
ГОДИА ХХП1 Ни Нетин»у, у су

ПОЛИТНЧКН ПРВГЛНД. мовом. док Још можо. И ико Јипов кс 
бмоЈи мого 40 мплноив стнковиаха, а 
КвтиЈ 360 михаопи, лпам со прва по 
боЈи рата. Јаноиока Је ♦аота бријем 
тоопоа, сиагом мриира н орппралом )•- 
ча од Кдт»,акс. Истмаа Јаиом ае можг 
вашг од ЗООДОО, воЈмика па боЈво ио;

>м, и то гдедншт«* чно неће остп- 
'Мпо што 1'и и до гмдм ннЈе оста- 
1»» милда у будућностн оиа ћс 
■ им асмд.,ниту бсрлииомог трии- 
[којн сдужи <»сн<,и«>м сос русис 
|кс. И мм штч цс гооорадн ,Мо-

и,ероп.„ ироми мими. Нишо мииноторсгп«1 
иоро руоооидетиом, » ов» ии мажого дм га 
руоии штимна кори руговоботипм г. Ст«>,м 
ЛОИИ.... Роћу Вим, ДИ ТИ, уиор, мождв 
оиривдиа ви ирошдпот. мијо слсиијом умјв

иди су ЈаЛоацп маого бохо Јевроаокв 
цлаЈежбапн а иаоружама иовпјсм ору- 
жјсм. И у јуииштму су Јаиоицп мид* 
моћнији од КмтвЈаца. 3« то сп у То- 
миЈу пе бој«, Кнтаја.

Тако бечми даот иашс, одакдо 6и сс 
могло амклкучитм. ди ћс Јаиоп постм- 
гнути, гато хоће. Лди нрагака „Иоли 
тмм- друкчмје ммсји. Ведмкм вижност 
Корсје »и „нтсрссо амсрикакско н |са- 
роиокс — исли ирашки дмст — коиич 
ио ће оддучмтп н.ену судбпиу, гато 
ииачи, дм неће исдссидс докустктм, дл 
КорсЈом амидади Јапом. .V иијсдиом 
случлЈу иак то нећо Русијп доиустктм. 
м већ ми самог уирокм, ди се Руснјм у 
иоројске сгппрп пе умпЈсша. Имгдсоки п 
имерминиске «јсдмн.сне држмме сае Ее 
учнннтн. дм Јмпоп видрже у гркпацм 
мо. И по свој иршнни јиионско-кита]- 
ски рлт иећс имитм имкаиоа рсиудтата. 
Ратмо бродоад.а иедеевди ту је готоно 
дм -шустамп краоиролмћс. Зжпптерс 
снрккс држапс обЈмпиће сиију аитер- 
векцнЈу, коЈк ће ткко уснЈств, да ипће 
НИ-1ИН сиорииума, Оез да ое кореЈско 
ипташе ирибдмжм овоме рјешепиу. Оио 
ама авдвког ацачлЈа, н мшгово рјоше-

ии|и синол.уб«ц и оиор/еда доктрипир, и«,и 
ои Иа воду иародау ио обвмр« иего глмо 
хоћв дм идвди и.аговд тооиија. А т*иам 
ми|в бм» миЈедам од сидиши.и,ох миинегири. 
М„ емо дишди ми •јидј’, да будемо оргиии 
„продме иожо, и ие ди м.у ваадиђујемо. 
Вев оумм.о у нрниитмом жимоту им.г-ц.и, 
уиуСИ II СИМ1|ИТИ,О МИ|О1КИ,у си. .1аио 
можо бкта, д* ии иридаиу т«, нети госи. 
Ст<>,И4ОИ. жно аии«дм.аи н» ии«шитам.у. у6,е 
ђси.ем и „ачимом ншмаи.а и жииота маљо 
НИГИП.О РуеиЈи мого ди Јеироии | или му 
нирод диитири, д« ео ирибднжм Руиији, м 
он иаоимиспи поиории« со иод.и ииродпо, 
»I бсл оумљо МИО|Ч> миоли иижо дм дођв 
д|> гао<1ии т,уоа«1, бсд иоииже1ки. 111то ое 
тиче нмпиди,« е бугжрехо отрммо п« нмо пбог 
русо*мд«ггмм, оип су ист<1 таио мидо оеио 
•апм. 1’аЈачи и пиииии ими|у сво,у иоторнјуг 
«?идмшк.и Оугарсаа р^совид ии,о то што и 
руеоаид иа оиохе Иатемберг«. |1по оиту 
жу,У У »Свободи,- ди ћемо нлдити Вугжрсиу 
Рвпниа и д« ћомч ва собо узхржатм ндиот 
иомпку Кијжии. То нијл иотиии. Пр>|]о гвегм 
,а мисдмм, да Руеија иеће маииути ,оди >1 
иијииаа риди пвшиЈех уиутр«1ш«.и,ох одио 
сж — п страх одтоги јо ироота иамии1ЛА>тиим. 
ио,ом ов Сгамбудов амио иористмти, имчгод 
]в хтио. Ви ис можегв свби ироотаввти, 
иииии јо утнсии ои учипио уибуном, ди ,с 
г. Татмшчвв трпжжо Вургас и Вжриу в» 
дуио русив «дотв.... Видо Јо аријсмо вади 
,о бугжррио русооиЈсгао хбвдж ододо ха

овпме рату. Тмко|>ср »шлду кохао ста- 
мооатте Русаја аауаимди: иреааа оуд* 
бика саогп сусјсди. ми*<- к«,ре]скс кра- 
жсавпе. А еада допосамо како бечиа 
„Нрсса* гдеда пи тај доглНл) ип крлј- 
п.см истоку.

Јжпов се ие можс мпЈсгалтм сл 
остадвјем лдајнтскајсм држаалип, — 
псдп бсчкм лмст. Нјсгопи држанинци 
јодрпцска оу обраловиип и уноаижли 
оу са сп одмосама в«мики,ох држпвп 
јсвроиокиЈох. Опм поиклју и.кховс снл- 
ге п љмховс оспврацпЈо ка<> а п»иХове 
кодеге у Јевропа, тс оу схватади ка- 
кау удогу у будућности Јаи«ш трсби 
ди нгри. пко хоЕо ди смоЈу глмостид- 
иост сжчувп. Уарок, гато Јапон хоћс 
да нпкорп КорсЈу, јоете Русмјл. Кид 
РусиЈа довргаи лслииу жсд.сикацу иро- 
ко Сибпрл, ии ико хоћо ки Јипопском 
иору да вауаме иодожај сдичли опо 
ме, гато је зиувелж амсрмкаиски упм- 
]а хпидн аи-л.сзиичкој снсак у своји 
јси Јужпо праморскијсм држлвамп. п 
Каклди у КолумбиЈм, Руоаји ћс бн- 
тн ирмнуфема, ди се утжрди у Ко 
рсјв, и оида бм «-ам,кгтадно«гг Јоко- 
пи саршиди. За то Јааоп мора Дж

тжж,“ агш оу оим 1111оршпл1« у Воепп 
н Херцеголипи. — онн всће РуеиЈу 
преааратм. Жртпопитпп крв сиојих 
сипова ва сдободу ејавеаемпјех зсмк- 
хл. РуеиЈл мх псћс остлиити у п.гмкч- 
мо-миђарско-чмвутгку ижбллу. — л до- 
ђе дв отвлр до отпорсиогл сукоби, мп- 
да Руеи|а нсћг се ноилашвтп игдикс 
Угирске I« нсћс отитуивтн »д спчјих 
.миои1ггијсх иахтЈева.**

Ирии првст«ииив ИОИП ИЈНДв, — 11И111С 
диав ихиедииик „Н. Врвмопп* — о ио,им свм 
гвварио омширимјв, био ,с миипотмр трго 
иаии г. Тоичвв. Нвомж аубивим и ироду- 
оротааа ввћ при првом ии),ва.у, ои јв 
вродужио ви«>,у игпром,оп.иву нижп.у и аи 
еав ираЈвмв мога Лииаоп.в у Со«п,и.

Ј« Оих хтио, — 1ч>иорио ,о госи. 
Тоичеи — д« «и и«|)>ете ии Кугарсжо Оод.и 
|ом и оомоаакијен ми.см.пм нпго шт«« идадл 
даиио о иами у Руоији. Гоиоаа тоги ии.ов.а 
иоже св рвиумјоги , мм н« мож«хмо ооући- 
иати Руеи, што оим оижгра,/ Вугире иио 
варжи|га и пра,еаармв| они су то мљии.о

тжоШ|^г-«угТГ,»»агиТГ-г ,.у
•ап.бушргиам вуиобу иоанкт ,о : нв бугир- 
с.јги{ох лиетож« оии иропсчитаиа^у оио што 
можв р«дд|1ижити Руов, ■ иа руоии,ех ооо 
што иожо бугиреио ижтриотс <*три1иити. 
Зи |од««У отаар бм с» могдо вимјсрити 
ругии! огтимпи: они би грсбило ди мми 
моуадаио и спвЈееио иииЈвштаче нз Бугир 
сив. каио би сгиди у тра,иом душввмом 
саобрв1ки,у е љим; мчжди тждм ииосграниЈгм 
реппии,имп г. Сгпмбудова нв би ОДИЈО ди

Киом. ДИ тиио удахуЈу Русв од Иугирп...
стииа, до гвда св ииц- могич пи апмислитн 

руеиа иорио11опд|'пт у Вугироип]. Русим ео 
НИ,« вИ|«'ДО ии говоритм. ругии ,с»мж био 
|в ирогмаг и« гаммадаЈн, нокаиистао е 
Руоммк еиатридо е« «,дда,«гтиом, русии 
диот аи,в смво у Вугирску.... Ади МИ IIо 
мисдимп вржтм се , горио исмугтво маг 
,в уб,едидп. д« СтАмбуЈоихеи« еаетом« 
држ«И1Г1,ех та,иа и вадгнвнцирамога до- 
6ростам.ж ииЈо иим лик,|је|» иоги радо«|а 
рип.«, ии|о ииси'|иЈ« у Јпириин мог«> иопо

ншоети. ВеХнпи ,о гмигриржда у Руоију и 
отуда нр иидећи мсторвЈсии тод Куга^гме 
ирии ||всд.вди.оЈвх осим годпии, „и ирпм,«иу 
н.ониг вудтуриог уроћеи.«. остију при еиом 
11ређи||||«.ем уб,с1»см.у, Вм,о св порпдидо у 
И.ИМ« по аа оообитог иривржгц.« ■ Руеа|и. 
иозиии и» попоуадлм.п у мжродпи,ом сидиКи 
д« еамисталносг бугирсжо држипс. Оми 
пијиеу могди ссби нредстжвмти, ди бв 
Вугирвиа могд« оисти|итм бса иноетраиог 
тутороти«, „в гу гпиориди: .Кид иим ,е то 
туторстви „отребити, оио морп бати ругич, 
а« то И1ТО смо ми Вугири сродни Руеима, оии 
оу „в,„н оедободвтохн, ми смо обввзиии 
Руси,и а,о*,пи]вм ||риапап.см жа ирв п.саи„п 
,ох еимоав, ио,и оу ввди ио бугпреииЈом 
ПОД.ЖМНМИ, блвгогогов,ом.см првма уепомопв 
Цара Лдвисипдра 1! и т. д.“ И самремема 
политичир бугвреив (пиорн то мсто нл мадо 
друичи,в. Он |е био ги)одои»м, ижио|омп«и 
Вугапеиа жнв,еди всводмио ир меиа „ беи 
Ру«*ијо. то ,о „о смитра иообходпии, м ми

И ми ое одижемо сж арагакнЈгмММД.И и дл оа И.ОМС кормотујо, иего 
ди дл је иолжтмчкк поддожи, ико ее 
(ггалр сврши путом миркс тригамкцајс. 
Ако се то не уаможо. Јипои је готои 
пк ркт. Нијпрнјс му рат нрсдстојм о 
Китијсм. Кагхедл, Да са нс бо]и ору- 
жаие руска пнтсрлонцијо. Ивгдсли ди 
бв по,ав« руаке «доте пи јамопак^Јем 
обадам« иквувд« Иаглссиу нв нгутрил 
ностж. РусвЈ« по суху асможо Китжју 
помоћн, у чему су у Тпкпју добро 
аавкЈештсии. Јсдлп јаппискм »«иц„р 
црешао Је Снбнр на иоп»у, н уиЈерип 
се д« ее тудж иг гриди жгл.оаппцп по 
америкаискп, те ди ће нрчћн |ош дости 
годииа док се доирши. Зп то (апоисмн 
пдндж. хоћо дж се кормоти ти]ем вро-

Опет се у иоваилрстау но*4сдо 
миоги говоратп о Восни и Хсрцегооп- 
мм. „Н«рп1П1и-пи Днсвнпк** одговжрлЈу- 
ћн лустроугирскнјом д„<т«пими, овипо 
нлвршуЈе: „Ово су жед.е ауетро-)гкр 
скаЈсх иубдацнста иоаодом 16-того- 
ди1ии>ице берзииекчг трдктата. Но ма 
кико дк су -1мјспо и иримамд>ивг ове 
мидс и рнчуни, ии жалост, онн су учп- 
н.сии беи крчмири: дкборивд.епа је 
РуеиЈа, коЈу бм инмк тргбадо панита- 
ти. Л РусиЈи држа. д« оу Босиа „ 
Хсрцегоаним исмхс т у р о к е, само 
ии ириЈомо окуиираие Ауотро У-

ЈИСТАК -ГЈАСА ШЧ1010Р1И.'*
ПРУТ ДО ПРУТЛ ЈАИ - БРАТ УЗ Н>АТА ДИ8,

у спомам тисућмвце цдра Саатопуиа.

Прат а 6|НМ«И. дад в рахга — 
ИХ" * «•*•>■ ав»в»ДЈг1 М. О.

Јл~ав товтир. брићо, роћи жо,у у хатар 
иубаа« братамвио! —• иарад гдцге 
и напрвтиа вашвг ?

Одаоаи масдии ,« и пребирам миеди, 
те иа ову емаадив, ,|,«ММ* Г.пж«,. и у добри 
чае!

Оддвиа саа.ирим ,« <> е м о ,, у м и „ м 
нара Сивтооужи, ииип егвриц ма гамрти 
пијетовао оиипае иое.шжмв — ннјиу брвћу, 
раабрвћеиу:

У 0 и о „ у нрут Је , а ж, орвд 
браћвбрит — прутдо п р у т а , • и, 
брат удбрата д н и I

Вио сом |* ш а м в « н у у ведивом 
■раму аднвиивиои — ии Истоиу ■ ЗаладУ 1 > $ 
номигио сам руиаки ив,ивии исдииити „рут 
до нрута у ввон, иидаиитв дову ,1о доау 
и« етарл, адриич дебд«, едеввиеио :

д« родв родои одогв и д. у б а в и — 
■а ов бр»т бриту вирвмв, у иолп ухиатв

»I Пагаа јипм оаог а.дааао Ј«. ■ Јгрсћааао 
Г О««Г, чоеа« д-ра II. II Тм<диа. -'>•< иа4 ан>- 
г»д |М«. Гр«х

,одан до другог брић* сии са Иотоиа н 
Ј Зинад«, Југа и СЈевври, ко,год с д о в о м

одоае-, Сдоввии ови и свуд —
да будо сваив с в о , пи доиу е и о м,

; *• бУАУ овм овојву иоду братвмоиом, 
п* вбору д.удсиом, м« дижаиу мудром, пи 
мвјдаму )у«ачиом...

иовв еиоЈв уаајмицо: им.агом,

I' духом и аотииом... умл.ем и анаа.ем, ц р о 
овотом — ианратвом саниим I

С ижиоиа са ваеиаа догдедао оам
: даднио, — у даааиа иам,ир«ао,, адко о« 

оуице м а ш в аомжаи ив« гори, мии 
тмиии, ивио дора сивћв иии иоћн, ижи 
мрива:

додиви доби в моивмцу )вироооипм — 
С д.о • • п у | дижо «о м« жмвот о л о « е п 
с ■ п с и и , в т, и« мивот дугов,в««ии. 1>ог

1 дА. и оливан !
М* јо то и* догдвду — ,ест, ,ест — 

| дндоио, диЈвио I Јвдаа ммжеш пимоћу

|оштром иа „оамдж ридабраги о„а ииимои.ж 
,утар«аа...

Ми, мије ии чудо. Одоина со браћи 
I иодиЈодода...

Сиици миЈие Сдиие рааивла па
твгторо, ии еедморо „*,иоћв бдаго „арчдио.* 
имв и ,овии( сметлм о ума глнјвт ири 
|>«допови р а в у д м е ,« •• II, ),н«ггивидн ог 
и.ип1те „рао — раабратчди гв. рнлинми ге, 
даборжнидн ео!

Саиин о и м , иућераа вућно, оиии нод 
о в о , и м ироном у „рочољу г у „ ц о уждио, 
оииии но е н о и е грцу Во, н „рнмим - 
брит ■* брат« дугч, дуго и ие рпибирао...

Иио Сдоаииии. ,мин о а о ■ е м-

о ии „ета ,ош ааимсаи у ■и.игам«' етиро 
стаилим — е„оио„ мораару|||оми вслииоги 
нироди... голубим.е миривм'

•
И ,оуици онв е,вда и „рос,нда. Наио 

које иаћм.. ДжРиЈалп, таао со и гасити гти 
до дои со ми,„осдн,о ио „ромотдп у 
ииидидц« мртвачао и «д гробом и «• 
родиим: А« ооЈотдуца до повлји и одиа,* 
гроаоиоцог... до оум ч • и а иовога ре- 
Ш и Ј «.

Једио цигдо вупце одеиочидо висоио 
иобу |,од обдажи — еио гриЈв б и ј в л о г 
о р д в, што дии оии,ота нридн аинр„д.у|О.

II то еуицо иииидп ио вадпан. 11 то 
суице „ниади ип номрча д« тиоућу ет«> 
ацта! и то оуицо д|ри,ов« и „ао »тул 
отиуд друго дод бнјо. ггрии« ХИИТИ.. ОД 
е , • а о р а »утог.

Зджтокамен« м*,ка Моввво, чудо лодо- 
мо, град Петров: Ура,

>, |идии ци1ди дви)оада оау нић 
нам ироојад«: Ночори.ач« „рв<>, «
поедиЈе и даиао 3 о р љ « ч «... авмЈоида 
Д а и н ц • — нрвтходиица...

мод Ловћвмкм уб«и» Цвт„,*.с: Слнви 
ти >•!

I, родмле го д у г о м „ I. „ нрод «ору 
,от д и Ј о а а „ Ј о а д о ма иидииу сдоием 
С«ПМ( иди ходи овиип г м о , и м „обом —
радмаж широиим —

под Аижлом Виогриде сјиинм : Чнст 
ги ]• 1

и..д Вагошвм С»*и,» грало' Сротмо,
ад— у б о а н ч*е !

Л осирм* оо досио, и оспри' со д„|оио 
1,<> широип, доаичи п Ј а ч е в „ о ) —г 
оиуд над нпми мобо обдачпо, мутио. иату* 
млгоио. цомрчима цри«...

теж иад-в иид муља е,«ин«, етредицп 
иромо, мдамви суне — и»а обджи« сијме 
чаоиом ., м • ш а ЈаиЈвида: д« ев дмади 
да емо живи, да со мадамо, д« с« у о • 
уддамо.. ди ее не димо,

.Т>убд.«м<> би,вЈВ вжко еа бдах/ЗатвВу!  ̂
Знгробв гоеиодекм — ма доиии Ноиом

ОоДЈГ.
Новм С««в — иорамди« од Сири,•■■...
Сирн|оио — једаи „одет до Мостари I
11и ипии им,о тажо!
1, иигато мм|е?
Тућ нрот умнјлшпм свуд — ми и«о 

ииаммчу ма шмроко у шар. ма лвдсно у дук, 
,од„» од другог«.

Тућ. пнлиц« отрпжи пи<*. тућ« иизпца 
биЈо вио — тућн руиа л»м„ нрут и» нрут. 
еион раивсут.

I, сие т«>, (идни, г НИ1М0Г и машог 
пиЈбрнћепстиа, емтимчаргтпн, ирзнмце-ви 
ћонмце аути.е брп«омри.',кс.

Заиигачиоми ииј||рм|о, ааиингн.-мл ое, 
млатмсдпмо . '1мј јо Срмјоч? Куд |,о 
ДалмицпЈа ? '1„, Је .|у бр»и„ин.м Косии
,идпимн, Хорцсгавина гуагаа ?

Ј«|. чу,то. иним сг ч««’те брићп мобр«. 
ћи. Грн,у ДМ1ЈМ. муца МНГДПМ1. |рвд.с „ 
■имем.0 ЗамагЈН.ш мутм.ом, дп мв видо 
оу м ц и-м с т м м о : гиид.у „р«х у очм ута



ираои мЈвоту мажт«|саи да _Кугиревм будс 
аа Кугирв.а а ам тмјгм иалостивд.и 1 „бвло 
би доЛро оннт етекм иагуЛм.си1> иолровв 
тмдетво РуемЈв* и« игтиЈсж уВВОИИ, 1НТО еу 
иааодлЈи етири руооемли 'Гажо оидитс 
рмдлииу: руо.еили ирскмши.и оа»|е руеис 
еммнатмјс пијееу р «аДИИ,МЛИ ОЛ ГММЛа-ТИЛ 
моггм Г.угиргие «ћнмм ,е усломдаиило |**дио 
друго ; м ди11ии|и.п руеоемлн стмида,у 
ежмоетмлност ии нржо мјест« а ругие 
еимпити,е ии друго. Огмм мииндеммЈох 
уар„ис мн ирсднлсдаиАамо 1’уенЈу Јепроин 
в с тога, «пт.< руени упами ии)о бн«. ни 
мггнту митирмеи бугареин тргоиине и имду 
етрв,о. ваотто ,г (сароиски ноелијо Ирлииди 
са Гуси,„м. Сии С.«еи,л ,о у руииим Њсмацм 
и муетри,оиије« чииута. Вугаргии тргоаам 
тев гато ,о ночоо ди ради. срио ,е ,виу 
воииурениију. у мо,о, ее борбл ио и„же 
мЈоржи. А т„гм ам ири,еме Руем нн|е биле.

— Р. Радослмаои нжаао мам ,е. дм «>и 
иимјормиа умести опст ругим јслии у гмм 
ммхмје. Уаадвже руеао« ,еаиим |м еиатрмм 

Иугмрм. Мугирмж

_ __ . . ”
мужжм мв ео обраћвмо румиом |«амау. гдјо 
имлааимо гттооо моое мармле... Учеим дЈеда 
Јанидж им улммЈћвм.« обнчмо еа руежије« 
иремидж, млн н„м«>ку 4ћн«оиом....

— Ев„ мам у мратжо : ,и желнм ие 
иреио лблвжеже 1*усм,о и Вугмреие Нри» 
то хокг пироДЈ друго ,а ематрпм еинеа 
ем Руеијмм ирироднији в нораонпјн од 
евииогв другоги гмвелм. Адн. аио бп тм, 
еммам био ии уигтрб нише еамистаднисти, 
,а нротмму тига ир»тестмрам. Мн на дмимо, 
пгт„ доке Русмјв, оешм јодмоги уел»мм : * 
удмл.аи>е Кв.мли, шт» ,е. но мом дубоиом 
уб,е^ем>у. смгви,ом исмогуке ј п Гуси,а I 
»имт не лиа игги може од име „ЧГИИИМТМ. 
За т>> би иотребнто бмло иекуе„бно н «рж- | 
аитв се и иротуммчжтн ое....

Оао ,е млмид вл мог рилговорм ез г. • 
Тоичсмвм. Там» су ми у онШте мст» п«»„- 
рвлв и оетвам члимоин мимистарсгви.

пслгеиу емиг 
■г, ое,е4*мжв м

Кмммост. уијотиост и лросвјета.

нрмгидис. наукк х ИАШим «МЛ1ОВШШ н I 
СГКДМ.ММ. КУШКНМ Н ЖГЈККИМ ЈДИОДНМД,
С ИОГДКДОН НА ВАЖ1(«Н*Г ТНХ МАУКА II | 
иоложлЈ нигхон иркма д<*> гма науклна 

(Лг/рм моммгл« инсглвлипими —-плго. Ј
I

Кмвм ,е Омлм годииа. амда ес ии |
11 а ммаим ,о бми имстам ■ амгиа | 

ТДОДО,Ј*« I
ку. ривум. . 

«. Здривжс |
еимгм у оиимдмие, мм,0»ам јс 

га^дом нрмаалмом меммтмжу у теме н»« 
глвду. Аио |е у омлвдиие бистар рииум, 
чиета и етмлни иоам, медрм м аа свс што • 
,м лв,еио о<Ј,стАИиа душа. ијоштики читаи.а, 
иасмжа и иртмжа. телима ам сао шт» јо 
лајаои, дибро и нормсно. а »дармтмоет о« 
еамга ар^аиог, ружмог. меаорисмог ж штет- 
мог то ,е »мдм иа,иоу«дини,н ги|сд»и 
праиилиом висимтм1му »младиие у смавом 
иогладу: «имича».амгм,аисиом. сгичио мо- 
рмлиом, религнпанои, еетегичвом, ивдећи у | 
смему оотоуну аирминију.

Тмм» иотнуио и хармомичш* Офрмло* , 
ммим омладмиа оснособАена ,о ма емами , 
полоасмј и мм смаио ааиаивм.е у жии»ту ; < 
тмжв и еаему д»бр»ме. лијоиоме и млрис 1 
иомп. и ив тим ооиоимма ноетамжммн) »м»| | 
мли омо| етруни или липату. — Другмм 
рвјечжмв: тмж» обрмлоиима омлидинм ие 
мрлм ову или ону отруиу, иитм »ролиро

жмжцо, да оо ив глсде; грмм.виом гриићу 
Јодмм ии другог, ди сн ие чуЈу,..

— 111тм. игтм ; штм иелиш, ««„ Вогу, 
Орате?

— Кмми Србмлкм, иемм I 11<*д ируном 
Змииммира свн и емуд Храати с у I

— Ми, нво мае, ту емо, С р б н 
емо, дАј аи еаииу етопу лемд.е ири м 
ж а в о т ћеди имм*и. ацн имши дмдишн.

— Кажим аимАм, иагмимо јодии ? Мио 
1« ,«■<■ тир«1««о хримтево тхо.* 
Госиодврм „ад)о емо м и. Тспм, ес. Нлишн 
ама, Ваи. Србожи, ваиђ.

А тж му, Србо-жутвцо, ди бог-мс мс 
ооти,нш дужжл, нм му ирићмш жмо мм ери 
моту

— Кн иерммм ми у шт« ћирмлеио 
— подмеси датвиеио,

—— Мраим латиницу — ено и оиет 
ћиридмце!

— Имрвлмгв** наемо, в л м ш и о иисмо' 
Литимсаи слоаа, ,еретнчим

еловм I
— ДалћМ е Нол.аиа — Гуцдули>. |е 

X р ■ м т1
— Ми ммјм' Гундулнћ ,е С р б С р 

б м и д а! Вао в гАм — с р б «• « п н »«'
— Ми, Крил.еиић Мирио...
— Дид.е од Мирии II« «нмл'те ес! 

Турчн Турнн Мврии нмт «-тм м>бти — ин 
ШГТурЧНШС ГИ НићвГС ГИ Д. О НМ ви «|1>рс 
ивтн ,.

Авм). Лрићо и •**• Г.„«у! Ку.« лилост«- 
умжо аи бсаумд.е? Куд магосгс у нумопрвт, 
внооврат? Км,е«те, Вогу хвмлв, слмјсици

»ма, нли снм, аииит. м л»и еа обриауја 
»ну маи »иу груну нмува; пргмда може 

1 бнти у илвјаено, м|арп мвља виа1а ИДОХО- 
И.ОИМ ИЛП1ССМН, 1|1«ИН ииуви, струмм. ИЛИ 
лимиту. н мииасо дм мммбера |гдп«* мм 

• Л»бр»'. лн,еп» в аормсмн, и гва ЛруГ** •“ 
покормемх м »итгтно. ,ср тмдп мсће бити 
«нрм»ничн»г »брн 1ОППН.П у т»мс требм 
,1Л ес чуан,у нн,инша иигтииниии средм.их 
нАмода, дм нс »и »р>'К>*рали г»и»рс1>н >•

‘ 1«*>ж»»етн м мотроби иаи,сеис грвн« виумм. 
>.1и ниуис. ии,у ирсди|у, ,ср аа емс миве 

и исдметмти • у »брн »»•» »II... илилние ии,с 
ирииа омдлдинм, нсг» м.м«*>ин ааенмтмчп 
I «1ИСГИ«>НИ1(» I.

Нрси л ивоме, л>« 11>-гм>«тр»мо иппи 
• «м «с «нну. и»|м ес инсиигмим и и»,м се иж1> 
плаиитсла и» кммшм « гмоинмм и > редм.им 
пииндими - мииинм н женежим, иосмитри 
,уки је у еимм и»глсл><ми <>бралиивм.с — 
елмм кс имм аааити ми1ће м имшс вмд» 
(ТиТ.С У М»,С4МННМ могледима обржаомижи. 
»лм на,бох>с кс нии ммиуги у »чи грлип 

• нсдостмтмв ИИН1С омладиие у тсаиичв»м 
' Могтслу в6рММ«»И1ММ - ухрдо ТОМС >4мЛХ)У 
' нмм ми»тм жими 1«рам,сри. в»,м КАе на 
. еммиом иоражу <-ри,стж,у.

До>*ти ,с есла » ннсслиии. ии м ии- 
рошм у нашо, »тмрбинм. «о,о неим^Г ии 
аоммчи. и«|н е« ист>> т»лии>> нотргбин ае«> 
гмсштспими нлн учитсАн, « да «1О гвпнрим 
» броју .(ругмж 4ИИ.1ТЛИ, «: лрио1ксАм, »бу 
кл|«ч. ироЈича. <н.|1«р>1 м «ругих( ии» ,с в»|и, 
т« еу иекниом стрампп. Зишто ,н т«», мдоу,о 
нпм »Н11, грдаи, дм рочсм. пниииии бр«, 
мишп ОМ.1И «ни<*. коЈи, »вршпмти ««’«««пну 
иан срнл«ћ« п«к««ду*. ноЕс ««« амиитима. шт«» 
,н ,вгнп д»ж-1л. .««« ««1>ша »мдадчни нмо
|>дмрати<хгтм «л исчегм. шт» ,« днбр., лм 
|С1«<> н и««рпсиа>. Сн « дп се лииитам«*, ла -ш 
|О ««мн ту ••ДПрПТМО«*« добилм у ШИ<МИ, II «м 
,«•) ,»• у-р»|>аип У

Д,смс. жам н »дрпелиа има у*м,сг и 
емугдје; нм «1«см»грмм» нншс милишмнв од 
||нт. ШООТ, н» н ге.аим годмни. ипо рвдс н 
чнм сс лл«имв,у ? НндЈскгмо дм <<мл
нема,у «даилтн»«гти. н» < ажлои<>етм ам рлд 
м зммито: ,одми нриио иукицл «*д иал -мл-е 
них (ин лАН, другн ми,ееа ол блити цри,н« 
м.а, лимчнис лли лутиа; л п»игго ти метм 
ммлишдом снрше »смоину, ндм срели-у 
ши«лу иагубе ту пиклоноет, и ии ,сдан ен , 
не «д» ми и»ме лннлту м« шт» вшие гму 
ша,у их се м нреллру нж. 11а ааотт« млшм 
»млмдинм уонштс, дм доби,о ту »рдну 
»дврмтмиот лмнатимл итито иаиђе ил ши»> 
ле, ммд су аииатм д»Ори, ли,спи м жорменм. 
Ко спори у то, мсж’ мммге : »диудж иммнру- 
,ни« оимм»*дмамин »»гребе: мдјалл, етим, 
рмлме мдмт« и »руК* ? *■ К»мс ммммо дж '
бхмг»дирмм<>. ПГП1 тм-ш,«и бра«м»Н Нрндм ’ 
МММ ирои« »инмил « МП1ГГДООДОТШ /’ — 
Кимимн нег» авннтлиг*’ А ммд одгаморимо 
ни «»в„ пмтжмо : гл,с еу нлјвншо р»слр»« 
гтрги лниити н мнду«гтрм,и ? —- Ондв кем» . 
ирл« лмко »дгииоритн «мшт>* у икс немм 
алмптл, «« шт<> нишв омлндмнм мми илнрит- 
ниет нрсми М.ИМИ У —

Жиин нмм |С иримЈер Миглсежм, Фраи- 
цусжи, 111|>а,алрсан, \»лпиди,л, Велгн,а и 
Д|»У('С аултурмс н И11.1т>-трмјги« «еам — 
Тпи« ,о бр«| .1л*|п«лм|<« ни,иски, м тж, бр«>, 
емпмим 1нн«м >'ис и„шс н имм|>» риете ■— 
ч„му ммл дл ос блигиджрв иал.>«ном обрв- 
а»иа«м.у «ћкх»м хмллдимо. иород других 
иогде«а <>бр 4 -в >м.Л. у муггур(1«м <р:>дним) ' 
нигледу. II« чсгм нллапи, ли »>«имо. гд,е ее 
НИД.ЛИ« »брл|>у,у нриридме ииуки, у нијши- 
ром гммелу тс р««,с>1и, тнм« гу линмти 
ннирсдни и еимким дмн»м сие имшо „ више 
мпмреду,у« н »иам *. гд,с еу ««нн ниуве . 
лаисмироме. нсма ни нимана « линмгмми, и 
» 1111ду<т,1пјн м«1 II«,ми таии ,е у нмс. М 
емд см>« ми чмвт»> «»1П1о у ииг „емм вмиатм.

и„л „чи,у Пм «.«,«< еу „*|и лм ниде ир„««иет, 
1«р„палв,у боллим; дм ииде. амж«> гмме 
мелнмм мнси« гними м имдм о иебм 
, ужим амнјевда елоиемове,..

Здурад тућмкм — еип, лииу|е и моли 
еи 1*„гу е и м м: Н„држ'. мидрж*, тмио... дии 
ес ме магрнау м‘«» мми,с у ир„ц)ану. деи ее 
нс «',жтру и'„ днн жришп Д.ТТМ иамнма — 
дои се и и с и м и »«о »мриме, но рмабрите, 
и буду лислугн Ј«П1 н Л <> * Р„.

И Вигм иолеК' тиии ллуридтуђицм 
—> м»жда и не гријгшм ! •

Ил«| ћс ж«» н„ре1<н бртке „аши ; руг 
I« «1„|>уг гд,с ге итвн :

Оловени, Сл„м«-н«1 д„бре слугв, •
л-шх г»сЈ1»дири!

И.» ћн вп п„рн1«м тешие вм)н п,ееии- , 
и„ие, гдје сс јиап

Слаијнии. СлаиЈвмм — ив мариде олуге! 
1<„ чумари цмрсгми и другмаи ттгге!
Тући ии иметови, туђв ии ипЈици... ,
Сим иис пуци мрае, свии вве под 

вг емриви! И. К. С.
Мм, штм то гри,и«11, брбло чим ее 

|1Л|<ои1 чим ое мравлиш, Србе и Храмте !..
— Ки,о б„д.с, ислнш, мн ии оном • 

сниЈвгу едоиоммом. 1’у«- снм ,мде 
|млмш — ломи Н»д.аиа, 11„л.ии «в.счи 1’уш 
П.НИИ, ',е> м *двлши1»у,п Сдивиии. С|*бд.ииии 
индвше на Кугарлма, Кугмрим крвиичв ни 
Стар»ербл.ин«'.

Ми. ги ,С«-| ЖНЛО1 I Ш11НН ГОЛСМИ I ми 
то М ,„ет ■|риМД«1ГИМ.И прнм у <*.«оисн •
ОД ИСКО11И...

УилотиЈМв, мошда. цмра Сивтомуиа —

и шт«> ииш* омладиии вма »лиратиоетж 
црвмм И.МММ. У придег тпгм емо нм,,иса«и|сг

• прим,сра. тс «м ее ммгм,едочи омо. пгт„
Ј реиоемп, дл кмивк ,е години, имму,е мпм 
I д,нтиим, и вивва ,с 1|в«гтиви в вменнтив.п 
» ииат,с 'иим омлидиии. Прим|ер |н ммлк„
• поетнчми. мм нио иам гм у т»ме „Олниу 
| (и чу,итс чнтмоцк ће ми опроотнтн, «•
' ии« нс|*>- хлмдим иритичири I

Нсгл,с и,»ол«етос ,ндни ведрг ио1>н 
иао дмоЈппп иођгии у бвшти и с|елмгм» у 

I гуего, трипн. Пи,««ие м,есечииж «мо двн. м 
. игбо нишнрими мидаимима амиЈоиди. Мв,
| Јр.*г умилии «»гнру. иетурп ее пи до^в 

волмио ,е дуг н широк ии гусги, трмжи,
• «>ДИИАу,у1.Н 1у*СТ>« ДНМОМС, X 1МИ111Д.вМ- гле- 
' дашс у псбо То бијмшо једам <-д имтслигс«»т

МИХ д-удв иншн „ммвдимо. Ји гродом бнјкх 
убрло ,ндиу мвду грвачицу питомог иолими,

1 ии опаии баопоодеи поетма&жж рвадижа 
иамсНу М-С1-« «« дивжег Ви,ашо ми вмчудо, 
што да ««н ими сдибијн мирие, ммго дмихи, 
ИМД то ми,о иод других бнжаим, ии пр. иод 
ДИММ.О н нвтпмг руже. но смсаим капротмм 

,' — к хака* тм, ммутгтли иаиати момс лругу.
1 или амијућ«. ди гм тмип шт« н» ливима,
I НО игго иишн, ДМ М« ,«* ДООИДИ« ГоИОП«ГГИ » 

тмјом, <1 е„ п»олужИм «миг»иим игриаои: 
„блбсжим дии« 1МЦП11А,* м не иим,т)«и чим со 
инии« силно вмнн« — „нтииим гв ни мнру —
• „родужим со иинимитм ми,„м грвнчицим 
елн мродужиомо ,.ути«».<■, иио н д«» тадл. 
Ни,»дамнут порнметм ишечу тмшниу мн| 
лруг иееелим улипиом: гХи, <>и« ј„ МврС’ 
досгојимстисн« имлу,уНи „рстом иоиу јнн 
,оаду ни меб«. <>иа| всеслн улинк окроме 
ми пмжм>у. илп ««н нп принађсиу ики,саду, 
вс!| ни мдад»г иетроиоми, и„,и биш тнлн 
иславикатс л«*1»нмм густу траву »д грдн»г 
тнрети, — II м»« м.|адн мгтроном би|мШ0 
иинрсдмо иеоои, б»р лицс му ои,ишс добил« 
тииав нарми. ,Ј»* л ,»м ,е?* — прпдуми 
.миглсдн мал усм|иип гмиифо." — Дои«зн 
иише. Једммж« држећи руну и исбу Суштж
ВС«'СЛ»«ГТ 6и,ИШГ ОМЛИЛПЛМ МДМЛМИ И(*Г|*»М„> < 
м»м, ,ер и глис. им„ м илрмл лмии бијишс 
нлрмл ридметм. Сумм-ам дм ,«> «« см К>ут«и„м 
тилпил радоег бмлп »пледала, иил ,«• фоже 
ћи ««•■.« ирушжон, иум„м мрелнх ирушмми, 
жмо н м„, младм астрхном н„д исдрим 
ноб„м. нуммм с,и,ммх 1»1«н,«*алн, — вилекн 
иико ,е ирела мрушми инлн самм еа аристн — 
ријешм«« |1итии>е, но,н гм ,е т««лни„ мучидо.

Клио мм дрнго — тна доетм „лбнд.и„ 
оби111аи1«11« м,ег»>м„ нитнше. п„< мв,ету,ем 
идадпг исгронсми, да нн бр«,м авн,слдн 
нрегпм, д>« не Аи д„Лмо бридавнце, и ||„мудим 
ее лм исћ дм«орелу цмгару, .«д ирииадим 
ниију, хотећи ти,см да ириирм,вм иромм,у, 
а м дн »бн^вм уироду, на«> ,е едучм,и„ будс.

М«*Ј млмдм •>-Г|««„.»м <таи.« гм ид то . 
иоћл М„вои> премв у еииИ* " ирудојући 
ми кигиру {одиаио гми,ућм ее роче: „ммр 1 
м у ту бабоиу гатиу в,а,>у,от?- „Толвип • 
видиио, дм ,о мии >«аијеллм — Млрс!* Одг« 
ицрнк н 11риисл.у,ућн цигиру момагмж сми- 
,мтн му сс - 1«л се уоутмм« ну|*н, ,ер 
бијвше всћ имон««,

Ке лнии, иошто емо сс риидвпЈ) лн, 
штм ,н ои М11СЛНО — тои ,оот иошт«, имо 
мн „ 1М)гииом „ Ммре« “, н <>н„ ,с бир «> 
м<*,им „бвбгимм донмлиимма,- Кми« му лраи«, 
тои д„Лр«1 со ејећмм чим оу ен м„,с мислм 
бавил„ и„ГЈћо рмстимиа с кии :

Ти, и 1ММ.МДН т„мс сличмих ирим,ерм 
дмииху ми јиолу елиит п мнтоду. „истивп н 
обдину нредммни.а природних нмуиа. у ми,ши 
ром сми«\лу то рнјечи, и„ мишим „емоипнм м 
еред1ћим аиводнмм обм „ола; л о спрсмп 
иаспитачи иишо „младине у то, гриии оиука, 
те мп исћ нн Лн,ан1Л еми,е«ивм м„, млиди 
аетрон-м штп, мм дм би,мше прмтиечуо 
лећммв грдни брп, п.ему момоиммтиж бижвжа, 
ме иирпкаше пажн.е мж п.их — игћ гдндашо

што му оетм емм)от удилуд. е н „ п р м а и ' 
о у т ! ,

• ’ •
Двдиајеот огожећм минуше у и,ечи„ет, 

в’о бујив рнјоиа у м«*рг — од вмио птуд 
ам Хриати иотнгошо •« Србн, ем ••гм.иигга , 
„тмрмд у дммаш»ћс оиоЈо ири,о и и и , о...

««л. ви-„ со чие бритнмо, в чме рмабра- 
ћу|у еуејади пржи, брмХм но врим - Срби 
и Хврвги.. ив Југу Сдомеиомои.

А.ли,еп ммм лм,оо, К„же дриги — 
олоионсаи Југ, ни гов омуд «>мо вел:«чи|и„ 
омв^> моро Јмдринсмо.

Јм, иввимж ,е тамо ирисотм. дии„та : 
иламмва, долиии. ипши, голегм — гори лс- 
леиих, долв триииих. »ив« туимнх, иимогрм 
дм лоаиих. мве.1ии.»им родних. грмдмнм ра, 
оаих. лимунм. иираидо... моцни широног 
мора (ебвлог, |елнра хдмдиих, маикри 
биетрих, иотоиа ирнвудмних, риЈоим н «»мннх.

Дм о* маглвдиш тмх диаотм и леиоти 
— тогм ирв,м е.К-иеисичг — ««М дн нмм1и 
доееторе „чн ооиоловс. м не тси но двм 
худемм у глвим!

Мма, ммм туд и „муд достм а е м д. о 
н држвае *• ла Србс и зм Хрвмто — и 
и а,•д м и и смииог д а е о :

дивод.мо Јвмл.с ан ри.«„ —- мрм,олној 
руци ради и Лиридс|

дов„Јћп«> мутеап м«шм„м и и««.«ом 
оиретно, рукм три« н иромгти ■

„д |«и<«грвда, л<« Зшрсби... д„ Ријоо, 
д„ Звдри, д«. Дуб|Р*виива. д«. Кетора ј „л 
Цнтмм.«« л„ Монтнри ,<«• СирмЈввм, ло Вж- 
рпдммп иодом у окодо: „д Дуниии н 
С-1ИО — до Дуиава и иреао Дуиаои... ммо

у милвјуинма авм,ождв аагаираио внбо н 
-груђашс «-е. ди поанм омв аии,оаде. чп|п 
|е нмнмл нсии« чу,и„ у шмоаи. Пи иар јс 
он ирии томн, мгто гм н« авиима,у околин 
ЛрСЛМеТИ бдНЈИа ПрИ|11|ДВ| нгто нмл
одвратоети е приж м.н, и игт„ ево|н веми 
тнлачае иигдоле пружм ва миого дид.е м 
тсму ис прмгтунАчис П4*сдмотс (т,елеем> 
у итмосеери? — К„ ама, и лижо ,н преми 
„и<*ме погидити, куд (пт ившж омлмдинв 
унрмид.а гмо,о мепитидичае оогдеде и „ 
чем умује, нмл му ,о одаратаа бдажа 
прнридж и ио|има у «ћ«>, ? 11а ,о лм омм
ирниа тома? Нн, нриии|« ,«• нмша прога|етпл 
иллет, и«»Ји 1НКГТМИД.И аи имолктмчо у пмшмм 
ами„дима негнрсмин лпцл (особо), дм пре 
ла,у нриродме мпукн — ту ирдо нижпу 
граму нмуим, ,„ш при том лицм (оеобе« 
бсд ииааип мст -лп н педмгошие еиргин, 
,нр аа гмаву грвму ивуми може бод.е под 
11Н|стм, <амд ,с муниа), иеепрсммиЈо дацо 
(пгоба) лм прсдлмича, нвго у ово,. мто 
не /«и ем,нл„ дв Луде мв у ао,о), |мр ,в 
она грмна маума имјбогати,м граАом, пм аа 
т„ м »ребвЈу, вм впенитаимто грвме вауиа 

ј лсобо. 1.0,е мотпупа« охмда|у тбм грмђем, 
м нрм томо ирнми метолвчмлж, жо,и ћс 
аммтм имћм иа,пиуилм«и,И. иајирађи а ижј 
бржм нут. ио,им 1*0 иродитм тмио бнгмтт 
грађу ги«,мм паспмтлницими. Адм ,е иа 
жидоет емеаи,ом друичмЈо. Овм граиа ниуми 
лв,с е«. дм ор«*дл,у „еоб», и„,е еу иижг 
Лнти добро еиргмпе, дм обучииају 20—60 
н„,мм>;и у .ммрширн1ћу,*- или ио,м би можди 

; д„бро гумнчи «и рммио <огмн ««л евот«*г 
пигм-1, н и„,п бн мпждч била епромнпјж 
аа и„|у му лра« «« «рину нмјии, дп предмје. 
мсго лм природму. 1'ђмнс јс ерећс бмлв 
ИЛ1НА омлиднмн у ирелаиичими оио гринг 
ппуиа. «|и ,е тс ипс. >«и„ ио и горо «« 
днивс. Унн|еи е« • с у ипшпм еродЈћим 
ЛИпоДни.« нрс<'«ИЦМК>>-*1> см том грумом нжуии, 
ка сс л длн дм1ћп «ћ„м пребивуЈу в жо 
лмп дое «с ћс сг )и«и е №«м пребицнвити ;

. иоме лн рпи мекс илиутм у дио. дв бтде 
.ир„е«'>'-«р ирнридиих ммуиа** — •« им )ош 
■»«* пи,г бн«* оа мветвинмви ии1ивк ернлм.мк 
ВВВода. Иного би м<«|1нспи,е, и н б„д.н бид>>. 
д„ бохмх нрнлнии, еломијсм уилонитм ту 
•рлму ниуми МЛ «14111«« Гргли-ик вивмдм, 
бир но бм нншл омлмдмии лоби,ала одврит 
ИООТ, ам«> ис им нчмлиносгм и «ћ«>). Мн„ги 
ке Литм. и».)м кн ое ирптимитм, ни чми и 
мпсми,атм овом м««м мммивежу, и бмке их 
н глиии«. ио,и кн ргкн ла имшв „млидмна 
иа срнди.мх лаво«и латих наиосн прнлпчн«., 
пи «« добро лми>ће на ти« науин. — 11>их
упукујнм, дл иигмју оио, и»«,м еу еаршили 
огпомнс м срсдлћв ммшо вааодн, м омо во,н 
гиршииши то лвиоде 1амодоаил«е оо в им 
отриии, ,ср сомжп омбн ИЛ,боА.« ноанм)«.

«<*«|>и1вМ» вм.) «

(М)м«*ип гплги.) К* Кеча иигау .Г.рж 
мииу* : _<)ид,о ее биаио иниоллио дмми г. 
Пери 'Боркеиик држажмм елв,итиии у нни* 
ли]н м члли одб«<р<* ам и«даим«ће Куиомих 
д,елм. и наасдим ,с Лио «>д ер :еис илмде, 
дл нрсгдеда 4л„етпми««-мпу госпођс Ммнс 
11уиомл|1„мнк«*н«-. керћв Вума Клраџики. 
11р|« нргг«вд«1ћу тс „стнипгтинс, ии иелиж„ 
ии||еилђе«ћо. иипмо се ааадап Нуиоаи« 
лјели, и„,и ми,е«*у евд игглммимм. Тммч 
се иа«ид„ миоги допуим ам 1<уж.«а рачмим. 
Јелиа чмтиаа смооим млиолмих нјесжмв. 
амтиби„гр|«еи,м Нуиоим, Игтори,и Србије 
у ночн-гжу „мо|- н««,еим. пдгомор ирхммжп 
дриту Гр.г,»ку нс №вгемо прмм,сдбо им 
Нук-.и нреиод ги. Цнсмм о т. д Нмкнмм ,о 
и иорсг|1оидвнци|н Нуиоиа о Кипмтмрем. 
Гримом. 111меврии«*м, Муншциим и т. д. У 
Нуиово, библнотецм нп*>еио ,о иишо ри,ет* 
иих грнгимх ишнгм. Оеим т„гм ммђене еу 
стинри Нумоио, гнми м жвгоам астори|вмм

л е м л. о м бсаи«*,по1|оиом е а р и «ћ о 
н о м.

Хрвитн н Србн. —
Србм и Хриити I На-ти ,одмо кмоти, 

ирви јмлио ирии! Осирн*тм ео — алгрУте 
гс. лбиатитс «-о брико рллбракена, дм мне 
инан Вог!

Србм •« Хрвмти I
.Хрммти м Србм! пруж'тв руиу ,едии 

другои чае ирмје, бракм гте рокона — да 
иаг но амтече ммпаот у м о о д «»■ м, у 
оирмло у иромснм тншма, иову|лнм>а ври 
жих^1Л Ј. Ј. ш.

Не и„траи|то етвре |аде — ие би-«е
их !

Кн питн,те, ио ео мммо моае: Хрмат 
нли Србмн ? Ко «игм хоко ди ,о — моиа ,о: 
Србин и.(и Хралт. Ке смлте им еи.«у 
■ м е н «> м и 4нм««м Лрат брмтм. ,едлн 
другег:

брат ,м мио —» Србии МЈ Хриит био!
Ил — дм |о проилет, вбог имсил ио 

гиојсги глаи бритм !
II«« пмтијте ио ео амао иретм. м«> он 

и мс иретм. Ко ходи вроту са три мрстм — 
нроото дн му ,о. Ко х«*дм мргту шаиои 
ци,ндом - нем му је. Ко вдмм>в н авдес 
улимдс — буд бси лимјсрже!

бр„т |п ми» — иојн и,срм бмо!
<1л лл )с прпилнт. ио ц,ек' в)сре

на гнојегв р*ЖП брмтн! И. М.
•> Тлм агаал сЈ -Јооии. «?рЛ< а Х|«иат«, «••**

мир«»» — нротвм. ћлидмма Шл*»еиа«ј«а Урмд.



иггааи, пивака ет . »ос и т л. Сао то 
етаари мослио |е Гч»гц. ТЈоркивкк у сгдам 
еаидуиа X Вмограл. Нсиалаин спмсг »ПО 
трсбмкг одбор ји МИДИ11МН.П Вуиоаиа дЈоха 
ири штажнажу тих д)Ма."

(Ииомогтиг од гдмни 11аја Јоппио 
иића.1 Вохиип грпеви гливар Пж,а Јоаи- 
моаик иа иолОу срнеао општиио у Долову 
(Ваиат) иримио го да иаради слиио иа 
нкоиоогис иово ириао. иаио бм — иао гато 
еаи речо — остами,| иоолијп есбе н у тоЈ 
олиаарсиоЈ 1-рнип иЈична опоиома. Ниоиоетие 
Јо мара)>еи «<> млаиу арвитоити Лрагитг 
МилутимоииКа, мриопоора у Вмогралу. у 
виааитиеиои Стилу, а слиии оу тик„ иоличс 
м иимоааит«’, да ко бити, кид иа умЈотпичаи 
аичаца ПаЈо Јиааиовика ааради, „д м„иу 
мокталв« вродиости таио, да ко аиамгмито 
дјоло и Долову и Српетау и самлм ум|от- 
нииу служм-гм иа слаау и чжст. Л да јг 
чагто р,»дол.убл.с. пхгмеиига и уавигавиа 
миско руиоволила магаог мраааа олмиарм 
у тоЈ вамЈорм, уаЈорвк« оо саамо, над омамп, 
да црааома омштпиа иа ту цмјол. ииЈе могла 
вигао од 1КХЈО оимрииа дати.

(0 евпомоа новмиарстжу) аадимо ма 
Јодипг , Нраивмоаог' ноддиетва сл.одоко: Ј

Ноаииаретоо подигли су у Срба л.уди 
<о|и еу у тоадссотмм годилпмд р шли 
охо „Срмсиог Диовимаа" аао Михотик, Јо Ј 
вам 'Ворђоимк. Нолит, Ј. Ипћагоимк, Тк 
Нуиичииик, Гигв Горгаик, В.». Ј„аииоаик | 
<»ми еу подигли лиачпЈ сриоиог мопнмпретаи.

Срмоно ипиинпргтао оомоамио Јс ври 
Јом мрошлога ааЈоаа у |>очу, олн то ,«• > 
био схаб иоаугаиЈ. Ирааи осмоаатсжм | 
грпског моиимврстиа оу ДиммтриЈг Даии 
доаик и Јаиио Фрушик, иоји оу „л 
1813—1821 год. урокиапди српемм хм»,* *т 
у Начу. Н<» у том мраом лвоту бмжгжилм 
еу со оам<» саијетсин цплитачим догак*Јн. 
Ја сам нрсартао те старо лиетоое, ма 
мрођа читааи »одима и „ срмевом народу 
мома ии бм.ћешие. II. мр. „ ерпехом 
уотаиау мод Михогасм ОЛрспоинком миЈооам 
магапо оаоро пиштх. ЦпсЈћо Даиндопака и 
Фрутикм маЈвИШО ааслуга пиа Тодор 
Пвал„аик, ноЈм |о оЛноаи„ ерпене моаимо, 
м и„схм|о и.его иадаиам.о срмсиик иоиина 
ниЈо гс иигао мроаидало. |1»сЈћо Пиалоаико 
иајамтс приамакс ааслужуЈо др. Дамилм 
Молааоаик, ио|и Је и„х Вахоиом иори|одом 
тЈогаио СрЛо.

Али се дпнло ниЈгоу у мароду уимлнле 
молитичиа мдаЈо у Јаоаим облмцима. Вило 
1с Лорбе, Лвло Јо жсжа и надв, ада мало 
јо било п„лмт«чаиа маелм. У томе |о
ивЈвока иаслуга .Сриевога Дмгамава", аоји 
Јверцако, журиахастмци да/> хругж. иодор {

__ ►«.ич Јг ермемо аоаииарстао бмл„ -
чудмоаато. Писали оо а»ким„м мднтаа,.,
беа жмаота, бев лухл, бса емаго. Сим 
Суботик ,с Лио ма|етрлм1иа1и ипд |е „иаио ' 
лагрмио: „Држимо, да иам ,о донуштопо. 
да смиЈгмо примЈститм мов<>, вгадм дм у 
„аом иитажу иема мраао. * Киио кс „м,» 
Србима да иадоаол.и?*

Али било ,е мрнк** и догти смЈггамогм. ' 
Тамо Модммоаик иииаио ииЈв ктм„ у 
моаинама сипјим да мрмаии, ла јс Сгин- 
стоноа у ирииоиом рату ипо. Л.»н Јп Дмиг 
моаиааао сиојо старо СрЛе. Кид Ја у јодком 
лруигтву Лио „ томо рааг„и„р, мриМЈСтм 
,гдаи сггари тргоааи: ,1«>ив ммгап таа„, ,а 
иолмм, аа читам Ссижтгомол. мнје ма„. 
мавар да је м ми„, ми иси мимш. ипао ји * 
вплим.

Милом! Лилароннк урсдним .Народиог 
Вјеснова* ори1ипалио јс урокиаио лиот у , 
Зомуму. Ом чсжж теми1иаа|»сие момиио, да 
ив М.КХ аадм омас еаетаоиимо мрмлим»м

На, мок’то у е л „ а м, м’о Лрпка рокс 
ма —- еааи иа моее, ма лјсди иллива, ми 
дЈола олаиив.

и будо дви — 
а доЧа и а ш е д <> Л а!
Шат* мила раширамит руиу, мотгау у

______ I м Словоицн од Трипаиа и Кугирм.
од Витогаа. иал иаг иидг — б р а к у у 
о л о в в 1

• •
Царотио цара (Јаотомуаи, — царстао 

аелиао моравожо — Лид„ ни га ииЈо ;
гике 1ћвжпм ЦВИ|ОТ | равмомли г« ии* 

мои *ут
— врумЈГ раадор ратбвје ахм иаЈедг

вреЈомо — '
твоукадота „дто добж аол„м 

оао гуици „тиотрд.а со у ијечиогт. алси- 
оиом ием|ореиом. —

тиоука дста — трвнут „ии омрам 
а,очмоети иомоЈамио!

Цар Сиет. • мун Лм„ ма мромииуо. Наком 
и.ога пемишти равдроАи т„ царотво о л о 
аимоио... рилраи лмјл агкрамоке и раа* 
грвм с„,и ггрмамгаога.

Лх. мдл иохо ииоиохо...
Нимгг ми Јома.л м»гто,аио. мишт ма 

ЈГМЈћИ в | л ч и т „ !
Саотм Јл егаииоет оиом б,огукп : 

сатиру ее ллми у о«би оилмм царотоа •• 
могука...

Код„ „д гроко у„ж„л!» мртеки ег мо 
пролтпјг • и„ би гнро, от„ |О дох.о ; а ио 
доа>е — — |-о р о ст « I о! II. Фр. Г.

дохасна парсапг у Немум 1862 год. 11>егои 
сурадммв Лио ,о Л. Помоимк Иуб. Трсба 
лист дм мл11|)о. Урод»гаи хпжо суриднииу ј 
„г. Л. ово пам тсмигаиарсио иоииие да 
ивнадито моноети 1“ — .<> Ј>< миалд мо
читам те апвиис.- • _11а омла еа» ивм
третамоао." — ,То мо гот„и„ мо чмти«." 
— .Пв гатв ко то риднти, троЛн лист ли 
иаакоУ* ,Ноку иигата. Јер идсм у Фснои 
иа слаау.'

Ммлош Поноаик у Нмограду бмо Јо 
молитнчвм иамолоои, ииачо иЈемгт иоаимар. 
Мн,ан.и„ Је опп мрпипо. нмо и Фрамиуа 
/Ксрардом, во|и Јг искмд бно аатуцаим 
мопархиота, а умро иао аитрони роиубли- 
■ инпц. допаимии ГнмЛотим. Иа Милогаа 
Ноиоаика аад ,е Лип урлдиаи „Српеиих 
Н„аииа* роаао ,с Јелан иоиеул 11>о»г»ц: 
Чудиоаатп * тај чоаЈеа уаиЈок улма таЛан 
хмртиЈо, гатамни на шо) рмјпча, то аажо 
да су т«> моиимп.

На гсн Лмдрнк! „Зижто мсмн мо бм 
том1мм бил„ да урођуЈом моамно, кад би мм 
мо роаао, гати ди пигааи и ваио да 
мигаом.* — оиаио оо ои .Јадикоаао Јпдиом 
нагаам аиатмом ижмжааииау. То Је ииж 
боа сЈочеаице, ма аом иема лрмал.а_

Омаам еу Лмлм иаив иигаи исаалашп.в 
»учредииви.”

ППСЛ.ОДИ.И иадаиаи те лочо Лап јс 
иовоеадеам „СрбмЛрам.* аа аога |е аиеа 
Михаило моложип аигииЈу И жога ,е ура 
кнаап Цотар Нмммовик, ко,и сам ииЈо умио 
пиеатм, те )е умраио смиЈон1ам ивгледао 
мрсиа лавомммв „ио „Српежог Днеапима.**

Нопииарстам ншри иопреетаио еао|е 
грвио гдЈа мв рнчун лмтормтура, гд,о као 
и.01, ммЈомср. Оио је чодо дамам1м.ог ммЈоиа. 
ЛоЛа жедеаиица.- толсо„иа и телеграма 
ди,с му еиигу,

Л апаимпрп ? Лжо су у друпггиу и

бмажеин и момггованм, слабо вх ко воли.
ичем,, ма мовимаре, а Лоп иовииа но 

можомо да жиаммо. Ом„ што ,е Јодим 
омлоаоо калао аа жоме, да еу мужио ало, 
т„ миогм чмтаоцм миело о иоиакарима.

Нп аамвду со Лар мођусоЛип личио 
слажу и мриаатио доЛро жиио. ИммЈу овоЈа 
друигсиа и своЈе илуЛовс и Лрииу го аи 
еаоЈу мииавЈу.

Дн ли |о млјиа родила Јумаиа, ио,и 
би МОГИО дм МЈ.иближи иис?!

лПрманашо мародмовв пјосимху.) ,
г. Р. Рогапоммку, га< одгопор и>< иои 
ипту имекипду, мијиммлм оу још рмЈечкн ,
1» иолгорпчка чмтдомпци п мсмолико 4 
уЧИТСЈМЦ иојк ММО МО4С ДИ Те Ц.ИХОИС , 
взЈаии и Јипкашамо. Еи«> их:

’ I.
Дибили омо „боаамоиом Моотарцу* | 

бмогауру „д г. РмдоЈа Рогамоанка иародаог 
мЈосиииа — одговор им иада|мичау бро [ 
гауру „нрава иетниа* ; — у ко,о, г. Рогл - 
коиик иа мачнн Јгдммг р„дод.убн е оаитима 1 
КИ1ИГИ рочсну брогауру и ■ рми момидосно • 
ка одпадниме, иадаЈиМкс м равбратиико . 
срмоког мар„дл. — Мм аа то топхо аахиа 
Јћујгм« г. Рогановику. — Само мпприЈгд I 
Орате Рагам! Жмаио I Гонм нада,ииио и .
1мни|уие I Ме ем»» е тобом.

И > гЈгдиицг чмтаоиицо 
Ри,сии Об„», 20 Јуиа 1Н94 .

II.
Кгч и« »гжгаЈ кдгта «пи>|м,

МаДА,■■><»• ■ алотан»ЈМ>
Нгигтк, т« Јааачаму

Да иг ааИМ аа гхлчку.

„||а|,ав Лаа.'

Друштжо иагас читапмицо мримило Је "пми
м,глму . О бсаимомом Моетврцу," исома • А *“Р

двадегети,11 ДО4ИЈИ мови имјам 
мооа кмил дано коае мад«

и моЈИМцу Јовромском С л „ и о*
и м м у 1

Сховвви жммг — «п жмвот оу, дуго 
■Јочам, павап...

жмм Јл н а р „ д едоиемеии — ма 
и р а га о г т е м е и, р а с « Д м е р е и... жи-
ви. живм риЈач слоаоксвв. жиаи, жиаи 
дух ол„аоиови!

И га, дух аждах1ћуЈа аиаовв маЈве 
Славе саи|лшку брагимства и оролстаа им 
вжмгом уаиЈмицл умл.ем, анан.ем, 
просеотои

И сло мекма. и оао Л„л.о рапбмраЈу 
Схоигми утаимице: да оу бракм 
|олмг крал — Једио лоле п влриЈлна, |одно 
моникхи..

II м срцу мрим.<Ју, н у орцу усаку|у 
оаа|от цира Снотопукн: м р у т д о м р у т а 
у скопу Јак — Лрат у л Лрпта у сдоам 
џ и м!

Тим, лм. СХОам км дпмритс,
чим ии ,е еуицс ии иотпчи :

Г.даго ПАМ«, а к п «> ч м
аа арсмлмамтморитг!

Д* Н.
• •

У М о к у Л К о м и II о •) ммото браке Т»м 
рила м МетмдиЈв, 18114. у Ноаом Саду.

Ахаисандмр Самдмк
•» То Ј« а»««кг 1.|,маака «а и«,1«ла о Ма- 

тол«1а » ■!,«■« а,чим,.давм1>Ј II мвЈа ■ Г пркаа
----- ха ,,«■,. (АЈУха,а> Тоалгр«*

И

дириутв рмЈетеи,, ,е да Једипгдиоио дахвж 
лимо иам»,-му „инЈћенпм л мрмЈо <н„м м,оо 
ммиу г. РадоЈу Рогнмомику. и„јм |о пнао 
омаио јумочвм мо црмогпроии оиресат иа> 
ииЈмцу и емс (ћогомс мрмггалицо. Л ми е 
И1,м|о стрим мо9драмл.ам„ таипе иародг 
оаиЈом мутлм.

П|асм« „<» Лодимснпм .Мостарцу* ио- 
односм г« смми ии м„,гдкмог мгаиЈуиа и 
кд, иетмнии, мп„ мц ■ п«> „мо ио,н оу у ту 
киии продплн „»Јгру јн иечеру* те еу 
мошли СТЛ.1ОМ Вранкоиика «»д Коооиа дп 
диние, к иоји ни мод гуког емт гк нмре .« 
етенадА ,еу му со лисн «нла у Л.тат«». м мр* 
мом обриаммом моиажују со мред свмЈетом. 
то илоиатнмчма мимадаЈу ии ому Лраку и,»)а 
иЈоковкма лкоЈу лрагоцЈсиу ири пралнјевашл 
аа очувкт „браа м и<»мггем.с. м ко,н „држв 
шо ири|е и мосЈије мемомнчио ка» стнЈлма. 
„1»оаимаммча* илм б„л.е .Оевобраамичи,* 
савии обраинну ц тиога ииЈћааог липа и 
иааки мред сиијотои да јмимо бпр ко|п си 
поааааугаа. А мпЈеем мн апслужио да сс о 
тебе оподико гоаори И„ ието око мсви 
служн ђријсма оли,ема. и„Ји иодло иаиадаЈу 
ва ерцгаге оаегтпће. иао игто ов тм м тио)с 
отроааио друштво.

Хаала братс 1*ад„,г, Јога луго и дуго 
иам пЈааап, и оиаиап гввтимцг кгри„; та<> 
јс имо и«ко иоку мамж угвмути. труди сг 
м ие мугатиј да оиаава магачал „аалм уије 
даЈу; греснв п,осмом ммо МГГО си маучио, 
и моиажа мм аио гаг„ лпелужују, и мм кемо 
ти ее „лжипват оиодмнм иолмко Лудомо 
■адрв.

Прими нрмлвм маедрми ол мие са еред :1сгс 
Подгорици, мм Илим-лам 1НУ4.

Друштио лодгоричмо Чигаоиице
III.

Го о II о д н к • У р о д м м ч с,
11еии даи мрпчитан1ии оатирмчпн снјоа

кагасг мЈоомиаа ГадоЈа Црмогорца а1}ееамо* 
мом Мостарцу* аиецу ЛЈДПЈмичио иасиаидо 
„праиа иотииа* пмпероиг мротии Цјшо 
Горс и циЈолог Српетша — лве мгиплиио 
учито&а нвкосмо аа ариЈохмо мроговориги 
игкохиио риЈочи о томе сцЈову; а мисцу 
хажмо иаеиииле ијЈвивтм мре9ров.е, мгго 
мохвмо, да у аагагм ци,ги.лм„м хасту 
имггамиато :

Камо су сче мЈогмл магагг ијлсмкнм 
1'адоЈа Цриогорц« у нмгато мигрмоцке. 
прогто, прмродмо, „таореис нгирепл и рм 
зумЈћвае — то ,о и ово, гато оа,сдочи ла 
пЈеснии доЛро ииа, да кага марод дуЛи 
ис-кремост, иа аа то му јг и омлл.ем.

Ои ,а т«џ сао, емЈоа модв)еха(, у три 
диЈоха. У праои мочажо врхо жиао и отао- 
риим иапАДп .Оолииеиог Мостарпж,- одри. 
чука да Ј« Мовтармц оаиил:

> х»м Јувачаи.“•'Л?

ШмаЈуичат. а 

Джа.г пЈгомкк ев иотом жнвогаку. и 
са правим г*тжоро11о1нкт, мумом маЈалкгг 
питрмотмима напала Леиимлног ммсца хажиг 
нлсвввдо игтимнто. 11пб|1аЈпју).11 Јајодничио 
борбг иарода ермгвогу сиим срмсаим помда* 
ма и жуОаа. иоЈа мх агжо „Д Косаи д„ 
даиио, на вро» ироиичии смиЈгх мити :

,||а ,<Ј.аг Атвдаац^
Учжаати аада магу,

Да »ааигго Ор-тгау в.»0«а.
Да 7«аигт» брака) м«|уМ- 

Л са мраапм убјоко1ћлм „хгмипри :
.11« аааад« те в«т' Иакг.

Дочг Ја«аа оуана •■»«
11» ћ« гвагда Оратгва м«в)ат’

Вавм »даваи <>0«.<а,а.- 
Нетмм тЛ,око»ћгм трухи сг дм убмЈо. 

ди м ,орм<< жумимац,- — игаиЈумл,* «а ко 
ии поОА1>, нм уммгатеи.е Лритсис д.уЛман 
моку СрЛима у санм срискнм вомдама бнти 
уавхудАМ, ,1А мх волиио.душио саајетујо ла 
оо онаис. идн аам» нјосиик ииже пдбиЈу :

‘,’в'м МЈ»
IН Ј јцТ“

ОД 
-А

в«. п>ли.
ГКаа арда в

Дадл вхиоси иитчгшка дЈоха, 
вителовА м Јупнвн в»Ји се Лоригао ки схо 
боду ЛоСМ. Г.1ЖД1111. жсднм и гохм „д Коспви 
д<> АВВО, аорски Н.1МИ гамиЈуцг имдаЈлцг л 
улиаице;

А иг ад, ■» ,кт» "««■ 
Да еажааг .иику т>1^-,

II «ч •<>■>» дуижааааа
Као <ч,адгга„ а <.|.»М-

Илм
,А аа ад> аид г«јгт г>«м». 

Да имАпае вуиа «,■•<■
||а »• »лааио а -а>-ш«и

»ачЈам '

Другм ДИ„ <ћогоаа смЈопа спила у дидав* 
тмчку врсту моЈсхијо. гд,с мохимв омјвдм 
иу орпсву — иЈосминг и мовмиирс, да се 
лгтааму аио борцм нрогми м„дрмва-<а гивга 
« Јћубавв срнса

,ГЈ. та »рагжа акхадаао,
КЈ, та арагиа гЈаЈу.

Г«аа <<А» а шп«Ј}1„-.
Шг» »цагт*- иж>«аЈ>?. -

Тргкн дмо уј,раал.а мв карод срнсии м 
11К свсгатонмио п учмтсл.0 ермоио, 11011100 
Ју,»и их да се мвтиииу жво Аорцм мротме 
модринича олого м л.уЛиин грнгиг ;

„А ■■ Грогаа еагшггааиа 
Шт пдужито В«гј

11|««.1>«ам ва.иНаиа.
Кп|а руша »Јо,у.

II аи сржжа учкта&а 
II варалва хуча.

Паа а ааиа и«,а о«аа 
ИаАвЈаак« вруча.

II, аа аама упЈћуНа 
М«а|- грцга. 1дв«.

Пааа («аа ,и||«Јуачаа*. 
А ауеа Јуааас -

На,мосх.о мЈлсинв поаивл.о Орбо ид 
Хорцегоиино, моку воЈима ел маж« да Јо 
пмоиц лижил пасваило „мрава игтм'<в* — 
да маку ту, иано пЈесниа аажо .ЈеЈину,* дн 
Јо Јамжтју { • аааргауЈо сао, ен,е«, иоам- 
ааЈукм |г ла ео Јави га ииомем :

Као гат„ ео аиди иа циЈохог гмЈоиа 
, мјссаии тирди, да мисхц лажно ммсваидо 
1 ммЈг .Чостарац, мод аоЈлм со ммсиом ириЈо. 

— Ок то тирдн, и то кс мотврдити симии 
Србик и мријатсл. Срмстаа — сааао ио 
мма адравог рваумп м Јасме саијлети о 

ј мароду ерпсиом у . Хорцоговикк — и мо 
' ака ди има ехмо Јодиа истаиа, а ме аише 
! м„ иим1л.с1ћу „боЈимовиг Мпотмрци-* лудо-

1.и пп иаслопу <ћогоао масавилс .м р а и н 
иетима.* Ои т<» тирли. а тардими в ми. 
Тархнмо да ми)л Мостарац, ми,о Иоиажм« 
со, ; ик,о Србим, а мм|с иа чое)оа, Јор
млмн своЈвх миели, пи нарвктора лаог.

Нокохмно учитвЈћа

ДОХАКЕ ВИ1ЕСТМ.

Цо т ии, а. 22 ,уда

(С Дворл.. Допмпјсмо. ди Јс Н»с 
Г1»га< Спјетдост Цн.аа Нгтмр Клрађор- 
ђгпм,| оддучио. да с«? ридм пасшгтааап»а 
смоЈг дјгцс мастаин сталп„ у Жомсмп. 
гдје јо ае1> п уаео отим у маЈаж. те дм 
1»о 3 еепгембрп иотптггм Цетмп.с. Ми 
ео си оаом иаЈоетп ме можемо Јмш дж 
и-ЈМ11рим<1, п чието не бпсмо то ип ијс 
ровхим. да со у даорцу 1Бсг«пе Св,с 
тлостм квјосу иочела ста*1»и вођ »жки 
оатж УпЈерсои ежо ди ке ожа жвЈеет 
тжко исто мгпрмјлтжп утвежк учпммтж 
н у саему пашгму мароду. Јер Је Ки.жл 
Иетжр кр.»в ово десет годммж, што ,е 
кжо г„ст м апт Гоеиоджреп прОбммио 
мсђу мимп. сиојмм тактом м својом 
|»тн>»рем,1шку етеКА„ миЈнмше еиммитпЈе 
кпк„ ш» Сва{етлом Двору, тжко ж у 
мжрнду, те ее пе1< упппржЈсд осјсћж 
ирмоапна, коЈа 1»е ммступмтм послмЈе 
и.сгмим одлагка ; и жал.а да ео аад„ - 
моаимо 1ксг„апЈом „6окаи>см. дд Ес уо 
♦ермЈ« еч сжојом мржспом дЈеиом иохо 
дпти Цстнл.е. гдје <>ствлл.к четпрп милп 
гроби: саоје сумруге, бритж, шКерко м 
сммчики.

• Парастос , 11и Ииш-дпк посхжЈе 
лмтургије у мпнастмрскоЈ иркаа би<» 
јс марастос едавпе уеномеие Всхлком 
ВоЈвпда Марку Пстроанку. Присутии 
су бмхм 11»их<»пи Виоочимстмж Госио- 
дмр м 11рестидинАШ.1>«дипи, Цшхопс 
< •мјстлостм Км.ажламћ Мпрпо. Кљлгм- 
и.ине Јехепп и Ала, п ммого грађаи-

(Одликовања. < 11>ег«*во Пмсовжп-
ета<» Гоеаодар иово— »о Је одджкожата: 
г. бмрина Кркк- ј прмимтед-ж к. к. 
Јм-жжје дупмии у -чу Н-Јем сттпсмож« 
Джимзпвл реха; г. Јопкмж Саоболг, ћ.
к. имше1 ♦11мпмо1||ског снпјетппка у 
Вечу, г. дрп АлореАж Шиита. дворсжо 
счдбоиог идионат« у 1»ечу и комаиди 
рп Велишу Лмаопика мч Кучм 111-Јсм 
стеллпом иотогж реда ; г. Ј. Проаа. К. 
к мдЈуикта код г<ипме уоржве дуамим 
> Вечу 1У-јем лтслввом ; и г. Вомсм 
Ју111иоцпкп ИЈ /Куио Никшпккс У-Јем 
птепепои Джммдовж рела

'Лично аијости.) Г. Др. 11. Вогм 
шмк, мипметар ирпидс. иомрптмо ое еж 
спог путо по умутрАШН>,»стм држаие. 
— Г. Нмко Миталовпк мипмсгир ои- 

ипмсиЈс, помратло сс «<» Вечж.
(Умапрвђењв.) Акутжмт 11-ге брп- 

гжде. г. Инк<1 ПеЈпниижк, мостммкеи Је 
пђутж1тгом , 1><-1 «н11»ги Вми<)чап(ггвм II,>е 
сТ1>л«>111)1111.<'Д|11ни1 Ки.оиа Длммла.



РА8.1ИЧИТО.

(ЗаМВЧва и >вјттт»Ј о потресу , 
1|аригра.чу.) 11реа<> ожджотжгг цареао-ото- 
жаагиог носааигтаа лримпли емо ежсхскм 
ваавачии и«а|еиггж| п потресу у Царагра 
лу и жегиви, овојими :

У Царигрвду са Прии дам чу<. нот 
рес у уторнии 28 Јуна у 12 сжтм и 18 м. 
лоелије модие { па у 4 е^ о 23 м., у П е. 
и 23. и. и у 11 с в 18 м.

У ериЈеду, 2Р »јгиж лослиЈе ноиоки у 
12 е. и 23 м.: у » с. и 1» м.; у » е. и 5 
п.Ј ■ У Јутро у 6. е. и 18 м

У чегартаа 30 јуив, у Јутру у * е. 
и 18 м.; у 4. е. а 47 и. I иоелиЈе лидма и 
у аачер у Л е. и 41 и.ј у 4 с. а 18 и.. 
у 6 с. и |Н м. ; и у 0 с. 4Д м

У иетаи. 1 »ула, сжмо Једним у )утрл.
У еуЛоту, 2 Јулв. носдије модиа. у I 

е. и 46 м. | и у 7 е. и 37 м.
Иа ад еуЛоте до сриЈеде, 0 Јула, У 

ЈЈгтро ииЈс ее вите иотрое чуо.
7 еаиуждв , оетжлТ^у бцди слвбвјв и’ ии 

Јееу траЈжаа ио 1 дб 2 еаауида.
Оаа вотргоа аајаеу угамала о*6м* 

ии)и| пгтств; аоЈа јавио аджже а жоЈа јавма 
иука аако |а поетрадала. и ас1> ее п<> 
нравжжЈу

ОааЈем со саоде ирскераив миаинар 
еаа аааЈенгтнЈа у граиице тжчиоети.

<Диа заамгамгж жтрмвма.) „Косаи- 
саа Виаа* доиоеи ов»: „У муаеуму етаре 
еарвЈаиеае аросао ираиоежааие црвве миа 
наше еудтаиеаи еермаив. Неаи еу Јамичио 
■ аагубжеав. ади од сачуааавх особвто еу 
•жжна оаа даа. Јер ее у обадав еаоммае 
срасдо аме. Јоджм |« •ермаи еудтана Му 
етаае од ночетжа рецаоа 1109. год. иди 
п» нжтеи рачуиу од 1697. У жему <•« еио. 
мижс ваао ,е српено правоолааиа цравж у 
рушаввим стижу н даЈе доиупггвжс да ее 
моирааи. То је Ајш у омо доЛа ажд Је 
Еаген Савојеаа додааии у СарвЈеап. Иари 
чво ее ввји у *ерммиу: СрЛ милптм (срисии 
иврод.) Другв Ја еериан судтаиа Седмма 
од 1200. (1709.) у аома асди да је срмежа 
цржм ва Варома порутеиа 1202 год. и 
лд,е доиупггемке да ее иижриЈе, дуаариим 
и оаодвма ОиПрааи. Иарични аеди Срб 
мидетм вдиеееи (срп народаа црваа.) Ето 
нвјбожог доаааа да ермеао аме ииЈе V Коеин 
иабиЈо у иоирЈе доба, каао иеаи хокс, иего 
Је поетоЈадо в ириЈе неаоднво етотиаа го« 
диаа. нж и од оамах еудтааа пр

ттроа-дии ••• гмд. отар*иен
гАаиу у' ВЛогржду ва гжа>Јап •

...........  ивумраем ораеном »вдидогу
1^ури Даиичм1ку. Саомаииа |« подагдо .ДрУ | 
втао ДажичиК" Нрво |е Лмд«< саечамо 
водооеиеАем.*, а аа тим Јв предсЈедиаа ' 
друпгтаа ^Джмжчвк* пгоаораи жратву прв 
влаЈпу ЛесЈеду. ОвоЈ лаечавости мрису 

а*о |е ведага вро) Паоградеаог гри^ам 
ва ааЈотиЈаииЈма аругова, Ма НоЈви

диаж првеуеааоаао птармку

гак, жачоЈииж тога ииниетарста1
Је арао диЈеии наракен. НопреЈа |е м<>до 
Јвсао Србни > иЈатиав ааЈар г. Парв УЛаа- 
аак и мсто Ја врдо слмчи« ормгималу. 
ПопреЈа Ја од бромаа, а п»ет»*а Ја исте 
еаио од угдачавог црмиг т»ичадерсао1 
вамена. аоЈе }е иеради« баиград. оиотт. 
архнтокта г. М. Аитоиивик.

<Клду8срм лаа шармаги.) Сиири Је 
на Содуаа доилиаии у Цариград иеобичин 
брод: нме му Је „сж. АмдриЈа" • п»смо Је 
ртму аастаау. Н> Ор»ду еу ишлл раЈоаиалм 
Царнтра^аиа| морвари су ии сас им м.ему 
иовааннали и тумачали — само жевсие ве 
смЈсдоше ии бр»д ми пристуивгн Јсп 
бридсга жапжтам Ла» Је игумаи а свих 17 
мормара — правоедавии валукери са еа. 
Гора. у ааауАиереавм хадлтама. са дугом 
аосом а |ош дуЈком брадом

<О« .4аа*р Кармст.-> Н>

е« унраап «аи,ах дааа (едиа од »аЈогрпи 
виЈвх овдошаача ♦раацуеве рвтме морпи • 
рвце, в»)о| еу рахже жапочеде 14 Јудв 
1891 м воЈа 1>е ее жрстити имоиом едив 
пнга Лааара Кариота. кедв Лившег Нро 
сЈедиива ♦равцусае реиубдвн« Дужи 
иа Лрода иаиоса II« метврв. шнрина 
21-60 мат.. дубгаа. војом смже у в .ду . 
8-80 жст. Имж иЈеота аа 11.988 Лачмвп • 
Лаку тЈераЈу два етроЈа. свамв еа «200 I 
нпжжиачнвх оила. Ожлоп Орода деЛео Је од , 
260 до 460 ммдммотарж. .Кариот" Јо ору 1 
ааи е 2 тома од 30 цеитаметарв. с 2 тоив 
од 27 цеитим.. о 8 топов« по 14 цептмм.. > 
е 4 но «6 милииет.. а н цо 47 мидиис_ Ј 
тари, а 10 реаоЈВпрсиих толоиа по 37 
ииЈнметара, даала увулио с »4 т«н«. Тр<>- . 
шноаи аа грпшат Лрода ааиолили «у у I 
сваму 27.4.47,269 арамава.

(Породици Лесеиов« ) Дв ео иаград« 
аадака ваодуга Јаоепома, ааааучилм |е

нрошдог уторва гааана сжупиггмиа дн»иа 
чара гуецао! мровопа. дж еа Оироднпи 
оодвЈела (идишжа доходаа од 126<ХХ)«ра- 
мааа. Ожа кл еа жмамажа асидакапати
гроеипи Ласен, двоЈнца сниииа Длсеновмж 
иа праог Лринн м Јсдимаог-т»рмци дЈсце ми 
другог бривж. Гм..*ии<« 1>е ди емргм Лгос 
ооио диАивати 06.000 ер.. ч мовлмје м.с>» 
пе смртм 45.0ОО ернипжп, дпчмм 1>и саиих 
диЈоте дибиажтм м« 7272 ерам. О еимож 
.1е<-ему. аом« |а му гоЈВма, цу)» га» де 
смроаиди свлЈе ари|сме у ммдуеиу.

тшпчми .ј»кмк«1 мњ и1РС*
ПАРИЗ. 16 |уии. — Оамкг Је 

прпмпо амкои 1||н>тпн иимрхмст* оп 205 
ир<лгмп 34 гдаса.

КОПЕНАГКН 16 Јуда. Прм 
еајслн о> Крал шислгим м Нранц
Лм)мрих аруеам.

КЕЧ, 17 Јума. — Кп.ал ЛрсеплЈг
Ка|ш1д>||)>г|и|1* »тлутомо ,с у 11сггро 
град.

МЛЕТЦИ. 17 |тлл. — Нрнспио 
,с Кедмп Абар пмши м кргнуо пут 
Мидппа.

ВЕЧ. 16 ,удн. — НжлооЈнода 
Нмдхедм. Г><>рпмеКм у Вадгпу к»Д Кспн. 
шетмЈуЕи иа коп.н, ин» ,е с кпп.а. м 
тсшкп рлн.С(| »лнешеп јс у итвп. гдјс 
,е пргмпц)<>

КОПЕНАГКН. 1<» ,ула. — Цж 
|>сп>||| ,е крсиуп ',учор па НоЛнрпој 
Зиијездн сд Нрмнцом Христп,ни<>ж. 
кпји Ке цр 1суотвомжтп иа снадАу ис> 
дикс Км.агнн.с Ко-пи,г.

ВУКАРЕСГГ, 20 ,уда. -» Крнл. 
је крону« у ипоотрпнсгно.

ВВЧ« 21 ,улн. — Крнд. рух«ум.гнп 
је ирнспмо п одмп нрмдужно нут у 
Фрнпкоаурт.

ПАРНЗ. 21 ,улн. — Крн» грчкн 
лрислио ,е у Одвбеж

ЛОНДО11, 22 ,улм. — Прсстодо- 
НДСД.СДПМ11А су диж смна црсмуда Јс 
ауг Руснјс на енмдбу Нојмко Калпике 
1€осллјо.

О) у Пстсрхоп
ВЕЧ. 22 ,улн —Јутср Јс Оп« 

снропод Нндпојнодм Лалзихчлу. Прп 
еустнонадп су 'Кссжр, Прмцц Фрндрлх 2 
Хохспц.исрнскп, Пршш Лсопотд б»- 1 
лч|>смп II Надно)н»дс.

ЛИОН, 22 »удн. — Кротнлу убнис 
Клриотоног »тнмчедн јс расарава. Ол 
удемхс слу одгшшрмосг иа ссбе.

I

ИМТАЈСК0-1АП0НСКМ РАТ.
ЛОНДОН, 16 ,) 1и. — Јапинцл 

су мрпбндп Кралш К«рг,гког.
ШАНГХАЈ, 18 ,ула. — Внда јс 

крптка битка. «1аи<*нска иооадп у Сгу- 
ду »купнржда ,е Крил.ев двор Крал. 
грижк« И1гг>-р|и-1ш»ју {сириистусд ирс 
стппннка.

ЛОНДОН. 19 ,ула. — Гдчинл 
корпус кјггкјекс а»,ске 1Цн-шап ,е с,е. 
лсрну :р«|||1иу Кореје.

ЛОЦДОН. 22 Јудн. — Јкиои ,е 
објжпно ♦орми нц. рпт иротне Кнтн,н. 
Пнгдеекд |>е нроглнсптп нвугрждмтет.

ЛОНДОН. 22 ,удм. — Вджда ,е 
мл|х-дпла к«пигтрапм,у енвгж пнгдеоког 
бридиждш у лукажи Клгаја ж Јциоин 
ради апгтттпт. лпг.т<*<ки|пх нжтереса 
Гр», ,с елтпитип. дж Јо рнт кам»1>у 
Кита,н и Јнн.шм итпочее. адн лсма 
||ил,си1Т« Јн « ритиијсм о|К1рннн,ама. 
Млшк-гнр ннтиршн у 'Г«ки,у иддаин 
<-,утрн

ЂУРО ПОПОВ ЛЕКИЋ.
МиЈ иижжј иепреж.та.пим син И у р о у 22 
години своги жпвота лрссоЈи со у иЈечжосг.

ПииоЈаим ее рачболии 2 Јула. ивдекм 
ла Јо сас гори. Ла одпписп иа |Ц>тин.е у 
ЛпЈинцу, 1,0 лоред саога арукег Јауамжаља 
Г. д-рв Мил.инмка м друтих о |«>бч>аипам.у 
1асгова •дравл.и, судЛнна нреаидо ма ааада 
цвиЈет м.с|пва жввога 14 Јуда »д ааижжеж.а.

Ое|ж1>а|у1>а аа ншм иеоребилиу раму 
аиЈд гу мм у иааолаво уЛлаашди е« по«|а 
гом у Лодаети и пржтм.и амои мртиог 
ти|сла г- маиветжр жо|«аи аоЈвода Цдамамаа. 
г-Ка Марица Ијжмсижц. г. Г. прото Матм 
н»жик. Отааам Радои.ик, Шмиро Нииоамк 
м ЈрЈ»м. ж»Јммж иј дуЛвме дуте и сраа 
и«ру|уЈеи меЈИВЈ Лдагодврмиет. мио м 
саммж имимж мрајатедкимм и пааиживаима 
аоЈи су Јп'.ио учгствоижли у моЈо) иреие- 
јимоЈ ту<и и еи моЈом ОраКом а раДацимв 

г» м »тиратмЈи до иЈгаме иуке
Ое»ца, 16 Јуда 1804.

Оаж <>и1 ааа 
1ЛТШЦ 11О1

о г л л с.
Нииннају сс ан.нж. црм. ,

__ 'нм,н уч. у срсднкни м ИМШИН
гако1имм нн гтралп, Да иа,даде до' 15 
аагугта н«дисс) кллж. мриог. мннн 
старстну Просвјгтг свједоталотио о 
уредмом посјекамЈау шкодс. лдндан.у 
н успјсху у прошдо, шкодској годллп. 
Ко до помснутог дана нс одлномс сс, 
губн стиисндију.

ЦСТШ1.С. 19 ,улж 1894.
(1—3 Мнимстарство Проснјете.

Н Л 3 н л н> к.
Чипнм ппж»нппм с.ижкогл у IIод- 

горици п на лтринп дп мом мидол.ст- 
ном сппу П а н т у Тк Лукпчелпку 
ппшта нс дл,с нп нероспЈу. нитн II«- 
ааин нн иајам. пи да с шммс стуца у 
инконс погодбс, ,ср иишта нцкомс 
прнаннтп исКу.

Подгорица. 21 јула 1894.

(1—ЗЈ Таоко Лукачеаић

II Г О Д Л Ј Е М 

ни с-Јободмс руке. 12*Ј

бутпгом, св« у ,сдпом к«мад>. К« 6м 
хтм« мулнгм нока ое обратл мсин лај 
ДЖД.С д» потоп.ег лексибрк т. г. 

Гнсан, 14 ЈулнЈа.
<1—8) Јо»о Г

0 Г Л А С.
Нотписатн гга,и<>н нн опшге ј 

. знани*. ди је урсдио и сним
пптребаии гнабдио нк Крсцу ј 

; нн Ндсгушима близу граннцг
ХОТКЛ и ГОСТИОНИ19У.

Добинају сс снакои|>г41а 
. ДО6,М1 ЈГЛН И 11И*«Н. ТО1МН II 
! хладна.

ВИНО Н ФРК1НКО ниво од 
НАЈВО.ЋК ВРОТЕ.

Конак удобин, рвд тачди, 
послуга извргна.
НуЈка јв »жвжмчка, цм|виа уиЈерема

Молг сс вигокп госиоди, 
поштована публнкн н нутница 
за што *кчнћу н .многобројну 
„осјету.

Иотиисмти иии тмко*>ер м 
нн Цетин»у . добро гнабд|е- 
всну и гпима нптребама оп- 
скрбл»гну

ГОСТИОНИЦУ КОД СОИОАА
..ИРАЉЕВИЋА ИАРКА-*

су шсст пу гннчкмх еоба зи 
коначењг. нзнрсиим јсмом и

пвгћем« добром посдугом и пиј- 
умјереиијом цијеном.

Амтм РајимЈн
(3 в;

11 Г Л А С И

Г МЈШКЛЧКЛ РААЊА
,Ф 0 Р ТУ Н А»

—Ј
е$

; *о А

Вногржду
итдн ерекае сро. држ. ид. дутраЈе аа 
VIII-« водо воЈама ке прао:

8 (90) Јуха <<В. год.
ГЈааижм д>1

ермаажа 80.000 у ера#ру
5 а у дивиВЈам вучемама гдаааа добитжж • 

доптижу иа еранажа

!* 150.000.75.000.50 000.40 000. •' 
30 000 м т. д. н т. д.

ЦаЈеиа Је аа прао аучежа •/, ерекма ( 
ержиажа 24. •/, 12. */, 8, н •/, 8. $

5? Потниеатн шмаемо иа авхтјев сва-

:и»ие .||даа‘* вуче»в а ко жумв ерећау л 
ио гаргоемом иучем.у и реиудтат аотог. 7 

Наша ♦крмм отиЈи тргоаачвом сав* * 
8 Јету иа уолувн у гвама мЈежачаии и <? 
0 Лаиаареипм послоаима. 9
0 Све пидого трабв уиукааата иа $ 
* нату •нрмт у Ниоград.
X ТжЈаграа.аццмеа ц мопчжаала $
• .♦огттнд« ОдаамВнДага К

2в«ог>»* (5-а> л
«» оо «04» <х-«0-«е «в «• 4» га «вб

г
1
в

о
4

К7Р8КА!
»ОРУ.кдичу путинцн 

ивстада
Јм

ВЈагопаалиао ОДЈмаоаажа аа СааЈатдом

|

$
5

а
I

:

I
$
а

А Галаи. — Иорг-Санд.'— АлажаамдјриЈв. А 
Мостар, Саржјоао — Виогрждит. д. ф

ИраК« МарчетвКау Зждру
(^ага — Оа1шаа1а)

пиоиава^а јелипстаеи протна шоро« 
бодасти успЈетвм аивср .Амбгеа!«11

ирсноручмам иаиадмашиау еаоЈу ват X 
н>аааау (МвгжасМоо <11 2вг*) вао 'мо н * 
остжае лижера соиетаамог промаицда. 9 
Јаичи аи н«осварн.аиоот ожо|а раииЈе в 
Лоа«аачс. Шжааоааце и Заджрсжог— $ 

,^раж (ШаАога В,«аг). $

Ржв«и|ажаж« дадиатииоаа етолиа и Л 
дсгортич аииа, баа у1 каЈлоаожгаЈу X 
циЈоиу, п«|бржни » нж),ежтммијим ит- ® 
ттм. иииггиигаим лодуаекем (Мвсп- 
пмћше) ид* ниача.

Иростааницн у Трајоету: гоепода: 
Шароаи« и Даж.еиоем« с« сжаадмдатам.

Гдиан« оаллднгате у ЦаригрждЈг мод 
г-бе Јово Давадоаакв. — Предетаа 
нвнгтвн ла Ииетонут Одееа. — Твб 
4<>снЈа, Вчтум, Солум. — Илмир. •— М

«♦ «е «о ■«« «♦ <

ЕР1ЂЕР31Е,
а-жггмио' В^ежии «аИг>«. ниа> м___ __

Г|>а1|гии>в1 »•<» I« »»■ •!>»•« 1и М1И11 I « пж
гжа|мж г1гев««<ж»п14. ••а1жжва1 Лш*гс* г-ж*ж
>■ 1Н> 1а г/|МЖХ>.
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Г А М » •

30
мопчића ,АДна бочицж ижогмли 
аа печате.
Цотижа. Ка|ме Ђе*«*-

Уродавв Др. Л. Т< Ши У аж. црвиг држааиоЈ вгтамлариЈ«.


