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'Г0Д1ША XVI. Ha Цетиљу, y Недјељу, 30 . Августа 1887.

Изл83и Недјељом.
* Цпјепа:

ПРНУ ГОРУ п АУ' 
Јо-УГАРСКУ (с БОС- 
fojf Н ХЕРЦЕГОВИНОМ) 
1 годику 6 на no год. 
Г*„ на четврт годнне 1 ф. 
150 новчића.

Часве остале аем.ге у  
ЈЕВРОПИ и А М Е Р П Ц П  : на 

■Ш1у 20 франака, ка по 
™,не 10 t-ранака, на ч е т- 
,рг годнне 5 4-ранака.

1JPO.I 35 .

Претлпата шаље се у 
плаћеним нисмнма неио- 
средно адмшшетрацнји -Г л .  
Дрнггорца« на Цетин.е, a 
можо се и картом у л у т - 
иицом иа пошту у  Котор. 
Доппси шиљу с<‘ уреднпт- 
тву. Гукописп се не враКају.

П 0 Ј 11TI! К II К lb II Ж Е В II 0 0 Т.
За оглаое плаћ.ч ое мд 

редн 5 новч. Зн огласе не!.е 
в на дуже вријеме мниг.

СЛУЖБЕНИ

ИРАВИЛА

ШКОЛЕ
ка

Ц Е Т И

I. ОДСЈКК.
Ошита одређења.

§• 1.
По Највишем одобрењу Његовога Височан- 

ствн Књаза осппва се на Цетињу богослзвско- 
учитељска школа. радн стручие, научие и 
впснитне спреме оннјех младића, који се желе 
посветити евештеничком или учктељском звању 
у Црној Гори.

§ •  2 .

Школа ова стојп иод окрнл.ем Његовога 
Височанства Кљаза, под духовним надзором 
лисопопреоевештеиог Митроволита Црногорског, 
а под врховиом управом књ. дрн. Миинстарсхва 
Нросвјете л Црквених Послова.

§• 3.
Школа је ова јаван државни завод црно- 

горски, у којсм сви учешиш уживају наставу 
бесилатно, по за школоваље своје дужни су у 
свему самн постаратп се.

II. ОДСЈЕК.
Учеиици.

§• 4.
| ' У школу богословско-учдтељспу прнмају се
1 они младпћп православне вјере, који су свршилл 

четир разреда ииже гимпазије и имају из четвр- 
гог разрсда свједочаиство првога реда.

. Јј \ Мшшстарство Нросвјете може, по препо- 
руцп Њ. Впсокопреосвештенства Митрополита
Црногорског, сдобритп, да се у иојединим елу- 
чајевимаЈмогу учинити изузеди од ове одредбе. 
Но у том случају има дотични положити при- 
јамни исннт из прсдмета, које означн савјет 
г>огословско-учптеЛ)Ске школе.

§. 5.
Ректор прпма и уиисује учепике у ову шко- 

зу, и то сваке годпне од 25. до 31. Августа. 
При том послу вал>а да су му иа руци остали 
учитељи.

Ко се због важннјех п оправдапијех узро- 
ка не пријави у означеио врпјемеза упис, може 
о па ириједлог сапјета те школе a no одобрељу 

Митктарства Просвјегс у течају првог лјосеца 
У завод прнмити.

§• с*
Лко бп сс број ученика one школе всома 

у.мпожио, Мипистарство Просвјете може по ире- 
моруди високопреосвештеног Митрополита Цр- 
иогорског a no саслушању еавјета те школе и 
орема стварпијем потребама и околностима др- 
кве, шполе и држиве одредиги, колпко he се 
учсвика пајвише у ову школу примитп.

§• 7.
Странци, којп одговоре захтјевпма §. 4., мо- 

П се лримити v  o b v  школу само no препоруцп 
,,И(‘окоиреосвештеног Митрополита Црногорсквг 
а с одобрењем Мппистарства Проевјете.

§• з.
Ивакн ученпк ступањсм свОјим у ову шко- 

обрсзује се. да he :

а Ј све пропиеапе часове предаваља и цр- 
пвеног богослужеља тачно похађати;

б) у свијема вјежбаљнма марљиво учество- 
ватп;

в) жељама и захтјевима учптеља у ногледу 
испуњавања школекпх п црквених дужпости 
во.ђио одзиватп се, и

г) свијем одредбама овога правилника као 
п ппаче свијем наредбама својих претпоставље- 
нпх иокоравати се.

§• 9.
Ученпци, који протпвпо дисциплипарним 

правплима раде, подвргавају се дисциплпнарвом 
поступку.

Дпсдиплпнарне казне с у :
1) опомена од учите.га;
2) укор од ректора;
3) укор пред ваставпичкнм савјетом;
4) укор од впсоконр. Мнтрополмта;
5) пријетња да ће отпуфтен бптн нз школе;
6) отпуст из школе. ј
Казна коначног отпуста из школе пма се, 

прнје извршења, подпијети на раемотрење Ми- 
нистарству Просвјете, које, по саслушању ви- 
сокопреосвештепог Митрополита, a no молби 
оних којих се тиче, може ту казну и ублажнти.

Ако којн ученпк учпни кавав тежак ирмје- 
ступ или злочипство, може га сам ректор при- 
времено од предавања удалпти.

§ . 10.

Који учепшс пзоетане од школе дуже од 
мјесец дана, а не узмогие ее д о в о .ђ п о  и з в и н и т и , 
ематра ее као да је отпуштеи из школе.

III. ОДСЈЕК.
Учите* hi.

I . 11.
У богословско-учитељској школи на Цстиљу 

раде четпри сталпа учите.ва п потребан број 
номоћиика.

Један од тијех учител>а мора битп стручно 
иедагогнјеко-дпдактнчки образован.

§ . 12.

Учптељи п помоћници морају Сити право- 
славне вјере, а могу б;;ти из оба реда: духовног 
н свјетовног. Од п>пх се тражи, да су учили 
п свршпли вшпе богословске и педагогпјско- 
дидактичке пауке, или да су практичним пастав- 
дичким дјеловашем својпм као и иа пол̂ у ду- 
ховие и школске књпжевиосхи добар глас стеклн 
ц да за православну цркву заслуга имају.

§• 13-
Учитеље и помоћипке поставжа и »мевује, 

no саслушању ректора а у споразуму са Митро- 
нолитом, Мипнстар Нросвјете.

У случају потребе могу се двије катедре 
привремено једном учител.у устуиити, или једна 
па двојнцу распоредити, а према околноетима п 
друкчије раеположеље учипити.

§• 14-
Без допуштеља ректоропог ие може се пп 

један час нредаваља иронустити. Свакп учиге.в 
и поиоћппк, у случају ма какве ирепоне,- дужаи 
је за времена учиоити пријаву ректору, који 
може отвуст па осам дапа сам, а ва д\же од 
осам дана *с одобрељем Мииистарства Нросвјете 
издатп.

Учптежи п помо1.нпци дузкнн еу у сиора- 
з\*у с ректором ностарати се око заступања 
одсутпог пм друга, а при дужем одсуству учп- 
пиће Мшшетарство Проевјете, на прпједлог 
ректоров а у епоразуму с Митрополптом, нужно 
расположење.

§. 15.
Свп учптељн и помоћшиш дужнп су свагда 

тачно и уредно држати и чувати па u одгова- 
ратп за књиге, карте, учевна средетва и т. д., 
што 1Ш се па расиоложеше а унотребу стави.

За све остало, што се у учитеха u помоћ- 
ника на сахранп не налазп, одговара н јемчн 
ректор.

§• 16.
Сви учител.п и иомоћнпци обвезапи су 

тачно по утврђепом учевпом плану и но уведе- 
ним учевницнма да предају.

Писмене понравке (коректуре) н прппреме за 
предаваља имају се ван наетавппх часова чи- 
нитп.

§. 17.
Сви учптељп и помоћиицп дужпп су пај- 

топлије потпомагати ректора у одржаљу дисци- 
нлиие, као и у свијем осталијем гранама шего- 
ве радље; нарочито нак имају евака два мје- 
сеца подносити своје разлозима ноткријепљепо 
суђење о владању^ и напредовању свакога уче- 
ника.

§. 18.
Учнтељи и помоћници састављају „савјег 

Богословско-учитељске шиоле”, у којем се пред 
мети II нослови no већинп гласова рјешавају, а 
глас је ректоров претежан при једиакој подјели 
гласова.

§• 19-
Савјет богосдовско-учнтељспе школе бира 

из своје средине пословођу на годпну дана, којп 
води заинснике сједничке, као и записник кла- 
еиФикација, п у опште ректору у писмоводству 
помаже.

§ •  20 .

Редовпе сједпиде богословско-учитељског 
еавјста држе се крајем свакога мјесеца, а осим 
тога, кад год то ректор пли већипа савјета за 
пужно нађе.

Свп учптелл! л помоћипцп дужни су у сјед- 
инде уредно долазпти; одсутни he се као изви- 
њени или пензвцњеии у записиику заби.Бежпти.

§ . 21 .

У круг пословања богословско-учитељском 
савјету спадају сви важнпјп пословн, као:

а) споразумљеље о уређељу предавања п 
поирављању истога;

б) одређеше броја и састав распореда ча- 
сова за све иоједине предмете к разреде;

в) претресање, измјсне и допупе иаставног 
плава;

г) усмене п ппсмеие одјенс;
ђ) састав правнла за владаље ученика у 

школи, дркви и друштву;
д) брига око одштег унапређеља школе;
е) изјашњеља па захтјев Минпстарства 11ро- 

свј ете;
ж) избор послово1;е, књижничара п т. д.
з) одређеље држања годишших испита ио 

разредима н предметима;
и) састав инвентара од свега шго школа 

пма крајем свакога годишљег течаја.
ј) потпомагање ректора ири уидсу ученнка 

у школу;
к) извршеље свнју одредаба, које се налазе 

у поједишш параграФима овога устројства.
Све П1то богословг-«о• учпте.гекп : " 

овим пословима уради, има иодпијетп ut " ’ " :• 
Минпстарству Ироевјете па зпаље, одпосп 
одобрење.

§. 2 2 .

Плата сваком учитељу богословско учитељ- 
ске школе на Цетшву изпоеи годишље 800 (осаи 
стотипа) Фиорина у злату.

Номоћнпци нмају за свапи седмичвн час

%

аља годишше по 00 Фпорина у партама.

§• 23.
//Који учптел. пли помоћпнк xohc своје мје- 

сто да остави. има то па три мјссеца у наирп- 
јед нрвјавпти Мшшстарству Просвјегс, које Le, 
ако се то мјеето за озпачеио врпјеие де uonyiiu,

С0



до конач.чог имеаоваља другога учитеља нди 
помоћинка у споразуму са високопреосвеште- 
ним Митрополнтом нужно рнсположеље поради 
прздапања учинити.

§• 24.
У сиоразуму са впеокопреосвештенпм Ми- 

трополитом издаће Мшшстарство Просвјете дис- 
циплинарна правила за учптеље и помоћнике ове
школе.

1у . ОДГЈЕК.

Ректор.

§• 25-
 ̂ споразуму са впсокоирсосвештеннм Ми- 

грополитом а ио Иајвишем одобрељу РБеговог 
Височанства Кљаза поставља Миниетар Про- 
| ".јете рсктора ове школе између њоннјех учи- 

или наименује једиога од учитеља заступ- 
мпком ректора, који опда ужпва сва права н 
i pnm све дужностн ректорове.

§■ 26.
Ректор непосредно управља нисолом и над- 

зирава је. Он је заетупа и с по.га и врши зва- 
и.е евоје у смислу одредаба овога устројства

самостално или у свезн са савјетом ове 
апсоле.

§■ 27.
Самостално ректор ради ове пословс:
а) сазива сједнгше школског савјета, пред- 

сједава и руководп иослове и расправе у њпма, 
и иомоћу нословођс извршује закључке шинс,
■ ;мо акопијесу иротивин прописима овога устрој- 
ства нли паредбама претпостављепих власти;

б) ирима и уштсује (уз прппомоћ учитсл.а) 
ученике у школу;

в) иосредује у службонпм пословима мсђу 
школским савјетом, д\ ховним иадзорншнтвом и 
Министарством Иросвјете;

г) пздаје учитсљнма, помоћпицпма п ученп- 
цнма отпуст, којм пе може бити дужи од осам 
дана, п заетупа е&м, или наређује којп he од 
учител.а и иомоБника заступати у предавању 
болеспог или одеутног учитеља и номоћника;

ђ) сгара се, да се одржн диоцшшша и по- 
редак у шчоли у најшнрем слислу, настојавајућп 
да се учеинци владају према свом позиву и по 
) рописаннм нравилпма, и казнећи их за неупутно 
владање опомеиом и увором;

д) осим вршеља своје учптел.сие дужпостп 
чешће полази и предавања осталијех учитеља и 
помоћпика, мотри како ови на споје часове до 
лазе, пронидава у правад и начин дредавања 
им, и иази да се сви нредмети ио учевном нлаиу 
иноуведеоим учевнпцима уз употребу учевиијех 
средетава постепено иредају и да вријеме свр- 
шују, оиомпње пх за ман.е у томе неуредности, 
г; a ueLe јавл.а Мшшстру Просвјете;

е) чува и одговара за сва пра гаколп учевиа 
срсдства, књпге и за еве имање школпно;

ж) пздаје ученидпма свједоџбе о владаљу 
л успјеху њиховом у наукама;

з) одговара у опште за извршеље свију иро- 
ппеа, којн се тичу ове школе, у колико не 
сплдају у круг пословања претпостављепијех 
власти.

п) нрима од учптел.а и цомоћипка свака 
um мјеееда извјегатаје о владашу и напредовању 
учечика, н по свршетку еваке годние подпоси 
Лннпстарству Просвјете опширан извјешта} о 
тад.у школе ио струцп зпанствсној и моралвој, 

а е особптпм обздром на взадаље н успјех упе- 
инка у иаукама, иа испуњавање дужности учи- 
телеквх и аомоћничких, на соаствеви иадзор и 
поејетс. наређегва, расноложеља п т. д.

§ 28.
Са савјстом* школскпм заједппчки при- 

паллеже ректору сви иословп, који у круг
в. '..ловања езвјета те школе саадају.

г . OJCJF.SC.
Ииетава.

§• 2».
Пастада је у оиој школп двојака: тео- 

г •’ ј (.• a а и a р акт п чн а. Једпа п друга облпеаиа 
је за све ученцке.

§• 30.
Наст.чвни течај траје трп годнле п простпре 

пл три разреда, у којпма ее ови предмети
Ui'.vaijy :

а) ошпти увод у богослипл.г;
0 1"л iiiu'm.) сглрлр и повог завјета 

хермепсагаиом ;

нј догматично п пелемичио богословље;
гј морално богословље;
ђ) пастпрско богосзивље;
д) историја правсславпе цркве у опште, a 

ерлске вародне на во ее;
е) црквепо (каноиично) правс;
ж) литургика (познавање црквенчјех обреда);
з) омилитвка с усменим и писменим вјеж- 

бањима;
») црквево-словеиски језик;
ј) руски језик;
к) дрквепо појање в иравило (типик);
л) антропологија и дијететика с кућеввим 

љекарством;
м) педагогија (теорпјска и исторпјска);
н) методика с практичвим вјежбаљем;
о) до.Ђска вривреда.

§• 31.
Наставин план, којп одређује садржину п 

обим нредмета за сваки поједвни разред, са- 
ставља савјет ове школе, и по препоруци ввсо- 
копреосвештевог Митрополита полпоси га Ми- 
ниетарству Просвјете на одобреље.

§• 32.
Шго се тиче учевиих кљига и средстава 

рјешава савјст ове школе. ГЈредмети, за које сс 
учевнидп уведу, имају зе на темељу истијех 
иредавати. Но учитељи и помоћпиди могу знат- 
иија дјела учедицима за читање врепоручпти.

§. 33.
За даље образовад>е ученика као и за ио- 

требу учитеља п помоћника постоји уза школу 
ову бпблпотека њеља, за коју савјет <iBe школе 
потпором Мвтрополије Цриогорске и Мшшстар- 
ства Нросвјете набавља стручна богословсво- 
педагошка дјела и часописе.

§• 34.
Број п распоред часова по вредметима и 

разрсдима саставља и уводи савјет богословско-
учител.сче шиоле.

§. 35.
Предавања почињу одмах послије сврше- 

ног уписиваља, дакле 1. Септембра, и трају 
неирекидио, иреко дијеле школске годпие, изу- 
зимајући вриједге о^ређспо за одмор п за пспите.

§. 36.

Школска годппа траје 10 мјесеца и то од 
1. Септембра до 1. Јула во старом календару.

§. 37.

За одмор одређују се мјеседи Јул и 
Август, а оеим тога пет даиа о Божићу, од 
Цвјетне до Томипе недјеље, четирп дапа о 
Тројвчину-дне и свп нсдјел.ии п празвичпи дапи 
као и сваки чствртак.

Ректор је овлашћен, дамолсе и ииаче, кад 
за потребно нађе, три дана у годинв за одмор 
учеппдима допуствти.

§. 38.
Сваки учител. и помоћипк нма у течају д т  

мјеееда иснитати спаког ученика најмање један 
пут и дати му одјеву, која се бнл.ежи овпјем 
биљешкама: 1 ±= одличво: 2л= врло добро;
3 —:: добро; 4-:: довОЈБИО; оггл слабо. На свр- 
шстку свака четирц мјесеца одјеиа се заводи 
у заппсппк класиФлкациовп и служн за четверо- 
мјессчии (васиљевски и ђурђевски) извјештај о 
успјеху и владању учепика, који се итље љп- 
ховијем родитељпма пли старатељпма. Нч крају 
годиштвег течаја сабирају се речене оцјене оа 
свакц иредмет посебио и дпјеле се бројем до- 
бивенијех оцјеиа. Са доб; вепијем отуда резулта- 
том сабвра ее исцитва оијена и тај збпр дпјслп 
се су два. Резултат, којп се отуда добије, jije- 
шава о преласку учеппка у старијп разред.

Којп учеиш; добије у том општем розултаТ/ 
иа тш једвог само нредмета слабу биљсшку (5), 
мора поиавл.ати пстп разрсд, ако му савјет 
школски ве дозволп да гу бижешку иомравн. 
Оии, којII по дозволи ижолскога савјета понра- 
ве слабу бил.ешку новторппм и<*пкт(;м у почетку 
иду1»е школске годипе, ирслазе у шшт разред.

Ко из два чредмета д-бије елабу бвљешку 
(5), том се ие може дозволпти да повравп бп- 
жешку, те мора иовтораватп псти разред. Лко 
и друге године, иовторавају1ш мсти разред, до- 
бије мз само једво „слабо“ (5), отиушта се вз 
школе. Псто тако лтвушта <*е пз школе п свакп 
онај, 1'ојн- нз трн ирс-.дмста кли и.; name од тра 
вредмета добкје слабу бпљсшчу 5 ;.

Ко jt; болешћу или другим којим оправ. 
ним узроком препречен био да исппту Пр[(̂  
ствује, може од ректора захтијевати, дасе пп 'СТВујС, r -----г" да ие пшИ
пусти накнадном нсииту пред савјетом ове шкоде

§. 39.

џ

Исппти учепика ове школе бивају једа
пут у годпни и то кријем мјесеца Јуна, н ЛЈ ‘; 
се јавво ио програму еастављсном од савјета 
ове школе према учевнијем предметима.

§• 40.

Испитпма нредсједава внсоконреоевеште! 
Митроиолит уз нрис/ство једнога од Миаист^Д^■ 
ства Нросвјете изаслатог иовјереника. I  ;>((£

ен|' 1
Просвјете изаслатбг повјереши 
У случају одсуства свог илн друге КаКв, * 

врепреке може високонреосвештени Митроиодц 
наименовати и пзаслатп мјесто себе на ТШ

Ј иедвх I
повјереиика евог, к о ј и  и с и и т  руководи и ucTo. I 
свагда присуотвује.

§. 41.

Но свршепнм ислитима састаје се висово-1  ̂
преосвештенн Митронолит, одн. шегов новјереЈ, лј( 
шнс, са савјетом ове школеу завршну сједнццу! \;Ш 
у којој се излажу све листе, саолушају извје!|-?'(е 
штајм учитеља п помоћпика, и но што реиточГк 
приједлоге стави, рјешава ее већниом гласовдлга
свију присутпих о нреласку учешша у етарцј■ I -ое 
разред но одредби изложеној у §. 38. *

§. 42.

Сваки учепик вма нраво, да иште евједоџбуГ 
о своме пклаеку и владмњу, а ако је нсиит ц0.1 
ложио, II о евом усијеху. Свједоџбе иотиисујеЈ 
реатор и учитељи с помоћиидима.

§• 43. | ј  ;
Ученидп, који ева трд разреда најмашс с |да' 

„довол.дпм" успјехом сврше, могу ее поставитЈ 111К01 
за учдтеље осношшх школа и рукодололгитИ в Ј |С)’с'
haKoiie и јереје евјетивдог д модашког чина у| Fe,|
Црдој Гирд. •г.рекоЈ

П . ОДСЈЕК.

|рСТВ(
нје 
»ј п 
рствс 
ето ни 
Ирствс 
till НС I 
ipiiiar« 
fOBifh ;

Врховии надзор и управа.

§. 44.

Врховии духовпи надзор над богослош 
учптељском школом на Цетпњу придада Њег 
вом Бисокопреосвсштеоству Мнтродолдту Д 
ногорском, а врховиа управа књ. црн. Мвн. 
старству Просвјете и Црквених Послова.

Према томе може виеокм\реосвдшхева Ђ 
тродолиг и Мииистар Просвјете, а могу и шЈгаиду 
сланиди љнховн у евако доба, е њиховим знЈ;ие.в у 
њем п одобрсљем, школу ову ноходитп, siperl ’гпоче; 
дати н дспнтима званично присуетвовати као| .којп 
нзјашшеља од еавјета ове школе потраживамЈу Б\

јрјлу.
§• 45.

Оспм ааведенога високопреосвештепп t  
тродолит и Мшшстар Просвјете утичу нре 
поједннијем одредбама овога устројетва на т 
развитак д нппредак ове школе

N  до

№

’»'И. ОДСЈЕК.

Заврииш Олргђењп.

§. 46.

Нромјсне (измјене и додуно) овога устр 
ства на нриједлог ректора и савјета овешк( ј 
a по саелушаљу 1Бсговог Внсокоиреосвешт  ̂
ства Мдтронолита одобрава Миндстар Иросвје 
и подноеи Њсговим Внсочаиству Књазу па Нзј 
вшиу дотврду.

§. 47.
Ого устројство важп од 1. Септембра 

no што га Његово Височадство Кшаз претход̂  
одобрд и потврди.

Цатнње, 28. Јула 1887.

Пз најзишој запсвједи Њ. 3. 
ј. ПАВЛОВИЋ.

Највишом одлуиом Својом од 27. АФ. 
1'87 Олшотволио је Његово Височапство 
одобрити и потвјрдити оеа Правила 0
ству богосдовско-учкте&ске шнола Ц ^ '

го;
"Д Др;
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Н Е Ш ЖБЕНК ДИ0.
ХБЛЕГРАЖН „ГЈАСА ЦРН0Г0РЦА“.

БРИСЕЛ, 23 Августа. — Лист 
г'=. I Д1ори вели да нема збора о томе да се 
^Жзашље руски генерал у Софију. T o 
:1(5п могло бити само онда, кад Турској 

^1вође за руком да успостави законити 
рсд ствари у Бугарској, погледом на 
цовреду берлинскога уговора.

уЖ: СОФИЈА, 23. Августа. — Миние-
Ш Таршт савјет утврдио је, да пзбори 
ђI буду 27. Септембра, а опсадно стање 

да се укине 27. Августа.
БЕРЛИН, 24. Августа. — Лист 

Бисмарков „Порд. Алг. Цтг.“ опро- 
ц{)гава впјес’1 о скорашњем састанку 
цара њемачког и руеког и изјављује 
да пе може бити збора о обнови уго- 
вора руско-љемачкога, јер таквог 

ф ј уговора и нема. Даље вели исти лист: 
пе може се извинпти Сестидност, којом 
би хтјели Орлеанци Кобурговићи да 

с]' царуше мир Јевропе својим подузећем. 
п,,''; То се подузеће не може разумјеги 

н’ако кад ее Кобург претиостави као 
„и представник политике искл>учиво ор- 

леанске. Иптереси Орлеановића ништа 
ве добијају трајшгм миром. Јеврои- 
ски рат имао би за пош.ведицу мнјену 
владавине у Француској.

% ш
I  И О .Ш Т И Ч К И  П Р Е Г Л Е Д .

Комедија у Бугарскпј траје још 
рсд! једвако, п сад су иа арену етупилн 
iy прави комедијашн, бугароки мшшстри, 
укоа који су се и до сада као регенти или 
!Ш. р о  рсгенски шегрти пграли шалс у 

Бугарекој. Оаставл>ено је дакле већ и 
ново мшшстарство бугарско, пстииа пе 
„велпко“ мшшстарство, ка<> што је же- 
:л\о прнпд Кобурговпћ, алп тек — ми- 

прт нистарство, гсакво је да је. Карактерп* * 
стичан је за дамашше околиости у Бу- 
гарској п сами пачшт, како је ово мн- 

иод1 иистарство постало. Позпато јс, да се 
iip-418 дуго није могло саставити ново ми- 

[итрчиистарство, та;;о да је већ псгчеи оча- 
чи. сааиати не само Кобурговић пего п раз- 
Послш прајатељн љегови па страпи. Ко- 

жоеи;<5ур1'овиК већ је иомшил.ао на карту 
, жшратпицу у Беч, а шегов најбољн 
пргјатељ у Нешти, такозвани ,,Лојд“, 

.. -г.сК се почео љутпти иа „омил»ене“ Бу- 
rape „који еу Кобурговића сплом до- 

; . иукли у Бугарску, па га сад оставише 
па иједнлу.11 Ту с*у сс промућурпи пу- 
г ло1ш досјстилп новој доскочпци:

? ЈПСТЛК „ШСА ЦРИ0Г0РИА“ .
рсосвач 
те!
етИ№Д 1 “

С1-: ТМОГОДИШЉИ РАД б о л н и ц е

ДАНИЛА I. 
од дра Нстрп Мнљанвћа.

(СнршетатОџ
Сад долазе дуге руорпкс о врста- 

ио болести и п.нховој бројиој честоћи, 
з броју воКпх II мањнх нзвршен х хи- 
ivpiaunx оиерацлја, мстоди оперпраша, 
iai.niy лпјечсн»а и т. д., коЈе, као су- 
шше сисцпјално не ирештампавамо. 

џ  >; гпјем се иастав т.а :
Дп виднмо сада каио стојчмо у  округ- 

iH'i цпФрпмп п да мста срашшмо са Д!'- 
фама бололаша у Србпји, као пајпрактич- 
шје.

С̂ ->'1. Смртп^с-т свију трпнаЈест сриекпх
’ KatT’E-Kinix б,’лнича 3:1 чстири годиие (др.Л. 
1 ll“ t'lKn!), cpucKst архив a a 1875 год.) ианоун 

4.87*7 ; средшв трајаље лијечења 18,59 
1Нна Ј.м̂ ушкијех Г>ол«»в. 81,94%, жен. 18,06. 

уиутр, бил. болои. 50,57 од сичљиијсх

_ jtj.' У цотпн.ској пак болнини у тпку гс 
-v' . :|м Годпиа умј>ло је свега 80. Мортплитот 

'рвм* томеДпКе само 3,7% . Сваки ја Г.о- 
у срсдн»у рд ку лcacao у шпптаљу 

->6 дапа готово подједнако као и у био- 
: ј окружпој (23.93). Дежало јс муш-

|Р З % ,  женских 17%, а рачунајући лм- 
Oj Ј'Л9т.'рнв v овс, тра;к!1Л1> јс медицинекс 

““*■ уа №1 женских.о\о/ /0'
цМ*1

76 4% мушких, a 23.6% 
s,,pypuiBnx болсстм лежало је 31,25 

сд yiivrpjiiuibnx 68,75%.
Навсдспи процсиат морта.штста чада 

iiа унутраппвс нс«a t ■'ччпс боло 
a iihiuto лппт и*1 гпф a боти,

•Јњс.
»РТ.:

оиет иа аарааие, 
eiloimi.v. парочити оисративчих 

'Сг ,с била no ouc исанатиа.

пз) Mje.iu су u раструбила ’сроз иивдде, 
Да је Русија нредложпла портп да с 
њеиим комисаром изашл>е у  Б\гарску 
п ( вога генерала Ернрота с налогом, 
да протјерзју Кобургивића. Да бл до  ̂
скочица још јаче врорадша, додаше 
како је иорта тај рускп ириједлог већ 
усвојила, те се генерал Ернрот — На- 
liibal ante portas —  надази ua гранп- 
цама Бугарске. Доскочнца је дјејство- 
вала. У вел>ем страху одмах је Кобур- 
говчћ саставио око ссбе своје људв, 
па им рекао: „или ће бити повога ми- 
нистаретва плв мено ие te  бити у Ву- 
гарској !*‘ Од страха да пе изгубе сво- 
га пљубљенога“ ккеза регентп пзабра- 
ше сеое у мшшстарство. Ва истнну, 
најлакши иосао: кад нико пс хоће, ми 
ћемо! Ново мшшстарство састав.1.е11о 
је, пма већ недјељу дана, и од то доба 
ппкаква гласа из Бугарске. Мора бити 
да је све у свом рзду и да сви др- 
жавпи точковн иду као иамазани!

♦ *
*  *

0 састашсу цара руског и њемач- 
ког много се зборило у иотоње врије- 
ме по новипама, но како сад Бпсмар- 
ков лист одрешнто вели да од тога са- 
стаака нема нпшта, вал>а да be тако и 
бити. У руским листовпма нема до ду- 
ше ни спомена пи да he га бпти нн да 

■ ие ће. Кад се ејетпмо пређашњнјех 
састанака између ова два цара, зпамо 
да се вазда све до потоњега чаеа и 
тврдило и опровргавлло. За сад је за- 
ппмљиво само толико, да су се њеки 
бечки ii пештанеки .чпстови поводом 
овпјех внјестн дали у брпгу, да се ие 
би како пореметио и разломио свора- 
зум аустро-њемачкп, јер ако би се —  
веле ти листони —  дар њемачки по- 
годио са дарем руеким, трошковп те 
логодбе де бп се могли подмпрдтд ни- 
чим другим п’ако пптересима Аустро- 
Угарске. Међу тијем већ се наводе н.е- 
ки гласовп из Њемачке, до којпјема 
Њемачка ма у чем да се иогоди с Ру- 
еијом, то не може бнтд на штету Ау- 
стро-Угарске.

# *
*

Изборп за дародну скуиштипу у 
Сриији имају се учпнлти 17 Септембра. 
0  томе је већ изпшао краљев указ. a 
сад далазимо у звапичппм „Српскнм 
Новинама“ и расппсмпдпетра унутраш- 
љих дослова, којпм се горљи указ 
спроводи и доиуњује. Знаменито је у 
том распису оио мјесто, којдм се овим 
приликом зваиично ујамчује слобода 
пзбора и које овако гласи: „Но и ако 
свп иутовн, који воде биралититу лреба 
д ч буду чистд од сваких погрешака

Ни лошп болпичви услови, ни кон- 
ституцијл болссника нели нроф. Фолкман, 
не могу служитн хирургу пао оправдањо 
за хрђав ток рапа, којв јо он проиавсо. 
Статистика но објашњапп узрико иојппа, 
него указује на пише пли мањо вјероватну 
всзу појавл. Тако ниски ироденат емртно- 
с^и за седам годни. .̂. суштаствовања нашо 
бо.ишис, нп јсдан нс.учно образован л.екар 
не he iipumie.iTH всвључпЛкОвг^вм нлн оаа- 
иом мстоду лијечења, »iiajyhn да дјело лн- 
Јочен.а болесника у јодаом нпштал.у зави- 
си и од тога, у каквим је хигијепекпм 
условима шпитаљ и издржацање болесника 
у шсму, какве су врсте болссти, каква јо 
срнједа, из које бонпди долазе н т. д.

За добар исход свију учиљепих опо- 
рација иашпх — рлзумнјвм гдје нпјс био 
метастаз неоплазме — имамо благодарити 
не рлзннјсм антисептипним завојима. Лнс- 
теровом, од еублнмата или јодоформа који 
су еамо у пе непог онерисаног и то у  пе* 
потнуности упогребљавапи, всћ највише 
незнатпој нагомиланостн и чнстом планмн- 
ском ваздуху. Ва иркјемс рата, кад је у 
болннцп Данила I. око ње нод шаторн- 
ма лежала маса болесника тифознпх, оспи- 
члких, (varioia), тсшко paiteiiux, бнло је н 
ovBimie матервјала за нечистоћу и раснро- 
стирање зпразе. И pane вјероватно иијесу 
текле добри, већ ее иешт<» „намс1>ало“, a 
многи из иарода и еад нрича, какојс Илич 
ковнк тамо негдје у ce.iv б<>ље „видао pa
ne, исго учени доктори у болнипи, гдје се 
од м а љ е и  неоиастде pane умирало, a 
пеке иак црногорски „мсднг** здравнм па 
ноге подигао, којима су -Руси “ хтјели ру- 
ку пли ногу oTcjchii*). Али lioiiiTo је нре- 
стало ванредно стање и Гм.лница спала на 
малч број бодесинка, одмах ic ншпло друк- 
чијс у iipKoc нсповолјНС оцјено с научно

3* ошптс код начгчгд народа, гтје каучча 
хедидина чстом хсччл 1 г-и а}’т, fta.ii G-ti* паа.л.1- 

t ии пра гуип.иЕЗЛ .:ПС1ti-'j .v..i a OOCv,. :o "a xj >-

или злоупотреба, — еам пкт нзбора 
треба да је пајчистији. A он ће то 
бпти ако је нзбор народнпх носданика 
слободап од свавог утпцаја, како од 
етране влаети, тако п од страпе оних, 
којп немају ираво да учеетвују при 
изборпма.

Слободап избор народштх посла- 
нпка ујачмчеи ]е сваком гласачу и по- 
вјеренику чланом 42-пм земаљског 
уетава под нријетњом казне за свако 
поетупање, које би ту слободу дово- 
дило у нитање, као што тврде одредбе 
члана 71-ог п 72-ог изборног закона.

Како је бпрање посланшса за на- 
родну скушитину једно од најсветијпх 
уетавних права грађаиа, то је жеља 
даиашње владе, да се то право грађана 
mt чпм не окрњи, већ да предстојећп 
изборц' буду иотиуно слободни, како 
би њихов резултат бпо прави израз 
вародпе вол.е.

Блада Љеговог Велпчанетва рпје- 
шила је да ту слободу нотпуно заштити 
од сваке протквзаконитости. Узевши 
на своју сакјест и одговорпост, да у 
данашњим тешким приликама зем.ве 
свим својим снлама послужи Крал.у н 
отаџбвнп, н поЈдравл.ена ири примању 
управе општим одушевљењем, — Кра- 
љева влада има повјереља у увнђавпост 
бирача и новјереника. Народу иије 
непознато да је влада, иоред оеталога, 
нримила на се да изврши и ова два 
главпа задатка: да повравп опште 
повиато поремсћепо стање нашнх фн- 
напцја, ii да, промјепом устава, оепује 
јачу коптролу народпог прсдставииштва 
над управом земал>ском, п осиажи јем- 
етва личне и нмовне бсзбједности у 
зем.вп.

Оиа је убјеђсиа, да је то жеља и 
иотреба цијеле вем.вс, и према томе се 
пада, да he народ, руковођен нскуством 
пош.ведгвих годива, изабрати за пародне 
послаиике људе, који he пајбил.с одго- 
воритп иотребама земл.е.

Са опакввм увјерењом ематрам за 
дужпост да. у духу програма дапашље 
владе, која xohe да у земл.п влада 
права уставност и закоиитоет, препо- 
ручпм свпма иолпцисквм властпма н 
поједпнпм чинопппдима, да се пикако 
не мијешају у предстојећс скупштин- 
ске изборе, да пи дјелпма ип ријечвма 
не утичу на нсход тих избора, bcIi да, 
сходио јаспим наређељима изборпог 
закова скупштинског, \г свему најтач- 

ј нпје поштују избориа лрава грађана 
ii самосталност пзбориих сдупштииа. 
На зпвршетку додајем, да he ми сваки 
чиновпнк, који буде радно иротивно 

{ овоме, најотрожпје одговаратп.11

Д О М А ћ К  В Н ЈЕ Г Т И .

1$Г.]'1П!»К. 29. Двгустп.

— У четврта!; 27 ов. м., на дав 
оевојења Пвкшића нрије деест година, 
Бог Свемогућн имао је мплист обесе- 
литп високи Владајући Дсм радоспнм 
догађајем, којн је аоткрнјепио јуинчку 
лозу свпјетлога дома кљаза Петра А. 
Карађорђевнћа. Тај дан, па 3 уре in* 
подне, Ihciba Свјетлост Књагиња Зории 
1\ирађорђевиК родила је  сина. Како у 
радости свога високог Владајућег п с 
љнм сродног свијстлог Дома Карађор- 
ђевнћа учествује цмјели народ црно- 
горски, то је п ивом прпликом, пуцља- 
вом пз пушлка, које су одјеклвале по 
ев Ј Дрпој Гори, дат јуначки пзрам 
одушевљеном вессљу иарода нашег, 
којп се од евег срца радује аежној 
младици, те је пз коријепа оца осло- 
бодиоца Србије нпкла на земљи црно- 
горској.

— Његово Височанство 1\њаз вра- 
тпо се са свијетлим синовима својпм 
у уторник џрпје цодне с Његуша на 
Цстиље.

—- Његова Нресвјетлоет, г. пра- 
бискуп Барски, 0 Милиновић, враћају- 
ћи се из Син.а сврнуо је у прошлу 
ерпједу на Цетиље и пошто је учшшо 
ноклонетвено подво])ење Његовом Вп- 
сочанству Kn.iiзу пошао је у петвртак 
иреко Котора у Бар.

—  Као владии пзасллник и у једпо 
се.чрстар прпогогор. друштва црвепог 
крста, г. др. 11. Миљапич iqienyo је у 
петак 28. о. м. па међупародну коиФе- 
рспцпју друштава прв. крста, која he 
иочети 10. Септ. у Карлсруе.

К н> и ж  е  В !! 0  с т.

п а р о д : ;а  с ј а в а

прнлпком иодизаља спошеника
ФПЛППУ ВПШЊПЋУ 

о Ееликој Госио1,и у селу Грку.

И нуче зора н осваву лпјен бчжији 
дап, д:ш ис.шке слапе пародне. кади he со 
одати иошта пидљнва генпју народа срн- 
ског, који се толшсо славп у сркским на 
родним нјесмама а ио цпјслом свијсту, 
оличен у српском гуслпру и пјеенику. неу- 
мрлом елијеицу Фнлину I3inmi.nhy. —

Тек што сунцс обасја лијецо ијестад* 
де Грк нарнјсци Босуту, nch је било пуио 
страних гоетију из свију орпских крајева, 
из Паиата, Пачке, Слалг.нпје, Хрватске, 
Далмацнје, поиосно Иосне и пезаииснсi ри. 
краљсшше. Сао је нохитало, ношсно л:е- 
љом, да пазна мјеето гдје ночивају кости 
онога, који је в;1грсном рпјечи сиојом зиао

I медпцинског глодктта исте болнпце*). За 
ј сво врнјеме од 15 Маја 1878 год., кад је 
| болница иостала сталном, па до данае, ри- 
' једак је био случај инФекцпје црвеног вје- 
■ тра (erysipelas), пијемпје, сентице.мијв пши- 
; таљеке гпнгренв и друшх не.мллнх гоетију 
| већих болпица.

Из горшег вкднмо даље, да жене у 
[ сравњењу еа л.удлма траже много мање 
I љекара м болннцу. У Црној Горм главни 
! дио до.'.кФе екоисмпје пччнва на асенама. 
| Жснско, ако ио болести не мпже доиоен ги 
ј брсмена дрва, iihn у млмн, или што год па 
ј пазару продати, може свакако лежеБи но 
| ред игша над1ледати дјсцу, или кпјекат*
I кобел.лју1и1 номусти нрану, занрстапгхљеб 
I и т. д.

Из табеларног нрегледа даљс вндимо,
I да је болетљпвост жеиекнх нолпнх органа 
’ неома незнатна. To пе значп да је <чшх 
ј болести мало, наиротнв знајући, да јеоби- 

чај готбво свуда у нашем ссљачком свп- 
| јету, да жене одмах ноелијо порођаја 
I устану, особнто у Црпој Гори, гдје би се 

V иротмвиом случају. Црнигорка укоравала, 
да није жена јунака, да је мртвица и т. 
д .; имајући дал.0 у виду да жене никако 
не иосс гаће и да им је због тога дшва 
иоловкна трбуха непрестано изложена на 
зебима и разним запал.ен.пма, — онда ее 
може миелити, да број болсстп жепекнх 
нолнмх оргака мора бити замашан, чиме ес 
може у љеколнко оЛјасннтн велнки брпј 
младпх н на гшд здравих arena, које ие

роформом. F’l.nnи r.i.iroim распростпру cn о пспјс- 
рокатпом лакоБох и одвра1.ају друго од оператпвпе 
iioMohit. Једкво вбог тога пејесам прсдуапмао ипдн- 
Uiipany трахеотоиоју у два летална глучлја крупа у 
дјетета в stenosis Utringis у субјекта p.cti у годииа- 
ма. II еад у Црној Г'»;н1 сваг.и зиа да пргча. каго 

! гу »з.г врнјсае Р у а »  нскч patwr.ii non sKapi'.L н 
јои  nean Чевљапга год опија- умрда.

*) Вкди »«Ј 0!:ш 'раа пзвјгштај газестру у-
! п;тр. дЈеда п цдјвву бодиице у мркем брс̂ еачмч 
• .i’.-ra'a Цре.'горпа' з.ч 1SS3 гед.

рађају или су родилс саио но јо.тиом, иа 
оетале беенлодпс.

Ако узмемо еумс плјглавиијпх клн- 
пвчкнх груна, имаћсмо:

Групе

болестп.

С в е г а.

CO i СЈ О с?  тј* — |7- * r- X СС 'У X Л /- X ј X Ј. ЈО X X X X
“ i " "  ■

|

Ипфе1;ц1,(>зп« п ј ј ј  |  !
миј;13аатичне. 2 8 5  209 31 Ј ! 29 21 31 838 1225 28,°’

Bupyjeui’He . . 2Ј 21 27 21 5 1 8 82 181 4,31
Јја и»и\ ОЈ‘г. ;пи< ■1 III ID 17 2 2 7 7>. 1*>”> 3,1{
Аргави дчсапл Зо 47 21) 17 13 10 9 19£ 352 8Уј
Оргапи uapeioa 72 82 21 8 7 10 24 180 660 15,‘ј
Оч!;е............. 3 8 91 4 3 4 38 15:. 217 5,°
.‘Состију мишаКа ! i 1 1 1 |
зглаоака . . . 23 31 4S1I1 68112 225 С,:

Коже. потко/гип 1 ! 1 1 ј : ј
кл>егач. ткаи«а. 7 « 1 3  13 10 9 12 165 242 3,*

Иовреде . . . . 36' 1? 82 ЗД2(Г18'|’2 102 .316 7,*1
Н а с т у н и a г р о п’н и ц а е њсаим 

посл»сдицамз нзноен 24,8%. дакле чстврти 
дио свију болссти, а према болеспицпма, 
што су у ншитал.у лежалн ироцвнат је 
17,5. ilajuniini н>ен нонгингенат долази из 
Ријечке нахпје н села иоред Скадареког 
језера.

Што недостаје до 28%, у рубрици 
инФекцчјозппх п мијазматнчнпх, то нону- 
iLMna т и ф и д и з е н т е р и ј a. Вру4ица ее 
поВлачи првс три родппе нза знатно епи- 
демпје aа гријеме рата. Свега случајсиа 
бнло 67, 113 !.*ttj I! X умрлч 14, нроценпт 
давле опј.тн!" ти бићс 20.9 (ерпече бп.шпце 
30,3% ) А*е!,у мет«|Д!1.ма :пјеч' н,а замееано 
a очште пуштаље крви (sai^nee »« bras). 
Срдобпхс TiiKoha бчло јс  највише чрвчх 
годчиа чослнјс ]);>тп. 3;|бпл,ежепа трп е.лу- 
чаја uoreii.n у 1.--78 г. свједочо о тадаипБој 
епидемчји0).

(Јифмлпс д .је 3.177 (еј.п.те ег;пуг: 
нс болнидв 47а). Ри|еп.а је грпмарпа 
форма еред.-тзом чо.ишјех opiaiia, него то 

■ јс BchiiHOM hi fyplii’is е< б iua<*ccats -  дч*



дл потппри жар у ерпима оних јунапа, 
кијп со бнрншо ла сдободу срискс Јемље 
и сри 'ког имепа, и чсстити земљаци и се- 
Ј.аца Фнлипа Вишњмћа раширише рукеда 
прпгрле миле госте својс и да им колико 
јо могуће покпжу, како им је мило, што 
ax је  Bor vepehiio, тс су крај itux кости 
таког великчг Србипа, коме оио похита 
српски народ дн се ноклони.

Село Грк тога дана бјешс у свеча- 
пом руху, cue капијв на вућама бјсхуотво- 
]>(‘ие н сваки, ко јо хтио, могао је уКи у 
ма коју кућу, свугдје би био срнскп доче- 
кан. Младе и у оишто м.тђсшпнл је слу- 
жила госте, јер сваком који са етраве дође 
пужно бјеше, да се очиетц и да се умије.—

Нред цркву се искупљао свиј.ет. Ту 
бјеше поређаи читав ниа колачарских 
шатри и пружио се улицом крај цркве, a 
с другс оает страие иоређаше се шатре 
под којима се точидо вино и пекло дебело 
месо овпујско. Пред биртијом начиљене 
бјеху двије сједниде, иод корша ће бити 
заједничкн објед као што је то веК у 
програму озпачено.

Прије него што he прво звопозазпо- 
нити на сиету елужбу божију, састајао со 
пред црквои род с родом, брат с брагом 
прпјател. с пријатсл.ем. Ту ее могло пн- 
дјети, како ее па еве страно \рле и л-убе 
и братски рукују стари знавци н прија- 
тсл>и, који се већ одавно не видјеше. 11а 
cue стране кретаље живо, свак хоће да 
питражи пријатеља и чнанца свога, коме 
се нада да he доћи, али на сваком кораку 
мора да застаие, да се поздрависа позна- 
ницима из далеиа и да се изненади од куда 
толиви евијет да се искупи у оао малено 
сеоце. Међутим свијет долазаше нспре- 
стано.

Свијета је било као што смо рекли 
иа свију крајева, бкло је и корпорација и 
изасланика ноједииих корпсрација. Тако 
еа могло видјети у силиом свнјету потире- 
оједник кшижевног одјељења „М. Српске“ 
Светозар Савковпћ са чланом истог одје- 
л»еша Мпшом Дпхштријевићем као ирод- 
етавници „Матице Срискец, даљо Антоније 
Хацпћ иредсједник српског нозоришта, 
Милан Кујунџић и Јов. Жујопић изаслани 
ди „Сриске краљевске академије“, нјевачко 
друштво „Кориелије“. пјевачко друштво 
ажтровачко, шидскј п новоеадско. Ту јо 
био н прота Јован Вучковић проФоеор 
богословије у Задру, ip, Милан Јованоппћ- 
Бнгут, Драгомир Брза «. Ту су проФееори 
карлзвапке пшназије: Лазић, Вујић, Map- 
ковић, Врховац. Осим т«га бидо је иза 
сланетво од 16 ториде из Врчке у Восни, 
кчји су сви били у лијепом народном бо- 
сансвчм одјелу, те су свима упадали у очк; 
м свештеника из Восне било ј е ; било је 
и католпка и њихових иоиова; могао се 
впдјети и но који Турчии, киме је ваљда 
грпека крв у жилама и ако се сада клања 
Мухамеду. Миоге и многе ба још могли 
опомишати али не би скоро крају дошлп. 
е чога нсва јо досга речено, да су били 
свц сталежи у ријетком броју заетупљеви.

Већ прије него птто је први нут у 
дркву звонило, свијет јо ушао у цркву и 
наиунио је као какву копшицу, човјек уз 
чоијека, једно друго воси.

Када ирво звоно огласи службу, сав 
свијет иође дркви али ее свпки иораде 
вратити јер је  немогуће било већу дркву 
yhn . Један врло малени дио од свега ис- 
кунљеног свијета, могао је у цркву стати 
и ако дрква нијс баш тако мала.

Св. лптургију одслужио г. Дамјан Је- 
врић парох јамнпски, г. Јован JepeMiih иа- 
рох бачиначки и нарох домаћии г. Коста 
Змеановић. На служби је и;евало шидско 
пјевачко друштно врло лијепо руску служ- 
бу до евангелија а од свапгелија је ијсва- 
ло митровачко нјевачко другитво станкови- 
ћеву службу. Морам напоменути, да је 
приликом овом и ијеваше блаженетва било 
врло лијено, а пјевали еу г. г. Коста Јан- 
ковић учитељ паланачки и Ulymnh учитељ 
бачиначки. Иа служби посљс евангелија 
је  мољено за душу Филнпа Випш-ића.

Послије службе обављен је парастос 
Филипу Вишљићу а начелстповао је при 
томс г. Јован Вучк-OBiih цротопрезвитср и 
професор на задарском богословском учи- 
лишту. Но свршетку парастоса говорио јо
г. Коста Змеаиовић парох грчанеки и 
предеједник мјесног приређивачког одбора 
у славу с.чомена Вигањићева. У говору 
своме (који he се у дијелости штампати у 
једном од идућих бројева овога лпста), 
иаиоменуо је, да црква крај жкви ех сио- 
Miiitc и мртпе и мол11 се Богу за душо 
њихове, за то се ево помолисмо и ми за 
душу ВиишлФеву, те је за тим изпио ње- 
говс заслуге као пјесника гуолара народ- 
ног ио ослобођеше Сриства.

С'а najeehoM побожношћу стајао је са- 
куиљеви народ за дијело вријеме у цркви 
и недахнимице је слушао лијепо служење 
и ијсвање и највећом иаалБОМ је слушао 
говор пароха домаћина.

Кад је павора подијел.ена изишао је 
свијот из цркве, да се упути гробљу, гдје 
he се већ нодигпут сноменик откркти и 
оеветитп.

Како је велики дио скупљеног свије- 
та већ давпа изашао на гробље да ухвати 
мјеста близу епоменика, ииак је у селу 
било свијста толико, да се једва по улици 
кретало.

У ередини свијета који се сада кре- 
ну гробљу ношона еу четири вијенца, 
којима ће се окитити гроб пјесника — 
гуслара, а вијенце еу поелали: Српска 
академија са натинсом на тракама свило- 
иим, тробојпим: Српека краљевека акаде- 
мија Фклипу BiuniBiihy 15 августа 1887. a 
носио га јо један сељак; уз љсга је носпо 
г. 'Бор1)е Дерикладић учитељ из Брчке 
вијенац што га је поелала брчапска оишти- 
на са натписом: Сриском пјеснику и гу- 
слару, благодарни земљаци Брчани, уз 
њега је још ишао еа тробојницом преко i 
прсију млади Босапац Ђорђе Јовановић 
из Брчке; Tpehii вијонпц од иол>екогл при- 
Ј)одног unujeha што га је саплела гђца 
Анђелија Радосавкићева из Дивоша, донио 
је Си.ма PiuyjoBiih у име дивошке ошпти 
не; четврти вијенац је са натписом: Фи- 
липу BiniuBiihy, Шдбачка омладина.

Када је овај свијет сада изашао иза 
села те се упутио према гробл»у, вндио 
је одма да ее споменику ни нриближити 
не може, јериадалеко око сиомекика сти-

бивен заједпичким чибуком, еудом, честим 
л.убљењем Дрногораца кад ео сретну, ма 
да еу се јуче растали, насл>сђнваљсм и т.
д. У Загарачу влада сифнлис ендемично, 
и најрадије се лијече код ш арлатаиа a la 
Ђорђијо Христодул > у  Биограду.

Пада у очи ријеткост е у х е  б о л е с т и  
као п з а п а * > е ш е  п л у h п. Туберку- 
лчапих бпло је зв е т  94, дакле на стотину 
болесника долазл 2,1 а од пневмонијо бо- 
ловало евега 20, дакле, 0,43%. Сриске бол- 
нице (др. Докнћ и доцнији извјештаји др-а 
1 оиејоровеког о бногр. окруж. бол.) дају 
у г.рвој бчдести средљу ци : ру 7%, а у 
другој 8%. Кад ее узменаум дајсктичаве 
љекари обично одбцјају од болнице, па јо 
ипав толики процепат, а у пашем случају 
улота )■* a амбуланција у рачун, па ипак 
: 4w мали, ондаје разлика између Србије

• ор'' одаоеио јекгике и у  опшге 
■ болестк много шира. Болсст је,

1 види, у овим крајеви.ча доста
. 1, о чему сам ее још бољс увјерио 

;■ ;yhii у Мају 18854 год. у свити Његов. 
Васочанетва 1 осиодаЈ)а Кн>аза кроз иеточне 
и сјоверве крајеве Црне Горе. У сусједном 
пак Скадру иа Бојавн — близу нас — ме- 
hyniM туберкулоза наичредо еа маларијом 
гуваше злчупотребл.авају евојим правом 
грађанетва.

Послпје rpyue инФеккијозних и мија- 
пиатичнпх Оодести, процепаг 15,1 болеети 
о р г а а а  за  в а р с љ е додази као најјачи 
штч заниси >̂д KaKuohe xpane. Ilaјглапнија 
је храна црногорском сељаку, кртола, ку- 
нус II румотин (нукуруз^ Уз хо љетом 
удијеко у рпзиој Форми евр, особито у 
гв..•ЧШ1М плаиипскпм мјеетпма. Изузвмајући 
1! - .ч оскулкија илемсна старе Црне Боре, 
мчже ос iiiian peL’.t, да наш еељак у ошите 
јсде И1МИ и нроко год:;ие вите мееа, и 
»•мока (крмотаие, кастрадинв. снра, скору- 
it:i) нпп> it. »р. сел.ак нталијаасни it шиаи- 
(>i;a ( ■ појединим иронннцијазиа), румунски,

ирски — како им храну н живоваше оии- 
сује чувени хигијенпчар др. Лајие. Пелагре 
видио сам само једаи случај у Зети.

5% очни х болеети, међу којима су 
честе катаракте, потребују бсз сумње 
окулистичку сирему од стране овамошњег 
лијечиика. Толики катари, птеригијуми, на 
по негда и дубл.а заболијевања очију, 
могу се објасиити зошом грађом кућа без 
димњака, које су вазда пуне дима, те на- 
гриза слузакожу очнју.

Придодавши i; цпфри 14 оперисанпх 
катаракта, игго <>мо имали нрошле годипе, 
циФру 19 од 1885, ми he.\io имати евега 
33 случаја онерацнја извлачења катаракто 
са 12% неуеијеха. (До данас извршсно је 
у болнидп операција катарактс 50. Повра- 
heii вид савршено или ненотнуно у 92%)-

П о в р е д е  тјелесне показује 7,2%. 
За народ, који од дјетинства носи оружје 
и коме еу мада нушка и револвер нај- 
љепши украе, гдје се дакле рањивања 
дешавају често, овпј је проценат мали. 
Бо ово се објашњава тиме, што сваки, 
који је био већ једном рашен, добијетимс 
вољу н диплом на „видање рана“, иа ее 
л.екару толико и пе обраћају. При прело- 
мима iia ир. ви ћете наћи у њих сасвијвм 
цјелисходан завој.

Ц а н т љ и п а р а  у опшгој диФри зау- 
зима 3,%. Беома је честа, особито у хер- 
цеговачким дијеловима Црне Горе. Најмаље 
три четвртипе случајена пада на taenia 
medicanellata, (чланићи бијели н мекши, a 
иод микроскошш јаја елнисоидиа, у соли- 
тсра жутн члашФи. ја|а сФерпчна), остала 
четвртина taenia solimn.

II е р в н и х и д у ш е в п и х болестн 
имп одноено не мало. Црпогорцп су народ 
нсрвно сангвнннчни. Кад видп крв гдје год, 
кад му нроеијепете апсцос или чирић, нијо 
aи пајмање нсобпчва етвар да падне у 
несвпјсет, и то без ииаквог уппрба з.. 
и>егово иозпато јуиаштво. Хистерпчних

Уредиик и издавалаа Пивиковиђ

енуо се свијет један у  дручога тапо да јс  
орах који иао са оних дрвета на која се 
близу споменнна по гранама им смјестио 
свијет колпко је могао, ио би могао земл»е 
додирнути, тако је то све једно у  друго 
утиспуто било а свијет неирестано дола- 
заше из села у непрекидном реду. 'I у  се 
могло оком прибдижпо нрегледати свг.јет 
и тешко да се не би причннило и вјештом 
ирегледачу, да је било 5 —6000 душа па 
окупу. Невјеште у томе може да превари 
око, али се ријетко види оком на један 
мах толи! а гомила свијета.

Кроз збијену гомилу свијета тешко 
се нрогура прота Јован Вучковаћ и они 
који носаху вијенце да оките споменик. 
Спомеиик јо у  страни гробља деено, вад 
се из села иде. Повисока пирамида од 
гранита из три дијела а са два постоља. 
На највшнем дијелу је иаписано ово :

t
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ГУСЛАРА-ПЈЕСНИКА СРПСКО!'
ФИЛИПА БИШЉИЋЛ

каменом га обиљежпо
српеки народ 

1887.
на другом дпјелу еу урезане гусле, а на 
треБем дијелује ово :

Благо гробу, п у  тами што се сјајп
Г.тје кандило прннал.ују нараштаји!
Каидило ји жар што српске груди арасп,
Вишњић га је чуво да се не угаеи.
Ми тн гробу к.чмсн дасмо. To можемо;
Веиад правп твојој елави — јоште дугујемо.
Сиоменпк је лијен али и екроман. За 

сада је још необграђен а оградиће се 
гвозденом оградом.

Сунце је било у највећој елави сво- 
јој и жестини, но инко ни помишљао није 
да се врати. док ее не сврши дио ред 
свечаности. Прота задарски открије и 
освети спомеиик а пјевачка друштва су, 
колико ее могаху скупити, нјевала при 
оевећсљу. Посље оевећеша говорио је у 
спомсн Buniibiihy г. Раде Врховац проФе- 
сор на карловачкој гимназији о значају 
ерпских народних нјееа.ма као изливу ге- 
нија народљег. Говор овај донпјећемо у
)едиом од иду л х  "роЈСза у  и|ел;:ни.

Ткме је завршен први дио звечаности.
(Овршиће ее),

Н А Р О Д Н А  П Р М В РБ Д А .

ПРОМЕТ ДОМАЋИЈЕХ ИРОИЗВОДА У 
ЦРНОЈ РОРИ.

Оцињ, 21 августа 1887.
На данашшем пазару биле су разној 

трговинн цијене ове :
Руметииово брашно, ока по 11 н. — 

Пшенично брашпо, ока no 13’/2 и. — Рир, 
ока no 50 н. — Масло, ока no ф. 1 и 35 
п. — Јаја, по 7 за 10 н. — Стуре, комад 
no 13 н. — Овче коже, комад no 13 н. — 
Рпба екакааица, ока no 50 п. — Риба крап, 
ona no 24 н. — Дуван, ока no 62 н. —

жена naha ћето најразноврсније сорте. 
Међу моментима, што код људи при већ 
uoCTOjehoj наклоности, производо душевао 
растројство, ја сам налазио и увријеђепо 
частољубље — које је у општо јако раз- 
вијено — стварном пли привидном непра- 
вицом, што једноме за указано јунаштво 
није дата медаља, већ другоме.

К а м е и  у м ј е х у р у ,  као што смо 
горје видјели није ријетка болеет. Ове 
годино оперирао сам шесторпцу (уз при- 
јатељгку асиегенцију двор. лијечника г. 
д ра Мишетића и г. Ј. Дреча), а приједр. 
Батут четири — свега 10, без и једног 
смртног случаја (до данас свега 26, од 
којих еамо један умрво.) Од нријс било 
би више, а можда и сада да нам пијесу 
правилн конкурепцију — прије јавпо, а са- 
да ван границе — самоуци, неке Тоске 
нз Албаније, који, као што се прича раде 
без хлороФорма, увезавши пацијентв за 
даеку и греде, тако да манути пе може. 
Но неће прије радити док од родитеља 
или сродиика но добију на писмено, да пх 
неће судеким путем гонити, ако болееник 
умре, већ да им „алале крви. Судећн no 
Behoj количшш камсња, тто  се налази у 
орманима болнице, и руски љекари one* 
рирали су веколико скучајева.

К и л е (hernia) су такође у прногор- 
еког еељака псрпјетка болеет, но ријетко 
се користи баидажима.

М и ш и h ни }7м op без сумње постоји 
и многи случајевп подведени под рубрике 
neuralgia п мускуларии ревматппам спадају 
у Miinnihuy еуеталост, коју народ под име- 
нои „иријет" јасно разликује од ревма 
тизма, a то је један између многих сими- 
тома болести,. која је у доцппјс вријеме 
ониеана нод амеи н е в р а с т е п и ј а .  II 
то говори за всДику нервозиост Дрнсги- 
раца у онште.

Говеда јалова, комад по 21 ф. — Драа 
30 н. това. — Клак, ока no 2 н. —- ' Ј 0 
0ка no 2 1/, н. — Сијено, ока но 2 ц.

Вир, 22 августа 1887,
На данашњем пазару биле су разио- 

трговиии цијене ове:
Волови, ф. 35 и 70 н до 37. * 

Краве с теладвма, ф. 26 и 52 ц. до 28 7  
II 56 н. — *Овце, 2 ф. и 40 н. до 2 * 
80 н. — Козе, 5 ф. н 10 н. до 5 ф . 6q „ 
Свшве, 3 ф. и 6 н. до 4 ф. и 8 н. све Цо’ 
комаду. — Сир, ека ио 34 н. — Риба, 0ка 
ио 10— 15 н. —  Вуиа, ока ио 68—70 н -  

Дуван ирости, ока но 7 0 - 8 2  н. — РуИс 
Tim, багаш no 1 ф. и 10 н. до 1 ф. 20 ц

Н одгорпца, 23 августа 1887.
На данашњем пазару биле су јј431К|. 

трговипи цпјене ове:
Говеда, 18—30 ф. — Телад, 4—6 ф

— Koit.ii, 2 5 - 4 0  ф. — Свпње, 4—7 _
Овчи брави, 2 —3 ф. — Кожђи брави, 3-4 ] 
ф. све ио комаду.— Руметин, ока по 12— Ј 
13 н. — Пшеница, ока 12— 14 н. — Јеча>1 
ока 8—9 н. — Овас, ока 7—8 п. — раж ј 
ока 9 — 10 п. — Спр. ока 34—40 н. 
Дуван, 1 ф. до 1 ф. и 20 н. — Вуна, опј 
но 68—75 н. — Дрва, товар no 30—40н.1
— Сијено, on a no 3—4 н. — JapeLe ко' 
жице, комад no 85 - 95 п. — Jaribehe ко 
жице, по 35—45. п. -— Јарад, ш> ф. ј д01 
ф. 1 н 50 и. — Брапшо, oi;a no 11-],з| 
новчића. *
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Даниловград, 23 августа 1887.
На данашљем назару биле су разној 

трговини цнјемс овс :
Говеда, 20—30 ф. — Телид, 8—10». 

— Koibu, 20— 10 ф. — Овце, 2—4 ф. -  
Јапвад, ф. 1 и 20 и. до ф. 1 и 50 п. -  
Козе, 2 —4 ф. — Јарад, 1—2 ф. — Свш, 
ф. 1 н 50 н. до 6 ф. цијепом ево no п 
маду. — Коже, ф 1 — 1.20 и. — Вуне, окај 
по 60—70 н. — Сир, ока 2 5 —304.-1 
Масло, ска 70—90 н. — Месо фрешко, 
ока 15—34 н. — Рибе, ока 30 - 40 н. 
Дуван, ока 1—2 ф. Руметин, ока 10—12Ј 
н. — Пшенцица, ока no 12 н. — 1’аж, on 
ио 9% новчића.

цко
iCp
ffl)
Д4 )'е 

I
crarao

Ш К О Л С К А  О БЈАВА.
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У  књ. дри. државној Гимназиј 
иа Цетиљу почиње 1. Септембра !и 
школски течај јд године 1887/8.

Тога истог даиа тачио иочињу 
редовна иродавања у Гпмназији,

С тога се г.озивају ученици Гш 
иазвје, који желе даље наставнтн свој 
студпје у  Гилназији, да сс заврзме« 
упишу.

ijni|)CK; 
в. soa'iii 
№ога, 
игаие »
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БЕГ
«ше Цај
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IT . ијавИсто тако позчвају сс ученпг
осиовнијех школа, кији желе тек ст лnonjiâi 
niiTii у Гимназрју, да се за време! 
пријаве н ушипу, н то од 25 до 
Лвгуста ов. г.

Ученпцп, који етунају у првпpi 
ред Гимиазије, дужни су показати 
собом и при уиису попијетн крште? 
цу и свједочанство пз четрртога 
реда оеиовие школе.

У нрви разред Гимпазпје не «| 
мају се ученици који нијесу nanpini 
10 годнна или који су претурилп 
година.

Сваки ученпк, који се yimfflj 
првп разред Гпмназије, биLе Ш'Д| 
нут пријамном испиту.

Цетиље, 15. Августа 1887
УПРАВА ГИМПАЗИ.
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марака свако врсте
Свега 12.804 комадл и то:

т,
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Руеких .......................... з.
; ; : У

• * ' с l(

Срнских .....................
Бугарскпх .....................
Турских . . . .  . 
Румунских' . . . .
Аустро-Угарских . . 
И других сваковрених . • •

Ко би жслио купити све 
ових врста, пека се пзволи 0 t

‘ЧКву ,, 

1̂0

N

S 7 ’
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цијеном, по којој би их платио. 
Цстиље, 14 авгуета 1887.

Митар №

у  ?  *

,pa*ei;o
к ;

*  јМ о

)е

Државпа штам111Ч,и1*'

‘II.

J r}»e ie ' Га № г


