
ГОДИНА XVII.

Излази Н е д је ж о м .  
Ц ијена:

За ЦРИУ ГОРУ п АУ- 
СТРО-УГАРСКУ (с БОС- 
НОМ и ХЕРЦЕГОВППОМ) 
иа годпну 6 на по год. 
3 на четврт годинв 1 *. 
и 50 иовчића.

За све остале земље у 
ЈВВРОПИ и АМЕРИЦИ: на 
годину 20 Франака, на по 
године 10 4-ранака, на чет- 
врт годнне 5 ФрЛнака.

На Цстињу, у Недјељу, 19. Јуна 1888.
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КРОЈ 25.

Претплата шал.р се т 
плаћешш иношма ксчто- 
средио адмииметрцнјн Гл. 
Дрнргорца« па Цетчп.е, a 
може се н карто.м упут- 
нпцом на пошту у Котор. 
Доиисн ши.т.у се уреднпш- 
тру. Рукопт псене вра1>вју,

За оглнсе плаћа се од 
реда о новчнВа. За т-Ке 
н ма дуже вријеме мап.е.

И?1

ТЕЛЕГРАМИ „ГЛАСА ЦРНОГОРЦА".
Б уд ап еш та , 12 јуна. —• Делега- 

дија аустријскн примила је без разго- 
вора буџет миннстарства иноетраних 
послова н редовпи буџет за војску. 
Одбор аустријске делегадије примио 
је вапредни буџет зн војску по при- 
једлогу владину.

П ариз, 12 јува. —  Министарскп 
савјет је ријешпо да садашње прили- 
ке пе допуиггају да се војводи Омал- 
ском допустн повратак у Француску.

С риједац, 13 јупа. — Размирпца 
у ствари мајора Попова ријешена је. 
Прпнц Фердинанд иотписаће пресуду 
«о једавак онростити Понову досуђе- 
пу му тамнпцу. (Попова је  суд био 
цресудио на тамницу што је доказано 
да је крао државне вовце.) Неслога у 
мпнпстарству престала је.

Берлин, 13 јула. — Цар и Ца- 
рпца ул.еглн су синоћ у Берлин сред 
вељег одушевљеља народа.

Б у д а п е ш та , 13 јула. — ГраФ 
Валдерсс долазн ноћас да јавп Ћесару 
зацареље Внлхелма II.

Берлин, 13 јула.—  Данас јеЦ ар 
зборио са пријестола. Рече да је ире- 
гао држати мир са цијслпм свијетом. 
II ако му је војска мила, то му неће 
сметати да царству очува благодатн 
мира. Ако би се зем.гн наметнула пе- 
воља рата каквом наватом на царство 
њемачко или на ког од савезннка му, 
Дарсво срде неће мо1ш подпајети да 
своју војску покреће на нападачки рат. 
По вјерн љемачкој Цар ће одржати 
савез са Лустријом, видећи у том 
обрапбепом савезу освову равнотсжи 
јевропској п псторијски завјет. Исте 
везе историјеке и народне потребе 
везују пас с Италијом. Наша погодба 
с Аустријом н Италијом допушта иам 
да пажљнво хранимо лично пријатељ- 
етво с руским Цареи и мирне односе 
о Русијом. Цару је  мило да су се

завјетпи одпоси са великијем државама 
одржалп и то му оланшава задатак да 
очува мир.

Берлин, 15 јуна. — Пруски зе- 
маљскп сабор (Landtag) отворен је 
царевнм говором. Цар обрпче да he 
хранити устав, да ће се држати исте 
политике коју је водио и отац и дјед 
му. Оп ће поштовати права сабора, 
чуваће савјзсно права круне, неђе 
узнемнривати иовјерсље народа теж- 
њом да прошпри нрава крупе, закла- 
п>аће навијек, исто као и предци му, 
разне вјероиеповиједи. Односв између 
државе и католпчке цркве особнто га 
задовољавају, on he све чиљети да 
одржи мир са црквом. Наетавиће за- 
почето дјело, да се олакшају неке 
порезе, хвала добром стању Финавсија. 
Цар почиње свој задатак у узрујапо 
вријеме, са поуздањем п са чуством 
своје дужности, сјећајући се ријечи 
Велпког Фридриха: Краљјепрви слуга 
државе.

Берлин. 16 јуиа. —  Новипе 
„ГГост“ јављају, да је кпсз Бисмарк, 
у разговору са члановима властелин- 
ског доиа, изјавио како се нада да 
ће наетати вријеме мира, развитка и 
напретка. Прускн је сабор закл.учеп, 
пошто је једнодушпо примио адрееу.

Б у д а п е ш та , 1G јуна. —  Састанак 
делегација занрпшо се иослнје конач« 
ног, једнодушног гласаља за прпједлоге 
министарске. У угарској делегадији 
изјавио је Каланја, у аустрпјској Кал- 
нокија, у име Н>ег. дар Величанстка 
призвање и захвалу на једнодушпости 
и домољубној одапостн, а у пме зајед- 
пичког мпнистаретва захвалише на ио- 
вјерељу делегацпја.

Берлин, 17 јуна. — Цар је изја- 
впо декретом писаним кпезу Бисмарку 
своју дубоку захвалпист на еажаљељу 
са свнјех страиа ради смрти љегова 
ода. Цар увјерава у истом нпему да 
he се. као и иреддн му, озбиљно по- 
трудити да уааприједи послове мпра

и утврдп благостање земље.—  Цар је 
даровао румупскоме министру Карну 
крет Црвевог Орла ирвог стеиепа.

Д О М А Ћ Е  В И Ј Е С Т И .

Ц е т и њ е, 18. јуна.
(Из Двора. —  К р ш тењ е.) Као што

је  јавл>ено у прошлом броју, крштен 
! је у недјељу, први дан Тројице, прво- 
| рођени спи п пашљедник 1Биховпјех 
I Свјетлости Књаза Петра А. Карађор- 
I ђевића п Кнегиње Зорке. Као прн 

досадашњим сличпвм случајевима у 
домуКњаза Петра, такосе и при овом 
светом чину извољело нрпмити куметва 
Његово П.чпервторско Величанство Цар 
Александар III., а кумида је биласестра 
Царева, Њепо Кр. Височанство Вел. Кне- 
гиња Марија Алекспндровна, Војвот- 
кинп Единвуршка. Како Ifoer. Имп. 
Величанетво тако и 1Бено Кр. Висо- 
чанство извољели су врло љубазним 
брзојавима пазначнтп Своје замјенпке, 
U то Царскн Кум ( 'вога министра нрп 
нашем Двору, Г. К. М. А р г и р о н у л а, 
а Свијетла Кумица Њеву Свјетлост 
К н е г п н> и ц у С т а н у.

Крштеше се извршпло у дрквн 
Св. Госпође, у иазочности Ihuxoeujex 
Висбчпнстави и цијелог Свијетлог Двора, 
свпјех преставпика великијех држава 
у свечаном одпјелу, мшшстара, војвода, 
чииовника и грађапства. Младенац је 
крштен пменои Ђ орђе.

Поелпје крштења бпло је чести- 
тав.е у дому Књаза Петра, а за тим 
свечапз објед. Нр*у здравицу је наздра- 
вио Госиодар и Кљаз наш Своме Цар- 
ском Куму, Његову Ммпер. Велпчан- 
ству Алекслпдру III . Другу је чашу 
паздравпо Кљаз Петар Свијетлој Ку- 
мпци, Њеп. Кр. Впсочапетпу Марнји 
Александровној. За тнм је замјеипк 
Њег. Имн. Величанства, Г.К. М. Арги- 
ропуло наздравио Њиховијем Васочан- 
ствима и новокрштенику, Књазу ђор- 
ђу II. Кар&ђорђевићу, желећп да 11>и-

хова Височанетва у  лијепу здрапл.у н 
пуној снази дочекају ун ука  и од Свога  
Сина н Нашљ едника. Ред здравпда завр- 
шен је  наздравицом Г . Аргпроиулароди- 
тељпма повокрнггешшовијем, Њ пхови- 
јем Свјетлостима К ш а зу  П етр у  u К и е -  
гињи Зорцн.

У  том је  зпамеп.у уљега у  хрпш - 
1ански живот први l;eTiih, ко јн  састав- 
ља у себи двије српске, јуиачке , вла- 
далачке лозе лозу : Петровпћа Њ е гу ш а  
и лозу ослободиода и основатеља С р- 
бије, Ђ орђа lleTpoBiiha, Карађорђа.

(17 ју н а .)  Седамнаестн ју п а , овои 
приликоч и седамнаестн дан рођеља 
Његове Свјетлости Књаза Нашљед- 
ника Данил-л Алексапдра, прослав.геп је ,  
као и навијек, свечано. Службу бо- 
ж ју  и благодареље служпо је  Висо- 
копреоевештени Г . М итрополит М п - 
троФан еа подручпим евештснетвом. 
Њ нхова Внсочанства еа cmijesi члано- 
вима Свијетлога Двора, К њ аз П етар , 
евп миниетри, војводе, чиновипци, б јеху  
па лнтурђији, а на благодарење еу  
дошлн сви преставппци велакијех др- 
ж ава иа нашем Двору, са свијпм 
Госпођама н  секретарпма у  свечапом 
одијелу.

Послије благодареша, до уласка  
Њ пховијех Впсочанстава у  Двор, иу- 

I цали су топовн са „ Т а б и је “ . За тпи  
је  било честитање у  Двору, како Њ и -  
ховпм Височанствима, тако п Њ еговој 
Свјетлостн Кљ азу Дапилу. Ч ета  пе- 
рјаннчка давала јс  ирописаие почасти.

З а  вријеме дијеле еветкошше, па 
и ггослпје, находила јс  обплата киш а. 
А ко  буде благодетна земљи и иароду, 
као ш ти је прилика, to he бптн на ј- 
љепшп дар тс је  виша сила могла 
ппспослати на рођсн-даи наш ег Н аикгед - 
нгаса, а заисто п Њ ем у најмилији.

(Личне в и је сти .) Ц .  и кр. аустро- 
угарскп  мпппетар на Двору Њ с г. В и- 
сочанства, Г . Тодор вигез Милинковић, 
креиуо је  био у нрошли иетак преко  
Котора, да ее поклони Њег. ц«р. Ви- 
сочаиству, Иашљеднику ћесирског при-
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ЛИСТДК „ Ш С А  Ц Р Н О ГО ГИ Г.
Им пви н си и  Законик Црне Горе.

Кршевита Цриа Горо,
Стара љуљко слободара,

Ти одњихн уз јуиаке 
II српскога закопара.

Поздрављам те. земљо света, 
Крвл.у чеето напајава, 

Поздрављам те, зв’јездо Српства, 
На прослављу овог дапа!
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Што је давно дух посмја 
Тоеде твоје, ти уроди 

Оеповицу за правиду —
Пову славу у слободи.

Бог бн дао, да ти луча 
CVjecxH рода еве озари,

Да ти, Кпеже, цјело Српство 
На зампслп благодари.

А па срећу, слогу Српства, 
Да закопик буде ови, 

Заштнгнпчс. светп Петре, 
Дјело ово благослови! 

Срцјвдцу.
М.

(Из „Нашег Доба.)

Ч II Т . 1» A
Будапештанскга „Српски Дпевнпк“ , 

од 10 јуна, јав.ва ови тужни глас:

t
М И Т А  П О П О В И Ћ

српски пјесник.
Поћас у 9 сатл ослободио се дуге нс- 

воље и великнх мука пјесник српоки Мита 
Ноповић.

Тежак је час умирања за сваког чо- 
вјеоа. Најуђем просјаку мио је живот, као 
и највећем богаташу.

Ако јс штогод ycTaisy да ублажн но- | 
шљедње тренутке чдвјека, којн се с душом 
растаје, опда јс то еаучешће ближеидаљо 
родбине, пријатеља и знанада.

llani Мита Ноиовић ннје ни тога имао, 
јср је зао удес дух његов вјечитим мраком 
увио, тако, да је био мртав ирије него је 
за навијск успио.

У овај мах но можемо о том пошљед* 
НјСМ одсјеку живота ијеошгкова ријеч да 
новедемо, јер бисмо моралп цртати слику 
нашег немара и наше — ерамотс.

Радом снојнм за жпвота осигурао је 
МптаПоиовић имсну своме „вјсчан сиомен'1, 
н тим истим радом обвсзао јс он и народ 
сриски, да рскне:

„Лака му земља!“
Толико „Срнскн Дпевш1к“ .
Заиста је  судбина пјесника „Сла- 

в)ја II руже“ , пјесвнка „Крвавог при- 
јестола“ п „Цара Јована" особпто 
трагичпа. Но да ли у смрти Мпте По- 
ловића ваља видјетн „слику нашег 
иемара и наше —  срамотеа, као што 
је впди „Српспи Дневник", то једруго 

I пптав.е.

Ако је то „пемар п срамота“ , 
тада наш парод тај пријекор дцјелп с 
пародима много впшим н просвјетно 
иапредннјнм од себе.

Познато јс да је, баш некако 
кад је наш лјесиик умно оболио, 
умрво љемачки драмеки пјесншс А л- 
б е р т Л п и д н е р —  у берлинској л у д- 
ници, оставпв своју иородпцу у нај- 
впшој нево.гн и сиротнњи. *)

Иокојни је Мита наш Алберт Линд-
пер.

Запета је занимљиво упоредити 
та два пјесничка живота.

Њемачки Мига Поповпћ почео је 
спој кшижевнички нут пајвшпим при- 
знаљем народа, добив иајвшпу паграду 
Шилерова друштва за евпју д р а м у  
„Brutus und Collatinusu. Занесеп тим 
ирвим усијехом и мислећи да је то 
само слабм иочетак будуће славе ље- 
гове, прссели се у Берлпн и стаде 
ипсати драмска дјела једпо за другим. 
Но ни једмо не наиђе па ону хвалу 
као ирво. Ијесник ее евс вшне л.утио 
на снијст, заборавив да је  навијек било 
нсто таг.о мучно задобпти народну 
похвалу п захвалу, као шго је лако 
изгубити је. Мало по нало пјесннк 
„Брута и Колатина“ спђс с ума, и 
само га је смрт мпгла ослободнтп ве- 
л.ијех мука, а жена и дједа остадоше 
на мнлост онога парода којч је таио

Наш прпјатед. B. Б. ПаевЕ, у својој аОи}.- ци дјесама поја he Орзо упсдати евнјета on.ije па 
Цетпи.у, uva једцу jiijeny ujeeny nocueFciiy еиомеву 
Албертд Линдпера. У, ^

немилостив био преиа љнхову оду a 
своме пјесппку.

А како Мита Поповић, како орп- 
ски Алберт Линдпер ? Освојпвиш брзо 
ерда српског читалачког свијета евојпм 
краспим сеоским идилама,  у којима 
је ијсеник лпјене слике доконог жаво- 
та иашег народа у Војводини зачинио 
занош.Ђивим пол.унцем своје младе 
душе, он се, на пошљедак, пнје задо- 
вољпо бескрвпим побједама иа нол.у 
сеоске безазлености, побједама које tie 
навпјек остатн овнјетлим спомеиидима 
те врсте у нсторији срвске ки.иге, но 
га жел>а занеее за мучпијем бојевпма 
око впјеица кљижевннчке славе на 
позорииди, Мита се латн драме,  тра- 
гсдије. Он, који бд се до јучер ?iorao 
заилакати за једпом увелом ружом, он 
петп стаде од јутрос немилостиво кла- 
ти људе, убијати дареве н јупаке, 
криве и недужне. II што бп пише пио 
крви, све би више жедиио за њои. 
Сваке године добнјала је  „Матнца 
Срнска^, на расипсану награду, по 
једпу трагсдију Митс Ноповића. Тако 
се био љуто знлетио, да као да му дуго 
бјеше чекати до годишљсга рока; да 
се пнграда раздавала сваког мјеседа, 
ои бп можда био доспнјсвао па еваки 
рок. Толпко му је наврсла нова енага, 
колико се само можс захукатп оиај 
којн еврне страппутицом с обпчног пута 
евоје умие радн.е.

Бјеше то 1881-с годкнс. Ја еам 
тада aciiBiio једино од спојс пљижев- 

i ппчкс- злмугс и од уздаи.а мојпх „ду-



jrrro.in, l'e i. fi'tjeoju Гудолфу, који је, 
оиишаи 11‘*сну л Херцеговину као ђе- 
иер. нал* >|Шпк аустро-угарске војске, 
дошао 1! i Требпља у Рнсгљ. Г. Ми- 
динкоиић вриуо се у срчједу ва Це-
Tiifi-e.

—  (Шакир-sej,) војип прпстав нри 
ц. отоманском посланству у Рпму, про- 
вео је двпје педје.ЂС ла Цетпн.у, у 
свога брата Џевид-тшше. У понсдјељ- 
јшк је Шакпр-беј кренуо на своје 
олужбепо мјесто, а Џевад-иаша је сво- 
га брата отпратио до Котора.-* -

Д 0 п и с.
Грахово, 3 јуна. — ( С п а с о п с к а  

с в е ч а в о с т  п а Г р а х о в а  д.)
Од онога јутра спаеовскога (1. маја 

1858) сваки Црногорац поси најљепшу 
усцомену иа „Граховац.-1 Црногорски исто> 
Јжк са нејвећим задовољством наићи he ; 
лншући еиохалне дане, који се има|у за- 
бпл>ежити у историји Црне Горе, на дан ; 
1 маја 1858. —

Најзнаменитија битка око Црне Горе ! 
ливом вјекова ермскога роиетва која је ! 
била — то јо бигка на Граховцу, бијена 
под владом витешког владара I. Књаза | 
Црне Горе — Данила, а под предвођешем , 
Његпва брата, Великог Војводе Мирка 
Иетровића.

Онда кад догрђе Црна Гора и само- ; 
мс цару у Стамболу, што је била једини | 
крајичак од негда иространо а царства 
српскога — у слободи, те и узрок неспо- 
којства великога царства отоманс. ог, којо • 
је посјело остале срмске земље: Та моћна ! 
држава јсдиом за вазда пауми једним удар- I 
цем утулити ту пламну искрицу пред очи- : 
ма српскога народа раскомаданога и уцви- ј 
јељеиога — Црну Гору.

Али свевитш и, охранитељ од вајкада • 
ове врлет-стијепе о којој се разбшие to - i 
лцки таласи стамболске нанале осујети  на ; 
м јеру турску —  и, м јесто вјсчнога понора I 
у  којп су всћ били затриали стамболски ■ 
заФг.љениди лред дивапом лркосни крај ' 
ориеки — Црна Гора остаде у  блиставом ; 
руху јунаш тна лред свијетом и даде од 
себе највшне јамстви за лрегалачка дјела 
ентеш тва свога.

Љегово Височалство Гослодар и Књаз 
Никола у знак тога благоизволио је на са- 
мом мјесту ђе је Кадри пашин чадор био 
наредити да се направи спомеиик — црква 
св. Спаса, код које да се народ скулља 
на Спаеов-дап. И тако се купи мпоштво 
народа на Граховац реченога дана.

1 јука т. ј. у ериј еду лред Спасов Г 
дан одавде из наше пјаце натоварило се ! 
мноштво коморе иогребитијех ствари за 
ирчму на Граховац.

Послати да уреде хладниде и остале 
потребности за прославу, сјутрадан су то 
најтачније извршили.

У четвртак ко није у вече до:иао, до- 
mao је сјутра дан до 7 ура свако.

Тек шго се је народ утишао, натао 
свога лоелатога за лриређење, постарао

со за лриготопљење ручка ; пријатед. се с 
пријатељсм уиитао за здравл>е ит. д. зво 
ло је огласило приступ к цркви на службу.

Већ су равно 9 ура. Народ је новр 
вио к цркви да ни крчмара није остало у 
хладницима.

Служба је трајала од 9 до 10 ура. 
При служби је чинодјејетвовао свештеник 
Крсто Кешел. уз помоћ свештеника Куја- 
чића и Еовачевића.

Погито је топла молитва управљена 
евевишњему за дуг живот и здравље H a
mer олл1тел.убл,еног Госиодара и Нњаза 
Николе, Кнсгиње Милене, Престолонншљел- 
ника Данила-Александра, Војноде Мирка, 
митрополкта црногорскогМитроФана и свега 
црногорског народа, отпочет је  ларастос 
иалијем јунацима, који себе жртвоваше за 
чает и образ домовине своје.

Парастос је трајао по уре. По свр- 
тетку тога прн изласку из цркве захори 
се као из једнога грла урнебеемо : „Живио ! 
Жнвио! Живио!“ Уз то су пуцати револ 
верн као плотун. Ђаци су отпјевали цр- 
ногорску химну: „Онам’ онамо“ и „Тек 
мјесец измђе“ , онда је т. ј. на 10А/а ура, 
иарод поврвио у својим колибам и до 11 
ура било је ненреетано комешлње а пнда 
је овладала тишина а приступило ое к 
ручку.

Првога квг.рта уре од лочетка ручка 
иије се чуло живе душе, а у другом етале 
су лроламат тнишлу здравице. У налријед 
су све чешће биле и праћене су луцња 
вом из револвера To је једнако трајало 
до 1 уре no подне а иза тога је на лива- 
ди ниже цркве отпочело коло, те које био 
сиособан за лграље или пјевање, похитао 
је тамо.

Људи су пјевали но два и два и но 
једал из гласа а жене опет своје мили- 
звучне пјееме. Леворвери еу одлијегали 
нелрестано.

Оро је блло у најљепшем реду, тра 
јало је од 1 до 4 уре ло нодне, отоле је 
евако лошао к свом хладнику, ту свршпо 
рачун с крчмарима и лриправно се за пут. 
У 5 ура иочео се народ разилазити а до 
6 разишао се вас оси.м крчмара.

Ето тако се свршн »вогодишња про 
слава снасовске свечаности на Граховац.

Неродном годином и рђавом лимом 
нанесено нам је много штете у живоме. 
Усјеви су нам лијеии а такође и бнјела 
жита уопште. Снјено јо лрилично. Кише 
емо у овим крајевнма ииали доета. На- 
родно је здравље у најбољем стању.

К њ и ж е в н о с т .

Примвли смо први број повога но 
дјељног листа:

La Gazette Franco-Russe. Франко- 
Р> ’сскан 1’ааета. (Hebdomadaire). Ary 
Sarcfenes K6dactcnr en chef. A. Carr on 
Secretaire de la redaction.

Узимнј\ћи да випнша нашијех пита- 
лаца разумије руски, ми ћемо им овдје 
изнијети п р о г р а м  тијех новлиа иа рус- 
ком језику, сасвим како је објављен у 
лариском лпсту:

,.111. виду наетонадаго положешн Ев- 
ропи, вг виду согоза, коториА угрожаетг

Росеш и Францш, лш уб-вждени, что осно- 
Banie зт<А газетн должно елужитБ доказа 
телБСТВомг, нашеб лшбви кт, отечеству, и 
что оно должно содвбствоватБ кт> iiauio- 
налвноб завдит-ћ.

Естесственное равнов-Bcie Еврогш 
бнло нарушено вт. 1870 г.

Вотг уже 20 лвтт> какг длитсн ато 
неправилБное cooTOHiiie, благодарл соЈозу 
четнрехЂ державтз.

Ilpvccia забила,» что вт> 1808 году 
она снова прсв|>ати.1аст> би вб маленБкое 
герцогегво Бранденбурп. безч> вмвшателБ 
ства Гесударн Александра 1 го.

Итал1н не воломинаетЂ бо.гве, что ел 
ПОЛЛ битвн бмли 1ф011ИТаНБ1 КрсВБК) ТБ1- 
слчи ФранцузпвЂ павшихг, сражалсБ за 
ел незавиеимостБ.

AecTpia отрекаегсл отт> меотвецовг 
Садовн.

Анrain стараетел лишб вбгшвптб не 
навистБ во всвх-б нашлхт. длл тог«. чтобч, 
охраилтБ Инд1к).

Сонззтј зтитђ no видимпму страшент., 
но онт> окажетел личт- жнБ1мг, v,c.m Pocei.s 
и Франшл свумвготт. отдвтб ceot ж-нбш 
итчотђ ит> опасиости наетолодаго момента 
н хладнокровно нриготовитБел кт. неизбвж 
лоб борбв.

Ни(‘марк'Б желалБ зтси 6'>pb6hi, и длл 
того, чтобт. ВБ1года оказаласв на его сти 
ронв, онт. лервммЂ дђломђ основалх та- 
можешши согозђ, которБп! мо его расчету
ДОЛЖенЂ ОБ1.ПБ ОКОНЧаТСЛБНО унИЧТОЖИТБ
крелигБ Фрашџн и Роеот; благодарл ие- 
куесному маневру зтотг стозг коммсрчее 
нихђ интересовЂ долјкспђ бнлЂ чревра- 
титбсл вт> сок»зт> полнтичес1;ихг интересовг.

. 'конимическал виииа началаов; сб 
каждБ1мт> днем'Б она все б«».i-fee и болве 
ломрачаегг натлнутие положе1ле. Потер 
пввт. неуд.ччу вт, нохоД"ћ нротивЂ рублл, 
обмннутив вт. своихх належдахх уничто 
житб Фраицузок]{1 кредчтг, желљзннИ канд 
лсрг. задумБшаегв in. настолгцее времл 
зачретитБ прииозг русскаго хлвба вт> Гер 
Maniio.

Ккгда онт. увидитч. ПЛОДВ! ГВОПХТј 
нападенЈи, когда нв.мци будугв рззорени 
твми безумлими Финаноовмми мирами, 
ноел1'.дств1л котој>ихт> ранвше, нежс.т мм 
лхч. узнлелгћ, (mu узнакт. на слмих-б cerm, 
БисмаркЂ увидигв, что гм\ оетаетсл одиит. 
лишб возможнмб исходђ: воина.

Тогда желљзниб канцлерЂ покажегЂ 
Англш направллннцувдел вт. Иидјго Pocciio, 
out. постараетсл ослђмлтб Австр1к) на- 
деждоЛ о новб1Х’б балкансиихт. лрисоедп- 
нешлхБ, и направитт. Италјк) кт. Алвнамт..

Мтал1и двиствлтелБпо не далеко отт. 
того . . .

Разорлемал вт. течснји цвлБ1хт. сто- 
лтлчА борвбоЛ лалскиехтовт, и гуеаровт., 
ИталЈл обратила своЛ умолшогцји взгллдтб 
ко Франц1и, сл латинскоА сестр-в. Преис- 
полненмне храбрости и чести, мб! отира 
вилисб к Heft па помогцб и нашеб кровБН) 
mu купили ел свободу и величје.

Но ст> Ttxi. пopt отечество Малини, 
Кавура и ГарибалБДИ но необЂЖ-нимммЂ ; 
причинамт. пор"Дила Криспи, и италБнн ј 
CKift CMiipimmiftcH копдотБера взнлсн за 1 
храброе новарское ружве, которое оно. 
иродаетт. нбмсцкому peftrepy.

Словомт., еитуацдл вт> BBicmcfi мврв 
важна и план канциера изввстенг. Иамра

жптел.а“ у неку моју будућиост. Cup- 
inn м „Перу Сегединдаи и подпесем га 
^Сриској Матидни иа расиисану на- 
граду. Тада разумијем да је  п Мита 
Поповић доднно једпу трагеднју, бје- 
же, чини ми се „Стеван, краљ босан- 
ски“ . Menu бјеше жао да се отпмам с 
Мнтом о впјенад. Ако иадвладам, чуд- 
na me! ЧЈ-да: И ако сам иначе Мптин 
прсник, нпак бијах пекнјех двадесет 
годипа старији драматиста од њега. 
Млти је било четрдесет година кад се 
дрви иут латио оружја којим сам се ј 
ја  почео боритп нрпје своје двадесете. I 
Ио ако нпак Мита буде јачи, у толи- 
ко сам грђе погинуо. Бећ иочех пре- 
мишљати, да ли да тргнен на се своје 
дјело. У  то ми рекоше судије, да је  
Митин посао тако слаб, дч би се мо- 
рала, п кад пе би бпло „Псре Сеге- 
днпда“ , паграда досуднтн другом јед- 
иим младом иочетнику н Tpehe.M над 
мегнику о распнсану награду. Тај 
rpetin бјешс, лко се добро сјећам, 
Драгутин Илић. са својпм „В\ кашштом“ .
!Сад ес мсди ннграда досудила, бпјасмо 
обшјица )' Ковом Саду, и ја и Mirra. On 
ојеше црни који ми ј<; чествтао. Ири- 
ј  .тел.и дриреде вечеру и иоаов/ и иае 
обоје. Ј,ч паздраних Митк и рекох 
кам> ее иопосим што падвладах тако- 
11H i:pvMU,i. 1Есму ое павлажпшс очи,
. 1 и мапи Mt'Hii. Милнје му је,
)'ече. lirro сам га ја престпгао, по да 
јо <ш еалладао roper од еебе.

До годинс еш> оиет Мпте па ма- 
тмчиау иаграду. Пчсмао јс  тада свог

„Лазара Бранковића“ . И опет еустаде. 
Само што тада већ не бјеше мене, 
његова вреника, па бојишту, по га 
савлада много млађи од њега, Драгу- 
тип Илић, чипи ми се с оним истим 
„Вукашином" —  или бјеше, до тада 
скоро неиознати, Манојло Ђорђевић 
Призрепад, еа својом „Слободарком". 
Те двпје драмб добиле су заеобпце 
Матпчипу награду, еамо се у овн час 
не cjehaM, која ирије, а која послије. 
Свакојако је и један и други пмао 
према себи Миту — .

Ја сам се испрва јога бно надао, 
да ће Мпта иоред онолике вол.е ипак 
постати добрпм драматистом; а за нрвн 
неуспјех правдах га мучним пријела- 
зом из невине пдиле у вртлоге и борбе 
човјечјих страсти. Но кад вндјех како 
се залуду уииље да својим славујски- 
)ем крилима надлети ластавице, орли- 
Ке и еоколнће, тада сам га већ био 
ожалио, н пјесника Миту, и оие љежие 
ијосме те осташе у њему неиспјевапе, 
н славуја и one славујиће те остадо- 
ше пеизлежеии у пустоме гпијезду, да 
нх на иошљсдак ионије гуја махни 
тости.

To бјетие први ударац оејетљиву 
срцу ијесппкову. Једва једпом добм 
пеко иризнаље за свог „Цара Јовава". 
нрерађена „према иримједбамп оцје- 
њивача“ . Ho to Beh бјеше прекаонО 
да аауетанн мах мождапога слома. 
Мало за тпм нучс глае, да је паш 
Мита иолудпо. ,

Ш то епомснух Митнну жељу да

пренесе свој мјесничгш рад на драму, 
није ми ни на ум пало да му то за- 
мјерпм. Такве су жеље дуго залуду 
мучиле и друге пјеснике Мптиле жвде, 
па и миого впшег ума од Митина. Зар 
није као иајшпци лиреки ијесипк сви- 
јех вјекова, понос њемачког духа, зар 
није и сам Г е т е  навијек тежио да се 
одомаћи иа гдумишту, било на котур- 
ну трагедпје, било у лакој обу1и ша- 
љиве врсте. Но Гетова лобан.а могла 
је  пздржати и толшсе узалудне напоре, 
ие еамо да не прсне, по да на иошље- 
дак ипак истеше своје највише дјело 
у толико жељеном облику драмском, 
да доврши најсвјетлији споменик ље- 
мачког ума, свог неумрлог „Фауета“ . 
Но то је могао само онако трвјезни 
мозак у онако тврдој, згодној лобањи, 
онака rpai)a, онаки склоп свега живо- 1 
та, створена да нретури осамдесст го- 
дина внјека.

Наш Мита није бпо таква кроја 
ни кова. ЈБуска његове душе бјеше 
тапка, елабачка. ЈБегов узаврио мозак 
не могаше вађи мјеста у тјескобн ње- 
гове лобање. Све је лијепо било док 
је  та душа зборила еамо са мјееецем 
и са звјездама, са челама л лептиро- 
вима, са славујима и ружама. Цо кад 
се стаде заиосити за крвавнјем боје- 
вима, још прије но што је  зажељела 
душевие окршнје глумишта, кад стаде 
пјевати : г (.’аб.ЂО моја . . . .и кад по-
здрави наш потоњи рат за ослобођење 
п УЈеднљење оком збирком вјесама те 
је  иосвети нашем Вптешком Гоепода- 1

внтб нн Франц!к> Итнјпво черезг Pont 
Австрш чорезг Pefint, п Англ1к> черезг 
OKt iiH’b и Среди емное море, нг то врема 
к нк ђ онт. упогребпп. собственнин в«6ска 
дла того, чтобт. nonbiTiiTb'-a держатБ Pocciio 
в ђ небтралБности, угрожал eft своек) 
apMiem.

При HOAo6llbIXt ycaoeiaxt, Bt виду
столб опаснаго com.ia, угрожакчца о  обг. 
имЂ^нашлмЂ — Славлнсков и Галлвскоб' 
Русскје и Французм должни бсзпрестанно’ 
думатБ о томг, что имтб нужно заботитБсл 
обт. обпгодноЛ безонасности. Несмотрл На 
раЗСТ0Л1ОЛ, o6t НПЦШ Дожнм НаХ0ДИ1БСд 
вт. безнреривноЛ евлш, опа не должнм ви 
на мин.\ту еомнпватБСл вг обогодноа
ВЂрнОСТИ.

ПеродЂ все бол-ве и болве увеличи- 
ваготегосл онасностБГО, велкал попитка, дЛн 
тгсиаго обт.единенЈл об^ихт. нацш — дод^ 
настолтаго натрјотизма.

Б.лл, задача котороА мн задалиеБ.
ОбоГчцитБ, насколБко возможно, инте 

|)ССБ1 Русекихч. it Франд}'зовЂ, BTapaTboa о 
томт., чтобт. Pyeci;ie бнли вг постолнноб 
свлзп сд. намл, uetHCHaTb нашимг гражда- 
намЂ, что такое Poceia, дати РуескимЂ 
Btpnoe noHHTie о нашемг внус*, нашихл. 
оГцлчалхЂ, uameft коммердт и промБнп- 
ленностн, — все то на что безпрестано 
клевгтутт. нРмецкш газетБ1; словомг ео- 
двбствоватБ всЛјми снлами кг осугцествле- 
iiim Французско русскаго сокзза, вотг вг 
чемх состоитт. наша ц» лб.“

Revue politique et litt r̂aire. Revue 
Bleue. Paraissant le samedi. Fondle en 1863

S o rr. ma i r e  d u ЈУЗ 24: M. Tisza et 
les sympathies magyares, par Slava-Roma. — 
Potit-Bbu, Nouvclle, par Riquetti. — La 
crise agraire de FIrlande, par M. Charles 
Benoist. — E’armdc royale en 1789, par 
M. Auguste Moireau. — La Soci6t6 do Pa
ris, D'aprfts ,,Le Comte Vasili11, par M. 
Henry Laujol. — Le Salon de 1888. — V. 
La sculputure, par M. Charles Bigot. — 
Causerie militaire. — M. E. T6not: La 
rit6 sur M. Boulanger militaire, par M. A. 
Gervais.

Essais et notices. — M. Aulard: Les 
Orateurs de la Legislative et de la Conven
tion. — M. Hamel: Histoiro de la Restan- 
ration. — Bulletin. — Chronique de la se- 
maine. — Les etudiants frangais a Bologna. 
— Revue bibliographlque.

Ратник. Ј1ист за војне науке, новоотн
и књижевнпст. Година десетп. 1888. Књнга 
XIX. Свеска VI. Јуни. Са четири табљице. 
Издаје главни ђенералштаб. Одговорни 
уредник, ђенералштабчи пуковник, Дрлга- 
шевић. У Виограду, ттампа Ј. Медецијлв 
и Нимпановпћ (Обилићев Венац бр<>ј 1.)

ХришЂанеки Вјесник. Часопис духовни
за хришћанску ноуку и црквену књижев- 
ност. Издавалац и одговорпиуредник Алевд 
H.inh, лротојереј 1! предсјеиик коизисторијс 
бимградске. Уиевеска. Мај. Год. X.

С а д р ж а ј :  1 He знамо за Бога. —
2. Пропаганда. — 3. Свјетлост сви[ета. — 
4. Ријеч о велнком Петку. — 5. Право- 
елавно учеше о цркпи. — 6. Проновијед 
„здравима“ — 7. Прва десетогодишњица. — 
8. Пријатељека иисма. — 9. Добротворв

ру, још тада се чуло како пуцкају 
ребра танкоме броду те се навезаопа 
то необпчно, валовито море.

Но то још не бјеше широко море. 
To још  бјеху кратке шетње крајем, 
пзазване иотребом uposijeae, потребол 
премости, нротнвности, борбе. Са та- 
нове и1стње павнјек бн се са свјсжом 
спагом врпуо своме двнјеИу, своји« 
лептировима и славујима. Но кад се 
једпом отисиу па ширпну крваве иу- 
чине, тада би му се пптомине душсв- 
ног му завнчаја само још на часове 
привнђале, као што се иутвику ну- 
стнљспом, у заносу жеђи, привиђају 
зелеии лугови. А броду ее видјело да 
га више посе вјстри п валовв, но што 
га тимуи уиравља.

Које чудо што ое тај брод разбио, 
кад је наишао па струје и матице иајви-1 
шпјех страсти људскијех, оклсн стрше 
на ове странс љуте стмјепе и муклв 
прудови?

Има двије годпне како је xopf| 
жпвота разбило тај брод, а мрнарам.' 
уморену душу, избачило иа нржпнуј 
кршевптог отока, на коме нема ни 
трага жпвота те га и морске рибе Да'| 
леко обилазе, да се на том отоку пвј 
мучи мука жестокијсх, те да му буДе I 
највиша срећа, право рајско спасеље.ј 
кад му дође пзбавитељка — смрт.

Благо тебп, покојпи друже м°)'| 
што те једном та лијепа спасите*в11| 
избавм сппјех мука! Благо теби, D)ef I), 
ипче Србине. што си се за ово ДвШег 
годлпе иучио својнјем рођевијрм I



иркве и школе non Оетоја Вићептијевић. 
Z  10. Монашка четрдесето годишњица срп. 
цатријарха Германа. 11. Кшижевни дио. — 
12. Црквене вијестп. — Биљешке. — 
14. Гласник.

У Биограду, штамна Ј. Ј. Медецијан 
и Та. Кимиановић (Обилићев венац бр. 1.) 
1888 годиие.

Бранич. Часонис за правие и државне 
науке. Вдасник Удружење јавиих право 
заступника у Србији. Одговчрни уредник 
Ђорђе А. Ненадовић, јавни правозастуиник. 
Fpoj 11 и 12. Године II. Биограл. Штампа 
Задруге штампарских раденика (Добричина 
улица бр. 18.) 1888.

I

S.
«

1»
1(1

I
I

U

Li
ита
:№
UR
lopt

owl
Вк
Git
wf
№

xvi*
K&lf
к As*
и(гиЦ

Con-' 
иЈеП' 
I. 11s* 
io# .1

Црни Листови. Заиисник кривичннх 
догађаја. Свеека 3. Излазидва пут мјесечпо.

С а д р ж а ј :  1. Брековска пећина.
(Оригинал). — 2. Препредени злочинци. 
(Свршетак). — 3. Два ускршња јутра. 
(Свршетак). — 4. Убица Макса Крајса. 
(Ннставак).

Са 2 слике. Цијена 50 пара дин. По 
реду од почетка ова је свеска 15.

Изишао јв једапаести број „Босанске 
Вилв“ са овим садржајем:

Слико : Њихове царске висогти: Ру 
долф и СтеФапија. — Гушчарица слика 
Влад. Тителбаха. — Маглај. — Пјесме: 
Срећо моја ! Ов Љубисава. — Прииовијетке: 
Вајарев удес, новела од Сретена Данчића.
— Данашњи бракови, no маџарском од 
Боривоја Стапковића. — Поука: Како се 
ноирнћа кравама млијеко, од К. Ковачевића.
— Послије хаџплука; иише А. Стражичић.
— 0 сиоменицима: Из којег су доба и ! 
којега ли народа гробни споменици Црне ! 
Горе, Далмацпје, Босне и Херцеговине, што 
их наш народ зове стећцима, мраморима 
или машегима. Распрапља Фрањо Радић.
— Сриске народне умотворине: Црногорка 
Јока (ијесма) забиљ. Јово Тубиповић — 
Српске народне ирииовпјгтке из Херцего- 
випс, прибиљ. Н. Н. Херцеговац и Огљен.
— Бој за Суторманом (пјесма) прибиљ. 
Днонисије Миковпћ. — Срггске народне 
пословице . Скупили К. Новаковић и (.!. Н. 
Бабић. — Листак.

„Босанска Вила“ излази у Сарајеву 
два пута мјесечно на два табака; и доноеи 
у сваком броју no двије слике. Издавалац 
и уреднпкје Никола Т. Кашиковик Сарај 
лија. Цијена на годину 4 Фи<>р. за све 
српокв; за страпе зсмље 5 ®иор. Ђаци | 
добнвају лиет у пола цијене.

Невен. Чпка Јовин лист. Доноси у i 
«поме двсетом броју за 1888. овај садржај:
1. Мала Ли.га, ијесма (еа сликом). -  2.
2. Чегири годишња времена. — 3. Неко- 
лико идабраних пословица српских. — 4. 
He бојто се, тичице, од Н. — 5. Алексаи- ј 
дар велики. — 6. Из муке ме пзбави, тад 
еи братац ирави! Иетинити догађај описао 
Никола Кукић. — 7. Шетња у Семизовац. 
— Цртица из ђачког живота. — 8. Сељак 
и Магарац. — 9. Дијете и јабука пјеема 
(е њемачког) (са сликом). ф 10. Како не ј 
би нлак’о, (пјесма са сликом). — 11. Лес 
ковац, од Драгољуба С. Вркића. — 12. ј 
Требињанке, слика. — 13. Из прошлоети. 
Поевећено мојим двома иријатељпма. —

■Ј кама, те нијеси гледао вишс иевоље. 
*■’ Твоји врспици срцем и жељом, те их 

оставн овдје па земљп, морају сс добро 
>•? узсти иа ум, да ии ткаља па умном 
* разбоју пе замрси конце, гледајући шта 

све бива по оном лијепом крају бн- 
»' јелога свијета, који теби опако мно 
је* бјете.

Па Детшзу, по Тројпчину-днс.
Лазо КостиЂ.

----------- —

^  I I а  Д у р м и т о р у .
в«У •-A (II а с т а в а к.))W
,Д: Други дан требаше нам обићп и
‘цо* прегледати иеточни дио Дурмитора;

те смо и пошли нч највиши врх ље 
,||Г; гов, који се зове Ђирова пећина. На 
јС цг>* ови врх кад се изиде, већ нема никаква 
„ cif врха нпти ђе иланнне, докле очи могу 
„ л<* и с дурбпном догледати, да се сн њиме 

равња виснвом: те пошто и Дурмитор 
:р 1: сав бјеше под нама, то не бјеше по- 
'npi1 требно всћ по љему ни ходитн до само 
Р ^  «• Иирове пећппе гледати и питати г 
„el* Неша како се којп врх, гребен, доли- . 

на и друго зове. Ми ипјесмо пзлазили 
на самп врх Ђирове пећнпе, нпти је 

 ̂ ико игда излазио у знање тамошљијех 
' ; д»уди. Говори се да се на сами његов
' ј,ц1 врх не може ни пзиКи због велпке 
' 1 етрмени стијева. Алп у колико очи 

Р'^виђети могу, могло би се ва љега изи- 
п̂ 1( :ћи: но погато има једап гребсп под 
т' његовијем врхом то и са шега пишта 

•̂̂ 'чввјечјем оку не стаје ва нут. па се

14. IIз повјеенице о дувану и још нешто 
том приликом. -  15. Ево тта је мајушни 
Ва<> ,о ономад у великом лруштву декламо 
вао -  16. Разнолије. -  17. Даштања.-  
1». Решења лаштања. - 19. Наша пош 
тица. — 20 Новије књиге и листови.

Рукописи и све шт«) се ткчв уред- 
ништва, шаље се на алресу: Dr. Jov. Јо- 
vanovic, Wien Hernalser Giirtelstrasse Nr. 9.

„Невен чика Јовин лшт излази два- 
пут мјесечно па читавом табаку. Цијена 
је за Аустрп-Угареку на читаву годину 4 
ф., на иола годпне 2 ф. за Србију и Црму 
Гору и остале крајеве 10 дин илн 5 ф. у 
оанкама па читаву годпну, односно 5 ди- 
нара или 2 Фор 50 новч. на пола године, 
ч шиље се на адресу: Штампарија А. 
Пајсвића у Н. Саду.

Ђаче. Лист ча срнчад. Год. прва. Бр<>ј 
G. Ниш, 1 јуиа 1S88 годиме. „Ђачс“ излази 
један иут у мјееецу а стаје за годину Р60 
дин., за иола ro.i. 1 динар, за стране земље 
3 дии. на годину. Претплата, рукоииси п 
писма примају ее самп у ллаћеном писму. 
Прстплата се шаље или уреднику у Нишу 
или књижари В.1Ложићевиј у Биограду.

Влаеник и уредник Пет. М. Никетић. 
Цртач Стен. Никшић, Лала. Шгамиано у 
штамиарији Ж. Радованоаића и друга у 
Нишу.

У пстом броју има овај нозив па 
»ретплату:

Са овим бројем „Ђаче11 навршује по 
године свога живота. Оне претилатнике 
„Ђачетове“ који су претплатили на по 
године. молимо да претплату понове, јер 
ће се лист обуставити евакоме ко се по- 
ноно не цретплати. Цијена листу и даље 
остаје стара, a i’o је таман толика, да 
лш т м«>же иримати готово снако срмче 
које зна да чита. Бројеве од ночетка 
излажењл имамо све.

Многи при|атељи жељели бн да 
,.Ђаче“ издази цва иут мјесечно. Ми ћомо 
се радч то| жељи одазвати чим буде већи 
брпј пргтплатника, јсрцвгјену лиета нијеемо 
риди мокећакати. За т<> милимо све ири 
јат<'Д>с ,1'БачетпВ1,‘* да i-e иотруде, те да 
скуае iii'ro ве!>и број претплатншса, и чим 
буде гамо толики број иретилатника, да се 
штампа пл; ћа, лмет Ке одмах отпочети два 
мут чјес чнч излазити. Ако су иаши при- 
|атсљи толико вољни колмко и ми, онда 
се иашс жеље Могу пстварити од иочетка 
школеке године.

П Р О С В Ј Е Т А .

„{^атица Српска.11
Саетанак одборл за издаваше „Књпга 
за иародЈ из задужбнно II Т|»а Коп,е 

вића 27 маја (8 јунл) 1888.
A. М. Матић и Стеваа Милованов нре- 

норучују за „ њиге за народ“ дјела Мите 
Петровића иод наеловом: _0 познавању 
земље- и „0  поправљању земље.“

На основу те прсиоруке примају се 
споменута дјела и писцу се одрсђује 20 
Фор. а. вр. по штампаном табаиу у имо 
иаграде

Аркадије Варађанип јавља, дајепро-

| читао лјело Стбвана Когвовића под наело-
вом : „Ружа“ н да је нашао, да ие може 
приммти за „Каиге за народ ‘ , али да со 
јеаик мало поирави.

Према том мишљењу прнма се с о 
менуто дјело и писцу се одређује у имо 
нмг-радо 12 ф . по шгамианом табаку.

Аркадијс Варађанип и др. Ђ. Дера 
јављају, да су ирочитали призовијетку из 

. српсксг мародног живота под касловом: 
„Диоба Врлића1*, Од Милутина Јакшића и 
да су нашли, да са свпм нристаје за „Књи 
ге за народ.м

На осиову те оцјене прима се сиоме- 
нута мр.шовијетка и иисцу се одређује у 
имс награде 15 Фор. ио штамианом табаку.

Светозар Шакрак Нинић јавља, да је 
он no С |-оку шшисао дјело : „Поучнп раз- 

| говори о иародној економији41 и мили, да 
му се на рачун иаграде изда 50 <top., a 
остало кад дјело изађе из штамие.

Узима се на знање, ииецу ео одре- 
ђује у име паграде 12 ®ор. no штампаиом 
табаку u одобрава се, да му се може на 
рачун те награде издати 50 ®ор. а. кр.

Ђорђе Глибоњски подноси своје no 
прављеио дјелп иод насловом : „0  небес 
ким тијелима“, које је no Тучеку иревео.

Издаје се па оцјену СтевануМилова 
! иовом и A. М. Матићу.

A. М. Матић подноеи своје дјело 
„Осиови разумној земл>орад(ви.и

За одјеиу тога дјела умољава се М. 
Петровић.

Јован Марјансви подпоси евој спис:
: „Прича без наслова.“

Издаје се на оцјену Аркадији Вара- 
ђанину.

Јовап Марјански иодноси свој саста- 
впк : „Сијање и његовање дувана.“

He прима се, иошто је сувише снтна 
| ствар за „Књиге за народ“

Александар Љ. Митровић јавља, да 
ј је он написао трагедију „В.>ј на Косову“ , 

коју је иослао иод именои Мплана Оевет- 
ника.

Др. Ђорђе Дера и А. Варађанип јав- 
љају, да је то дјело по себи доста добро,

| али није за народну библиотеку, пошто 
има доста таквих добрих дјела еа сличном 
тевденцијом. Bmue би приличило то дјело 

• за дјечији лист.
Нрема том мишљењу не прима се 

споменуто дјело за пКњиге за варод.“
Др. Ђ. Дера и Светозар Савковић 

, јављају, да је Љубомир Лотић према њп 
I ховим примједбама допунио и поиравио 
! дјело свпје под наеловом : „Одмор и доко 

лица.“
Дјело је то тако велико, да ће мора- 

ти изаћн у 3 свееке.
На оспову тс оцјеие прима се спо- 

! мепуто дјело и писцу се олређује у име 
; иаграде 12 Фор. по штампаном табаку.

Др. Ђ. Дера јазља, да је прочитао 
I дјело А. Виљчпнскога под иасловом „Рад 
1 и својина“, које је превео Рајко, и преио- 

ручује да се прими за „Књиге за народ“ , 
али да се она мјеста, која се позивају на 
одређења аустријских закона зампјене са 
сдичним одређењама угареких закона.

На оенову тог мишљсња прима се 
сномеиуто дјело и писцу се одређује у име 

I награде 12 Фор. по штампаном табаку, a 
| да дјсло поирави ирема учињеној прпмједби.

Секретар напомише,. да бн валало 
одредити који.ч ће се редом штамиаги 
досад нримљепа дјела за „Кшш е за народ.“

Према тој Напомени одређује се, да 
свеске довосе no реду ова дјела :

Свеска 16. „Даоба Врлића“ , ирипо* 
вијетка пз срмеког народног жнвота. Од 
Милутииа JaKiimLa.

Свсска 17. „Кад ће бнти кише ?“ Од 
А. Милоаановог.

Свеска 18. „Пијапство.“  Од дра Ма- 
лааа Јоваповића-Батута.

Свеска 19 „0  иодизању земл>е.“ Од 
Мите Негровића.

Свеска 20, 21. „Поучни разговорц о 
народној еко!10мији“ . Ио Блоку напиеао 
Светозар Шакрак Нинић.

Свеска 22. „0  поправљању земл,е‘!. 
Од Митс Петровића.

Свеска 23, 24, 25. „Одмор и доколи- 
ца“ . Како да будемо напреднији, имућпији 
п виђенији. По Стевану Нађу и другима 
ирерадио и за наше прилике удесио Љу- 
бомир Лотић.

Свеска 26. „Рад и својина11, за народ 
написао А. Виљчинскн. Иревео п донунио 
Рајко.

Свеска 27. ,,Ружа“ . Постапак, нодп- 
зање, ЈБеговање њено и избор варијетета 
ради дома^е вртарско уиотребе. За народ 
наиисао Стеван Кошовић.
Саетанак нњпжевпог одПорм 28 маја 

(» jyna) 1888.
Секретар јавља, да јо о гбор за изда- 

ваље „Књига за иарод“ из задужбине Пе- 
тра Коњекића имао два састанка од по- 
шљедње сједнице књижевиог одбора.

На састанку тога одбора одбаприла 
урађено је ово :

1. На основу оцјене Дра Милана Јо- 
вановића-Батута примљено је дјело Стевана 
Милованова под насловом : „Кад ће бити 
кише ?“

2. Према оцјеии Дра Ђ. Дере прим- 
љени су : „Поучни разговори о народној 
економији“ , којеје по Блоку прерадио не- 
иознати писац, и одређено је, да изађо у 
двпје свеске.

3. На онјену су издана ова дјела:
а. „Диоба Врлића,“ ирииовијетка из 

сриског народиог живота одМилутина Јак- 
шића — Дру ГБ. Дери и А. Варађанину.

б. пРужаи од Стеваиа Коњовића — 
члану А. Варађанину.

в. „Одмор и доколпца“ од Љубомира 
Лотића — члановима Светозару Савковићу 
и Дру Ђ. Дерп.

г. „0  раду и својинии превод Рајка 
— члану Дру. 'Б. Дери.

д. „0  позпавању земље“ од Мите Пе- 
тровића — члановима A М. MaruLy и Сте- 
вану Милованову.

е. „0  иоправљању земље“ од Мите 
Петровића — члаповима A. М. Матп1>у и 
Стевану Милованову.

На састанку од 27 маја (8јуна) ура-
ђено је ово :

1. На основу оцјене чланова A. М. 
Матића и Стевана Мнлованова примљена 
су дјела Мите Петровића: гО позиаваау 
земл.е“ и „0  поправљању земље,“ и писцу 
је одређено у име награде 20 ®ор. ио 
штампаиом табаку.

2. Према одјени члаиа Аркадија Ва-

толико ни потребе није на њега пе- 
љати пошто је још много вмсок и грдно 
је доста изнћ:: на њега; а ипак ка- ј 
жем, кад би нужде било, би се могло 
нзићи. Тај се врх вове тијем именом 
за то, што под њим има један тијесан 
пролазак, који нз далека своди како 
путника и домаћу животињу, тако и 
дпвљу — као п дмвокозе, којијех миого 
има но Дурмптору и чешће пуга дневио 
ударају на ови тјеснац на коме 
их је негда дочекивао и тукао не- 
какав Ћиро; те иошто овђе н пећи- 
на има, то његовијем именом п буде 
прозваиа ова нећнна и врх.

Од врха Ћнрове пећине повлачи 
се један гребеп к сјеверној страии; a 
други оиет од истога исгочиој отранп. 
Овај што се пружа сјевору дугачак 
је готово за уру пута; један 1вегов 
дио до Ћирове иећинс зове се вслика 
Хрбатина; иа н,ој на једном мјесту 
стоје два етална камена један поред 
другог, велпчпном су по једап г.олпко 
човјек, друга два иоред њих нешто 
мало па дужпну оба иротсгнута а вп- 
снном за трећину човјечјег узраста. 
Кад пз далека ово камење погледаш, 
би рекао да стоје два човјека са двоје 
нскакве живинчади воредо љнх. За ово 
се вамење прича, да су пекад два 
ловца сваког неђсљпог и другог све- 
чааог дана л >вили по Дурмитору, и 
да су сеједном оба у неђељу па истом 
мјесту окамеипли оа њихова два хрта. 
Други печрекидни дио ове Хрбатипе 
вротеже се дал<* к сјоверу. ?( па jesny

мјесту се издиже на љему једна велн- 
ка главипа у којој се види пећнна; 
та се главпаа зове Кобиља глава 
Кад од Кобил.е главе продужимо и 
даље овом внсоком хрбатштм сјевер- 
пој страви до на сами њсн крај, овђе

ј је своје грло обрнула понајвише у 
| сјевер,- тако је памјештена да унутра 

у њу пе могу ни одкуд уљећи сунчани 
зрацн; а пошто је на впсшш, увнјек 
кроз љу бије одвпше хладпи вјетар. 
Те пошто је у њој хладно, а свукуд? 
точп, дурп и каиље вода, која се од- 
мах претвара у лед на и у највруће 
љетње дане, то је опа вјечито пуна 
леда. До чуда је како се иа овом леду 
и леденпцама може виђети слика од 
разноврсног домаћег посхђа, хагата и 
ствари, и то баш од свега бар у не- 
колико сличну слнку мчжемо виђети 
као од топа, баиела, ноиса, сабл>е, сје- 
кире, лопате, чекиКа, пјата (тањира). 
ожице it другог; па се могу виђети 
п сзике од некпјех животнња. Примје- 
тио сам да ово вјетар чипи, којм раз- 
гони воду по леду и леденицама де- 
бљијсм и тањијем, Кчја ис нсто иајпо- 
едије у лед претвара.

Рекао сам ди се од врха Ћироре 
neliHiio протеже и друга Хрбатина 
источвој страни. Оиа всже са Савп- 
иијем Куком о коме сам већ ирогбо- 
рио, и појн је иа сниом крају нсточ- 
ног дијсха Дурмвтора т. ј. од највч- 
ш п јо х  и.егопвјсх »рхова; а од ма>м1- 
је х  пма ах  ј" Ш  иицо Ссдло, Стожаиа |

и т. д. Ова је  Хрбатшта дугачка за 
добру уру пута; од п>е се па јужну 
страну снуштају стрмене стране и ли- 
ца до у западни дио Дробњака; у 
овијем занаднијем страпама у јсдноме 
долу леа:п једпо мало јСзеро. које 
нигда пе пресушујс а зове се Зелеиа 
Локва. У иодиожју овпјех страна виде 
се Дробњачка села: Дубравско, Дужн 
и Комарница.

Ове двнје хрбатпне, којс се по- 
вллче од врха TliipoBe иећипе, једпа к 
сјеверу а друга к ј у г у ;  чине један 
оштри угао до Ћирове пећипе, у комо 
углујлежи један велики тако звани гтза- 
ловити до‘;, у коме вјечито дивокоза 
пма, којпјех и ми тога дапа гледасмо 
по љему. He далеко од овога дола на 
сјевериу страпу лежи други Бнљешков 
дб а поред њега источно пздиже се 
оиет једап велики нрх којн ее зове 
Mt-ђед, те се једначи ирема вр- 
ху Савгша Кука. Сјсвсро од Би- 
љешкопа дола и Међеда леже безбројне 
мање и више долине и кршеви, спуш- 
тајући се једио сниже другога Црно- 
ме језеру ц Језеримн. Од топљеља 
опијега Дурмиторског, по овијем до- 
линама па мпого мјеста ее слпјева 
вода и има је по све љсто, те се с 
тога ова долине и зову Локвнце, itoje 
вск вежу са Црпијсм језером и дебе- 
лом смрчевом n jeiouou гором ио врх 
Јоаера,



ji -'^nnna ири>1л,ено je. дједо „Ружа“ од 
(U  liana Кон>01шћа и одређено- му је 12 
фој). no uiT.i-MiiaiiOM табаку у име награде.

Ио оцјспи чланова Дра Т>. Дере п 
Вар.и„ш1ша прпмљеиа је ирииовијетка 

..Дпоба Нрлића“ од Милутина Јакшића и 
олр^^сно му јс у име наградс 1б *ор. no 
ипампаном табаку.

4. Пријављеном пнсцу Светозару Ша- 
краву-Ншшћу одређено је у име награде 
12 *ор. ио штамианом табаку за дјело, 
које јс no Г.локу прерадио под насловом . 
„Иоучни разговори о народној економији. 
Уједно јв одобрсио, да му се изда на ра- 
чун награде 50 Фор.

0. Прсма мшпл.сљу чланова Дра. Т>. 
Дере и Светозвра Савкш и1а примжено је 
дјсло „Одмор и доколица“ од Љубсмира 
ЛотиКа и одређена му јс награда од 12 
Фор. но штамианом табаку као и то, дато 
дјело изиђе у 3 свеске.

б. На оонопу мишљеља члана Дра Ђ. 
Деро нрамљено је дјело А. Бил>чинског 
под насловом : „Рад н својниаД којо јо с 
пољског превео и доиунио Рајко, и прево- 
диоцу је одрсђона награда од 12 <гор. ио 
штамианом табаку.

На онјепу су издана ова дјсла:
1. „0  небеским тијелима“ ло Тучеку 

превсо Т). Глибоњски — члавовима A. М. 
JlaxiiLy н Стевану Милованову.

2. „Оенови разулшој зсмљорадњи" од 
A. М. Матића — члану Мнтн Пстровнћу.

3. „Ирича без пасловаи од Јована 
Марјанског члану Аркадији Варађанину.

Нијесу примљена ова дјела:
1. nCujaii»e и шеговање дувана“ од 

Јовапа Марјанског.
2. „Бој па Косову“, трагедија од Алек- 

сандра ЈГ>. Митровнћа (Милана Осветника).
Секретар јавља да јс одређен ред, 

ио ком ћо со прпмљена дјела штампати 
у своскама.

Секрегар предлаже за „Љетопио" са- 
ставак Драгутииа Ј. Илијћа иод насловом: 
„Књижевна нисма“ .

Прима се и иисцу се оврсђује 75 Фор. 
у имо награде.

Секретар прсдлажс за „Љетопис“ 
оцјену Мите ПетровнКа на дјело : „Beitrag 
zur Kcnntniss (ler Erzlagerstatten Bosnians.u

Прима co ii иисцу ce одређује 20 ®op. 
y име награде.

Аврам Ђукнћ шиље за „Љетопис свој 
саставак: „Учешће титолског крајишког 
батаљона у аустро турском рату годинс 
1788—1791.

Издајо со на оцјепу члану М. А. Јо 
вановнћу.

Секретар подносп по одлуци књижев- 
иог одбора зготовљани „Садржај српскога 
.Ђетопнса од 1 до 150 књиге, уређен ио 
Јшсцима (но азбучпом реду). Уједно јавља, 
да Во према томе допунити и „Садржај 
(■рискога Љетописа“ , уређеи ио струкама, 
који само до 132 кљнге идс.

Према всћ допешеној одлуци у тој 
стнари одрсђује сс за тај посао 120 Фор. 
у нме награде.

Светозар Шакрак Нинић нодноси за 
„Л>сто11ис“ U награду чланак: „Три старо 
укинуте жуианије, нз маџарског извора вз- 
ведено,“

За оијену тога чланка умољава сс 
члан Иларион Руварац.

Члаи А. Сапдић враћа „Српске на- 
родие ијесмеи, пгго нх је скупио Срстеи 
Данчић, јавл»ајући да их због сноје боле- 
сти no можс нрегледати.

За оцјену тих пјссама уможава се 
члаи Др. Милаи Савић.

Члаи А. Сандић враћа оцјену Аврама 
ЂукпКа н,ч дјело : ,Прош.1ост, установа и 
епоменицн угарских крлжевих шајкаша од 
1000—1872-1. јављајући, да му болест не 
доиушта, да о том поелу подносе своје 
мишљеше.

За оцјеву тог саставка умол>ава ес 
члап Мидан A. ЈовановиЕ

Узима се ма повољно зпање извјеш- 
тај оскретарсв, да му је Јоваа ЂорђевиК 
обЛшо, да i,c за „Љетонис11 описати пут 
свој у Крцм.

Од „сриеке краљсвск) академије“ са 
захвалношћу је иримљен „Глас“ н „По- 
словник11.

Ззмјонпк патријархов Васнлијан вла- 
дака бачкп, на представку овога друттва 
оставља Исидора Димитријсштпа, иитомца 
стпчендпјске закладе Неотора Димитрије- 
niiha, у уживању стииендвје још загоднну 
даиа ради иолагаља строгих исинта.

Ociim ’j'ora решаванс су отвари, којс 
<• у ос тицале интомаца оних стипендијских 
заклпда иојс сго;о под уиравом овога 
друштва.

До ј е д р и ше :
Пароб. аус. уг. гСкутарнпо“ , тон. 106, 

кап. Ф. Ваљало, из Дубровника, крцат.
Врацера аус. уг. „Мери-4, тон. 13, кап. 

М. Лонза, нз Скадра, иразан.
Траб. аус. уг. „Мило“, тон. 47, кан. 

Ф. Свилокосић, из Скадра, празан.
Траб. црн. „Каролинац, тон. 15, кап. ! 

Мехмсд Али, из Одиња, крцат
Траб. црн. „Буона Сорте“, точ. 10, 

каи Асан Мујали, из Скадра, празан.
Траб. црн. „Уда Всрди“ , тон. 27, кап. 

Омер Јусуф, пз Оцчња, празан.
Траб. дрн. „Машала“, тон. 20, кап. Ј. 

Идрис, пз Медове, крцат.
, Брац. црн. пХаирлије“, тон. 12, кап. 
М. Закули, из Скадра, нразан.

Траб. птал. „Нуово Модестои, тон. 24, ј 
кад. Нена Никола, из Трани, дразан.

Траб. цри. „Кориере ди Дулцин.о“, | 
тон. 25, кап. 0. Зубери, из Скадра, празан.

0 д ј е д р и ш е :
Пароб. аус. уг. „Скутарн“, тон. 10G, ј 

кап. Ф. Ваљало, за Скадар, крдат.
Брац. аус. уг. „Мерии, тон. 13, кап. 

Ч. Лонза, за Дубровндк, крдат.
Траб. аус. уг. „Мило , тон. 47, кап. 

Ф. Свилокосић, за Дубровпик, крцат.
Траб. итал. „Нуово Модито“ , тон. 24, 

кад. Исда Никола, за Трани, крдат.

Одињ,  8 јуда. — Ове педјел.о нма 
ли емо за прва четири дана лијепо вријс- 
мо и вјетрове лагушне од I. н IV. квад., 
а пошљедња два дана облачно и без кпшо 
а вјетрове лагунше од 111. IV. ивадранта 
и море мирно.

Барометар 75-6.
Д о ј е д р и ш с и о д ј е д р и in е :
Шкуда дри. „Сехини Бахор“ , тон. 81, 

кап. Таир Шурда, празан из Малте.
Траб. црн. ,,Аирлије“ , тон. 20, кад. М. 

Осман, празан, из Св. Николе.
Траб. црн. „Леоне“ , тон. 35, кан. И. 

Дсрмади, крцат, из Бојане, за Трст.
Траб. аус. уг. „Тритоне“ , топ. 506, 

кап. Ђ. Вилдауер, из Медовс, и пошто 
искрда и укрда иеколико трговине и дут- 
пика продужи своју пловидбу за Бар.

Пароб. аус. уг. „ДелФнно“, тон. 500, 
кап. Ђ. Гризогано, из Бара, и пошто искр 
ца и укрда неколнко трговнне и путпика 
лродужи своју пловидбу за Мсдову.

Бар,  11 јуна. — Прогале недјеље 
имали смо јужна вромена, у једиу ноћ н 
кишу, којом почеше сад љетна времсна, 
вјстрови ојеверо-западни преко дана a но 
ноћи источна умјерена ведрина н мирно 
море. )

Барометар 76’5, стан>е темпоратуре 
Р. 24.

Д о ј е д р н ш е д о д ј  е д р и ш е :
Иароб. аус. уг. „ДелФИно“ , тон. 50, 

кап. Ђ. Гризогано, нз КрФа и Арбапије, 
крдат, за Далмаци)у и Трст.

Пароб. аус. уг. ,.Оресте“ , тон. 610, 
иап. Босовнћ, из Трста д Далмацпје, нрдат, 
за Арбадију д Кр®.

11,[)Н0Г0рСК*(» 11оморство.
С в. Н и к о л а ,  1 јуна. — Опо педјо- 

л.о змила с.чо тихе и ерсдв»е вјотрове од 
1. ii 1V. кпад., мирно море и всдро небо. 

i! i улазак Б )јапо има ипјвпше дубиио
-!1 . мого млотпчис.

Баромотај! 76 — 77.

Уродадк а а-ЈД.чвалал бЗ'«Ј Нзззч

П А  М Е Т  А  Р .
за мјесец јуни.

1. (12) јуна 1728. умре јежовит Игљат 
Градпћ, каноник, сриски пјесдик. Родио се 
у Дубровнику.

2. (14) јуна 1806. митроиолит Петар 
I. са Црногорцима и Бокељима отме Бргат 
и острво св. Марка, што су Французи из- 
ван /(убровника join држали.

3. (15) јуна 1788. (дрије 100 годииа) 
Турди пз Биограда пређу Саву код Јакова, 
али их одбију сријемски граничари.

4. (16) јуна 1788. (ирије 100 година) 
лички заставнпк Будисављевић еа 15 бо- 
сапских сережаиа (добровољаца) почо ноћу 
псњати со уз бсдсмо гламочке, али поту- 
рицо осјете и дигиу ларму, њих 400дигну 
се за Будисављсвићсм у потјеру, али их 
он из засјоде одбије.

5. јупа 1466. Стјепан, херцогсв. Саво, 
посла пред своју смрт у Дубровник евоје 
благо и тестамедту. Ту јс било 70.000 дв- 
кипн, 33 литре и 11 унача злата, 1570 ли- 
тараи4унче сребра, мпоге драгодјепоети, 
•;ао: крупе, всрпче, дојаси, једне оргуље 
са сребрним цијевима н т. д. Ово благо 
дигоше њсговд нагаљсдииди, мођу којима 
бјоше и Али бег, син кнеза Ивана Влахо- 
внћа, који се дотпвсао као „склав“ (роб) 
великога султана, као и брат Али бегов, 
Смајил, који сс просто лотписао псклав“ 
на дотичном увјерењу.

6. (18) јуна 1696. српски патрпјзрх 
Арсоновић III. Чарнојевић писао је руском 
цару Алевеију Михаиловићу, да се код 
аустрдјскога двчра заузме за затворенога 
срнскога деспота Ђурђа II. Бранковића.

7. (19) јупа 1788. (npuje 100 година) 
Гурди из Биограда прсђу Саву, алп их 
восарска војска натјера ма воду.

8. (20) јуна 1690. српска опттипа у 
Биограду шлл.с јсвопољскога владику Исаију 
Ваковпћа у Бсч до ћссара са молбом на-

озић.

тријарха Ароенија П1. Чарнојевића, „архд- 
епископа С])бије и Бугарске“ , да Срби у 
ћесаревој држапи дмају слободу вјероиепо- 
вијеети, да задрже старп калевдар, да 
бнрају себд архиедискода, да су слободни 
од дссетка и данка и од војничког уквар- 
тиравања и т. д.

9. (21) јуна 1788. (лрије 100 годила) 
код Сеоца на скадарсном језеру Турци по 
заповвдести Махмуд паше Бушатлпје убнју 
ћеоареве поклисаре: Брмдтарда, 2 о ф и ц л - 
ра и једнога калуђера, којд су, но налогу 
ћесара Јосила II. однијслд Махмут иаши 
50.000 дуката садругим лнјепим даровдма 
д са њиме начинили уговор за савез. Цр* 
ногорци су ономињали ћесареве посланике, 
да се оставе пријатељства са Турцима, 
али их еви не хтјеше послушати иа евоје 
зло.

10. јуна 1596. ердељскп кнез Жишунд 
Ваторија паде иод Темишвар, алд га нс 
мога узети од Турака, јер ћесар Рудол®
II. не посла обећане иомоћи.

11. (23) јуна 1692. 8000 шибеничких 
Морлака продријеше далско у Босну и 
вратише се са богатим плијеном.

12. (24) јуна 1849. умре у Биограду 
Исидор Стојановић, проФесор историје у 
лицеју. Родио се 1809 године у Сриској 
(Огарој) Кањджи. Писао је лјесме, чланке, 
Преодлицу, Брзорки буквар; оставио је 
млого рукописе исторцјеког садржаја.

13. (25) јуна 1758. руска царица Је- 
лисавета даде Црногорцима на дар једну 
хиљаду дуката.

14. (26) јуна 1788. (прије 100 год.) 
потлуновник Браповачки са својим врај- 
кордима прнјеђе у Србију код Кулића, 
избави збјсг од више хиљада душа, са 
једном кумпадијом (четом) баиатеких гра- 
ничара дочека 900 Турака, који су долазнли 
од Пожаревда, и сузбије пх, па оиу ноћ 
врати се у Ковин.

15. (27) јуна 1788. (прије 100 год.) 
2000 крајинских лотурида ударо лрско 
Уне код чардака Слабине, али их грапичари 
одбију до дужој борби.

16. (28) јуна 1788. (дрлје 100 год.) 
Крајшшшци лотурице ударе на хрватску 
Дубицу; бој трајашс од зоре до мрака и 
догибе многи јунак од њих и од вараждин- 
ских и баловачких граличара.

17. (29) јуна 1863. (ирије 25 годипа) 
изађе закон о устројству Вшно Женско 
Школе у Биограду.

18. (30) ј  • на 1747. покугааваше да 
отрују српскога патријарха Арсепија IV. 
Јовановића Шакабенту. Фелчер из Вара- 
днна даде му отров у мсдшџши, али се он 
предиже и прекужи.

19. (31) јуна 1744. 600 Срба од до- 
тиске милндије отму код Вормса вслику 
шуму п побију многе Фрапдузе и Нрусе.

20 јуна (1 јула) 1788. (пријо 10 год.) 
врајкорски заставник Вујадиновић са 300 
врајкораца пребуши Буковипу и Динан (?) 
па Дулни, убијо 150 Турака, добије један 
барјак, 40 кспва, 100 волова, 800 овада, 
много новаца. одјела и оружја.

21 јува (2 Јула) 1688. прије200 год.) 
Турди нродру у Хрватској до Карловца, 
алл бншс сузбијенп.

22 јуна 813. код Брезпиде (Всрсн- 
ииВије) близу Дрилодоља побије се бугар* 
ски хан Крум са грчким царем Михаилом 
I. Курапанитом Раигавом и иобједи га. 
Михаило једва утече и стигавши у Цард- 
град, одрекнс се пријестола. Крум за ти.м 
освоји Дринопољ, иродре иод сами Цари- 
П>ад, онустп околлну и зароби многе 1'рко 
и Латиие и насели их у Панонији.

23 јуна (4 јула) 1795. роди сеубро- 
ДУ франдишкан Марјан Јајић, српски пнсац. 
Умро 1858 г.

24. јупа (6 јула) 1838. (upujc 50 год.) 
роди се у Вараждину др. Ипват JarnL, 
славпи филолог и слависта, сада ироФесор 
на бечком уннверситету.

25 јуда 1451. почне рат међу ;(у- 
бровником и херцегом Степаном. Дубр о̂в- 
чани удијеишде херцегову главу са 10.000 
дуката и обећавашо још за и.у Kyliy у 
вриједноста од 3000 дуката ц нлсмство. 
Браћа Влатковнћи, хсрцегови синочаи, хтје- 
доше га убити, нашто сс хсрцсг ио«цри 
са Дубровииком.

26 jyiia (8 јула) 1807. pycinr цар А- 
лександар I. начипи у Тплзиту мпр са 
Наиолеоном I. Русн уступе Франц\’зпма, 
што су (са Црпогорцвма) још држали V 
Далмацнји, пак у Боку Ко*орску.’’Том цри- 
лином оба цара упииишетајни уговор, како 
да сс Турска подијелп. Ц0 Тим уговору 
добила би Русија : Бесарабију, Молгавију 
Блашку, Бугарску; Француска: Арбанију
Епир, Тесалију, Морију. Кандију; Аустрија 
српсле зсмље, а султану да останс Тра- 
кија са Дариградом и Азија.

27 ј)на (9 јула) 1747. умре хрватсги 
писац non Степан Фучек.

28 јуна (10 јуда) Ј 848. до 5000 Срба 
са 12 топова .ударе под командом Ћокс 
Стратнмировића па Ечку код Бечкервка. 
Срби имашо 17 мртвпх и 30 рањених ii 
морадошс уступити. Мађарп имаше 80 
мртвих и paitemix.

29 ЈУ«а (11 јула) 1788. (прпје 100 год.) 
„отиуковнпк Мнхат.слшК са врајкорцпма 
‘ иа Хасал_папшну Паланкт,

отме је па јуриш, а паша утскне, нотто 
је изгубио више од полак својс војске. 
Срби снале Паланку.

30 јуна (12 јула) 1863. (прије 25 год.) 
владика Нпканор Грујић посветл капслу 
на алмашком гробљу у Новои Саду, коју 
је Платон Атанацковић, бачки епископ, 
подигао на гробу свога сина Васе. Том 
приликом посвећсно је и здаље за школу 
и учитеља, које је поред ове каиелс ио- 
днгао владика Платон. И капелу и ово 
здање И0КЛ01Ш0 је Илатон новосадској пра- 
вославној дрквеној општини и уз то 3390 
Фор. на издржавање оба здаља.

Јуна (првих дана) 1863. (прије 25год.) 
умре у Карловду Ваеилије Лазар, родом 
из јужне Русије, оставивши своје имање 
око 12.000 Фор. православној цркви у Кар- 
ловцу.

Јуна (крајем) 1788. (прије 100 год.) 
скадарски везир Карамахмут иаша Бушат- 
лија удари на Пипере, којима прискоче 
Кучи и нослије јака боја разбију везира, 
којп устуии у Спуж, а поелије неволико 
дана врати се у Скадар.

ВС. Н.“

Ј а в н а  з а х в а л а .
Пречасни г. калуђер Симеон Попо* 

вић, настојник манастира Вранине, имао је 
доброту поклонити овд. читаопици 13 ко* 
мада различмих књига на руском јсзику.

Г. Снмо Н. Поиовић овд. трговац, на 
исти начин иоклонио јс  8 комада различ- 
них кљпга.

Дароваоцима на овом лијсиом и пле- 
менптом дару изјављује се најтоилија 
благодарност.

Вир-Пазар, 15 јунп 1888.
Управа впрске читаопицо.

К Њ И Ж Е В Н П  О Г Л А С И .
ПОЗПВ НА ШЧСТПЛАТУ.

Од 1 јула о. г. наступа друга чстврт
„СРИ СКО Г Д Н Е В Н И КА «.

Лист за нолитику, просвјету, привреду, 
радиноститрговпну. Власник барон Фсдор 
Николић, уредник Алоксандар Стојачковић.

Прегплатна цијена за Црпу Гору: на 
мјесец 1 Ф ор. и 50 н., на четврт годипв 
4 Ф. И 40 1101)4, ЈЈрстилату ваља слати 
администрацпји „Сриског Днсвиика“ у Бу- 
димиешту IV., Kee*m6tor-Gasso Nr. 6. 
С в о ћ е п и ц п  и у ч л т е љ и  у Ц рн о ј 
I' о р л д о б и ј а ј у л и с т у п о л а ц и- 
ј с н е. ^

п и 
)• п

Ш КОЈСКА ОБЈАВА.
На овдјешњој Гимназији држаће 

се овогодишњи школски испнтп 
слпједећим редом :

I. разред 15 п 1G ив. м.
II. « ii )ј
III. „ 20 и 21
IV. „ 22
Исиити у богословско- учи-

т е л» с к о ј ш к о л и држаће се 23. ои. 
м.; 25.. 26. п 27. о». м. даваће сс 
учеипцима оцјенс, a 28. биће благода- 
реље и дијелнће им се свједоџбе. 

Цстнље, 10. Јуна 1888.
Ректорпт богвсл.-уч. шкале 

и
Уирпва Î HMiiaaujo.

(2- 3)

н ж  т ш љ к
Достав.т>ам штованој иублици 

капо овдје тако п на страии, да 
сам у п о з н а т о ј к у ^ и  поп а  В а с а  
П о п о в и 1 » а  о т в о р п л а  п о в у

ГОС Т И0 п и цу

ш т ш т м т ,
гдје се удобан стан, добра храиа 
и ииће (в и ii о, б и р а и к а ф а) 
са чпстом.^добром, и брзом но- 
слугом, а све са умјсрепом ције- 
пом вазда добитн моасе.

Це т п ње .  18 јуна 1888.
С особптпм поштоваљеи

А н е т а  Kpowiwti.

, 9)

гљ. цриог. државпој пттампарпји.


