају опшнриој нуб.шци? То
је тај т. з. „слободни Лицеј“ нли „слободнн Л ниверзитет“. Ко год хоће. можз да
се заннше да слуша прздавања из ма к >г

може пробити вушкија у земљу. .Ђети не
треба оставитн да ее озго ђубре суши на
ђубришту, а оздо да ее удави у вушкији.
него ее мора вушкија оздо црпсти. на пре.Јиватл озго ђубре. Још ђубре у ђубришту
треба да је набијено. да не вјетри. Из
штале треба да води један олук у ђубриште, да њиме одилази вукшија. Само треба
да је и олук озидан н заливен. да не може ■
иукшија пробнјати у земљу.
Али, ако се баш еве то тако удесп !
опет може сва мука пропастн узалудно’ '
ако се не иазп, нгга ћс се радити на њивн’
Никако не ваља, што некн пзвезу ђубре'
па побацају но н.ивн опако н гомилице.
На тај начин пропада она сила из ђубрета,
јер ђубре се ту у гомилицама распада п
вјетри. Ако се нема кад урадитп као игго
треба, а мора се од куће ђубрс извести,
онда је најбоље смјестити га на њнви на
једној гомили. добро га сабити, иа га озго
добро земљом покрити. А ако се нма кадс.
онда је најбоље, чим се ђубре нзвози на
њиву, одмах да се разастнре, па да се
заоре.
Да нешто видимо човјека, како захваћа
воду из рнјеке, па је опет ироснпа натраг,
ни посумњали не би, толнко бп нам јасно !
бнло да је луд. А ето свакн дан можемо
видијети цуно људн, да то раде. Нема
иосла који је тако узалудан кад се у не- ;
вријеме ради, као што је ратарскп. Ако се ј
н.ива не оре у врпјеме, онда је само узалудна мука орати је иошље. Ако се усјев
не посије на вријеме, не вриједи га иослије
ни сијатн. Тек, игга би неком вајдило, кад
бн тек за врнјеме жетве орао и спјао. Али ;
псто је то тако и са бубрењем. У ђубрету ,
лежи богаство, само ми треба да умијемо |
да га нзведемо. Многн људи траже зако- |
иане новце, а не знају да су тн силнн
новци скривени у ђубрету, и може их пзва- ■
дити само онај, којн је паметан, вриједан ј
и који свакн посао ради онда, кад му је ■
врнјеме.
Из „Привредника".
(Свечапост сађења дрвећа у Харкову) Друштво Јужне Русије изабрало је '
за школски празннк 9 апрнл у циљу са- I
ђења дрвећа. Тај је дан у Харкову прошле
године прослављен први нут н таква је
свечаност била прва у Русији. У Сјеверној
Америци оваке свечаности приређују се
сваке годнне и иарод их прихваћа посве
лпјепо. Свечаност сађења дрвећа у Харкову приређена је била поменутог дана у
градском парку н у њој су судјеловали
сви ученнци градских, друштвених н празннчннх школа а псго тако н гимназијски.
Сви ученнцн овог дана посаднли су у
нарку под надзором стручног лпца но једно
дрво величпне ученика, а ученицп сваке
школе, поред тога, засаднлп су на своме
одјељењу, јер су ученици разннх школа
нмали сваки за себе нарочнта одјељења, н
по једно веће дрво. На том дрвећу истакнути су нарочнтп натписи који казују:
ког је дана дрвеће иосађено п којн су
ученици пзвршили сађење. Ученика је
било на 2000. Послије свршеног сађења
дрвећа ученици су се заннмали разнпм
пграма под руководством предетавника харковског гпмнастичног друштва.
Свечаност ова приређиваће се сваке
године у Харкову одакле се мислн ноступно
заводнти и по оегалим народним школама.

предмета, а за малу плату. II онда свако
вече држи у тој сали по једаи професор
какво нрсдавање. Н. пр. професор Флорински иредаје: Историју Словена. Ја сам
се увјерио, да је у Кнјеву ирепуна та
велика сала слушалаца. и то не само, кад
се предаје исторнја, коју нпје тешко разумјети, него н. пр. и иснхололнја, анатомпја и т. д. Највише пма женскнх на
тнм прсдавањима. Јер руско женскиње
чудо много волп да учп.
Њини се ђаци са свим друкчије уппсују на Универзитет, немају „нндеска“, у
којима као код нас професори заппсују
своје биљешке о марљивоети, него све то
нма декан у својим рукама. Декан доставл>а сваком ирофесору готов спнсак ђака,
који су се уписали. да његова предавања
слушају; на крају течаја опет свакп професор подносп сипсак декану са свпма
биљешкама и ирпмједбама. Декаи оиет
саставп списак, у којем завсде све бнљешке, које су нрофесорп за сваког поједнног
ђака прнјавнлп. Дакле разлика је у
том, што код пас ђак може својнма да
покаже биљешке. за које је професор
одмах п заборавпо, чпм их је напнсао,
а код њих ђак нема игга да покаже,
али је за то професорпма нред очама сав
његов рад п живот, док је па Универзитету. Па онда, тн се лнстови п на крају,
на испнтпма прелиставају. То је дакле за
нског златна, а за неког црна књпга. Ћацп
имају своја удружења за погпору снромашних другова. Руско друштво на то
доста прнлаже. Међу ђацнма н профееорпма
опћење је просто. повјерљиво н лако. 'Баци
сви носе униформу („форму“), а професорн
долазе на предавање такођер у званнчном
фрвку за жутпм дугмегпма. ЈБинн ђацн
доста јадно жнве. Алц су вриједнн. Много
читају.
Пред 5'нпверзитетом пма повелика,
лијепа п хладовита башта Вечером врвн
ту народу. попајвше младеж мушка и жан-

Мисао о установн овакнх свечаности Примл.ена је н поздрављена од свих друштава
и представника науке како се само пожељетп може, н сви јој желе, да уроди
добрим плодом.
У осталом, да ће се ова свечаност
примити радо у Русији доказ је п тај,
што је таква свечаност прошле године
приређена у селу Ведеиском 9 маја. дакле
у доба, кад је за сађење већ касно. што
значп, да су гласп о тнм свечаностима
допрли подоцкан. али су на мах усвојени.
Ова годнна, биће у Русији н V овомс евакојако врло обилна.
Вриједно је, да о овом лијепом обичају и мп мало размислпмо а нема сумн.е
— донао би се сваком.

ДОМАЋЕ

ВИЈЕСТИ

Цетиње, 15 децембрк

ј

стру правде Лебрету, али овај, преслушавши
Барда н Лева, не даде му задовољштине,
те тако Борпер поднесе оставку. Уједно је
Кесне де Борпер у листу „Ехо де Нари“
скинуо застор са свих чнвутских маневра
у Драјхусовој стварн и пзнио све неправилности, почнњене ради тога. да се Драфус
извуче. Из те нзјаве Кесне де Џорперове
видн се, да је чак и касациони суд пао у
вигове Драјфуеове клнке. Борпер каже, да
се у Драјфусовој ствари употребљава онај
нстн маневар, којн је он, кад бјеше државни
тужилац, опазио у Панамској аферн. Драјфусов снндикт, уловивши касационн суд у
своју мрежу, хтио је да учини немогућим
Кесне де Борпера. који није нмао вол>е да
потпигае ревизију Драјфусове парнице, ннти
га је с правог пута могао да стјера ни
новац, ни пријетња, ни благ притисак.
Чифутски листови су запјенушнли
од бјесннла, те најгадније нападају Кзсне
де Борпера зато, што је ниао смјелости да
устане у обрану војске против чивутских
ујдурама. Нарочито инострани Драјфусовци
безобразно грде н руже овог одважног
Француза и проглашују га за луду! Дакле
луда је онај човјек. који устаје да брани
интерес своје отаџбине н част војске, узданице француске! Занста, само Чивути могу
тако дрски бити, јер онн и не знају, шга
је то право родољубље.
У Парнзу се оснивало друшгво француских родољуба под именом „Ба раћче
Ггапџа18е“, који броји у своје чланове најодличније људе у Француској. То друштво
хоће да сузбнје паклену апггацију драјфусовачку, која толико времена не да мнра
земљи. Родољуби францускн ое боје, да
република може доћи у опасност, ако синдикату париског обер-рабинера Задоккана
На поју- пође за руком, да ослободи Драјфуса. Ново
| Никола Стефановић.
друштво се спрема и на ту могућност.
тарје Савина дневи у Котору је сарањен
Нпко Стефановић у 52-ој годинн живота.
(Руско богатство.) Руско минпстарКао добар Србин, био је биран за начел- ство финанснја издало је књигу о пронзника которске опћине и за народног за- водњи Русије. Просјечнн извоз Русије од
ступника у далматинском сабору н био је
1885—1895 у земаљским пронзводпма био
одлнкован нашнјем Даннловијем орденом. је у вриједноети преко 466'/2 мплијона
рубаља (рубља је 1 ф. 30 н.); стоке је извеЛака му црна земља !
зено у вриједности од преко 642 милнјона.
Ако се уз зеиаљске производе рачуна осим
РАЗНЕ ВИЉЕШКЕ.
жита још н реппца. кудјеља и вртарски
производи, онда вриједност свнх производа
(Нова сензацнјау Драјфусовој стварн). у јевропској Русијп чини до 3 хиљаде
Пресједник француског суда. Ксене де милијона рубаља. Рачуна се, да у цпјелој
Борпер, дао је оставку на своје звање н Русији има на 140 милијона комада стоке,
своју оставку образложава међу оеталим од тога је 26 мил. коња. У Русији има
овнм рпјечпма: „Ја сам стари војник и више коња него игдје у другим земљама.
тешко ми пада, што се казненн сенат каса- Вриједност њихова нзносила је 1894 близу
ционог суда заборавно протнв војске у 4 мил. рубаља. Шума пма у Русији на
корист једне издајице.“ Касациони суд, 180 мплнјона десетнна, оснм тога нма у
пред којим је сада Драјфусова ствар. оте- Финској још 19 милијоиа десетина, а на
гао је ову у недоглед, н показује прнстра- Кавказу 7 милијона десегина. II у рудама
сносг у корист Драјфусову. Ксене де Бор- је Русија врло богата. Род. 1893 произвела
пер је с негодовањем видио. како касациони је у 741 рудокопу до 134 милијона пудова
судија Бар демонстративно опћи са Драј- гвожђа (пудјепреко 16 кгр.). Исте године
фусовим прнсталнцама и познатнм Пикаром, бнло је у Руснји 325 рудокопа каменог
који се најгаднијнм освадама набацује на угља, а нзвађено је из њих до 465 мп.тигенерадни штаб францурке војске. Бар је јона пудова угља. Исто тако богата је Рунаређивао, да се Пикару, којн је још зато- сија у рудокопнма соли. У Јевр >пн треба
ченнк, кад је морао чекати на преслушање годишње свзга око 350 мпл. пудова солн,
донесу свакојаке понуде: ђжоније па и а сам руски рудокоп у Илезу даје преко
грог. Кад је Кесне де Борпер изнио своје 100 мнлијона пудова, но то још није најирнговоре нредсједнику сенага Леву, овај већи рускн рудокоп соли. Б »гатств > Руснје
га је напао. Борпер се онда потужи мини- с каменнм уљем (нафтом, петролеумом)

| | Капетан Марко Ђурковић. | Уочн
;
■ Савинадневи умро је у Боки г. Марко 'Бур! ковпћ. познати ватренп Србнн. у својо;
92-гој годинн жнвота. Ову лнјепу старост
, доживио је вазда здрав и свеж душом и
; тијелом. Добпвши васпитање код свог
стрица Стевана трговца у Тријесту. гдје
је онда срнска колонија била у најљетпем
свом цвпјету, одаде се иоморству, V ком су
! онда Бокељи ирвенетво нмали, те је онда
и Бока ироцвјетала и народннјем благостањем, и људима. смјелијем поморцпма.
Капетан на броду живот је свој проводио
као мали суверен, обнлазећп највнша свјетска иристаништа свјетски се образовао,
борећи се но мору олујама, пролазио је
највншу школу човјештва и јунагатва, нз
које је излазио човјек свијестан, отворен,
смион н добродјетелан. Таквијех је људи
бпла нуна Бока, а међу њнма је капетан
Марко заузимао угледно мјесто. Као такав
он је уживао оиште поштовање у цпјелој
Боки. Ненмајућп порода, пошћерно је једну
сестричну своје госпође. и васпитавши је
у овдјешњем дјевојачком институту, удаде
је за г. С. Ђурковића. данашњег адјутанта
' Њ. В. Господара, н тако је уживао и у
фамилијарној срећи.
На глас о његовој смрти Њ. В. Господар изразио је телеграфом фамилији
ожалошћеној своје саучешће; такођер јој
је уирављено внше телеграфа с Цетиња,
гдје је покојник оставио доста пријатеља
н познаника. А родно му мјесто Рисан са
преставницима из цијеле Боке одали су му
јучер као једноме од најугледнијех Бокеља,
при погребу код парохијалне јошичке цркве
св. Недјеље, дужну посљедњу пошту.
Покој његовој души српској ’.

(Савиндан.) На Савии-дан била је у
манастирској црквп архијерејска литургија,
којој су присуствовали 1Б. В. Господар и
Њ. С. Књаз Мирко са државнијем великодостојннцима. ГГослнје литургије било је
водоосвећење у мјесној основној школп,
које је нзвршио цетињскн прото г. К.
Матановић. ГГза водоосвећења ученици мушки и женски нјевали су и декламирали
разне пјесме у присуству г. вој. Сима Поновића министра просвјеге п друге господе.
У вечер је бнла забава у Зетском Дому,
коју су приредила наша друштва Читаонице и Горског Внјенца. Оснм пјевања и
декламовања, наиш дилетантп су одчграли
Стерпјин весели позоришни комад „Лажа
и паралажа.“ За тијем је слиједила игранка.
Забаву су увеличали својијем присуством
Њ. В. Господар и Њ. С. Књаз Мнрко. ј
Кућа је бпла нуна, а ред н расположење ;
најбоље.

(Српска Ки.ижевна Задруга.)

Код г. проф. Калуђеровића, овдашљег повјереника „Срнске књиж. Задруге“ уписали су со до сад сљедећи члаиови:
Оснпвачи Срп. Књнж Задруге.
Њ. В. Мнтрополит Мптрофан, Вој.
Божо Петровић. Предс. Држ. Савјета ; Вој.
Гавро Вуковнћ, мннистар иност. дјела;
Вој. Спмо Поповпћ. минпстар просвјете;
Библнот. Богосл-Учитељске Школе ; Васо
Пинер, трговац; Илија Вулетић, секрет.
мнн. нностр. дјела; Ћуро ГГоповпћ, гл. шк. !
надзорннк: Павле Вујисић, секр. Вел. Суда ;
Милован Џаковић, окруж кан. Подгорица ;
Јевто Петковић, секретар Мин. Ун. Д јела:
Павле Пламенац, поручик; Јован ЈБзпава,
управ. гимназије и богоел.-учиг. школе; Иво
'Буровић, капетан; Јово Ковачевић. Солун; ■
Сгево Вујановпћ, телеграфпст, Подгорица. ■
Улагачи:
г. Вуко Вулетић; г. Кап. Сгево Раич- I
ковић; г. Др. Ђорђе Марић; г. Ђуро
Андрић; г. Иво Шутов ГГеровић; г. Вељко Поповић, ученпк IV. раз. гим.

ска. Кад станете пред Универзитет па
погледате у ту башгу, видјећете, гдје се
на срединп исте издиже скоро као универзнтетско здање високи споменнк. То је
споменик цару Нпколају 1. Постоље је од
црног мрамора, а на четири стране стоји
по табла од гвожђа, на којпма је салнвена
слика Унпверзнтета, I. Гнмназије, ланчаног
моста II још неког јавног звања. Све је то
Николај I. дао подигнутп. За то му је
„Кијев п подпга“ овакав сиоменик. Вечером
освјетљавају споменик и башту четири велпка електрпчна свећњака. Овако нмпозаитног споменика ријетко ћеге гдје вндјети.

(Лаврина гостионица) Ово је она
Кијево-Печерска Лавра, коју всћ зиате нз
лнјепог описа г. Пајевића. Дошавшп ове
годпне у Кпјев, ја сам одсијо у манастирској гостионицн, док у вароши стаи не
нађем. Од стапице до Лавре тако је далеко,
да већ рекох, овај пзвошчпк мене канда
натраг кућп возп. Ове гостионнце бпће да
је манасгпр, понајвише, радн богомољаца
подпгао. Алн може свако одсјестн, ннтн га
нптају, каквим је послом дошао. Шга впше
н н илате не траже, него шта ко хоће да
„заппше“ манастиру. Одмах иорсд капнје
нма мало здање. Ту је унрава гостноннце,
звање, у ком су љубазни н услужнп калуђерн н монасн чиновннцн. Ту се човјек
јавн. ту му узму насош. ту му одреде собу
ту ће п инсма добнјати, ту ће се нсппсатп,
кад пође, н ту ће „записати“ маиастиру,
колико хоће. У тој једној авлпји нма некпх
пет велнкпх трокатннх кућа. то су гостионнце. Имаде ту још н другнх мањих
здања за домазлук, а п > средннп авлпје
пма дашчара, нред којом сгоје столови
размјештенн, за којима вндјех неке људе
гдје пију чај. Ов > ће бити нека кујна н
трпезарија за сгранце

Има о,тјељења бољих и лоишјнх, алп
свугдје је врло просто урзђење. Оснм кре-

вета, стола, столице, умнваоника и рафа за
хаљине, нема другог намјешгаја; а света
икона у углу је једини украе собе. И послуга је лоша. Служе или неки млади
монасп (непосвећена лица!) нлп неке сгарије жене, које су и саме ту из побожносги н нз милостиње. И онн н ове или
нмају какав душевни недостатак, нли какав тјелесни недуг. Звонцета нема, него,
ако ти треба, силазн са спратд доље, да га
нађеш! Јевропеки човјек се ондје не може
добро осјећатн. Руснма све то не смета,
јер се они не стнде н сами послужити.
Ако сге гладни можете п јела добитп.
Монах вам у собу донесе. Све је добро п
јсвтипо, алн најбоље прнја онај квас. Ја
не знам нријатнијег, јевтпнијег п здравнјег пнћа од руског кваса.
Само је непријатно, шго сва гостноница као да се осјећа на тај квас. 5 вјерио сам се поелије да је за цио Госпојинскп пост један п нстп ред јела у ходнику виспо: боршч, риба и каш I. Оно биће,
да опп рачунају, да госг неће дуго засјести. Према тој потребп канда је и све
удобств > у гостионици удешено. Него нмају те гостионпце н својих пријатних страна. Онај мир и тншина, да се човјек од
пута одмори! Онај свјежи ваздух н дивни
пзглед! А за руск >г човјека п светпња!...
Док вам јело донесу нрочитајте ону хартијицу изнад кревета: управа манастира
опомнње, да чувате џепове, особито у цркви, кад је гунгула. Можете прочитати и
у ходнпку опај велики лпсг, на ком је
наштампан ред богослужења преко цнјеле
године за свих десет цркава, к >је Лавру
сачињавају. Па тек п >гледајте кроз прозор! Са лијева се внди главни храм са
оннм велики.м звоником н манастпрзким
ћелијама; тај главни дио Лавре је опкол>ен заеебним зидом. Пред вама н инже
вас све су башге, воћњацп, шума, у којима се внде разна здања и цркве. Ечо ондје
су свете пешгере. А под бријегом ширжи

Дњепар, за којим у недоглед простире
равница, шумом обрасла и селпма засијана.
То је козачка крајина, за коју Шевченко
пј е в а :
„В УкраКни..... —
Там широко, тамв ввсело
Од крзго до крак>,
Днипрв шмрокиК — море,
С гет. и степв. ..
Там|, роди.хаст,, гарцкхвала
Козацкоаи вола;
Тамх. шлвхтло, татарамм
Засивала полв ‘...

И гледајући на јасном дану овај диван видик, чисто да новјерујвш т >м малоруском пјеснику, кад каже: нема љепшзга
у Бога него „Диинрв и наша краина“!
Ал’ тек како је тајансгвзно ту ноћу! Ак >
од куће нпјесте прпвикли на тврду постељу, дуго нећете моћн да прзкинете
мнслп о свеиу, шго сге у Лаврн видјели,
а мјесец кр>з проззр ће Вам још помоћи
да мислпма залугате још кроз оне свзте
нешгерз у њнхну прошлост. Из тнх мисли
тргнуће Вхс нзненада клепало. То стражгр
клепа и откуцава сатз, там > дољс негдје,
гдје су пешгере. Кад један сзрши, други
прихваги. Чисто Вам дођз хладио око
срца... н као да видите оно вријеме, о ком
Шевченко пјева:
„Од Днипре мЦј, Днинр ■ шлрокмЧ та дужм.1 !
Багато тм, багх.ку, у м >рз носмвв
КозаЦ!,КО!1 Крови“...

одавно је нознато. Год. 1884 произв^а је
90 милијона пудова нафте а 1894 — 318 ;2
милијоиа. У фабрнчкнм израдама богатаЈе
Русија V тканинама. Год. 1843 имала је
ЗоО хп.-вада вретена за преднво памука. а
поједина вретена пзрађивала с\ по 1 пуд
иредива. Данас има у Русији 5 милијона
вретена, израда на сваком удвостручила се.
Вриједност свег руског пронзвода у памуку
износн око 350 милијона руба.ва. Исто
тако богата је Руснја и са нронзводом
вуне; године 1892 била је вриједност овога
производа преко 123 милијона рубал>а. Л
руским предионицама за кудјељу израђује
се годишње до 3 мпл. иудова кудјељне
пређе. Особито се разгранала у Русији
производња шећера. Од 1890—1895 обрађивано је преко 285 хиљада десетнна шећсрне репе. Просјечно је произвађано преко
295 милијона пудова, а од онога је прерађивано 90 милијона нудова. У бродаретву је учнннла Русија за посљедњих годнна силан корак у напрнјед. Год. 1895
било је у Русији 522 трговачка брода са
преко 205 хиљада тоиа и преко 2000 једрен.ача са 323 хн.паде тона. Године 1884
нмала је бродова на рпјекама 1246, а већ
1890 године 1824, а вриједност ових скочпла је од 48 милијопа рубал>а на 76 мнл.
Жељезница има Русија 35 хиљада кплометара, а године 1882 пмала је 22 хн.ваде
кплометара. Извозна трговина Русије учетвороетручила се за посљедње четнри дееетине година. Од год. 1856 60 трговачки
обрг био је па 314 милијона рубал>а, год.
1866—70 на 554 мнл., год. 1876—80 на
1054 мил., 1886 — 90 на 1090 мнл., год.
1894 на 1228 мпл. руба.ва, За иосљедн.е
четнр дееетпне година нзвоз је надмашно
увоз. У трговачком промету с Русијом, на
првом је мјесту Енглеека, за тпм ЈВемачка,
Француека, Аустро-Ј гарска. Холандија,
Сјеверна Америка п т. д. Осим евега овога,
богатство је Руеије силно н неизрецнво и
тек ће у времену којс иде, показатн своју
врпједиоет п моћ.
(Ниргиски нустара.) Русп еу нрије
30 годпна нзједнога дјела киригиске земље
образовали акмолпнску област. Она спада
у кирпгнску етеиу (пустару) п како до
сада тамо нптн је бнло какве индустрпје,
ни друмова, нп радничких руку, то су о
н.ој воднлн слабо рачуна. Алп сада кроз
њу нде челика снбирека жељезннца; варош
Петропавловск, уз којп нде гвозденп иут,
ностао је среднштем цијелог оног краја;
тамо с.у нагрнулп насељенпцп п ннчу нова
мјеста, гдје нпкада дотле нијесу впдјелн
лопате. Стоке и зкита нмалп су тамо увнјек довољно. Што се тнче ирнроднога богатства, једва се нешто вадило злата и
сребра, олова и бакра; псто тако бнло је
са сољу. А у кпригиској иустарн имају
вслпка језера са горком п кухнњском сољу,
богатн слојеви камсног угља и другнх руда.
На југу речене областн имају недпрнуте
шуме, од којнх некоје узела је држава, а
друге су дате насељеним Козацнма. Ланн
су два руска друштва: петроградско географско друштво и московско друштво љубитеља природословља, антропологпје и етнографнје. послалн у акмолинску обласг
учену експеднцију, да прегледају тамошња
језера са горком сољу. Прегледана су трн
језера: Кпзплкам, Селетпденгнз п Теке.
Највећа им дубљнна не прелазн 14 стопа,
а јазера су врло велика. У акмолинској
областп нашлп су само 300 видова растнња;
птица су нашлн око 200 вндова, мсђу којнма много рнјетких п нових. У гдјекојим
кнргнскнм језернма лежи со на дну таваном дебелнм на полак метра. За вађење
минералнога блага склопнло се у Петрограду домаће друштво са 3 мнлнона рубаља. Угаљ ће се трошнтн на снбнрској
асељезници. Друштво ће прво да почне
с вађењем угља и бакра.

КАЈИР, 10 јапуара. — Потписап јо докрот, који поставља Киченера за гувориера од Судана.
АТИНА, 11 јануара. — У Полопољозу је иотрес разрушио два
села. Не зна со јелп бнло људскијох
жртава, али јо било волико штото.
ПЕТРОГРАД, 11 јаи. — Умро
јо гонорал Анеиков, градитељ траискасннјске жољознице.
ПАРИЗ, 12 јануара. — При
расправи иностранег буџета у камари Делкас јо нзјавио, да је Француска била прва, која је прихватила
продлог о разоружању из иоштовања прома Цару воликог народа,
са којијем споразум иикад није био
савршонијн, и за то што Франауска
зиа да ои иоће од н>с шпита гражнти, што би бнло иа штоту њезипу у садашњости тако у будућноУродник: Др. Л. Томановић.

сти. Наш положај као заттитнпка
Хрисјана на Истоку није се измијенио. Измежу великијех сила неизбјежне су разлике, алн се могу
изравнатн помирљивијем духом. Министар протостира иротиву ппглеске
теорије односно Фашоде, и говорн
да је наредио евакуацију Фашоде,
! да избјегпе сукоб, који ги&агие бнти
кобан за цио свијст. (Живо одобрење.)
СТОКОЛМ, 12 јан. — Усљед
болести Краљеве. Престолонасљедник
је заузео владу као регент.
ПЕТРОГРАД, 13 јан. — Окружница, која јо предана днпломатском
тијолу односно конфоренце, предлаже
као нрограм у главномо: да со но
увеличавају ратно силе ни ратнн буџот, н евентуално да со смање; да
со забрано оксилоднрајући н други
новп ироиаласци, којн су намијењени
страшноме убијању у рату; да се
усвоји у начелу употреба факулта: тивног арбитража. Сва питања односно политичкијок одиоса држава,
и стања ствари утврђоног уговорима
нмају бити искључона из одлука
конференције.
АТИНА, 13 јануара. — Погрес
се поиавља, алн слабијо, само у Пелопонозу. Највишоје иострадао округ
Кипаризије, гдјс је 5 сола сасвијом
уништено.
ПАРИЗ, 14 јануара. — При
раснравп унутрашњог буџета, Дшш
је одбио социалистичкп продлог, да
со укино кроднт за подпрефектс, н
ставио је питање повјерења. Предлог
јо одбијон са 306 против 199 гласова.
БЕРЛИН, 14 јануара. — Рајхстаг јо примио иредлог центрума
односно укидања закона прогив јозунта.
ПЕТРОГРАД, 14 јануара. — На
аргументирање ииглеске штампе, да
бп Руснја пмала датп примјор смањујућп ратне сило сухозомно и поморско
прнјо конфоронцијо за разоружање,
„Жур. до Потрс.“ одговара, да Русија но може смањитп својо ратно
силе, док нх друге волеснло увећавају. Руспја жели да ово стањо простапе. Очекивати је да ћо пнтересп
народнн н здрави разум побјодптн
сво пропреко, којо стоје па пут
оствароњу руског продлога.
МАДРИД, 15 јануара. — На
Фплшншама јо проглашепа ропублпка. Конгрос у Малолосу овласгно
јо Агвнналда да објавп рат Америриканцима.
БЕЧ, 16 јануара. — Франц Јосиф учннио јо посјету њемачком послапику Ајлонбургу поводом рођепдана Цара Вплхолма. Усл>од корото
пијо био гала-днно.
БЕРЛИН, 16 јапуара. — Цар јо
одликовао руског посланпка Остонсакона ордопом Црног Орла.

За Црну Гору на годипу 4 фор.
За Аустро-Угарску, Босну и ХерцеГОВИну на годину 6 фор.
За све остало земље годишње
20 франака у злату.
„Иросвјета“ стоји: за I Хрну
Гору на годину 2 фор.
За све остале зомљо па годпну
3 фиорина.
Претплата се може слатн и у
полугодишњим и тромјесочним роковима по ролативиој цијени.
Цетииње, 29 дец. 1898. год.
Из Канцеларије К. Ц. Министарства
Просвјете и Цркв. Послова.
Напомена. Прве бројеве „Гласл
Црногорца^ и „ Просвјстс1,1 шаљемо
свијема старијем претплатницима.

Ко жели и даље примати ^Глас
Црногорца1,1, и „Просвјсту^ нека одмах
пошаље нову претплату, у противном
случају — ко год се на вријеме не
јави с новом претплатом — свакоме
ће се, без разлике, лист обуставити.
АДМИНИСТРАЦИЈА

Званичнијех Листова.
0 В Ј А В А.
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ПОЗИБ НАПРЕТПЛАТУ.

По народби г. Министра Лросвјстс и Црквених Послова од 29. доцомбра ове годино БроЈ' 1239. досадашња администрација зваиичпих !
листова нролази од пово године у
руко овд. Прве Н. Ц. Повл. Књижаре !
II. М. Па/Јуђеровића, која ћо посредно и нопосредпо прнмати нретплату на „Глас Црногорца« и „ПроСВЈету“ за ндућу годипу.
По пстој народби „Глас Црпогорца“ н „11росвјета“ иоћо со никомо слати, ко се на вријемо но јави
својом претплатом.
Протилату примају за Црну
Гору: свс иоштс и К. Ц. Повл. Књижара П. М. Калуђеровића; за иностранство: Прва К. Ц. Повл. Књижара
П. М. Калуђеровића (СеИГдпе, Моп1бпе^го), г. Перо Рамадановић К. Ц.
агонт у Котору (СаИаго, БаћпаНеп) и
г. Мита Стајић књижар у Биограду
(Вс1дгчк1е, 8ег1не).

„Глас Црногорца“ стоји:

Возна понгга полази сваки дан од
Цотиња за Котор у подно — осим:
сриједе кога даиа полази у 8 сати у
јутро и стижо у Котор у 2 сата по
подпо, нма возо са брзовозппм паробродом Унгар.-Хрв. Друштва којн иолази исти дан у 3 сата по нодпо из
Котора за Рпјоку (Фјумо) н осим
исгика ког даиа полазн у 7 сати
пријо нодпо и стнже у Котор у 1
сат по подне, има всзе са брзовозним
парабродом Лојидовог Друнггва, којн
полази псти дан у 2 */2 сата по подне
из Котора за Трст.
Из Которгг за Цотиње возна
пошта полази сваког дана у 5 сати
у јутро и стиже иа Цетнње у 11
сати нрнјо нодне.
Из Цсгииња за Подгорицу нолазп свакп дан у 12 сати па нодно и
стнжо у Подгорнцу у 6 сати по
подно.
Из Подгорицс за Цетињо полази
сваки дан у 8 сати у јутро и стнжо
на I ђетиње у 2 сата посл>о подне.
Из Подгорицс за Никшиће полазн
сваки дан у 8 сати у јутро н стиже
у Никшиће у 2 сата ио нодно.
Из ПикгииКа за Подгорпцу полазн свакн дап у 12 сатн на подпо,
стиже у Подгорпцу 6 сати по подно.
С Пристана за Бар полази свакп
други дап (иочовши па 1 јапуара
ов. год.) у 6 сати прије подпе, долази у Бар у 63/4, полази из Бара
за Вир у исте даио у 7 сати прије
иодне, долази на Вир у 12 сати на
подне.
С Вира за Вир иолази свакп
други дан (почевши на 2 јануара
ов. год.) у 6 сати прије подна, долази у Бар у 11 сати, а полази за
Пристан у нсте дапо у 11 ’/4 сата
пријо нодне, долази на Присган у
12 сатн па нодпе, осим нођол>ом и
уторннком (у коЈ-е дано има везе са
парабродом Даницом), нолази с Вира
у 9 сатн нрод подно и стиже на
Прпстан у 3 сата посљо нодпе.
Цетињс, 13 јапуара 1899.

У п р а в а
Књ. Цр. Пошта и Телеграфа.
Напомена.
Пароброд Лојдовог друштва полази
из Котора за Бар сваког понеђелника у 5
сати нз јутра, долази у Бар у 10, полази
за Улцињ у 111/2 пРеД подне н продужује
за Крф, дотичућн: Медоу, Драч и Валону,
а у повратку нз Крфа долазн у Улцињ
еваке суботе у 4 еата нз јутра, полази за
Бар у 6, а нз Бара за Котор у 10 пред

0 Б Ј А В А.
Овијем се износе на јавну продају до 15 фебруара оне године трн
једно катно куће у овој варошн
Митра Стапкова Томовпћа овд. становиика за измир њоговнх дугова.
Кућо постоје: двпјо једна до
друге па угао улице Иван-Богово
које су биле Бута Момовића, а трећа у лшшју улицо ирод Блашком
црквом.
Ко би желио купитн номенуте
куће нека со пријави 15 фебруара
ове године овој унрави, којога ћо
се дана дати понудиоцу највише
цијене.
Број 53.
Цстињс, 15 Јануара 1899.
УПРАВА ВАРОШИ ЦЕТШБА.

(1-5)
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Погато се није нико пријавио
да купи трговину Николе Матановића овд. трговца, ирома објавп ове
Управо од 10. Доцембра прошло год.
Број 2311 проко „Еласа Црногорца“
у 50 и 51 броју, то со ионово ирема народбп Књаж. Великог Суда од
5. овог мјесоца Број 1074—IV—
1897—344. чини на знање свијом
опијома који бн жељелп кушгги цијолу робу или иа појодиностима као
и повјеритељи нстог Матановића да
прнсуствују па 1. Фобруара ове годино овдјо, којога ће дана бити раснродаЈ’а номонуте трговнно.
Број 26.

Цстигос, 8. Јануара 1898.
У11РАВА ВАРОШП ЦЕТПЊА.

(2-4)
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Суљо Османагпћ овдашњн трговац изишао јо прозадужон — усљод
тога ио народбн овдашњег Књаж.
окр. суда број 648 IV. 1898 227 од
28 ов. мј. његова палазоћа со роба којујо имао у бутнгу, секвестрирана и
продата па јавпом пиканту; а у
нсто вријоме јављено је управп вароши Подгорица те јо тамошње њогово имањо изношоно на продају.
Зато со позивају свн његови иовјорнтољп којнЈО.ма дугујо рочони Османагић са чистим доказнма од кад и
колико комо дугујо да со ирпјавн
потппсатој уирави до 1. Марта идућо
1899, ко со пе бп прнјавно до рочоног даиа, губи свако ираво за прииадајући памнр.
Рајека, 31. Децомбра 1898 год.
Број 246.
ОИШТИНСКА УНРАВА.

(2—3)

Нпкола Илнп Радуловић пз Комана, пошао јо пма већ пет година
у Цариград од тада со својој’ кућн
јављао нијо; његова јо фамилија
чула да со од назад годпну дана
налази у Бугарској ; умољава се сваки
онај, који би о истом што зпао да
достави.
Канц. Мин. Иност. Дјела.
Митар и Стеван, синови Савл,
Николина Радуловића нз Комана
пријешли су први прије чотири годино, а други о Видову-дио ово године, у Бугарску и од поласка до
сада нијесу со јављали својој’ фамилији, то усљод иодносено молбо њиховог брата Марка, умољава со свак
ко би о њима што год знао да достави
КАНЦ. КН>. МНН. „НОСТР. Д.ЈЕЛА.

! подне.

Издавалац: Државна Штамаарија.

У К. Ц. Државној Штамнарији.

