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ИОЗИВ IIА  п р е т п л а т у .

Ево у име божје и првога листа са Цетиња 
и не као што је јављепо “Тлас с Цетиња, пего под 
дичпије.ч имепом “ЦРНОГОРАЦ,,. Надамо се да 
he наши пријатељи и родољубп похнтатн да 
купљелем нретил]атпнка потиомогпу и обезбједе 
ово ^Трсдузеће колнко трудио, толико и мпого 
више корпспо.

Цијена је листу:

За Ц Р Н У -ГО Р У  и А У С ТР О -У ГА Р С К У  год. 
*. 6.; по год. ф. 3.'; четврт год. о>. 1. 50. н . ;

за СРБИ ЈУ год. ф. 7.; пв год. *. 3. 50. н ; 
четврт год. ф . 1. 50. п . ;

а за све д руге земље год. Фор. S. ; ito 
год. ф. 4.;  четврт год. ф. 2.

Претплата се шиље ур ед ни ш тву л а  Ц е - 
л. и л> efiipeuo г. П етр а Г а м а д а п о в и ћ а гу Котор.

Н а  вер есију педамо пикоме лнста.
Она господа, која су претплатила на огла- 

шепи лист (,“Орлић„, учо.вавају се, да према 
овде назначеној цпјепн још доплате колико треба, 
па ћсмо им урсдпо шиљатн овај лнст.

А ону госиоду, ко;'а су се само уписала на 
„Op.iuha* а новцс ипјесу иослала, молило да нам 
озпачену дренлату изволе послати, одма чим овај 
лрви број добнју, ако желе да им се остади 
бројеви рсдовпо шалу.

И свијема предилатницима нашијема на “На- 
родни Прнјатсљ „ који је престао нзлазити у Зе- 
муну шиљемо ирвн број овога лнста, па који 
га желс 'држатп нска пам јаве, а кој« ле, нека 
иам га одмах поврате.

Скупл,ачима дајемо обачнн процеиат за 
награду.

На Цстиљу 22. Јануара 1871.

У р е д н  и ш т в о .

Ц Е Т И Њ Е  22. Јануара

Својнјем јунаштвом * необнчнијем ножртво- 
вавеи за слободу своју дрпогорски је народ 
чувен и прослављен у цијеломе свијету. Безпрп- 
мјерно борба његова за златпу пезавпслост 
голијех стијепа својијех бјеше до сада једпип 
лачии, којич се он дао чути леђу браћом својом 
и у ту1(1пи . Заззет скоро ненрекидпнм војевањем 
лротиву пепрпјате.ва своје лезависности и прц- 
тјешн-ем (иромаштвом пе логаше се прихватити

оплјех срестава, која отварају пут својему и 
страному свијету, да га у истину позлају и која 
подижу у земљи оиште благостал>е.

Црлогорац је морао бнтл вјечпто лаоружапи 
стражар српске слободс, која се после иропасти 
наше славле царевипе спустила у стијоље црно- 
горско, да послије толикијех мучлијех вјекова 
измучепо робл.е српско оивт заграје својои о- 
живљујућо* свјетлошћу.

Тако је била Црна Г#ра од постапка до 
сада — борац, вјечитп борац „за крст часни н 
слободу златпу“

Но поред тога што је Црла Гора својијем 
иостојалим јупаштвом сачувала своју пеоскврљспу 
слободу, ола се у потоње вријемс златно развила 
и у својему увутрашњем животу. Уређење др- 
жавло и просвјета пародпа пијесу вишв пи у 
Црној Гори у првобитпоме сгашу

Страноме свијету пијесу, тако pehn, скоро 
лн мало позпати одношајп Црле Горе, а сама 
злијем удесом поцијепана браћа наша радо из- 
гледају прнллку, да бо.ве позпају своју јупачку 
Црпу Гору, чисто огњиште слободе срлскс, па 
које жељело погледају у часовима трпјеља својега.

Да би датгле створиди приллку, да боље 
позла Црлу Гору и страпп свијет, којп често 
груб« пеистнпе допосл о л>ој, а и пашому свп- 
јету, којц жнво осјећа потребу ту, излазиће  
од п ов ог а љета на Ц е т и њ у  лов и ирви 
джст за п о л н т н к у  и к њв жевн ос т под нменом

Ц Р Н О Г О Р А Ц

Покретаље таквога листа на Цетиљу само 
*з тијех побуда, лоадравићо, о то*е смо твр- 
до увјерени, пајродосније сваки Србин и брат 
Словел.

А када се узме у рачуп врпјеме у којем 
се овај лист покреЕе, задово.вство ће се у сва- 
коме прапом родољубу удвостручлтл. У  таквоже 
схватаау дапал1Н.пјох лрилпка и лежи доказ да 
је Црлој 1’орл веома потрсбап полмтичап лнст.

Догађаји свијетски, као што видпмо, дапас 
се no природноме току развитка свпјестл људске, 
хлтро појавл>ују н бујно развнјају.

Силе, које су у вријеме власти својо дијелу

Јевролу у пламеп мећале, дапас само још тек 
као жлжак ма.1епи тињају, оне се приближују 
пемоћне умору својему пред ејајном идсјои на- 
родпости, идејом слободе лародне, која со дивло 
разбуктила иослије дугога кајања у савјести старе 
грјешпнце — Јевроне.

Оживл,ела слика те лдеје приказује пам се 
јасно у слободној и уједињепој Италији, Немач- 
кој, у пропасти папиле државе, uito се до јуче 
држала ла уштрб образованостн и слободе људске! 
приказује пам се и у другијеи болеснијем др- 
жавама, којијех трулц темољ лодрлјевају бујпи п 
пеодоллвц вали оне исте силпе идеје.

Ва.т»а само у овоме часу погледатн око себо 
па да се увјеримо о брзипи лојава свијетскијех.

Join пијесу нл умукли топовц ируски, нј е ; 
ирестопицом Франпуском, још се лије пи расчн- 
стила крвава румел па западу, а са сјевера ло- 
крепуше сс повл, црпи облацл, који у својему 
непровидном кралу скргваху u лијепе наде јед- 
лима и страишц иораз*другима.

С тијем догађајлма, а особиго с овијем по- 
сљедпијом стоје у тијеспој свези u пптересл свега 
парода пашега. С иптап.ем о дрпоме мору, који- 
јеч је Руслја толлко изпспадила спле, које ујем- 
чавају парнски уговор, најтјешње је скопчало и 
источпо плтање. Како tie се оно ријешити пока- 
заће пајскорије вријеме, но ово т. ј. источло 
питан,е да је већ на својему раскршћу, то стоји.

Као сјеи човјека тако прати псточно литање да- 
лас узастоице свакц јевроиски догађај. Опо he 
се ријешити, јер се мора ријешиги па мчмоиђе 
ли дачашња прилика, сјутра he новољнија изићи 
на сусрет лародима ла иетоку.

На баш прође ли и ова „згодна прнлика“ 
што се join пе може с поуздањеи тврдити парод 
паш ле мора л несмијс очајавати.

„Згоднихприлвка‘‘ блће, небуде ли, створићемо 
их, вал>а саао да смо увјек слремни.

Зарад духе слободе и иозависпости пародие, 
којл лебди пад пама, и којијеи he „ЦРНОГО- 
Р А Ц “ служитн, зарад лашега уједињеља парод- 
нога, од лријеке намје лотребе далас међусобно 
позлавање стања п спаге наше и братска узаја- 
мност.

ПОДЛНСТАК.

НАПОЛЕСШ  III.

Пјеск« Ј в е » в » С у в д к ч ж К а

A.tr fuqu: С а ул : Чин. П

Ро б. . .  лзгнаник—  и за вазда ллл1еп
Завичаја, дома и пасљедства,___
Ал’ слободн.ак, — тнјсм лл се граде11: — 

Људевите , тц сл тврда врата 
Проломио себи у Францлју,
Која ти се, кано д’јева своме 
Вјеренику милу, поуздану 
Сва предала, и судбпну своју 
С дјслом душом ослолила на-те;

Па иа столац првог грађалпла 
Свечаном сл тп присегоч сјео,
II Европе свеколике очи 
Заитене свратио сн па се.
Свак достојну лрвом Бонапарту,
(Којн духом евијет запоспо 
А дјелима чуда извађао,)
У  теби је 'дјслио младику;
II мислио, да слободе златне 
Ти си вјествик, — те да свуд ч;е »ора 
И траг задњи робству утамапот. 
ТрЈеском грома и брзипом муа>е 
Просипо се појам лародлости 
— Свети појам тобом оживљења,
К ’о што нашем доллкује вјеку — 
Широм ове груде успававе 
Под ушидпм сачоЕОАе старе. — 
Зачела се будити мдожцна 
Трљајући пабубренс очц 
Од спавежа дуга, вјековита.
Мпого срце радосг опасала;
А дивпе ее поредалс паде 
7Гред л5.'7Т2.ма здраво усијаппм.
Само авет самосиља, — таиап,

Као љута па кориту куја 
ЖдеруК храну, a 6ojeh се да јој 
Њеко комад ујагмијо ле би ;
Вртила је крвавим очииа 
Мукло режећ, и rpneh се грдно 
И pen дуг свијајућ под-а-се. — 
Исток тужни, — као боппк, сведел 
Дугим болои ла малахиу снагу;
На кад прва бољитка му испра 
Укаже се: — дпзао је тсшку 
Своју главу, и палороч тихим 
Трепавице одклапао своје;
II луч нрву божнје свјетлости 
Благословом пз душс поздравља. 
Италнјн, — у шесторим лалди.ч 
Оштра Рима, Беча н Наиуља,
II својијех кужплјех Бојводсгво,
— Тешкнм ландпм до Бога једлога, 
Утегиутој и cnyhenoj круто, — 
Почела се ла суморпом чслу 
Појав.вати весела ведрина,
II у срцу горчплом на-шту 
Попицати слађахпо ухвање,
Да he скоро жсљезгшм вер| п м



Схваћајући такосвијетоке прплике u у шша 
положај иашега парода,, „ ЦРНОГОРАЦ “ he 
бити пјерни одјек аеговога, осјеФаља и истиннк) 
огледадо стдоа његова. : ..у

А да би „ДРНОГОРАЦ*4' доиста Зио вјеран 
чумач ocjel пи% и стаља пашега иарода, дапосп 
he мимо члапака о важпијим догађајима свијет- 
скијем и питаљпма која се тичу вашега народа 
још и увјек поуздане донисе из свнју крајева у 
војима он живи, и то баш из онијех крајева Ha
lite цодјармљене 6pahe пз којпјех еу наши ли 
стови били најмањс извјешгавапи. Држнмо да 
Lego родољубно ocjehaibe нашега иарода особнто 
тиме задовољити, јер је за заједнички рад, за 
гајење једне мисли народне пријеко потребно 
иознавање става народљег.

Догађаје у Србији пратиКе „ЦРНОГОРАЦ" 
жнво са братинском љубављу. Сваки нанредак 
поздрави ће радосно као уснјех укуннога народа 
нашега. Једно срце мора кудати у нама н једпа 
мисао наро,;на мора нас све одушевљаватн. Томе 
увјерењу служи „ЦРНОГОРАЦ" и to he га 
увјерење увјек руководити npesia Србијв, од куда 
he нам родољуби редовно допнсввати.

У истој мјери пратиће „ ЦРНОГОРАЦ “ и 
one појаве у народноме животу наше остале 
6pahe словенске. јПруасајући вима прилпку овпм 
нодузећем да познају наше и добро и зло, и 
певољу и снагу напгу, sioTpnheMO пажл.иво и мн 
п.ихово народно кретаље.

У томе узајмнолг нозпававу лежи спага паша, 
којом he Словенство у скорој будућности заузети 
зпачајго мјесто у овоме дијелу свијета.

Да не говорнмо мпого, јер езм  је мнлије да 
вшпе урадимо а ман.е o6jehaMO, труди})емо се да 
* ЦГНОГОРАЦ “ достојно одговори мјесту и 
времену у којем изилазн, настојаваћемо да буде 
вјернн израз осјећава п потреба народнијех, ста- 
раћемо се да буде једпа чврста свеза вшпе 
нзмеђу нас н остале наше словенске 6jiahe, једном 
рпјечју, гледаћемо да буде лист „ЦРНОГОРАЦ, 
вриједан на овоме као што је Црпогорад ју- 
пак на бојноме пол>у

С таквоЛл жељом пуштамо овај лист у свијет.

С л м о П в п о в и ћ.

ЛОНДОНСКА КОНФЕРЕНЦИЈЛ
И ИСТОЧПО ПИТАИ.Е.

Два врло важна догађаја наследпла је ова го- 
дииа од прошле, која је у велико.че леаиру мину- 
ла. Замашај н.ихов обухвата, такорећи, цијелу Јев- 
р<№¥,. а последице љихове, да се послужнмо о- 
бнчипјем дзразом, једва се могу догледатн.

Мислимо npyduft- францусЕи рат, који join и 
данас бјесни, и дрпоморско питање, које је Ру- 
сија ирдје два мјеседа покренула.

Еако дапас стоје стварн у Франдуској ми 
hesio пмати још времвна да говоримо о нстому 
рату. Трезвеиост u крајља -одважпост Франдускога

народа у очајном часу живота свога даје нам 
пстпуна увјерења о томе. Још Париз несагнве 

, главуу лреко које не престано лете неирдјатељске 
бомбе. v

Но ово друго т. ј. црномореко пптаве о 
којем се држадо да he се ријешити ужасннм' 
потресом Јевропе и страховитим пролићем крви 
људске ступило је од скора у последн-у мијену 
свога 6uha а данас је можда већ и рјешепо 
аво се т. ј. узму закључци конференције за ко- 
начно рнјешење.

0  томе питању или управо о ЕОПФерепдијд 
лондонокој ми hesio овде да говорвмо и то пео- 
CBpLyhn се па то, је лн она свршена или не, 
јер csio већ неколико дана без ноште па незнамо.

Свакоме је нзвесно још живо у памети, какву 
је грдну узрујаност учпппла пота рускога кан- 
делара Горчакова. Као успјана бомба нала је 
опа међу раслабљепе снле јевропске. Са зебњои 
се очекивало, кад. he се разпрштити, па да на- 
стане лом, каЕав исторнја скоро није имала ири- 
лиес да забјележи, а који је систезтично-спреман 
стањем ствари у namcsi дијелу евијета, које је 
дипломадија редовно подржасала.

Турске се највише тицала ова олујипа, која 
се подигла са шнрокога сјевера, a ocjehaaa па 
угњетеномс истоку такоисто Еао и на npociijeheiiOM 
заиаду, но Мађари бјеху ипак најратоборнији у 
то вријеме. Тијем се показало да пије casio на 
истоку здо, које чека па своје истреблене.

У пашнјем ушима још јечи н.ихова рато- 
борпа вика н мп још глвдамо онај савез, који 
су они сило51 уобралЈења свога у часу скопчали 
са Ииглескоу, која има јаку Флоту, са Фрапцу- 
okosi, којој је у певољи свава 'помоћ добро дошла, 
са Ихалијом, Еоја санћим Mal;apnsia за љубав не 
би жалпла изгубитн опо што је с siyKosi добила 
и са Турском, којој треба за увјек да се осигура 
од свакидаљн ласртаја. Са такво>1 уображепом 
силом гледалис510 Аустро - угарску гдје иолази 
протнв вслиес Русије и Мађаре, гдје својијем 
мамузама изгнанијем Русима бележс граниду на 
врају Јевропе.

ТаЕво је расположеље било у први мах у 
ГГештн, иа no tosic и у Бечу а најзад и у Ца- 
риграду, јер је једап крвоток у томе тројству.

Но то није било никоме чудно, него више 
смијешно, јер свак зна да болеспику долазо пај- 
веће сањарије тада, када га обузмс nesiohna ва- 
труштина. С тага се не треба пи мало чудити, 
што су баш отш који су мислнли да је до Москве 
easio једап иорак, почелп одмах нскати мир, 
како их је попустила нрва ватра те су у трез- 
вености моглп видетн радоетан нсток и с н.име 
све Словене, н то у часу вад су шш напротив 
прсдвиђалп najBohy опасност за се.

Ово је разумл.иво свакоме, који позпаје да- 
нашн.е стање и одпошајс јевропскијех држава.

Од кримскога рата Русија јс мпровала. Од- 
марала се и снажила сс. Сада се casio мало 
промигол>п и рече: Жуљи ме уговор којнјем 
сте ме везали прије четрнајест годпна — ја га 
ирекидач! и самопоуздан.е некијех држава пзгуби 
се у нзненадпоаг страху.

Ово је најбољи доказ да су нападања на 
Русдју са извесннјех страна као на државу пео- 
бразовану, растројену па по тоие и немоћну casio 
изливн лржн>с и страха, у истиии пак да опи 
непревиђају силу непрестаиога ширеља гвоздени- 
јех нутова до широкијем областима рускијем u 
напрсдно урсђсње војсес.

Дппломаднја кад год је хтјела да постуии 
нечовјечно npsia слободи једнога илн друго r a 
народа, увнјек се позивала на равнотежу Јевроне. 
На тој равнотежп осниваху и они своје мншлеље, 
који увјераваху да Русија у случају рата не дамо 
неће miaTii ни једног-а савезпика, него he* join 
наћл свакога против себе, да би јој ократилп 
рукаве у интересу „равнотеже". л

Силе, кад год hsi дођу с^ијетскп догађајц 
у сукоб са н,нховијс51 иптересима, обпчио упо- 
требл.авају за оправдањс својпјсх ууветавања 
правпдс пародпе ријеч ,равпотежа“. $-.» тс ј̂е саио 
углађена маска, под Kojosi се сејјцвп. себ»'ност 
u жудња за господарењез! јачега иад слаб‘иј;м_ 
ir то је прави пзвор вечитнјех псмпра у Јевропи. 
Casio једнака и поднуна слобода свпју народа 
одржа^е snip међу народнма п утирђепи. ред у 
Јевропп. Док тога не будс угњ(?.тачи he увјек 
ваћк угњетспе уз онога од кога се no фаједн пч-- 
kosi пптересу nosiohn падају. Словспскп исток 
са Словешша извап и>ега, од којијех управо зависи 
будуЈшоот држава, у којима оии живе, то јс иај- 
прпроднпјн савезнив Русије, и обратпо, то јс спла, 
која he одољети пепријатсљ1ша слободе и иеза- 
впспости словспсЕе, н Kojost he Словени nocTiihri 
своју крајњу дел,, од којс је до сада увнјек ра- 
стављаху сложпи пепријатељи и рођепа неслога 
вихова. Пред OBiijesi падају све ко̂ нбинацпјо о от- 
пору Русији и словенском покрету, па и пајпо- 
вија — пријатељство Ируске са AycTpujosr. Бој- 
пнчкп рачупи ЈЈисмаркови знаћс сачувати Пруску 
од тога безуспјешнога, ако не u штетпога ко- 
рака.

To за дијело увиђају еве оне силе, које бн 
вад бж смјеле и 510гле, радо хтјеле да казне 
„дрскост“ Гусије коју је она као пгго се н.има 
чини показала CBojosi 04cs^nosi nsjaBOsi, да је 
више иевежс париоки уговор што се тиче црнога 
мора.

Јасап је доваз томе ово. Пријателлг турскогг 
трулежа изјаспише се толнко пута за ирнјеме тра 
јања дрпоморскога пнтања да шима пезадајс 
толико бриге то, што је Русија безобзирде по- 
цијеиала иариски трактат, премда Beh и то до- 
вољпо показује, всле опи, колико Русија грози 
jeiiponcKosie миру, колико та околност, што се 
опажа, да Русија стварпо почнње своју политвку. 
Опи признаше дал>е, да су државе, у Kojnsia живе 
,,народиостн“ у велпкој опаспостп. Опи признаше 
ш то, да је држави ради одржан.а мира, благо- 
стања и унутрашњега реда и очувања својијех 
гранида потрсбпа спага, а да те снагс не siajy 
доказује шихово признање, да су у оиаспости 
3i6or „народпости".

Ho mbsio свега тога nsiajy опж још једпога 
б»аука.

Нсе сс мијевају дареви и владе у Русији — 
т:ако вјерују онп — тестаменат Нетра великога 
чгува русви парод са животом својијем и Русија 
inehe мировати док га пе пспупи као што је 
РГруска пспупила жел.у и вољу Фридрика великог. 
To и недораслост за одпор задаје пајвпше брпге 
cauasia, којијех се то пепосродпо тпче.

У tosic вал>а тражити и постапак копФороп- 
1Дпјс лопдопске. Русвја кад је прогласила пшпта- 
bioct парискога уговора, била је enpesma п па 
р>ат и па иирпо призпање права њезина од страпе 
Д5РУгиЈех сила. Право јој се пепризпаје, а ]>ат јој 
с<е пеобјавл>}'је. Трећега узрока — жалсњс да се 
ПЈролива крв љутска — тога чувства nesia у Л’л- 
nuosiaipije.

Оиа с' отет’, п у Еамппдољу 
Опет ссби утврднти пр'јесто. —
’ВаЕИ утиск велику је душу 

На висину недомишну им’о 
Подигнути, у крилу народа 
Толи врла, храбра, просв’jehena;
Тс’ свс што јс у сапону бпло 
Са слободом — к’о баштовап помн»пв, 
Што његује бпрапе двнјетке, —•
Та’ је душа његоват нмала;
У tosi своју славу, велпчије,
Счалпо тражптк’о озебо сунда 
Tnjesi друиггву и дијелом људству 
Блатне доби поврћатп вр’јеме;
Тим на образ повјеети будућој 
Написати: „Без слободе пема:
Блага, epehe, иапредка, парода". — 

Но је човјек у природи чудо: 
Лако м’јен а, и лако се вара : *
У бједи се врлпнама храбри:
У cpeiiH га обезуми гордсс-:
Заборави од дапас до сутра 
Спога крста orposiny тежниу,
Сзе nctio.be н чшпде зп к е ....

Пјап је. —
Нуто саблаз самовласти! 

ЕаојГуклин^под нстнне Kpimicosi, 
Истихана пришуљи се уху 
Поносита у ерећи човјека;
На му шапти, к’о дјетсшпу мајка, 
Сладке рјечп, а све голе шурке, 
Еоје^му се уппју у душу,
Еано гадпе криуше у sicco:
Здравој свјестн окуже му спагу,
А правац siy разсуђењу смрсе ;
На у хгачтп својој запнјетој,
Пази ствари св'јета и парави 
Неприродним схватолг п ногледо*!. . . .  
Заведен је. —

Људевите, ти сп
Чсстпт Фрапце крмилоз! завлада: 
У pyuasi ти доста снаге било,
Да повезеш ко по жици право, 
Своме дил.у грађанску џемију, 
Продирућп валовите вале 
Узбјссљсле ж естшпл' вјстооач 
Еојих узпор ва.вапу одпору ’ ^ 
Нс би бпо одоАетн крстаи

ini џемиЈу погнат у бсзпућс,
Да пе донре к славну присгаппшту. 
To свршившн: nsie велпкога 
Доиста телимоишло не би 
У великој свијета ловј’сстп.
Ти, у колу гласитих мужева,
Сијао би к’о божије супце; 

пред c’jenEosi твојега гегшја 
ичло бн с’ дубоко иотомство;

му се : обожававајућ га. _
опа саблаз самовластц

По cbosi 1)СФу и по својој hs-ди, 
Дирпула сс u твојих ушију,
II у тебн погорднла душу“ —
'I н узео сноват п навијат,
Да се крупс дареве домашиш___
Ппјо*шала дарсва крупа главн;
Нит’ је игра царскп жез’о руци;
Ни рутина на iuehy порФира,
11а зшл jonnsi л>уди заповјсдат:
Еуда okost, — да је сваки скоком. — 

II тн своју потрао присегу ;
06ehany Богу н пароду;
И гром .чук-т проснначки iivk’o,

4 '

3%



3

Немоћ је дакле створида копФерендију п опа 
нпкако нвје — као што се један бечки лист 
хвалл — “вајновији тријумФ нове дипломације„.

Ово стахве 'ствари разложилп смо с тога 
да иокажемо да садаља понФеревција нема здра- 
ва основа. Опа којој је у дужвоств да отклопп 
рат и утврди мир, не може [постићи своју цељ, 
јер је постала из невоље, а не из једнодушне 
и искрене жел>е за сталним иирои. Онаје можда 
п успсла да за дапас утиша буру но све клиде 
вјечитијех вемира остале су не поврцјеђеве, u што 
г-уду јаче,'то he силпнјејпрвомприликом иотрнјести 
Јевропу.

Маловпже показаћемо п то.
У самомс иочетку када се била зачела ми- 

сао о хгонФеренцији, говораше се да he она у- 
зети у претрес само XIV чланак парискога уго- 
вора, од Kora'ce Русија већ својом изјавом — 
иотом Горчакова — разрешила. У пајповије вријеме 
донесоше странс новипе вјест, да ће пред кон- 
Фереидију 'доћп и Француска ствар. Пријатељи 
слободс U мпра радоваху се. томе и очекиваху 
да he се узети у претрес п друга још ве рије- 
шена витања, безс чега је, као што вавријсдре- 
космо, сталан мир вустсан и ништа више>

Ако се конФсренддја ограничила само ва 
XIV члапак парискога уговора онда је доиста 
била^излпшпа. [Снле' које су нодписале париски 
уговор могле су се и дииломатском преписком 
договоритн, [хоћеЈли [вристатв на опо од чега 
Русија пеодустаје; nehe ли просто вм се упустити 
ј  рат. Је ли сс иак ријешила да узме и Фрав- 
цуску отвар, онда је лорала узети и источно  
питање,  ако т. ј. пеће по староме обичају да 
под видом “довосител>а мира„, донесе рат, — 
рат са свима последидама, које he ватра на и- 
стоку, када од себе букне, раширити по Јеврогш.

У пашијем очима, па и у очима свакога 
оног, којн негледа на двоструке паочарс диило- 
матсве, Турска јс једиви и прави кривац у га- 
жехву парнскога уговора. Корак Русије само је 
нриродна последида портицијех постунака. Турска 
је стрнјешпла, Русија се само сачувала да не сгрдје- 
ши, разрцјешив сс од уговора који је порта давно 
погазила.

1866 годипе 6. Фебруара издао је султап 
лозвати “хатихумајун, , у којем свечано објећава 
дабе иоиравитн стање свијема Хришћанима у свомо 
царству без разлике вјере и народности. To је 
султан доставио до звања н великијем силама. И 
велике силе примвле су то са особитдјем задо- 
вс/лством као што свједочи1Х чланак парискога 
уговора.

II од свега тога непалазимо ни трага у 
дарству султапову. Својијем “хатихумајупом„ он 
се обвсзао да he дати свијема вародима “без 
разлике вјероисповјести„ једпаку и иотпупу ио- 
литичну и верозаковску слободу. Мјесто тога шта 
вндимо? 0  слободи нема ви сиомева, а вероза- 
конска гонења и дапас су исто опако нечовјечпа, 
каква су била и онда, кад су Турди варварским 
бјеспилом иритнслв Јсвропу.

Истим “хатихумајупо.м„ допуштено је, да и 
подапиди аетурске иародпости могу учествовати 
у судовима, у државној унрави, допуштено је да 
се зндају дркве и подижу школе. Па ни од тога 
нема аигде нншта у '1'урској. У Меџлисима ссде 
Турди. Ако има који Хришћанин он је продана 
душа, гори од Турчива. Ријетко ћеш ваћв у хввма 
вовлева човјека. Ако га гдје и ила не смије ви

писвути, јер заступајући вравду навлачи ва се 
ипвесву освету, муке.

He стојв вимало боље са црквама и biko- 
лама, којијех слабо и има. Нп једав ваљан завод 
ви учвтел. не трвв се. Ево за доказ бањалучке 
богословије. Ено архнмандрита и учитеља исте 
богословнје честитога Пелагића у Азији у за- 
точењу.

He, вемогу се све патње јадвих Хришћава 
у Турској избројати мимо “свечаво„ задаве pa- 
jean султавове ддјелој Јеврови да he воправити 
стање својијех варода. Народ је го и бос, гладан 
и жедан, без куће и кућишта, без воЈже и мо- 
литве и скоро без ваде и утјехе — он је у тош- 
кои очајању! Невјерпи Турчин држв му вад 
погвутпм вратом ве вреставо џелатски мач!

И јевровске силе звају то. Није могућно да 
не звају. Поред својијех редоввијех заступвика 
имају ови толике и толике агеате. Сваки јаок 
бједве раје може им доћи а и долази ил до у- 
шију — ако и ве до срца као вама, и они овет 
гледају лијепи и богати исток гдје постоје све жа- 
лосвија nycTOui и једвако гледају своју браћу во 
вјерв Хрвстовој и закону љутском, гдје их нечо- 
вјечви Азијат до скота повнжава.

Хоће ли Јевропа још подвосити ову срамо- 
ту ? Хоће ли човештво још трдјстн ову штету ? •

У нвтересу слободе, у иатересу мира јев- 
ропскога ваљало је да је ловдовска ковФерен- 
ција озбиљво узела вреда се источво гштање. A 
нмала је томе и доста вовода и водпуаа врава. 
Велвке су силе 1856 годпне вримилс Турску у 
своје друштво, далв су јој гласа у јевропскоме 
вијећу. Турска со тада обвезала парвскнм угово- 
вором, да ће и ова владатв вад својијел народима 
у духу слободе и путем образованости јевровске. 
Ова то вије учнвила. Ова је остала она иста 
варварска сила, каква је и била. У њој се и 
давас ара и вљачка, вали и убжја и само то во- 
еловање у Турској може се казатв да бива “без 
разлике вјере и иародпости*. И оштећевима вема 
пакваде, вема судскога задовољења, ни њој суда 
иред Јевровом.

Томе вала н томе се мора стати ва вут. 
Што лре то бол.е. Јер страшап је оно час, кад 
уставу пароди да подигну своје вогажепо враво.

Ако је дакле ковФсревдија узела само чла- 
вак о црвоме мору, или н све друго са.мо ве 
источво вптаље, оида овет жали боже труда и 
трошка, јер јој је такав груд са врло мало пли 
вимало влода од тревутве влв ввкакве овште 
вредвоств. Опда је овет оставнла вшром отворена 
врата старим, пововљсвим заплетима, оставила 
је жеравнд\% која he завалити сву Јеврову ври 
вајмањам вјетрићу првом вриликом — оставила 
је везадовољеае народе ла истоку.
, II што сабор великијех свла није учивво 
то ће овда — ако Бог да — вајскорије вријеме 
учивити: — да he слободу — робовима “про- 
CBjehene, Јсвропе.

С овакијсм увјерељем могу себи одговоритв 
овн који су се врије витали: шта he бити ако 
се ковФсревдвја ве састане ? а који сада витају: 
шта he и нахго ће бнти воеле конФеревпије?

ЦЕТИЊЕ, 21 Јануара. — Бјележимо 
овдје догађај једпога дава, којп he скорим, ако 
Бог да, бити за увијек објележев виднијем спо- 
мевиком. На бадњи дав паиме, када бјеху гда- 
вари црпогорски во овдашњем обичају у походу

код нашега честитог вреосвештенога мптропо- 
лвтаг. Илариова поведе се разговор између оста- 
лога a о бадњеи даву од г. 1773, када је 
славпи владика Давило HeTpoBnh Љеговх возвао 
Црвогорде да се ослободе од Турака, и када су 
усљед тога Hohy ва бадњи дахх устали Црногорци 
и драогорске Турке све које исјекли које изће- 
рали из земље. Од тога дава почиње дававава. 
везаввсвост Црве Pope. На тај дав положеп 
је темељ слободи вашој, која као да вам је о- 
чувана само за то, да заједвички са осталом 
свагом cpnciiOM подигне из гроба општу слободу 
и једивство варода нашега.

Потаквута је том приликом од једпога че- 
ститога брата мисао, да би ва̂ вало славвоме 
владиди Дапилу подпћи споиеник у зпак слободе 
и везависвоств Црве Pope. И једнодуишо је 
вримљен тај вредлог и у истоме часу скупи се 
oito стола 400 талпра. Одмах је састављеп и је- 
дап за ту ствар одбор из овијех лида: Илариохг, 
митрополит, Љубиша, архимапдрит, гБуро Мата- 
вовић, војвода, гБуро Церовић, војвода, Милан 
Костић, ректор богословвје п Сххмо Пововпћ, у- 
редввк.

Позпв па првлагахве за овај спомепвк до- 
вијећемо доцније, и вадамо се да he се aaiu 
варод и сввјет словенскв топло одазвати, јер иа 
овај вјечитога спомева бадњв дав впјс основаиа 
само слобода Прве Горе, вего в “уздаипда,, 
слободиога уједвњеног Српства.

— Свети Сава прослављев је п код вас ва 
Цетињу као што се достојво слави во дијеломе 
срвству. 11о сл\гжбп божјој, ва којој је била и 
Њ. Свијетлост са главарима, гдје је млади све- 
штевив Крсто Букотић изговорво лијепу бесједу, 
ишло се у школу. Пошто је водида освећена 
изговорио је веколико рнјечи г. Милап Kocruh, 
ректор богословије, а за тим је учител. осаовиих 
школа г. Гавро 11ешић лијево изговорво слово, 
сходво светковвви. Том је приликом даровала 
Њ. Свјетлост Данилов крст за везаввспост Црне 
Pope г. Милаву Костићу в г. ДБшру Ковачегић 
учитељу богословије за хвихове труде око в- 
стога завода.

— 21 Јапуара. Ових су се дапа окуштли 
па Цетихве свшсолиди Ссватори, којима је свнјетли 
кпез Никола предложио вово врсустројсто дрпо- 
горске војскс. IIobito се всто, вод аредсједаљеи 
самог квеза вретресало, вупа четири данас, 
било је врвмљепо и одобрево, ва прекјучер u 
обвародовапо, уз подпупозадовољство Црпогорада; 
будући је тим иреустројством, може се слободно 
рећи, удвостручепа војева свага у Црпој Рори. 
Јсдво, BiTo међутим с особитом радошћу ири овол 
ypel;eity могосмо опазптм, јест то, да ес сва та 
ствар управо парламентарпим вачипом извела. 
Свакои сепатору Ojeaie слободво вристати плв ве 
ххристати ва ову или ва ову уредбу, и гласовати 
за ово или за ово ваименовахве војвичких глава- 
ра, и тако што^се год закључило, закључпл'* се 
јс већивом гласова. Кпез сс уздржавао од сваког 
гласоваља, а што] је uchuBa усвајала, ва то је 
ц ов привољивао.

Међу овима установама, пајтежа у Црпој Рори, 
во iiocTojehusi у хвој досадашњим обичајвма, a 
најљепша за to, uito водпуво одговара духу вре- 
мева и давдавав1њој вросвјетвој доби, јест ова, 
во којој прц бирању војевих старешина, вема

Убио се чав’о у мождапе,
Да такмаца у 1Ј,езару тражшп,
Сзоме ДЈху, твору и домислу. —

Ама књига људсхгих догађаја, 
Ником смртве ве опрашта rp’jcxe:
Опа he те зпати варисатн,
Живим бојам, живљимпотезимг,
II ва углед стравачап изв’јеш  
Окрувевни главам самово.ввии. —

Зло се даље во вио доброучује: 
Иак се зато в сволвхве дуже,
Да би страств мање захтмЖале 
У срдама лјеста и простора. —

Зар Славјапство заборавит може 
Севастовољ ?.. .  кад ово си днг’о 
Италију, Енглеску и Фрапцу,
Цв’јет Завада, са осмакшш чалмам : 
He толико да од Руса бравиш 
Падигааха, колико да сирсчиш 
Пзбавит се Славству ва Истоку 
Од погавог турског изиећарства.

Грдав удар замлатио ФрЈ 
Све в1то било задахнуто дувством 
II врливом грађавске елобоЛе:
Рром згрувао; — остало Кајеве,
Нл’ взгвавства у туђинв мучна 
Допануло, u бројало првс 
Гвоје дане Сез мплостн свске....
0  колвкнх високих умова!
0  колпквх домољубвих срда!
0  коликих витевшуех душа! 
Заточипка ч.асти и слободе[!
Фрапдија је лишила се тада. —
Ти на трову: горд, повоспт, свлап; 
Но ви дпглог часа бсзтрспетав:
У сваком си вризраку и сјекди 
Стао смишљат крвпа осветппка ;
Јер ти iBCBiTO подсЈсћло дув]у,
Да п тебе, — кад буде да било, — 
Може зором и истим вевадом 
Рром ошивут, умето.м умести.
Тад ва вво већ ти се ве дало,
До upuTchB мајстуорпјам худум, 
Иојпма се самосилвик бваде 
Кослужнти вјевио и уварххо

Оградпв' серуљом улизида
Иа све свравних, за hhuito ве важних,
До за сваку злоћу ва свијету. —

Јест, — зва свијет, и вамтиће дуго 
Ha вр'јестол.у sioh ти исволивску:
Како твоја сама р'јеч једива,
Чекала се к о с веба зиаиехве 
Нотресала земл>е и вароде.
Како прве круве од Еврове,
Да и Султав вз Стамбола свога, 
Мухамедов потирућ амапет,!
Пред кољепа теби доходише,
Зазирућ те, а ве љубећи те.
Како ли си ријетком смјеливом 
Наривао самовољу своју,
У свијема стравама свијета,
С краја Еиве до крај Америкс:
Негђе вретљом, вегђе оружцјем;
Мвого сплетком, вивш вријеваром. 
Каквии лп ск лисвчехвем хитрим 
Истицао ва воврив1та јавва,
Иа једнако својим^и туђима,
Ситввм врав1ком очи заспиао 
Како теби сдавом овојспу.

рдвјгднги ће)



се одсад гдедати на кућиће и племиће, него на 
сазгу спо собност, ко је за што да за то и буде. 
Благо свакој з е м љ к  гђе се правда штити, а ред 
утврђује, јер су ово двјс поглавите чињениде 
правог друштвеног напредка. Ред и правда могу 
бо.ве оснажити и подшгпути један народ, него ли 
велике рпе блага; јер се благо најлакше потро- 
|цц, а што се noirohy врлина задобије то остаје 
баштинством најудаљенијих вријемепаи локолења.

Биоградски “Видовдап, доноси о новом 
л>ету чланак пуп живијех и ватренијех изрека у 
корист источпога питања. Он управо подиже у- 
станак, и свечапо узкличе: “ми пе смијемо дуже 
“чекати па ријешење псточног питања, које лишта 
“није друго, већ да сс нама поврате опа света 
„и незастарјела права, која и ми као и Њсмди 
"и Италијалл имамо, и као народ иматн морамо„. 
А постичући пас, шта да Евролп у брк кажемо, 
вели да јој овако јасно реквемо ; “мл смо се 
“тврдо рјешилп да јаду и чемеру, који нријети 
“уништен,ем животпих сила у народу пашем, у- 
“чинимо крај., Иште за тим од Евроне иолитику 
иодиуног немјеишва у уиутрашњи развитак ства- 
ри на балканском лолуотоку, иа вели: “онда 
‘ћемо свршити паш свеги посао или миром или 
“ратом, или само разумом, или и силом„.А кад 
леби Еврона допуштила, да се сами за своју 
cpehy лебрииемо, онда додаје: ‘тим је неловољ- 
“ није за њу; јер због тога ипак ми лећемо 
“ остати у садашњем положају, који је безпре- 
“ кидпа опасност за пајсветије нптересе народне,
“ всћ ћемо се опда латитн других средстава, да 
“ га се олростимо, али та средства неће блти 
“ избрана у сугласности синтересима свроиским.„ 
— Па “Видовдан, не задовољава се нн тијем,по 
још и дал>е тјера ако Еврона нс би хтјела спрам 
иас бар иравична битн, те вели : “ми ћемо се 
“ обратити оламо, од куд нстипа ие вије вјетар 
“ слободе, (јамачно лрема Русијп) али ипак може 
“ лам доћи помоћ лротиву оне аномалије, коју би 
“ Европа на вјечиту штету наншх животних лн- 
“ тсреса одржати хтјсла., За тпјем изновпде лоо- 
штрава своју бесједу, као лрве ријечи, којима се 
ои Србима, Бугарима, Румунима ц Јелшшиа о- 
браћа у новој 1S71 години, која сутра ластупа:
“ мн морамо учишгш крај одношајнма, који се
* нодржавају само са осакаћењем лалшм, само
* на убитачност пашу; „ на велн да то од лас 
захтевају: “ јаук наше браће, су!е наших ссстара, 
“ сиасење наше дјеце, обезбрижење наше обште
* будућпости „ . II пајпосље завршује овим узгла-
сом, за којег каже да он мора бити нашим об- 
штим узгласом: ‘браћо, лсточни сународл! а-
* нелујмо у години, која се дадас пад земљом
* спушта, па Бога иравде в па сабљу своју!
* Скупимо се сви око заставе елободе, на ступлмо 
“ одсудно ла лоље дјела, која једна могу да лам 
“ даду нов слободап живот и збришу one сузе, 
“ које кроз стотшту година теку ио лиду наше 
"јадне браће, која пас одавпо у помоћ призив- 
“л>у! — Будимо великп, na he нас година 1871. 
“еначинити слободпима!, Mix свијем овим рјечима 
бооградског дневпика, немамо да додамо ни јед- 
пога словца више, него да сњпм искрено желимо 
дсчекати оио поље дјела, без којнх све рнјечп 
остају гласом вапијућега у иустињи, гласом лра- 
зним и за ппшта друго пе способпии осим да 
нам ране мртве наше прошлостп ловређује. Бу- 
димо великн; а само велики можемо бити кад 
будемо истинито сложни, једподушни н пе се- 
бични : кад дух љубави све нас загрлп, као добра 
мати своја најмилија чеда, кад жртве name, из 
дубине наших срда иотеку па жртвилиште на- 
родног иашег папредка: тад ћемо се донста на- 
чишгги u всликн и слободпп. —

-Д 0  II И С И.

СТУДЕНИЦА, у старој Србији. — Шта Турди 
раде, и шта ми триимо — о томс и само о томе 
могу вам одавде ипсати. Наша лијепа Босна иати, 
паша дивпа Хердеговива пати, и ппкојем чссти- 
том Хришћанину пнје добро у Турској, али ми 
у старој Србији ва.ва да смо на пајвсћијем му- 
кама. Када бих вам све зулуме јвихово ређао, 
ле блх могао све изређати, ио ћу ваи за сада 
само један од најновијих нричати.

Студепица ,је три уре од Призрепа и лма 
свега 85 кућа, од којијех су 75 турскијвх, a 10 
нравославпијех, и сви говоре ерпски.

5. Иовембраје једап Турчин потајно ухва- 
тно једну ђевојку православну од 17 до 18 го- 
дина. Родбнна ђевојкина пође у Призреп п јави

власти. Вдаст пошл>е једнога лијавера су б су- 
харнја. Ови узеше ђевојку и поведоше је код 
бимбаше цандарскога. Но путем су је непрестано 
страшилн и билн сканџијама и викали јој: ако на 
мечлис не речеш да си Тзтркиња онда ћемо те 
удавити. Ђевојка је од страха објећала да ће 
рсћи.

10. Новембра онога Турчина, што је ђевојку 
уграбпо, метнули су у тамницу.

Када су изашли на меџлис, ђе је и г. ми- 
трополит био, упитају ђевојку: “шта си тн, од 
које вјере?„ "BeBojEa одговорн: “Јасам од пра- 
вославне вјере и име мп је Марија.,  “А зашто 
си рекла бимбанш да сп Туркиња ? „ “Зашто су 
ме тукли и били путем; а ако певјерујете, ево 
видите. „ И ђевојка свуче са себе хаљине на 
Меџлпс и приказа плећа и рамена, ђе се виђаше 
прутови и зпади од капџије, како су је били.

Тако је ђевојка вишје иута казала да је 
православне вјере.

Меџлис и валија рекоше по канупу (закону) 
ђевојка нека иде кући, а Турчин што је биједио 
ђевојку да будс у тамнидзд

Онда г. митрололит иосла ђевојку једном 
трговцу Србину, да стоји неколико дапа.

Турди Студеничани Острозубчапи н Моми- 
шани скупе се 3 до 400 п пошљу ријеч, да ће 
на БожиК ударити на Нризрен.

Ајирулага, који је меџлис и тајиив нашип, 
опет обратн да се давија у Цариград гледа и да 
пошљу ђевојку н два чоека с н,ом. Г. митрополит 
није нивако то хтио, јер је то изван каиупа. Но 
Ајирулага некако превари православне и тако 
одредише двојицу г попа Јовапа и г. Младена, 
који he са ђевојком преко Скадра у Царидрад 
uhn II тако се упуте са једпнјем сухаријом у 
Луму.

Једио 5 ура од Призрена изађу пред н.их 
3 до 400 Турака од три села н ухвате пола 
Јевала, Младена, ђевојку и еухарију. 'Бевојку 
пошљу у кућу онога, што је био њу уграбио, 
који је у тамницу у Призрепу, а попа с дружином 
вежу. Чујемо да су послали ријеч пашц од Приз- 
репа: “ Пошљи пи опога из тамице, па ћемо тц 
иослати попа с дружином. „

Пут од Призрепа до Скадра са свим је 
страшаи од хајдука. Исмаил паша је послао 
Одобега, бимбашу џандарскога су 60 сухерија у 
Пуку. Да данас нема ннкаква гласа од н>ега.

Ј. В. У КОТОРУ, 20 Јат  вара. -— На дап св. 
Саве, дружина “Једипсгво, цепећп велике за- 
елуге онога, којц је Српство у нравославну вјеру 
утврдио, који се неуморно трудио да му хрђаве 
обичаје искорепи, да га учи и просвећује, — 
давала јг у вече, у славу св. Сави, овоме првом 
просветптељу српском бесједу. После беседе била 
је и игранка.

Задатак им је да свој успешнн рад међу 
браћом покажу, у левању свијегском и црквеном, 
У музици образзјући један мали оркестар, и да 
лрема околпостима и какав комад преставе.

Може се pehii, да ова дружина допста лп- 
јепо успева, кад се узме у обзир н,езипо доста 
слабо материјалпо стање. Она је одушевљена и 
вриједла у иослу своие. али би успевала још и 
иного боље,кад би имала онолико помоћи колико 
заслужује а колико би доиста и могла имати, 
кад би било мање равнодушностц у пас. Но шат 
буде u боље. He треба пикад клонути, треба 
неиресгано радити, па he се у сзима нама рас- 
пламтити свети пламеп одушевлења. II онда када 
свакн буде сматрао општу, народпу ствар, као 
своју, онда he и лапредку народпом бптн отворен, 
утрвеп пут. Може се pehn онда је парод на ме- 
тн својој.

Беседа је одпочсга са химном св. Саве, коју 
је за музику створијо Шулц, а дружина ју је iia 
задовољство отиевала. За тпм је одсвиран “Ми- 
лаи„ лолка транблан коју је створио Шпиро 
Огњеновић, јеван од врснпјех чланова дрз^кипе 
л коју је оркестар доста добро одсвирао. Дру- 
жина је за овим одпјевала Прерадови11еву песмз- 
“Воже силни„ а после овога одсвпрао је орке- 
стар, један уломак нз опере “Ернанв, од Вердија, 
кога су тако дибро одсвпрали, да се публика 
зачз дила, да су н>пхове слабе спле з’ стан>з таков
3 спех показатп: Нљескања беше огромног. _
Главно улечатлење што је на публику учинило 
беше, доста вешто одигратп комад “Наше пародно 
ускрснуће,, од Р. МилиЈ̂ а једиог такође врснзг 
члана дрз жппе, а мз-зика од Шз̂ лца Улоге су 
сви доста добро одпграле, парочито женска страна, 
у којој је г.ђа Огаеповпћа престављала “Вилу,'

а гђ.да Берберова "Анђела, осоонто кад се в 
призрење узуе да су ова лица први пут крочегу 
на позорницд. Огњенови11 престављаше “Дзгшанад 
Живаљевнћ “Милош Обилића, а Јован Каднћ, 
“Марка Kpa.i>eBuha„ ; сви добро, а особито у  
певању лраведно особиту похвалу заслужише. 
Публнка је са задовољством преставу гледала, 
а певање и говор слз-шала л благодарност ду- 
готрајннм плескаљем изјавила. После престдве 
госпђ.да Ердеговчева^декламовала је Поповићево 
“Успомена Бндов дана„ чим је публику особито 
задовољила. На последку одсвлрао је оркестар 
славепски марш “Напред„[п за овпм је одпочета 
игранка.

На последку гморамо примегити, да смо|о- 
пазпли велику раскош у’одслу иашмјех женскиња. 
Омладипа треба да добрим примерои код своји- 
јех сестара раде против тога. Раскош је зло 
свуда а код иас највеће. Раскошпост само по- 
мрачава врлине, којима је обдареп лаш народ. 
II зар смемо угађатн нашој личној сујетл а гле- 
дати толикс потребе народне, које очекзју noiioh ?

ВИЈЕСТИ ИЗ НАШИЈЕХ II ТУБИЈЕХ 
ЗЕМАЉА. *)

— Из^Пеште јављају задарскои “Народнои 
Л.исту„,под 12. јаиуара, да је прим;л>епа оставва 
злосретпог-Раух-бапа хрвацкога, којц је за ври- 
јеме свог баиоваља, доста зла народној ствари 
узроковао, и због]којега српски бориоц д.р Мплетићј 
у вацкој тамници данданашњл тамнује, шго ј„ 
јаначкијустао против рауховој неправдч, да се 
ћирил^ица истиспе из троједне краљевипе. Ова, 
се бан окаљао особито, што се продајом народног 
добра, лоњског поља, смислпо обогатити д добро 
иодкожити, али^га врли хрваћанин д.р Мразовићи, 
пред јавпим мпењем витешкп оптужи; иарннда~се 
против Мразовићу иовела, којега суд у Петрињи 
ирогласи ле кривии, те бан Раух дидне, и буде 
примораи дати оставку, коју је гроФ Андраши ба- 
нов велшш заштитник, а ирви минпстар мађар- 
ског мпнистарства ииак морао примити, и моралпо 
свога мјезинца заколати, — Раухово he мјесто па- 
скоро заступити г. Бедековић, досаданњи министар 
за Хрватску у Пештп, а Петар Пејачевић лоста- 
тн he министроЈг. Ако то буде, оида Хрватска 
може слободно оплакиватн Раз^ха, као 'н>ека баба 
што је плакала у Риму, кад се злогласии дар 
Нерои преставио, бојећи се да га опет грђи и 
наопачпцјл пезамлјенл, полио бијаше долшвила 
н>их више, а како другог, онако жешћег л погапнјег.

— У сједнидп заступпичке куће у Псштл 
држаној дпе 17. јапуара улравио је српскл по- 
слаппк Ђорђдје Стратимирови11 сљедеЈиа питања 
па мипистра предсједплка: 1. Је ли, и како 
је угарска влада утицала у лосао лајповијега 
зближења између Аустрије и Пруске, л којл је  
прави домашај том збллжењуг? 2. Да ли је’угарска 
влада намјерила пе губећ врпјемепа статн супрот 
логибељима, да тај савез осујети, пошто би се 
нстијем пеобходло долио до разлростиран>а гер- 
мапизма па Угарску, и на земљо сњом здружене? 
3. Да ли he пајпосље угарска влада узрадити, 
ако се таковл савез Beh пе бл дао 3’клонити, да 
из тога ле ластапе штета за борбу Фрапдз-ског 
парода ради његове слободе п да сс с угарске 
етрапе пе чипи на корлст Прусије пелојалал 
притисак па врлипе лсте борбе ? — ГроФ Алдраши 
па сва та литања одговарајз^и дпе 14. истог 
мјесеца, рече : “Азгстро-з-гарска молархија без 
лкаквог лридршња прлзнаје нову њемачку кон- 
Федерадију, с iojoy иамјерава водити одношаје 
доброга сусједСТва. Угарска влада пезна како у 
том смотритл какву лопаспост гермализиран>а; при- 
мљепо гледиште ле мијешања, лријечи сваки пе- 
лојалпи прлтисак ма будл с ,које страпе.’,  'Ово cf 
може pehii да се управо Bpahajy крушке за ш,вив(.

*) Вцјести вод овом рубрикои намијељујеио особиго дрпо- 
горски* чцтлоцима, иошго само за њих лшгу нмати ваашост
110Б0СТИ.

Молимо читаоде пагае, да пас нзвиле збс 
веклјех педостатака што се тлче облпка листа. 
Вријеме бјел1е кратко, те се морадосмо задово- 
Л)Иги с онијем, лјто се папио у штамларији. По- 
сгарапо је међу тијем да добијемо л љепша наслов- 
па слова и сва друга потребна за лист.

Због лрелрека, па које облчно нашази сваки 
почетак п на другијем -мјестш а, задржао се и 
овај првн број. Ciapaheno се да одсада сваки 
број изађе у своје вријеме, а и да лакпадлмо она 
два броја, која су заостала

Уредн пштво .
Уродиик (ЛШО ПОПОВ1ГБ.

Властник Ј. СУНДЕЧИИ.


