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УГАГСХУ ма г«л«н) »I 
«О ГОДИИ« Л • .. Иа 4»-та|.» ГИ1ИИИ 
I •. ■ М> иоичи1.а.

Ла ПОС11У ■ ХКГНКГОПМНУ 
■ ом мтлда у ЈКЛРО11Н
X ЛМКРИЦ« : иа год«»г ТО ♦«>“ 
иака. иа ■• ГОДЛИГ (0 асааака. 
ил четврт годаиа & •(»•■•■•

ЦЕТИМ»е. 15 јуда
КорсЈоко Н1>тан>о но ирмблнжуЈг се 

мирном ријршси.у. Примињо н»му1>си»г 
ипглеског иосредонан.н нг оЛттгмитнп 
ос. Бочкој „Прсси* иишу ии Лоиднни, 
дл ,с Кнг<\Ј то нпглоско иосрсд«>ипи.о 
одбко, м дм јс иипротии иенксроди« 
•жмојмо а-уожЈу, лж аооуи*ау|г т овпз 
сукобу сп ЈиппМом. С тог* биш — им 
(пе дондепскм доннснпк бсчком лнсту — 
у Токпју гдсдаЈу нгн»ијгргн.см ии ми 
тлЈсие птлновг у КореЈп, „ дл су пдду 
чиди захтЈеипти нпувдннс гирлнпнЈг 
протпп утпр);сп>м мл г.оЈс држлпг у 
КореЈн. Јвр тлппл епснтупдмост олхтЈо 
»лла бн, дп Јипмп одмл ннтркшн д<»
60 мндмомл додарв ни ♦ортпвцмлшио I ^ГЛидо ,«• пл руккм дл »дкдоии Срзо 
спојијсх острова и *»»Хл у иИрмну нпо I апионост мођуимродмог суиоба, у ком 
тииу могуКмиЈех нлилжкЈл ип Ко|»е|с. ' су ое моглн сложнтл Фрапцусла н
По овоме п.1пјештм|у .Иреснном** дмклп 
пидп сс, да сс Јпнон погичс ир«сгнну 
РусиЈс

Ц||1пуКн «» том ннглеском ннсре- 
д»вин.у „Нопојо ВремЈп** иншс дм 
одгопор Кит.«Јм Јнш није и»з1нлт, н«» цо 
споЈ ирмлнцн дл 1>с б»тн иератиппн.
„Кбројм јс пмсллнм крл»еви11л Кптл,. 
ока. н КитлЈнн нс иркаилЈу нпмлкпн|сх 
нрлпп Јан »1ЦПМН нм КорсЈи. Зл т» — 
иелн нстрогрллскм лпст — КмтмЈ не 
можо ирмммтн нмглоско посредоваљс. 
мо,е НЈ»сд1мжг лрЛнгрлрни суд. л дл | *РО,,<' 
се нс одрсчс >•»«..,нјсх нпхопилЈсх нрлнм 
нл К«»|»с,у у корш-т Јаиони. Цигдсдл 
д»у Јс ТО II би.1М окрхл Инглссмм, с коЈом 
ш/тлјио иодржмол Јинонцс. Д|>уги иред

Плмни^х
корпЈскмЈох лукл, тлкоћер ннЈс г.мло
усцјехж, Јср Јаном ннЈе хтмо да нопумс , 
оцоЈу м»,оку с К 410,0. Опм оу оигдели ' 
дм Јлионпкн моЈскл не ним|срнпм Лр;|» 
оотмнмтм КороЈх. ’,’«« т.Јсмл г««топо
држн у опслди ИореЈоког Крмл>к н 
плхтјсил лл сс ирообрлмн унутрлшв.л 
унрмпл исмд.с. см меинЈои нриииле- 
гнјммм лл Јмнонску тргомину. ЛСмвот 
Је Крид.сп у рукомп Јлнонскнјсм н он 
ллхл дл ридн што му »нн нмроле. ,*о 
«ормо сс но могу навестн у нсмолцло 
длпл, • ако оу .1>н|.«Н1(11 (мпочедн т>>, 
очовидно »нн нпм,срп1и«Ју тммо Луг« 
истнтн. м можо Литн н ол плцдл: у 
сплком одучлЈу. иидн сс лм Јиаонцч 
нсБс остаимтм К*»ри,у. ико снлом не бу- 
ду ирпиућсим. Кмтлјцп »кдиЈонмју. Кн Ј 
тлЈскл појекн мнрншр« иротнпу јлнон , 
сло умЈсроннЈсм морлн».м ; нлглсокл 
ттнмни, 1птп инше. 'пЈсрлкн, дл ће 
Јлнонскм ооЈски м.«иЈосно риабитн ки 
тајске чотт. Трсбм бнтп 1|ри1>рпв«1М на , 
спмкк случиЈ пл двдемом мстоку.* 
Тлко пншс „Н. Врсмјл,** нм « |утрн 
длн одмл НЛОТЛКЛ.Л 1 „ВусмЈа ио миж* 
рлриодушпо глодлш Јааоиску Оимо* 
•ОЈћу нл п«шој границм, •лмоп.м.у, коЈл 
идо да нотчини Корсју својом онлном ; 

шом воЈском н добром фјотнм. 
вишв ис сммЈс не т«» рмиподут 

ИО сллдлтм, Јер нриолнЈеци* КорсЈ« 
ирсстлвл>и тск нрнм корнк нл нуту 
актмнпс онолинпп.«* 11«>4итмки Ј.иншокс.

регулир« 
Тијсм в

в КАД би таЈ орећно н«'»ио. трсбч очг р<ЈМ 
кнватн н друге иа нмг огјетлникЈо 3» •
ГО бм бидм НС1КН4.Л111О кид бнсмо «< , гунругу а» Цириброди, идиижо го ие ИИГОКИ 
одн«»сили ,.ив.к»д\н.»» крема гиЈек до «• »р.—р- «-"1-" ’,«,;иА’о.рии‘‘и“’Л. Г-Г2
гвђвЈвии. Проото веирнЈиво.п.е ............ 1 °"к"»сж -««—• У*"Ј—*•
тто наг.тупи у КоргЈк нијо довол.мо, 
лп еаччпл мвша ирмна и инторгоо. Мн 
-шлмо, квко Јс лиЈеио моглм » квво се 
можо нрокн бго тогв приаивпнц нм при- 
жииу, н Кугмрскм. Ту тробл сродотнои. 
ко,м би моглл охлмднти имшо нлтренг 
оурЈлдс оитронл.ннг, в при томс треби 
одбнтн мијошлиао лржлил. којс нкЈесу

1А<:
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меиосрсдио аиннтсрссопмнс у КоргЈоко 
цитантс, к.«» пи ирплаиу што ,о Им- 
г.чески, иоЈл урс1>ујс своЈо кадоипЈвхне 
иосдопс бев нлшеги учпн1>««.-

Зл тмјсм одмп у сљсдоћсм броЈу 
НСТ|>ОГ|111Д. 1(11 ШСТ •мнмммју!>н со сл 
сиикл111Н.»м иолитпком лордл РомбернЈл, 
онпко јс клромтерише: ,Слоб«длп »д 
нредриеу*ди сноЈпЈгх нреджодннпл, дорд 
РоаЛсри >.»1<> ДВЈ
ЖОИ МНДНЖмТГ Г
дм морн дп иосгиолвл оаојо оврх« ис г 
одмл вахтмЈемнћем, нсго умЈон.ом ии- | 
.1МИНТН оргћнм мз тЈеоплца, клдл му со . 
едучп, дп *•«• у Н.ММП нлђс. Тлко Јо • 
бпл» Ј 1.<1(1ГГ1(«М Ш1ТИ||.у. гдЈс со лом- 
ДОН.-КН ,.ИбИ1К"Т НСНМДНО « усрно с онср 
глчннЈом »тнором Њгмлчсс. Нмнуиггл- 
Н.см у иоједиппелимл дорду РоаборнЈу

I НОЛНТНЧКС

П»с.ммчкл. тсжећн к мст«|ј слрсм. Отд 
да Инглоскн открипп ииклоност, дп 
нгр«» улогу нрнмирнтсл.>:с у мсђуил 
ролнијем неснорпп>мнмл. Мп нс ојсру 
Јсм» носсбичности т«»гл нопогл ничнмл 
дЈслоиан.п. Лорд Ро.чбери, мп нол.у мс> 
4)уилроА11с нодитнке, тезмн иотнјсм сир 
хммл. коЈимл Јс гсжио н миркнп Сали 
борн, но1ч» нокушлвп, лп нх иоотмгио 
лругиЈпм средстпкмл. н»{м мин.о ие 
ирпјлтно п упрнједл.иво утлчу нм 

круговс контииетмадис Је> 
Тмјсм о«' н тумнчн осустио 

иротоОта са отрмнг нопгермлтора. У 
«тпирн нн у Кгннту, Н| \ нентрл И1оЈ 
Лорпки. 1И1 у Мироку нн у КнреЈи. 
нн у иотли.у о Ипчпру \ |држлнин.с н 
• »омуотл.мво«зт даи|_ __

Ип
гле«*ке. Лнрд Розберн ,с чопјск снога 
крсмена. Он пндн дм јо трудно «’пдм 
иромиподигн утнсик „ ннгпммлпнииЈе** 
ни |цмле 1(о«|гнн«мггллннјсх држлпп, II 
ноку|нннл мскоНом односл. КојоЈ сс Л5 
н.ег.1 ннк« д» скоро >«нјг илдио. .Мн со 
рМДуЈсМО .(ОКЛ.ЧНММ, нојн »«>•,> ||««птојс, 
ди «ч» у РуеиЈи 11Н11О ис »ПНОСИ НОПН 
јсм ничнном ннглссмс НОЛИТНМС. Врл«»
добрп, што 11И1НГ нгкргно иријптсл.гнн , икје вубм-. Стиибудкмл , лда вашто >о иаидм 

био нр»гми иси.. У Што еи» му ,» учимн» ? 
Лио га Јс Отимбудлв а,»И|ск».». илр еим Јл 
Стимбул-.и л Отиибулми ј» У О мгви еу 
нрмИМЈИДМ, Л* Гии ј > Нр»СТМ И.1И,»||»ОЦ 
с-гамЛул&ш-ио н»д.е; м мсти су мс нрог«. 
нили » ,»ш кестччије мсга симпг Стим
будиил. Мсно гдисно «шзнид.у глуилт..р»м, 
»мемтуриетом. Јм нц|ес»м уаурлатор: ји 
еам см» >,х «|р«к.г» »..Д...М наридл* ИркаиаЈу 
ли мо »4- ме иоллме ои,«о, меие Вугергка 
»Р»јци,о — м га«Ј» ви» Вугароии ип»лл ва 
Вугареиу ,л имЈсеам уаурнатор. Ја нроад- 
дииим цд д»и»А»» вдигоридп«-* р»4««алопм» 
доае. да бм м« могди иланиптм ллснтурис- 
-г»м. То диило «1 русив мдили » русии 
»лр»д, «>■ лашто це пр»|п>>»,у и рмЈечпмл 
рагплруЈу нржи.у, иади » б,«д т»г» н,.жн.н 
ипк нсоТојп?

Снг »■» д» сиди »■>«•»» смм оиоро 
букикдном ТИЧ1К«»«<>у.

— Нсгч« м» л»41>»лит« —« рочс иринц 
да им ».«|личм « јл иг жгдии, да наш 

риагоиср илик** пи Јиимнет у цЈедоета Ји 
саи иас П|«иии» мс м«» »..имнири риг ехсе- 
1оасе, мигм ки» Руса » нреггиимиии диота, 
иоЈи шра улогу у русииМ |и«к,»ц маолу. 
Јм бох <тио »тиореии «»л»рити, «»то »о 
могу раауммјг сс. к»л л» ес » «»« рихгсиор 
11|,очи>Ц|И» у ,в(сгт|сц-. Оннттл чтмсаи. 
|>»и1Т«1 ихиидн »ј рм «г»п »ри гл мл«м етојс 
■П »и рием»л»жси.<- Ј »3.1 1» ж<Ч|«м, дп *мктл 
и неие иојлдикс ијјммс » нрим,едбо, мо,е 
су мч мотрсбитс у сиом рвигоииру, ..стиму 
идмсђу 11ЛС.

С тогп иорим нрммуетитл амлтии ди» 
рдЈГоиори о »аЈГ.лижмм уарокиил »ади 
Стлмбудоои. и огрмнмчнт сс ,ил сдсдгкс :

— Ја со ииЈосжм ними.к« нроммјенп 
прсмл Стимбулопу. жи» н«т« сс гоиирп Ј» 
спч сс иахди одмссмо прсми «асму иип сидл.
I, >еп»вл смсргијп. »<» м»м схлатли.у, и
II. егоиа .сгаорсност доннЈгли су м»»т«« добра 
ВугмрсинЈ. Наг« јс Сг.»мбул«ц» »оивирнлп

си<>|ијох услугж II си«,с сииго.

«»дн««*н с Ипг.тлском жсло сг у руснЈи, 
лди ио амборавл.и <»ив литннока;
',’»тс«> I) •нлои с, «,»• п ГсггјЦги (б««Јин 
«'«• Д.чНиЈиЦЛ I, КМД ДИЈК1ИГ »««•«.) што 
•««• д..клаитн н »мначин Јкмудтлт нрг- 
гово|»а Ш1ме1>у РуоиЈо н Иигдоокс о * 
Пимн|>у.**

(I омлк« «»тио|1гн<» ||мше игг||О. I 
грлдгки лиот м ингдггклј цкдптппн бмш ј 
.»и 11|»нјгм<- ГООТОПЛН.М |>ускога Црссти. 
.ТОНМН1.1Д1ДНПИМ ни ниглсиком двору.

И 3 БУГАРСКС.
Ло,( /Цшмчн 1’»’11^имчмлч.

ОтоЈмлои нресгапио мо — »мн,в 
д»11мемив ВН. Нремвиа* — прииву Фарди-
ииклу Кобуршиом иа жсл.азночио| втиимци. 
ИИЛ Јс ирстжли нрмкцсеа МириЈи. Лужиа 
нут Фриицеебиди. Тиди м* ,е принц омцо 
МОИ..ЛМИ« вуАихми|ох рлЈечи рсиин, и«Јима 
,о »1||»и сммсао :

— Ви ете ЖОЛ.СЛИ имлјетл нлшу зом 
д,у, «л еии п,«ш»| жсл.11 «а лости учини«. 
Гл«.длјто СИС. «|ГГЛ вим ,о у«одм», »» »ти«»

«1ии,»та о сиому, што иидмтс.
Кил ,0 ерипц крслу«. АЛ иокрл-ги гиоју

,о и ц01111 Јсдик 
оеобитк, игго оу сии приеугии нримЈстлли, 
о чому су со«к,лим нодмтичири сам дин 
гоиорили...

Цослијо иеип.шио даиа довмо гмм 
иул,гпциЈу. ,,ош«в ,о пииислп бво руеииЈем 
,е:«»н.'М. Нрмчгии«. гпм нринии ноиолико 
мнпута у оиди, у спему »..сисксно, ус«к« 
мо»» им.иаа Алокслидри В*томбо,«ги: ту 
Јо 1а.лг«|»п слкни, слбл.л. нгго му ,0 <а,»«
■ао цар Ослободмтол., оружј* ма русио

ж срксмо-бу« аргаис рптм п г. л. 
олп ■»дл премл (лпппиЈгм мрптомп лпу 

• имрм Лдалеаидрл II.
1ДЛК С»м 11р«|«Т,\'11И.1 ми.мзу » Ш1МС- 
1ДЛ од ирммам.а. Прииц је ммио 

ордгпн. ««, ■■•> шго еу ми ирп|о 
|, ММ..1К1драг<и(Јон»|ех Кр«"Тона 
. Он мЈермо н»ииау,е сл».» гпдмис: 
јашп... и>сп»н» еу »■>«н»» јм|о«и> ј 

1ре ..чм гдедају лееедо ■ „ооОЈе 
>о«г»»«ж1|п|л гдлел )иг>1п, ала »• 

■ л<р» рл«н,л«мри у» 
I/, '«<Г жесттгтуджрл 

руа.-м н жад-и-иад ■хплтиди ха 
слбсЈелннлж. Влс Јп у »ринц* 

пп супрот ЈолрокгииЈсм и млшмЈлм ■лрнвл 
турама -• оиовиЈем псвмм, » ним*-Л«. »е 
■■■ри кроАуд.еи.1 му »о»ј -4ИЦП

— Д’»бро ЛЈТЗлм, — нпчлп ,е крнпц по 
♦ Ј.лиуЈ"ии _ мгки ,е мрдо ммдо мидЈотм 
руеиог поааклрм у овом дио,ту. Нм жллоет, 
тогл >«■,• А#»н" Пн «». Јоетс ■«« а1)д..но»пи 
еаоЈаи дозаомом ?

—- Нрлц ■■ДОМиАПО, мжпе ПИЖ.ЧЛКСГКО I 
Ји «• »иЈесам мадло, ди ку иики ТОДМКо 
рсда у »емд.и и тиио »ри|итс&«-и» (омсм 
сиудж.

~ Ви сто. чујеи, моЈ наЈбднжм оуоЈед ј 
■и отв одеЈелм у х»телу Кобургу (иремл 
даирцу.) Ни оте иаибрпЈи хотед, чије ммс 
ко м»жа кријптмо ипучити ии русио уко.

— Ва»:е пмсочммоио, ми »>е*«и се 
падпти. ла ки мим ти| аиуи ипац »»гтмти 
мријаглиЈ — одгоиорих јм, мил»м лносмн 
сданошку . лди крикц нрпхпптмо ,е оиу 
•рлзу, иив» сим Је м ипмЈвривио (Јарпаитн. 
у ИИЈ11ОПОД.11ИЈСМ цммсду чл-и«.

— Трудио |е есмриомти, што ,о бидо, 
ирло трудко.... «НМШиД.0МО одгоиори.

— Почеиакемо будуки ДЈедм, Ји пи- 
стлиих.

— Кииии лједа ( одм« уиити нршац. 
џриугогоиии еиоЈу кажжу.

— Хтнм олм ре1>и, ди со ист«-ри,еме 
иогрешио »и »сириллкиЈу ЈодпиЈом «»»тои»м 
нери и пиглнсЈо »амсЈЈу диијв Јлваконо 
државе »е усноеглмЈка е« у Јидмм дми.

ЈЈЧв »рл.11«. »ам|>«и*ии1и >ожу 
кмпЈгм >«4,1иа..м {■ мо од

(ичсц, -руеиЈи ,в нмида м»»г«> раидмг-и, лн 
Луда иехлдо»ол.мл пи иротлнЈом »оам го- 
дмиа. * ,1>у су шијмииди ма еуиобо, м.у еу 
рИЈдрижмиилм 6ој малииог <шимда, н ноти- , 
циди рачл»р рлдм раид»ра. Јл слм ио 
,ели..м •«>и»рм» Стимбудииу, ји гли<> но 

, ији мпЈе рпЈсчк билс ©у уиндудие.
— Јл ке м»|-у сирити од машсг Ни | 

смчикегиа, да ,о нид Сглмбул.ил учммк.« у.
ј руси»м вирмду 11и,б«»ц утмслм. 

--- Гусии »ар..Ј »мим |П »,)■».>. »1Т»

11>и>»К1жта шам г» у ■>*(,. пим 
миемима мгп»г|и*дн» •(■аинггра- 
МцЈв .Гн. 11>»м>го*н(а* иа Цгтимм, 
• ММИГС »• II п|Н*КО «Ш1>апмип-1«в

•Р?, макима ма а»,т «>>агг. инпггу Д« 
(јг. маги мпх гт Јждиииму. |*у«а- 
.Рј-а “•*• »« ии а|>акаК,
49 агдаст илака »», «м> проооу)

•ОЈи аауииу ■• »«тша, 7 ноаааК«•7»“7
°Л рида ■■ нраа пут. • аи свали 
(ккк н)-т па Л иоваика. За оглагт 
аа1и и иа дгже приЈаиг

Ов ,о ииотии нл|||1ициеЈл» или жснл. мк 
нкЈо трпио пнчнЈл другн мм.еп.и и чеот»
Јс данао »етиииу. Ји |е »»Јосии пркмло, 
<«и сим гдодии у Н.01И чоијони досдодног. 
Лли тпиии »ије Л«к> »осл.едкс годпне. 
Нп »||отии. он ,е радио, сме ил« иод унли- 
■ом момсмтилног маллх’.у)»и. А момпггид- 
»п|см »плихнућимл по сми,а со иоијирллатм 
судбл мдадс » ,ош »с утл|>ђспс држлво. 
Ји слм му гоиори« : »лплтс, г. Отлмбулоие, 
могдо Ли иисгушгги »радино да ии мпми 
ХЈ врвмхж^ (ЈИ
л«,н сдутло. И вмл тииио оу иркдин« ни- 
етуимло, уоЈхед иоии,ех н.иг*»ил,«ж жгжи, 
сасииЈом иемлгуки,ем... То жол.л аа сада 
ка иогу обЈододинмтн.

— Јо ди Стлмбулои нродпоотллл.ип, 
ди ке иишо илсочикстио кримитп алтаиИЈГг 
,и унитлх.

— „С, ки|« »|10Т»ООТ4ИХИО I — оддучио 
»лгоиори нрипп. Оп |е би<» иеомл иамо»п),о».
» плад тог панс»икоп.и бидм су сл*и|сии 
»ииодм «8 мајл. Гооп. Стимбулои јс могио 
силн си пндитичко кохорпнпо тихо, досто- 
Јинстнемо| ио држеки, ди ,о нирод уз м.ега.
«м |о гашао е буиом ; иио пгто ста иидЈгди, 
оп ,о био ИЛЖМ.СИ симообманом ( домои 
гтрлци,л |е иснили протии жега....

Једин од »ридиорииЈех чвлоимиии 
илшо ми ,е. иад ,с Стлмбудои посдиЈо 
««1рПП1ТИ|ИР уд,о»ц« у »рннцл »■ птту био 
»лнлднут од си|етинс, ди |« маме|>у жегл и 
Кобургв бм» онм, тсде«пноии ризговор :

— Пзше ипаочипотио. буитоввмци. 
»отиивути од мо|и,ех »с»ри,итед.и. прл|отс 
ми смрку и »жичком м»,а иуке.

—- Умирите са: ,л спм лоК модио г.г. 
Ст«,идоил, Глдослиипии п |!ичеин,.л да 
»редудму м,«ре, ■ о, е I о еис обрм 
нити о д вишеги »лроди.

Кииил гории уиор Стамбудоиу ’
У даа>'*м ризгоинру си принцом, Ји 

глм му иииип и«хпп.е Стимбулова, да измеку 
Вусирсне и Гуси,а по може бати сппрахуил 
нри,е келсоот годаии.

—. Јв тиво кл миолии. едговори »рмиц. 
Вугири ауба Гуее; осЈзкшаи Пј1ижлижа јг. . 
а.и( Ја илзжи биха Јвкио. Г.г« екорлзужл еи 
Гуаи,»м трудм« ,« жии,ети Вттлрсио,. У 
Гугп,и мигд.1 дж сим ,и нонриЈитеж евему 
нгт» ,е руеио. То им,е нстимл. Л» "® 
могу га,нти при,птса.сио «с,еки,е преми 
држили. гд,е мс сиикн час л,1И,о,»««,у. то се ‘ 
риз>ми,е, лди ,л имјосжм пснри,лтож Гу 
сијс. У ВуглреиоЈ слм ,п ПоетЛО Вугири 
иом, » иао сликоме Вугарииу темомеил ,с 
Цлрл Осл«бод«ггеа.л меии си«гга. Мпјл млдл 
држинл »е сми,е ни мрхити »ити ос нодаи 
глти у«.ааиу спож*ши.и,о> еидл. Ји ди,сп» 
жниии ,«диаио си Вечом, Вердииом и Лон 
дпвом, иди оиа ие л,»по »ригисии нл иишо 
»ос.Д(.лг, иио птто га »е иршм »■ Цлтрогрид.

Нл питижо м««,е. да ли ее иоже 
иисзитп о моиом идбору »рипцл плродииЈем 
сжбршћом — иоЈу Је иде,у .('вијет" нотииип 
— нрннц Ферли11Л1(Л мл ннЈе моглл *и до«гг« 
учииитк. 1!>егоие личне иизоре о томо 
немим »рлмп «л иЈносим 1,о одиосио тог* 
1К1ТЛИ.Л ризумин сим од другн,ех ундилниЈех 
оеоба сжедеке :

— ,,«и иибор бн би» садм бса смисла. 
Сид оу уд кц.а»и сее огрииио. Нил Стам* 
Ач-лова га ,с учики« »»11уллрии,вм. 11рн»ц 
б» »дсбисцитом би« иа »»во иавбрзп. Али 
ап тт» сие т« У Сии Вугарп гж гмитраЈу 
анкоиптмјсм им.и.«»м. Зи »гт« диидо? Зи то 
штн тлио желе ислег«а>1С! Иаберпици !.е 
одгнаорити: пгто ним ,а стал. аи недесиле?
МИ СМ'< ИалбрлЛП ИЛ.ЛЈЛ. ми «■ иикмо — ■ 
ни.вл н плиди иеии ос гледм,у га кодесадамл. 
Истинл ту мЈеру сиоммн.у, иио Једини »ут, 
којии со мнжа локи до цришиим.а 1’мсиЈе. 
Лди ми нс дпиио што « томе ■■•«■ руеиа 
илидж. А чимвти тииие иорвхи иа риск, едл 
логодммп. — бидо би безуимо. Преетмилт* 
еебм лл ГтслЈи псто но нрмЈнлдс Ферди 
минди, ми бм ноетидм н<>дса,ехом цијелог 
сии,ети.

Ирикц »рсдн,е«’|о ехилкм еао|у иоит 
цонулавноот, и нри оаиЈзети » чиретој 
11»и»ца,и Јлтлетој, гпи«ри лрд« ,ис»п и 
оте«,101(0:

— Ви оте имдЈеди унутрмшав ред, 
шго ијвдл у Вугароимј. Лио оил, род 
докпже и»истрл»и,ем ,«рж>иами, дл Ву- 
гаревнм ме уирклд.и аионгуриет ие,ч гк- 
сиодлр аикопати, »л или држлао. осо 
бит«. Гуеаји узоку маио ирнанатл, ,л !»у* 
бити дубово бдлгодлрли, исирем« срскии, Ји 
,.у примнгн ЛКТ »Р««4ИЛ11.Н миси« „»гмутом 
гдпе»м. Лдм ,л „>’ мнгу чииити «««ии|ех ко> 
иушк,л, ди мс »рмамиду, и глаеоип дл омм 
ич ио!. чшшо нослиЈс пиди СтамЛудоии »и,е 
гу истнимти. Одби,ии>0 бн да м«. Лнди »нии 
уарсда, л ји бро|им ис!> доота и гтариЈ«х



од етраие Јеероне. За меие |с нрваиааа 
од отраие Јемроме гтмар ирао жамшв и 
жукема, ада* * ммам мо тоавво век. да Лвж 
ради нриаиажи ступво и у ввсадие ..дмосе 
прем» Јееропв; |а оам васад Турсие, а аае 
Јсарокс. И тжжо Је еае у ртаама Бога и 
будукноетм И ми кеио трнЈетм и ченвтж 

Бидо јс вск модме: тамам Ј* еат 
прогаао ис(1рви,стио. Орииц Је те-гио иааи 
аааиаЈукн се:

— Опроствте, апто аад.а да нревиием 
наш рааговор....

Ја еам ес ноидонмаа. Нрапгт*|уки ее 
е м.ам. Јиип мв Јо стменуо руиу, и Још Јед 
мом иарваио своЈс аадоаоаотао вилјсти 
руеанг гракаиивм и иоаииара:

— „е онраштс ое. ипго до аикнж«...
Нри ирају ившега рааговорв нрамц 

ми Ја Јопа и оао рсвжо:
— Као пгто вадите иа аагаа омеаиЈем 

отилреиа а сдободпа патаааа ја сам одго- 
аарао пигат* мажом отеоргиоаику....

Ја сам се иавиживво:
— Каше виелчанетео, аи кетс ехва- 

тмтм мотребу. воЈа ме прииудмда. да Ји 
сеЛа додводим годиау отаороиост..„

— На моЈте ее иаивдаааати ; иеии Је

саме огорааеиогаку раајиаавуЈу ее прмдив*.
До омдЈе ■■■Јспгго, допигииим „Н- 

Времаиа. * иом оу иажв диетови русав 
аамЈериди Јаио. пгто Је та, иораа преми 
Бугареио, учииио. Ивиеку оетмдогж „Мооа. 
Вјодомости* ааЈсдааио марааиде еу жеау 
да би жтуаде аиатм. ааао ,е уредпмштао 
_Н. Вромспа* титуджеадо нриица, имд се 
)е браоЈааом иа-ж оОратидо ва домводу, 
да погаае тамо еаогм допмеииам — ивдаом 
бугарсиаЈам иди ииачеТ

„а то Је уредиииггмо Времева*
иЈгтио одгоиориди: ,М« смо адроеиради ’
емо)у тедаграму оаажо: 8оНа. Ва1|сагте. А 
аоп аНеаа« I рНпее ЕепНоапЈ.... Ои |е по ' 
рок** * УУ м , аоп аНеаае* м ,1е рг,пее.“

И Јеароноам днетоим да,у ведиим ана 
ча, оаомо иораву „11. Времепа." Нежи еу 
дистова амтаве оае мааЈваптаЈе доОиажда у 
мааоду оо тедаграеу.

Ма кемо и даа.е нратмтм ожог таио • 
аажиоа дописмима цотроградежог .

Д 0 П N С N.

Бар. У јуд* 1894. — иародао адрааас 
— досдо Је алукур Богу ноаежми. гроа- 
имиа, иаша обачва другараца јога је иема, 
дртге иаиве оааасио ОодиЈеети на бмга мп 
чује ее да мма. На коцу барсве а аубачае 
иапетамаЈа жрасте су аадамаеие — сдмо 
у мраоЈлаакжо, ■апетаммЈа још миЈ* — 
мжджти ее )е да ке »еееиао Омтм (Јер ее 
«* сад ма)е могдо, ноптто ,«
жеаар г. д р Нера но иаредОи пошао иа 
Цетмже да ааетупи г. д-ра Мадаимка. во|м 
)е ради бааа* иошао у Оцам). — И од 
оде аарвдае ОодаЈеетм — ваЈпрмЈе — аа 
адрааа* оимЈеж, гато су медем оаоЈ Оода- 
Јеетм иамашдв, и ад адрааа* жжаж. мдаде , 
иоЈа тм| медем добаааа м дожторе ва прсса- 
каваае одакм — ае треОа ее ундатити, и то • 
жада шаесаа прами мајмам>е аа 0 годииа. -I 

Мислиие, иошто еу лрошде годаие 
премиого родд имад*. оис годиие им нротми • 

■Ју. I- ««« ноиемгто имвЈу ■•»,« , 
нмЈееу.

Дпаа оае годаме и« амгаедм да ка 
Оити вао гато ое је нвдадо, ноогго Ју Је у 
иеиа мЈеста град попи1итмо, а мегке Је и 
ОодиЈесг ма аау пада. жо,у аоиемо .меджка*, 
адв погато ее та ОодаЈест мод мас ие момс 
— Ооде рикм — ме умиЈе иадиЈечвти, омда 
ее треОп држатп оне птарп аареие: чпгго 
Је наеиве, тодиио ке м Омти* сае дммдс 
дов ес и тој 0.11И|от< до жриЈа д«кс

1||нсмипа, т. аимеии усЈааа. по негкс I иажоде | ади мгку аамнп не видим Јсдан 
говори ос да ,о ноие1нто Овдо, адм вана I жанитед. аоЈи Је Оиа» ма Цровдпци г. 1М8М,
едибо можс сс рски - - -«Ј« !• . тмк. ,М1И. (Нрегатммнмм .. „Отр.ж.доа.

Урметии, иао гато оам аам Лио Јиаио емо, цртнци _,1а Нревдвиу — у научппЈ I <• и
а омп нгго Ји од иосоаа гтсЈсмнчвог нрео- еисиурсмЈм” нд Д. Т. гато Је иаашда у 3» . У «-во| ииаој радм.и г. 1дорксиикп им
еда« ааемиЈеи сдаб« иаг\с«а. На мингн 1 и Л4 бреју „Јавнра.** лм,еми|ех донгни т жнаоту а рвду нашеа
мЈедта ароа нод.с Оирсао ам етруии пијо 
оетмде, те се ни исм« м|еста пниои*« аиди 
новиа.Ј емЈе.

Онет ее надатм да ка моаешт« жмта 
Оати. Јер обичио ее иаже: „вада много 
грхм, мадо Ј« жнаие* а мда жаа доОро до- 
дааи — само Оожс дпЈ ирдждд а Оермкета 
и да емо бдагодарми Г.огу и« ииогп н на 
мадо | Јср аод иае вад |а миосо Оормкста 
вс аидаад.вмо Богу ваио Аа тржвад«.

Свиденс ПуЛс оае г»д«ис Лмде Је 
миога, вајвниае ое иродвда у Ремддр.|. жајмишг с« иродмда у Сааддр. | дамас повосамо.... , отарини и том |е прид|

Ичгде иао маада «.д ааД.мж Памтм - ј Мдади пвоам удожио је доота туудд. > Храгааоагакиааа мма до
дж, Оержкетв у мед м аоекж дм ее . дв од еетаатмаа тог саитоа еиомемива у едаве Лучим-дда. жрсио

марод
СмЈеив прсмнпг« т. Ј. оме годмн« агм 

Јена вмо а прогади п.диие ммодинв, пм 
годиие масдииа вао нр-.аиде аодмис емјена.

N.

К|киже«иост. уиЈетмост и Јета.

у Пеци Котори•.«»,. 
СаОрдо Мдадсаа Црн«гарчеенк Са 16 т..Од>« 
«р« ПренгтАМнано нд .Старниврв.'* У Вн«. 
граду, (нтаиоари|и мрадсамис СрОнЈс ,890. 
ЦаЈеии ?

Предгоаор оег вжижице гдасм: _До 
дапас сс Јс доета нисадо о Проадаци. 
Миогм итвтормтетм ии иетораОеани ноау 
доаажују, да ,е на ноотоЈеда егодицд
аетсио ,оиисжони,е, и жма их онет. мо,а 
пормчу „роидаци тмау дмаменитост. Неаа 
пмгца, жеЈм ее Оамишс пнтаавва тмиомим. 
Јодим да видјеше Провдажу и гаеиу окоднну, 
жамо дв да ее уноамаше аеиои шеторијом 
и умЈегммчвиЈем остжицммж. Попужеже тнже 
праамвне )е цредиег ове ммипкмце.'' И г. 
насац Је сао, предмагт обрадмо ем црмдич- 
ииЈеи трудом м још иеком ауОаии. СноЈу 
раджу ,е нодиЈедно иа ■асгирв диЈедм : I 
Иреадаиа; II Отрвдмотм, Ш Брда; IV 
Оаодии вржЈсаи. Ту ее патмико ннмсуЈе 
нрврадим нодожиЈ аемамшта. па стмрмна. 
што ее туда иадаае, т» се иаводн миоттво 
уемомема ма »рпсжо «сторжЈа еа. имЈота 

' чема и иарсдинг орсААа. игто
еа оижјом иЈесиоатмжа- н етжрж

Зсмаиигте ио,е мдадм ммоац -гмво 
проучааа у иародт се ,«ш маамжже „Мв 
жожсаи або|.,*‘ жојм се маамв мадаам и у 
мсториЈеаиЈеи споменицима: Сабор еметог 
Михимда — НБогто 4, 8. М1скИе — Ме 
1<»ск,а 8. М1сћас1М.

Оао Јо аемаиантс мжјмпм« м ма, 
ндодоноемији лио од |к»ие вотореие.

На ои«м аемдиттт бвда су м чумеип
Ииаи-бегеиа Солилв, гдЈе ,е садв „еодмоцио" 1 вмтрена иеироив аубвж.
ноае СЈекаи со да омм чатао једму хра • НЈесмии миЈе могао сармги.ии оиоЈе

— - • — — ------------- -- -—---------— -,,ввсожуау Нсм«м.мкву. инЈом ее ,едии дио

иражода еа оимјох содмда мдрекуЈе иаиа 
стиру Хидемдару у еа. Г«ри, гато ниеиц 
ие еномим-с.

1’адп.м |в адуетрирама га нетнаЈеот 
таОдици, ма иоЈмиа еу мацртапе иеае аиа 
меиитиЈе иЈесноети, и етарние, иеку ао,м 
јема су и оемоаи нрладачаог хрвме еи. 
Лр1иик*еда Ммхаида еа дотвчпи|ем архитси 
т«мсии,ем пддомцими, анто ео Још туда

ми
... ... . ... . сса
То Је био иаЈанамоиитиЈи оотатми | пЈесмпва. Нигау мипомену (у оаог. 2 ОроЈу 

омиЈож рунаеиииа и иа|р,ечити| свЈсдми „Гд. Црпо|»цм,*| « нормЈеиду Сима Миду- 
ведажеиота ове Нсмам.мћас аадужЛине. ,!■ 1 тимииик« ии Дратвод.нка у 11ман1мкгж«, 
,е а жога мастмдо ироа 4 —6 гедмиа, Л да Жупи *1к«»оксигк Је удео у обаир, и о
иодино Јо отоден рваиешочо ироа тодиж« томе «е ивеиЈестио иод нЈпсаииоаа евиа 
в|ежовв, • гоенолмиа Драгмше, ао|м ,о иашу иа

Иогато еу Мдечики Коиом жаададади, , помоАу иотврдио. Господмау Лрагмши 
та, ,е маиаотмр Оио раарушем, ади приЈе су Јс то отиц ирмчао, с дндатном, да јс 
му иадукери Оиди потроижмаЈ дочам Турци м.егпим мати ЛикедиЈа Оида умуиа Вајм 
попгтекегае Дечаио Морачу, Студпницу и . Ииаиааннии; и вад Јс г.. Драгмша г. 1вб!> 
оетдде Номам.икж« аадужОиие. воЈвма гс | Ли« пв Цегим.у рагнвтивмо ,е а сеоја.Ј 

| старипа « том је н|»идиаои доеаме, ла у 
60 Оимоемке. а да 
аме Сдждди, С жо

Г.иви сачуаж. гатм сс Јпга можн с.ачувжти 
уоиомсии оотомаиа и аариродио, асааоти 

аадива иотнрсиог. И ои |в тонио. На раа- 
аддимама, аек оа аемаом сраажсмиЈгма,
ои Је вамичаи до вамичва саставио ,Мих«а 
сии абор,* иоЈн иаЈОоае говори о встори,- 
сжо| амамеивтостм Преадаие.

аСрпсив иааига аа нород.1 Нриугот..- 
инм смм и нрслуасо сам да аддам читаа 

Иа качиог Жмаота нЈасме Чсдомида лиа рпаи«ар«*ииж ааоучииж ■п.ига аа иарод.
М Шдмаека. Баоград, игтамиармЈа Петрм .«■ «.»Јик ке саами СрОмч м«км дм иаучи 
К. Тимасвоаика, Iп94..ЦиЈсим 0.00 дим. ,.Пи тто мт идди ла дма о сеОм, <• своЈим

НЈсри у Боа-а, жиадеаае п иосматражс цравима и'дужиостима. и .. асмаа иа ио,о,
м.егоавЈех дЈсда, и дуОаи мрема сиоЈој жини си.-водиим род и народ ерноаи. Сжаиа
мидоЈ — то су иааори оииЈем к*’1""Јом од тмх МиЈих аи.ига Ои кс сриЈс саегж
пЈесмама. Очевидм« мдади пЈеенви иоЈуЈс ерпежн жажги аа неуиоа СрОниа, ад инма
протину ОеаОожничао гтруЈс, аоЈ* ,н у моди м м пв и госнодп орнгва мнади нп аито
и аод СрОа, а ио,п пиЈе опасниЈа ниЈед- I год да даиамтс. За то ке саааа од тих 
иоие народу иао срнсиомс. У нЈеоми „Свсти моЈах кишгм, пород саога носеАмог ниеиа.
Истииа* поаивао мас да погдедамо оио ипгигм Једаи онки наткис: Српсвж
себе: „Кмжо сас стоЈн у асаи тсг.ио — а иааага аа марод Ади ниет сааиа
во то може све урсднтм ?* У п|осмм „БоЈте аао|вдмм« ■м.ан* чимике са свим носеОиу
сс Вогв* аапсмнгри диијсаде ојпЈне аа мксдн цјсдмиу. Тв| ааиа .гтпочиаисм, у имс ОожЈс,
о п.чин,ем „кутмма дааииЈем, иоЈама се {оп, аиМуг оОекаиом. ажигом:
иреку иаиоиом стадмвЈсм по испојмдивом адпмммм-
простоиу са|етсааом у несхватаааом аро- , „игиихдлипмии.
мепу мЈечиом* и теж тада рвауммЈо сае моки I Кн.ига ова обухаата дааиу нрошдост
БожиЈе. |,а у кЈеемм . Носматражо" нрвти | снегж Српстаа. ааочоа од аариЈе стетину 
мраиа и нчеду. и ааосматра те створове: стоаеке, па еае до Стееама Номадае. У 
„Шта војв ■падс, шта аоЈа иоже* — и ! иљиаи оао, аарича ее: ввмо Је, гке Је и 
диаи се Нкиховом раауму. жад аиди и.ихови I мад Је аарво Срнство поатадо; ваин ее 
дЈеда. У н|егмв „Отац и оаи* аа,ан>еди,е | ригудо но ови|ету| иудж ое ева домидо и 
отвц учи сима дд о* чува од аулм, мо,н ждоиатидо. лож «е иаотииаде у даиашв.им 
Богж дуде. Кјожм оД жид да те мдада иа ј еаоЈим вееоаиаим Домоаимама. Саа еаа 

г,т, ОЈажи ад жах. и-о маеамм* ерекаи ааааа м а*вммМ арашжмт ОраммеМ, 4к|у 
■ 1 < мам дтгниамв п«ричу и аггамаЈу, обЈагнжема

Оаааае еу пЈеске ри,етаоет иод мио } ,е у ..и.»| ШМШМ миогнм доиадмми аа ту 
и оигуда П.ИК1И« Јона ааокв цаЈона, встииа каиеииж в домакмх миедца. Лдн сне ово
д* Је к*и*и,оеммж свршени богоодовац. ади 
ја масдим да би им се гроднијед иишдо 
теи у аарво добв н{еаа|ва иааисга Суидс
чвка

У дуОиамвјем нЈесмпма ми пждимо 
сасвиЈем аариродиу ади чедву аубии моЈа 
иристоЈи м мдадом сиештемиву. Меку а*>мма 
им* дијенаЈех. Нидм се ла им Јс иаиор

ридоаубае. Даи,а-трм еу

оио ем,ед«че, ди Је нЈееиив тумич Оа.д* 
онкенмрожиог. НрочитаЈте еамо нЈесмнцу 
„Лжкон мжра.*

Ми би емн жедеди да мджди нЈссниж 
еиенттемии нистаии у нвомс нравцу.

Т.

Још иеиа о Смжм Нидутимовмку ноаа. 
дом распраао дра Отеааеа *Навдовмка ма 
(1исаи *Порке С *Б«|>ксамк. У Новом Саду 
ернсам пггимпариЈа дра Систоаара Мндс

.чмаом смо опрсамошку оау агтмар »отажди 
у «поме диетт. е т«дино аекиЈем аадоаод. 
сггмом сдда Је и« чието идводвмо — хаади 
трулу и аубаам. иоЈом ое г. 'Воркеаик 
паудео оаедо жма«т п рмда иапасга ндва 
иога СараЈдмЈс. Т.

••1,0 само повјесмичареао оуаонарно иа- 
Ора,«*а.о и нагжаждап.е, бса угаиЈу и Оаа 
рсааа, него ,с то еие раатвЈетно нсааричано, 
начином нрсгдедкии, зАпимдиаим и сасма 
рааумдиаим тижн, да саае можо сао дажо 
рааумЈстм и да свакогм може ааиимати. Ко 
|О чмта-г моЈе „Швдо аа огжид«,* „Жннци 
мам^хивца* м т..ме сдвчаао - та, век вма, 
иамаи су и „СрОи у даамиии.* Јср и опу

- ------------- - , НМ.ИГЈГ ааисао еим, од нридиже истим пичиипм.
нЈесмицс. мдм и само Јанн »иреаииЈе и пнчиранке — на вишо

ЈМСПК-еХНСЛ ННШИОИКЛ II,

њеш то о ЗЕТИ.
Ппшс Ла. ЈоемАсеиА.

Стамоиимцв у Зетм Јеет лае 
староеЈадаоци аграаоодааии СрОи, мцди ОроЈ 
Мухамадамац. (у Горачаиама), аоЈи оу се 
аадржжли иа саоЈмм аемаама, и исжо 
дмво доссасаиаа на етвра 1(рио Гарп. ■о," 
су ес доссдиди ааоеае нсвоЈежа Зето Кп.а«ом 
Нииодом 1079. г. — Мику иетеави отамоиии- 
цима мм* иа ааовакв 6р«*ј. воЈм етаарио богато 
ет*,М| таввмх мвше ажа иаку старееЈедаеца- 
■м. Т« еаоЈе богмтетво махом еу стеааа иар 
аиани и нсумориим радои, и прииредиои 
штедд.иаошку у храии. одЈиду и остадвм 
иукиим. расно.пима и троаововмма. Ноаиау 
еаоју обично ораве од саојмх домаких 
проиаа>.да. не гроаиеки миого на расноаоие 
в еиу.ае жааиие. Земда. аоЈу оЛракуЈу. с 
меиви ваудегжом. векжиом Је турсма, од 
ао,е прмиаЈу трекииу иди четжртиму „му 
хирерими* — Турци. моји су остдвмдм 
саоЈу жуку м всмау у црноГороио, граиици 
* нриЈешди у ТурсвоЈ, и оми, ноЈи стииуЈт 
у Подгорици. а »ема* им дат« другомо. У 
дам*шм.ем врсмему мчогм су уенјели. те 
еу у отижу биди и аунитм но ааешт« од 
држаие аемае од адискниА. те носЈедавају 
иоаекв Орој рад* ораниие и аосачицо сиоЈе 
еонсгаеие имованс.

Зеквим оу иобожми. аито ииЈОодс сијо 
дочс ааихоае цржие. Таиових цриаи* у Зети 
иадаам ое м даиас новеки бро|, иао: у 
Пуиоицима, Срмеио), Годубоицимв, Гостмау, 
(»ерасдаицммА, Курмду м сиоро сагракемо

БаЈсдом «|оау и Михадж, а поиварена 
(ииоа цпнва. 1(ржае у ' остмау, Вермсдаа 

цвмж и Куриду доета еу ма*да<* а оотаде 
су новедаао м агроетраие. Наред аетсаав 
врвио Је тада са иаЈвским стрехоповгт« 
ваааем и'ниЈгипк'.м иадом и иЈсрпм у цриву, 
те се модио Вогу, а ирв.а и дамас, иодеки 
Богж у жмма в* обидио адрваае еаог маба 
■ нгоаа ндгаег Госнодара ‘-'|вивж Нииода ; 
— и дамас аарод аетови поеЈекава цраау 
сжавпг богосдужсн.« — мисдим — а -кмв 
мет ивоје друго црмот^ожп нд4ма.

Дамас у Зети носто|и осмоииа шнода 
у ГодуОоицима. ааодижу се ириае, саграке* 
је иодсин нут Д« ,1 аивиице, к« ,С нодагиуто 
вглиио ададае *а етоварпигто држааие оеди 
и жнгмј и..,а је иоотада гдавио прмотм- 
иа.аггс н* Сжадарсипм 2Ј*

Оракв) н ус*врааииап.с.
СрОи 8екаии, и иао су Лмдм надврг

мутм иуччом жииоти«** ст*м.у «реа тодихо 
иЈсиова. ади инав иаакжме иоааод тукаи(ггаж 
и-атетжам и ноноснпм духои, веЈн сиа.Ј* 
емтеаптао и Јуиаамтво ноаиаадв *ЈГ У имаие 
аармдиии ; иожмаади су се. да еу Омди мокии 
духои, и вадрв, са истрв|мошку оетатн 
ирави СрЛи: вЈером. имеиом, Јеааиом, оба 
чаЈмма и двчиим сраасвим оеобииама.

Зскини, дож су Оидм под Турцмма. 
су ее аанимади ■емаодЈсдстаом, еточир 
отва.м и рибодпиством, жо,о и даиае оЛмчао 
чине. За обракиаааас саоЈе аем»е имаЈу 
дост* удеоие и умЈесие снраве, а о«1У «Д 
жвта: вувуруа, шемицу и Јечам, во,а у оаеЈ 
равиици маоОида ракаЈу. Прм доаожеау 
жмта употреОааваЈу иода са два „теиугиа* 
(точаиг, ааоЈч ауну ао*оаи. Жвта аршу е 
иоп.има. 11ри обдЈедаиаи.у гсмае достм оу 
аЈеигти. Уи то »аегтЈу и нодижу амисгрмде, 
иојо умјнсмо обракуЈу, <»жонаваЈЈГ м

а таиокор еу доста исиусии н нрн цраа- 
асаау вини и риа«|О. Зетоао ви.ао саојом 
сиагом скада иек/ нрва ааиа у Црис) Горм. 
нгто му даЈе добиа и»д«ожпа асмаа м в,ешт« 
ружомажо кри Орагау ■ одАиражу грожк«. 
•• нраажо1ву аима. У Зоти ииа икпски дм« 
псоЛракаио аамдо, ациуштемих и инуаико 
дик иммограда, к® Ои могдд доб|»о усни 
Јаиаги винова доаи и лааата обмдаи р«д. 
а орома броЈмости своЈоЈ а обидиу нро 
иааодиу тргаиипу ; ии чсм вх би трсбид*. 
иуаатм, да гато ааааае тсже аа што аекмм 
ОроЈем доак и аа Јгсааршаважем у то, ио- 
аопрмаредно, граив, — гато Ои доирпмн- 
Једо иористм и м.мма и држаии.
• И оточарство јо иод и.их оабиано
хамимаже, Јер ол отоае иовд-.чхп« д«бв 
ааЈт, оеим жмтА. оетаде домжке аукие иот 
реое аа иотроииау. вао : иужу, «д ио.е сами 
оовом нраве своЈа одиЈадо, мдијеах, од иоЈег 
праис рааие ирете биЈедог емовв, ии*. сир, 
масдн и др., даае месо, иоже, и у сдучм»у 
нотрсОе и иоваци од стохе, сир« и м-сда. 
Од смтио ЖИИОГИМ.О држе еамо оицс, а «д 
■руааааЈе гоаеда и иом.е. Зста р«к* д.аа«*.иа» 
добре траве. -уе ее миже стоаа добро мам- 
ммтм. иреида и аими иак« ио !>•• аито да 
ноЈестм и бса ак.дагжмиа. Оацс аогао ардо 
еу смтнс; моаиа их даврашвип д>а»ги»а 
врукима, и аарашаааа, аоЈе аети има у Зети 
доста, оообито п.» путоаима. Којп се ии 
ааио у Зета ие држе, јср иема доаоаио 
шуие, аоја и.има сдужи аа ХЈ.виу, Оио »о 
г-оваааа етоаае не ноетуиаЈу, баш иаао адраа- 
стваии стечарсии аахтЈоии иаисжуЈу ; — 
ааа ее је иидати, да кс иаана дсмаодједсаа 
гавода дата маааме и снреихс ауде, иоји 
ке момравмтм ема гриЈеаиеаа«. иаио овд|е, 

ч мш мстадим ндеиеиима ианн* Кн.а

РиОодоастиом со оиобито данимаЈу 
. аад ее обагде Саадареаог Бдата до

истоие рааааицо мспуве са раааим иротама 
1»иба, осхбито ирннмма. Лоие обичмо „ротом** 
(асамиои мрсжом, арибом), иоЈу вјвпато 
оиии ац.аае, а нригом су м вЈегати рмбо- 
доии. Огим тоаи дово и другим доапчагим 
онрииома, имо а у.акцчми, нАрииа, иоархма 
м аранама. Ммого с-е ирана удоаи оадЈе 
мииа, те еу у сгааау нродиаатм их у Иод- 
горацм, и ааоан дно и суаннтм, иоЈе унот|аеО- 
дапаЈу аа добрн сиои.

У свкиом ссду у аети готово има од 
1? и 3 до 0 м 7 „иввв'* амаадиж гоетмЈоиаца) 
м .догажа* (к« ое ородаје роба), к* ое у 
„Иовама* емЈво јутро оиупашЈу муаитерије, 
дж пониЈу по Једму едатау и но Јелиу гржу 

-<иаау) аа-аи а« бочицу (*/,, ж.) ракмЈе ; и у 
_Д'.гждае," к« ве продаЈе роба, хаггајуосо- 
Аито жоаа и кои*. иад ирвоимЈе жетма 
миата, а м ироае циЈеде годмао, те аупуЈу 
пгте мм треЛа, а чоото отто мм м ае треба, 
ааосокг мжто у радмјаиу роба. Оак« оам 
(|рами)етио, да би иорасмиЈе бмдо аа марод, 
аа тмх догжжа миаааго и иема ио седмма, 
но отто мх има, будука дааоме жоаае в 
двапммсдеиа квца и беа аиаааа м одобрежа 
иукиог отарЈашима ирмЈукн чеото иута мосс 
жагто, те иуне оне, игто им Је ммдо, иоје 
Је еише нута Оеа ваажво ариједиостм ва 
иуку, мроснаааукм смоЈу ирваву аараду. 
,1е само гато жмто у гдааам нрадааама 
аародади ио Јеетину цмЈоау, вок се в ураа,е 
аа мианта: ва сануичик, „иутмЈу" (мадо 
огдедадо), мгдицу, бритаиа(у и другу беспо- 
сдицу. апто иаЈбоде аиа воан оиог омромвха. 
жнЈи тл«аи радарАТиу чеаад имм у аткн ; 
Јор му иа оода годммо коогаио жито. т* 
гм мори у оног иетог „догиааџаЈс1* иуааовати 
но ард« еауао) цмјомм ча готоао вдн иа 
пекосиЈп, ва ио,е ноице у одрскеномс роиу 
дмЈ« (|н ЈсатииоЈ циЈеии оиог саоЈе аара- 
Ксио жито, аио ааоми моваца, те <:е унро 
(1ап1ку)е а уааауЈс иа једиог ада у друго.



дивааа. Зп т<» е* мадии, ди ке „Срби у 
лааиииа* лодјелмамо иалимата и гоел»лаиа 
СрОаиа, иао м моуиог Србнна еиротама. а 
ем,ер ,е оае «№иге, ха оми оОоји п» м.п 
но лгга п»д и —- митче.

„СрОе у диа>«мм|Г ЈОШ ппјосмм хтио штим- 
пата у лособио, ижиии. А Спд еам ив нпии 
лао у штвмну. ,олимо о гаги, шга сам ма 
то лриоижем чои|1сптииии нииижиаим.ем 
миогиж радоамадих п»ијит«-л.а и аиалаца
мо,ах. Адм ПггимпвжвМ мио нм.иге аамао • имгдјс ла обадама НМ,ел««г |идр«и< 
сам I" ЛУ« — заглиЛмо гн д«» • мопи п пп ппјпом југу. Г’а ,«*Д1»««м кшпом
1-рлв — Па 1НИ1Т, .Ср"— - --------------- -----
таио могу угдедмти

Кеноди, лш-лсспл отлраппмк лоедбии. — Ии Ороовицо <у Срблји) пмигу
«:« гос11о,,.»м попрктшп оу <-** синоћ иа | лим:
Дубролллкп.

Водика врућмип.) О <лм* лпдЈс 
Д»е младмла |с тмко лооблчим врукмпл 
лрско ДПЛ, ДИ 1ПКЛГ III* ЛЛМТС лп лвј- 
1-тврнјл д.удл; влм су л ш-тпл.смс лмЕн 
Л11ПК тлкоугоднс. да оеедл

лротпдате у папри,ед. Јер ,н мпрам у 
иалријел дв ллвтнм саи трошиоае. жвио ив 
лггимпу, аирти,у и лоае«, тнво ав полгга 
рииу и отирввжажо ■и.вга, шга ко сив

рбв у двамиив* сим«. I „„ ,о <ј„ Дј„,го „п Псмл.у, Јор бп још 
ааиЈети, ваи буде — Ј ,г ломоглл кукуруллма, доплп посијаплмн,

к«јл су <-<* лсћ н<> тмлимиамв почеди 
лвруклматн.

Ново гроед>О.) Иошто јс опрошиамвјетв оио 2400 круиа (1200 еор.Ј, и , .........................................г —Iдотди ми м. мрибдвжмо ме етиже „оии, ' '"хлатлли Навшку цркву. около
| ко,е ,е до салп бнло иврошко гроохс, 
Ј ,ош у почегку јупв ослиНсно Ј<* друго

МЛ.О11Н овотв.
Зв ТО оио морам дн .»таорим прО1 

нлитии упис мп „СрОе у ливииив,'* мн 
молвм оао нри,ател.е орисие ки.нгс м чу 
варе орпоиог ноиоса, иеии ое протллито 
ни ову и<внгу м иоив ое сиани у сиомо 
нри,у жаио аауиме аа еиуоаниво преталнт 
ииив. Ово аруго молим млрочит.> аае, Ојм0>»
ОрОи, ио)м мо иигииоте, Ди мгтамижм оиу 
мввгу. А еио вво ли|ели молим. ди нохи
твто е протллитои вгт» Арже, ,ор: .иоглг , , __ „ , „иишо ,влуео у трм.е.* а Лр.» д»|е — I ■•П«.да<.ж •,е«жвиу РидоЈу Црио
диоЈвиом дв,о." ј Г”1,*У»

К(вигв )о нок улгин у ттампу м ин *-
своро ће ииики. Лли што при)и иретлдатв Друиггво .1 ороии НиЈеивц** примвдо
сгигио — твм лрн)е ке и им.игв нипкв. , )■ "■ -»■,• ирисии м)

Крвто Нуинкпмм,. учомии II. раареда 
■■..жарсвачмг ■ ммиаамје, родим аи Цероиа 
у 11,ел1мацимп. гар1пи«ши I. риж. гимниаи|е 
пл »дјичкмм у<><цех«»м н ирим,еропим вли 
д.нмем. очиигмм нрслусротам м момигли ол 
||р|.*ос«»ра «--жп|>е«ачае <импаиа|е. поеже

'ЛП* „■• ужпплЈу 1 ТСЛ1ВМГВ рплм у 1мао.«н, дошао ,е у Орео 
ог ,адрамомог “”“Т *• ко-* •»*"■ ••ЈИори и еиреми ти 

I дкжв учгае н. ауиијукм со у М*-рвмн адм 
{ СрпТИИМ случмјсм улмвии ео и ,ули. т. гол- 
ј у чегари еахита и« Пидме. Чствртог ,ули 
I алвакеио је мрт« тм,нло « енрви.вм». Д«> 

гроба жалекп оии, случи, н млид»ст на* 
отега иеааОпрпил.<*п»т Крота, ,ннл.нм м»* 
рилици а Л1»м,мтелима у 1|рпо) Горм дн 

,У-
Р п л <• а " н В у н и к е п п К,

п оми тугу)

; НСМХПЛ1ТС Л»Д Д»11.П,СМ Кријгм ип лопо 
грнбх.с ||П клм сс лсК II пркплпв догрв- 
ћујс. У старнмс грпбљу исћ сс мс 
смлрми,ујс.

— Унраае друмггви „Гороиог Ни,еица* 
м нодгоричииг п)еаачаог лруштви „Ерви- 
«14 шмл.т иим ла 1итимпимо ово одввве

I’ А 3 Л И <1 Н Т О .

<ј Ацм ЦилоимК Зуб) умро |о 
дами I« Јуив. ове годиме у иулимлеш 
тв у Овт-ол емога жмвоти. СтариЈа геие
ражмИ^ маоШ "

еруша а ииба,о сае; д)еца Јелаог адмарала 
бнла еу таиокер „а балвоиу у треиутиу 
иатастроон, опи еу ,алма ааиршилв еап) 
иовиив жмвот лод ру|лееимама балиома. 
'(ан>ипии |едмог минисгмрстиа А)ел10 Оаш 
у луту иа иамцолири,у. Потрос га пбалн 
ма аемху а рушевммп |одме мућс лреОн,у 
му оОјп пого.

На)стрв1лпа,м а«мд.отрое Оао ,е у 
ОтимОолу. Ту мема мм )едпе нуће иоји мм,о 
лрвлуилв, ии |едпо улице у аоЈоЈ нема 
меиодимо лору1ломиж вућв. (1и)жидосми)и 
еливи лриво иуетоши. Улиаи великпг па 
аари )оп1 еу иепрестим«« ватвореии. Иј 
руп1овинн жегових ло еала )е авнучоио 
01 ле<„, в 112 рво.еиих. У опште ее лржи 
да 1«е Оро, жртаив и»)а лежо под рушеив- 
мими мааира, пргћи преао 200. Бро, мртаих 
у циЈоло) вароши ввиоси до еида 136. а 
тешио позлиЈеђеаах 144.

Тедограооии еаоОрићи, оОноин.ем јо, 
тиио да сала отвжу ии,ооти ии умттржш 
М.ОСТИ и е* Мримормог мори. У Лда Цакару 
ос|«'тмјм оу со врдо Јиии хемхотроеи, а 
ту има водиии бро, л>улеиих жртвви. Нише 
«»Л 200 кућа моруи1емо ,е; у Бруои и 
Смарни ии,е Лвло воћих иоеротвах елучи-

сјнКа „В,ба.“ Био ,о то у еианмм обииру 
иеии оригжма.1 и лв ги »иодннегм ив,ееу 
пигаикла аа етаиу гд,е ,е дошио у вро 
тивиоот сн тожиам« српгаог мИрода, »м 
ба био игрин мввјесиу улогу према гв»јо,

________ ___________ ларовжгоетм. У срмсаим поароту год. 1К4Н
отвор „Бовимомом I 49 учоетиови«. ,е .ЗуО- «п» о»рац нротии 

Ј1ретплиту и 'сне порткп треби едитм I Моетврцт.* «* »ишв! миролног пЈаокииа, ' М"1>в’’Лк“а“ °'гг‘,Лире"г лмпломе дао ое 
ма алиосу: Сима Дуимм Дпзмћ Зпгреб Хр У«До)л Г»гимопи1>а.Црногорца. Друлттв«« ее ■• * Л"'* 10. ®■,»■Л•»■«
ватска. Вовиц ма ци,оле Лустроугарсив У еиему слиже са ролол.убиинм миелима в <јмлишм>вг „СрЛ«»0рнпн* н лоцмиЈе „Нвирет 
шиа.о ео иоигтжиеком уиутмицом (Иов(ал- оејеки)нми, иојо лу у то, пЈесми игтикмуте • ■» . • Дошио ,о ии гдм е»о)им сатиричиим 
«г1аапд). а вам Ауетрнугмреио едмо ла„е 1 мрнтиа мочоа,пчиах нвпвла,а аукааацо иа
-1и1>еимм иоичамим ииемом. Молим, да снак лн»и.М»«ггапцв. М лруштао ,е увЈереио иио 

брит Галојо, ла та црмп лтица ми,оси«»,у алрооу тичин и читио иидмачи
„Срби у дивииии* иами,оћо оао 12 

штимиапиж тибвив (л» 200 етраиа срелм.е 
аодичипе,, и ци,еми ,о км.иаи еим» 60 ионч. 
или Једаа вруим или |елаи дииир. Штн 
иише: ио ео упвприЈел пелоерелна код 
мепо лретл.гатм бир ма дпест нрммЈерава 
— лобиЈа мм дир гкаам мота нримЈерни, 
то ,о«гг. 20*/, рабатн у «н.нгами Л аро 
диицима ИМ.МГИ ћ еиуилччмма претплате 
ла,ем ЗОв/„ рнбата ид гауилеиога гогеаог 
мовцн, а иоштариму — рнаумије се — 
омоеи маручнлиц.

Али, да бих иароду могао датм ову 
им.игу мо тиио ммгиу иромвоиу цмЈему, 
морам да ,е пгтамппм у 6000 прим|орака. 
И еамо таао ку м»кп скриити ирв, е мра 
Јом, аво оо еивх пет хилада примЈераиа 
раепрода,у у иаЈирикем роау. Л ,а ое в 
иадаи, да мч мо,а СрбадиЈа иоко оетанита 
ма жјелалу II сам» у то, а|ера аво почих, 
да .«■)» вн ночаним н «мучаом пооду.

ЗагреО, иа Потроа лан 1894.
Смжа Дукми ДдхмХ

(Ирач пога(>ач.)

и
мити можо Лмтм Моетнрпц; и моии ин мвсдм 
пи т», дм гн иеке лоавати — твмо а.ега 
иробигору а лижи телора Него лржеки ее 
тврдо мачедв да —

Д« «»ив /’м»«ла^«.
ту». <• л- —

лруштво „Горежа ВиЈемлц* гледа оа прнв

зиотом „Комарцом-*. Паеао ,е и пјтсме. 
ко,е еу плаиимо у сииремгипм Јиеговммн 
а ироаоб ,0 ииши л,еда ил русио к мпгле- 
еке ■жмжевн»с-гм, од аи,иж еу мгиа ијишд|. 
у ласобиим а1«.игима. Нмиме проаеи ,о 
ноно ш1рти,е иа Пушииии. БиЈроми и 
(Неиепкрж. 11о пискоро ло(>е у лротииноот 
еа сао,агм иеглашаим мраЈвтеамма и Једпо- 
мил^аоиицимн, то нреко у лротиимички 
табор, Тдје ,о отворемо рлдио лротив

режем ма"тога гадона. - а мишему бриту ' српеие ^бодуомно «?тримме. Ни еиоро иа 
РадоЈу иЈрмче сво,е мриЈмии.п ми иотожмоот. , твж будо имеловим чииовмаком у угиревом 
иојом го ложурио и литислуо уета т«.ме , мимнстиретау. Апи Зуб био ,о мјихоиито 
влогуиу 1 лрнродо, ми и иви чиновиии мићирекн у

Друштао „Горсиог ВиЈоиЦа - умјисиом рвсниложа)у гов«»рк«. јо да Ке 
II.

— арло оо жиао I »<=■*, ■■« нгга ,е то у праа
бвло. На мис-гих разпис м>е<гта гтажу нржо 
жалосие виЈести, марочито у Мало, Лиа,и 
иемаитрес >е грлио иосреКн почипио. Ау« 
аммЈолеке желеЈМИчке пруго поетрадала 
су миога селн. У овмомо Боврн-П1ехару 
|1О1миуЈО ,о ироко 100 оеоба.

У биЈмици Јели-Ктде лушеим«* обо 
Ј-оди Јурцули оу иасмдио да иалаае, аОвли 
ее спп у Оашту, ла ту под иишом ■амеи.а 
мојмјн г.о Вогу аи С11всон.о. 4Русми лоеда- 
ммк Нсјвлов у тремутву лотрога раигЈОдао 
је лраиу Св. Ирело; чим ,о прии лотрег 
»ејотмо, л«>0,огио јо ма лоао, одма лоеае 
т»г» ерушиди се Јодни вуОо те цраао н 
мгпуаидо ,е уиу трашм.оет жему еао,ом 
рушеиаиом. У ,едио, гоетмоааци жлапо ,е 
трговиц Пиеиал ; м.огова жена чкм ,е ое,о 
тила прва мотрее поОЈегда )е оа еао,а три 
одраела еиаа иаиоае, ала ее Иа тим е,ет» 
да је ааОоривила. својо наЈмлаке ли,ото. 
Врати е« иатри! у ауку. алв у тои тро-
мттиу сруши оо иуки в аатриа матер еа 
лЈететом авЈедао. Мииаро Емин-моше,о — 
ерушило ее Ожот у треиутву кал јо ми 
■аему муевам вииао па иодитву, ом је пао 
нв крои мошо,е, олиошои ,о тошко новро-

ДОМАКЕ В И , Е с т и 

Ца т ашв. ,5 ,ула
( Личие ■ијости. > (Богоим Свјетдост 

Кшаа Нгтар Кнра,/«р,>гииК лнврнтио 1 
с« у летаи иа ипоотраиотва, — Госл.

екоро вивацм доћв. ла ио,е ово,в и»и.е ии. »>еи у билпмцу. Школи Хусоипа.лншо еа 
Дуиаву. Ацв ЗуЛ апан ,е готиви еиа савм ,о раиореиа, ту мећу логинудим ама 

Нрочитаи.иа е«.,ев аал.е. ^ржж,.\<т.уво. Оооб.т, вожш« / ■овод^.о^у«««« ОдЈвова.
Цриигарц. г. НадоЈи Гагаио.ик. .(..вима- , „ и9 жого.ом, Судтаи чим ,о еаииаи иа иоервтме
ИОМ Мпгтарцу’ инјссмо МОГДИ еао амд I . .. I ^удтам чам иаакви оа чисротис
ие)о1«.,ама идоает. , а да со а ма ао лра- I <Зоии*отГ«*е у Цнрмгрнду.) О ру.пе- оду»»,вво ооелао ,о одиах еао,о аћутввте
дружамн мав.ем Орату и,оои«ау. ао,а ,о , иааама а аооротаим одучиЈвми нгто ,о , »• ■■■• ••»••*• ■ "«■•*»• б,одио иоадим
..... ,умачкм и 1иооиичиа браини обрва в , ввиЈХотрое оочмиио. лиотови домоее ол- • ■ р*иии. Зиловм,ед»о да ее ма саа мЈоета

”-------- * браотои-браћо «»?■• ривјои/тлЈв. У Нерм опао |о у сиа. ' У««Гга жоиари а авжаа.ора оа иужаам
Р Ј оо, иу!иа ««• ообвма дал > лоиуМнетво ,е ' греетвама аа еиаеожа < ив(ужаеаа,е 0«до

паигта ааша ' иећивеж оауда улропашкоио; аадвии бро, ј I« гдиджти иаарелжшкаие було иаио иужа-
лодатв ио можомо омом а.»гоиои иатржот- Ј лграха иикаву|в е иоаа грдмг мувотиие од , ук« ■« улицжма трчо. Па удвцаиа бало 
евом сп|еву. до саио кем«) рећм му: | "отрооа. ЗградХ* русаог лоедаметаа ниЈвигао ,• ирдо олиеао, Јор со миого мућо аочоше 
Хиада та Орате, живмо дуга м дуго гадмаа > ,• »мггвкома. | *» *УД«,у.
ма лип.10 тво,е Орако ЦЈн.огараца. , Ии,воких мееротиих едучијовв бидо Од прм,о 460 годвма, вадв се сругавда

Тм нером и диром протииу галиЈуив ,• У I ■■•»«. Ту је нод рушовипама Једие • Л,а-С«ЈО«,в, оааног вомаотрооа у Цнрагралу
и чааводила, — апших и циЈодог Срлетва ; ■ућ« иатрлимн (8 г >лптм.е л,ев««,че, лпа ив,о било. .V свими удицима Стжмбода
вепрн|нтеаа паприЈед пред нами, а ма кемо • иоо-»ча ногммула еу иред јадном иуком од
е тобои еа оушиом у руци. ди брвиммо , УД»р» Ц«мвм«.г отубл. Једам млад тргаиац
пбрн« м част аитешие иим Црио Горо и деемо ое ии прик«ме иитпстр«»ои у епом

“ магалкау. |одаи се кил еруши и латрии ги.
Јолаи млвокат м ,од«н ниши н«лица>сви 
чииоми«. тешв<» оу ноариЈоћеиа ма улацм ,

-1 ■ Д,еца ,одпог нишпг чвиоиима« ста

чает иалиг иим

□,ееинци

миаига Г«опидара машог Км.ада Н а м о л о 
I. — иамри,ол,

И.| «-,одииц« од 11 јула 1894.
П|евачко друштте ..Бр«ино.м

сга,е гомкле од рушевниа и дежи аадааа 
бро, рам.емах < подиомпо, тути.ива прадру 
жмда ое и мороии хуижива. Кодико ео моро 
б,еше сидно „оиремуло еа,идочи ова). олу 
чај. Пра,е шеот мјееоца лотивуо ,о у 
Бослору ларобрид „Трамлоауит* оа аода 
аам гаваром : даиае ,о сада лотреса многа■ои-| ■ |оап1д ■■тпв 'тиопнмхж <гтд ;

,вде оу ра бадиому. «>д мотросж Лалаим се •• лвк«*ом ■ »бацмли са иорског

ио аиа|ући ии оам вико, »л иул н 
Јадии еиромаеа ео мпогч аалужуЈу пи нвим 
„кавамв* и „догашвмв,'* нала|уки ее у 
«>лро1>елои ареиеиу олгопорити иа ри,оч. 
Ади, луето, миого |е еиремаху мести1лици 
та ,е мвмогуће еае лолмириаита. ла, аи<> 
мема иоваца, ло ,овтии» иоеи жвто, мји 
сам тргоаац доке е вриким, лм м« га уиима 
е гуаив, мјм еудом мал.1и1*у,е. Те еае •■<• 
Јадмом сацомаху. Кад би м*ао 0и.<» »аавмх 
догижа, иава и трговаца, мажи Ом «-<• м 
нирод уиаа.ивао т таиве нотротарммо, те 
би аише жита у јесем одсуо у ииш п амше 
грожЈ)а у бачиу гв»,у мамечм«* < ми, а«о Ли 

. ги мужди макорада, ла лр»ла,е. лридао би 
г« бар овда, ввд му грпбв а ..ад 0«. му ее 
еиулае лдатндо.

>'иама,уки у обиир гтаарио варидпи 
етдриже о аародиом ■аироднражу, требаао 
бв Ооа уетоиажа учиматм. ио умићиаииег«. 
све иораеио иамјвме, м увоет« аажое и 
иалредме уотаипве, а«»|и „»» мир«< •• ли 
државу биаг»времги» ма,моао*.пи,е уп.м 
вашу и« вадовожегио, малрелаи моиое и 
лику иарила и лржаае. Ниро.|. «1110,0« меими 
иаблулама, м« аадм еаиц -««»гр,ишиу. ммти 
,е беи аелиие чиете сии,оегм м»же еаи 
отклоиити, Лој оеобиге уетиииме и пдредбо 
лржаиае вјм<-ги, а»,в ке. вј очаискОГ 
етаражв, учипмги мим, гато ив|0»*е бул« 
Оало ла «аеами иилручми имрод.

По ииогим м,еегмм»« Црме Горе алала 
у доета поливо, мЈерм етраот јм пикем. 
оообвто да раки,»м. У иекудицм д«.ма1»е 
Јоиоакчо иролаан мм»г<> шиириг, од к»,ег 
ое праав радио прете риии)о, ии<«: руи. 
миотвиа м дн., те ее умотребааии,у *и 
лаке. Нарнд ,п „рмимраи мри лри,«нпм и» 
треАаиа. ичо, б»ди,еегими и логреОими, 
свахОами а раамам гогггоауОиаим дичеиииа, 
иуцоаа-ги ривиЈу, ио|« мт је мм,лри,е ии 
руца, т. ,. ииЈОјвжв, ла Оидв жааоаж му

драго. 111лиритно »аки>о е« михом нидааи 
ло м,еотима Црне Горе, ио,а еу дадеао од 
аарошм, м м|оста у но,ами родм виновв 
Јоиа пда шаииж, а а у тим мЈоетима, 
»О1НТЧ иестмме мал1е домнке раиијо. Шли- 
ритиа р >ки,а. ле само «ГТО ма,о лдрааа, 
аег«« је ц» сае убитачма иа адраажо маролио, 
иа умии и тјелееии риавитаи, ма и аи цим, 
,ор' сипии лнм вилм иироду моице и м4ди 
му имам.в. Не еими што |е убитичии шми- 
рмгии мико нирлЈвитакжулотва.мего м оетада 
риии,а и ним«., аал ее прекимјермо иије и 
уп«ггреОаааа. Будуки ,о лоиуштеми у Ц,» 
ии| Г»ри приддаати шнаритпв пака. га 
крчиарнма у Оожи рачум але вупити оку 
шпи|нгта, на иаирааита чотмри ока шиири 
туше »л и.е; ,ер иоку иориет од м»е вик* 
и при,е ее оОогати, пишт» ,е иала рилдааи 
прм (1р»ла|и аимаку ааша равжја и шммри 
тугае. На та, мачим мвливи оо по еао, 
ЦрИ", Гори иедиии бро, хииоаи и крчами, 
кО ее аекммом »род «,о ШОиратин нике, и 
п,«јо рпјетко нН1иа домакв лоаовичи и шаиаа. 
пи ,е млрид ирмм»рам трошмтм оио, шт» 
пмм, п у гојкко, м,орм имшо га трошити 
и кееу е «»ап«иа иглрпжжеимги. у иодиин 
,е аин«е уш 1» у оОича, м егриет: те тмм 
уваауЈе себе у етиарне иохоегитио и уиие 
боЈИЈести. апд иеуијоромо, лрокеримо м беи 
риидиги »м,о и трошм. Прекераиоет у лику 
чулегип .»тровммо л,е,етаује иа л.улеии 
оргинп-Јим, лсобига ма мдили. мвдпареЈм. 
«ервиии,оим » ,ош рпиви,а,уки еп еидоп 
мдидики, мл,е лигре еисим>ем. иии им етиив 
пп пут дпаем праимлмлм раЈим,пп-у тмЈела 
и лушп| шт» их учммн ммиииаме умм» м 
тјилеемо. КоЈИКОПу1ави гр»ЈМ иароду, ТоИИИО 
|1оум|иремпет ) „мку жудеиом мпдмдптиу) 
лушка Лн,о гии,ет. а ра«м|а цаи,от| пушиа 
од Једпом преии1>. живог, м пик* ги ио 
отопвио уАи,а ив ипрмјвии,

Дои оо Оудо у оиојико, мјери уио

требжаиоло шимритуоаио пике, дотдп ке 
ее у иелико, мјорп и трошити и иити, то 
мпоги е«0м инммјети штету у еиии»м ло 
гдеду. Кад би ш, ишмрит Јабрииии иа »ике, 
„и да ео уи»т,»обжпиа сима ииши дсиовача 
н шжааи. имла би ее иирнду исјиис меил 
мјорме иорисго тчимиЈе, *а к»|е Ои по- 
томотио сии,м Јасдужие иретко ’ Олагиеи 
жио. 11 дамае Цриа Горм ра^а ловожмј« 
рвиИЈО ји ма,ум|арени,у уппгробу у упу- 
трашживти, а «ад Ои се усииетавиЈв 
аабраиа шиирмтаог иика. »ила ма првом 
роду 0м/» Ои т*о: П1Т»» би 11Ш11а хомики
проиааадеои риии,« лриЈивмЈд ео л» ежули 
ци,еии, та лж|.«»ј 1«ш, в«>,»и<*г аикч>» »д
же> иарАиаи|в би с» иир»д трудм>> ок» 
уимп,>сђ«|ак аоте > иишга бп со раиија 

вуиоаалп, иариан-« Ои го сиулж« и 
««. - 1ОТТИ-Ј1.И11ИМ*, нтт« бм |аво 

•о. то ие би уаатуд прлсипво 
евромик ев»,е <• иуиом еточнмо м«ице ви 
милгга. и Јомиј, 1ит» иии и мипицк, маи.« 
Ли ,е бар ли» ј пгго би мир«л, »е»аиже» и 
лолгри,а» Т»«»М пр»ла,»м, трудлм се м 
мучио, лп тт» шнио миспдм иимиграла и 
шжмвжавв и о«о иапредоаижп м уммнмси 
виа>а иетих ; ИТТ0 би мар«л и мрм нмЈнро 
чим ротроб&ма мижп аумоиаа риимјо. те 
ее маже ■ трошии; 1вга би иарнд умио и 
тједееио хц>аи»,м био, Оир у ии»и нраацу, 
ко,ему прекерапоет пића етоји ми иут; 
1„то би м^роЈ аважп рпгиадишим иоетло у 
оику : што би »|врод имукми,и « си,есмм,и 
Л1><1гаја» ; лгг«> се бпр ии милопа мјм«м(»м 
ме Лм »лвваим то| »абЈулм ппки , шга бм 
с иремеиои ивсидиј« вотоЈмип лоле и шживв. 
ди Ли ое мпгли у унут|>пш1мопти у ипјиеко, 
м,0|>« иодмирипмтм иародии мотрвбм у 
„ику ривв,е в мипа, — пгга Лм елужило 
ии чает, мппое, ожмолмаже лпродио и иприот 
лржмвиу, а уидиаисади ии мрааи »м« раи- 
аа|аже аиродмо.

д,еЈета»ва I

, _______________________________________________ _

Зета, иао пи,пвтомв,а црмогореиа жсмжи, 
, удешеиа ,о и аомжиштем и подноби)ам еж 
I авниву долу, гдје вма м,еета аа ведааа 
, бро, мивог аисађи»ам.а Оии да,е и двиае 

јоотм аедмиу еуму ииврсмог вмма м рвин|е. 
ки,в ее векииим троши у само, Зети. У 
Зети ее »Ондато ии,в ј ти, дож грв,е дома- 
ко импо II раии,а, ааието ее мо пггелм. а 
мои1га ностаме. иида иа иевожу уиотребжм 
аа се и ип1ир|ггми пако. Векимом ури,»т- 
жи ироди,у сио,е аиио и иаии|у, булуки ,е 
ио мад<>, оијели, ла га ,е иодао полати 
иод «уко, мог» га иа пишта ураата, —- 
и л»ти,ечо И.МХОИМ иижубжемоот у лаке.

;1«тсиа ломжа да,п тааао виио, ио,п 
у оеба садржи много висоиог шпирита, да 
гара им аатри с идамемом: а |ош ажиио 
Аи Оадо, и иааа би «• дало уиааралгги ■ 
до ио,ог огалвма пмжге докврати, вад би 
и,елгга угаиршила руиа о аим рукоижда ■ 
улраажаЈи. Ка« што т Зпга добро родн 
амлоаа допа, таиокер У Ваоо|ввмкио,. Мора- 
чво,, Нишмкко, и Кагупсиој иаха,и дооро 
роди шжива, ио,а св и дапаа мо га,ем 
м,о»гамп миЈиаи< ади »мојико, којико би 
мх требиди и иа аодини ааих ииа мјавта, 
м у иоаакп мх би биди, вад би ое иекжу 
чиио улотробжваида доаивача п Л1жива, 
ии лрибднжмо нема. Обди1ирикоиа доиа м 
■ижииа, »ко ко,вх се в,е«нт«> и ридемм 
иоотуии, ла|е обижип лод, то еиупо магпа 
бу,« *РУД радоммки. Нирмд гроби улуки 
иати и повграоиопиг« ум,еени, маржмии м 
о и»ж»м, ди,уки му потребмм упутетва и 
>*аи,оте уи саиршемп морисио одрелбо, пи 
кп уаикете, мојик>» ко кпрнптл иаки од 
еаог радм.



П бурад еу едаа

ушдо ј* море аа 200 
страпшЈ луетош. К»- 

в порутввж, а. грчка ■
Јермеасаа оаао дЈадамаце. Са« вуке ввмаиом 
оаадаае поиадАле ет. ааа доота а аЈГАввмх 
жртааа. У МахраждаЈу едотадо о« до даа 
ддаеет вука, а погаааао је ддасет оцоЛа.

Иа Иеидааа Јаад.аЈу ве »раЈ »аиимЈквв 
догакаЈ, Пред таво ваажим ЈКаеааа Пдатро 
у јадаи мах итаорао ода ирук аааор. тра 
пума оата нуЈа^ада Јо вода ва м»ега, иа Је 
иидж у јоджм мжх ввотао.

Праачоаа оотрва. ПоедаЈе Стамбуда 
аМЈг гр!>да иосреко од пктрееа бмди ио аа 
овам острвмма. Јдадаа чииоаиимгоетиомацл 
•'ОриЈеита' јг Хадва ирвча оао. За ирајеме 
ираог нотраоа сЈсдао еам се жеаим а дЈда 
цои ира ручну. Са< ,е побјегло аа рТМЦ 
дЈеца се сииоу, * гдадду гостмоммцо а же- 
гову жоиу аатрпаЈу рушеааида Јсдида вукв, 
тотеом гу мумом иабиваеии. Грчва бого- 
едоеија, иидагмута ирошдв годипе, динпс 
,0 мраи рушевааа. Ведиам бро, учемики 
датраджк Је. Трглиачга мкода Јаио Јда омгте- 
кеиа, е у царсао| ирварсао, раадеми|и 
има аоред медиве игтдат« ■ жудежах жртвжа. 
12 ееоб« тдашав

ругаати.

ерутемда, од ав дау а 
■уће отрададе тодаве да ое морвЈу 

У иукп Рашад-беЈа цогииулв Ј« 
а.егпаа и керва.
У Аитилоиу орутмдо се даадееет 

■ука, а-удомиж жртама ама ммого. Црвва 
Јда срушева. У мо,иоЈ авждемиЈда иогинуда 
еу трм Каиа, 22 тешао иовријеђемв.

Сухтам Јда дао у номкк пострадидим 
260.000 туре. дара, то чмии до 0 мидаоии 
ераиаиа. Рачума ее да Је Адало мгтдатг 
шсот ммдикмв хара.

ТЕЈЕГР1М11^ЧК(М КОР. БММ?

РИМ. 9 јуха. — Угд.сд имици 
Јитмио ппглеохс ададс, Итихмја и Ин- , цису и жасдужу,\ 
гдеска зцјсдиички сс иуаимху дн Ј мородица ндабмем 
одкхопе комидикаимју иорсјсжог иата
м»а. Сгпат со аатнорио пошто Је прн- АП идаоде овај ог-зае по мваодаип пута
мво нрслдпжснг «ппа-<си{скв мјерг

ПЛРИЗ. 9 Ју»- — Камара јо ' 
иримидн ирам чдалан дккопа иротии 1 
аиархдввма, моЈи нргдијс пресжг прс-. 1 
стунс иорекииоваакнјем еудоаами, са • 
297 ирогнп 206 гдаговм.

ФРАНЦКСБЛЛ 10 Јуда. — ј 
ОндЈс је стмгда Км.агнп.мип Одга * 
Лвпмдова.

ВЕЧ, 1О ј^а. — Крад. Мидан

ЛОНДОН. II Јудн. — „РмЈтер" 
вв ШапгхаЈа доносн внЈост, да Је рат 
ннам^у КптмЈм к Јапона обЈана^н.

ПРАГ, 12 Јуда. - Уавшг... 4

ВЕРЛИН. 10 Јуаа. — Цар Вад- 
хсдм, коЈи се оадааи па сјсвсрпом 
иутовап.у, чостжтао је Крад.у Хтмбер- 
ту побЈсду код Каоадда.

ПАРИЗ. 10 Јуда.' — Камара Је 
одбмда свс исараакс иа прдадхожгим 
зажоп о аиархиаму а иримади ирпа дао 
лругог чдапка са 330 протаа 170 
гдасоаа.

МЛЕЦИ. 13 »уда. — Ирвсиао Је 
Ксдав.

ЛОНДОН, 13 Јуда. — Ннмје об- 
Јаажеи Јоги рат пзме1>у КатаЈа и Ја- 
лома, ади је цктуација аритичиж. Ко 
реЈеаа Је аојсжа иаиаддааа ва Јаиоисау 
посаду у КореЈм, ади Је биди одбпјеиа.

ПАРИВ. 14 Јуди. — Каммра је 
ирамвда у цЈедостм иргддог протип 
ааархиста ■ одбида сваки испраадак.

ПЕТРОГРАД. 14 Јуда. — Цар 
ће посјетжтв в«Јивциа стаи у Кржсиојс 
с«ао сјутра. (,’аадба В. К. Ксепије 
биће 26 ▼. м.

САЈОНИк, 14 јуда. — Аджарал 
Аведам прмсприо )с еу дм брода срс- 
дииемпе ссимлрс

БИОГРАД 14 Јуда. — Краа. Мм- 
лаи ће сс повратита теи урсда својс 
посдоие у Пприау.

КОПКНАГКН. 1» Јуда. — При- 
сиио је Царспп>> ма Иигдсшкс иа „Ио- 
ларио) ааиЈеадкЛ

ПАРИ8, 16 Јули. — Заков Је 
протиа аиархиста уЈдадио нрми.-адаи са 
268 оротив 188 гдаса.

К 0 А Е Р А
ИЕТРОГРАД. 1О Јуда. — Од 16 

до 21 Јуди (и- ■ и.) бидк Јс 1292 сж 
684 смртиа сдучцЈа.

ЦЛРИГРАД. 12 Јуха. — Звааа- 
чио Је киистатжрмма модера у Лдрија-
иоиолу (Јсдреим.)

ВНбИЖВВНИ <)Г.1Л(
Баш оу смда маашда ва и1тнмие 

У хрусом едегжитпом иадмфу и могу 
сс нмргчнтм код Упраае Квда Црпог. 
Државпо Штимпаријс ма Цатам.) «ша 
□јссавака дјсда Ки»жха Ником !-лгп: 
.ЈМЛМ***, м«|мма 70 ииичакж. 
.НОТОЊИ ЛБКПСЕГЛЖ". паЈеаа 70 аоач. 
„СКУНЛ.КНЕ ПЈКСМК", . 80 вова.

К«>д иотимсат«- Управда могт сс 
иаручмтн Још :
.БЛЛКЛНСКЛ ЦЛГИЦЛ- ид Наводе 1-ег. 

Ца|дама : 1., м* «микЈ хартиЈа I <ир.
2.) « иростаЈоЈ а 00 иоач.

„ПЈЕСНИК И ВИЛЛ" «»Д Наждадаг *! ••- — 
ЦиЈеии I 1., иа «аи«»Ј хартаЈи 70 иовч, 

2., . простајоЈ „ , 60 аоач.

На силној« хссет иомада Једаога 
тс нстога дјсдж дајдамо сиупаачмми Јс- 
дпиассти ив джр.

Наруусине отправмам •ракко 
м одгоаарамо за уредио пра«ам.о 
нстм|0Х.

Наруџбммс. Н.111ЦИ м оао оствдо 
шихс с.с мп идргсу: Управа Кжаж. 
Црмог. Држ ШтампарнЈо аа Цотињу 
(Сс1»Д11е- Моп(гпсдгм) « т«» У идп1«сиим
иисмнма.

ПЈсвиичка хјохп Кц.ааа Цнкодг — 
кио што их Јс ппиЈсннди Јавма штпмиа 
— Јесу драго камгп.г па пашом „ар 

ди ах 'снаки ииши

Модамо сваурвдпиштаа ившав мпвиаа Ј еЈечида ж*ке. Хвида иоЈаЈем мријатсд.вма

доивЈ«
На Цгтилу-. 14 Јуда 1894.

УПРЛВЛ КИ.. ЦРНОГ. 
ДРЖЛВНР. ШТЛМИЛРИЈК.

авирижвддава вупруга

3 А Р А
шкикда дутг а тдаш«ч»г Аодпдаааи^ у 40-ТоЈ 
годижв еаига ПВЈД.В11ШОГ жгавмта ордаодадидп 
ге у вЈечмкет у Дубрквммв у I Јјгди е. г. у 
метаж па 0 еахата иоожда кодив.

||кккЈмица боаоиаам јв 
27 мјдагдацв. ув ав’ 
г. дра Мвтра Радудоаик 
труда даи ■ иоћ 
пда кдинтхтда. па да давм трЈ-ддааи «дапда,<ациЈа

Оодоаадп ,е еадо оворк , »,>■■■■ га^акае*«*«.
аЈадаћу а.дагу - аауаиааа.е аа вриЈвме <ггаиаа.а Сожданг. ■ Јуиачж 
дудожик«. во,ж ааЈда жвлдао 1 четкаава ш* ТурежоЈ БраЈдами. т«. да| 
. ае дапаа ,о, ее Аодкав Ј Једао. дв м оадЈо коЈу о жаму прог»а..ра|

туроав чвт« грдмк матрдаг коарака--, п 
11иво, жап «-мм тамк арсиог Јуиажа, н сам 
Јв, Још од мдадоети сжоје иеброЈдано путм 
ивдагао еал, жввкт онмемоетм. га гаоЈим 
Јудаичжим друмггакм, дочевујукм иемрцЈвтдаа.да 
у Соаина, четуЈуки. дкгомдаКи о»данммда м 
онЈввукн гдаа«, кв Је и сжм мот иутм твшдао 
ражмждаи бмо. У мвЈтимим чисовииа, вда 1 
ее Јот ив амаваше, чаја ће Омвиаа оетатм, 
мовоЈммв ее ваажа у М.О, мадвамк. мрвмдл 
,« внше придвва Лиаиао: да му торчмда 
беа мЈедиог брава прааии оотаио ; д«»а их 
,• оа — оа давоЈмм Оратом четуЈуки — 
Аогжтк маммривао.

Кодиво Јв поаоЈниву отала иа грцу. 
тв Јуаачаа мдииана, аиди сда иа ткга, мгго 
Је одатааво: да е« ма ердад Сквимда еадамди 
Јвдва мада црдаааца. у апЈо), да ее гдјпвк 
аи Једав иут у годими — Оожпигтавма 
даггургаЈа смомвв иогмиудим

Кука Кивжоавка дааава ,в аишв 
тгдедимх |умава, вмвдова. вапотами а Аар- 
Јадатара, во,а еу едужада иа чает иддамдаиу 
м отацОааи, аао: внеаа Мдарва, ча|да Јда 
Јуиаштво оотадп у жиао) уеш.меиа Још од 
1786 год. — ивиадвЈв и икгиАм,«’ Туривм 
на Црмдаицу , Мада Драгожв, ии|и Ј« поеЈе 
жжо чуввиог арамбашу БеКу Судичики ј и 
вао порЈаиацв потоа.ег ареиеиа поиадао 
еа у Совапи, СЈгтормдаау, ипошдо! и по 
тожвг рвтж, пов. намотам Марво Матоа 
Киижеага.

На т« мдана Је пиииа, дава дарндаиа 
■омд.а и вЈечиа епомем.

,’духи-ДА. 12 Јула 1Н1М.
Г аумод

У 81. годмли саоги жиаота у ваож 
ро^вмои иЈооту — Гдухоие-Деду. — иеиу 
етм оакју Јумачву душу. дама 17 јуда ... г. 
Ниам Мараоа Каежваак.

Цппгго Јо моаоЈмаа Једмн «»д омог ,вт* 
мраааа гдуходоасммж. иоЈи «-у н,1О.«м.ачиЈи 

Јуаачаог 
||М 

рамо.
.аашвтда. па да дааж труапдаж , »I а м О Јв Аао еам чудадамог Јуиива

дпат«.реааж и другах д.дажара>а оМо мошо,- Мжржа Ноаааожа Кнвжожака. жоЈм Јо ч«гта,.да 
мдаце воЈо учаа.дашда осташо бдаж уеиЈвхаа. ; турсже глаао моеЈеаао у Смаимн. м мммгв 

ЦоаоЈиица ааждажи ш.ки даа нуоатмда
морежа да друга ерсстаа дожторвжа. дажо 
Лда ЈоЈ бодоаа кдавшади, ал,и ,о|1 мак АЈеху 
додиЈжди, и мо умуствдама а одоАреп.у 
додаторгдакм, м мо и-емо, жеаи рвЈошик ода 
тда Јда поидадох у Дуброммив, Ј>да ,да »рдадвдох 
да мрдаморучдах чуаеним довткрииа Г. Г. Родау 
Мдашдатмку м Јдару Пуд-оаму, ио,а иовлЈиаиу 
идамЈдадатдашда у ааротво, Аодндаца.’ Оао по- 
аоЈиаце жаужимаху го гооаода доатора 
гаегрдпк *и Јо п» чга.у«тм мдавцгв смртда 
аетргиу, уаожмто гдаа евоЈа срествв в 
у ието армЈдаие препоручиак мааоедар 
ним сдагтрамв у т», бодкици Д» ЈоЈ 
у спмвој цридмци буду навдомаи. мотто 
пваодмво дана ту проведох ^да еаи ежааог 
чага иовкЈмацт моеЈскдамжк оиажаша ео ва 
»у а» Ја мад«« божа, 1>е а г«>виода Д-Р*
МагоетаК и ИуЈаевв доета наДЈ иодагаху 
да 6е оадрааагт ж д» Ја могу ад. Ју),вчг.а.с 
остаааат, в п«>тт»> ма ■ еадаа пово|ж1тд 
аоте ааждавж.мда да ву ,о, бодоам давши, 
кирпдатмх вда еа моа-.Јадацпм и«|а мо нри 
радатааат аавде говороћн ми, .Цроида ее 
еади оеЈгКпм у жинкту добро, а и бодоаи 
гу мда дввши. но поштк гдам да.Нуреиа од 
идадиимх дксадаи.нх 6 д<-в» тг Аа <« елучдало 
да бнх ождда умрдв, мојжм та, ■ ижо си 
даадожен »громиим трошжожииа оао мдано, 
мдамкЈ мо оидЈда оетаввт иого ми цренага 
таЈело м сахражн даод нашег иегда аевабо- 
раажеиог гдамв „Јордама* војдаму ев сада 
мажршуЈу 14 годааа од дажви Ј« саоју 
мучдамдачву душу ивиуотик, ■упвЈућм во у 
раЈдаиу Гибимцу."

Тровут овомг м.дан«м амдндагу мро^да 
нп иров ци,дадо тиЈелк мвдада жадооиа одаЈот 
д.ааоот, гда ЈоЈ иа тп одговкрвм: .Тм наЈдаги 
ма том« алда пда да| Боже да ее то едутда

обека,ем та ее да *.у а тиЈ амаиет н жеа.у
| агпЈгжвт,* опроетвм се еа новоЈницои а 
I дођем у Нодгормцу. чим стмгием одми еим 
! тедеграеичио Јвжио пнтиЈућв Је аа бодегт, 

па иоЈв добиЈем ноаоааи пдгоипр. Лди жда 
удвс и иееретжа оудбвма ваврну ЈоЈ се 
прукаца то ЈоЈ а миаот еуирити, добиЈем 
жадпеии гдас у потаи аочер да св 3 е р м 
иреетавада, ивнгмадном томе гдагу ве»ма 
се оамдостим, и|1маовем еродииие » при 
|атеае те мм жа с-мрт пожоЈимце Јаиим од 
иоЈиЈех одми ее жроауше жа Дуброиаии : 
Оаао Шегтик тура ми, Иамја ЛаваоааЕ 
брвт мв, Матп Мирнопак ает ми, н Јпиа 
Ми|атоавка еваетаиа мв, ■оЈијема ири по 
дагму ааручаж имипет пожпЈчице а ижо 

; ижажо буде' могуће да н.епо мртао таЈедб Ј 
1 овамп ирвмееу. Пошто оу етагдм у Дубр«. | 
, ииаж дочвжжда еу их бритгжи тимошо.и , 
| гриђааи, ижмеђу иоЈиЈпх имами дуАоао ■ 

ерцом м душом да Алагодапммо г. дру ј 
Роау Мишетику. г. дру Јсру Пулезж д.гиа- 
рима, СрмгаоЈ ииивксдавиоЈ оииггмии, ии 
роху ЈивавЈ Г.ућмму, гпгподм Бор1>у Гр 

Ј иавцу, Лааару Вуиосааику, Стеву Врче- 
вмкт. Коети *иорђеиику, 'Ппр1>иЈи Лдеигику. , 
и 1Нииру Матаповику са жегоиом гпгмпћкм,

* апЈи мптао таЈвдп дкиржтише до црвао.ап|и мптпо
Мргао т»1ед-> повоЈммцв дмиошвао ,с 

у утмрмвв Л ЈуджЈи аа 1. сахжт мовдиЈо
_____ ао|в еу мпога омдвшаи гра^ами

среда и дкпратада д« иуће, а погдиЈг мж 
жукг мо цржиемом обрдаду доПрвТНХН можк,- 
ивцу до еаоЈс аЈечида мућг.

ОжиЈем од евог ерца бдагодиримк Д-ру 
Ммтру РиДЈ-дкамКу воји ее трудмк икк 
моиоЈиицда ди ,е огдободи кд м.еммх муче 
мих Аодова, мв жиддаки труда оиога-тч-и гимо 
ди мритекип у м-*мок ви ..ааишицу Аодоии.

Бдигодвримк омиЈема ио,и аи вриЈемг 
и.еиог дугог Аод>>иажа миеЈе1.ииате ЦмвоЈ 
мицу, радгоиараЈуки ,е та ,о, Лод.-вда одии 
ншмждг.

Хвада давпигггмииу г. Куиаду Ммриа 
вику и г. г. учитгд.има иоЈа са ђацмма 
уададачашо смромкд поиоЈмици. Хаада чи- 
мовиипггву аоЈоиом и гра1>аиси»м и еавму 
иароду у опмггда икЈи мкхиташи те можоЈ 
мицу срегкте и до вукв д«прагип|о. а 
таао м ира спровкду игиратишо д«. м.емо

ма стриии ап,а ма т®-»в»Р*Т*’»ио и мидамгио 
иаЈивишв еиучгшкда у туди. те м« еа гиЈем 
ублажишда

1 Ц.одгорица, 1.1 јуда 1Н1И.
Ожвдомквие.

шкери :
Самта

геегре •

Сумруг: випет. Крсто Лаи
Ииоммја. Стааа и ЕнтадаЈа: ма[га 
Шестика: бкит: Саво Шостик;

ОГЛАС
Нотпнсатм стављн нн 01111114* 

аш»1М\ дп је уредио н свмм 
потрсбамн сннбдио нл Крсцу 
нн гћегушимп блиау грннице

ХОТКЛ н ГОСТИОНИЦУ.
До6и1и»)у се сжаковрсна 

дпбра јела м пиНа. топлн и 
хладнн.

ВИНО И ФРЕШКО 11ИВО ОД 
НАЈВО.ЋЕ ВРСТЕ.

Коннк >добпн. ред тачан, 
послуга изнрснв.
ИуЈиа ј« мвачма. ци)еиа уајераиа.

Моле се нисока гоеппдн, 
поиггонннн иублнкн и путнмци
зн што чешћу и миогобројну
носЈету.

Иотпксатн ичн тикођер и 
нн Цетмњу добро сннбдЈе- 
нену и евима потрсбнмн он- 
ск|»бље»«у

ГОСТИОНИЦУ ИОД СОИОДА
„КРАЛЕВМЋА ИАРКА-

су шест путкичких соба зн 
коначење, изнрспим Јелом и 
ниНем. добром послугом и ннј- 
ум|еренијом цијепом.

Аитон Рајивдом 
3) адаснпи

в—х^в^га ига I

0 Г Л А С И
МЈЕЊЛЧКА РЛД1БЛ

,ФОРТУНА‘
0ДЛ1ИКА М 1Е1ИА

7
|$ „ О г |1 м д у

иуди срекво ерм. држ. вд. дЈ*тра|в во

• VIII-« ноло икЈими кда нрво •учдаи.да 
битм ии дам 8 (20, Јуда »а. гкд. га 

9 гдааиим д»Аити--м од
еранажа <0.000 у еробру 

а у (кцим1ам вучпамма гдавни доАитцм 
дкетмжу иа ерааааа 

* 150 000.75.000.50 000,40 000. 
:< 30 000 И т. X И т. д.

ЦиЈоиа |а иа прао аучдаи>«
$ ераиааа 24, •/, 12. >/л 8.
ј* Пктмигатм тид.дамо иа двхтЈдав саа- 

ж-.мо .11даа* мучегоа а ао иуцм орокму 
X мо евртдаикм вучем.т и рсаудтат мотог.

Цвш* еирмч етоЈи трговпчаом гим- 
* јдату иа уедуаи у даиама мЈежачвжм м 8 Ажмжарсппм поглоиима.
ф Сада иадоги трвба уиукивати ма 

иашу еирму у Имоград.
Тамгрем-вдрма с аоапевами

8 .♦ОГТУИД* 0 * м
X Ваеград. («-•> Ј

1тр«Идап1Ч'. •оп« ги^п™ .»тдада «Агда(А Тг»>- 
|да|||«п1 р1с Ј<',1г» .«11г4а 1'ептоЈ »ИпГоста- 

«,■>( «<>>дал1 АегошрадиЈеа 
бда (»тЦгда. ,и-»1«- рпцг 1а г4,да>пада Кда 
•БНддаг А Г|<1,п-а*«-:

ЛГГЈСС ЗАН1ТА8 
$7. ■•■•««вгв $,г«1*К1мга

(« Т- , Р А 8 I 9

30 икичика Јодпа бпчппд мастмда 
ам „счатда.

Цвтижда. Кардо Ђи^ви

Урвдмн Др. Л. Т. Ивдаааашф Дрм ШтажтфмЈа У аж. црикг држажиоЈ мгтаммариЈ •.


