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ИЗЛАЗИ СУБОТОМ. 

Циј ена-
За ЦРНУ ГОРУ на годнну 4 

фор., на по године 2 »ор.

За АУСТРО-УГАРСКУ БОС- 
НУ и ХЕРЦЕГОВИНУ на год. 
6 »ор., н& по год. 3 Фор.

За све ост.чле аеил.е годишље 
20 »ран. у здату, на по године 
10 *раи.у 8лату. ЛИСТ ЗА ПОЛИТИКУ Н КЊИЖЕВИОСТ.

Иретплата шал>е се поштансвож 
упутницом неаосредно адмани- 
етрацији „1'лаеа Црногорца“ на 
Цетиље, а коме је наручније, г. 
Неру Рамадановн&у, к. ц. аген- 
1Ј у Котор. Дописи ее шалу 
уроднвштиу. Рукоииси се не вра- 
Кају.

8а огласе нлаћа се: за сваку 
рвјеч или за број од пет цжфа- 
ра по 2 новчића за први иут, *
за сваки дал.и пут по 1 иовчик
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ДВОРСКЕ И ДИПЛОМАТСКЕ ВИЈЕСТИ.

— Госп. Вароп од Макно, ау- 
стро-угарски мпнистар-резидент, рав 
болио се је од скарлатине и налази 
го у немогућности да управља по- 
С-Јовима повјерепог му посланства. 
Ушљод овога, до његовог опоравље- 
п.а, отправљаће послове овдашњи 
аустро-угарски впце-консул, госп. 
Коломап од Канија. Стање болесни- 
к >во, ма да јо у првипи бнло сасма 
тсшко, сада јо потпупо задовоља- 
вајуће.

— Госп. Деларош-Верне, секре- 
тар амбасадо II-ге класе, привро- 
мено је аташпран овдагањем фрап- 
цуском послапству.

— Г. погпуковник Пот-тов, 
царско руски војни атоте отпутовао 
јо 8а Нодгорчцу, да ирисуствује оспе- 
ћењу повосаграђепог војног стана.

ЦЕТИИ.Е, 29 новембра.

Што се ради у Маћедоиији.
Вијест о томе, да је румунс«и 

пзрламенат „са жпвим одобравањем'4 
п, имао продлог, да со одредп шест 
сттгнна хиљада фравака за поди- 
рлње цркава и школа у пострада- 
лкјем румунскијем општинама у Ма 
ћодопнји, дала је повода, зо јо рус- 
кп лист „Новојо Времја“ доппо чла-
в. к, у коме се расправља, колико 
би, саразмјерпо тој цнфри, требало 
псваца, па да се иодигну сво раво- 
рене цркве и тколе и да со по- 
право упропашћена имања у чнта- 
вој Маћодопијн. У томо се чланку 
у главном говори ово:

11,ифра од 600 000 врло много
г, 'вори. Она може послужитп као 
1.,ерило оне невоље, која је снашла 
7. ишћанско становништво у Мгће

нпји У тој зомљи број Куцо-Влаха 
1 (и Цинцара, који су сродни Руму 
Е 1ма, пе пролази преко 50 до 60 

I -нљада, од којих опот већина живи 
по варогаима, те та већина нитн је 
', частвопала у устаику, ннти је од 

ега могл I пострадати. Само пеко- 
'јко куцо-влашке ошптпне у југо- 

о. падној Маћодонији учоствовало су 
' устанку и, разумије се, од њ< га 
острадале Но можо пак бити ни 
лјечи о томе, да румуиска влада. 

*>. »ја и онако нпје повцем богата, 
чје могла бити баш шнроко руко 

при одређивању те помоћн, те. про- 
а томе, нијо пи могла одредити 
иолику суму. колика би потребита 

била Ппта со, дакле, колпка би 
сума потребита бпла, да се поправо 
Цркве и школе иострадалог словсн 

:ог становнигатва, ка т; со зна, да 
-> становаиштво пзноси 1 0 — 200 

хиљада, т. ј., да пострадалијех Сло 
вова нма бар псдесет пута више 
него Румуна? Кад би со томе ста- 
новништву показала бар таква скром 
на помоћ као Румунима, онда би 
саразмјерно трсбало за то не мање 

А трлдесет мплијона франака. Ако 
-з к томе додадо још и то да треба 
-оправљати порушене куће п упро- 
'ташћена имања, онда горњој цифри 
-реба додати још бар два пута 
-олико то прома томе требало би, 
Дн се из турске касе дигнв готово 
ст<> милијона франака. Па и то јо 

к

још врло мало, да се при скупоћи ’ 
која је у Маћедопијн на материјал 
на грађење, окући 200,000 разоре- 

: вог и поскитаног становнигатва.
Многи листови пишу, да се на 

. томе живо ради, али у ствари стоји 
сасвијем пн чо: у мјесто мнлијопа, 
ствар идо о каквијем год жалосни- 
јема десоцима или стотипама хиљада 

1 франака, а често пута појединцп 
! морају да дају прнзчаиицо и на 
: оне суме, које пикад примали пијесу. 

а и ако пм се кад-год гато-год даде, 
опет им се отме.

Надати се је, да ћо ствар ићи 
! пначо, кјд будо одређта јевропска 

коптрола, алп н сад се може пред- 
впђети, на какве ће потешкоћо та 
контрола наићи особито у такзом 
тугаљивом питању, као што је пп- 

ј тање повчано. Кад бн со потребита 
сума раније узола, опда би раву 
мије со, и контролори лакгае своју 
задаћу извршили.

Румупи, по свој прилици но 
вјерују У добар свршетак свега 
тога, то воле дати самн новцо, бар 
на цркве и школе. Но у овоме ри- 
јегаењу румунског парламепта треба 
виђети још нешто, гато заслужује,

' да се на њ обрати пажња. Зашто 
Румуни тако хитају? Што је иза- 
8 ало „жпво“ одобравањо румунског 
парламонта при одрођивању тако 
велик • и осјетне сумо за ту малу 
државу ?

Одговор на то пнтањо даје она 
живахност, која се у потоњо ври- 
јеме опажа у Маћедонији у свијома • 
не ловепскпм круговима. Користоћи 
се крвопролнћсм, којим је ослабио ' 
словенски елемеаат, подигле су главу : 
у Маћедонији све антисловенско про- ‘

■ паганде. С јето страно Грцп. по- 
моћу патрнјаргапјо и Турака, радо '

I; д.1 подигну свој иали углед; с друге 
страно Румуни, помоћу румунске ' 
владе. почињу да се крећу; с трећо ’ 

ј опет Арнаути, подржавани неким ј 
! тајанственим јевропским рукама. ра

ко]е они 
У исто

де на ноклкеом Јвдинству, 
питп жело, нн разумију 
вријеме буде со хнљаде апетитд раз- 
ниј'ох случа)’нијех „пријатоља“ Сло- 
вонства: под фирмои хришћанске 
помоћи јављаЈ’у се многобројно коп- 
грегације ради католнчке пропаган- 
де; упородо с њима радо и нроте- 
стднтско мисије, а под фирмом до- 
брочннства радо и други странци, 
који пемају ничогд опћега с рели- 
гијозном идејом На маћодонску гра- 
ницу. преко Бугарске, навалило је 
миоштво Ипглеза Инглескиња и др. 
О њиховој дарожљивостн причају 
со читаве басне... —

Све те иропаганде н шароно 
наге непрпјатељч Словонства и Ру- 
сијо ноћо пишта постићи, ако раз- 
внтак Словонства у Маћедопији буде 
ишао и даље, као што јо ишао до 
пошљедњог устанка. Маћодонскн 
Словени чипе живи и моћни елпме- ј 
пат, то боз даљог боја неће својо 
првијонство уступити. Али буђењо 
и епергија противуположнијех еле- 
меиата, који су јасно схватпли сву 
важност овога тренутка, принуђавају 
Словене да буду пажљиви. а Ру- 
сију да предузме и са своје страпе 
неке потребпте мјере опре8ностп.

Р У С И Ј А II Ј А Н А II.

Преговори пзмеђу Русије п Ја- 
пана још трају, алп до данас о ти

јем преговорима нема тачнијех впје- 
сти. Тек од времопа на вриЈ’еме јавп 
се у страној штампи по која впјест, 
којој се мање или више придвЈ’е офи- 
циозан карактер. К овијем потоњи- 
јем вијестпма односи се и телеграф- 
ска впјест Рајтерова агенства пз 
Петрограда, коју је донио лон- 
донеки „Тппеб“. Поводом те ви- 
јести „Тип а“ је донио опширан у 
водни чланак те се може мислати, 
да јој он дајо и велнки значај и да 
извире П8 поуздапог пзвора.

Суштина те телеграфске виЈ’е- 
сти састоЈ’н се у томе, да је воћ ив- 
међу РуспЈ’е и Јапана постигнут 
слоравум односно Манцурије, а пре- 
говори о Корејн још трају, јер нп 
јодпа влада не хоће у томе да по- 
пустп. Јапан јо привнао у Манџу- 
рији превласт рускијох пнтереса, те 
не жели да смета Русији у оства- 
рољу њенијех планова; али у исто 
врчјеме Јапан тражн од Русије, да 
опа призна јапанску превласт у 
Кореји.

КоментираЈ’ући ову вијест, „Тћ 
тез“ со односи к њој' с повЈ’ерењем, 
само гато опажа, да је теча)'ем свију 
преговора усгупао само Јанан, а не 
Ру ија, која со спрема ва рат. У 
исто доба лондонски лист тврди, 
да те припреме далеко пијесу тако 
знатпе, као што со је могло ми- 
слити и да се у Порт-Артуру на- 
лази Ј’одва око 20,000 војника, а не 
100 ‘ 00, као што је ранијо јављено

Други инглески листови говоре, 
да је јапанска влада дошла до пај- 
већег степена уступања и да више 
нема куд аке не жели, да буде зба- 
чена од парламента. У опгате ин- 
I лески листови радосно су примили 
Рајтерову вијест, само што кажу, 
да та вијест треба да буде потвр- 
ђена још и из јапанског извора,

„Новости,“ доносећи члапак о 
томе, говоро:

Ми нпти то можемо потврђи- 
вати, пи порицати, премда ивгледа 
да наликује на нстину бзр опо, гато 
се односи на Мнпџурију, јер ва Ја- 
пан пије важна Манџурија него 
Кореја. Јапап се јо још за вријеме 
свога ратл с Китајем највише бри- 
нуо о томе, да завлада Корејом. Он 
то постигао нијо, јер Русија није 
могла допустити, да Короја постане 
јапапска провинција.

Јога 1896 н 1897 год. постиг- 
нут јо између Руснје п Јаиана некп 
споразум на рачун Кореје. По томо 
споразуму сферо руског и јтанског 
утицчја нијесу бнло раздијељене, 
као што су без икаквог основа твр- 
дили некн јовроискн публицисти, 
пего је та покрајина остала некако 
под влашћу обје ове државо Са- 
дашњи преговори вршо со па ос- 
нову спој)азума од 18? 6 -7 године, 
само што није познато какве про- 
мјено Јапан жели у њ унпјоти. ПГго 
со тичо Русијо, можо се роћи само 
то да опа нема нпкаквог основа, 
да погоршава свој положај у Ко- 
реји, прома ономе што га нма по 
споразуму од 1896 годино.

Кореја је иокрајина вомљорад- 
ннчка ГБена извозиа и уаозна тр- 
говина износи на 117 милијона фра 
нака годнгање. Уз то треба опазити, 
да Јапанци воде у Корејн пајживљу 
трговину. Тако на пр., прогале го- 
днно ушло јо у корејгка пристани- 
шта више од 3,000 јапанских лађа. 
Ива Јапана па првом мјесту дола8и

Русија, па Саједињење Државе, Ин- 
глеска, Китај, ГВемачка н Норвешка.

Корејци су народност, коЈ‘а се 
ра8лику)’е и од Јапанаца и од Ки- 
тајаца. Сва њихова историја од више 
хиљада година састоји се у томе, 
што су редом признавалн над со- 
бом власт час китајску, а час ја- 
панску. Онн су културно стојали 
више Китајаца, али далоко нижо од 
Јапанаца и у култури и у енер- 
гији. При најбољем рачуну, Коре- 
јаца на читавом полуострву нема 
више од 7 милијопа. То је тако мало 
према Китају и Јапану, да је Ко- 
роја могла очувати колико-толпко 
независности, Ј’едино благодарећи у- 
тицају Р^сије.

Треба увети у обзир и то, да 
се Јапанци у пот. ње вријомо свз 
вигао сило у Кореји. Године 1897 
било је у Кореји 13,000 Јапанаца, 
а 1902 већ их је било 18,000, — 
пет хиљада више. Они се насеља- 
ваЈ’у воћином у градовима и при- 
стаништима. Насељоност свију дру- 
гпх странаца у Короји далеко со 
пе може сравнити с Јапанцима. 
Руса ј'о тамо понајмање, а то је вр- 
ло невгодно. Истина, Русија послије 
Јапана води у Кореји најжпвљу трго- 
вину, алн то је мало а да со утврди 
руски утицај у Кореји, — 8а то 
треба још људи и капитала. Сами- 
јем дипломатскијем документима но 
можо се утицај осигурати. Ако Ја- 
панци износе својо велико претенвије, 
то чине на, основу тога, што имају 
у Корејн ослонца у својим колони- 
стима.

СПОЉНА ПОЛИТИИА У ФРАНЦУСКОМ 
ПАРЛАМЕНТУ.

Највазкнија и најванимљивија расправа 
у садашњвм сједницама француског парла- 
менту била је без сумње дискусија о буџоту 
министар. спољних послова. Док у распра- 
вама о унутрашњој политици Француске пре- 
влађује још увијек иартизанство, дотле се 
је у говорима француских парламентараца о 
спољашњим односима опазило, да сви без 
ра^лкке јсднако осјећају, да јс ту у пи- 
тању достојанство велике француске репу- 
блнке, па за то у њиховим говорима и 
није било оне срџбе и заједљивости. 
која обично промсима говоре у француском 
парламенту. Говорника је било пупо, и 
могли ба се подијелити у двије групе: 
на једној су страни били говорници, који 
би хтјелп да Француска остане вјерна 
својој традиционалној, револуционарној иде- 
ји, утврђ чвању слободе и мир»; а на другој 
говорници — протавнвци револуцаје, — 
заступници освајачке политвке, или бар 
политикс реванша. Они први — међу њима 
Пресансе — нијесу, истива. противу руско- 
француског савеза, али су мишљења, да 
Француска треба да изађе што више као 
неззвасан чинилац међун^родни. да поред 
тога савеза тражи пријатељства и потпоре 
на све стране Крајњи циљ фраицуске 
двпломације био би, по њима, утврђење 
слободе и одржавање мира постепенам ра 
зоружањем. То су у главноме приврженици 
хашкс конференције.

Са свијек друкчије суде парламен- 
тарци друге групе. 3* њих је разорузкање 
издајство, пријатељство са Италијом ве 
лика диплоиатска погрегпка, која има 8а 
пошљедицу слабљење једног прнродног са- 
веза, савеза с Русијом. Нама је нотребна — 
рекао је Бони де Кастелан, — национална 
епољзшња политика са свом оном само- 
живошћу, са свом с-ном мржњом, коју та 
ријеч „национална1- у себи садржи. Томе 
крајњем циљу треба мииистар спољних 
послова да води савез руско-француски, а 
п да остале односе према аему удешава.

Послије говорникаједне и другс групе, 
устао је министар спољних поелсва Дел- 
касе, да у свом експозеу по могућс-гву 
одржп средину чзхеђу присталица вјечитог



мира и заступника „правог националног 
циља“ или идеје реванша. Из његовог екс- 
позеа излази да је француско руски савез 
у самој ствари и камен темељац за сепа- 
ратне уговоре с другим царевинама и држа- 
вама, у колвко се они не противе његовим 
пнтересима. Надовезујући на знаменату 
ријеч рускога Цара о миру на земљи, која 
је ријеч пала прије пет година, Делкасе 
сматра допуну француско-руског савеза 
дипломатским конвенцијама са Италијом, 
Инглеском, па већ и са Шпанијом, као 
логичну пошљедпцу мирољубивости рускога 
Цара. Р уски јв Цар, вели Делкасе, с на- 
рочитим задовољством поздравио француско- 
италијански споразум, и кад се пажљиво 
проучи путовање италијачеког краљевског 
пара у Лондон и предстојеће Дубеово пу- 
товање и Рим, онда се види као резултат 
не само бсгата свдржина италијанско-ин 
глеског уговора о изборном суду, него и 
велики политички значај Дубеовог пута у 
Рим. Може бити, да ће сад доћи на ред 
и франнуеко холандски уговор о изборном 
суду, а што се тиче Шпаније, и она ће 
бити увучена у коло западнојевропских 
сила, јер Делкасе већ мозке да тврди, да 
Шпанија зна, да јој је Француска искрена 
пријатељица. А са изборио-судијским рје- 
шавањем дипломатских правних спорова 
у вези је и питање поступног разоружања. 
Делкасе је изрично нагласио, да има већ 
неколико година, како буцети француске 
војске и марине показују умјерено смањи- 
вање; свакако би и друге државе могле 
поћи за овим примјером у одрицању од 
милитаризма Чим други буду ријешили, да 
смање своје војене издатке, одмах ће се ту 
наћи и Француска, само се не може тра- 
жити, да у томе Француска узима иници- 
јативу. Алзас-лоренско је питање свакако 
још једнако жива рана на француском 
тијелу.

Веома су биле важне Делкасеове из- 
јаве и у погледу уже или специфично 
француске спољне политике. Пошто је 
Делкасе, пзјавио да ће Француска еу- 
ревњиво бранитн слободу пролаза кроз 
Гибралтар, споменуо је у кратко цијепање 
Панаме од Колумбије и рекао је да ће 
француска влада ући званично у односе 
с новом државом, јер јс увјерена, да ће 
ова битп у стању да штити довољно инте- 
ресе француских држављана. У погледу 
Марока, Француској нпко више не одриче 
право, да Мароко улази у сферу интереса 
француских, али су сви и увјерени, да ће 
Француска штитити и права осталијех сила.

На Балкану је Француска била међу 
првима, који су почели да војују противу 
насиља са странс турских властн. Она ће 
и У будуће помагати енерчнчно и искрено 

Дјустј)о Угарску у њиховом насто- 
јању и труду око извршења рефорама у ви- 
лајетима јевропске Турске.

Делкасеов експозе прпмљен је у фран 
цуском парламенту с ванредиим одобрава- 
њем и његове су декларацаје, шта више, 
усвојене са 490 противу само 66 гласова. 
'Гијем пак својим скоро једнодушним гла- 
сом француски парламенат јасно је засвје- 
дочио, да идеја о руско француском савсзу 
не само да нема у Француској никаквијех 
противника, већ напротив, да је тај савез 
доиста јак ослонац спољне политике 
Француске.

Л II С Т А К.

СПЕНСЕРОВа УЧЕЊЕ 
о постанку и будућности обреда и обичаја.

— Превод Л. Ђ. Ноповића. — 
(Наотавак.)

Наши поздрави имају сличан поста- 
нак. До данас у многим земљама позтрав 
се исказује падањем на земљу, на леђа 
(код Батока), или ничице, чим со искази- 
вало то, да дотична личност потпуно себе 
предаје вољи неког извјесног лица. У 
стара времена су долазили к неком лицу, 
које има власт, свезаних руку, и са пре- 
вЈешенпм преко врата или преко главе 
ужетом (3 књ. Царства. XX, 32; такође 
код Перуанаца), или са неким упрћеним 
теретом на леђима (код Перуанаца). Осим 
тога у поздраве спада п исказивање радо- 
схи. Падање пред ноге замијењено је мало 
краћпм падањем, падањем на кољена. Ова 
форма — при сретању и разговору са вла- 
дарима — у великој је употребн у мно 
гим мјестима код дивљака, а такође у Ки- 
тају, гдје, у осталом, постојп осам разно- 
врених поклона; та се форма може очази- 
ти и у Руспји. Она у исто вријеме служи 
и као форма религиозног поклона код мно- 
гих народа.

У Лоангу ми већ видимо, да и до- 
маћи, на пр. жене приватнпх лица, не 
смију друкче говорити с домаћином, већ 
стојећи иа кољенима. Пријелаз од те 
форме ми впдимо у обичају, да они, који 
су се приближавали краљу, или за њим 
ишли, нијесу смјели друкчије, већ на ру-

Књижевност, умјетност и просвјета.

(Српска Књижевна Задруга.) —
Десета скупштина задругара Срп. Књч- 
жевне Задруге, о којој смо у прошлом броју 
донијели ибвјештај, цијенећи неуморни рад 
око напретка задругиног, прогласпла је за 
добротворе њезине ову господу:

Владимира Николића, пређашњег ср?с- 
ког начелника; Живојина 0. Дачића, се- 
кретара Вел. Школе; Јована Мслнара, 
књижара из Ваљева; Косту Наумовића, 
мајора из Ниша; Милорада Петровића, 
професора Трговачке Академије из Биогра 
да; Милоша Миленовића, учитеља из За- 
јечара; Перу Живковића учитеља из Сви- 
лајнца; Рафа Марића, правника из Ду- 
бровника п Светислава Огњеновића, суд. 
рачуновођу из Крушевца.

Осим тога знатан број раннје изабра- 
них добротвора задругпних добво је за- 
хвалницу на евоме раду око прикупљања 
чланова.

Тако псто скупштина је захвалила 
вриједним повјереницима, који су не жа 
лећп труда ни времена много припомогли 
напретку задругином, међу којпма ее нала- 
зи и наш овдашњи новјереник г. проф. М. 
Мијушковић.

Из извјештаја благајнпце Српеке Књп- 
жевне Задруге, који је био поднесен истој 
редовној скупштини, впди се да је пмовина 
Задруге у 1902. год. износила 137.562,19 
дин. Издавање је бпло 91.167 51 дин. Број 
чланова је доста онао. Док је за IX коло 
књига Српске Књижевне Задруге било 
8197 чланова, дотле је у X. колу спало 
на 6601 (највише је чланова опало у Ср- 
бији), а XI. коло, за ову 1903. годину, има 
до сада 6306 задругара. што ће се без 
сумње до краја године још повећати. У 
току 1902. године приновило се 30 нових 
добротвора, а у 1903. год. приновљено је 
до сада 28 добротвора. Српска Књгжевна 
Задруга има до сада и пет фондова: пок. 
попа Михалаћа од хиљаду дин , пок. д-р 
Ђ. С. Ђорђевића од 1847 динара, Игу- 
мана Филарета Петровића од хиљаду дин., 
пок. Милана Марића од двијо хиљаде дин.,

! и Михаила Ивановића .Смирнова од 2400 ј 
1 дпн. Надати се, да ће садашње повољније 

државне прилике допркнијети, да ова уста- 
пова, која је до сада стекла лијепих за 
слуга за нросвјету и књигу српску, нође 
у папрпјед п да ће се број чланова знат- 
но увећати. А и други крајеви српски 
треба да се што вишв одазову својим члан- 
ством овој нросвјетној установи Српска 
интелигенција гријеши се о своју дужност, 
ако пушта да Српска Књижевна Задруга 
има сваке године еве мање чланона.

(Тридвсетогодишњица дружине „Бу- • 
дућности1'). Тридесет је година прошло ' 
; оД'Како^ЈС'1/еђу Узихпљске !
‘ Школе у Србији основана дружнна „Бу 
I дућност“, која има за циљ: умно и морал- 
1 но усавршавање и матаеријално потиомага- 
! ње својох чланова и његовање националних 
I осјеЛања међу »ил<а; тридеет је година ка 

ко „Будућност“ озбилно дЈ'елуја у смислу 
свог циља; тридесет је година како та 
дружина чини моћни утицаЈ- на своје члано 
ве, а велика је њена заслуга поред осталог 

, у томе што код својих чланова бистрн пој- 
• мове о литератури, те се стога справомможе 
ј назвати литерарна дружина. На скуповима 
: „Будућности“ њени чланови читају своје
1 ------------------ ■_ _______
ј _
| кама н ногама (побаучке), или пузећи по 
! земљи (Дахоме). Дахомејцима се кољена

|учине тако исто тврда, као и пете.
Из стајања на кољенима постао је 

! обичаЈ- савијатп кољено (код Јапанаца и 
' КитаЈ'аца). Одовуда се јавило наше етру- 

гање ногем назад и сагињање наших жен- 
, скиња, које се састоји у прегибању ноге у 
; кољену и кретању њом назад (прављење 
. реверанса). Наши поклони, који се иска 
1 зују наклоном главе, само је први ступањ 
ј те форме, која се на пошљедњем свом 
. ступњу испољава падањем ничице.

Обичај склапати уједно двије руке 
за вријеме молитве, с кој'им ее, судећи по 
ликовпма, које налазимо у храмовима, 
сретамо још у старом Јегипту, објашњава 
се дјелимице оним поздравним покретом, 
којн сад видимо код племена Конго. Сту- 
пајући у разговор с вишнм лицем, они 
падају на кољена, сагињу главу и, проте- 

. жући руке к ономе лицу, са којпм говоре, 
ударају руком о руку.

Но могуће је и друкчије сбјаснити. 
Видјели смо, да нека племена, кад су до- 
лазила код владара, везала су себи руке; 
протезање руку са сљубљенпм дланима 

; могло је служити као пзраз поштовања и 
знак дозволе, да је вазт.а готов, да му се 
свежу руке.

Пљескањем дланом о длан уопште, 
као што је већ речено, исказује се радост, 
и чланови племена Батока, о којима је 
мало прије говореио да падају на леђа, 
поврх тога још се ваљају по земљи, и 
пуцкају себе по бедрима у знак задовољ- 
ства. Овдје знаци потчињеноета СЈ'едињују 
се са радошћу. Пљескање руком о руку 
преставља, вао што је већ речено, природни 
рефлекс радости код дјеце; но то исто 

• видимо и као обпчај у Лоангу, код Дахо- 
мејаца онда, кад се приблвжују краљу.

почетничке књижевне Радрпв? 5^ и8НОце 
патови контикују: хвале, осуђују,

™.п“0ГхЈе
Пудућност“ Српству открила миоге 

жевиике, стручњаке и белетристричаре, У 
.Будућности' су чињели прве књижевне 
покушаје многи наши књижевници, којим. 
се данае Српство дичи : ту Је почео писат 
Др Ст. Окановић, ту Јанко Веселиновић, 
Милорад М. Петровић п многи друг , 
дућност“ је д^еловала и у другим правцима. X””. СЧ-ПО.И«« своЈе ,»•
нове парламентаризму, стваралау њпм.г I, Ј 
ћање за еложни заједничка рад уопште и 
рад патриотски цособице; а какву је ху 
нитариост специјално развијала ова дру- 
жина види се по томе, гато Је она евојо 
скромном касом дала могућност, д > ка 
њени благодјејанци доврше школовање мпо 
ги сиромашии Србп, чпјл би таленат, па

Овакав рад „Будућности у многоме 
је помогао, да данас међу негдашњим чла- 
новпма има и одлочних државнкка (мини- 
стара и виших чиновника), публициста учи- 
теља, професпра, народиих добротвора и 
уопште одличних радника, у српском дру- 
штву. Како „Будућност" развија духове, 
м)же знати само они, који Је изближе 
познат њеном раду, ко Ј'е био на њеним 
екуповима, који се тако често држе, ако|п 
су у малом и парламенти, и литерарна ви- 
ј ћа, и добротворна засЈ'едања.

Тако радећи „Будућноет“ је 22 и 23 
новембра о. г. у Алексипцу прославила три- 
десетогодишњицу свога постојања као једно 
од најозбиљнпјих српских ђачких удру- 
жења, као једно омладинско удружење, које 
заслужује општу српску љубав!

И ки с наше стране, иокрено поздрив- 
љајући вриједну дружину, желимо да „Бу- 
ућност“ и од сад као до сад буде огњиште, 
на којој ће се пирити буктиње, које ће 
освјетљавати Српство широм на све стране 
ц увелпчавати његов напредак.

X 5.

(Јубилеј В Г. Корољенка). — Руска 
пнтелигенциј’а врло је евечапо прославила 
14. новембра о г. двадесетпетогодишњицу 
литерарног рада свога чувеног књижезни- 
ка, Владимира Галактоноваћа Корољенка. 
Тога даиа држане су по цијелој простра- 
ној Русији свечане сједнице, на којима су 
читанв расправе о књижевном раду слав- 
љ°никовом, а представнпци уредништва 
листова „Вћстника Европи“, „Рускаго Бо- 
гатсва“, „Мјра Божвнго“, „ОбразованЈн“, 
„Права", „Восхода“, „Хознипа“, „Руссков 
Школм“, „Народнаго Хозавзтва“, „Вћстни- 
кд Самообразован1и.“ „Журнала длн всТ>хв“, 
„Јурпста“ и „Обласного ОбозрТн!и“ при- 
рсдили су у почаст јубалару свечани 
банкет.
, к&јљжибиљ даГт у. ад.олоб^ођге
| честагке од разних корпорација, учених 
: друпгива, многих редакци)'а, универзитета 

и свовх поштовалаца — што је све јасан 
доказ колико се цијене радови Корољеи- 
кови у руској књижевности.

ОГЛАС.) Према научној подјелп на- 
шег ♦п. Им. Законика израђен је и ње- 
гов (гдржај (регистар), по коме је било 
отежђо лако и брзо руковање са законом 
У тржењу поЈ‘единих законских инсти- 
тута,чак и правницима, који су о датом 
им()В1нском питању одмах на чисто, ком

Понесад се, томо додаје скакање, игра и 
ДР- Сшчно.

Обичај љубити руке и ноге, у неким 
се »јестима јавља просто лизањем руку 
(Мадгази) и ногу, које, може бити, ука- 
зуЈе аа постанак пољубца. У земл.ама гдје 
Је сђшо развијен деспотизам, љубе земљу 
ско шадара (Мексика), или трагове његове 
и њцова коња, или пак предмете, који 
га Офужују (Шоа).

ПослиЈ'е овога није потребно гово- 
ритЈ, да се и обичај љубљења и играња 
јавлЈ, у некпм религиј гма као израз по- 
што.ања (Давид, Пипин, клањање Апо- 
лон;).

Посипање главе пијеском. земљом, 
пепдом или каљање самог себе — та- 
кођ' је знак поштовања, који је постао, 
по свој прилици, од вемног покл >на и 
раЛуња по земљи, коЈ-а чинп нечистим 
лиц и главу. За тим тај се обичај скра- 
тиоу просто кретање, које је имитирало 
клавање или посипање себе пијееком и 
прзпином. Говоре да офицери у Турско)', 
кадпм долази начелник, чине изглед као 
Да госипљу себе нвчпм шта впше и онда 
каД су на коњима.

. Но, пата се, како је постао наш оби- 
ча1да скидамо капе кад кога поздравља- 
мо Код многих племена постоји обичај, 
Дасвлаче са себе одијело у знак попггз- 
«аКа, тако да у Судану не само жене, ве ћ 
,и1. више и кћери, морале су се јављат и 
пРд краљем голе. У другим се земљама 
ТД обичај ублажује дозвољавањем, да се 
отривају само до појаса, или да поди- 
ги- само крај хаљине, да је свуку с 
Је«ог рамепа, или да открију прси. У 
осгови лежи једно исто, а на иие — ого- 
љђање, које је, како пзгледа, постало од

: РАгољавања. којему су се подвргавали цо 
к )ени и заробљеница. Да обичај скидања

законскоЈи --------------  _ ,— а _ .
припада. Ова праксом освједочена аеа * * * У 
отклоњена је издањем „Азбучног регв?Аа 
заОп. Ииовии Закопик«, од стране 
Мннистарства Правде, а ког је веоан 
жљиво И ваљано гзрадио г Сгвево 
виЛ-Његош. кандидат права. на наЧПв Р°' 
се раде послови ове врсте: азбучаи,(ЛЧКо 
дом поређани су законски институтц Г' 
пр. дуг), под којима су подведена ева 
конски чланци, који се на тај инстит 
односе. _ У1

Препоручује се овај Регистар _ м 
потребан додатак Оп. Имов. Завонику 
свима, а нарочито судским чиновницама

Продаје ее у књижарн Калуђер'ац. 
на Цетињу. Цијена 60 хелера. 4

НАРОДНО ЗДРАВЉЕ.

Против туберкулозе у гаколама.
Приликом расправе о основна« Шко 

• лама у Далмацијп, држао је нар. посдааик 
ј др. Верона у дзлматинском сабору 0Ва:
> говор, кгји због своје хигијенскв ва®аоетц 
: доносимо и нашим читаоцима:

У евим државама, однссно у СВам 
ј покрајинама, дјеца су у неком добу путсМ 
; закона присиљена да похађају школу Ов^.
■ је збиља велика благодат, благодат ааиа 

шпте вриједности, која је на пољу народве 
просвјете и народног образовања доннје.^
велике користи.

Али сасвим Ј'е природро, акоеудјец. 
с једне стране присвљеиа да похађају 
школу, па им родитељи, ако дјеца неопрап- 
дано изостају, бивају глобљени ила гатво- 
рени, да с друге стране морају да буду 
штпћена од свијех онијех пошљедица, што 
собом доноси таково присилно похађаље 
једног мјесга, гдје има вишо саучеснива

Мислим на разне приљзпчиве болеетн. 
а особито сичнју (туберкулозу), која се је 
тако распространила, да је статистика г. 
1901 бројила нешто око 6—7 милијуна 
туберкулозннх у Јевропи, а 1О°/о то су 
вам дјеца

НиЈ'е дакле без разлога, акоседанас, 
напустивши досадашњи фатализам, наетоји 
из петних жила, да се на пут стано ши- 
рењу овог социјалног бича, који неумо- 
љиво хара и пустоши: хара виша него 
икакав бој, пустоши више него вкакова 
кужна болест!

Борба је отпочела има неколико де- 
ценија, те је данас, продрла п у шире сло- 
јеве народа, гдје се частоји одржавањем 
јавних конгреса, ширењем популарних бро- 
шура н другим упуствима, што строжије 
и енергичииЈ'е сузбијати туберкулозу, осо- 
битс у саромашнијим елојевима пучанетвз, 
пошто је туберкулоза с правом на8вана ее- 
стром сиромаштва. То је равлог, да су се 

. 7ЈЧЉ!ХЦ. тако звани народни сана-
ј торији, којих ми на жалост, немамо, нвго 
I једини егземплар именом „Аланд“ док у 

другим државаиа, а особито у Ааерици, 
ничу као печурке, те се већ благодата 
таквијех институција опажају.

Наше је министарство на пр. прошле 
године пзгало нека упуства у засебној 
књижици, гдје се онако мимогред споииње 
школа, као сва друга мјеста, гдје је велики 
број саучесника.

Али, школа је често пута легло, па 
школа игра баш у ширењу туберкулозе

капе стоји у свези са огољавањем, дзка
зује се тим. што оба та обичаја постоје
код Дахомејаца, на Таитима н код другпх.
У свези с тим се ја -ља и обнчај скидава 
обуће, који је раепрострањен у многим 
земљама. Тај је обичај постојао још 1467 г. 
у Француској, гдје су заробљенике донели 
у самим кошуљама, босе и гологлаве 
Скидање одјеће у многим мјезтима се 8а- 
мјењивало навлачењем на себе ропске 
одјеће онда, кад су улазили у стан свога 
господара.

Тај се обичај одазвао и на религп 
озне обреде, на пр. код Јевреја, који су 
се облачили у вреће, скидали обућу и др - 
а такође и на наше коротачко одијеД": 
које је у почетку било са свим груб1 
спјеро и јефтино, т. ј. од мало боја, а 34 
тим се почело употребљавати бијело 
црно одијело, које најбоље упада у

Обичај парати одијело, који воДи 
своје поријекло од старине, тстао Јв та 
к< ђе из обичаја огољавања.

Из области религиозних п полијив 
ких одношаја, обичај скидања капе, обу е 
и другог, распроетро се на поједине ■ н' 
шаје. Као год што у Африци огол>авЈВ’с 
рамена, тако исто у Шпанији преб'и“ 
вање плашта на раме служн н •здр*1’051' 
Јапанци скндају обућу шта виН1б к»Д 
улазе у дућен.

Наше стискање руку произил^зи, 
ко изгледа, од обичаја, који је у мНдц(). 
мјестима замијенио љубљење руке. Р 
бљани, кад се срету, чине изглед. к®' 
хоће да пољубе руке Ј'едан друго.м> в. 
жућп склопљене руке спрам прсију- 6 
сер држи, да је то уздизање поСТЈ1'тП 
циљу, да не даду један другом поЉ’ 0 
своје руке из учтивости, и као ркДп -е 
борбе, да то не дозволе, што м ДоП 
могло претворати у обични тједвсии



велику, страшну улогу, улогу много већу 
и озбиљнију, а у њеним пошљедицама много 
жалоснију, него ли јој се до сада припо- 
знавзлс!

Здања оснгвних школа, то су већпм 
дијелом старе, илп новије куће на брзу 
руку приређене за школу, те и ако се 
каткад збиља иастоји иабављати еве бсље 
и боље школе, то боље, на зкалсст, бива 
само у спољашности, дочим унутрашњост 
остаје скоро иста Здање се обично састоји 
од једне мање или веће собе, гдје се 
стрпа 50 до 70, а кат кад и 100 ђака, а 
да се ни из далека не пази на количину 
кубних метара ваздуха, што свакога уче 
ника допада. па уђеш ли послнје ирвог 
часа у такову собу, опазићеш одмах рђчв, 
топли и нечисти ваздух, којим цијела соба 
заудара тако, да, хоћеш ли да прочистиш 
и освјежиш тај мефитични ваздух, мораш 
широм отворити прозоре. То је одмах пс- 
слије првог часа, а што је псслије другог 
или трећег, особито у зимско дсба, кад 
свему наведепоме надодаш испаравање 
влажпе или м кре обуће ђака, који морају 
да превале по неколико кнлометара, па да 
шчолу посјете, то се може лако промислити 
Требало би, дакле, послије сваког часа, бар 
за мзло минута, широм отворити прозоре, 
али се и то не може, јер нема мјеста, гдје 
ба се дјеца заклонити могла.

Погледајмо мало псближе унутраш- 
њост школе.

Зидовп и плафони пунн прашпне, 
тако да би човјек скоро рекао, да су нра- 
морисани. Тавап из меког дрвета са разним 
пукотинама, излизане или издубљене даске, 
а боју таквог тавана не можеш да боље 
опишеш, вего кад кажеш, прљав је. Та 
не перу се него једном или ни једном на 
годину, а глиба ка њима по ’/» саптвметра! 
Дјеца пљују, глиб се осуши, ностане 
прашином, па се прашпна, чим дијете ногом 
о под удари, илл му кљига пане, издигне 
ц так^ву прашвну, која моњда у себи 
садржи клицу тубсркулозе. удише учећа 
се мл«деж!

У таквом амбијенту сједе дјеца, пре- 
трпано њих 50— 60 на броју, по 2—3 
часа засебице, а о вентилацији ни говора. 
Како је тој дјеци. акосемеђу љима находе 
ио 2—3 сичијавијех, а како је учитељу, 
тој жртвп свог узвишсногјзвања, то остав 
љам, часна господо, да сами судите.

Препсручио бпх дакле факторима, да 
се овбиљно лате овога посла, гдје без ве- 
ликог трошка могу успјешно да пораде 
доета око сузбијања туберкулозе.

Нећу да спомиљем пеложај, па сп- 
стем здања, да ли „павиљопи или „кори- 
дор“, да набрајам унутрашња раздјељења, 
да доказујем потребу бање. како свс то 
захтјева модерна школска хигијена, него 
ћу само да препоручим оно, што је ннј- 
прече, најпотребити је:

Да свака основна школа буде по мо- 
гућности имала салу за гимнастику. Нове 
школе да се нс оаварају, ако не би имале 
т. кову салу.

Да буде уведена рацијонална венти- 
лвција.

Да под или таван буде раван, да 
нема пукотина. па ако је од меког дрвета, 
да је натопљен ланеним уљем, а да се 
влажно чисти бар свако 15 дана.

Да се уведу пљувачнице, и то на 
некој висини како би дијетс у њу, а не 
до ње пљувати могло.

крет — хватати се за руке кад се срету 
и са њима дринути горе и доље

Да ли си, читаоче, кад год мислио, 
што значи рнјеч „челобитиик", која се 
употребљава у нашим (руским) старим су- 
довима? Она је постала од ријечи „уда- 
рати челом“ о земљу и покавује ријечима 
оно, што се, разумије се. раније чииило у 
самој ствари. Пољски израз захвалностп 
„ТЈраЈат Јо по^“ (падам пред ноге) служи 
другим прпмјером, гдјо се ријечсма иска- 
зује оно, што је негда било дјелом. Ето те 
ријечи, те „форме обраћања11 к оним ли- 
цима, која су у власти, ми ћемо сад и 
проучити. На примјер, потпис вепод пи- 
сма „ваш покорни слуга,“ „остајући вам 
свагда на услузи“ п др. слично. па шта 
више и сами почетак писма „Мплостнвн 
Господине“, шта више кад пишемо ос^би 
потпуно непознатој, показују, како су се 
У ријечима, којима се сад служе приватне 
личности једиа с другом, сачувале форме 
(браћања, које имају мјеста између слуге 
или рсба и њег' ва господара. У таквом су 
се облику сачувале и многе религиовне 
форме обраћања, као „твој роб“ поче“, и 
Др. слично.

Спенсер наводи много прпмјера, гдје 
У обичном разговору ппјо могуће било 
нешто назвати својим. на пр. своју кућу, 
®ену, дјецу и др. већ се говорило: „то је 
твоја кућа, твоја жена“ и т д. Тако исто 
говорећи о својем спну, становник Индије 
ће га назвати вашпм спном, а себе вашим 
робом. У средњсм џијеку слабији владари 
усиновљавали су се силнијим владарима, 
и на чај начин, разумије се, добијали на- 
зив „син“, чим се исказивала и његова 
синовља покорност, која је у старо доба 
била врло велнка

Сви више споменути нзрази имају 
извор свог постанка у сидној политпчкој
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Да се јпш при отварању нових шко/а 
буде строго пазило на захтјеве модерне 
школске хигијене.

Да свако днјете. које се за први пут 
буде уписало, донесе собом свједоџбу, да 
је здраво.

Имао бах још што да проговорим о 
овом важпом предмету, као на пр. о уста- 
новљењу школских љекара, о потпуном 
пензијонисаљу туберкулозних учитеља, о 
чешћем прегледу ученика са особитим об- 
зиром на слух, вид, иа разне болести носа, 
душника итд., које су великом запреком 
душевпом. а много пута и физичком раз- 
витку појединог ђака, а често и јединим 
узроком знатног заостајања и ненапредо- 
вања у успјеху, али на жалост овакови 
појмови нијесу још дозрели за нашу Дал- 
мацију, те би наравно за нас само луксуз 
било све оно, што је другим напреднијим 
покрајвнама пука потреба!

Али се чврсто надам, да ћемо на 
овом пољу напредоватп особнто онда, кад 
се наше патриотско новпнарство буде та- 
ксђер мало више бавило питањем школске 
хигијепе, јер вбиља, наша политика, наше 
јавно мишљење као да не схваћа здрав 
ствену важност, што имају школе за наш 
подмладак, па дошљедно по читав наш 
народ.

Још само мало ријечп, јер нећу дуже 
да злоупотребљзвам ваше стрпљење!

Вајмареко је министарство издало на 
редбу, да се у свим школама Велике Вој- 
водине уведу тако зване „здра,‘ ствене таб- 
лицеи и то у форми одговора, на питањс 
како да се владамо, а да будемо здрави ?

Ја сам еастзвио, разне тачке речених 
здравствених таблица, те препоручујем Ви- 
соком Сабору, да би и за ову моју резо- 
луцнју гласовао.

Табла се састоји из 12 разних тачака, 
којкма се настоји упутитп дијете на чи- 
стоћу, ред итд.

И збаља најљепше вријеме, да се 
човјеку утузе здрави почеци хпгијене, да 
му такови почеци, такова начела, оно што 
је ријеч, у крв уђу, то је школско доба, 
па ће дијете на то лако привикнути, те 
ће по оној „СопзиећаЈо Гн аћега па!ига,( 
то бати од велике и трајне вриједиости 
по љегово здравље, а дошљедно биће то п 
у социјалном погледу једна сд најчвршћих 
полуга, а најјачп бедем против шчрења 
туберкулозе!
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Д 0 М А Ћ Е 8 И Ј Е С Т И

Цетиње, 29 новембра.

(Из Државне Библиотеке.) Би- 
блиотскар Државне Баблиотеке г. 
проф. Мирко Мијушковић, моли уред- 
ништва српских п слоненских листова, 
и писце, кљижаре, ивдаваче, да бп 
слала Библиотеци по један примје- 
рак својих лисгова или књига.

Поново се обраћа свијема који 
би имали старијих књига, годнш- 
њака листова штампанијех на Це- 
тињу или ма гдје друго на српском 
нли другом језику, а хтјели би их

Ј војеној потчињеностп, јер су они много 
' мање ласкави и надувенн, или их савр- 
‘ шено иема. у оним вемљама. гдје је те во- 
ј јене потчињености мање балч. У потврду 
'■ свога мишљења Спенсер изпоси много при- 
! мјера, које ћем > пропустити, споменувши 
; само о неким, којн су особито занимљиви.
' Као год што се ми, кјд се сретемо с не 

ким познанпком. питамо за здравље, тако 
: и у Ориноку у јутро говоре: „како те је 
I јела зла мушипа“, а Јегипћани : „како сте 
’ се знојилп.“

Шта више граматични облици под-
■ вргавају се у неким земљама истој потчи-
• њености. коју људи желе да изразе рије 

чима. У разговору са знатним лицима
' употрсбљују се оеобити завршетци ради 

њихових имена (код Абнтнона); пли осо-
• бити изрази, па шта впше особити језик 
\ кад с њима говоре (Јап.анци, Самоа). У 
) другпм земљама поданпк не смије назвати 
' свога владара по имену, а жена не смије 
1 изговорити име својега мужа (Кафри), та-
■ ко да га у тим случајезима називају „го- 
{ сп"дин зкивота“, „господин земље“ (на Си- 
’ јаму) н т. д Тако ист) избјегавају личне

замјенице, на пр. у Сијаму, гдје не говоре 
! „ви сте ми учннили услугу“, већ „госпо- 
; дин или доктор (т. ј. ВИ1 учинио је услугу

своне најпокорнијем слузи“ и др. слично. 
Уопште свако нема право да упо 

: требљује јоднаке замјенпце У Јапану сва-
ки клас има своју посебну личну замје- 
ницу првог лпца (т. ј. „ја“), и на пр. осам 
замјеница другог лица, посебну зд Микадо, 

' за дјецу, жене и т. д. У старо доба у 
Германији с нижим су говорили у тре- 
ћем лицу, т. ј. назнвали су га не „ти“, 
већ „он“, као да, тобоже. он не присуству- 
је прп разговору.

Не можемо а да овдје не примјетпмо, 
да се у Русији, за вријеме „крјепосног пра-

уступитп Дркавној Библиотеци, да 
га И8вијесте под каквијем ће погод- 
бама то учинитп. Разумпје се, да 
ћо се највећа пажња обратити на 
дјела која говоре о Црној Гори или 
о Српским Земљама, напосе било 
као псторијске, географске етнограф- 
ске, литерарне и у опће научне ра- 
справе.

Дарови ће се примати с благо- 
дарношћу, а имена приложника обја- 
вљиваће со у „Гласу Црногорца“ и 
ваводити за споиен у особите књиге 
у Библиотеци.

Моле се славне редакције срп- 
ских и словенских листова, да овај 
позив донесу бар који пут у својим 
цијењеним листовима.

(Честитке.) — Увјенчани српски пје- 
сник Змај Јовап ЈовановиЛ, чији је педе- 
сетогодишњи рад зарезан дубоко у грудима 
српскога народа, а једна од најглавнијих 
његових врлина бпла је и јесте безгранич- 
на љубав преиа Српству, прославио је 23. 
о.Јм. своју седамдесетогодишњицу од рођења. 
Том приликом наш Окруњени Пјесник, Њ. 
Кр Вчсочанство Господар, најтоплије је 
честитао старом пјес.нику ово ријетко слав- 
ље, на што Му је слављеник најсрдачније 
заблагодарио.

Осим тога послали су одавде слављенику 
чегштке: „Друштво Цет. Читаонпце и Гор. 
Вајенца“ и многи пјесникови пријатељи и 
поштоваоци.

(Други батаљон стојеће војоке.) У
четвртак, 27 о. м. освештан је у Подгорицн 
нови војни стан и свечано је предата ново- 
сакупљеном другом батаљоиу наше стојеће 
војске нова застава, која је из војног арсе 
нала с. Цетиња на псто тако сзечан начин 
поне' епа. На ову свечаност пошли су одавде 
у Подгорицу: војни министар г. В. И Пла- 
менац, руски војни аташе г. потпуковник 
Потачов и г. бригадир Јанко Вукотић. 
Други батаљон отпочео је одмах сјутрадан 
свој редовни рад.

(Из Главног Одбора за подизање 
Дома Умоболнијех).

Међу лијепијем бројем српскијех на- 
родних добротвора уписао је своја име и 
Ђор/је Ф. НеђељковиЛ, трговац Новосадски. 
који је умро прије неколпке године, оота- 
вивши на добротворне цијељи знатну суму 
новвца. Остављајући многе легате наувви- 
шен; сврхе, сјетио се честити Неђељковић 
п ово хуманитарне установе иодизања 
До* *а Умоболнијех, завјештавши па ту све- 
ту цијељ двије хиљаде (2000) круна.

Будући су легатарн морали лично 
пли преко легалних пуномоћни^а предста- 
јати дотвчним властима, Главни Одбор се 
за то обратио с молбом повпатом родољубу 
г. Арсу Пајевићу у Новом Саду, чега се 
исти примио.

ва“, често мпгло чути мјесто „позовите“ — 
„позватп“, мјесто „учините“ — „учинити !“ 
т. ј иеодређени начин мјесто другог ли- 
ца. И. напротив, о трећем, вишем лицу, 
како у Русији, тако иуГерманнји, говоре 
„они“, т. ј. у множини. Ако ее сад под 
сјетимо, да се и у Инглеској шта више 
замјеница „ти“ сасвим не употребљује, већ 
се свуда замијенила са „ви“. тада је лако 
вјероватп Спенсеру, да и форме обраћања 
стоје у свези с друштвеним формама. Из- 
међу осталог занимљиво је споменути, да 
у Самоа вођу називају не само у множи 
ни, већ гата више, у двојини, т. ј. говоре 
на пр. „д шли сте ви обојнца,и или „иди- 
те ви обадва“ и т. д. Код племена која не 
знаду за покорност, нема тијех церемо- 
нијалних нзнаопачпвања јездка и замје- 
ница. У приватном животу она су догала 
из виших сфера и одношаја. Китајац се и 
к приватном лицу обраћа са ласкавим н 
ропскнм фразама. На пр. желећп доанати 
како вам је име, он ће рећи: „могу ли 
узети на себе слободу упитати, како је 
ваше благородно име и ваша знаменита 
породнца." А за тим треба одгов)ритн та- 
ко, да се у том одговору шго већма ундзи 
онај, који се пита, на пр. „подло име моје 
сиромашне породице тако је и тако“. „Нај- 
већу исквареност језива и замјенаца на- 
лазамо у Јапану, гдје су периодични ра- 
тови јога одавна етворили деспотизш, који 
је узео на се чисто божанску драж и зна- 
ње“. Најмање пак таквог изнаопачења 
впдимо у Инглеској, земљн индустријал- 
ној, а особито међу раденпчкпм класом, 
гдје је замјена услугама п продуктима за 
плату давно одбила преувеличана хвали- 
сања п ропско лично унижавање.

(Свршиће се).
------- -----------

Пошто је већ оставпна покојног Не- 
ђељковића код највишег суда довршена, 
то је поко)никова удовица госио/ја Анаста- 
сија извршила посљедњу вољу свога су- 
пруга и исплатила је легатарима, те — 
преко г. Пајевића — и Дому Умоболнијех 
завјештанп дио од 2000 круна са припада- 
јућпм каматама 5°/0 од дана смрти покојнико- 
ве до исплате, што је — у каматама — а по 
одбитку признаничних такса, поштарине и 
телеграма (кр. 14‘30) — изнијело 382 кру- 
не и 8 пара,

С тога Главн Одбор — и овијем на- 
чином — одаје славу народном добротвору 
врлом иокојнику Ђорђу молећи се усрдно 
Свемогућему Богу за вјечнп покој н рајско 
насеље његовој племенитој души, а најто- 
илије благодари госиођи Аиастасији, као 
милосрдној савјетници покојниковој за ово 
добро дјело

Главни Одбор такође овијем изриче 
најсрдачнију своју благодарност г. Арсу 
ПајевиЛу на ревносном, савјвсном — м 
бесилатном — заступању, а тако и г. др. 
Илији Вучетићу, адвокату на иријатељском 
замјенивању г. Пајевића у вријеме његове 
болести.

(Из Друштва за потп. зан. и трг. 
у Црној Гори». Благајннк друштвеног 
пододбора у Подгорици, г. Василије Ђинов- 
ски, предао је централној благајнн „Дру 
штва за потп. зан. п трг. у Цр. Гори“ 
рачије уппсану а сада екупљену чланарпну 
пз Подгорице у износу круна 160 и то за 
21. оснивача (кр. 126) и за 17. улааача (кр. 
34), поред два раније објављена добротвора.

Имена г. г. нових чланова биће обја- 
вљена у једном од идућих бројева „Гд. 
Црног“. са свима другим члановима дру- 
штвеним.

(Ив Друштва „Цетињскв Читаонице 
и Горског Вијенца“). — У недјељу 23 
о. м„ у 2 сата послије подне Друштво 
„Цетињске Читаонице и Горског Вијенца“ 
имало је своју главну годишњу скупштину 
у „Зетском Дому.“ Пошто је установљено 
да је не само присутан довољан број чла- 
нова, да се, према друштвеним правилима, 
сједница отворитп може, него и да је 
скупштина необично добро посјећена, пред- 
сједннк друштвени, г. Живко ДраговиЛ, 
отворио је сједницу и позвао приоутне, 
да саслушају извјештај старе Управе о 
раду друштвеном у прошлој години и о 
стању друштвене благајне.

Секретар друштвени, г. Јован Хајду- 
ковиЛ, и благајник, г. Душан ФилииовиЛ, 
прочнтали су своје извјештаје, иза чега 
настала је подужа жива дебата о поједи- 
ним друштвеним питањпма. Ова је дебата 
ишла у потпуном реду и вавршила со је 
тијем, што је скупштина, с врло незнат- 
ним опаскама, примила прочитане извјега- 
таје на добро знање и Управп благодар- 
ност изјавила.

За овијем је предсједнпк у им« своје 
и чланова Управе захвалио скупштини 
на повјерењу п поднио оставку, а позвао 
скупштину, да приступи избору нове У- 
праве.

По извршеним изборима у нову У- 
праву већином гласова изабрата су ова 
господа: Предсједник Милош ШаулиЛ; пот- 
пресјелник Мило ЦеровиЛ; секретар Гав- 
рило М. ЦеровиЛ; благајник Марко Томо 
виЛ-, библиотекар Мих. ВуквиЛ; економ 
Мнло Врбица; управ. позор. Алекса Мар- 
тиновиЛ. Одборннци: Вуко ВулетиЛ, Јанко 
СиасојевиЛ, Никола ЈанковиЛ, Митар Вук- 
чсвиЛ и Марко ГвозденовиЛ.

По свршоним изборима скупштина је 
закључена.

(Српска књиж Задруга). Проф Мир- 
ко Мијушковић јављг члановима „Српске 
Књиж. Задруге“, да је већ отаочео купити 
претплагу, за XII коло, те умољава доса- 
дашње осниваче и улагаче. вао и иове 
чланове, да похитају с улогом, како би и 
књиге прије добили, које ће бити готове 
око Нове Године. Обраћа пажњу онијем 
добротворима, који још нијесу другу или 
трећу рату ноложили, да то што прије 
учине.

Повјереник се иада, да ће „Српска 
Књиж. Задруга“ наћи на Цетпњу и у 
Црној Гори и ове године одличан одзив 
као и до сада. Што је повјереник успио 
да за ове три пошљедње године упише на 
Цетињу око 20 добротвора, поред великог 
броја оснивача и улагача, има да захвали 
нашој интелигенцији, која је правилно 
схватила сврху и улогу ове тако важне 
просвјетне установе. Нема сумње, да се упи 
сом у чланство Српске Књижевне Задруге 
долази, за иале новце. до знатног броја 
књига одабране садржине, а за не много 
времена до обилате књижнице, чиме се у 
исто врпјеие чини једна између осталијех 
дужности за опћу српску етвар.

Нови чланови, сва досадашња издања 
могу добити за јевтине новце.

Добротвори илаЛају 150 круна одјед- 
ном или ио 50 круна у три пута. Кад би 
хтио добротвор да добије сва досадашња 
издања, може их добити и постати добро-



твором над плати 200 круна. Уз то ее 
добија вјештачки израђена диплома Српеке 
Књиж. Задруге. као знак признања за 
учињено доброчинство. Оснивачи илабају 
10 круна годишње, а улаеачи шесш.

Основне школе, поједине општине, 
не би требале да пропусте прилику, а да 
св не упишу за члана „Српске Књиж. 
Задруге“. За њих и уопће за корпорације 
најкорисније се уписати за добротвора, 
пошто одједанпут учине ту материјалну 
обавезу, а користе се, док постоје, ивдан и- 
ма Српске Књиж. Задруге. Оне могу бити 
и оснивачи.

Министаретво Просвјете изишло је 
на сусрет нашим учитељима, што је обећа- 
ло дати повјеренику новце за Срп. Књиж. 
Задругу, за онога учитеља, који би послао 
своје овлаштење на ту сврху.

(Из Управе општине вароши Це- 
тин.а). Сјутра у 10 сати прије подне са- 
стаће се општински одбор, који ће. поред 
осталих послова, које има на овој сједници 
посвршавати, донијети коначно ријешење 
о саставу општинског буџета за годи- 
ну 1904.

(Поплава). Поред вијести о поплави, 
што смо их у прошлом броју нашега листа ! 
донијели, јављено нам је, да је и по дру- 
гим мјестима Црне Горе поплава грдне 
штете починила. Тако н. пр.: из Шавника 
јављају, да је р. Тара толико надошла, да 
је и мост код Пренћана однесен, а земља- 
ма и кућама огромне су штете почињеае, 
а тако је, по вијестима из Колашина, би- 
ло и око горњег тока Таре, — и тамо су 
мостови порушени и велике штете земл.а 
ма почињене. По вијестима исто из Ко- 
лашина, и Морача је камени мост код 
Морачког 'манастира разрушпла; 13 о. м. 
пао је и у Колашину и на Акдри/еви^и, 
као и по свој Морачко-Васојевићској обла- 
сти, велик снијег, а за тијем је окренула 
киша с јужнијем вјетром и воде су тако 
нарасле, да су мостове и млинове пору- 
шиле и многе земље однијеле, а особито 
су пострадале ливаде и воћњаца; теле- 
графска линија свуда је била обаљена, те 
штације нијееу могле радити за више да ј 
на. На више мјеста одваљивали су се ура- ! 
ви земљани и један такав урав притпскао ј 
је у Ровцима старог стотинаша Милинка 
Маркова; то је једина људска жртва при- 
ликом ове поплаве. У Жупи Никшибској 
колски пут који води у Мораково — по- 
рушен је. У Жабљаку, Додошима и Вра- 
нмни биле су велике гатете како кућама, 
тако и лађама, чуновима и др. Тешко је ; 
процијенити сву штету, коју је ова по- ; 
плава проузроковала.

(Управа црногорског монопола ду- '. 
вана). У сриједу, 26 о. м. отворен је на ■ 
Цетињу први магазин дувана, што га про ; 
даје управа нашег монопола. Продаја ду- 
вана из магазина повјерена је г. Мику ј 
Вучковићу.

СКР1БЕВИЦЕ, 13 нов. — Ц^р 
и Царица руска отпутовали су у 
Петроград.

БУДИМПЕВЦТА, 23 новем. — ■ 
ГСошут ивјавио је у парламенту, да 
ће опструкција престати, алн да ће 
нродужити борбу правилним путем.

РИМ, 24 иов. —- Ив Венеције 
и осталих крајева Италије јачљају о 
великим поплавама.

ПЕТРОГРАД, 25 нов. — Цар 1 
је одобрио министру финансија Пле- 
ске-у допуст због болести. а повје- 
рио је управу манистаргтва његовом 
помоћнику Роганову.

РИМ, 26 нок. — Краљ је пода- ! 
рио 10.000 франака у кори,.т фами- 
лија маћедонских бјегунаца.

БИОГРАД, 26 нов. — Минк- ! 
стар финансија Милић Радозанонић 
дао је оставку, али ју је опет данас 
натраг тргнуо. С доззолом владиаом 
давала је сестра краљице Драге на 
гробљу иарастос покојном краљу и 
краљици. Сава је знатно нарасла, 
па су многа мјеста поплављена.

ЦАРИГРАД, 29 нов. — Посла- 
ници Русије и Аугтро-Угарске пре- 
дали су Портп ноту с којом узимају 
на знање саопшгење њсно од 11 о. м. 
в достављају Порти имена изабра- 
них грађанеких доглавника за Ма 
ћедонију, а то су: од стране Русије 
њен генерални консул у Бејруту 
Демерик, а од сгране Аустрије ге 
нерални консул Милер.

БИОГРАД. 27 нов. — Мини- ј 
стар финансија Милић Радовановић 
поново је данас дао оатавку. гБаци > 
намјеравају приредитл овацдје Бо- ‘

рису Сарафову, који даиас долази 
овамо. У недјељу биће митинг, на 
којем ће учествокати и Сарафов.

ИЕТРОГРАД, 21 нов. — Ви- 
јест берланских листога о сла^ом 

; здрављу руског Цара потпуно је 
: неосновзна. Царево вдравље је врло 
; дсбро

ТОКИО, 27 нов. — „Рајтер“ 
јавља, да је у Чемулпо стигло јако 
одјељење руске флоте, састављено 
из осам ратних бродова. Намјера 
томе доласку сигурно је та, да се 
Русија подржи у својој оповицији 

ј против намјеравааог отварања при- 
I стама Јонгампо. Говори се, да ће 
! Руеи искрцати ?,000 војника ак ’ се 

не буде узимало обзира на њихове 
приговоре.

ЦАРИГРАД, 27 нов — Један 
пталијански генерал биће наимено- 
ван за заповједника жандарм^рије у 
Маћедоннји.

БИОГРАД 28 нов^мбра. — Бо 
рис Сараф ?в стиг ао је овамо; доче- 
кало га је око двије сготине особа 
са усклицима: жавио!

ЛОНДОН, 28 новембра. — У 
двору Сандригаму букнуо је пожар 
над краљичнном спаваћем собом 
Краљичана дворска дама опавила је 
пожар и јавала краљици Ччм је 
краљиц I оставила собу, плафгн је 
пао. „Рајтер“ побија вијест о боле- 
сти краља Едуарда.

0 Б Ј А В А
Имајући у виду инторесе гаји- 

теља дувана и узнмајућн у обзир 
вадоцњење и тошкоћо, које су про- 
узроковало, те се многи домаћини 
пијосу могли пријавити до краја 
новембра ово годино, н добити до- 
пуштењо за гајењо дувана у 1901 
години Мипистарство Финапсија, као 
допуну к чл. 10 закона о монополу 
дувана, нашло јо за потребно, за 
ову годину, продужити рок ирнја- 
вницима до краја децембра ово го- 
дино.

За то со овијом по8ивају саи 
онн домаћиви, који се пијесу још 
прпјавили,, а жоле бавити со гајењом 
дувана у 1904 години, да у горе- 
роченом року подносу пријаве пле- 
монскои капотану, сагласно чл. 11 
закона о монополу дувана.

Остала подробнија обавјоштоња 
о гајењу дуван I сваки домаћип можо 
добити код свога племенског капе- 
тана. —

Осим тога, Мпнисгарство Фн- 
пансија извјешћава овим сво оно, 
који би жељели добити сталиа мје- 
ста при Управн Монопола дувана, 
да су оваква сва попуњена н да со 
ради потраживања истих Минпстар- 
ству впше но обраћају. Посљо овог 
огласа Министарство подобно молбо 
неће примати нити, пак на псте од- 
говарати.

Број 1478.
Цитињо, 28 новембра 1903.

Из канцеларије
МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА.

С Т Е Ч А Ј.
У одјељењу за грађевину и саобра- 

Бај Министарства Унутрашњих Дјела по- 
требан је један инжињер, практичан у 
градњи путова, камених мостова и оста- 
лих државних грађевина.

Позивају се сви они, који би же- 
љели на то мјесто компетовати, да се 
пријаве Министарству Унутрашњих Дјела 
до I. Фебруара 1904. године, од кога 
ће потребне услове примити.

Нандидат мора познавати добро 
српски језик

УБрој 2950. Из канцеларијв Ми- 
нистарств* Унутрашњах Дјела, 22. 
новембра, 1903. г., на Цетињу.

Приватпе објаве.
Потписата Књпжара добила је упуство 

у инглешком језику, вампјењено ониЈсма 
који не знвју инглешки читати, са нојпо- 
требитијим правилима за путнике у ј ме 
рику Цијена 1 круна.

Кљижара И. М. Калу1,ерови1.а 
Р 29 Бр. 119 2—3

ВИПЛ старог и новог. 1 а- 
КПЈе лозове и смокове на продају у 
већој количиаи. — Петковић—Улцињ.
р. 15 106 5—5

Умољавају со сва она геспода, 
која до данас нијесу исплатили чла- 
нарину 8а годину 1903, да изволе 
ис.латити нвјдаље до Ннкољадне.

Из Управе -Друштва Цетињске 
Читаоннце и Горски Вијенац“.

Благајник 
ГЛарко Ј. Томовић.

Р. 32 Вр. 120 1—1

1
САВО РАДОЊИЋ,

капетан Његушки, рођен на Његушима 1848 год. 18 априла, 
| 1903 год. 19 новембра на Његушима.

Изиемоглн под притиском големе туге, са скрушепим ср- 
цем, превеликим болом у души и сузвијем очима јављамо: 
да је наш счн, односно брат и стриц, Саво, послпјо осмодневног 
болопања, за навијек заклопио очп своје, са којима нас је њежно, 
синовљи и братскн гледао.

Овијем путем сматрамо за најсветију дужност изјавити 
својо високо призпање господину војводн ПЈчку Петровнћу 
и гозподину ордопанс официру 1Бегозог Краљ. Височапства 
Владу Потровићу, којп на глас смрти покојнизове дођоше, 
ожалошћене нас тјогаише, и до вјочног га дома нспратише, 
те пам тим знатно тугу ублажишо.

Хвала госп командиру Стапку Петровићу, који покојника 
болног носјећавагпо н од његовог болесннчког одра за све ври- 
јеме боловања не однлазаше, те је покојник пошљедњи издах 
на рукама његоиим испустио, а за тим га на онако днрљиви 
начин братски, пријатељски и дружевски ожалио, те је са тиме 
нашу тугу зпатно ублажио

Висока хвала ЈБегозом Високопреосвегатенству Господпну 
Митрополиту Митрофану, на ЕБоговој дирљивој и пуној хрзга- 
ћанске утјехе брзојавној листп

Хвала часпим свештеницима: гг Ђуру Пејовићу, Петру 
Вожовићу и Илији Капичићу, који над иокојником Св. Јеван 
ђоља читаше, 8а спас душе покојниковз Богу со молише и 
опнјело извршпгае.

Хвала г. учитељу Василији Јовановићу, који је са Јццима 
спровод увеличао н днрљивим се говором с покојннком опростио.

Хвала господи и прпјатољима са Цотиња: Марку и Ан- 
дрији Вукотаћима, Дугаану Вукотићу, Јанку Милићу, Ђуру 
С. Матавовићу, Митру Вукчезићу, Мчлу Вој. Мчртиновићу, 
Стеву Вујановнћу и Кићу Маргиновићу, који на глас смрти 
покојникове дођоше, нас ојађено тјешише и бише за све ври- 
јомо док покојника у вјочни боравак спустише.

Хвала без разлике сталожа и пола цчјоломе племену 1Бе- 
гушкоме, који су покојиика на онако дирљиви начин ожалили 
п у онако одлнчном броју дј вјечног дома испратили.

Хвала господи чииовницима његушким, који на челу сво- 
јих гаефова дођоше, на име: г. кап. царинарнице његушке Ђолу 
Гвоздоновићу и г. шефу поштанско-телографске станице Симу 
Секулићу, погојника ожалишо и до вјечног дома испратигае.

Хвала браћи и пријатељнма Вајпцама, к ји на челу госп. 
подкомандира Ђура Мартиновића, г. кап Богда Мартиновића 
и г. кап. Ника Мартиновића у онако одличном броју дођоше, 
покојника ожалишо и до вјечне куће испратпше.

Хвала пријатељима Угњанима, који на челу г. прота Сте- 
вана Капичића и г. свегатеника Илијо Капичића дођоше и 
покојника пријатељски ожалишо и до вјечаог дома испратише.

Хвала пријатељима Ћеклчћимз, који на челу г. капетана 
Матапа Матановића деђогае, покојпика пријатољски ожалпше и 
до вјечног дома испратише.

Хвала пријатељима Приморциаа, који на челу госп. Јока 
Дуоравчевлћа у великом броју дођоше и нокојпнка пријатељ- 
ски ожалише и до вјечне куће испратише.

Хвала свима енима, који пам лпчно, писмоно или усчено 
пријатељско саучешће ивјавише, те нам тим V неколико тугу 
ублавдише.

Хзала свима онима мнособројнам брзојавпим саучешћима 
за милим нам покојником.

Још једном свима и сваком) хвала по небројено пута. 
ЈБегушн, 26 нозембр.а 1903 године.

ОЖАЛОШЋЕНИ:
маЈка: Иве; брат: поп Јево; синовци: Мило, Лазар и Драго, 

са цијелим браетвом Радоњићима.

Р- 479 Бр. 122 1—1

Општинеке лицитације.

Управа општине вароши Цетиаа да. 
ваће на јавној лицитацији под закуц ску- 
пљање општинских дажбина, прав» за Ц.,ц. 
дају екплозивних артикала на Цетињу н 
и освјетљење и чистоћу вароши — св/ За 
годину 1904. н то 7 децембра ове године 
даваће се екупл»ање кланичне таксе’ 12 
децембра скупљање увоза и мјерачине; 14 
децембра право продаје експлозивних ства- 
рн: а 21. децембра уступиће се освјетљење 
и чпшћење вароши.

Закупници општински хдажбина имају 
положити кауцију од 10% у готову новцу 
или 15% у непокретном имању Према 
суми, коју буду пмали дати као закупнину 
за цпјелу годину; но то се може зампје- 
нити спгурним јемством.

Детаљнији усдови дознају се у Уцра- 
ви општинској ранпје и у дане лицитације.

Р. 109 Бр. 121 1_2

Уредкнж: проф. Живсо Драговик Ивдавалац: Држачна Штампарнја. У К. Ц. Државној Штампарији.


