
ДРУШТВА И УСТАНОВЕ
ОД МИРКА ЈОВАНОВИЋА*I НАУКА

МУЗЕЈ ЈУЖНЕ СРБЦЈЕ 
од д-ра Војислава С. Радовановнћа

Упоредо са стварањем Скопског Филозофског факултета, чије 
оснивање пада 2 фебруара 1920 године, настало je поступно форми- 
рање и друге највише научне и културне установе на нашем југу: Му· 
зеја Јужне Србије. И као што je оснивање Филозофског факултета 
y Скопљу резултат иницијативе ондашњег ректора Београдског уни- 
верзитета пок. д-ра Јована Цвијића, тако je оснивање Музеја Јужне 
Србије дело приватних настојања досадашњег професора и декана 
Скопског факултета, оснивача и претседника Скопског научног дру- 
штва, д-ра Радослава М. Грујића.

Још одмах по доласку y Скопље 1920 године, као један између 
првих професора онда основаног Филозофског факултета, д-р Гру- 
јић je предузео научна путовања по свој теритојрији онда тек наново 
ослобођене Јужне Србије. На све стране широм ове колевке и језгре 
српске средњевековне државе и културе гледао je како српски и оста- 
ли, и старији, грчки, римски, византиски, и млађи, турски, историски 
и уметнички споменици пропадају колико од дуготрајног зуба вре- 
мена толико и од људског неразумевања њихове вредности. Стога je 
на лицу места, још при тим првим научним путовањима, обраћао се 
лично и непосредно нашим грађанским, војним и црквеним вдастима, 
свуда где je пролазио, да му помогну да ce сачувају и склоне од прр- 
падања ови драгоцени културни споменици наше земље на. Југу. И већ 
y лето 1921 године y Скопље су почели да пристижу многи камепи и 
други културни споменици Јужне Србије са свих њених страна. У ства- 
ри приватна збирка, као ембрио за доцнији државни музеј y Скопљу, 
ови су музејски објекти сви нашли уточишта при Филозофском фа- 
култету; лапидариум y дворишту и сутерену факултетске зграде, a о- 
стали ситнији и од веће историско-уметничке вредности објекти y И- 
сториском семинару Факултета. Неуморног y сакупљању српске и о- 
ртале наше старине на Југу, Д-ра Грујића je пут при оваквом научнр.

~$) Сре прилоге непоуписане израдио истр писац.
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музејском раду одвео доцније чак и y Софију, да би отуда од оних 
за време светскога рата узапћених многих наших народних старина 
Јужној Србији вратио бар неколико тамо откривених, између осталих 
и надгробну плочу са гроба мајке Цара Душана, која ce раније чувала 
крај цркве Св. Димитрија y Скопљу.

На тај начин приватно основан још 1921, за првих неколико го- 
дина о личном трошку самога оснивача, уза шта су тек треће и чет- 
врте године иза овог незваничног оснивања почеле да пристижу и из- 
весне званичне материјалне помоћи (најпре од три a после од пет хи- 
љада динара), —  Музеј Јужне Србије, y прво време према своме основ- 
ном одељењу зван Истбриско-археолошки музеј y Скопљу, најзад je 
1 априла 1924 основан и законски, званичним установљењем y држав- 
ном буџету за 1924— 25 годину.

Отада ce Музеј y Скопљу, захваљујући широком научно-музеј- 
ском интересу његовог оснивача a онда и доцнијем пристизању дру- 
гих стручних музејских сарадника, нагло развио y национално-култур- 
ну установу чији je задатак: да што верније и што потпуније претстави 
целокупнуприроду и културу наше земље на Југу. Уз Историско-архе- 
олошко одељење, као основно, 1925 je основано Етнографско-антро- 
погеографско одељење, 1926 Зоолошко одељење и 1927 године Гео- 
лошко-петрографско одељење. Тиме je, дакле, још пре десет година 
фтрмиран Музеј Јужне Србије y данашњем своме облику и разграна- т о с т и , чему су скорије придодате и музејске научне публикације: 1934 
године покренута су његова „Посебна издања” , à сада, 1937* године, 
још и његов „Родишњак” .

Али све je το још увек само претходна припрема. Јер без сгал- 
не и савременим музејским захтевима одговарајуће, за сва одељења 
довољно простране музејске зграде, која би усто и сама била од ар- 
хитектонско-уметничке вредности, бар донекле равне оној од какве 
je вредности наша стара народна култура y Јужној Србији, —  без тога 
није могућан даљи правилан развој Музеја Јужне Србије y Скопљу. 
И управо je већ и десет година протекло откако je оснивач и директор 
Музеја Јужне Србије д-р Грујић, пошто je 1926 године успео да ce 
предузме и затим y току од неколико година изврши рестаурација 
Куршумли-Хана ради смештаја музејског лапидариума, упутио своја 
национално-културна настојања и .у томе правцу.

Да ли ће прослава 25-годишњице ослобођења Јужне Србије, као 
увод y даље, систематскије подизање и унапређивање привреде и кул- 
туре на нашем Југу, скоро довести и до коначног решења питања по- 
дизања, достојне музејске палате и њених павиљона y царском Душа- 
новом Скопљу?

СКОПСКО НАУЧНО ДРУШТВО 
од д-ра Вој. С. Радовановића

Основано убрзо иза коначног народног нам ослобођења и уједи- 
љења, 26 марта 1921, остајући кроз прве четири године свога рада 
углавном само на припремању, Скопско научно друштво je тек иза по* 
новне реорганизације, 21 марта 1925 грд,, приступило стварноме раду



на остварењу свога високог национално-културног задатка. И отада, 
развијајући ce уз две највише научне и културне установе Скопља и 
Јужне Србије, Филозофски факултет и Музеј Јужне Србије, од којих 
je оснивање прве, 2 фебруара 1920, везано за иницијативу ондашњег 
ректора Београдског универзитета пок. д-ра Јована Цвијића, a осни- 
вање друге, 1 априла 1924 године, везано за приватна настојања доса- 
дашњег професора и декана Скопског факултета д-ра Радослава М. 
Грујића, —  Скопско научно друштво je за ових дванаест година са пу- 
но успеха извршило свој главни задатак: да ради и организује рад на 
свестраном научном проучавању Јужне Србије и суседних области, 
као и да развија науку и уметност уопште.

Као трајне резултате таквога рада до данас je Скопско научно 
друштво међу својим издањима објавило четири серије научних публи- 
кација. Између ових je друштвени главни ооган Гласник Скопског на- 
учног друштва, од којег je y току 1925— 1937 досад изишло 17 књига,
са 4710 страна текста велике осмине и 1862 илустрације, где je 106 пи- 
саца наших и страних публиковало 338 научних прилога о најразно 
врснијим научним проблемима Јужне Србије, од којих свеске 
друштвенмх наука под уредништвом д-ра Рад. М. Грујића и д-ра Мите 
Костића, a свеске Одељења природних наука под уредништвом д-ра 
Петра С. Јовановића, д-ра B. С. Радовановића и д-ра Станка Карамана. 
Поред тога, као своја посебна издања, Скопско научно друштво je д о  
сад почело да издаје још и следеће три друге серије публикација: 
Књнге Скопског научног друштва, до данас изишле -3 књиге, где су 
објављене три велике монографије посвећене култури и прошлости Ју- 
жне Србије; Зборник за етнографију и фолклор Јужне Србије и сусед- 
них области, до данас изишла 1 књига, под уредништвом д-ра B. С. Ра- 
довановића; и Зборник за историју Јужне Србије и суседних области, 
до данас изишла 1 књига, под уредништвом д-ра Рад. М. Грујића.

Овако многобројни научни прилози, који имају и нарочитог зна~ 
чаја за нашу националну српску и осталу југословенску науку и кул- 
туру, као и науку и културу уопште, пружају пуно и стално све више 
нове светлости и све богатију научну грађу и резултате о овој старој 
нашој народној области, y којој су колевка и језгро средњевековног 
српског националног и државног живота и културе. Необично разгра- 
ната размена наших публикација, које редовно садрже и резимеа на 
једноме од светских језика, где поред свих важнијих наших научних 
установа и међу њима и саме Југословенске академије знаности и умет- 
ностгч учествује око 50 главних научттих ередитпта Европе и оста- 
лога света еа нвколико стотгтна ттаучиих ттубликаиија, a где су .застугт- 
љене и највише светске научне установе, као: Британски музеј y Лон- 
дону и Амерички национални музеј y Вашингтону; све три немачке 
академије наука, y Берлину, Минхену и Бечу; најважније сдовенске 
академије наука, обе руске, y Петрограду и Одеси, и чехословачка, y 
Прагу, —  све то показује са каквим ce интересом прате издања Скоп- 
ског научног друштва y страном научном свету, чија je још давнашња 
пажња знатно сконцентрисана на балканске научне проблеме, особито 
на проблеме ове старе српске земље на југу.Споменида лвадесетпетоголг.идвиц? осдобрћен.а Јужпе СпГдпс 1915—l Q;/7 64
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Што je Скопско научно друштво y својој национално-културној 
мисији за последњих дванаест година постигло овакве резултате, тре- 
ба захвалити y 'првом реду иницијативи и сарадњи научних и стручних 
радника окупљених y овој научној организацији Скопља и Јужне Ср- 
бије, на чијем ce челу налазио д-р Радослав М. Грујић стално као прет- 
седник од 6 новембра 1921, када jë заменио рано преминулог претсед- 
ника-оснивача, првога декана Скопског факултета, пок. д-ра Тихомира 
Остојића, па све до 20 октобра 1937 године, када ce, позван новом ду- 
жношћу на другој страни, опростио од својих сарадника. Али исто 
κο треба захвалити и досадашњој материјалној помоћи од стране др 
жаве, самоуправе и приватних дародаваца, чији су благотворни нов- 
чани прилози овој главној научној организацији на нашем Југу сле- 
довали тек иза снажног добротворског примера Блаженопочившег Ви- 
тешког Краља Александра I Ујединитеља, првога Највишег Добротво- 
ра и Заштитника Скопског научног друштва.

ГЕОГРАФОКО ДРУШТВО (ОТСЕК)

Основано je 1922 г. иницијативом наставника Филозофског фа- 
култета y Скопљу. У њему су чланови и многи наставници средњих 
и стручних школа. На друштвеним скуповима читају ce стручни ра- 
дови из географије, етнографије и фолклора Јужне Србије. Добар 
део прочитаних радова објављен je y Гласнику Скопског научног 
друштва и часописима. Ови радови претстављају значајне прилоге 
научном изучавању нашега краја.

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Основано 1926 године под утицајем наставника Филозофског фа- 

култета y Скопљу, ово je друштво окупило и многе наставнике сред- 
њих школа. На друштвеним скуповима расправљају ce питања језика, 
народних умотворина Јужне Србије, српскохрватске књижевносги и 
наставе језика и књижевности y средњим школама. Досад je издало: 
Есеј о Милошу Перовићу, Југословенска мисао, Настава српскохрват- 
ског језика y средњим школама и језик и народна култура. Друштво 
je покренуло акцију за подизање споменика песнику Милошу Перо- 
вићу, који треба да буде откривен 1938 године о двадесетогодишњици 
песникове смрти.

ПЕДАГОШКО ДРУШТВО

Организовано 1937 г., оно je окупило педагошке раднике са Фа- 
култета и из средњих и основних школа. На својим скуповима претре- 
са савремене педагошке проблеме, приређује јавна предавања и стара 
ce о издавању корисних педагошких дела. Педагошки отсек Филозоф- 
ског факултета y Скопљу одржава тесну везу са овим друштвом.

ПРАВОСЛАВНИ ПРКВЕНИ МУЗЕЈ У СКОПЉУ
Оснивањем овога корисног музеја y овој години задовољена je 

једна значајна културна и црквена потреба. Припремни радови око 
оснивања његова трајали су 3— 4 године. Музеј je смештен y цркви
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Св. Мине која je за време окупације порушена, те je сад обновљена и 
прилагођена музејским сврхама. Ma да још скроман по количини сво- 
јих објеката, музеј ce обогатио многим важним старинама прикупље- 
ним из разних цркава: иконама, фрескама из порушених цркава и ко- 
пијама фресака, моделима наших јужносрбијанских манастира, знат- 
ним бројем старих и занимљивих црквених утвари и књига и др.

II НАЦИОНАЛНА П РОСВЕТА И КУЛТУРА 
ДРУШТВО CB. ОАВЕ

Од свога оснивања 1886 г. y Београду па до данас, ово друштво 
je стекло неоцењиве заслуге за национално и просветно подизање Ју- 
жне Србије. Убрзо после оснивања отворило je основну и продужну 
школу (приправну учитељску школу), y којима ce учило око 20.000 пи- 
тбмаца из наших крајева. Последњу школу су свршили, поред многих 
осталих, наш познати књижевник Анђелко Крстић и прота Матија Шу- 
менковић. Књиге овога друштва (Братство, досад изишла 31 свеска), 
са разноврсном и врло корисном садржином, краћи популарни списи 
и слике обилно су слати школама, црквеним општинама, манастирима, 
јавним књижницама и читаоницама, разним друштвима и друштвеним 
члановима y Јужној Србији. И раније, a и сада, Друштво Св. Саве ce 
издашно стара о школовању јужносрбијанске омладине. Одмах после 
рата y Скопљу je основано његово повереништво.

ДРУШТВО „CB. CABA“ У ПРИЗРЕНУ

Основано je на Св. Саву 1880 г. иницијативом наших познатих про- 
светних и националних радника Петра Костића и Ђорђа Камперелића, 
y циљу завршавања изградње нове цркве Св. Ђорђа и помагања и одр- 
жавања народне просвете. Друштво je имало око 100 чланова, међу 
којима беху и тако угледне личности као што су: незаборавни прија- 
тељ српскога народа y Турској, Иван Јастребов, руски конзул, рашко- 
призренски митрополит Мелетије и народни добротвор Сима А. Игу- 
манов. 1885 г. друштво je обуставило рад под притиском тешких при- 
лика, насталих услед борбе турских власти с побуњеним Арнаутима.

„ПРОСВЕТА“

Врло заслужно српско културно-просветно друштво y Босни и 
Херцеговини, основано 1902 г., 1931 године организовало je свој Обла- 
сни одбор y Скопљу ради проширења своје акције y народу Јужне 
Србије. За ово припада заслуга пок. Васиљу Грђићу, познатом родо- 
љубу и јавном раднику, који je својим  предавањима y већим местима 
нашега краја утицао на интересовање за културну акцију „Просвете” .

ОМЛАДИНСКО ДРУШВО »OB. НЕДЕЉА« У ПРИЗРЕНУ

Основано je 1906 г. y циљу националног и верског просвећивања 
омладине, ширења јуначке и патриотске песме, подизања морала и 
дисциплине, узајамног помагања, што чешћег похађања цркве и учеш-
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ћа на погребу сиромашних грађана. Друштво je имало своју књижни- 
цу, читаоницу, позоришни и музички отсек, који и данас успешно ра- 
де. 1922 г. др^штво je променило правила саобразно новим приликама, 
истакавши потребу своје патриотске акције y смислу југословенске на- 
ционалне идеје. Те године je основан друштвени народни универзитет 
који и сада плодно ради.

ДРУШТВО „ГАЈРЕТ“
Ова корисна културно-просветна организација босанско-херцего- 

вачких муслимана распрострањена je отпре неколико година и међу 
муслиманима Јужне Србије. Помаже сиромашне ученике, подиже кул- 
турни ниво муслиманских маса, развија и јача свест о народној и др- 
жавној заједници, шири корисне списе и др. Поред Скопља где je рад 
„Гајрета” најзнатнији, његова друштва или повереништва имају многи 
наши градови (Дебар, Гостивар, Гњилане, Призрен, Урошевац, Тето- 
во и др.)·

НАРОДНЕ КЊИЖНИЦЕ И ЧИТАОНИЦЕ
Остаци многобројних старих црквених и верско-поучних књига 

по нашим познатијим манастирима сведоче, да су и калуђери и писме- 
ни део нашег некадањег друштва били љубитељи књига и вредни чи~ 
таоци. Толики записи на србуљама и старим руским штампаним књи- 
гама говоре о том, да ce љубав према књизи и писању код нас, y Ју- 
жној Србији, није никад гасила, чак ни y најтежим приликамапод тур- 
ском управом. То нам потврђује случај књигољубивог патријарха Пај- 
сија (1614— -1647), игумана Кирила Пејчиновића (+ 1 8 4 5 ) и многих дру- 
гих познатијих црквено-народних трудбеника. Моћне организације не 
само социјално-економске, него и културне, наши еснафи су стално 
помагали народну просвету, учитеље, школе, цркве, манастире, све 
према приликама и својим средствима. Појава штампаних књига y кне- 
жевини Србији била je од користи и за Јужну Србију y коју су прено- 
шене, — y манастире, школе и богатије куће, —  још отпре 100 година. 
Педесетих и шездесетих година, савремено образовани учитељи који 
просвећују наш живаљ, одомаћују и корисне књиге, не само верско- 
поучне него и национално-патриолгске садржине. Њихове школе, као 
y Призрену, Велесу, Тетову, Скопљу, Високим Дечанима, Гњилану, 
Приштини, Прилепу, Кичеву и другде, имађаху и скромне књижнице. 
којима су ce усрдно користили и писмени грађани. Књижница Призрен- 
ске богословије, све од њена оснивања 1871 г. па до данас, служила je 
не само наставницима и ученицима, него и призренским грађанима, 
сеоском свештенству и учитељима. Ta je књижница са читаоницом би- 
ла. право збориште за све Србе из Призрена и околине, који су y он- 
дашњим тешким приликама жудели за корисном књигом и добрим но- 
винама. Уз помоћ просветољупца Симе Игуманова, руских конзула, 
руског Св. синода и руске владе, књижница ce повремено богатила 
многим руским богословским, књижевним и научним делима, a читао- 
ница најбољим руским новинама. Пред своју смрт 1894 год. пок. Иван 
Јастребов, руски конзул, писац и бранилац нашега народа, поклонио 
je своју књижницу Призренској богословији, Из Београда, Новог Сада



io iâ

i-i Срем. Карловаца слате су -наше књиге разиоврсне садржине, затим 
часописи и новине. Друштво Св. Саве, Српско учено друштво, односно 
Српска академија наука, Српска књижевна задруга, Матица српска, Ко- 
ларчева и Чупићева задужбина издашно су помагали књигама књи- 
жнице богословије и осталих наших средњих школа y Јужној Србији. 
1906 год. проф. Григорије Божовић, књижевник, посетио je Београд, 
Нови Сад, Срем. Карловце и Загреб и отуд довезао y Призренску бо- 
гословију знатну количину књига. Том приликом ce школска књижни- 
ца обогатила и хрватским књигама, нарочито издањима Хрватске ма- 
тице и Југословенске академије знаности и уметности. И данас ce на 
очуваним поклоњеним хрватским књигама могу прочитати потписи 
д-ра Анте Радића, Ђуре Шурмина, Таде Смичикласа, Антуна Павића и 
др. Иако немилосрдно похарана за време окупације 1915— 1918 год., 
књижница Призренске богословије обновљена je после рата уз помоћ 
Фонда Симе Игуманова и државе, те данас броји преко 8000 свезака 
књига и часописа, док je пре рата бројала око 20.000. На њој смо ce 
дуже задржали зато што je и после рата она служила не само школи, 
него и народу, a поглавито омладини и наставницима. Од око 2000 
примерака, колико ce годишње из ње издаје на читање, велики део na- 
да на ваншколске читаоце. У њој су и досад сачуване многе ретке 
књиге. Такву корисну улогу, y турско доба, вршиле су и школске књи- 
жнице наших гимназија y Цариграду, Солуну, Скопљу (и учитељске 
школе), Битољу и Пљевљима. 1908 г. основана je српска градска чита- 
оница y Скопљу y циљу национално-политичког обавештавања онда- 
шње наше средине. —  После рата, a нарочито последњих шест-седам 
година, народне књижнице и читаонице множе ce приметном брзином. 
По градовима их има око 20, a y селима 27. Год. 1935 Градско погла- 
варство y Скопљу отворило je своју књижницу са читаоницом, која ce 
налази y подесним просторијама основне школе „Цар Душан” . Она 
броји 3798 књига и 46 часописа. Соколске јединице имају 49 књижни- 
ца (28 y друштвима и 21 y сеоским четама) са 4570 свезака, и 18 чита- 
оница (у 8 друштава и 10 чета). Највећа je књижница Жупског про- 
светног одбора са 1749 свезака, a затим ђевђелиског соколског дру- 
штва и Матице y Скопљу. Знатне услуге читаоцима чине и књижнице 
Скопског филозофског факултета, Битољске богословије, Скопског 
Француског клуба и Свештеничког удружења епархије скопске.

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТИ

Врло распрострањени y напреднијим земљама давно пре рата, на- 
родни универзитети су ce код нас, па и y Јужиој Србији, појавили тек 
после рата. И раније je о њима говорено и писано, али њихово орга- 
низовање и рад почињу тек од пре 10— 15 година. Уколико ce зна, 
први иародни универзитет био je организован y јануару 1922 г. y При- 
зрену као отсек омладинског културно-просветног и патриотског дру- 
штва „Св. Недеља” , основаног још под турском управом, 1906 г. Тај 
народни универзитет je кроз честа и систематска јавна предавања ши- 
рио научне истине, обавештавао о националној прошлости, о књижев- 
ности, уметности, о здравственим питањима, служећи ce каткад поде-
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сним очигледним средствима, филмом, дијапозитивима итД. И сада 
иовремено ради, и то бесплатно за посетиоце и без награде за преда- 
ваче. —  У Скопљу je народни универзитет основан 1922 г. иницијати- 
вом наставника Филозофског факултета и уз сарадњу средњошкол- 
ских наставника и других културних радника. Био je кратка века, па 
je 1934 године, y јесен, обновљен уз свесрдну помоћ Градског погла- 
варства и Хигијенског завода. Као градски народни универзитет ои 
има свој управни оДбор који ce брине о свему што ce односи на његов 
рад и одржавање и на везе с другим сличним установама. Од његове 
обнове па досад одржан je велики број јавних, добро посећених, пре- 
давања из разних научних области, често пропраћених филмским про- 
јекцијама. Врло корисну новину претстављају предавања за децу уз 
филмска приказивања подесних дечјих комада, бајки и др. Његове му- 
зичке приредбе са предавањима из историје музике, као и популарна 
предавања лекара Хигијенског завода, развијају широко интересовање 
код слушалаца из свих друштвених слојева. У оквиру његове делатно- 
сти држе предавања и разне националне и културне организације: На- 
родна одбрана, Соко, трезвењачка друштва и др. С времена на време 
држали су на њему своја предавања и наши најпознатији научници из 
Београда. У току школских година Скопски народни универзитет одр- 
жава течајеве из српскохрватског, француског, руског, немачког и ен- 
глеског језика. —  У Тетову je народни универзитет основан 1927 г. У 
последње време народни универзитети ничу и y мањим местима као 
одељци јачих и сталнијих организација, Сокола, Народне одбране и 
др. Засад их има y нашем крају осам. У Битољу и Дебру народни уни- 
верзитети су били доста активни. — Културно-просветна секција Рад- 
ничке коморе настоји да систематским предавањима и уметничким 
приредбама прошири културне видике радништва. Организација Југо- 
словенског радничког савеза такође има културно-просветне отсеке ко- 
ји раде међу радништвом.

Кад je реч о народном просвећивању путем предавања, говора и 
др., треба 'иарочито нагласити одавно значајну улогу нашег родољу- 
бивог учитељства и средњошколских наставника. Скопска секција Ју- 
гословенског учитељског удружења са «35 својих пододбора, као и 
Скопска секција Југословенског професорског друштва са 20 својих 
пододбора, претстављају y националном и културном животу Јужне 
Србије врло значајан и заслужан фактор.

ПЕВАЧКА И М УЗИ Ч K A ; Д РУ ШТВ A 
! од Стојана Зафировића

Ако ce оставе на страну еснафи, који су — иако чисто професи- 
онални —  били ипак наше организације, певачка и музичка друштва 
била су прва наша удружења y Отоманској Империји кроз која ce ра- 
дило не само на просвећивању ваншколске омладине, него и на наци- 
оналном снажењу. Музичка друштва јавила су ce пре певачких. Омла- 
дина воли да ce одаје музици, да свира y који музички инструменат. 
Музички обдарена омладина Јужне Србије одувек je волела музику и 
сваки je омладинац свирао y какав инструменат. У доба врло прими-
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једина разонода. Свирање je, разуме ce, било без нота; али je било да- 
ровитих омладинаца чије су ce музичке способности надалеко гласиле. 
Сасвим je природно што ce јавила идеја да ce образује и нека врста 
оркестра од инструмената y које ce умело свирати. A свирало ce y ви~ 
олину, кларинет, хармонику или хармонијум и ударало y даире. Неде- 
љом и празником скупљали су ce омладинци по својим кућама, редом, 
и ту ce забављали свирком и весељем. Очас би ce ту накупило пуно 
света: омладине која није свирала, деце, и тако би ce провео дан y до- 
бром расположењу. Уз музиканте би ce јавили и даровити играчи, без 
којих нема правога весеља, и они су сви заједно чинили једну целину, 
једну дружину. Тако су ce y многим местима образовале музичке дру- 
жине —  то би им било право име, — a y понекима и по две и више.

Од тих дружина постала су ускоро музичка удружења, кад им je 
дат и један виши циљ изван просте забаве, којој су дотле служиле. 
Неписаним правилима те су дружине поставиле себи задатак да сви- 
рају бесплатно на свадбама сиромашних девојака. Чланови њихови 
старали су ce да на тим свадбама створе расположење и да, матери- 
јално помогну сиромашну удавачу. Од гостију су прикупљали бакшиш 
као професионални музиканти (Цигани), али су сав тај бакшиш давали 
младој. Како су њихова музика и њихово весеље били познати, на тим 
свадбама je увек било много више гостију него иначе; али су и бакши- 
ши гостију били већи него обично: једно што ce знало чему су они 
намењени, друго што je и расположење бивало јаче. Тако су свадбе 
сиромашних удавача биле чувене.

Ta музичка удружења биле су прве организације y којима je Ha
ina средњошколска омладина, која ce васпитавала по нашим средњим 
школама и Призрену, Скопљу, Солуну, Цариграду и Битољу, утицала 
просветно и национално. За време великог школског одмора —  a ти су 
одмори тад обично били дужи него данас — та средњошколска омла- 
дина враћала ce својим кућама и ту одмах улазила y музичка удруже 
ња својих места. Средњошколски омладинци су уживали нарочито ува- 
жење као школовани младићи, и њихов je утицај био значајан. Они 
су били подражавани y свему: y говору, понашању. У удружења су они 
доносили нове песме (обично патриотске) и игре (такозване 
ске). У одмору између две песме или игре они су причали понешто из 
народне историје или декламовали y школи научене стихове. Тако су
постала просветно-национална удружења.

*
Нешто доцније јављају ce певачка друштва. Оснивање певачких 

друштава врши ce под утицајем хорског певања, које ce неговало по 
нашим средњим школама. ТБих и оснивају свршени ученици тих школа, 
,који су ce упутили y хорско певање, или, по местима где су постојале 
средње школе, наставници музике тих школа. Најстарије наше певачко 
друштво je Цар Урош y Призрену, основано још 1885 године. Призрен 
je наше најстарије и дуго време једино наше више просветно среди- 
ште y Јужној Србији. У његовој богословији неговано je и хорско пе- 
вање, na je одатле прешло и код његове ваншколске омладине, која je, 
y прво време, сва посећивала по који разред те наше прве средње шко=
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ле, Тако je још пре две године то naine певачко друштво иапунило 
пола века свога опстанка, време којим ce не могу подичити многа наша 
певачка друштва y другим крајевима. И треба жалити што данашње 
економске прилике тог нашег значајног места нису допустиле да ce та 
годишњица обележи свечанијом прославом.

Знатно доцније основана су певачка друштва још y неким мести- 
ма. Нама je познато да je било певачких друштава y Приштини 
сово), Скопљу (Вардар) и Пљевљима (Света Тројица). Сва су ce она ја- 
вила y првој десетини овога века. У Куманову je био образован орке- 
стар блех-музике. Оснивање и рад тих певачких друштава били су Be
sann за по неку активну личност, музички образовану: y Призрену и 
Скопљу за наставника певања богословије и гимназије, y Приштини, 
Пљевљима и можда још ком другом месту за неког учитеља основне 
школе. Са премештајем тих лица прекинуо би ce рад y њима, док не 
би дошао који други, способни за то човек. Значајно je да je до осло- 
бођења целокупни просветни и национални рад y народу вршен преко 
певачких друштава. Она су певала y цркви, приређивала концерте y 
месту и околини, репрезентовала наш народ на државним свечаностима 
турским. Ta су друштва приредила прве забаве, y смислу y коме ce оне 
данас приређују. На њима ce не само певало и после певања веселило, 
него су и играни позоришни комади, што je било сасвим ново и инте- 
ресаптно. У неким местима су на тим забавама први пут грађани изво- 
дили своје чланове породице (жене и девојке) y јавно; друштво. Пе- 
вачка друштва су прва успела да приђу виђенијим претставницима ото- 
манских власти и да задобију њихово благовољење, што није било без 
значаја y тим тешким временима. Све то, истина, није ишло ни брзо ни 
без тешкоћа. На првој забави певачког друштва y Приштини управа 
je, за незнатну улазницу, дала гостима и пиће и јело; a благајник je, 
да би од виђених претставника турских добио што већи прилог, мет- 
нуо y тањир једну златну турску лиру и неколико белих меџедија, као 
тобожњи прилог дотада дошлих гостију. Доцније je, међутим, ишло 
све лакше, и посете су увек биле обилне. Од значаја je, ,на пример, да 
je једном, опет y Лриштпни, командант гарнизона (а то je био велики 
гарнизон) замолио певачко друштво да му, уз хонорар, пева на једној 
свечаности коју je он приредио.

*
По ослобођењу, певачка друштва су прва која ce оснивају по на- 

шим варошима и варошицама. Видели смо да je сама средина —  му- 
зички обдарен народ — врло погодна за њих, и само je требало имати 
хоровођу, па да ce одмах оснује и друштво. Са отварањем већег броја 
средњих школа и придоласком музички образованог учитељства и све- 
штенства, ти ce услови великим делом задовољавају, и ми данас имамо 
скоро y свакој вароши и варошици макар по једно певачко друштво. 
Има места y којима има, или je било, по два и више друштава. У Ско- 
пљу, које има повише ђачких хорова, има пет друштава (Вардар, Мо- 
крањац, Српско-јеврејско певачко друштво, Свештеничко дру-
штво и Академско певачко друштво y Битољу два (Мокрањац
и Кајмакчалан), y Тетову два (Бинички и Кирило Осим
тога има певачких друштава y Куманову (два), Приштини Ko-
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соћској Митровици, Пећи, Призрену Урошевцу, Гостива-
ру (Шијачки),Дебру, Охриду ( БиљанКавадару, Ђевђелији, Стру-
мици (Реља Крилатица),Велесу (Младост), Штипу, Кочану (Јован С кер-
лић), Прилепу (Краљевић Марко). Може ce рећи да ce најмање 1.500 

чланова омладинаца y њима налази и активно учествује. Једно време 
било je по свима већим монополским центрима и певачких друштава 
монополских радника. Покушало ce с оснивањем певачких друштава и 
по селима, али без успеха.

Рад y певачким друштвима je врло напоран. Ради ce из дана y 
дан, a недељом и празником пева ce y цркви. Долажење на часове мо- 
ра бити сасвим уредно, иначе нема успеха. PI само ce великој љубави 
према песми овога народа има захвалити што су та друштва пуна чла- 
нова (има их са преко 100 чланова!) и што ce, и y местима где већ по- 
стоји једно друштво, оснивају нова. Па ипак, природно je да y њима 
с времена на време настане застој, прекид. Уморе ce, па j'e потребан 
одмор. Застој настаје и због тога што ce нема увек потребан хоровођа. 
Симпатично je да y многим местима та друштва воде мали људи који 
воле песму: трговчићи, занатлије; y некима су такви људрг и хоровође 
—  аматери. Иначе на челу певачких друштава налазе ce лица од дру- 
штвеног положаја: професори универзитета, лекари, директори и про- 
фесори гимназија, судије, свештеници и учитељи; a хоровође су или 
наставници певања средњих школа, или учитељи и свештеници. Да би 
ce спремио већи кадар хоровођа приредила je музичка школа Мокра- 
њац y Скопљу, y јулу 1936 године, један кратак течај за хоровође, ко- 
ји je, по броју посетилаца, постигао добар успех.

Активност певачких друштава састоји ce y окупљању омладине, 
која je y њима стално запослена, кад год није заузета својим радом; y 
певању y храмовима; y приређивању концерата y месту, на којима из- 
води ствари наше народне музике; y приређивању концерата y ближој 
и даљој околини и по разним местима y Југославији, којом приликом 
ce чланови упознају и с отаџбином. Има певачких друштава која су 
своје чланове провела кроз све знаменитије и лепше крајеве наше зем- 
ље и учинила да ce народна целина и јединство осете присније. Кроз 
песму и са песмом ради ce на развијању националне свести, на томе да 
ce воли своје: крај, отаџбина, народ. Зато су певачка друштва еми- 
нентно национална друштва.

Материјалне прилике скоро свих друштава су врло тешке. Она 
живе —  или боље, животаре —  углавном од помоћи коју им дају црк- 
вене општине за певање y цркви недељом и празником; то важи како 
за сва хришћанска тако и за Јеврејско певачко друштво y Скопљу. 
Нека певачка друштва наплаћују и члански улог од својих чланова, 
као и улоге за извођење турнеја. Других помоћи немају. Њима ce од 
стране државних власти при извођењу турнеја не дају ни оне олакши- 
це које ce иначе чине разним удружењима за физичку негу (не мислим 
само на соколе). Као да ce не схвата потпуно њихов национални зна- 
чај. A напори су, међутим, и издаци велики и стални. Зато им треба 
указати више пажње. Пажњу треба да им указују и држава и поједин- 
ци. Желети je да сва она нађу завештаче, који би им једном за свагда
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обезбедили живбт и напредак. Надај^о će да ce Hä то неће дуго че- 
кати и пожелимо да нам омладина и даље пуни хорове наших певач- 
ких друштава на задовољство себи, своме месту и крају и за срећу 
народа и отаџбине.

МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ“ ,У СКООЉУ

Основана на Крстовдан 1934 г. као посебни отсек Скопског певач- 
ког друштва „Мокрањад“, Музичка школа „Мокрањац“, од државе и 
самоуправе субвенционисана, већ y четвртој школској години са успе- 
хом остварује свој уметнички и научно-музички задатак, васпитавају- 
ћи омладину на нашем Југу y духу наше националне музичке културе. 
Основе те културе поставио je духовии патрон ове главне музичке уста- 
нове Скопља и Јужне Србије, неумрли Стеван Мокрањац. Школа има све 
инструменталне класе, класу за соло певање, као и класу за теориску 
наставу; дели ce на припремни, нижи и виши отсек, y којима настава 
траје по три године (отсеци за теориску наставу и соло певање јесу 
само нижи и виши). Досад je Музичка школа, заједно са певачким. 
друштвом „Мокрањац” , одржала један хоровођски течај (1936), који 
су са успехом завршили 25 радника на хорској песми y нашим краје- 
вима. Вокална и инструментална музика нарочито ce гаје y Скопској 
учитељској школи, богословијама битољској и призренској и скопској 
Великој медреси.

ПОЗОРИШНО-ДИЛЕТАНСКА ДРУШТВА
Пошто je y поглављу о позоришту говорено о почецима позо- 

ришних претстава, овде ћемо напоменути само толико, да ce дилетант- 
ска друштва, којих je било по нашим средњим школама још y турско 
доба (у Призренској богословији још пре педесет година), осетно мно- 
же после ослобођења. Она су обично отсеци ђачких дружина, сокол- 
ских друштава и чета и Народне одбране. Има их и самосталних 
(Штип, Ђевђелија, Битољ), али највише их имају наше соколске једи- 
нице —  23 отсека. Поред осталих отсека, Радничка група „Абрашевић” , 
посвећена имену познатог Јужносрбијанца — песника на тлу Шумади- 
је, има и позоришно-дилетантски.

СВЕШТЕНИЧКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА СКОПОКЕ ЕПАРХИЈЕ
Основана je 1935 г. иницијативом г. Јосифа, митрополита скоп- 

ског, y циљу издавања популарних верско-моралних списа и часописа 
„Хришћанско дело” . Часопис излази двомесечно и за две године свога 
излажења стекао je угледне и познате сараднике не само y земљи, него 
и y иностранству. Расправља разноврсне теме научно-богословске, 
етичке, историске, филозос|)ске и правне. Уз часопис je издано и неко- 
лико посебних расправа (Материјализам и наука, Хилијазим).

ΧΥΜΑΗΟ-ΠΡΟΟΒΕΤΗΟ ДРУШТВО „ЂАЧКИ ДОМ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I“
Y ОКОПЉУ

Друштво je основано 22 јула 1936 г. са задатком да y своје интер- 
нате прима мушку децу ради похађања средњих, стручних и грађан-



ских школа. Друштвом управља Савет, седиште му je Скопље, a ње- 
гова делатност протеже ce на целу Јужну СрбиЈу. Друштвени дом 
(„Ђачки дом Краља Александра I” ) y Скопљу израђен je 1934 г., када 
je и отпочео радити. Вредност je дома са уређајем 2,500.000 динара. 
Недостаје му још један део зграде због оскудице y средствима. У са- 
дањој згради може ce сместити највише до 130 питомаца, док број 
пријављених знатно премаша број примљених. Скупљају ce прилози 
ради коначног довршења дома. Број питомаца кретао ce: y 1934/35 — 
74, 1935/36 — 130, 1936,37 — 124 и 1937/^8— 134. При свим потребним 
условима (сокол. друштво, књижница, предавања, спорт, игре), ово мо- 
дерно уређено општежиће вр-ши корисну национално-васпитну улогу.

ДРУШТВО ЗА ОВНОВУ МАНАСТИРА ГРАЧАНИЦЕ

Основано je 1935 г. на челу са Одбором госпођа y циљу прикуп- 
љања прилога ради подизања потребних зграда, дворишнога зида и 
украшавања знамените Милутинове задужбине и косовске светиње. 
Предавањима и заузимањем скопских госпођа око скупљања прилога 
Одбор настоји да Грачаница већ једном добије свој прави оквир 
(кремљ), какав je некад имала. Тек тада ће она бити не само дивна 
привлачна старина, него и право духовно одмаралиште за посетиоце и 
братију. Надлежни су озбиљно схватили питање ове наше ретке умет- 
ничке творевине, те су већ предузели мере да ce подигну потребне 
зграде.

ТРЕЗВЕЊАЧКА ДРУШТВА

Трезвењачки покрет д-ра Данића y Београду и северној Србији 
убрзо je нашао одјека и код нас. Почиње да ce шири још 1909-—1910 
године, под Турцима, спрва y Призренској богословији, a затим y 
Скопској гимназији и учитељској школи. После рата преовлађују по 
средњим школама ђачка кола Савеза трезвене младежи, док ложе тре- 
звености раде већином међу грађанима. Трезвена кола су најјача y ве- 
роисповедним школама (богословијама и медресама). Здравствено оде- 
љење Скопске градске општине настоји да ce трезвењачка мисао што 
јаче развије међу омладином. Соколске јединице, y току трезвењачких 
недеља, воде пропаганду предавањима, литературом, изложбама и, уз 
помоћ Хигијенског завода, филмским претставама. Трезвењачких со- 
колских отсека има 9.

СТУДЕНТОКА УДРУЖЕЊА

Студенти Филозофског факултета y Скопљу организовани су y 
разна удружења: стручна, потпорна, уметничка и спортска. У свим тим 
удружењима они живо учествују и y погледу постигнутих успеха не 
изостају иза студената престонице. Од стручних удружења ваља поме- 
нути: географско-етнографско „Јован Цвијић”, историско, за српско- 
хрватски језик и књижевност и за германистику. Студентско потпорно 
и репрезентативно удружење помаже сиромашне студенте и y потреб- 
ним приликама претставља студентство и заступа његове интересе. 
Сем ових удружења, наши скопски студенти имају свој хор „Обилић” , 
отсек Аеро-клуба, шаховски клуб и спортски.
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И y другим већим Местима (Битољ, Призрен, Куманово, Штип) 
постоје студентска удружења која најчешће раде повремено, y вези са 
школским феријама. Њихови задаци су културни и социјални. Академ- 
ска омладина Јужне Србије учествује y свим националним, културно- 
просветним и социјално-хуманим акцијама како y Скопљу, своме глав- 
ном средишту, тако и y свим местима где год je има.

ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ

Ова корисна организација појавила ce y нашим средњим школа- 
ма убрзо после рата, 1921— 1923 г. Повластице које важе за њене чла- 
нове омогућавају да ce ученици наших средњих школа упознају са 
другим крајевима и местима наше отаџбине. Подружина Феријалног 
савеза има око 20 и постоје готово y свим нашим средњим школама. 
Преноћишта за феријалце постоје већином y школским интернатима 
(богословијама, учитељској школи, пољопривредној, при интернатима 
некојих гимназија).

ДРУШТВО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИЗМА „ЈУГ“

Оно je национално-културно и привредно удружење које испи- 
тује и проучава мере за унапређење туризма y Јужној Србији. Осно- 
вано 1927 г. y Скопљу, оно настоји да смишљеном пропагандом разви- 
je ову још младу и корисну културну и привредну грану. Све веће ин- 
тересовање туриста за природне лепоте и историске знаменитости mi
mera краја захтева од овога друштва, да јужносрбијански туризам по- 
дигне на што већу висину. И поред многих сметњи, на овоме пољу je 
већ доста учињено, нарочито y погледу издавања информативних спи- 
са, обавештења странаца и др.

КУЛТУРНА ЛИГА У СКОГЈЉУ
Основана 1936 г., на својим скуповима претреса културна, соци- 

јална и економска питања Скопља и Јужне Србије. У њеном раду су- 
делују претставници разних друштвених слојева. Нарочита пажња по- 
клоњена je питањима отварања правног факултета и радио-станице y
Скопљу.

РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У Јужној Србији живи приличан број руских избеглица. Највише 
их има y већим местима (Скопљу, Битољу, Призрену, Велесу, Пришти- 
ни и др.). Иако y изгнанству већ седамнаест година, упркос својим мате- 
ријалним и моралним невољама, они свуда настоје да сачувају своје ру- 
ске духовне и културне особине. Руске избегличке колоније смишље- 
но и организовано развијају међу својим чланством руски културно- 
национални дух, патриотизам и осећање узајамности. То постижу 
добро снабдевеним својим књижницама и читаоницама, позоришиим 
претставама, уметничким и књижевним вечерима, јавним предавањима, 
издавањем корисних списа итд. Дан руске културе изводи ce на врло 
користан начин сваке године. У циљу васпитања своје деце y руском
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духу основали су и своју основну школу y Скопљу, где имају и своје 
драмско друштво. Иначе су руске избеглице свугде корисни радници 
и иаша словенска браћа достојна истинске пажње.

„ЈЕФИМИЈА“

По угледу на београдско друштво „Цвијета Зузорић” , друштво 
„Јефимија“ je основано 1930 године y Скопљу. Окупило je око себе 
многе научне, књижевне, јавне раднике и уметнике. Настојећи да све- 
страно помаже развој уметничког и књижевног живота Јужне Србије, 
„Јефимија” je за седам година рада приредила низ уметничких излож- 
би, поглавито сликарских, затим више успелих књижевних вечери, пре- 
давања и усмених новина, свагда добро посећених. На њеним књижев- 
ним вечерима и састанцима учествовали су не само јужносрбијански 
писци, не.го и многи познати из других југословенских крајева. 1932 
године приредила je врло запажену изложбу штампе Јужне Србије. 
Друштво je, сем тога, помагало и сиромашне уметнике.

МУЗИЧКА ДРУШТВА
Скопски гудачки квартет основан je 1933 г. y циљу неговања ка- 

мерне музике. Сачињавали су га: д-р Адам Милжовић, војни лекар, Ду- 
шан Коњевић, директор Жен. гимназије, Миодраг Васиљевић, настав- 
ник музике и Фердо Херцог, в. војни капелник; y 1936 г. место послед- 
њег суделовао je Владислав Мали, војни капелник. Приредио je пет 
успелих камермузичких концерата.

Скопско музичко друштво, основано y септембру 1937 г., уствари 
je озваничено Музичко аматерско друштво које je y четири маха са 
успехом приредило оперету y 3 чина „Пољачка крв” , од Оскара Нед- 
бала. Настављајући свој рад, Скопско' музичко друштво спрема оперу 
„Каваљерија рустикана” од П. Маскањи-а. Циљ je друштва да негује 
оперу, оперету и симфониску музику и да створи услове и располо- 
жење за отварање једне сталне опере y Скопљу. У ансамблу има 60 
чланова.

Мало je самосталних музичких друштава y Јужној Србији. Му- 
зике су обично отсеци разних друштава или удружења, као што су 
музике соколске,. железничарске, ватрогасне и др. Колико ce зна, има 
их свега око 20, од којих соколских 8.

Тамбурашких оркестара има доста, већином y разним омладин- 
ским, витешким и спортским друштвима. Има их повећи број и y со- 
колским четама.

III НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТ 
НАРОДНА ОДБРАНА

Основана y бурној 1908 г., y циљу општег националног буђења и 
остварења народног ослобођења и уједињења, Народна одбрана je, 
као ретко која национално-патриотска организација, стекла велике за- 
слуге y тешкој прошлости народној. Преко својих вођа и омладиие
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одушевљене националним идеалима, Народна одбрана je врло брзо 
ушла y народ, спремајући га за одлучну борбу против угњетача. Њен 
национално-патриотски рад пренесен je из слободне и мале краљевине 
Србије готово y све југословенске крајеве под туђином. Тако и y Ста- 
ру Србију и Македонију. Четнички покрет y њој налази јак ослонац 
и присног сарадника. Чим je минула анексиона криза, Народна одбра- 
на je прегнула да онда поробљеној Јужној Србији својски помогне. То 
je чинила помажући на свестран начин школску омладину, школе, чет- 
нике, националне борце прогањане од туђина и сваки патриотски пот- 
хват y борби за слободу. Свим силама je настојала да ce борба за на- 
родно уједињење дочека y потпуној слози и једнодушности целога 
народа. Као и другде, Народна одбрана je спроводила свој рад y нај- 
тешњој сарадњи са национално-витешким организацијама, поглавито 
са соколством, са добротворним и патриотским женским удружењима, 
са певачким и трезвењачким друштвима. Програм њене културно-про- 
светне акције био je обиман и свестран; њиме ce тежило да ce широки 
народни слојеви културно и привредно подигну, имајући при том y 
виду гајење моралних врлина и духовне снаге y народу.

Са Јужном Србијом, y турско доба, Народна одбрана je, још од 
почетка своје акције, одржавала живу везу, тако да ce њена делатност 
осећала на целом подручју, упркос ондашњим сметњама и од Турака 
и од туђинске пропаганде. Учитељство, наставници средњих школа, 
свештенство, многи грађани и сељаци беху поуздани сарадници Народ- 
не одбране y њеним потхватима. Колико су наши људи правилно схва- 
тили значај Народне одбране, види ce по томе што су за њу слали y 
Београд знатне суме новаца, и то анонимно (1911 г.: ,,Η.Η. из Турске 
163 дин.; Чиновници Краљ. срп. посланства и други y Скопљу 286,10 
дин...” ). Нарочите заслуге y погледу веза Народне одбране са Јужном 
Србијом стекли су Врањски и Нишки одбори, y чему су им сарађивала 
женска патриотска и добротворна удружења. У међувремену од 1912— 
1915 г. Народна одбрана je успела да ce v већим местима нашега краја 
организује и развије своју делатност. По свршетку рата њен' рад ce 
снажи, број одбора ce повећава и њена патриотска улога y народу 
живље ce осећа. Продире и y села, нарочито око Призрена. У порат- 
ним нашим економским приликама страни капитал je слабио нашу 
привредну снагу, na je, с обзиром на последице, Народна одбрана по- 
вела борбу за ослобођење од туђинске економске превласти, a y духу 
начела „свој своме” . Обласни одбор Народне одбране y Скопљу, са 25 
месних одбора на подручју Јужне .Србије, давао je потребне иниција- 
тиве за рад y народу, учествовао je y свим националним и патриотским 
потхватима, претресао мере о приликама y омладипи и организовао je 
y 1935 г. народно ходочашће на Опленац. Низом предавања на Скоп- 
ском народном универзитету Одбор je настојао да обавести иародне 
слојеве о савременим проблемима, о правом политичком васпитању, 
економској кризи и др. Знатну национално-просветну корист доносила 
су њена издањд и гласило „Народна одбрана” ,
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„ЈЛДРАНСКА СТРАЖА“

Од свога оснивања y Сплиту 1922 г. па досад ово патриотско и 
културно друштво успело je да ce рашири по целој Јужној Србији. На- 
ционалну, културну и привредну вредност југословенског Јадрана осе- 
ћа и разуме и наш крај. Подружине Јадранске страже постоје y свим 
нашим средњим и стручним школама. Пододборе имају не само већа 
и мања места, него и села (Жировица, Сенокос). Активно ради 29 по- 
додбора на челу са Обласним одбором y Скопљу. Свој задатак „Ја- 
дранска стража” врши приређивањем предавања, академија, забава, 
ширењем својих издања, a нарочито свога часописа „Ј. С.“ , излетима, 
организовањем летовалишта и др.

ЈУГОСЛОВЕНСКА ОМЛАДИНА ВАРДАРСКЕ БАНОВИНЕ „ПРЕПОРОД‘:

Основано 1932 г. y циљу прибирања наших омладинских снага 
ради ширења и учвршћивања југословенске националне ујединилачке 
мисли и културног подизања народа Јужне Србије, ово удружење je, 
после Скопља као свога средишта, основано y свим већим, па и ма- 
њим, нашим местима. Свој задатак удружење врши кроз јавна преда- 
вања, скупове, пропагандне списе и др.

УДРУЖЕЊЕ „ТРС Т-ГО РИ Ц А —PEKA“ У СКОПЉУ

Основали су га Југословени избегли из Италије, ради одржавања 
завичајне узајамности и заједничког моралног и материјалног пома- 
гања.

TV НАЦИОНАЈ1НО ВИ ТЕШ ТВО
со к о л ств о

Још y школској 1891/92 години, y Призренској богословско-учи- 
тељској школи којом je управљао архимандрит Иларион Весић, била 
je y тадања четири разреда уведена гимнастика са по Г часом. На- 
редних двеју година она je уведена и y два старија разреда, и VI. 
У извештајима за школску 1891/2 и 1892/3 годину помиње се' да ce 
гимнастика нередовно предавала и да ce ученици, y слободним часо- 
вима, поред других корисних занимања, баве и гимнастиком. У првом 
извештају ректор архим. Весић тужи ce да тескоба дворишта омета 
редовно предавање гимнастике. Гимнастика je остала, са по једним ча- 
сом, y наставном програму и после преуређења богословско-учитељ- 
ске школе y четвороразредну 1900 г., иако ce и после она нередовно 
изводила на справама y школском дворишту.

У наставни план Скопске гимназије од 1899/1900 школске године 
гимнастика je унесена са по два часа y седам разреда. Међутим, она 
није предавана све до 1908 г., до младотурског преврата, јер je била 
забрањена. У Солунској гимназији једне године изводио je вежбе са 
рацима професор Петар Јанковић, српски рез. официр. Турске вла- 
сти су за то сазнале и забраниле су вежбање.
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Соколска мисао y Јужној Србији поникла je y турско доба, γοτο- β ο  пред само ослобођење. С њоме су одраније били упознати многи 
јужносрбијански омладинци који су учили школе y Београду и другим 
већим местима Србије. Све до 1908 г., до младотурског преврата, није 
било могуће ма шта учинити за соколство као национално-витешку 
организацију и покрет. Ранија турска власт немилосрдно je прогањала 
сваку јавну или тајну витешку вежбу која je могла имати национално 
обележје. Ипак, што ce и y том погледу могло учинити, постизавало 
ce преко школа које су биле интернатски уређене, те je њихов затво- 
рен начин рада био мало приступачан властима.

После младотурског преврата и објаве уставног стања („хурије- 
та”) соколство je могло, као јавна народна организација, да ce развија 
и дође до свог правог изражаја. Па и то са много опрезности. Иако 
реформисти и националисти либералних схватања, Младотурци су би- 
ли одлучни противници национализма хришћанских народа y турској 
царевини, a нарочито на Балкану. Са потребном обазривошћу и енер- 
гијом могло ce y таквим политичким приликама доста урадити за со- 
колску мисао код нас, особито y местима где je вишегодишњи рад 
српских средњих и стручних школа спремио омладину и народ за при- 
хватање соколства као национално-витешког покрета. Прве основе со ·: 
колству ударају они који су имали соколског искуства и знања. Струч- 
ни соколски радници, као наставници гимнастике y средњим школама, 
највише су урадили за доста брзо ширење соколства y Јужној Србији. 
Међу њима прво место заузима брат Рајко Караклајић, одлични со- 
колски трудбеник и бивши наставник гимнастике y Скопској гимназији 
и учитељској школи.

Наравно да су пре осталих ученици средњих школа ступали y со- 
колске редове. Затим су, убрзо, почели да притичу и омладинци изван 
ђачких редова. Слободније ce радило y школама са интернатским уре- 
ђењем, јер je постојала могућност да ce стварни рад прикрије од вла- 
сти. Прво соколско друштво y Скопљу основано je 1909 г. иницијати- 
вом пок. Рајка Караклајића који je пре тога радио y Нишу као настав- 
ник и соко. Око те прве соколске жиже окупише ce не само многи про- 
светни радници и школска омладина, него и велики број грађана, трго- 
ваца, занатлија и др. Чланови певачког друштва „Вардар” беху уједно 
и соколи вежбачи. Вежбала су и деца. Грађани су долазили y школе 
да виде како ce омладина вежба. Динамиком соколског покрета и на- 
ша национална и просветна настојања добише свој јачи израз. Упркос 
разиим сметњама, Скопско соколско друштво je развијало свој рад y 
свима правцима, па и y просветном. Мноштво грађана привлачили су 
његови јавни часови и излети. Један je од таквих одржан y Булача- 
нима исте године када je и основано друштво. Приређивало je вежбе 
и на градској периферији. То прво соколско друштво, као и остала 
која ће бити затим основана, називала су ce „Душан Силни” , најчешће 
„Силни” , пошто ce због турских власти није смело јавно помињати 
име цара Душана. Соколска одора je била од белога платна, са плавим 
појасом и црвеним фесом.
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Агилан и одлучан соко и добар наставник, покојни Караклајић 
исте, 1909 године, организовао je соколска друштва и по другим ме- 
стима Јужне Србије. Тако je те године основао соколско друштво y 
Куманову, које су са успехом водила два родољубива учитеља, домо- 
родац Ђорђе Божиновић и Босанац Милорад Закић. Прво четник y 
Танкосићеву одреду, a затим, на солунском бојишту, ађутант батаљ о 
на, Закић je 1916 године погинуо на вратима слободе, на Кајмакчала- 
ну. Он je и један од оснивача соколског друштва y Гњилану. Зајед- 
нички јавни час Кумановског и Скопског друштва y Куманову на Ду- 
хове 1930 године, о слави цркве Св. Тројице, којом je приликом Ка- 
раклајић водио главну реч, значио je једну видну манифестацију с о  
колског национално-васпитног рада и напора. Сад су и шири народни 
слојеви осетили дражи соколовања. Као што су ce y Скопљу певачко

Соколски слет y Девичу Јавни час Скопског соколског
1909 год. друштва y Вулачанима 1909 г.

друштво и ученички оркестар налазили y присној сарадњи са сокол- 
ским друштвом, тако ce и y Куманову национално-културни и дру- 
штвени живот средсређивао y соколу, који je убрзо стекао своју му- 
зику. Попут скопског, ово je друштво све осетније напредовало y свим 
правцима своје соколске радиности.

Непосредно затим, исте 1909 године, основано je соколско дру- 
штво y Душанову Призрену који je кроз цео XIX век, под Турцима, 
био y националном и културном погледу наше најживље и најутицај- 
није место. Друштво je стајало y најтешњој вези са омладинским кул- 
турним друштвом „Св. Недеља” , које je имало и своју музику. Иако 
службом везан за Скопску гимназију, Караклајић je читаве недеље про- 
водио y Призрену и другим местима, вежбајући чланство као начел- 
ник. У Богословији je соколски вод са успехом предводио богослов 
Коста Тодоровић, раније члан Винковачког сокола. Друштвене вежбе 
обављане су y школи Младена Угаревића. Призренско соколско дру- 
штво je узело видног учешћа y националној и соколској манифеста- 
цији на Велику Госпођу 1910 године, y манастиру Грачаници, када je 
одржан помен знаменитом војводи Глигору Соколовићу, a затим на

05Сцо^еница дбадесетпетогодишњице ослобођеша Јужне Србије 1922-^1937
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соколском сабору и вежби y Приштини. Као гости Приштинског дру- 
штва, на окупу су ce нашла друштва из Призрена, Скопља и Кума- 
нова, поред приштинског. На одлично изведеном јавном часу прису- 
ствовала je маса нашег света, a свирале су соколске музике из При- 
зрена и Куманова.

Караклајића je y Призрену заменио одличан соко и учитељ Сте- 
ван Тубић, родом из Сјенице. На соколском слету y Прагу 1912 год. 
Тубић je био изасланик Призренског друштва, поред изасланик§ дру- 
гих јужносрбијанских соколских друштава. У 1909 г. највиднија со- 
колска манифестација беше заједнички соколски излет до манастира 
Девича.

Године 1910 покојни Караклајић je основао соколско друштво y 
Приштини, на Косову, где ce још много раније, по добру, осећало при- 
суство Српског конзулата, —  од службовања славних књижевника 
Војислава Илића и Бранислава Нушића, па до одличног и нежног 
уметника Милана Ракића. Соколи су вежбали y основној .школи, која 
ce налазила y згради Митрополије. Те године основана су соколска 
друштва y Вучитрну, Пећи, Митровици, Гњилану и y малом месту 
Урошевцу (Феризовићу), y коме су Срби, још од изградње вардарско- 
косовске железнице 1875 године, играли главну привредну улогу.

Појава соколског друштва y Тетову 1911 године везана je за до- 
лазак онамо, из Куманова, учитеља Ђорђа Божиновића. Кад je, затим, 
пред ослобођење 1912 године, овај врсни соколски радник био пре- 
мештен y Криву Паланку, Тетовско друштво je прекинуло рад, али je 
зато прорадило hgbo друштво, y Кривој Паланци. Од 1909— 1912 го- 
дине y Велесу je постојало гимнастичко друштво „Велешки јунак” .

Кад je октобарских дана 1912 године дошло народно ослобо- 
ђење и уједињење са Србијом, и соколство je y новим политичким 
условима отпочело нов живот, пун полета, снаге и видних плодова. 
Свестан од коликог je значаја соколско васпитање и рад међу омла- 
дином и народом, и сам соко, министар просвете пок. Љуба Јовано- 
вић, одмах по ослобођењу, још y току 1913 године, шаље y гимна- 
зије Јужне Србије истакнуте и опробане соколске раднике као на- 
ставнике гимнастике, и то: y призренску1 учитеља Крсту Тачевића, у 
кумановску суплента Михаила Градојевића, садањег професора уни- 
верзитета и тајника Савеза Сокола Краљевине Југославије, y битољ- 
ску Јосифа Прохаску, y тетовску Франтишека Вањика и y скопску 
Јарослава Вошту. Њихов долазак y поменуте школе и соколска дру- 
штва значио je много за снажење и ширење соколске мисли y осло- 
бођеној Јужној Србији. У неким местима беху основана нова дру- 
штва. Тако 1913 г. y Новом Пазару, y почетку 1914 год. y Битољу и 
Прилепу.

Нажалост, тај препородни соколски рад иза ослобођења не беше 
дуга века. Јулских дана 1914 године наста светски рат, дуг и крвав, 
који исцрпе народну снагу и опустоши земљу. Упркос ратним смет- 
њама, некоја друштва радише све до отступања 1915 године, као ку- 
мановско, скопско и призренско. Отада па до јесени 1918 године, до 
ослобођења и уједињења, под туђинском окупацијом, пуном патњи 
и невоља, уништен ,је сваки траг наше соколске организације y Јужној
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Србији. Али ce зато, од 1919 године, одмах по ослобођењу,- прегло 
на nocao да ce обнови рад ранијих соколских друштава. Успех y томе, 
наравно, зависио je не толико од омладине која je већ имала одушев- 
љења и љубави за соколство, колико од спремних соколских воНа 
y којима ce увек осетно оскудевало. Ипак, прави полет y раду и ши- 
рењу соколске - мисли могао je настати тек доцније, од 1923 године, 
од организовања Соколске жупе y Скопљу. Тешки напори око обно- 
ве уназађеног, ратом разривеиог краја увелико су сметали да ce још 
y првим др.нима слободе нешто видније уради за соколство, и бројно 
и стварно. Када je 9 априла 1923 године образована Соколска жупа 
y Скопљу, њеним јачим потстреком, смишљеним и истрајним радом 
почеше ce множити друштва, обнављати она замрла, и спремати со- 
колски стручни вођи за рад по јединицама. Од пет друштава: y Ско-

!

V покрајински слет y Скопљу V покрајински слет y Скопљу
(27—28 јуиа 1937Ј поворка. (27—28 јуна 1937) вежба чланства.

пљу, Призрену, Куманову, Штипу и Битољу, колико их je било y тре- 
нутку сјзормирања Жупе, број њихов ce ускоро повећао на 32. Пред- 
њачки течајеви y јесен 1923 и 1924 године, техничка помоћ стално ука- 
зивана из Жупе појединим друштвима, учинили су много да соколска 
мисао пусти дубљи корен и очврсне. Због недостатка спремних начел- 
ника многа су друштва једва животарила, и поред доказаног одушев- 
љења за соколство. Жупске управе предузимале су све мере да ce со- 
колске јединице оснаже и подигну на ступањ на коме су биле једи- 
нице других, напреднијих жупа. Било je и за саму Жупу критичних 
момената, нарочито онда када ни она није имала спремног техничког 
вођа и свој технички одбор (1927). И поред свих сметњи, Жупа je на- 
стојала да оживи соколски рад y свим правцима, поглавито y технич- 
ком и просветном. Када je муком и напорима Жупа стекла 1927 год. 
свој дом, после 14 месеци његова грађења, и за саму Жупу настале су 
поволзније прилике и могућности да од свога седишта y Скопљу ство- 
ри важан центар соколске организоване акције на ‘нашем Југу. Већ 
први предњачки течај, одржан y новом дому y јесен 1927 године, уз 
издашну помоћ Блаженопочившег Витешког Краља Ујединитеља, дао 
je одличне ллодове који су ce, затим, осетили и y раду јединица.

65
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Ha VI покрајинском слету Југословенског соколског савеза y 
Скопљу, почетком септембра 1928 год., Јужносрбијанска жупа, знатно 
бројнија и јача но раније, показала je видан успех y раду и организа- 
торским способностима. Иако најмлађа међу соколским жупама, она 
отада све снажније и све успешније развија своју акцију, но увек за- 
висно од несебичног рада, истрајности и врсноће својих Boha.

И на жупском слету на Духове 1933 године, a нарочито на од- 
лично посећеном и успелом V покрајинском слету y Скопљу, на Ви- 
довдан, соколство Јужне Србије потврђује своју соколску зрелост и 
одушевљење. Видно учешће на слету сеоских соколских чета, y жи- 
вописној народној ношњи, показало je да je соколска мисао почела 
освајати и срце нашег мирног и трудољубивог јужносрбијанског села. 
На свим соколским слетовима последњих година: y Београду, Прагу, 
Загребу, Сарајеву, Љубљани, Софији и Суботици наша жупа je била 
запажена као равна y свему другим, старијим жупама, које су ce раз- 
вијале y повољнијим културним и политичким приликама.

И поред многих сметњи које су последица поратних друштвених 
поремећаја, поред извесног неповерења културно још заостале народ- 
не масе коју je стотинама година притискивало ропство и бесправље, 
за сразмерно кратко време, поглавито од 1928 и 1930 године, све већ- 
ма и осетније расте број сеоских соколских чета, међу којима једаи 
знатан део ради врло агилно и по народ корисно. Поред 41 друштва 
y већим и мањим местима, наша жупа данас броји 72 сталне и 34 при- 
времене чете. Укупан број чланства прелази преко 17.000. Многе су 
чете y своме раду пошле правилним путем, развијајући соколску де- 
латност не само y правцу телесног васпитања и културног просвећи- 
вања, него и y правцу привредног подизања сеоског живља. Знатан je 
број чета које су ce заветовале да остваре многе корисне привредне, 
културне и морално-васпитне подухвате y вези са Петровом петолет- 
ком. Већ су y том погледу, y некојим јединицама, постигнути видни 
резултати. Сваке године Жупа одржава техничке и просветне течајеве, 
чији посетиоци доприносе велику корист друштвима и четама. На под- 
ручју жупе школе и соколство присно ce допуњавају. Соколски про- 
светни рад y народу и соколским јединицама постиже значајне резул- 
тате, како y градовима тако н на селу*).

*) У 1936 г. одржано je предавања и говара y јединицама жупе 1537, на ко- 
јима je присуствовало 65.173 лица; приредаба изведено 1007; одржано 11 соколских 
течајева са 1160 учесника; других течајева 3 са 55 учесника; y књижницама једи- 
г!ица има 4570 књига; читаоница има 18; трезвењачких отсека има 9. Жуп. просв. 
одбор има књижницу еа 1749 књига, a тако iicto и филмски апарат :-;а предава'.ва; 
за прославу 25-год. приређује ce сокол. изложба. Резултати и теловежоеичг рача 
y жупи покавују значајан напредак телесно-васпитне гране соколства.
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0БЛАСНИ ОДБОР КРАЉ. ЈУГОСЛАВ. АЕРО-КЛУБА „НАША КРИЛА“
У СКОПЉУ*)

Аеро-клуб „Наша крртла” y Скопљу основан je y октобру 1925 г. 
Исте je године набавио половни војни аероплан типа Кодрон којим je 
пилотирао пок. Јарошенко и вршио по целој Јужној Србији пропа- 
гандне летове и ваздушна крштења. 1928 године услед квара мотора 
аероплан je био оштећен и послат на оправку y Нови Сад. После тога 
je наступио период застоја y раду Аеро-клуба и тек 15 јануара 1933

Aeporujan „Призрен“ Призренског Авион »Скопље«.аеро-клуба*

Аероплан »Косово« Скопског аеро-клуба.

године сазвана je ванредна скупштина ради избора нове управе и ожи- 
вљавања Обласног одбора A. К. Скопље. До скупштиие je дошло зау- 
зимањем резервних авијатичара г. г. Орестија Крстића, Јована Шреп- 
ловића и Владимира Виљковског, који су и ушли y нову управу као и 
многе друге истакнутије личности Скопља.

*) Податке дао сек.ретар Аеро-клуба Г. Влад. Виљковски, проф.



1933 годи-на прошла je y прикупљању средстаМ за набавку афЗб- 
плана, и то преко пропагандних предавања на аеромитингу y Скопљу, 
и раду на оживљавању месних одбора своје територије. 1934 година 
доноси Одбору поклоњен аероплан Физир, који je свечано крштен-29 
априла 1934 године на аеродрому y Скопљу. Кума г-ђа Лазара Галића 
дала му je име „К осово” . Клуб одмах ангажује сталног пилота и no- 
чиње низ ваздухопловних приредаба како y Скопљу, тако и по целој 
Јужној Србији. После набавке аероплана одмах ce показују видни 
успеси y погледу популаризациЈе идеје нашег националног ваздухо- 
пловства, ширења делатности Аеро-клуба и бројног повећања чланства.

Месни одбор Призрен, који je y погоднијим економским прили- 
кама до 1928 године прикупио позамашну суму новаца, решио je да 
тај новац уложи y куповину аероплана, који je уз припомоћ војних 
власти и Средишње управе и набављен од домаће фабрике Рогожар- 
ски А. Д. Аероплан je додељен Призренском одбору, који je уложио y 
фонд Обласног одбора y Скопљу 60.000 динара. Свечано крштење ае- 
роплана извршено je y Призрену y мају месецу 1935 године и г-ђа Сан- 
де Галића дала му je име „Призрен” . 1936 година била je најплоднија 
y раду Обласног одбора и крај њен донео je најбоље успехе. Саграђе- 
на je моделарска радионица на земљишту који je привремено уступила 
Народна банка и извршене су све припреме за куповину једног већег 
спортског аероплана, обезбеђена je сума од 210.000 динара готовине, 
изабран je аероплан и издејствована су сва потребна одобрења, тако 
да je управа y 1937 години имала да само спроведе y живот већ доне- 
сене одлуке. Аероплан je je набављен од фабрике Кодрон Рене из Па- 
риза за суму од 210.000 динара са 4 седишта. Приликом свечаног крш- 
тења приређен je 9 маја 1937 год. велики аеромитинг y Скопљу. Г-ђа 
Аугуста д-ра Милана Стојадиновића кумовала je аероплану и дала му 
je име „Скопље” .

По замаху приредбе на којој je учествовало преко 50 аероплана, 
по успеху извођења, одзиву широких маса и доласку многих високих 
гостију, овај аеромитинг спада y најзначајније y Јужној Србији и оста- 
ће задуго y успомени Скопљанаца да их потсећа и потстиче на рад на 
пољу нашег националног ваздухопловства.

Аеро-клубови постоје y свим већим местима Јужне Србије. Обла- 
сни одбор настоји да с њима одржава везе и да им даје потребна упут- 
ства за рад. Исто тако стара ce да ce међу школском омладином шири 
идеја снажења нашега ваздухопловства. Приређује изложбе модела, 
ђачких радова.

УДРУЖЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА И РАТНИКА

V Организовано y циљу јачања свести о bhcököm позиву резервног 
воћства наше војске, ö гајењу витешких врлина и присног узајамног 
другарства резервног и активног старешинства, као и ратника свих 
војничких чинова, удружење ce појавило y свим већим местима Јужне 
Србије убрзо после оснивања организације y Београду. Броји око 12 
пододбора. Настојањем Обласног одбора y Скопљу Средишна управа 
y Београду припрема конгрес резервних официра и ратника y Скопљу
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у оквиру прославе 25-годишњице ослобођења Јужне Србије. Удружење 
помаже и сваку патриотску и национално-културну акцију.

Жепска секција Међународне организације ратника (Фидак) по- 
стоји уз одборе Удружења рез. официра и ратника и плодно развија 
своју разноструку делатност. У Скопљу његов рад ce осећа y свим ху- 
маним, патриотским и културним потхватима. Помаже и изводи на пут 
ратничку децу и суделује y организовању ратничких и националних 
манифестација.

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ИНВАЛИДА

У ратовима за национално ослобођење и уједињење Јужна Ср- 
бија je поднела велике жртве. Ретко je који крај био толико упропаш- 
ћен ратом и туђинском окупацијом, колико наш. Још су y животу мно- 
ги наши ратници, који часну службу отаџбини посведочише тешким 
ранама на својим телима. Материјално необезбеђени, најчешће препу- 
штени себи и слабо организованој социјалној бризи, без оне стварне 
пажње коју треба да им укаже друштвена савест, наши инвалиди су 
принуђени да преко свога Удружења воде борбу за своја права и оп- 
станак. Удружење настоји да међу својим чланством гаји другарство 
старих ратника, идеју народног јединства и одбране државне незави- 
сности. Преко Главне управе y Београду, инвалидска удружења y Јуж- 
ној Србији, организована y свим већим местима, покрећу важнија пи- 
тања о заштити' својих интереса и положаја. Настоје, затим, да упо- 
сле своје чланове, да их y незгодама помажу, и брину ce о инвалид- 
ској деци и удовицама. У Скопљу инвалиди имају и своју кредитну 
задругу. Скопско удружење издало je ове године обимну споменицу 
„Кроз ограшје” , пуну лепих и корисних чланака разне садржине, по- 
главито патриотске.

УДРУЖЕЊЕ ЧЕТНИКА

Толико заслужни y мучној и крвавој борби за ослобођење Јужне 
Србије од 1904— 1912 г. и y ослободилачким ратовима, наши четници 
су после ослобођења настојали да кроз своје удружење гаје ратничке 
другарске везе, да помажу сиромашније чланове и одржавају високу 
свест о преданој служби Краљу и отаџбини. У поглављу ове споме- 
нице о четницима споменута су имена која ће остати као светао при- 
мер националног прегалашгва. —  Удружење четника постојало je y 
неким местима Јужне Србије и пре светског рата (Битољ). После рата 
je организовано y свим већим и мањим варошима, тако да број подод- 
бора износи 25. Обласни одбор je y Скопљу. Удружење je последњих 
година настојало да y своје редове окупи и млађи нараштај, да ce при- 
преми четнички подмладак и на млађе пренесу лепе традиције првих 
весника јужносрбијанске слободе.

УДРУЖЕЊЕ ЂАКА-РАТНИКА

Основано je 1934 г. y Београду y циљу окупљања свих ратника 
скопских ђачких чета 1914·— 1915 г. У Скопљу има свој пододбор. Два- 
десетогодишњицу образовања поменутих ђачких чета Удружење je на 
свечан начин прославило y јесен 1934 г., откривши тада диван споменик
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који je својим средствима подигло на једном од лепших места новога 
Скопља. Удружење je спремило споменицу посвећену крвавој епопеји 
ђака-ратника y ратовима за народно ослобођење и уједињење.

УДРУЖЕЊЕ ПРВИХ СРПСКИХ РЕГРУТА

Основано je 1934 г. y циљу одржавања међусобне другарске 
ратничке везе и гајења оних узвишених идеја националног јединства и 
слободе, за које су ce наши први регрути из 1914 г, самопрегорно за- 
лагали y току ослободилачких ратова. Двадесетогодишњицу свога 
ступања y војску уједињене Србије они су y априлу 1934 г. врло све- 
чано обележили. На прослави 25-годишњице ослобођења Јужне Ср- 
бије биће освећена њихова застава, коју je поклонио и којој ће кумо- 
вати Њ. В. Краљ Петар II. Удружење je организовано по свим већим 
и мањим местима и броји око 3000 чланова.

СТРЕЉАЧКЕ ДРУЖИНЕ

Стрељачка вештина гајена je y нашем народу од давнина. Иако 
je y турско доба бесправни рајетин морао крити пушку, ипак му je она 
била једино средство да ce одупре насиљима. A ko je има, треба да бу- 
де добар стрелац, па гађао он y лову дивљач или ce y борби бранио 
од силника. Стога je стрељачка вештина била широко распрострањена, 
давала повода такмичењу, развијала витешка осећања, поред смело- 
сти, поузданости, одлучности. После рата, нарочито за последњих де- 
сетак година, y Јужној Србији je доста урађено за развитак стрељач- 
ке вештине и оснивање знатног броја дружина не само по градовима, 
него и по селима. На подручју Јужне Србије постоји 126 дружина. И 
поред многих сметња материјалне и техничке природе, дружине су 
доста активне, обављају редовну обуку и приређују утакмице мањег 
или већег обима (окружне y Скопљу о прослави 25-годишњице осло- 
бођења).

. ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ ЧЕТЕ

У турско доба ретко je који град нашега краја имао колико-то- 
лико организовану ватрогасну службу. Пожари су упропашћавали гра- 
дове. Тек ce y већим местима, као што je било Скопље, могла наћи 
понека ватрогасна справа, a о извежбаним ватрогасцима није било 
ни помена. Иза поновног ослобођења 1918 г. уређење наших градова 
знатно je напредовало, па y вези с њим и ватрогасна служба. Органи- 
зоване су ватрогасне чете спрва y већим градовима, a затим и y ма- 
њим. С појавом Министарства за физичко васпитање народа ватро- 
гасна служба je спроведена по свим местима, чак и по некојим сели- 
ма (Лазаропоље, Вевчани, Жировпица. > j:ai ц Коч.). Савремено уре- 
ђену ватрогасну слу>; >у има Скопље чија ватрогасна чета о прослави 
25-годишњице ослобођења .Јужне Србије освећује своју заставу.
ОТСЕК ОВАВЕЗНОГ ТЕЛЕСНОГ ВАСПР1ТАЊА ГРАДСКОГ ПОГЛАВАРСТВА

У ОКОПЉУ

Отсек обавезног физичког васпитања формиран je при Градском 
поглаварству y Скопљу 1 јуна 1935 г. на основу Закона о обавезном



физичком васпитању народа од 1934 г. Обавезној настави физичког 
васпитања подлежи сва мушка омладина од 11— 20 година старости 
која није на редовном школовању. У главне сгшскове Отсека који.се 
воде по годинама рођења укупно je уписано 2960 течајаца, од кога 
броја редовно вежбају 1160. Остали број не вежба услед недостатка 
финансиских средстава. Отсек има шефа, једног лекара и једног чи- 
новника. Поред ових има и 18 квалификованих наставника, међу ко- 
јима су тројица активни официри. Настава ce одржава сваког радног 
дана, сем уторника, и то од 2— 3,30 час. по подне, a недељом и праз- 
ником од 8— 10 часова пре подне. Отсек засада има два добро уређена 
вежбалишта, и то y близини калоричне електричне централе и y кругу 
касарне 21 пешадиског пука. За извођење ове наставе Отсек има пот- 
ребне гимнастичке справе и друга оруђа. Сваке године приређују ce 
лакоатлетске утакмице за првенство течајаца. Надзор над радом, ре- 
дом и дисциплином на течајевима врше три градска већника, који о 
нађеном стању извештавају Градско поглаварство. Отсек има своју 
добро уређену стручну наставничку књижницу, a исто тако и посебну 
књижницу за течајце. Претплаћује ce на неколико стручних часописа и 
листова. Сваком згодном приликом када су државнр! и други велики 
празници, наставници помињу пред врстом, y виду краћих говора, и- 
сториске датуме.

Сем Скопља, y Вардарској бановини организују отсеке и градске 
општине Битољ, Куманово и Приштина.

ВАРДАРСКО КОЛО ЈАХАЧА „КНЕЗ МИХАИЛО“;·

Организоваио je y Скопљу по угледу на кола јахача y северној 
Србији. Има своје тркалиште и настоји да сваке године приређује трке, 
да y њима што више народ учествује и заволи ову корисну и заним- 
љиву вештину. У томе настојању наилази на свесрдну предусретљивост 
стручних војних фактора.

ЖУПА ИЗВИДНИКА И ГЈЛАНИНКИ (СКАУТА)

Са овом корисном организацијом омладинског телесно-здрав- 
ственог, моралног, националног и практичног васпитања омладина ce 
y Србији упознала још пре ратова за ослобођење. Ратне невоље оте- 
рале су 1915 г. и део наше јужносрбијанске омладине y туђину где je 
она дошла y ближи додир са извидништвом (скаутизмом). 1918 г. на 
солунском фронту je био организован скаутски логор деце избегле 
испред непријатељске ватре из Битоља и околине. Деца су y току две 
године одгајана yдуху извидничких (скаутских)начела, здравог нацио- 
налног осећања и практичног рада. По оснивању Савеза извидника и 
планинки 1921 г. y Београду, скаутизам ce убрзо раширио и код нас, 
поглавито y местима са средњим и стручним школама. Летња извид- 
ничка логоровања y природи иживљавају и снаже телесне и духовне 
моћи омладине, коју ова страна скаутске делатности нарочито привла- 
чи, поред унутрашњег уређења. Скопска скаутска жупа има 9 сте- 
гова, a припадника око 500. У њеним редовима има и занатске и раднич-



ке омладине. Своју пропаганду скаутизам врши fipeiio својих rioriÿ- 
ларно написаних дела, гласила, скупова, забава, излета, предавања и 
др. У желзи да обележи нечим значајним 25-годишњицу ослобођења 
Јужне Србије, Скопска скаутска жупа ће, на трећи дан прославе осло- 
бођења, одржати свој жупски сабор.V С П О Р т

НОГОМЕТ

Ногометни спорт y Јужној Србији, поглавито y Скоиљу, појав- 
љује ce непосредно пред ослобођење 1912 г., али са врло слабом 
оргаппзацпјом π недовољним схватањем. Једини клуб који je y  оно 
доба постојао, с. к. »Вардар«, с муком je, као новина, крчио пут ши- 
рењу спорта као једне важне телеспо-васпитне гране. За кратко 
време од ослобођења 1912 па до отступања 1915 године, епорт 
није могао нарочпто иапредовати. Тек од поновног оелобођења 
1918 г., y знатно повољнијим уеловнма, спорт уопште, a ногометпп 
напосе, могао ce развијати са више полета и успеха и са јачим 
утицајем на нптересовање наше друштвене средино. Преброђене 
су многе тешкоРе док je спорт нашао свој прави пут y нашем 
крају. Када јо 1927 г. основан Скопски лоптачки потсавез, Јужиа 
Орбија je имала доста скроман број ногометних друштава, око 24 
зачлањена. Смишљени и пстрајнн напори Скопског потсавеза y 
току 10 година дали су ваљане плодове, упркос потешкоћама уну- 
трашњим и спољашњим. Број клубова je порастао y 1937 г. на 55 
са 2565 пуноправнпх играча и са 562 члава примљена y току го- 
дине. Одржане су y току ове године 3 потсавезне утакмиде, 7 град- 
ских, 4 интернационалне, 236 првенствених и 78 пријатељских. 
Многе своје потврдне духовне особине наша омладина уноси y 
спорт, те га тиме чшш приступачним народу овога краја.—Добро 
посећена и савесно организована прослава 10-годишњице Лоптачког 
потсавеза y Скопљу 10 октобра о. г., непосредно пред прославу 25- 
годишњице ослобођења Јужне Србије, посведочила je наш знатан 
напредак и y тој корисној телесно-васпитној грани.

ПЛАНИНАРОТВО

И оно ce доцкан појавило као организована грагта спорта, тек 
1935. Засад његове подружине постоје y неколико већнх места. У 
Скопљу je његова организација најјача. На Ш арплаишш има и 
свој планинарски дом, a повремено приређује успеле изложбе сни- 
мака природних лепота Јужне Србије.

СМУЧАРСТВО
Готово најмлађа теловежбена грана код нас. Осетније ce раз- 

вија тек y последње време. Као и другде, наше смучарство je орга- 
пизовано y секције. Има их десет. Најјача секција je y Скопљу. 
Одлични смучарски 'герени наших планина, нарочито lllapa, све 
више примамљују омладину на клизање. Не изостају ни сељачка
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Деца са својим примитивно направљеним смучкама. Војска и сокол- 
ство допринели су доста развитку смучарства y Јужној Србији. 
Одржавају и нарочите течајеве (соколски y Леунову 1936 г.).

ТЕНИС-КЛУБ

Ова занимљива и отмена спортска вештина развила секодн ас 
тек y последње време, и то само y већим местима где има и погод- 
није услове како y погледу игралишта, тако и y погледу разуме- 
вања чланства.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ

Основан je y Скопљу 1935 г. П остоји и y другим већим ме- 
стима (Битољ) и тежи да развије бициклистички спорт, приређује 
утакмице, учествује y свечаним поворкама и др. Иако још  слабо 
организован, овај спорт ce y последње време јако раширно.

ВЕСЛАЧКИ КЛУБ

Веслачки спорт ce код нас развија отскора, Засад само y 
два-три места (Скопље—Охрид). У Охриду je пре две године већ 
доста урађено за развој ове корисне вештине.

САВЕЗНА ЛОВАЧКА ДРУШТВА

Одвајкада je природа Јужне Србије била богата разноврсним 
ловом. То потврђују и наши средњовековни историски извори. Лов 
je био најомиљенија разонода наших владара и властеле, a затим 
турских паша и бегова који су живели y нашим крајевима. Лов 
уз помоћ нарочито увежбаних соколова, соколарство, био je врло 
развијен и оставио je трага не само y народЕшм умотворинама, 
него и y називима појединих села. Зна ce и за повластице које су 
имали соколарикао ловачки пратиоци наше властеле или, доцније, 
паша и бегова. — Богате разном дивљачи, планине Јужне Србије 
су одлично и занимљиво ловиште. У турско доба није било орга- 
низованог лова и ловачких друштава. — Пушка ce y већем делу 
царевине слободно носила и ловом ce становништво бавило готово 
без икаквих запрека. По ослобођењу Јужне Србије закон о лову y 
краљевини Србији распрострањен je и на њу, па су iio угледу на 
тамошња ловачка друштва организована друпггва и на њеном по- 
ДРУчју као саставни делови Савеза ловачких друштава y Београду. 
Има их 30 која раде y духу својих правила и законских прописа 
о лову. Борбом са штетним животињама ловачка друштва користе 
угроженим местима. Камењарке (горске јаребице, оличење женске 
лепоте y јужносрбијанској лирској и епској поезији) и хитре ди- 
вокозе привлаче ловце на наш Југ и из далеких крајева наше 
земље.

ШАХОВОКА ИГРА

Пре рата шаховска игра je била мало позната y Јужној Ср- 
бији. После уједињења она ce појављује y појединим местима са по 
једном или двема шаховским таблама које су окупљале љубитеље
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шаховске игре. Појавом првог шаховског клуба y Скопљу 1926 г. 
ова игра узима маха, организује ce и окупља већи број шахиста. 
Доласком Д-ра Аљехина, шаховског шампиона, y Скопље 1936 г., 
где je одиграо симултану утакмицу са 40 играча, Ш аховски клуб 
y Скопљу ојачава и он данас, са знатним бројем чланова, прет- 
ставља један озбиљан клуб. У августу о. г. клуб je органпзовао и 
аматереки југословенски шаховскп турнир, на коме су со такми- 
чили цајбољи мајстори. Сем скопског, шаховски клубовп постоје y 
Битољу, Кос. Митровици. Ђевђелпјн, Прилепу.

VI ХУМАНОСТ

ЦРВЕНИ КРСТ

Одмах по ослобођењу 1912 г. идеја Црвеног крста свесрдно je 
прихваћена и y Јужпој Србији. За кратко време до отступања 1915 
г. већ су били осповани одбори Црвеног крста y главним местима 
Јужне Србије. После поновног оелобођења организација његова je 
поступно спровођена y свим већим и мањим местима, па и y мно- 
гим већим селима. Садање његово уређење спроведено je по за- 
кону од 19 августа 1933 г. Седиште Бановинског одбора je y Скопљу. 
Управни одбор има секци је:,админкстративну, санитетску, економ- 
ско-финансиску, секцију подмлатка, секцију за рад на подизању 
друштвеног дома и женски одбор. На подручју Вардарске бано- 
вине раде 202 организације (на 375 градских и сеоских општина). 
Крајем 1936 г. Одбор je имао 890 редовних чланова, 537 помагача 
ii 3 члана са већим улогом, — свега 1430 чланова из слободних 
занимања. У истом времену број редовних чланова државних слу- 
жбеника износио je 3739, a број помагача 8156, — свега 11.859 чла- 
пова државних службеника. Укупан број члавова износи 13.325. 
Бановински одбор предузео je акдију да подигне дом Црвеног кр- 
ста: Низом приредаба, к о је јеи звео  уз помоћ добротворних, певач- 
ких и других друштава, Одбор je пове!аао фонд за изградњу свога 
дома. У прозилој години je свечано прослављена 60-годишњица Цр- 
веног крста. Оваке године ce y Скопљу и y свим местима где п о  
стоје пододбори врши, y нарочите дане, прикупљање прилога и 
одржавају по школама и за народ предавања. Одбор, као и подод- 
бори y местима, настоји да према материјалиим могућносгима ио- 
могне сиромашно становништво пострадало од елементарних не- 
срећа. Преко свог Социјалног одбора и уз сарадњу осталих.ху- 
маних организација, Бановински одбор je настојао да убланси беду 
незапослених и сиромашних. Одбор има своје санитетско слагали- 
ште, располажући са две комплетне болнице са по 50 кревета, 
једном сталном и једном пољском, са два комплетна прибора за те- 
чајеве и другим потребним материјалом. Организује y Скопљу и y 
другим местима течајеве за спремање помоћног болничког особља, 
тако да сада на своме подручју располаже са 41 болничарком и 
315 болничара. Одбор je тако исто, уз сарадњу просветних радника, 
настојао да ce смишљеном пропагандом идеја Црвеног крста што
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боље популаршие. Секција подмлатка Црвеногкрста редовно, сваке 
годиие, организује своје фермјалпе колоније и преко месних ор- 
ганпзација Подмлатка многобројпо школске кухиње, поглавито y 
сиромашним крајевима. Затим изграђује купатила и чесме. Под- 
младак je оргапизован y прошлој години y 309 школа са 916 раз- 
реда π 27.663 члача. По годишњсм рачуну y 1936 био je укупан 
приход 319.014,18 дин., a толики и расход; ванредии приход 194.192,53 
дин., колики je и расход. Већ више годипа иретседничку дужност 
врши високопреосвећени митрополит Јосиф.

ЛИГА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

Оргапизовапа je као и y другим крајевима. Њеиим радом ру- 
ководе познати лскари јавии радницп, приређујући сваке годипе 
пропагандне дане са лецима, нлакатима, популарним предавањима 
ii скупљањем прилога. Средиште њене акцпје je за наш крај Ско- 
пље. У тесној сарадњп са здравствеиим инетитуцијама, ЈТига преду- 
зима ii сходне мере ради сузбијања опаке болести која хара y 
сиромашнпм слојевима нашега народа.

ХУМАНА ДРУШТВА

Пре рата, y турско доба, добротворну социјалну улогу врпшле 
су црквепе општине, цркве, манастири, еенафи и богатији a пле- 
меннтији грађани. Поеле рата, y светекој економској поремећено- 
сти и кризи ни Јужна Србија није остала по странп. Извесип њени 
делови, нарочито западпи пограиични, осетили су немаштипу и 
незапоеленост. Црвени крст, разне добротворие, особите женске орга* 
низације, градске и вероисповедне општине, радничка удружења н 
приватна иницијатива чине све са своје стране да ce социјалиа не- 
воља ублажи. Сем социјалних одбора при ггоглаварствима, којн 
нарочито y зимско доба притичу y помоћ сиротињи, организују ce 
ii приватна хумана друштва, најчешће са скромиим пазивима 
(»Кичевско сироче«, »Пастир« y Витољу, »Дебар мала« y Скоиљу и 
др.). Православни преко црквених општина и о већим празницима 
по црквама воде акдију. Добро je позната разграната и многовр·· 
сна организација каритативне службе код римокатолика, која и код 
нас није изостала (по болницама, међу сиромашним женскињем, 
сиротном децом; тако »Св. Марта« y Скопљу, поред других). Код 
муслимана и мојсијеваца такође има доста хуманих друштава (»Мер- 
хамет« y Призрену, »Хамијет« y Битољу, тамо и јеврејско »Мал- 
биш арумим«, »Ш ефкет« y Скопљу које помаже муслиманску жен- 
ску занатску школу, јеврејска женска добротворна друштва y Би- 
тољу и Окопљу ii др.). У соколству ce од 1934 г. води акција за 
социјално помагање, оснивају ce социјални отседи при јединицама, 
скупљају ce прилози 9 октобра и 1 децембра. Значајнији социјални 
задаци поједш ш х заветованпх јединида улазе y програм Петрове 
петолетке, коју су јужносрбијански соколи одушевлвено дрпхватдлд,
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VII Ж ЕНОЕА УДРУЖ ЕЊ А
од Емилије Јовановић

Обично ce са неповерењем говори о раду жена и мисли ce да 
су ce жене скупиле, да би нашле разлога да изађу из куће, или 
још  горе верује ce, да je женин рад незапажен, чак ce и каже: 
»Ш то жена за дан уради, може ce y шаци понети«. Али, то су миш- 
љење оборили сви велики л>уди, који су надахнути вољом и прин- 
ципом својих мајки. Тако je једном и Наполеон изјавио: »У мени 
je дух моје мајке; она je доказала да и жена може владати царе- 
вином«. Векови су говорили о озбиљности њенога позива и кори- 
стима од њенога рада.

Жена je била носилац многих идеја и творац многих дела. 
Њена брига за породицу иде упоредо са првом појавом земљорадње 
и трговине, чији ce почеци бележе њој y заслуге. Њ ој ce припи- 
сују  и прве заслуге y израдиткања и подухват за стално настањи- 
вање породице на истом тлу. Под именом »мајка« она je оличење 
свега доброг. Том речју почиње ж ивоти изговара прве речи свако 
дето, којом казује пријатељство и сигурност своју. То су речи које 
y муци као клетву помињемо. То насје биће прво иаучило да упу- 
ћујемо молитву Богу. Ту je свака сигурност ипојединца и народа. 
У њеном васпитању лежи и дужност и одговорност и грех. Као 
мати жена je та, која je вековима била најизразитији васпитач. Од- 
увек па кроз Јвремена, као и данас, она je била душа, која je нн- 
спирисала култ и подизала дух код свих народа. Зато ce може го- 
ворити и о нашој жени, да ce, с обзиром на све прилике, историјом 
познате, на њој осећа утицај сваког времена, као и њен духовни 
развој упоредо.

Почев од најстаријих времена, она je, кроз песму уз послове, 
y кући и y пољу, очувала успомену на време y коме je живела, 
као и на адаптације кроз које je наш народ пролазио. У њеној снази 
литература бележи дубоке разлоге за међусобно развијање и ства- 
рање јединства y нашем народу, без обзира на веру и дијалекте y 
језику.

Данас рад наше жене на литератури и науци je потпун, a 
њена активност y  свима новим културним пословима je предана 
ii све већа. Литература данашње наше жене je сведок за њен инте- 
лектуални развитак и као сведок духовне једнакости и права између 
жене и човека y Југославији. Жена je постала свесна, осећа ce и 
постоји и њен рад и њен дух y данашњем друштву. Она почиње 
да буде и такмац човеку, сада настаје њена нова борба за сва 
права. Жена има сва духовна преимућства, сада хоће да, као чо- 
век, води материјални и политички живот заједно са људима. И 
наша жена ce бори да добије апсолутну слободу y друштву и 
држави јер хоће да иде упоредо са женама y осталим културним 
државама·

Нека ce i i  не ценп њени свакидашњи посао, али ето,-баш на 
томе послу, она постаје равноправни друштвени члан. Нема дома 
без жене и нема државе без мајке. Те две чињенице су две нај-



1039

битније потребе сваке, па и најмање друштвене целине. Као све- 
стан члан свога положаја и као прави васпитач омладине, она ради 
мирно и пружа све што je дужг!а данашњем друштву. Као добро- 
чинитељка улази право међу бедне и болесне да олакша, да пру- 
жи помоћи и као таква стиче право и поверење на још  јачи ду- 
ховни живот.

Све генерације су доприносиле и користиле кроз низ времена 
и биле први помагачи y држави и y миру и y рату. Њени нај- 
светлији примери рада с у у  породици и на каритативном послу. 
Жена je рођена алтруиста и ти инстинкти je красе и заноси ce на 
томе послу. Као таква она оснива и шире заједнице да ce иосао 
на помагању сиротих изведе што боље и рационалније. У томе 
послу предњачи и наша жена y Јужној Србији. Њен рад y кул- 
турно-хуманим женским удружењима претставља видне резултате 
и бележи велики успех и јачи напредак.

Као позорница многих историских догађаја и као раскршће 
многих утицаја Јужна Србија несумњнво претставља најинтересант- 
нији крај наше земље. У сваком погледу, на њу би могли гледати 
као на средиште културног развоја и економског јачања a наро- 
чито од рата 1912 године па до данас. Линија Мораво-Вардарска 
je вековна веза Ш умадије и Југа. Само je το пут који најди- 
ректније везује прави етнички развој и дух Срба. Географски по- 
ложај и рељеф Јужне Србије су још  више условили стапање слич- 
них група и гаирење истога и верског и националног духа на на· 
шем Југу.

Кроз сва та времена и кроз све те утицаје пролазиле су и 
жене и узимале су велике дужности на себе. Да би ce дух слободе 
одгајио, осетио и очувао, па чак и онда када je цео средњи век 
био мрачан век за жене, жена на Југу и ако потчињена, поробљена 
и повучена y одаје свога дома уљуљкујући децу, она кроз песму и 
кроз наше народне обичаје, пробија и показује вољу да хоће да 
буде јавни друштвени чинилац. Зато сведбче и најкарактеристич- 
нији примери тих времена. Жена Деспота Угљеше Јефимија, 
потиштена, повучена y манастир везе прве стихове и казује као 
прави песник-жена на Југу бол који ју  je задесио. Храбра мајка 
Југовића жртвује мужа и девет синова за спас и слободу своје 
отаџбине. Прва самарићанка, Косовка Девојка, по Косову пре- 
вија и запаја рањенике. Кад ce говори о просветном и кул- 
турном животу y Призрену Петар Костић помиње низ имена 
узор Српкиња мученица, које су ce истакле чврстином воље и ка- 
рактера y одржању морала и вере, — нарочито ce запажа њихова 
отпорност према Турцима и велика оданост Српству. Поред њих 
нарочито je наглашено име Анастасије Димитријевић, зване »даскал 
девојка«, која je основала прву приватну женску школу 1836 го- 
дине y Призрену, где су и девојчице училе упоредо писменост 
и домаћинство. Она je певала чак и за певницом y цркви Св. Ни- 
коле. О овој школи ce старало Призренско добротворно друштво 
»Орпкиња«. 1876 год. помиње ce као веома заслужна и добра 
жена Ванка Гудићка, велика добротворка, која je завештала истој 
шкоди све своје имање,
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И вера je била једна од битних помагача да ce жена културно 
подиже. Тако je већ 1855 год. y Пећп калуђерица Ката основала 
прву женску школу, a поред ње подигла цркву где je неговала 
сироте и изиемогле жене.

Има још  миого примера који кроз песму, приче и обичаје 
сведоче о жонином истрајном раду на чувању и васпитавању омла- 
дпне, предајући њој веру, обичаје и послове. Ha истим тековинама 
η сада живимо и бодримо ce за рад. Можемо с поносом рећи да су 
сви ти примери оличени y пашој краљицгг Марији, узвишеној ма- 
тери, π да њено име светлн узором жене међу примерним же- 
нама нашега народа.

Ако би говорила о садашњој жени Јужне Србије могла бих 
испунити многе странице, истичући рад и успех њеп. Ограни- 
чићу ce само на рад жена по удружењима, јер би било много 
посла и требало би много времена да ce обухвати рад наших жена 
на Југу a нарочиго сада, када она и духом и радом потпуно испу- 
њује све што и човек. Истиче ce y књижевности, државним посло- 
вима, друштву, y кући, нарочито y кући, али сада и као матм и као 
члан који упоредо са мужем издржава породицу.

Једно исто доба покреће и људе и жене на исти посао. У бор- 
би за ослобођење поробљеие браће ишла je упоредо са жељама за 
помагањем и подизањем свести о новом животу y слободи. И жена 
je та која јо хтела да помогие и као доброчинитељка оснивала je 
удружеља п пропшривала делокруг рада иа духовиом подизаљу 
жене ri заштити њених права.

У Јужиој Србији ce оснивају женска удружења по угледу па 
београдска. Она еу иоглавито пододбори већ постојећих друштава y 
Београду. Једно од иајстаријих je било Добротворио друштво Срп- 
кања y Призрену (1909). Бринуло ce о удомљењу сиротих девојака, 
и васпитавало je девојке y домаЗшнству.

Немам података о многим ранијим удружењима, па зато ћу 
писати о онима која су дала о раду и своје податке. Тако ce по 
угледу на најстарија удружења y Београду, Женско друштво оено- 
ваио још  1875 године, почело оснивати н по целој земљи. У Ги- 
љану 1914 основан je пододбор да помаже сиротињу. Нарочито су 
помагале ђачке трпезе и старале ce око извођења шивеиих пред- 
мета y женској занагској школи, дајућии  материјал сиромашним 
девојчицама.

Сада настаје нагло оснивање женских организација са посеб- 
ним циљевима. Тако je, по угледу на Коло српских еестара од 1903 
године y Београду, основано много истих пододбора по целој земљи 
да развијају своју идеју и рад, снажећи ce све више новим подод- 
борима. Тако може ce рећи с правом, да од свих удружења y на- 
шој бановини има Коло српских сестара највећи број пододбора и 
да својим радом обухвата пајшире поље рада и показује y тим 
пословима најефикасније успехе.

Један од првих пододбора Кола српских сестара оснива ce y 
(Зхрпду 1913 г. Нрве члаиице бпле су носиоци културе међу ои-
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дашњим жепама и наглим изласком на посао y корист сиромаш- 
них, оне постају један од првих помагача тога краја. Нарочиту 
бригу су посветили иохрани средњошколеке омладине, одржавању 
народне ношље везући иародне мотиве y своме »Колу девојака«. 
Сазидале су дом за негу стараца и сгарица. Такође материјално 
помажу h учепице женске занатске школе. Затим убрзо, исте г о  
дине, 1913, оснива ce y Скопљу пододбор Кола српских сестара, који 
je својим интензивним радом показао највише резултата. Може 
ce с правом рећи да je το нример међу жеиским удружењима y 
нагаој баиовини. За време рата он дочекује рањенике и помаже по 
болницама, дајући млеко и разне понуде болесницима. Одмах затим 
ради на збрињаваљу ратне сирочади н удовица, тешећи их и по- 
мажући материјално. Чланице су неколико година држале кухињу за 
сиромашне ученике основних школа. Основале су женску занатску 
школу, коју су дуго потпуно издржавале, као и сада. Имају веома 
леп двоспратии дом који су саме чланице својим прилозима и ра- 
дом подигле. Осиовале су стални базар женских рукотворина, a 
нарочиту пажњу заслужује неговање народног веза, који ce при- 
мењује на свима предметима за зжрашавање дома, као и на оделу. 
На изложби y Солуну ово je удружење одликовано првом наградом 
»grand Prix« за изложене везове и ручне радове. Још и данас 
помажу материјално оне жене, које су y рату људпма преносиле 
муницију и храпу чак до ратишта. Сви пододбори Кола српских 
сестара: y Неготину на Вардару, Куманову, Кривој Паланци, Кра- 
тову, Кичеву, Кавадару, Босиљграду, Битољу, Гњилану, Демир—Ka
nn јп, Штипу, Цареву Селу, Урошевцу, Св. Николи, Радовишту и 
Приштини су на послу са успехом помагали сиротињу. Оснивали 
су приватне привремеие зимске кухиње за исхрану ученика. Ве- 
ћина од њих биле су први оснивачи и бринуле ce око издржавања 
женских занатских школа, које и сада y многоме потпомажу мате- 
ријално π морално, потстичу женску омладину да своју егзистен- 
цију запатом и другим практичним радом осигурају, као и право 
на зараду. Чланице Кола српских сестара су редовно сарађивале y 
Црвеном Крсту као и y свима осталим културним акцијама. При- 
купљање прилога за сиротињу по кућама и на улици je готово 
редовап њихов посао. Одржавање великих народних балова y циљу 
пропагирања народних костима, претставља и данас највећу атрак- 
цију зимских разонода.

Многи пододбори Кола српских сестара имају своје зграде (до- 
мове) ук о ји м а су  смештене много женске занатске школе и одржа- 
вају ce чешће курсеви за домаћинство. Тако исто треба нарочито 
напоменути да пододбори Кола српских сестара y Пећи, Призрену 
и Ђаковици имају и ћилимарске радионице које издржавају или 
потпомажу. Међу веома вредне истиче ce и пододбор Кола српских 
сесгара из Ђев^елије који упоредо ради и за сеоску сиротињу и 
шаље радове да сељанку запосли ради зараде и приучи je при- 
мени љенога ткања и везива за дом. Сазидале су и свој дом. Поред 
свих поменутих послова оне су носиоци и културипх народних 
обичаја и носиоци југословенских идеја.Спомеиица дбадесетпетогодишгвице ослобођења Јужне Србије 1912—1937 £6
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У целом овоме послу, као чланице Кола српских сестара, узело 
je учешћа y свима пододборима око 1714 жена, a резултат њихо- 
вог имовног стаља показује примерно домаћинство и штедњу.

Удружење Кнегиње Љубице основале су Београђанде y жељи 
да помажу цркве и да очувају веру срлског елемента на Југу. У 
Београду постоји од 1899 године a тек године 1921 оснива ce y 
Скопљу пододбор, који затим прош ирује делатност на целу око- 
лину и оснива y Јужној Србији још  неколико пододбора заједно 
са чланицама из Београда. Тако 1926 y Качанику, 1928 y Приштини. 
Иако свега неколико пододбора, њихов рад претставља велику ко- 
рист и јак утицај y духу српском, a нарочито православном. Чла- 
нице друштва Кнегиње ЈБубице помажу манастире прилозимај ку- 
пују и растурају y народ верске књиге и молитвенике бесплатио. 
Помажу болесне и изнемогле старце и старице, одржавају дома- 
ћичке течајеве. Ha пр. y дому y Штимљу, где je одржано више кур- 
сева за домаћинство, поглавито за сељанке из разних крајева наше 
бановине. Пододбор Кнегиње Љубице y Скопљу je узимао вид- 
нога учешћа y купљењу прилога за Храм Славе као и за обнову 
манастира Грачанице. ГГоклањало je кандпла и иконе многим цр- 
квама и манастирима и слало прилоге y новцу. Међу пододборима 
Кнегиње Љубице истиче ce пододбор y Ханријеву радом за желез- 
ничку децу, a y жељи да подигне цркву живо скупља прилоге.

У циљу да ce обезбеди брига матера око одгајивања одој- 
чади, оснива ce y Београду 1911 године удружељо »Ориска мајка«, 
које има велики број пододбора и y Јужиој Србији. Прво 1927 го- 
дине основан je пододбор y Скопљу, који со рачуна y веома агилно 
женско удружење са циљем да помаже и васиитава младе мајке. 
Одржавају диспанзер и обданпште и свакодиевно саветовалиште 
за негу одојчади. Велики број деце збрииут je сваке годипе ста- 
рањем чланица Српске мајке. У томе истом послу не отстуиају ни 
пододбори y Битољу и Призрену, основани и нешто каснпје, 1930 
године. Поред тога сви су чланови Интернационалне лиге за за- 
штиту деце и сваке године, уз учешће многих организација, изводе 
прославу дечјег дана и пропагирају акцију на подизању здравог 
нараштаја. Данас имају велики број одојчади на потпуном издр- 
жавању.

У хуманом циљу да ce омогући издржавање средњошкол- 
ске омладине из најудаљенијих крајева Вардарске бановине, оснива 
ce 1929 године y Скопљу пододбор удружења »Кнегиња Зорка«, са 
централом y Београду. Својим истакнутим и интензивним радом 
успеле су да заузму видио место међу женским организацијама 
y Скопљу. За веома кратко време постажу изванредне успехе по- 
мажући школовање сиромашних ђака. За веома кратко време ио- 
дигле су и свој дом, y који ce редовно сваке године смести око 45 
ученика од којих десетак бесплатних. У културним и хуманим акци- 
јама y Скопљу претстављају неопходног члана. По угледу на овај 
пододбор основан je и y Ханријеву 1936 године и ради на пома- 
гању ученика-деце радника и сељака из околине, и веома успевају 
y послу. Наиомињем укратко да y Јужној Србији има још  подод-
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бора Кнегиње Зорке и то y Куманову, Велесу, Битољу, Кривој Па- 
ланци, са истпм циљевима који са успехом постижу многе резул- 
тате. Иетичу ce y  раду: пододбор У Приштини са радионицом пер- 
•сиских ћилимова, y Ш типу одржавају обданишге уређено на н а јм о 
дернијој бази; y Струмици су подигле дом за смештај кухиње ц 
интерната за ђаке.

Поред ових женских удружења мора ce напоменути и појава 
нових идеја слободнога духа наших жена на Југу, појава осни- 
вања и нових удружења феминистичког карактера. Тако 1928 го- 
дине основан je y Скопљу »Женски покрет«, Друштво за заштиту 
жена и њених права. Исте године оснива ce и пододбор УдруЖења 
универзитетски образованих жена. Оба ова удружења раде на 
истом послу, да ce омогуки правни положај жена и у н а ш о ј земљи 
као што je το y свима културним земљама. Помажу школовање 
женске омладине, a нарочито на универзитету. Расписују наградне 
теме да иодигну ниво интересовања женеке омладине за рад на ли> 
тератури. Сарађују по свима часописима и потпомажу издржавање 
часогшса и листова које жене уређују, на пр. »Женски покрет«, 
»Југословенски женски гласник«, »Домаћица« и »Жена и свет«. 
Чланице оба ова удружеља одржавају јавна предавања посебно и 
на Народном упиверзитету, по селима такође, говорећи о свима пи- 
тањима која су од интереса за наш народ. Женски покрет je осно- 
вао општу женску занатску ш колу y којој раде сада око 150 девој- 
чица-шегртица, и тако их je изједначио са њиховим друговима, дао те- 
мељ законског права на заиате и зараду. У погледу васпитном одр- 
жано je неколико курсева беспглатних, и то аналфабетски течај за 
50 младих девојака и курс кројења и шивења са 300 ученица, као 
и курс за прављење шешира. Удружење учитељица je радило 
више година и осповало je »Фонд захвалне деце« за одржавање 
материнског дана y Скопљу, што je сада пало y део рада »Жен- 
ском покрету«, као и годишње организовање и приређивање велике 
манифестације y циљу јачања љубави и поштовања према жени и 
мајци. Резултати ове делатиооти су веома запажени и за обе ове орга- 
низације може ce, са радошку, рећи, да су духовне вође y раду за 
корист и право напшх жена на Југу.

Са нарочитом пажњом желим да кажем да y Скопљу ради и 
добротворно друштво Јеврејске жене које поред своје сиротиње 
узима увек учешћа y свима акцијама и директним радом допри- 
носи материјалну помоћ купећи прплоге за Социјални одбор и Цр- 
вени ггрст. Такође живо потпомаже извођење разних женских 
прослава и манифестација.

У чисто хуманом циљу постоји и брине ce за сиротињу и 
удружење Хришћанско-муслиманских жена.

Да би ce рад y свима дравцима осетио и да би жена својим 
радом y свима правцима ефикасно користила, основане су жеиске 
секције по местима, из свих женских удружења; тако y Скопљу 
постоји »Женска секција Фидак«, додељена Удружењу резервних 
официра, за рад свих жена на очувању мира међу народима, и 
бриге око чуваља гробова палих хероја y европском рату. Наро-

бб



1044

читу пажњу заслужује и сарадња еекције »Фидак« на подизању 
спомен-костурнице Храма Славе y Скопљу. Затим je значајна жен- 
ска секција додељена Социјалном одбору града Скопља ради бриге 
и заједничког рада за месну сиротињу. Запажен je и вишегодишњи 
рад жена y Црвеном крсту.

Према извештајима које сам добила од свих удружења, даћу 
и y бројевима преглед рада. Тако и поред свакодневног помагања 
сиротиње y новцу и намирницама сва ова женска удружења 
имају и приличан капитал који би y најтежој ситуацији ставили 
на корист и потребе нашега народа.

Овај табеларни преглед илуструје и истиче праву слику рада 
и дубоко осећање жена y Јужној Србији за њихов социјални 
живот.

Име друштва

Бр
. 

чл
. Имају дом 

y вредно- 
сти

У каси 
новаца Место

Коло срп. сестара 60 150.000 70.000 Охрид
60 170.000 10.000 Ђаковица
80 100.000 5.000 Ђевђелија
30 5.000 Св. Никола
90 60.000 5.000 Неготин Вар.

120 80.000 30.000 Ш тип
90 80.000 15.000 Струмица
30 2.000 Ератово

100 70.000 Куманово
68 5.000 Босиљград
30 80.000 5.000 Гостивар
36 15.000 Кр. Паланка
55 60.000 2.000 Гњилане

400 600.000 100.000 Скопље
30 17.000 Царево Село
36 80.000 870 Урошевац
50 20.000 Радовиште
56 16.000 Приштина
87 10.000 Призреи
60 15.000 Пећ
56 5.000 Кавадар
34 3.350 Дем.-Капија
40 8.000 Битољ
23 1.000 Кичево

Српска мајка 160 15.000 Скопље
60 16.000 Битољ
70 30.000 Призрен



1046

Име друштва F .
dΜ

Имају дом 
y вредности

У каеи 
новаца Место

Кнегиња Зорка 250 350.000 10.000 Окопље !
30 7.000 Ханријево
60 120.000 5.000 Отрумица i
70 80.000 10.000 Ш тип
46 20.000 Приштина
38 5.000 Куманово
35 2.200 Велес
40 5.000 Бнтољ
30 2.000 Кр. Паланка

Кнегиња ЈБубица 200 25.000 Скопље
12 2.000 Качаник
60 250.000 20.000 Приштина
40 10.000 Ханријево

Жен. подружина 50 7.000 Гњилане

Женски покрет 200 23.000 Скопље

Добр. јевр. друшт. 130 25.000 »

Хриш.-мусл. жене 100 5.000 »

»Коло српских сестара« има 24 пододбора; ради са 1714 чланица 
годитпње. У непокретности има 10 домова y вредности од 1,460.000 
динара; y  готовом новцу y државним банкама 435.220 дин.

Удружење »Српека мајка« има 3 пододбора y којима раде 290 
чланица годишње; y готовом новцу по банкама има 61.000 дин.

Удружење Кнегиње Зорке има 9 пододбора y којима раде 
годишње 600 чланица; имају 3 дома y вредности од 550.000 дин. 
и y готовом новцу по банкама 66.200 дин.

Удружење Кнегиње Љ убице има 5 пододбора y којима раде 
312 чланица годишње; имају 1 дом y вредности од 350.000 дин. У 
готовом новцу по банкама имају 57.000 дин.

Женска подружина ради са 50 чланица годишње; има 7.000 
дин. готовог новца.

Женски покрет ради y Скопљу са 200 чланица; има 23.000 д.
У Јужној Србији има око 44 женских организација од којих 

24 Кола српских сестара. Према приложеној табели, укупан при- 
ход скупљен, динар по динар, данас износи y непокретности око 
2,260.000 динара a y готовом новцу око 670.400 према подацима и 
релативној вредности, a радило je годишње око 3.400 жена.



Са малим изузетком, сва су ова удружења чланови Југооло^ 
венског женског савеза. a преко секције y Скопљу. Сваке треће 
године састају ce све женске организације y Скопљу, да продиску- 
тују о послу и поделе делатности које су намењене женама. Утвр- 
ђује ce програм рада за наредне године и доносе ce заједничке 
одлуке о општем раду свих жена y земљи. Преко Југословеиског 
женског савеза су сва раша удружења и чланови Интернационал- i 
ног женског савеза, да преко својих делегата које шаљу на кон- 
гресе, одржавају везе и интересоваЕве за рад свих жена y свету, о 
питањима по овим комисијама. %

У комисији за заштиту деце жена ce осећа најпозванијом да 
решава и тражи правилио запослење деце, као и строгу цензуру 
књига и филма.

Комисија. за законе тражи могућност да ce неки закони ис- 
праве на корист јачања породице.

Комисија за једнак морал настоји да морал морабити на уза- 
јамном поштовању човека и жене и великој одговорности према 
потомству.

Комибија за једнаке услове за рад и жене и човека дела y 
правцу економске једнакости и рад сматра за битпи услов човека 
па и жене. '

Комисија за женско ираво гласа сматрада су политичка права 
свакога грађанина подлога за његов удео, сарадњу и допринос y 
државној заједници и да ce не изостаје иза елободе жена y дру- 
гим културним државама.

Комисија за мир има y виду да узроци ратова нису само 
економске прилике, већ и менталитет народа, па бу жене вољне, да 
идеја мира мора постати свеги рат за жене, a нарочито мајке.

Жеља ми je на крају да нагласим да je сав рад y горе по- 
менутим женским организацијама уперен само да помогне своме 
народу, да ублажи сиротињу, да очува веру и обичаје, да проелавља 
народне празнике, да свим евојим радом ваепитно и иетрајно де- 
лује на омладину и да омогући успех и напредак нараштајима на 
част и корист нашој великој Југославији.

VIII ВЕРСКО-ПРОСВЕТИА ДРУШ ТВА 
ИРАВООЛАВНА ХРИШЋАНСКА ЗАЈЕДНИЦА

Ова организација прететавља читав покрет који ce одмах иза 
рата појавио y Крагујевцу, y Шумадији, y циљу верско-моралног 
препорода православиог народа. Покрет je имао одјека и y Јужној 
Србији, т е су  иницијативом духовних власти основане његове зајед- 
нице y свим већим местима, нарочито y битољско-охридској епар- 
хији. Вођ покрета, владика г. Др. Николај Велимировић, дуже вре- 
мена-je издавао y Охриду врло популарна »Охридска писма« и 
пославице, све до његова преласка y жичку епархију 1935 г. По- 
божан и смеран, православни народ нашега краја свагда ce инте- 
ресовао питањима вере и морала. Православне хришћанске зајед- 
нице настоје да ојачају православну свест и развију родољубље.
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КАТОДИЧКА АКЦИЈА

Организована je y  већим местима (Окопље, Призрен, Битољ) 
по угледу на католичку акцију y другим крајевима наше земље. 
Преношењем бискупске столице из Призрена y Скопље 1934 год. 
католичка акција je y Јужној Србији добила могукност да интен- 
зивније ради на верском просвећивању католичких верника, по- 
главито омладине. Поред осталих верско-васпитних сретстава, томе 
задатку већ десет година служи лист »Благовијест«, који објављује 
популарне чланке, понајвише поучног, информативног и црквено- 
богословског карактера.

КЛУБ СКОПСКИХ ЈЕВРЕЈА

Клуб je организован 1922 г. y циљу развијања узајамних 
веза, културног просвећивања, гајења традиција и помагања сиро- 
машног чланетва. Клуб има своје проеторије, књижницу, читаоницу 
ii омладинску културно-просветну секцију. Наетоји да одржава т т о  
тешље везе са културним и хуманим акцијама других грађана.

IX. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКЕ УСТАНОВЕ

ОКРУЖНИ УРЕД ЗА ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА У СКОПЉУ

Идеја о радничком класном, економском и културном поди- 
зању код нас, y Јужној Србији, појављује ce још  под турском 
управом, јаче и изразитије од младотурског преврата 1908 г. Смиш- 
љенија акција настаје после покретања социјалистичког листа 
»Зора« y јесеи 1910 г. Рат je пореметио све намере и напорв; По- 
сле поновног ослобођења, y поратним економским приликама и 
иривредним поремећајима, интензивније ce настоји да ce и наше 
радништво користи савременим социјалним институцијама и дости- 
гнућима радничке класе y напреднијим крајевима. Ma да далеко 
још  од онога стања које би требало да буде дуг целе нације рад- 
нбм народу, раније и ново еоцијално законодавство, кроз своје ин- 
ституције, олакшава иначе тежак положај радничке класе. И код 
нас je оно показало резултате корисне по радништво.

Окружни уред за осигурање радника y Окопљу, као месни 
орган Средишњег уреда за осигурање радника y Загребу, спроводи 
своје деловање на основу закона о осигурању радника од 14 маја 
1922 године. Окружни уред y Скопљу постоји од 1-1-1925, a пре 
тога била je y Окопљу експозитура Окружног уреда београдског.

Подручје Окружног уреда y Сконљу обухвата Вардарску ба- 
новину сем Врања, Лесковца, Владичина Хана, Босиљграда, Сурду- 
лиде, Власотинаца и Лебана, од Зетске бановине Ђаковицу, Ора- 
ховац, ПеР, Исток, Србицу, Кос. Митровицу, Нови Пазар, Тутин и 
Беране, a од Моравске бановине Подујево и Вучитрн.

Окружни уред je самоуправна установа под надзором Мини- 
старетва социјалне политике и народпог здравља. Самоуправни ор- 
гани су: главна скуиштина, равнатељство и надзорни одбор, y којим 
су оргаиима подједнако заступљени осигурани чланови и њихови 
послодавци, слободно изабрани тајним гласањем, односно постав- 
љени од стране Министра социјалне политике и народног здравља.
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Законом о осигурању радника уређено je ocnrypaite раДникД 
y случају болести, несреће, изнемоглости, старости и смрти. У прва 
два случаја осигурање ce спроводи од дана ступања на снагу овог^ 
закона, a осигурање y случају изнемоглости, староеги и смрти 
почело ce спроводити тек од 1-IX-1937 године. Осигурање за случај 
болести спроводи на свом подручју Окружни уред, a осигурања за 
случај несреће и изнемоглости, етарости и смрти централизована 
су и спроводи их Средишњи уред за читаву државу, при чему 
Окружни уреди само посредују.

На осигурање су обавезна сва лица која на основу радног 
односа дају своју умну или телесну снагу под најам. Изузети <зу 
за сада од ове обавезе пољопривредни радници. Државни службе- 
ници нису обавезни на осигурање.

Сви осигурани чланови разврстани су y 12 надничних разреда 
према величини њихове зараде.

У случају болести осигурани чланови имају право на бесплатну 
лекарску помоћ и лекове, на новчану потпору-хранарину ако je 
болест скопчана са неспособношћу за привреду, на болничко и 
санаториско лечење. У случају порођаја имају ираво на бабичку 
помоћ, потпору за породиље и потиору за опрему детета. У случају 
смрти члана његова породица има права на погребнину. Чланови 
породице осигураног члана, ако немају привреде a живе y истом 
кућанству са чланом, имају y случају болести иста права као и 
члан, сем санаториског лечеља и погребнине.

У случају несреће члан има гграва као и y случају болести, 
a сем тога и на реиту сразмерно његовој изгубљеној способности 
за рад. У случају смрти члана услед несреће има право на ренту 
његова жена, детда и остали чланови иородице, које je он издржавао.

У случају изнемоглости члан има право на инвалидску ренту. 
После 70 година живота и без доказа изнемоглости члан има право 
на ту ренту као на старосну ренту. У случају смрти члана имају 
право на ренту његова удовица и деца.

Своје прр1Ходе Уред црпе из приноса утврђених законом. При- 
носи ce разрезују према надничним разредима. Сем ириноса за 
осигураље чланова по закону о осигурању радника, Уред ртпла- 
ћује и прирезе за Радничку комору и Берзу рада, које те при- 
резе, као самосталне установе, троше y своје сврхе. Принос за слу- 
чај болести, изнемоглости, старости и смрти, и прирез за Берзу рада 
плаћају по пола послодавац и радник, иринос за случај несреће 
само послодавац, a пррфез за Радничку комору само радник, према 
чему послодавац има право да врши обуставу од зараде својих 
радника. Уред, међутим, врши наплату целокупног приноса од 
послодаваца,

Организацију свога пословања спроводи Окружгш уред y Ско- 
пљу преко самога Уреда, a y унутрашњости преко својих експози- 
тура и повереништава

Окружни уред y Скопљу смештен je y властитој згради Сре- 
дишњег уреда саграђеној 1934 године, која потпуно одговара својој



бврси, ä својом лепотом и најмодернијим уре^ајем служи и као 
репрезентативна зграда не само Скопља, него и читаве покрајине. У 
згради су, поред административних одељења, смештене и амбуланте 
са свима специјалистичким одељењима, властита апотека,као и ста- 
ница за лечење изнемоглих и болесних чланова. Уред има свој 
ренгген-апарат. Нарочиту пажњу заслужује Завод за физикалну 
терапију, y коме постоје одељења за хидро-, механо, електро- и хе- 
лио-терапију.

У Уреду има и најмодерније уређено јавно купатило које je 
по својим популарним ценама приступачно најширим слојевима.

Уред повремено приређује предавања културно-просветног и 
здравственог карактера.

„АГРАРНА МИСАО“

Да би ce стварније помогло културном подизању села и ње- 
говом привредном снажењу, y Београду je ове године покренута 
акцгЈЈа око оснивања друштва за културно и привредно унапре- 
ђење села. Спрва y Београду, »Аграрна мисао« ce организовала и 
развила своју акцију и y Скопљу, a одатле иа подручју Јужне 
Србије, y већим местима. Лист »Аграрна мисао« и »Сељачки бук- 
вар« на реалан начин врше своју корисну улогу културног и при- 
вредпог просвећивања нашег сељака, који je код нас, на Југу, још  
тако осетно заостао.

X САВЕЗНИЧКА И ПРИЈАТЕЉ СКА ДРУШ ТВА 
ЈУГОСЛОВЕНСКО-ЧЕХОСЛОВАЧКА ЛИГА

Основана 1926 y Скошву a затим y Битољу, Лига настоји да 
развије и ојача пријатељске и словенске везе између Југославије и 
Чехословачке. У ту сврху гтриређује скупове, академије, забаве и 
омогућава што живљи култург1и додир између два братска народа, 
организујз^ћи узајамне посете група или истакнутијих појединаца, 
јавиих радника, уметника, привредника и др. Организује и течајеве 
за чешки језик и издаје информативие списе.

ПОЉСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКА ЛИГА У ОКОПЉУ

Осиована je 1932 г. и ради на развијању узајамних словен- 
ских h пријатељских веза између Пољака и Југословена.

ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА ФРАНЦУСКЕ

Савезничке и пријатељске везе изме!)У Србије и Француске, 
учвршћене y крвавим борбама и заједничким напорима за нацио- 
налне и човечанске идеале, остају снажне pi y миру. Организују 
ce друштва пријатеља Француске која настоје да осведочено уза- 
јамно пријатељство и савезничке везе не само ојачају међу Југо- 
словенима, него да их сходпим културним мерама пренесу и на



млађа поколећ>а leoja не треба да зДбораве дуг прбтлости. ДрУ* 
штва постоје y већим местима, имају своје књижнице и читаонице 
ин асвоји м  скуповима, јавним предавањима и преко информативних 
списа и листова врше пропаганду ради остварења свога задатка. 
Иовосаграђени »Француски клуб« y Скопљу, са одличним уређајем, 
увелико доприноси томе. Некоји мањи градови основали су ово 
друштво још  одмах после рата (Тетово 1920).

ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА в е л и к е  б р и т а н и ј е  И АМЕРИКЕ

Основано je y Скопљу по првмеру таквога друштва y Београду. 
Ради на зближењу између Југословена и Енглеза и Југословена и 
Американаца. То постиже предавањима, заједничким скуповима, 
узајамним посетама и пропагандним сџисима.

ЧЕХОСЛОВАЧКА БЕСЕДА

Организована je y Скопљу међу Чехословацима. У тежњи да 
одржава живе везе са домовином, она приређује братске вечери, 
празничне скупове и луткарске претставе за децу. Настоји да јача 
пријатељске и братске везе са Југословенима.
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