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Горк даи роМика Њмчипг Вжчллппвн
Км.вдо Дммилм. иамгаг опћс*.тб*ги"г
Престидппаздсдвмки.

Ко апжде иикие оасее мм)ду6д.<Ј
■ иаји1гтииииЈс оданости с једне стрж- 
ие. и пијордачмиЈо бриге очммсие е 
друго стране, мостоје млмсђу наЈмотоп.е 
кодмбс машс и нмшвГ Уавишсмог Дома 
Вдадмрског. тк| сиио иожс ехиитнти 
ркд.-ст иашу. коју опај свмјстди дип 
у иамм буди, и оиу томд«ту души и 
срдаци иашиЈсх, кој»и блмгогпахгмо 
овиј рмдосми дам. и коЈои сс дамао 
Вогу МОЈММО аа адрааде м г.рећу мрмо* 
рођемог Смма (ћмховмјех Впсочамстаи 
и нашо Уаджпицс, мдадога Ки. «ам Да-

Ко моаммје опћиигтс породпчпиЈох 
врлмна, »мто се шогују у иашој Вдадир- < 
окој Куки. та» Ке радумЈети лаио вјг- 
ру м мкду, којом гдедамо будућег Оци 
ммше отжџбиие. м оиу мсгрлпичему 
*)бми, иојом мратимо сиику Нлегову 
отому, м ону исмрсиост. којом димис 
блигодлрвмо Сисжмшћоау им ЈБогоиом , 
твко драгоиЈеиом имји Дару

Ногиоц еЈмјмог мгториЈског имепм 
Ндадмке Дииидм м К|ккза Дамила: 
Потомжк Вдидари, што су доброчим- 
ством ироа двк иијеки стмјоцкји д.убма 
и одамост м»шога народа; Чедо ум««р> 
Вдадирн м уаорВтмдкрке. чијом сс 
бригом и мудросгн Црим Горм мрс* 
мородкли. чиЈим ее имемом Црногорнм 
иомоса, чиЈом »*е добротом и у иајвс* 
1>оЈ ме»ол.и тЈешм : мдадм Кп.аи Дмпидо, 
ком иеЕ са аодрогн чела просмЈемЈу 
врдиие ПлеговиЈох Родитед.и и Прс* 
дака. обекаје Црмој Гори Још »епа1е 
и ркдосииЈе дкие

Зи то исва с« дкилс и рмалмјеже 
од Дурмиторв до РумиЈе, од сии.егн * 
Мора до Тари вад««иите. по отачаст- ј 
вемијем горкма и додииммм. Једмодушио I 
наЈодушеаЈкеми|е идицдже:

Дк жиим (Вогово Вмс«»чаметио • 
Прсстодои->сл.едиии Кжад Даиидо !

К А Р Н 0
ПресЈедмим •раицуске Репуадиие.

Увимд.смо перо мод омлнијем утис 
ком гроаиоги дЈеди аинрјемства д.удскога 
и мучсиичке сирти Једиог од мијидемеим- 
тајед мужевк еапрсмепвјсх. 1мто умрки 
Д.ију судбмм« човЈечаметиа ма идмаку де- 
астммјестог вијекм. — мод ЈГТиском ммјве- 
кег ■грмжмм.м и иаЈсммммтичмиЈег сау- 
чешка, коЈа сс у мимн сие јиче рппаиЈају, 
што хдидиије рилмишд<амо <> меимдмој 
ивЈестн а«.ликог адочмиетим. мвиршеиоги 
у медЈ«д<у иече у Лнон , иоЈе Је ужи*

11м Цетињу, 1М84.

чивјеи бс»
жиаоту. који «га
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сом морпло цотреети имЈело чоијечаи- 
оти«»

Ц.-ми рнјгчи ли се мрокум.* имк«« 
треби ти бјп-моћи. т«» иечовјпмтв««, т»« 
дивд.имгги». кои је жртиа пм«. КрссјсЛ 
ммк ♦рмицуоис Релубдмкс. г. Кирмо. са
ирхуицм свмке чокЈечиискг и гри!>амок«-

- - - •------д<м> р < • о т* гжж
НКАКВГ МрЈМТ > <3«
мије имм«« рилгги боЈити од икоги. и*-Е 
ОММо д.убии м моштоиии.е удиЈеватм 
свакоме.

Кад Јм мриЈс седмм годиим алуое«« 
ирво мјесто у репубдвци. г. Кармо 
аап1ио је Фркннуску умутра рмстр«»јо 
му, смодж бе * угдедв. ■ двпме је <м-«аад.и 
Једмодушпошку. миром и 6даг»стаи.см 
снмжку, ма вмсимм мођупмродмогм аиа- 
чмЈа, иоји се ириетоЈв ведмкомс мароду.

За кратко вријеме Кмрнотока мре 
сЈсдммковмн.м, рмдие моимрхмстмчкс 
етрникс укутмде су п икаад удрмде. 
реиубликм се са цркмом мамкрили. 
ианутра мрсмородвда и коиачмо учвр« 
етмла.

Са тако моуадамом чи1ћсмицом у 
ЈекромскиЈеи мсђуииродниЈсм одмосимв 
Гуоијм всћ мије окдиЈевмдм ди стумм у 
ириЈатсхстао: и сдиЈсдно јс Крошптамт 
са раалмјсгаи.«м „МарссЈћсае" им русиом 
цврском Даору, ма Туд*>в саускдици- 
ма о ираЈ иа крај Фрамцуске: „Жввио 
ЦврГ

То приЈктвЈћство исдмме Ц»ре 
виие са Реиубдиком тројмм је сааеи иа« 
иеиадмло, ирохтЈеве му аауададо, м тм- 
Јем удидо моуддаи>а у трајвост Јеврои« 
свог мира, коЈа јс до тада био у омас- 
моетм.

Ади ое у« то други иепрмЈмтсд. 
иодиико. Лиархиимм ужвсом Јеироиу 
мотреса. Социјадвмам всБ Је добио 
ираао граБкиства у Јсароисмом имрда- 
мсмтжридму. И тмјсм Јс •аитом г. 
Карно мудро рачунмо. Поаиатм је н.о- 
гоии иодмтива „ремубдикамсвс коицсм- 
тркцијс,- иоја Је диввда удјсдв у млади 
м радикадизму, илж моги у Фрамцусво) 
отоЈв социјадввам. Г. Карио је и мрм 
мовомс иардамепту, у ком Је велмкж 
•еБииа умЈеремијех републикаимцж. мм 
отојао, кмо добар отац ради бод.сг 
иуБмог мира, да м радикадци иа иладн 
буду вмстумдчЈив. с чега је Кадииир 
НериЈе и дао остаику овоги кабимета.

11м инмж је такаа мудра гдавм Нему 
бдиве иада жртвои мммрхиммм, воЈв ос 
модвже иротва воогоЈеБаг етажа а в»го 
ворому корвот ивтећег радимчког стиде- 
жа! Карио Је ствмри радмичиоЈ био иикд« 
жсн, и аахтјеве радмичке дждовоЈћква«« и 
доста аадоиолмо. 11м што јс хтио Још та| 
амархмиам? Ту се наЈбод.е мокашио. дм Је 
ои нсгицнја овега доброга м мормлмоги. 
што тјсшм ову додаму оуам! II« еди 
овв мдемеиитм жртвв •гтворп очм «<* 
срећницвмм. дв уммде сву одврмтност. 
сву дудост и еву стрвхоту ндеје, што 
их мноем, илм што Је омркв гаимју, 
иди гато Јс трме!

Што ј<* вавјеемо, мучпшчки смрт 
Кириотоим окумпће всдмим ерами%*син 
имрод ово <*мст»»<' «ћ«*гов«' још у

рвлмммми. д|« му «е ми гробу 
1Мсг<ом. дјел«. и н.сгопа 

1»е пропхмчг«.: ц мм се ни- 
м»ке *
а имецу тии<« »аолужи»га ч«>-

•реицуоки нирод!

пггатички првглед
ЦЕТИМ.Е. Г7 Јуиа

Носжедм.к одјец« д<»гиђпЈи. што 
се у ме^унаролмој молитики иачивде 
.Кроиштадт Тудом,** ии ирцјеме Кар 
потово, чудм су се моеодом <|реднимн.к 
мдбумк, огго су Рускин.п поелмле »ии- 
Јех джпм ои уооомеиу т.»гм догмђијм 
госмоћи Кари<« М|»еко г,>ооми«е Момт<* 
бедо, госм.<1)е ♦римцуског иосдимикн у 
Петрограду. Грооижи «е обрвтидв 
овиЈеа мисмом госмо^и Карно: „Дубо- 
ко тромуте ведикцЈем учешћеч, што 
су ♦раицуекмп.с у октобру мрошле 
годмпе уведе у дочску царског бродо- 
пд.а, РусжИЈћс су мм хтједе мосвЈедо 
читм сиоЈу блпгодврмост. Опс су мс 
тмодвде, да будем пред Вимл. мило 
стмм госмо!>о. тумичицом »ћмхокиЈех 
о«-јека1ћа. в мредмлг су ми, ди дости- 
пии у Вмше руке млбум. што су иеке од 
1ћмх иарадиде, еи пет хид.адм мотмисм. 
иокумд.еицЈех и<« гвмЈема губсрмиЈамм 
цареиим. Оижј адбум. мо жс&и нодио- 
еитсхииа. требч ди се паложн у ком 
)моаои ♦рмицускои ааиоду, и ам тчЈем 
иоела им амдда нлродм.-ј библиогеим.

уираожаи* имжи199 просаЈет* Ув пи
емо Је мриложгпд свотм од оеимдесет 
хвхади ♦|>имммм. што су овс моме)>у
олбе покгммдс. ди ое оснују стимендиЈе 
у Јегиом од ♦римцугимЈсх »епскиЈих 
хииеЈв.**

Оим матмеетацмЈи Ру«ки1ћа мвшда 
|е ордмчмог »даиип у ♦риш^смоЈ штмм 
ии. „Ј<>агпи1 «1ем 1>е1>а(м** мнше: „И< 
т.оаба оиог мдбума чимм1>с игромив 
утисак. ОилЈ мдбум ммЈ«* <*ммх дмрхиви 
одгоиор ии оис идјим«* еимматнјм м 
оггуавЈимиа шт«< «*у Фсиппч п.мп.е 
Ругији и»«миЈеде, иег<« мреотивд« Јшм 
ие<»мм хубпммтш« мрммЈсрик ру«*кс ум(»* 
тиостм. Сирх т<»гм, мред мквередимп 
мдбумм „Кр"'нитлд Тул<»и,“ нред бел 
ириЈииЈпм смш-мммм руекиЈех мотмиси 
у намсти евијех »I ев>*«..«гм усмроашкју 
у«-номеи* ведмкијлх «огнћмЈв. у еиет 
моЈвЈвж Је посаећси *«вмј рмд. Немдо 
ЈћМВ«« сии\ К»* се мопритмтм у оие »»•••«. 
Лмчие «жме. > тоиу и«.јих Је Фрапцугки 
оивио птрметио паЈавмди своЈу радоет, 
Нмрил ћ«- мпет ипаЈетм у мјиигтц> 
иееехи укбурким.« м»ра иснимЈврМмЈох 
миродвиЈех иа«-а, мо|е м» нр«.*ст4Ју ••<» 
треоагм в»лдух уохмКеимЈем уомдмцима. 
« цвм|еће м малтмве. и <>гм.е»е.. . м 
Аићеио Лгигодирни Русмипитми. што пу 
имм ирсар"Г.<иЈеи дмр>.м ожиамде «*ие 
одиие о«мгј«.х И^личжп-тпеимјех <*И«*«1И

М.1 ••и> миммФ<-ст.<цоју руеко *,.ди 
I цускиЈеч гпмпитмЈи доиооммм као до 

киа. дв те еиммвтмЈг мнЈгсу <»талм.ед|- 
имммдо угмркос руско 1ћсмачк.<1' вбди 
асепо« им екомомном м«ху

ПРЕГДЕД ЛИСТОВА.

() ингдеднми мм Вилкиму ммше мо 
восалокм Брамик:

Ми пип ■«*к ГмвмрИДИ «• ■)»■«■ У
Пу«мргво). Иринц Фердииавд отмуепм. |е 
Стимбулоиа, ■ •<.<■■ ■■бииет г.т«-тввм». Је 
■ » ра«мив 1Ирт»ј». Отс-тупми.с Отамбуд.*ва 

мротуимчагти уиутраињим

БРОЈ
11>»тлата •« у »•»>•■••

ни«««пв« ■«>*ги*Л»м> »ди» ■•<-»>* 
ииЈ» .!'«•*• Цдотпиот* »• 11»- 
.• мии »• ■ «и«ргот 
.иао.-« ■• Л9НГГЈГ у К.гтот Д« 
»..»«■ <ИМЛ/ г« пгјмип«, г»«- 
■■■»• ГГ иг •|»т»»н г

•I« «ГЛ*«г и»»Ка г«, »« »јим »•»» 
<«!■ •■/•■у ■•«»■». ▼ ■••»»«

«•»»• »•»•• "Г». • *
|«м итт ■• Л ■••••>.•. Ј»

♦ рилиааиа Вугарвов, |«*р |« Отиибудоа
| доеадио циЈелом бугврекои иироду, иа ■ 

кримцу Фордниамду Ио »м* глаоов*. аоЈи 
нр«м|еиу у 1«уг*рв».<| дпапде у оаму о* 
екоамим мрааамм*. Киж« е», *■ би прапп
Ферлиианл хт»о да ов смрвма а* еив 
едуча|еи<.. Јор |е«ропсиа липломациЈе ие 
миру)е. Леио |е иогуће д* Бе еиоро лоћи 
л* ое ри|еи<и еудбаие Келиеае, ге прииц 
фердиииид ме би «т»и, д* ге т«, прелом

Кодано Је > тт»ие еотиее. ме ее можеио 
•иати. ели Лиш у овл, гиотааа ииоги лиотова 
маглатуЈу. д* ее ие Вадлаиу гпреииЈу 
«рпи|еие. Оеобито ие«в б»огреле»И диотовв 
гоеоре о томг, иаао би могло лоћв до 
снориаумв изиећу Руеи,е ■ Луотро-Угареие 
ии игтету билимевиж иародд. Нарааио х» 
би ее таиии чогодби иогли улесити е*мо 
тлво, лко би НуеиЈа лошла до е*ог отарог 
упливи у ВугмргеоЈ. е Луогро-УгареиоЈ д* 
»•етавв аипилии дио Вадиаи* иа едоболно 
раеиодига*.«. Једам биоградеж« лиет види 
ли ее у тоти ■•». »*»• ирнкромв. НаЈиовиЈу 
краау у УгарввоЈ, »р««У У Кугережо). лолеиеи 
■овлка Модпма. ииеел.а»ж»* л* ее оаола 
ци|ои*лпе хриетгме гтрамие у Тро|ехвици 
ижиире. оутоииае иили..|«"-л^ Ллбрехт* у 
1!<>гиу, Х*р*»егоииму ■ ДилиациЈу — е»е 
то 6»огредс»* лмет довода у сиеиу о 
ирупиии до«-и1>и,ви*. *оЈа еа спреил|у иа 
Вадааит Исти лвет миелн, д» ■» тиж раалог* 
Веч хоБе ди гухЛиЈе иретераие мхтјаао 
Мићаре. и оаи то оеЈећаЈу, те бм аараи* 
хтјелв, да еа гороме ии оти«»р. Трп»е»ч*м 
уговор, ио)м је еидомаов е ,млие отрмие 
и>и*ћГ Њемичие и НуеиЈе. в е друг« етрмме 
еииећу Лустро Угиреее и РуееЈ*. тмгоћер 
»ил ци,е*. аи еаееде прибдивеоте.

Де ге мове еиреие чвие. То Је лма«. 
мрииЈетити Ди ■ ЛуегриИ хоће хм еаглмлм 
иоиеоЈИДирамм. ■ то е» ввди. Нкаппх »тау 
ди и РуеиЈм миие воае х» т>ер* мрлое. и 
то можемо оутити по томе, «ит» Је о«л«м<' 
тражила. д* ее дмћ« хо еверееуг- к-
же и —

Колимо иегледм ««раа воглед чуд 
иито мла имд ее намЈере оеолвоети, сиевмм 
ее лиЈемо ииди, X* би еиормлум отмееу 
иашг иоаархвЈе и РусиЈе могам бити ммо 
тв»о могућ : еио Ли обЈе иоиустиле. Д* 
игтои .мгтаме »сточинм иародвм*. Тах* 
Миижово рипидство ив мотову •• бв доовдо 
мша и иамс1>у •• до сувјодевиж
оаака. Ли» бм ее оам <»Л|о ведеежде утордиле 
иа |>*л»аиу, <»ие сс у имЈбдвжеи еуеЈодетиу 
ие Ли луго тркиле. Од ■«р»дв»» иаетумио
б. ои.Ј ..лиошеЈ, гоЈа |е моотоЈме влмећу 
Лтгтри,« и Нруеие у »еиачвои еажеет. 
лес доиде. дои »иеа Беииари, м*Ј* ЛуетриЈу 
мстисиуо иа Њемачие. ■ гуриу« |е иа 
ието». дм тимо аеари.

Ихмећу Лувтре-У гаре«е и Руеи|е 
може с« учмимти тргмЈГТиа »огодГ*. ели 
ти ие Ли иииле тријие иредиооти. Стмлим 
лгммримци,оми лиииЈи ие иоже ее ии Килимиу 
м..и«ћи иаиећу Луетро-Угирсае и РуеиЈе. 
Сур'еии.ииоет би теи посд.* тмие пегодбе 
)<>«< г игк'.м оштриаом вебвлм иа „оирпЈипу.

Не ми миглимо. Д* и*м* ири** р*еио 
лежижм ии иод РугаЈе ии иод Луе.-Угареие 
•а т*иу „ог«дбу М јели* и други велееила 
лтЈгл* би т*м<» л* «* У»*рД» »•«а ги»|о| еупирииаи датгори иаоиЈу ед Калмиа (Јам»» «м» »ада мож» пе|*Б»ти
еигуриои. • _____

РугиЈ* у д*и»1иаии оиолиогтвм* тешио 
ли л. м«гли игоуетити СрбиЈу. Аао еу 
таии плдиоии <»л мрцЈ<* ■ повтоЈелм течжЈам 
ергиоии мовмли еу ге .»втивити. СрбиЈв |» 
мили ■ гдаба. *«■ ,* ••«• врмлгтр««* ирло 
л„бри, л* бу*е .»ма.ммц 1’уем,е. Не ћежв 
ле иеаем«. д» би РуеиЈ* чуиал* СрЛиЈу 
■л илииеиеив гимматмЈе, мли у дебро 
преричуиииом «*■«»■ интерееу ме моке 
<»«пуетитм ли Ј* ДрУ** аелееим врогута. 
|1ом*Т»» Је *а твио иигле ■ и,*р.>деиии 
русии иругими. Кмд Је г. Јоими I нстмК 
1НМ6 годвие Лио у Иитрогммлу. те ,е том 
мрили«»м Ли<» ме иулЈемциЈи иод руегогм 
цари. т**» му ,е цмр Ллеисмидир III. 
ремло. .Дажв иим и* имгу иашт* оећи ■ 
обекати. али дои еем Ји жии. СрбиЈа ве 
треби да ге боЈи »и еиоЈ ометииаи Оиж 
Бе и«.вт-.Ј*ги,* Нрилиае с« од ои»г иреиеи* 
ииЈееу иромЈемил*

Лли мет«» тии«. б* иало ио** иоиилиииле 
и Лу«-триЈа, да ук* У могодбу еа Руеа|ом, 
Јер Л„ ег ЛоЈиди, «м би троотаи иимовхетиу 
оии одати »и Оиа «ии ди би ии и«гтоиу тешао 
иилпжчди гулЈслгтио РуеиЈе. ЛуетриЈа ,е 
■ ло слл момули РуеиЈе у т.»и праецу 

олбиЈеде. Иетиии оим |е



I

овуимрала Восму и Хсрцогпинму ■ аа сад 
ое ио мора ЛмЈатм мгрела тамо«нм.их *, 
■отмиа ома оо мижо осломлтм мл Ариаутс 
натоаиа« у АлбпмнЈн, Јср со аа м.еи уалив 
брмне рнмоинтодични сигштгиетам, аагм то 
■мјо доста, да се стнорм ингвша 1'усаЈн.

Зн „отирду наших рмЈочм мижсми ее 
иоввати нн рнадиго нншгг иарм м нра&а 
Фрап.о Јиеаеа. Ти Јг Лмл« нрел иримгнн 
рат. РусмЈа Јо хтједа да «е осмгура с 
Луе-тријом, да јо) лнмогие. Ругвм иоедамим 
доАмо |а малог, да у том гмнеду мммм и 
иомуди мм Лсчаоме дмоиу. У јодммм руснмн 
меиоарама нриЛм&гжсн ,с цно ралгов«|> млме 
ћу имшгг оара м жра&а м русаш а ниеднмна*. 
Русмм ногдниии ннмудио је ЛустриЈМ, да 
с РусмЈом иодиЈсли Г.алвва. Наш мдадар 
му одгоаорм, да т» ме м«жо нримнти Ниш 
I« адмлар ргиао : .Ми м<* мижеми трнигм 
РугмЈу аа Внлмаиу, »м >,<>д ту цм|еиу, да 

устунн аииадми дмо Валвнна. Мм с 
РуеиЈ«м ие мхчвамо иимнурмсата Тамоши.« 
вараде аеауЈа аа 1*угн|у мда нЈерн илм 
ммродмосг, те бм мии уиЈеа ммгжм.адм РуеиЈв, 
тмме бм се мм едабидм. II« »одЈвдом иа 
■м би иншта д»бнли.** Тај раагооор мм смм 
мрмЈ« аааолиам гиджмв дамијвди у мива

ГдЈо су таве протмвиоегм. ту је темшб 
доћм јхо етално м еигурме ш.годбе, особмт« 
је то тсшаи иаае<-тм ма »смоау дс»бе.

Ми мпсдмм«, да ,« страх меаи бип 
градеоак дмстоиа меумЈсетим. Симо меаа 
истомнм »ар«дм меЕутмм сиии себм ие 
■сжомаЈу гроб.

СРБИМА У УГАРСКОЈ

У псликој оимоностп. у кцјоЈ су 
умалсмм пиши бракж у Угарск«, ма!>мр> 
ском цркпсмож подитмком, блогрмдска 
вСдога" умраоха пм схсдсћу омбмхиу 
ријсч:

У прошдом броју иамЈОГв листа. ми 
сио, маимеоћи у мааоду пиамату брошуру, 
еоЈу су угарлам Руиуии штампалм у II* 
рмау, оиа>.д«м алугаве иариице, иамимомулн, 
■ммч* бм м угарсии Србм требадм д* се 
улгедаЈ/ ма Румуме, те да и онм жаннте- 
росују стрннн иросиећоми саијст о своЈоЈ 
етмарм. Мм емм мм „реморучааи, д* се и 
у по«д»ду саоЈмк уаутри,ни.ак прнаиаа 
уг&едају ма Румуме, ,ер беа уиугр4шм.е 
еаоге а хубаав, ме јмм ое мингта иостмћа. 
Кмркаоааеаи ммтронилиЈеан аб«р, ааи да ,е 
утро вут тоЈ брнтсио, сдолм. ,1.у трсбн и 

Треба иаиуетитм еио уму 
нм се е*»м у|едажем«и 

ма Нода одОраио оШОТМД 
М«а««и меиаи браће 

емоЈам мролаа
I ааии глае, аад 

_ ___ бмти умвжов а
»ћо усиЈехе Протмвимцк мо ће мпћа, 

браиећа собс ■ гаоЈо маеи&о, д* увалуЈТ, 
еу Срби иедостоЈии, ла со о аним* 
оабе&жи ржчуи. 11 а ћо моЕи омда 

■ иетар>ирсдг|сднии »дг»аарати 
баму храатеаом, ввао га ео сдабо тиае 
аЛамда аародмЕ* срнежм у Угарсао), Јсј> оп 
ватм може ап«е шаодмги, мктм хлгпигм.

Оа евога предасв* у АустрмЈу, срп 
сдм Ј* марод ааад* аграо иажму улогу. Ом 
Је бмо ааахаи чивидац. Ту иажиост иије 
лааада тодмаи бр«|на величииа аилиао 
жагова хрибриет и и.огоаа ааридм* емајост. 
Доадо оу Другм епавада, гаао роЕи мртааи 
еаом, дотдо еу СрЛи била Лудми и браммли 
еаоЈа ирааа, своЈу цриву м маридмист. 
Може ее е иравом роЕа. д* еу угарсаа

Србм у ии|мгћ<>| мЈерм нрим 
и угвреим Румумн очуим1у
Зи|0Д»мца у )срл|>хм|м Ирмаено), доиијглл 
,о Румуним« а«<»мах мористм. уирам« ома 
их ,е оч>мала. >1« еу Орбм бида сеЛачмм, 
оии со »о бм аауаммадм аа Румумс, |в,>
ЈерархиЈгаа ла|одпицп диноаидд Је жмма у 
ноглсду на|> >дносп«м штсгв.

Цоинот« )«• иа »гтормЈа, тт* оу сав 
рилили грнеаи иарлниачим ммтномолвтн, 
дв •ашгмтп Ружтма од уиаЈо. Митронлмт 
11гнил»им1. мммо |е >рлниа иемридмва або1 
Грд.-дгамх Румума, и да ммЈе бнло Вирто 
нштаЈпа. иоЈм ,с уми» да цмЈсмм вааш«гт » 
ул»гу срмекогд мм|»>да у АусграЈа, но ли» 
кои« бм м Нсннд«ен1. нЈ»>1иан, ,гр с<« ис1. 
гм»1мдал», ла гс ом доаоме у Веч м ту 
аатахрм Српеам мард»иачам ■итр<мш.1ит» 
лпулммалм гу сг дотд лл грдгжеаа Румупг. 
доилг омм нмгу нитинлм нид (ХМЖиву Ју,»М- 
сдмицмЈу. Тимо Је нрггЈочеио мигдн коире 
доашко уммјс мгЕу Руиуиимм. Н«1»м ди<>
1*)муиа гачуиин од унмЈе орновом н»м»ћм,
Сичум аи је (име м еаи,у маридвивт. Ј«р Л» 
еу онд* нодлггдм сам, д<> даиае »и аим
1мта бм бм.<» <>д жмв. ММЈШ г»х вмд еа у __ __
Гхржом дииу угиреаага еаборл урмтрмто , *а мгто жв »«• СрАа Гч»а ж 
.аамои о ммродаоетамж,* рмаао Ја. аеламо ' Рунуаа мл,аад.уЈу. да 
аармдеае уна|атпви рУчуигжм адмднаа од

В>млиао »ио: .Ов» ,о »лмжа миџарсаа.
пцарми < Ј« м.у 1>ог лао, ма аа т»> греба 

м сам »мм. мо)м еу у м.<>Ј машли еилоииштп. 
д» т« нрпчналу." 11 л <>»м| со рмјечи м«же 
»аио<-тн иаиин Лм «»иае бмди угиоевм Ру 
мумм. да су »одлогли гви уииЈК. Мс1>у 
нрааосл <иним Румуинми ичуаалм се м 
гаиЈост мародиа. а то |е аагдуг* ероеиа.

СрЛи су КГЈП1И уаЈо* да дмја>г га 
еао,ом ,<*дниаЈор»<>м бр«Е«м сао оив мрииицс 

»ивдаетмцг, «»|« иу иим мааиЈгааим » 
аоЈо су само м.нма дот*. Ома еу се 
етаралм » у ирнгнјсгиом могдоду аа Румуис.
Несгир-.амћ, орхоиии ■адаирмие ирмаоллли 
»их ,ми«л* у УгаргиоЈ. оснвааЈући 1412 
год. срноиу мрепарандмју у С огт-АидрнЈи. 
осиоаио Јо у мсго вриЈемо м једну румуион> 
и Араду м грчиу у Игнггм.

Оао гмо миоглм л* то, да еа »идм 
ааипн јо грнгим народ Лм» члммдац у 
АуетрмЈи. Ом ее Л..1>мо но гмм<> аа соЛе, 
мсг« м ла гвоЈу Лраћу но вЈорМ. Ом Јв бмо 
ирш, мгћу гпимм народиоггии*. Вуагагаои 
саоје санЈссгм маридмо, липалаи Је им м 
еавЈоет к»д гаоЈе |еднипЈсрно браћт. А шта 

се ргинп о и.егоао| аажмхЈ улиам 
,448 — 9 годмме, ми м о жггоаон ииирсту 
шсадеегтик годима, А у и«га.«д»о арн,емо, 
до

адеогтмх годмиа. А у н»гд.еджо аца,емо, 
аарломачаог ммтр«м»лаЈсииг вбараХ нида 
бмли С,>би иа арло имаам миао, Т^ио, 

дм со о н.мма миЈо аодмн оабмжам рачуа. 
Т* хна, у ,«оем.г«дм.е мрмЈеме маЈоеу миглм

иевдогт, апЈи му Је ригвомадада 
иомутила сии|с<-т ц.ег<<ау.

Нсми лла Лоа ДоАмм, аода (Адпа руев* 
нпгдоиицл. ТргЛа« Је ХиниАад да ет>им 
н* нра, ернгии. па да со поирагтм стжро 
доЛпп нри,иие моДју иашим омиетрамим 
Лраћом. II* ва|> ,>>алча«м мигр«п»ли)с«ом 
абору ианивгс-томала <-е плогм ериеаа. А 
оиа, аа» со буд« олАидми ■ 6ржд.ав« 
и.гг.<мала. миКике пи моеи нрмЛаамтм 
СрЛмма у, ,е». ммЈи гу у ирн,мдоети нмадм. 
Ворб* ћ« |аи«<>им иммтм успЈех*.

Задатиа је <аију нригиеЕаМвх оиииаа 
иаше „моетраив Л,,и1>в, дм е« алом« свих 
унут|>«1нп.и< сиоЈих гитницм. то да мгвуое 
мврод саоЈ „од јолиу аастаау, и сгтмму на

|а се брпмми оиаемостмма, моје гроае срииком 
лр. д I мар»<у- Треба радмте удружомим емагом

_ — и.аажаадж ■<>*/> ЖЖлаИ Г мижв и млнттра, имаво мсто, вао м|т<> 
раде угар. ам 1’умунм. Срмсжи ће гдае 
одЈоимутн у етуаиом самЈету мото омаио, 
аим .е м више, мао и румунеки. Румунн 
внслуЈу »а ок«»ЈЈГ .датммеиу раеу,- в ла 
1ит« мо бм м Србм то ието уаинидн нм 
своЈу елоиоиеку рмеу. И стаар угмрсних 
Срба, »г мож« битм мала и беамачиЈхв, 
иад сг »м» д»аоде у еодмдарвоет са онштим 
слнаонгиим интересимв. У то) содвдармпсти 
лежи >•>>*< ■* сааии ноЈедими сдовсмсио
плгмг. * бсл м.о. иарвано, д* Је омо евиаи 
4И себс слмбо. За то иеирајатехи иашн а 
гдед.* д» ту муте а рааЈу.

Мн »а нр. аојн читммо д»сга руеиих 
>м<-гиии, нмЈоемо у иосжедв.о армЈомо иамшли 
ни >м ЈАДмм динме иа ириЈоив угмрсиих С|»)а. 
Русаи лмстовм мо добмјаЈу обмввЈшитг аа 
ноноеролно. магоах вадо ми српсиах лмстолм, 
мјм ил стржимх. Кад Румуни св смоЈмм 
донигниа и бр»шу|>ам* иадаао мЈеста у 
•Ј>амиусаоЈ штаммм, а* што ао Лм Срба 
еиоЈе м*тм.г и иоаохе иалагадм у русжнм 
дигтоамиаУ Кад Румужа мммју одаажмпгта.

жртие, мм аар Срби, ао1а су мх маучиди 
том мижртвиаам.у, да ааоетаиу маа м.мкУ 
Вса ЖЈГГааи м муао мо м»жо оо брмм, тм 
мм »дбрам1гги иародма отаар.

Тробм дамде радити, јер радемпма 
и В»г мимилке.

Д 0 п и с и.

(Б....а, Ниашмћ, 1О |ума 1894. — Чо. ах 
да «» другм мише. а им» што, ми мо »<о, 
сваа се бааа своЈим писд«м, м требл, ио 
аелмм јвауа ,о укутати оводиао доба. Ј»ш 
с нрихгћа 1892 гос бмо ,о нрира^ги и ,д 
сам мут, аиЈи воже 11ммша1> о мором пр< ао 
Иодгорице м Цетижа; мди у самом враЈу моа.* 
ммшициог нромриЈгчид* ,о нримлаиа гттоји 
ћмк се аодл ма Сламог, Круица а Горм.ег 
ииха | ж»Ја ги( в.е аоде шахо ма диљм и,,ај 
те ао аоае Сдиажо. То Је бмла уЈедж м 
еаорипма* граммца млше Држаае са Тур- 
еаом, * меиад и Зето са Захумоиом.

На т«ј мревлацм аоЈа о« ломо Нри 
Јосии, до оаах дама аоаааи Је држа* ма 
еаела. н то еамо од дама, аад со ожаЈ гут 
оаудиЈен »сЈевао и иочоо градити | м нрпје 
Тогм, тудвЈсм ммЈо мм бмди миигтм до м,и|.и- 
а«вв, чебгм.« и пептт« грабовиио е Јелмо 
отрамо. м о друге, аода м бариаиди тре- 
иом и гри.ои обригло иод.о. Килоаи нут 
дишао )о иа НриЈеому одимуд чебежем и 
аршииа, а одоауд модигмутмм иаеамии до

сма, у м | до|>в ипаа ааж* у воЈн Оило дао да упрсто 
и ди номожото утоаарага м угаирити ире- 
даиаа. Чмтмо еам своро да го дипршии 
пеаа мост ма Ируту, те ео броЈи у наЈам> ,е. 
иолматс По величиим луаа, * чуЈмо сам 
Јом, у |>отмв.етау аа мос мм Дриии »ид 
иишоградвј на омда у мам,о} драхжаи аним 
мос и* Даиадиа,раду, ииЈи Јо смидаи ди < ад 
■*<> иаше девет« чудо. Сад ће ••■ оствт* 
ваи у ирмсјомну Јер ови ивнЈох дама бш, 
23 мија иостава со тгмед. мисту н* Ирм- 
(есим, моЈм ћо ааао чуЈомо, ммати иргио 
лми,о етотиие метара дужиио, „одигиут нв 
18 ћемера (аодтова), оа „о 20 метара 
висиио. И иао ммо смо очсвмдцм, мваиа 
драеааи имЈо ушла у бриЈ иригмоЕоиих а

Логасггвом унжпређвиих држава, иемамо 
ии уетаии. па буцотених дебата, и цсро 
моммЈа. ади ио чуЈо се ап да умарсио од 
гдади, ав д^ емо про годм, ммтм мам „ра. 
Јети лржааан бамирототао, мо иио Смро 
машмм иаЕемици маииииута трнм.м Још од 
Косова, уирли очи у оног* Вогои мам 
дптог човЈеи* мод Лоићсмом — па <и ваао 
риагода »во мадо што диЈсм«, ми аедмм« 
добро Јв. До ми ев мо реимо : е аииш ти 
лрагоинћу диЈемо и ми диаги, доЛр<> ијм 
руку ии срце: лммигли иашо лржлии« 

доЈучсрашжв. цв в*Ни »ао што динас 
аилиш, м лар т» ииЈе д-< се м поаачулиш, 
и аад амаш а* идрам&си* мДна лао ииЈп 
носЈскамад*.

Каио раиох 23 м*Ј* нишмо |е од„и,м 
ирсСЈедмии Држааиог СаиЈета гоен. Вож« 
11гтр»иић у нратн.м г. ВоЈаодо Цернвићп 
мр-гмог чипоинмштаа м доста гриђаиа „* 
ЦриЈосну. Обувди св лаа споштенииа: 
»алдмржто& имшицки г. Иорђс Мила„иа:1|. 
и г. ШЕепи Мжртмиоммћ. и иа ЈедноЈ трнс 
аици >.саетади аодмцу мад прмом пун«м 
рочеиига миста. Гнси. Бижи уае она, Л 
,ч>> м&амм иамеи темо&ап. пимидаи со Г>.

ет<> ув ааеед« уеедаае Ирено ха&адг гост
и радмеаа Не трсба ии да мричам, ли 
томс&жц шаиом м*мод*оидора поалаћси. то 
оу обичие стеера, ио подуаимач оае гра 
^самме иоаматм иам Вонеа. Милош ЛеиетмЕ, 
ниуиил је чоту цајоду, сио еаммх ааип 
лииемо — и«ид.и>,и, * Г»сиодмм Вожо ун<. 
дип од три мвЈбдмака бата&оиа но 3—400 
воЈиива и нрмдао батил „о |едну чоту 
стилиих радамаа. О, самп кад доћего 
другм трећм лм дам. иолиаа иамЈсиа? 
Отишао сам Јучс, м м*Е«к 1Г> тсмсд.лца 
одмгиутмж иамад ием&е еа „п Јелном 
трн арсте аамема; и ваио мемиар обоћаал, 
д<> И|>а|а млмнеко, мјегеца бићс смнх 18 
Есмара аамучеми. Т<> се баш м <же рс!.м 
Јумичкп раджа! И што Је јпи, тиши гм тс 
стрмне им* со аићоти строгм падл«р, с 
Једие еграма онробамоет Мм.пнмеиа. е лруго 
„вжмжорсао асжуетао г. Мараа 'Вуажаоаића 
м но арху добра и»&а Гогм. Вож*. Див»та 
глолатм, и ме млм,ери<> нриаатми би чоаЈеа 
жамоа аа мгги аруго «д митормада дл 
номогие, о тм магледа — е у ствари е |еет — 
аа» Једм* моба браотвеимчаа а»Ју орати 
поаЈеав* с* еианог враЈа.

Иааад меаидино годнна, над се едаху 
иижим.сии да бажеже лимиЈу <>и«га „ути. 
Једна и)»*ше диЈооом обатом Зетс. а* мсмод 
Оетрога м проао Идамнимцо, онпдо Слин&а 
иоиод Олрммића д* ое пр«и«до мпотп нроао 
Грачамнц« иод ТребЈоло, а оаа) нако и еад 
мде од ОрЈе Луно нрее„ Вогетика а < ту 
Аиие ма КриЈеспу. ВриЈодм аабмЈкежмтц ае 
ецицаи атго »жжтмм. Кеио амате у мее не 
б|сшо аи ноламе далас имамо етручжаиа, 
ии глаеади аггажнамах аа Јнаие првпмржо 
о пеаво ааачаЈеои нодуасћу. Но Гоеиодар 
иаш воЈм се етара о саему гато ое тече 
срсће м минрстим сеогм нарола, н иород 
сжвЈета гног ужег аругн чнноеиика, ониио 
аиачнјмо нодуаотме илмиги иа оцјому и ирод 
тири мруг, ргцмми мо аааиачмо ио виЈом ири 
лиапм ужгред. мди »тодо Ом ницрнм и ми.«№с 
— иаао би смо ми ронлм <— нроогог* „уае. 
У ЈодиоЈ тамаоЈ „рмлици чуо сам м Је ђе 
внЈвода II. Нуногмћ, вао ааступмгао мита.е- 
м.о <>в« маридмо страмве и гоаирашо у 
ирмлог лмјеао диииЈо наии би иут »бмшао 
Слма&с па иом би и иоду&м био, еами да 
не мдо прсжо Јоаорм. Госмоднр га уаЈора 
ааше наао се н ироао јеаер* миже ирсно 
етм са нмсоамм моетои и наснном, а аоЈно- 
да иао да иема аЈеро аа оетаароше тжавог 
чудовашга, у шждм рочо: II* иона оо ма

ЈНСТ4К .ЈЖЧ 11Р1КН(1И1К.-

0 ЗНАЧАЈУ И ЗАДАТКУ СТРЕААЧ- 
ИИХ ДРУЖИНА

У Кра&еанпи Србији моетоје етрјо- 
&ачм« дружмае, чнјм еамеа ииа саоЈ оргаи 
„СтрЈо&ачвм Гдасмаа," у нимо мааааами 
е&одећ« аажми иредааам,а о аиачаЈу м аа- 
джтжу тмЈех дружмиа;

У еиаичном еаијоту нојаа* меи* 
оодутаог мара, д аетафмЈа ааи ааауЈ«, д* 
га иам* иа у иоджтачаом живиту марода. 
Јер аад еу мосде|е арааамк оумоба дода 
амди угоиори мнра. ба,о еу т<> гамо Јачо 
смромс аа моас валаде м араааиЈе воЈнс. 
Смжнад. ■ у еааном аремему, нодада го 
борба в* опетааан, ио(у Је саана држаав 
ехваћала, „* и оруж|*м туммчила, са еног* 
■ародоиосног гдодамгга. Па м димае се, см 
аатегмутом каапаом н сург*жино>нћу. мотри 
ва сааав аораа ибладикм* « да&мих оусЈода . 
и, ааа да Још мвгд>а ииЈе Луиму« рат, инаж 
Је Јеерона дамас оружани догир, снремим 
да аауаие еаавн сно) удЈед у р|ошиннм.у 
еаормнх аитеа>а. Мдеадмо питнм.е о оиштем 
рнниружмжу агтаће, ие сваам мичнм, )«ш 
маого вЈенова сам« аао сиромн* алиигао 
ЧоиЈечжметаа, Јор моаад«аод.сми аахтЈснм 
правдо прома „оЈсдииим мародима и рааанЈ 
вародниосмог осЈоћан.*, с Јслио гтрнис, 
трваиаћо а*д<>а«&омн» у оружанои итннру. 
да прахом и одианм м,а»Ју|о ниЛЈелу Ираадм, 
— а, о друге етраме, моинрандама ,рнм 
вмт носи прохтЈеви нао и мо&а аа »драхажг

п«гт«Јгћо> тн.« умиЈсћс иет* еродетва у 
борбу, ди млржи нрмно Јачсга. Јаемо |« 
данлс, ди <• мирт ии гномсиа псма, интм 
га можо Лигм. И ха&е ћо сс лржаиг иатм- 
цвти, виЈа ћ« мматм би&о »ружЈг и уда- 
гаће аматаи дм<> држ«пм«1м г.уеета «е »др 
ЖИИПМ.Г мпЈгие •> м.<*но гтручимЈе усмарша 
ашае аа ратму гдужбу.

11е ммричеаа, да ,о м иросаЈета еажам 
чеиидац > пнстмаежу нар«л<>иогинх цмд.оаа, 
и Ннагм I амик је, аи циЈсло, 1фамо, над 
,о ргаи«, ди еу „.гмичии учм,оа.и ирино- 
могдм у|>-лми.гм>у 11>гмжч*о, Јер »рогаЈстмем 
дучем мрммргми ее лгм&мнгте убцЈмцЈ гмаам 
и удива ео <>ду ,пгвдгм.с и еаи,ест у Лпрбм 
иавјежбамим ратмиау; нли Јс ието тмни 
иоосиорнм еамт. да јс м.смачва еасарна 
гтвормд* п|>аваа.<-иг чслни-Лорце И ераицуа 
1'Јср. уб,сћс„ у мнжност ладатаа. ио)и аршм 
аоЈиа гдукба, трежмо је. да еоЈиа обаасаа 
у насарни граЈг ног голима. (»тоћа таао 
обрааоаатм догмом« ма&имо иаа,ежбаних м 
дмгциилннннанмх борлнм. Ну ул то Јои, јо 
|едам арли нажмм чмммлам у м.гиачн«м ив 
роду, н«Ји |г мм»ги динрнмии. да |е жс- 
мачма аијгна етемла гдпга м дн оу ее осаЈе 
дичилм аи<> идлмчии Лорца. К.ахоаг егре- 
аачаг днужииг, моЈе су Јаао раемростра 
ааеие и омнд.сме, »|>ми«м«глв еу, д* м.е 
мачав моЈмим Лудг аддичам гтро&ац, и тами 
гу НиМОГЛО <>еТМ*реМ.у М.ОМПЧИОГ Јодмнствн. 
.1гр. г»о„од». мсаа аоЈмми иаучи у нигнрни 
миЈтачимЈе ,ићм,а<- » мишап, •>„ ће ,а Лрд» 
и мабирипи,и. м*Д »л илгармг илићс. ■ ме 
Луд<> ммао „рмлмие, ,*м гг > иЈкштммм 
егалнн нЈежЛа. А моћо нлм би,и иее»лматм | 
■етииа, «а г» ммого нолаиге, дн воЈмма Луда

вал.ип« илвјожЛаа у гтилмом га|)аи.у еа 
ралнмх идетоЈаа.и, и лн у томо раду уираео 
м ложм саи жадатаи ајежбажа реаграигга 
м народме моЈене. иоЈ* се одржаааЈу у 
нраћим ромоаима сааао гиднме.

Ки,оеам иетмма воЈмичви иЛрлнивнп, 
алн тон ммеднм да сммЈем тврдити мстииу: 
ди ге гаа аоЈнмчаа жмвот и и Јмо обрм> о- 
ВВМ.О гнршује шти ЈегмиЈвм •■пиЈнавам.ом 
ратма службе м а|оиггммим диброгм « гтпл- 
могм г*ћам.а. Но идмисм ии0,одо ина еиЈеиа, 
ноја, млЛацуЈућн <нт« еишо мотаиа, мо водм 
ујОХМи м рачуме ауда иадаЈу жеии. 1н 
рал-шјншг^ со тралан. да штм мнжг мотава 
аромаотм мету л*п|у. хи еаан амотаа 
ма^о еоију жртму, и нида Јача оамоаоуа- 
дам.0 у борц* »рнм иораи на ноб,оди —, 
а ионриЈитеку. м инЈодут«ид.гчн|ем. нломс 
дух м енаг*. ил (а му д->бр-> ••мншд.ени 
хитци рсшатају Лмрачне редиио <>дм|ериги 
расго|нм.а, отнир |о иоћнном ноЈних <л а 
ргшмма , алн лнмгн мриЈедмеег <> ивдммш 
мест снп,е Друге — иушме. м, га меумдм* 
м.ом у и.сиу ва&и„м>-т. )М|«ти стмлио м 
одлмчми га1>ати, »•• Јл лрии м наЈаећа »длмии 
сааа«, борпв.

II« иошто држани мн,о мплри да 
гиућ« етмгмп •• учинм м|Срг ла мопронили« 
ус*авр1нниап.л у нЈсштмнн г«),ам.н. родод-у. 
Л&г ,о иншло „нчима, да »раггвио држмим I 
у ,,»м«ћ у оЛрнлнемД), ,о с,рд.ачве дружмно I 
га таналм •»лтатиом К«сх.г нипги Јасм« ће I 
Лиги. •>.< м«лиил гу мажм«<ти етред.ачмг • 
др«жмнг у )ћгмачн«), Н1ааиир|'кп| м дру, «м , 
Лржхвмм«, , |,Г Н ИнЈмм НК.ОЛ« хнеирми

нм« иишс ирсеснц ди >-а«| нрамн лм.д« 
тмн ннгтмаин«.

Бациншн смии Једнн иигдсд ме ившо 
придинс, гл,о је ни,ма ибнвоаа »грамачона 
ма 2 годмнс ш> лаиоиу, а у стаарн ео, 
лЛог <пгсдм.с, мл иадржн нн нума гиднин ; 
гдЈо ааипи орилиаЈе и нетомЈееечаро еа 
гараћгмпм рон«м, — „ама ћо тон тида 
млЛити НмачаЈ н ,ндат«н етре*ачвмх дру- 
жммн у оаи, емоЈиЈ аслмчнмм.

И машм род<>д.уб» мрсгиуше, да стаа 
ра|у м м»д наг етрс&ачне дружммо са маро- 
читмм „атриогоамм ладагвии. Г>р«, дружн 
ма мораетао ,е марочмт« мд пис-аод, 
машега ратомаша, н Сааоа ЛроЈа д» 
тиниамж дргжима мо емема араЈеааиа ци 
отацбаае. Сее <>►* друакмме вма|у ■• 
аадатав наи м маш* нашаа дружана ј 
шнрс л гаагу|у етрсд.ачну вЈеаггмму. но 
с« нодиже и Јмчм смага лем*д.оее одбраме.

Кодма« ,с гед јмомм дружимоам еада 
таи, ннаа имвмо д»ета ие«баа|гттеив с.ан 
јети. ипЈи мнсди, дн Је т« Јсдми дамгуАмца 
I, да баи, а.ои« члаиини исће, исћнлом бар, 
мсналмти ни Јсдио мугане. неде отаџбина 
нолпис мм >ужмоот.

Јсгг „отмма, гисаод«, да чламиаа 
лружингк« нм.аиао и гноЈс лично аадпвоа- 
стн« у ијемггини ги1>аи.н , хлм Јо оми тје 
гни гниичини г« нрмимм м сгкарним дру 
жмисанм амдитмом. Ја м ла&е „дом „ твр 
днм, л« јо т<> лн',н« лид»но&стаи ааравте 
р><|, оллиан нишгг мароди , Јср мим Јс гнима 
•нбро ммимито, до гу нпшн гтлрм чимгталп 
имтгмгае утинмици у ,*ћ«жу ммшннм. у 
•'.амим.у аамема с ричсма м имтешном сннна- 
о.у II ,.мс на,< <дмс м|сгма даЈ, ммм млоЛид>нм 
лиаалм. нчно Ји аис»аи цм|сн.ем < нЈпмгммм 
гаћчлћм у имганм мд ма)огариЈи1 нрсмсм*



чииж ГосоолАру ■ тудикА II« вид всдвкс
МОЛО Д«ћУ< ТО МОН|1И,у м-.ет И ЦЈГТ. ---- ро
цммо Тп ћсм< МВЧИП.ОТ м»ст тард и аамсм 
нсћо иии ,евсро »охи,ет, оми марод у 
Пиам1ићо амжћо «вл |о мопт м«аривен, • 
оаи то одоиул долиаи Ни»1ићу чућо од 
арчмлра иа Боготићо идм у Ст»бацу, пи 
можо обрнути мреио Нланмницо! То |е 
иадчаад« омшти сми,ех, и аимисдиге* Бао 
пјгт, оао иедиим моит. вди аода мккрида 
сае, и оиди а,то онодо стирим муесм, в»,и 
|в маридм аимит« )«чи Мкраоаа Ширииа и 
Дубр >аичаих аираина! И ааиста ми и<>|и 
ми|осм» г»лемо асмил.- мродваиаи ми гдсда 
дм асдиио радоае и вдидјгмгг, бпћо мам 
особие« аадо»«л.стао мриЈећм мрса« ,еае»а 
мостом и иасином лилиис од мл.аде а ћ” 
иал и лаи)с, мотара. Л то жо д«жмаи. 
аилЈећ-' ово )есомм, спм« мам б«же да) 
алраВло и дидовоАСТао Госмодару, «а 
Л«му и у нлролу

Цптии.и ћо овог л.ста да сс уариеи дао 
рои Насл»адмииоамм — био му срсћап боже 
•••’ Иолгирица моарсћо грађо1ко шапде, а

граћсжо моетв аа Пријееми ма тоа 
) оо журио смрома аа темеа. имишаиае

■иаћ? И имет п»иавл.вмо; Божс иам
..г-»дв и аадоао&ств« Г<<<ик>дару!

Кодиа« доаиатха аохвач у еао ира,сао 
Нившићу бдижо, сиа жстима лв,в дмЈсми и 
обидмти мриаор. .1»ач и шхиа« сдаб<< — 
храви (с иа миси«, циЈемн. мос« 20—25 
и«вч. аидо. Нидмичири мо 80 м«ач. и по 
оиорам дисви«, и да иис вопе.ш Бог. д« 
другс придмве

Км>ми(ввмост. умЈетмост и просвјета.

(1 СтЈвпан Буаолић.1 Пр»ммо медјол«- 
умр« |о у Задру Стјоман Буе»д.<ћ, п«диати 
дадмитимсни кЈосиин, <>г»бит» иа мри<<ги 
доба буђсжи мвродие еви)оети у Дадмицига. 
То могоае мЈесмо, иоћим«м мровслсмо и 
итадИЈннсикг. »мгамна« )е у Зждру г. 1871 
мод мпед»п«м „Бог, 1’ол и СвиЈст.* Их оис 
со иигаго наЈбо&о внли, иаааи |е братопл 
л.убаа емлЈада Србо и Хриате у омо доба.

Сцб и Х|*мт гл|» гт«иу|». 
Мј-ги* и идоми.
Д»иевииа иа4а ту Ја 
II гтаа иАиуОма I

Тиво олговири у «)сгми : „Каип мм,а 
Домоапми ?“ 8ио |О олушеахои Сдоввхиц. 
идв 6«л>о Југосдоиои, то се веоолн« и 
сваиом« лобру срисимме. Тиио иид ее у 
Шабсвиау отаириди срмсаи осаоааа та»ди 
ЛЈааоЈачиа, аилужбиик Котра Коаачеиићи, 
вдатио) уаи«иемв »иродиог л»бр«таора 
всп|евво )о иеводиао жигмцд. мсћу виЈммм

Ј»р |а Нетар срмгва лика.
ДТвваЈхааам. Срииижам,
<>«л Аи)«дог [Н«5«н»и
■• врега)«тг двге жржм-

Ива ове абнмие и л«л>о )о п|евао, 
мони)иим1е мропплећи ; таао )о мрсаео IV. 
вмигу Кмоидо Киргиди,оио, Лормлитоаа 
„'Бааа е !>аавида,* Фо<маодоае ,1 ребоие,* 
аашо Моиаоив,сми,сх мЈесииа, и иекодиао 
триголм,а Лдомкгрији и МоитиЈа. У пис&ол 
и.с л«бп преаодио )е Дамтеову „Божимотиоиу 
Комодију,* ма и»м је ралу и умро.

Лаиа му цриа аомл.а>

■ Ноао И&МГО.1 Примиди емо ми мрииаа 
САОЛСћО НОИС ИМаМГ« 1

Српсма Сиитаиса. ианиеао К. Ми- 
I депоапћ. Ним», мрии мишии м|тиммари)и 

Ж. Рилоаинммићи, 1804. Ци|ома I дииар 
м 20 мари.

Зи оточостоо и иародиоотк! Трп гта
| тим ММ1ИИТСН« ма 1Н»д<арпна Мписдомпи.
, Отт. Едшп. Миисдопсцт. С»омн 11оч«тм»шв 

ма Вр. II Смиркпви. 1804.
Л11ђоап1«сће ипб тогшамНс Оепкша)ог.

; Уом У1б - Уп1г||<< УикааоИб, К. К. Рго 
(<*аа«г )м Сигхо(а. Нсрпга! — Лћбгаск ииа

| и-1аа«>мас(>и111(гћо М11<ћс(1мпксп иш» И»ам(оп 
ип»1 <(сг 11сг<-г-киг1ма, II Иам<1, 1894. 1У1оп,

, 1894. Ии Соиипјаа(оп ћс! СаН Осг«1<1'а 
| Ноћм.

Вдтћ1а1г1то СШсг (а ргоа!иаи 1 а*Јаа

а«аК ха ћибиСипаћ РНКакапо к „(Иааа 
огсссмтви* 1х<1и|о иге4м(а(то „(т1иаи Ног*

Ј сс<«тса". Моа(иг, <(ак«п> I пик1абош „О1ааа 
[ Негсскмтса.” 1893.

Ми ии)асм« иивад спомоиуди „О1иа 
1 Ногоекотои.'- што у Мостжру иааааи, мримди 
, иао^ои чеот« а<ианжл>о« ао басмо ап дамас.
’ да оау ажагу. ао жога ироштаммаат, мо 
- пропмртчи ааларсаи вжимоаии дист , 1акга.**
, Уаоди еи» )о у руао и сдучаЈио отоориди 
| ив .П<*гдаа)с 11,“ иојо оваио иочви*« I 

,На1ско ћ1 паа оЈтс1о, ка<1 ћ! а(а1( пати 
’ 4Ја1Ј I оп(д|>-а(( ато а робс(ки. ри <1о 

<1имиа, ка<1и ( кик« Јс робс1и агћак« рго- 
пакип<1и |хти<1ја(| атоЈе сгпе швиотто па 

• 11и1каии. Ргтс ц)сс1пе робоСке 1 дап)о<кг 
п»>1ст« маЈтебоп) а(кигп»а6а (гаНи Јое о 
<1ића аоћ<1м№ Кстац)(до. о<1 коЈ1ћ р«4(м)е 

I агћвки ргори^ипба, и (о Је па|<,атп^)и. којп 
нпп> јс рот)тап(са сга,п> а1отогп хир(аж1а.“ 

Кроипитд« сж» чвтам.0. на <тги«рили 
ма 80 стрииицу, ма ио)о) <гг«)и

.Баг и(во еагирак! т1(сх<>*1 хиИЦЈаК 
иргачс »икоргом! и1ам (та1| п( мајтацјек 
пхгмкв) (анпо (<>(|ок тсКкит« агКакотс 
)ипакп МИоец, Ј(« )с ма ћи|П«и> р«>Кв К« 
вотц иагогК« в1|п»ка с<га Мпги(ж •' ХатЈс 
гитиК аи ти, а11 м(ан хиаК, а(а ти хатјс 
гатаји, I хив(о гои хди>|огатмЈп ј )сг М11»м »<• 
1>1)аас и («м>о рм#1с|(п п(кикат Јиммк. |.мк» 
Јс ћ||» цјсти оћТ* »о(ит)т1<>м 1 |1И|||»^и<><и 
сага Миги(а пи (тг<1«Ј тјеК < 1а ргстмгс, ко<) 
м1Је 4)е<1( сиг о( оапЈмо п ц)ск»т» 1пкм»а(ти 
( мсроч(сц)п. Тик»т*> ЈмпабГто пЛ1п1(| бо ( 
(епи. То п(Јо ,нмиб(то, пијсо ро<(1а кмкит I 
аипа*.

Нијсгмо диао мрсврћиди, иди нада ее 
оаиво гоаори о мр«шдости, шти со мгћ« 1 
гоаорита « еилимнаоетм I И )«.<•» храитгви 
аи>ижси«и дист, аоја уређуЈо Још таЈими 
Матиао Дадиагимсже, о оаимвм, ,сди») стаи 
ри води „1ти па<1о <1и бо ао (и кп|Шси га4( . 
НК пв аито ро Коап(- пи<о , ро >1ги#(в> 
ћггл(ак(и> кга,ст1та.“ .Ми бием« еимо хтЈели . 
амаги, ли да ,« урсдимж „1акг«“ прочитао 
ово М1И« мромиручи ? Т. 1

НЛРОДНЛ 11РИВРКДЛ.

Упуство аа суабијамм „пороноспоре - 
<И» „Тожава-.)

(Оарметаад

Лох и кпкп грглч лоау прскчт!
Иа имога; гат« смо рвми,е ремди е 

л)с,стау и ввлатму жомова ао)и ее унмтроб 
д.алију да суаби,ип.с мор«иооиорс, иидааи : 
ди доау троби мрсиити при,о по мгто се 
иааави амацв бодости оииае и беа обаираиа

то, ла ди ће бодести бити иди ио, ,ор оо 
бдаговремепмм прскпмсм смречааа с.ваво 
рихаи,ижс бмдссти. Омажвн.ем оо доапидо, 
лл сЈоие ||прмпм<*пмримп мочиам кдмјати 
«д почетжа Ми,а ма д» ира,а Јума, мпо 
аааивв «д вдимо у омште а од вдаго у 
иаалуху и т»<1д«то моегбице. Прома томе, 
утарћоим |и димас, ли мра« мрсааже тро- 
ба ивирМ1вти мрол циетиже доао, иди 
исмисролн« «осд.е цв)етаи.и, дииде у иро 
ноиу ол 10 Ма,и до мрио иолиииис Јуив.

Као мпч> ,«д««м асћ реиосмо, мрво 
мреиаж« уреби »лпритти Оев обаира имади 
бодвети иди ис « то. иао ,о в иаио могуће, 
до ара)а Ма,а.

Лругм мрснаи.г тргби идаршати 3 ло 
5 мол,елд> цисл.о мрио<а. Дм д« ћо оо лруга 
мрска|м> иавршити ав оии) враћм иди дужи 
р«в аависи »д цогоде.

Трсћо мрсна1Хс трсбп «аарм1»ти 40 
дииа ПОСД.С друг»га и иа,дал>е ло ночетиа 
Лагуоти, жав« би се дишћс списд«, да ме 
»мадие мрв,е аремеии.

Лио сио ввиогрид у агодмо врмјемо 
моиреажди. и мио см<> оамо нреиаже маж 
л>аво иааршиди могу даи мрсаа>ха бити 
оисииж жоаолти. *,

При мрсаижу вииограда трсба добр« 
имити иа уму ои» ито ћемо оал иадожити :

• ) Преаажс ис трсба ни иод шго 
вршити прсд аишу иди иомосродмо посл.с 
вигае, лов |с дам!ћс ,ош идижпо ; мсто тиио. 
прсваи>о «е треба вршити мод |и «сб» 
обдачно и МООЛ.С росс :

б, Аао имм росе иди иио )е мидида 
аиша, трсба сачсиати д«и оо еио дишћо 
осутми ма тои онла прсаати ;

а, Нл,б«д.о ,е. да со «ргаап*г иаарши 
-*м 10 '•лсожи мри)с мпдие, « ол 4

м» м»л«с мм л» мрааи , иди м«жс со ирдо 
вормеип рааитм и «рси» пи,едога дана. 
смм« аио сунцо ио псчг )аим ;

г) Пи|б«л.« ћсм>. рсаудгит миотићи, 
иао бдига еупчаип тимдота убри« мсуши 
аи«л.ицг б«рл»исис ч»рбс аоје су по жишћу 
нопмдс, |ср ћс мдави аимси, у томс сду 
чи)у, м«ћм ира« лугч* ли мрши бдиготаирио 
Л,С)«ТИ<> )•

д) Лм» у ск»ро, нос&е оарм1о«игв 
ирсна&а, малнс миши, иарочит« )>>чл, трсба 
идмаж пои .вити 11)>сиии>е доое. )ор ј« ивти 
»мрвт ГИ дишћп >иу б«рл>.исиу чомбу МЖ 
,« мсто »отиј<> игданп-вћ«и» *>л „Пероми 
<-м»рс.“

Ди би ммгди дити »лЈовора «а мнтаи.и : 
аии« трсбв «.ду мрсавти ? троби да момо- 
исм« ои<> игг« нде

Омитиии и»)о су учиииди иаучоии 
Л*уди д амедм« јс иосуим.иа», дв оЈсиие — 
сморс — ||гро»<1гп<<рино. пбвчи« мадл,у иа 
г«ри.у ст|>ииу догта. ту мр«ади)а)у в ура < 
сгу О0 У диет ма иа гии вриа исти 
ирираису н иа д.'жу стрииу дисти »родру. 
Н|отир раавгси с)0мис — оипрс — »о 
иаадуху пн аил иа*-тумм тих« ириЈем« »ила 
онс »ади)у иа ииадуха мм <«р&> стриму 
диети.

Ид »и«га иадиаи. да ,с доаожио и 
ии|иижии|о, ди со дишћс мргии са жог»ао 
г»ри>о «траи«, чим<> нжм ,с »псн« диити« 
»даашаи.

Даидг, лмау троба мрса.>ти одго. Дж 
Л«, пил, дишћг би <» игт« Л..д.г сичувим« 
»л риааи,ажа Пор«иоом»рпмх ихица, трсба 
б<>рд.*исва чорби, у ииду ии|<-итии,их ви 
пјхици лл иоври,с цм1еду горшу поиршииу 
дхшћа | иа чогм вилаои правидп: дд 
бирдоасау чорбу трсба н» доа« прсаати у 
шт» )и могућс смтма|нм вамАицлма.

Ллл.а. мри мрсиа&у ии1«>1рлди грсби 
д«бр« мааити на то ди аааии чомнт, и ма 
оиомо емааи диот, «о,и сс ииди, Лудо еи

гори.о отранс сасаим в што »отмуив|о 
мопреааи.

К« буле млдио, ла му амиограл було 
у сао,о арајемс пгто божо и игго потмуиајо 
»оировви, бићс богато награћои ирмом 
бербом.

Ирсколицг.
Ди Оа течмоот, ао,а со умотробжааа 

аа суаба,ам.о „Нороиооммре* л,о,ствовадв 
шт« сигурми,« н што потпуниЈе, во Оа 
тробадо нп горАој страни диота ла оотвио 
ии )«ли« мЈостанцс којо ивја иоврввсао 
умотребхеиом точмошћу. Ооо со иаж може 
моствћи оимо таио, аао со течмоот Оудо 
»рсвада по дишћу у ииду мајситивЈвх 
иамл.ица, и»,е ћс мала|ући на диог аао 
иамагдима, »оирити сву п>егову горжу мо 
аршхну иа н»,о, ћо « остати. Аво точаоот 
мреиимо у аруммим намл.ицама, омлл ћо се 
на,асћи м.си лио, у мдааовима сроаата ииа 
дишће, и тала ће асћи лио течмоста паети 
на асмл.у а гам« ноаиатаи лио остаћо ва 
дишћу. ла ги браии од „Нороиоопоро.*

Тсчиоетв ио,о со умотробжвавју вв 
суабн,а>вв „Порииоопоро," мвддвло и „Г»ор 
ловсив чорба.* мроввЈу со ии,бол.а в аа,- 

. даашс мом»ћу иарочитих смраав — прсвв 
дица. Д« гада )о ноиотрујисвао ироао 500 
раадачигнж мрсвадицв а сввиогв 00 лвив 

I (ав»в )оп> м ио исав иовв.
Свааа добрв прсвалаца, троба дв

I' нсмунн оиа гдаане услово :
I.) Да мрсаа точноет у тто сатии,им 

ИЖКД.ИЦВМВ I
2.) Да ос св гоом лвио ружујо и Аи 

е« рвловни, жо,н еа и>оме ралв, пгго млао 
• жаморава ;

8.) Да ,о, ионструвциЈа ив,о оуиашо 
сдожоиа. и ла оо потробио оправае што 
двкт« могу вааршвта, и

4.) Ди ое ка мроаажо доао што мам>о 
арсмема и шго мви.о точаооти утрошв.

тшгао, 
,о еу о|

Српсао можоправрелао лр 
бм ее евмо увЈоридц о томо, ао,о еу ирс 
авдиц.ч аа нашо »ридиао употроб*иа«(,в, 
»и ла те и преморучв иаганм можопра 
арелиицнма. ммбавидо ,о 0 рааижх орекв 
дици, ио,с оо смвтраЈу иао ви,бо&в.

Уморсдким иробвми, ао,о су вавршоио 
са оаим ирсаадицвма, утарћоио |о: да ,о 
«а,агодми|и »рсивдица, во,в ,о иааввав 
„СпооииЈв," аа м*ом долааи мрсиадвцв ив« 
двамв „Ауотра,в.“ а ноол*е ово додада 
Жввићоаа иггрцвжаа.

„Саеоми,а“ |о ма;аг«ли*(в *лв и вв, 
сиумл.« од глију сноро ло овлв оигрићсивх 
мрсиидици. „Аустри)а“ ,о тааоћ« врдо вго- 
днв и ета,е свмо половаиу овога вгго 
аСнооивјв.* Живнћовв гатрпахав >о жа)|ев 
тмвнЈв ол оваж трију. ио'|о ми

К« Хићо ___ . .
си ао|ои ааоага лв рвлв а л)очво'од 12 ло 
14 годимв вди и жоив. томо проооручу,вио
„Сввовију."

Ко жоли лв ивбава )овтааи,у и арло 
добру мрсквдицу иди мо таао вгодву вво 
*ито ,о „Сиооивјв," томо мреворучуЈемо 
„Ауотрн,у.“

И ии »ооЈветму, »иоме. иоја воаав 
ерествви ли нвбавв сиупЈву »режвджцт, 
»рон»ручу,см<> . Жиоићеиу* кгтрцвжиу, ао,в 
ардо лобр<» превв, само ,о рвл ов &ом 
мадо тежи и ааморввЈи.

На аааршотву ла ваиомоиомо ЈОШ в 
то: иодиво ,о точиоотм потребао ав ,ОАИО 
»реавшс и еи ,слиу иотину виаоградж.

По иаа,еигта|има отрвиах ааиогралврв, 
но|и своје вииограле ооа воаодиио голнив 
мроааЈу „Кордивоиом чорбом", тробв ов

до саиих иим1их ламв! Дов су се иагаи 
Јуиаци борида аремоаћлчаиа, опа еу > б»)у 
мроидижади :

• Пгтвоо ••!<. •• остжаа иугтв.
Па«о1 ■жцм.и ирчааает«.
За еио г» иа «<ивти мћу>*

У жеиидби Лум1ин<>во| мричж е«, ввио 
)о чиу<м тражио Јуииии, жо,и ћг иаарм>иг« 
усдово тошио, оа ла се лоби,о лЈовоЈиа, па
исли:

-’*• ДИ« I* /д*)1-—.,г» иеилу ед кдати |а«>ии.
сп«)*а-а| в»от прсгаа |аАуа/1<

м Војмоаић иа Вучмтраж, царсп 
у<ггр«,адио ,и вроа ирсгои ,абуиу. 

бо,свж питих и цриогорсииа ви 
«мАичга*(М>в иилааимо. лл еу (умоци ,иио 
цх,аииди ириЈодкост метава; ,«р м,есмл
аоди аа почетик О..рбе о нушиими :

.Све пуаош« еа Јелиега ГД»се,
Мжда влјв мечаи/ иа еуае.*

А лм братв Нолића, ио тражо Луси,е:

„Нек оадошг <Лл ии кодгии.
Л оОидла И)Жаа оСоаашж.
ОЦ)» муид«. огтаћа им вј-дт«.
Бего ииди, чуда года«ега>
Кг даа Оржта. два Псцака 
Негедаше ј тупсвоЈ е|<да)в 
До дм> А»ета. даа Туичваи «аида.
<>Оа Ората в»«<>» ПумоеиЈа,
ООе в<>ата. »Ла вар) ажтжр*.
<►«< ииа>, иогав иг маи-ше - 

И у б«абро,у лруги! прмм,ери мвди 
1ИМО мктирлу. ИИИО ,о у нишмх отири« 
мегминиа и,смггима гићим.а! А ми шихови 
иотомци. ио,и оо твжо рало иоиосамо жи

хоаим лЈсдима, аар псћемо поћи шихоаим 
иримјором ? Зар бисмо могди, ма«а,ућв с« 
аамплмом вултуром мокуштаа, у одмориим 
чиоовима «ам,пиити аимоми са рамсма бм 
ди,и;>евим домтама, а га)>а<ао у пишни га 
ћиАом аа аартдшвим стодом?! Но, « мпкада !

, А«» смо Помашмћов оој, аио смо Срби, ми 
ћомо се. лакас аашо ио иаалв, отарати со. 
да иитошаим агрима и гимиастиаом очвр 
сипмо иашу омдалииу и ла и,ожбап.см у 
ИИ1МИИ омромиио отарб>.пи очиредо и иа* 
вЈгжбимо борце. Даипс, вида со по Јоаропн 
витда,у обдаци муми муи>о м громоваио; 
Ламао, госмодо и брдћо, вад нам машм 
лушмаии нриЈоте мол)оаом ижгао »тжцбвив. 
00,8 |о И|>ил.у Ормсиом иагапаии; ланис 
ивм род<1»уб&е и смас етацбиме аап«аи,о 
да,у, лл аадамжом руа..м момогиомо Јж-<ли.с 
иашо аомил.сио сиаге, Са мротоотима Јиааим 
ми абороиими мадо со моетмжо, вио мо 
нодино и мишта, — |ор ио има аишо ОнЈоиети, 
оиоги )о м мриво, тиио ,о у овмм хумаиом 
вмЈсиу, внЈсау сдоболо и рапноириамости! 
Ади )о моосморни и та иетиии. да м м*м.а 
во)сиа, прожмапа ил«)ом аа но)у сс б»ри, 
и иав|ожбама у хдалиом и сталком гаБшау, 
■1ДИОСИ поб|олу. Смрсмајмо, давда, штм вигов , 
аил.жко иаи|ожбаииа Оораца, но)и ћо умшти 
сгити »а браиии слободо, ко|олу<нма» м«жо, 
ИИЛ.ДП, и сивдилати илдмоћношћу, иди ћс I 
и ои оиди сдавитн еиоЈс Пироис ц»б,оао, .

Иритеците, браћо. свм у »«моћ ов- ј 
дати.<>| лружини м да,то ,о, сиигс » м»ћи, 
ли усмјсшио иожс раднтп ми *м-гикрем.у 
еаога р<»д»лубви<<1 иидитиа, Л «на )<с мо* 
егмћи ево, иидатав. н« само л-< у < во)о 
чдимиас умрсти сио смосибме б<<рцс грала 
1<И1ма. ио ,о| |о и дужмоот ) ла у оиолмим

содвии водиже стрсАичас лружимс, гд,с ! 
би еи и саи оол.аца ихв|ожбади ав добро 
б«рцс. Зв то |о и потробмо, ди дружима 
модажо грудобраис. ди дадо мушио и муии 
ци,у. иед|1жала,ућм <> своио тр<миау, бар аа 
иов« ври|омс, сгрс.«*ачиг дружммо. А аа тж, 
цид. треби оал«шн*<.ј дружкми довоаио 
иитсри,адмих сродстави, ми ди и«жо м , 
огтвирвти еве, и*диаи чилитии. Омж исћутим ; 
нема иишо ол шоот и иоиодии« чдимивм 
У граду 11ишу, ао,и бр»,и ии 20 хивадж | 
сгиноаиииа. и вим |о лружииа смуствди 1 
г>>лим1Н>и Ј дог оамо и • 0 дикирх м уаимуди 
уинсиимт ал иове члапоае I Фчиг, модоотоЈжи 
ииаиа (Ји1ин»г ,

Са гдслашта адриасгасног, ла |о Лол*о 
мровооти ( — 2 слта мсл,гд.«м и мрааииимм 
у ЧМСТОМ ммлуху ИМ ЛруМ1ТООМОМ Ож-рСЈИШТу ; 
ол где »шптж аитоп1«ог, елободпи «рм,омс 
проаостм у иатиивм.) Ои&ега г»ћ*а>в; м см 
1-дслишти чиотог ро (ол.убд.и, комоћм спојим 
КрИЈиГОМ — ИО|И И СИИОИ »рИЛОЖПИВу 
доноеи личиог аадовод.стви у друмггау 
чоотвтих «агрићнми — ли се усиир»1и и 
о,ача сиага аомажсио одбраио: ,асио ћо 
аам бити, штиааиа господо, ди су етрсл*ичио 
дружимо иорисио, пдомочитс н р»д»л.уЛивс 
угтимовс.

И иад оо ми ум»,омо. бсд рив.гаио 
•олиаи сгарогти, ди убра,ам» у чдамовп 
мо,одини| молитичаих мнртији. трижоћи и 
иамуи<у,ући ииши уетаиом аж,имчниа мриви. 
»иди |о свгти Аужиост гиижог 11ии>аи,о. 
боа раидиаи дм ди 1>с бвги Лорак иди н«, 
ди ов«,им иоаиагним »рмд->г.<м »Д <1 дииар« 
»пстаие чдаиом м овав<> родожубаис уетж 
моа«, уа,ор«и да и ои. лоброаожио, годитжг

леје ооог удог ив жртаовив гдаво а л>оашо 
Оулућмости сао,о отвцбии©. >’ иитвжу ро. 
л«вуб»а ие можо бвти ралдиап у годииамв 
староети вли у мод<>бмоети Оорца; ,ер „иоал 
гаили пооебицо учиии омпдиво, аодвио моавв. 
ма ћом« саи сиума учииати оиодиво, нолвво 
греба, и »вда ћо ииш иарод доисти цоотати 
м иићем в сроћаи, и иагав ћо отвпбива 
М..СТВТИ и уважсна и сиажив** — ии)топлв,в 
жс»в мишвв ормсиих срлвци !

Лио сим усмио, дв мам у «;>вћвм 
цртими ИВЛ01ЖЖМ аоатоет и нрвви аалвтвл 
отрежачаив дружиив, а вао евм иоарвауо 
вамм Р<>лол.убв»а срмв. «<и» ћо вво уиуаити 
у чдаиоио лруиггивно. ,а оам елободва да 
вам, у имо одборв, учвиам ,ош и ту иамомеиу, 
да ћо ово годние VII аемажево еаочвио 
гаћижг бити у вжш«, срсдаии, у аагаом 
горлом Нишу. Спрсмо. ио)и умравии одбор 
мимимаи лв уч<ин ии дочеа гостмЈу — 
отрсдаца ид цв|едо ившо домоаиио, мори,у 
битм доотојнс имони вишог и |рада Нвша, 
и»мс ћо с.в жулжом и в>убаапим срцон 
мохиевти еав мапга стредци, де овде —ћу 
брвтсаи н томди лочои*

И то ,е (одаи рвдхх вишо, си аогв 
со умрава друштвоии »брвтида иа вао, 
грвћамо нитко. ли јо, мритоииото у момоћ 
св«,им богитим учошћом иио чдаиоаи, иаао 
би оиа могда омрвадати »чсаиважа браће 
гтредици, а вашсм имоау мрабавити |ош а 
ноис ттвоиино!



ирво пргпж« (у ма|у) аж јвлиу иотижу. 
ажо рачуввио 1ООО чоиоти у мотици, ожо 
46 литарж илн сжоро ,одаи авов чорво. 
Зж лруго • трвНа нровап.«, трвби рвчуиатв 
и* ,елау мотижу иа,иам.о даа путв више 
джжло »а« 100 латар« жли 2 жиивж.

ДОИАКе В И » Е С Т И.

Ц • т и» •. 17 јуиж
(Насжвдииков рођви-даи.1 □<>■<> 

дом дииагаљсг дммж роНсљж Нх-гоиог 
Височапстпл Кљллм Данилл. снноН ,е 
мжшл илрога ржпо билж ажитлижми 
иовиНсиж, и у ирвом мржку »см,егл>еиж. 
У слаау оиог ДИ11И емноН Је друштио 
„Рорсиог Вијеицж** 11|>п|м*дпло у Зст 
ском Д"му сасчану аибиву, о ко,<>, 
Нгмо >• идуНсм броЈу низјсшткј допи- 
јетж. НослиЈо ове амбжмс ижрош ос до 
жжсио ржадлјегжли од исссд»сг иј< вмљж 
одушсжжеоч омдждвпе. — Джпжо је 
бмда у кжттдржлиој пркви мрхм|гре|скж 
слуисбж сж блжгодж реље >1. Прнеу-
тпи ,г бмо Височмиствеии, Диор ди • 
пдоматеко тијвло. држлими всликодо- 
стојинии м чииоиииттво у пупој иж 
ржди. ПоедмЈс бог«служсљи оуцжлп су 
тоооии, пред Диором јс сиприлж иојо- 
ии муаакж а ВБидоаа Височжнствж ирв 
иада су чсстжтжљж ио уобнчдЈеиомс цс- 
ремоинЈжлу.

(Свврт Кжриотоеа) учинилж јс 
вжјЈжчи утисаж ио сммјсм нжшпјсм 
Кругож> мж престовичкмјем. Г1<> нвјии- 
шој иирсдби > ацаа жжлости »дмжх 
су ее ажтаормлс ове минмотмрске ижн 
пелжрпје и Ведвког Судл и остаде су 
ажтвореме аж три дмнж. Тжко>>ер су 
бмди ирмкииутм ИСВИТИ у лашоЈ гиммж- 
амЈи. Нлегоио Ввоочансмио Госноджр 
вараиио је телегражом најиекрсииЈс 
сжучсшНг у иеликоЈ жждости аа исли- 
впЈем мужсм кико Госпођп Кмрно тжко 
г. ДмцмЈу ирссјсднику илжде у Плриа/, 
иојм су му (илгијем оутсм ииЈтоплијс 
аииадили иж љегппиЈсм иаемепмгмјем 
овјеНжЈимм.

Личие ■ијестм.) Њсгоаж СвЈетлост Кн-ал Петжр (СжржђорНеииН отму-
. ) Ј>^Р еу

Н»егоиогВпоо 
Иреетплоамсжслмнкж уа впико 

рждникж в гриНжнетиж уп сви- 
ј|сис муанкс.

(Мелржжкж) Ми иијвемо били гжчм» 
иаав,апгтеми о ивог»лишжем |>рестииимпггау 
жжадииои аи Оотрошио, светаовими. Осим 
Г. еердирж Рада Илжмемца бво ј« и г. 
Војводи 'Вуро ЦеровмК, иојн ,е иа НашиНм 
иод Оетрог етиеао уежед мархчпто иирелбе.

(Иа дЈввојачког иистмтутд) У 
суботу су се вааршнди гсдишљи испвтн 
у ДЈеиојжчкои Имствтуту сж нснитом 
ио муаике и пјевин.л. иж к«м оу иожо 
дмли арисуствоижтв Швховж Вмсочжн 
стаж ож Шежаиом СиЈстлости Кљпги- 
в»вц<>м Олгом Джиилоиом в Спојим Сии 
јетдом ДЈсцом; >• исчср су интомце бидс 
цозижме у двореку багату, оджжле су 
ое П>. С. Кљмгмљнцом Јслеиом > ко- 
анмж прогаетжле до БаЈпл. У псдЈсд.у 
је аосдиЈе джтургиЈс било бхжгодврсље 
у маститутекоЈ имнеди У 10*/» ситм 
■жиодвдж оу доћи Њиховм Височипстпж 
си СжијотлиЈсм Ка-жгиљмцжмж, и били 
су дочекжми цриогорском химном, ко}> 
Је ијсвжо хор дЈеиоЈмкж. Пк јс отпочс 
до чжтжм.е оипгодвгаљег успјехж иито 
ммжв. При евршетку јс Н>сгов« Висо 
чжпетпо влржлило СвоЈе ижјвмше жждо 
ио.хстиу мж успЈеху ижи« гкици Ничсл 
ииим и учмгел.ском особд.у. тико учс 
■иажмж, оиомсиуишљи их илсменитмЈсм 
ријечиии дж ее вжадж сЈсћжЈу бдкжепо* 
почншпс Цжрпце МжриЈе, који је оииј 
мпститут основадж, ТЖКО садашп.и Ци 
рице, коЈж гжсдиЈедм уздржжпжти, н нж 
поаан ЈБеговог Височжнстиж опет јс 
дЈеиоЈжчкв хор отнЈепио ру<*к>* днмму. 
чим ое свечанст ливршвдж. ПослиЈе су 
Н>ихова Вмеочапствж прсгдодждм мзло- 
жиие ручис ридоие, м милостиио нро- 
гоиорилж еа родител.пмж учсннцж. којп 
су ио љих ипа гржпинс бмли дошли. 
Међу учснинжмж смо иидЈеди н динје

г гаћсрнс г. КелсдиЈж. ипгдеекпг ггтнржи- 
, никж посдоиж. што лиолежује миом 
| нрилнком истикпутм.

РЛИЛИЧИТО.
I ------

<Кжпид димЈу мпрм > У фраинуско, 
се сада агитара «а магридму аамади, аоЈа 
ба спаЈа« српдоагмио море е атлаиеаим 
оагаиом те ге је еак устроЈадо аиеиинио 
Лј.уштио. аојс иаив ову идеју ибиетимити 
Иа ор.трама, што гв Је друштво иалало 
ралабире ег, да Ли алиад од аалваа мрса- 
аомежога до средоаемног мора био дуг 46Л 
виломстра, ша,<оа 44 мотра. ма иЈеетима 
аа угибпве 06 игтира, дубои Н /, метра, 
но чеи би и иајвеки ритии бродмпи иогди

Кодиаиги. Нраииц идо »>д Ариааоиа у 
удоуву, и одивле у Иарбоиу, Од ивоиае 

би иажмооти био ониј аиал аа Фраоцусиу 
иеиож« ге «>иа) чвс ии нрогудити. 11»што 
бм ратии бр«д»ви лаао иб&ила Игђу оГ.иии 
мори, од ваЈае&е Је ааашоети об еигури.-ет 
Фр^ицугже и •аеаиимх вилоамЈж- 8ж елучаЈ 
ржта оржи. Је б,и>доаж« даиаг рж-дввЈ-"«. 
у будуке бжло бм «,едиљ«>*6 ^маТоч 
Гибралтара. Уаж то ви» би иамжл ржтиа 
луиа, иоЈоЈ ма би ии ежмЈету бвдо раииа, 
,гр о - Аи бии иларгиут Ооибардажу е 
мора. Вгкнма лвђи, 'а»Је даиае пложг еж 
оЈевгра иа |уг вроа гибржлтаревп т|ееио, 
пловж(а ба у будуке овии аиижаои, аоји 
би иа годину лжж» мога» аиати ереввеиииЈу 
од 14 мил. бачана. А ажжоаа би оребитпм 
одитле иаотали по трп.имиу, то ое ,едеа 
джде ирорачуиати.

(Отжгтидв гаиЈ) чжет.Ј У ирошлм 
оомедЈожав ета,вла ,е у Ниралу иред но- 
ритои једип жскгап, да идгоаара аа убар 
стао. То ,е била жемн Једиог гостиоиичвра 
ии нредгра^ж. иоЈж ,е и»жем убида Једмог 
од отаднах гоетмју у то, гиетвоии. Тај ее 
чов|ев хиждии. Ди га |е гогтиомачараа 
вижслаада иу ,е д»ла доиал« саоје жуба- 
жи. Г»ети»ммчарау »а<> рааЈарв иа убвје 
жлевотмиаа «в»,г чаетв. Пороти Је пуети.1а 
вао иеавиу.

ГШ1ПИИ..ВКЧММ КОР. БИРС.

+ и а р н о.
ЛИОН. 13 Јума. — У чаеу ижл Јв 

Нармо аадамо аа тргомчиог двора да 
лође у театар на свечаму лрветаау,

у лрвфвитуру у стажу бамадватио« У 
лоноКа Нарио јв жадахиуо. Заочммац је 
ухваКеи.

11АРИЗ, 14 јуиа. — Гоепођи 
КарнотонпЈ н иджди жрпнцуокој сгижу 
имјавс еиуч1-П|к>и екоро >>д евмјгх Су 
всрснж м идада. Атеитмт је нрлпавс« 
ноепулп дубнки утиоиК. Заочммац ,е 
млжднК «д 22 гидпис. НгОијанпц н 
аижрхиет. Ипјаан« Јс дж Кс одгиижржтм 
ежи« нрсд судом. Копгрсе Ке с« ожета 
ти сјутрж нж уру ноеаиЈп аодпж. дм 
млбсре 11,>есЈсдннкж рснубдикс. У кимж 
рв п м сенату прочптано (в саштћсљс 
Дпнијсв« « сиртм КхрпотоиоЈ. коЈс Јс 
Д)’б«и > н>ггрее.«.

ЛИОН, 14 Јунв. — УаруЈамост 
иротми нтжлпЈннжцж ржсте. Пор,шсна 
Је Мојм кмжпна нтмлнјжискм и иж||м.1>аис 
нске куКе пталиЈииеке.

РИМ. 14 Јуиж. — у жпжж авадо- 
стм лж Карпотом дпгнутж Јо еЈсднииа у 
ипрдммснт), иоатто ,«• Крос.ш« наЈаиио. 
да апжрхнсти не прилнлЈу отжрбипс. 
као што отжцбпне и.их ис лризпжЈу.

11АРИЗ. 16 Ју»ж ~ Јутр.х? Јо 
прмеаЈгао гиЈсло Кжрмит.шо . пржћсио 
од удпапце и три сииа. <~,утрж Ке би- 
тм у сжлону нжложено. У неЈ^елку по- 
греб у Пжнтеону. НебриЈни тслсгржии 
сдпјсдс стиамтм удомици и млади мвие- 
ђу коЈпЈех је Цареи тедегрж« у иарж 
аимж иаЈд>*бл.иЈсии. Фринн Јоем« ,е 
илрмзио саучсшће нрекп ауетро-угир- 
еког послжмммж ХоЈсж > Пириау. Бидо 
је пиинжестицпји «вдЈе, у Мжреи.хи и 
Лоону. Джнпс ,с иоеиудж мприо. Држм 
се лж 1>е бвти иотрсбит ужм наб«р 
■ГЈМеђу ПернЈж и Бриеоии.

ПЕРОЕЈћ, 16 Јунж (поћу.) — Пв- 
риЈе иза&рам је аа пресЈвдмика рвлу- 
Блиме са 451 гаас.

ВЕРСЕЛ>, 16 јувж — Коигрсе Јс < 
еа<'тжж1.еи од 861 глжсжча. А6< олутиу 
иећиму сжстижхжЈу 483 гджса. Кииимир I 
ПсрмЈе добио |е 461 глмс. Трпјио 
иилмч дираље. Бриоон јс добмо 186. Ј 
Дмии 97, Феирије 64. Аржго 27, ржл , 
ИО1Ш1 други 22. ИсриЈе јс прогллшгм •
1.л« иаабрпн. < »дгопираЈући ии ил««>у- 
циЈу нресјсдникж коагрссж Нермјс Јс I 
и«|ипио, дж Ко носветитм репубдицн и I 
демоиржииЈи сжв споЈ иатриотивжм и , 
епергиЈу. |

ПАРИЗ, 16 Јупж. — Бурдо ће • 
аостити ирсојсдинк министжрстим, а 
Днни нресјелмик камирс.

НАРИЗ. 16 Јуож. — Дини ,е ј 
прелжо оетжоу кпб! истп ПсриЈу. Пернје 
је посЈстио м,т*ачкг кимиру Кжр- 
нотоиу II мзрмлио сжучешће гђи Кнр- 
потовој.

РИМ, 17 Јуиж. — Влада подаиЈе- 
дж у кжмири преддог аа жжиапредии 
трогаак «то иЈквдм ермижкж аж поаржтжк . 
у «тжрбину ридиикж итжлиЈжмкцж. што ј 
се милиае у ФржнцускоЈ. По гИтжли|н“ 
оудске влистп увЈереиг су. дж Је жтсп- Ј 
тжт нж Кжрпотм у свсзи са жтептатом } 
иротив КриспиЈж. ј

ПАРИЗ, 17 Ју«а. — Влж. ж Цс , 
трижитн кредит од 60000 кж пиродпи , 
еуперж.1 Кариоту. Послапицж Кжзимирм I 
Псрији нрочитж ће се по сиој крили1(и 1 
у пкрламенту у помедЈедиик. аогато ее I 
сжетивк кибнпет. коЈи ће Бурдо пре- ј 
Ч1И1НТП. Клмара аж сЈутрж сжапана

I

АЛЕКСАНДРИЈА. 11 јува. 
Кедмие ,е джижс крепуо иут Цари- 
гридк.

РИМ. 11 Јумж. — Кжмжрж Је ирн* 
ммдм иопмгасље ццЈеие соли.

ТАНЖЕР. 11 Јувж. — МулеЈ 
Оммр, бржт Абдсд-Аппгж. припмио гж Је. 
Ред у Фвцу тркје.

СОФИЈА, 1 1 Јуиж. — Ммтрои« 
лит Кшмсит прнспио Је. Отжиовпнахтио 
му ,е црпредило тоале дсмопстржцнЈс.

БИОГРАД. 1» 1у«ж — Крж.1. 
Алемсмидмр жреиуо је нут Цмрнгрмдч. 
ИраЈе иоажомм иа жел иииичкоЈ етамк- 
ци еаотжо сс са НадиоЈводом Јоеивом. 
иоЈи је Ј>чер стиго у Земуи. Смстжпжк 
Јебно ииЈсрджчннЈ. ..Фрсмдемблжт* увјс • 
ржи« дм Је «па{ емстжлаи НадиоЈводс 
Јосижж сж кржжеи Адексжпдром би > 
икт нросте куртожоије.

ПЕТРОГРАД. 18 Јуиж. — Цжр Је 
отпутоижо. у пржтн.и Великог Кљизг 
Миханлл, у Борки, гдЈс ћс битм оси< - 
1>ељс лжпјегие пркле. Ту 1>е ириппЈетл 
е Кжикжпа Цмрицм. Всдикж Кљжгиља 
КсспнЈж н Велики Кљаз Аллкслпдж > 
МихжЈидожпћ.

ПАРИЗ. 13 Јума- — Кжпробе > 
и Ресмжм иамиЈепиле су посЈете пово 

• дом годигаљице С«лжерниж. Течегржм I 
, иамијсн.енп ипмеђу друштиж вржпцуоко 
! КТЖ.1ИЈМПОКОГ и немп|ех члапоиж птждп- 
. Јмне.ког аирлАМС1ггп иаглм1ау{у Једимсти >
I псрнздучио дпжЈу ижродж.

ЦАРИГРАД. 16 Јуиа. — Ксдии*
I Јс ирпсии« јучер.

ЦАРИГРАД. 16 Јуиж. — Краг. 
Адсксандар прнснно је Јучер.

О Г Л А С.

Минмгтжретж« Уиугржгап.их ДЈел •
саоЈом ижредбом броЈ 620 од 1. ог. 
мЈ. рпЈсгаидо је: дж с.с норед поетојс- 
ће телсгрижсис игтациЈе отвори и н« 
мгганока иа Андрјиевиии у ипхн} I 
ВжсоЈеинчкоЈ; кпЈи ће иршптм ииомо 
иооиу н ммкнетну сдужбу. Пошт.1 
АндриЈеинчкп иочет ће 19 јуиж 1 Ју 
лж) н стжјжНе у ненос.рсдноЈ киртиржЈу 
НоЈ иеип •лж ипемоиосиу н жмжпстп* 
и«шту сж но||1том Колжгаинском 

Цетин. г. 14 Јунж 1894
Брп, 626.
Уираавтвж Иоштв « Твлесража

Ш ПопоаиН.

О Б Ј А В А.

КуНж г. Отеижла Ридољнћм иппоео 
ео на (ажиу проджЈу аж нкмнр љсг«анх 
дугоим.

КуНж <ч> пжлипи у глжаиоЈ улнки 
оме Вирошн иамсђу куНи: Иии Мир 
тнноии в Д>М1ипи МнНовж Ночекм.

Ко би исту жедио куимти. иеки 
ес иријжив иодписжто, уираии до 10 
мвгустж ов. год, коЈег Не се дмни истж 
уотуамтм поиудиоцу иаЈаишс нијсие. 

Цстжп. •, 10 Јуиа 1894.
БроЈ 394.

Ив Укрвво Вароша Цотижа 
КЛНКТАН СТЕВО Л. 1Ш1ЛДВЈЕР. 

<»-3)

О Б Ј А В А.

КуНж Ииа Мжртиоова Мвртмиоаи
ћа. аостоЈсћв у оио, Вжроши. и три 
млипм у Ободу. ваиосс се пи Јввну 
проджју ап измир љегових дуговж.

КуНж се ижлжзи у глааиоЈ улици, 
иамсђу куНс Стеааим РждољиНж м Пс- 
■рж Вукпвж МиртипоииНж.

К« би желио оуоитм иоменуту иу- 
Ну, мдиис, или обоје, искж. се обржти 
потпнсжто, Уприип до 1. Аагуета ов. 
годиие, којег Но се длпж иотпиоЖТМ 
речеио пмиље моиуди»1|у нжЈиигае цп 
Јеив.

Ие Унржвс Варогаи Цстиљж 
БроЈ 377.

Цегнљс. 3. ЈумиЈа 1894.
(3—8) КЛП. СТЕВО Д. ШПЛДИЈЕГ.

0 Г Л А С И
КРЛА СРП ДРЖ КЛЛСНА ДУТРША

8-« К 0 Д 0.
СреНне ав 1-ву иаеу. вуче«в« 8. 

Јсла 1894 голаие, еа добвтжжмж од
дниари 160.000 > 76.000 - 60,000. 
40.000, и Т. д. »дпочео паи раепро-

Иаруобиис еж етржнв иавршуЈом 
Арио и тжчи»( довжтци ее испднНуЈу 
н« жсжм у иа|иеНо, та|и11отм.

Цжјвиа ,о лрвНжи аа 1-ву аваеу 24 
димарж.

Кримж ее овави иоаиц м рачуиа ео 
тжчио но вуреу.

Плаи лутраЈе и ближж »бав,еиггажа 
даЈем оажаои иж лахтЈеа бесалжтио.

Ил м»|е радв.е добиаоии еу до еадж 
миогв глввии агодитии. и м»,ж жолои 
гурж ржчума е« вио иа|ереНиа,а у 
ци,ели, Србијм.

<»-•> у КвиггЈвижу.

♦. а. а. I

08АИ0 ИОТЕГ .ИАТ10ИАк.- «!ЕИ
(Т»ћогНг»и.)

аа мс»|ат»«жв. «00 с»Ав од оо 
Кгпвгал«. врм|ав в Дуо»оо рМоГм). 

ко>«д»«р> ■ *»»,• У в»п<м-р«до«| вло- 
II

Ф. На,ар
(•—10)

М11и1|еј бесгбЈвх
1тро<мп<ч«, ооШ коЛНоа жтов абгв(4 ТгжЈ- 
(от«п< рог 1о11т арг4о Гептш вЧпГогша- 
<п>пи ■р6е«и«о циГ ао!еп< пееошрадпАоо 
Нв <1т1>ем ров<в роиг 1а гАропм* 8« 
<1|г>дог 4 ГаЛп-аио:

0ГГ1СЕ ЗАИ1ТА8 
07. Ввм1а«агЧ •■ 01гавВ«аг(

(Л »•" С А И I »

30 нопчиНи Јсдип б«чнцж мжегклж 
ми нечатс.

Цетип.л. К<рло Ђижжи.

Уроджаа Др. 4. Т< Иалиаалаж Држ Шп а У крм» драиаио, штамиа|>и| и


