


САДРЖАЈ ЖИЧЕ ЗА 1900 ГОДИНУ

С ГРЛНј

«1. Календарскп део

2. llpeocßeiienn Еаископ шаоачкп г. ДпмптриЈе 33.

3. .'БубаН прсма Отадбини ——
—• 35.

4. Храшвашш у дрквп за време св. лптургпје 40.

5. Жена хришћапка - 49.

6. Преосврћепи Еппскрп Тнмочки г. Мелетнје- 53.

7 Младнћско доба ——

*

— ——— 57.

8. Будп чпст.ако хоћеш да будеш здрав од др. Р. Лаз. 59.

9. Денја вера (ио рускрм) —— 64.

10. Ннlш|)ор Дучпћ архпмандрпт '66.

11. Кратке поуке о вери - ——— 76.

12. Одузпмање меда п ирипремање пчела за зи-

мовање 79,

13. Граl)ање и оиравке дркава н црквени дрпрез 85.

14. 0 сточарству као саставном делу земљо-

радње од др. Т>. P-ha. —— 91.

15. 0 храњењу кигшне др.
P-ha ——— - 92.

16. Једна врло важна ноука др, P-ha 94.

17. 0 калем.тењу брескве (шефтелије) на кајсију 96.

18. Номозп се н сам (из кљпге
.. Буквпце Болести")

од др. М. Јовановпћа Батста —— 98.

19. Бира срећне дане, од нОн Јове из Крњева 110.

20. Пошта и телеграф ——
—— • 111.

21. Таблпца за преоораћање ока и кпла 112.
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ПОКРЕТНИ ПРАЗНИЦИ

православни :

Триод почиње 30 јануара

Месне покладе 13 Фебруара

Беле
„

20
„

Тод. Субота 26 ,

Цвети 2 априла

Велики Петак 7
„

Хскрс 9
„

Преполовеније 3 маја

Спаоов-дан 18
,

Духови 28 јуна

Сви свети 4
„

Задушнице 12 Фебр. 27 маја

21 октобра.

Месојеђа има 7 нед. и 2 дана.

Петрова поста има 3 нед. 4 дана.

римокатолички :

Седамдесетница 11 Фебруар-а
Пепељ. Среда 28

„

Цвети 8
априла

Ускрс 15
„

Спасов-дан 24 маја

Духови 3 јуна
Св. Тројица 10

„

Брашанчево

(Телово) 14
„

Од непокретних празника и светаца пада;

40 мученика у четвртак 9 марта. Ђурђев-дан у недељу
23

априла,

Петров дану четвртак 29 јунија. Митров-дан у четвртак 26

октобра. -- Св. Архангел Михаило у среду 8 новембра. Ваве-

дење у уторак 21 новембра. Божић у понедељак 25 децембра.

ГОДИНА 1900 ПРЕСТУПНА ЈЕ

Ове је године по црквеном рачунању, а по календару :

Јулиј. Григор. Православ.
1. Златни број у кругу меоечевом 1 1 17

2. Епакта XI XXIX X

3. Година у кругу сунчеву — —— 5 5 16

4. Индикт 13 13 13

5. Недељно слово /l'fero) ВА g S

6. Пасхално слово (k/IKNTi — С

7. Основаније XI

Владајућа планета Мвркур.



ЈАНУАР (СЕЧДЊ) има 31 дан

ДАНИ ПО . СТАРОМ Д. ПО НОВОМ МЕНЕ МЕС.

С. |l, Обр. гооп. Вас. В. н, r. 13[ Хнларије ј
Недеља лред Просвјешченнјем. Гл. б. Еванђ. васкр. 8; на

дитург. адостол. вач. 298. Еваеђеље Марково зач. 1.

Н. 2 Силвеетар папа рим. 14 Фелике

П. 3 Мадах. и Гордчје (g) 15 Павле пустињак
У

.

4 Евстатије*)
'

16 Марцело папа Пун мееец

С. 5 Теоп. и Теон. (Ер, д.) 17 Антоније З-ћег у8 с.

П 6 г»огојавл.ење 18 Приска девојка ЗОм.увече
П, 7 Саб.ЈЈов. Кротат, 19 Канут веД’ и мраз.

С. 8 Георгије и Емилијан 20 Фабијан

Недеља по Проевјешченију. Гл. 6. Еванђ. васкре. 9. ва ли-

тургији апостол. еач. 224 Еванђ. Матеја зач. 8.

Н. 9 Муч. Полијевкто 21 Агница девојка
П, 10 Григорије епископ 22 Викентије Посл. чет-

У
. 11 Преп. Теодосије 23 Венч. Маријино врт 12-ог у

С. 12 Муч. Татијана 24 Тимотије 1 о. 15 м.

Ч. 13 Емил н Стратоник 25 Обраћ. Павлово ујут.,мраа.
П. 14 Св. Сава I

арх срп, ј|26 Поликарпо
С. 15 Павле Тивејски ||27ј Јов. Златотст

Недеља 31 Гл. 7. Еваеђ. васкрс. 10; на литург. апоет.

вач. 280 од пола Евавђ. Пука вач. 93.

П. 16 Часне вериге ап. Петрв 28' Карло велики

П. 17 Антоније Велики 29 Фравц Салез. Нов хмесец

У. 18 МакСИМ, Атае. и Кирил. 30 Мартина девојка 19-огу2с.
С. 19 Макарије Египћан, @3l Петар Ноласцен 45 ш. у ју-
Ч. 20 Јевтимије Ведики 1 Фебр. Игњат. ТРУ) ветар.
Q. 21 Максим исповеднвк 2 Сретен.е
СА22 Тимотије и Анаст. ,Вј Трипун i

Недеља 32. Глас 8 Еванђ. васкр. 11; на лнтургији апост.

аач. 285, Евавђ. Мука зач. 94.

Н. 23 Климент еп. анкиреки 4 Вероника
П. 24 Upen. мати Ксенија 5 Аг&та Прва чет-

У. 25 Григорије Богослов 6 Доротеја врт2s-огу
С. 26 Кеенофонт и друж. 7 Ромуалдо 8 е. 57 м.

Ч. 27 Пренос мбшти Јов. Зл. 8 Иван Иеповедник пре подне,

П. 28 Јеврем Сирин 9 Аподонија ј ака зима.

С. 29 Пренос м. Игњ. Богн. ј!0 Схоластика

Недеља 83 Митара и Фарисеја (поч. Триод) Гл. 1. Ев. васкр. 1; на

литург. апоот. вач. 112 и 334. Ев. Лук. зач. 89 и
Мат. з. 11.

i, ВОВел- Три Jepapsa I|И Седамдесетница
П. 31 Кир и Јован врачеви

12 Евлалија

*) Овим оаовима обележеви су српскв свеци.
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ФЕБРУАР (ВЕЉАЧА) ИМА 29 ДАНА

ДА
_

Нll I ПО СТАРОМ Д.Ј ПО НОВОМ ј МЕНК МЕС.

У■ 1 Мученик ТриФун 18 Катарина ПуН месец

С. |2i Прет. Господње ® Ц Валентин 2-ог у3 е.

Ч, 3 Симеон Богопримац 1б Анастасије 3м. по под.

П. 4 Препод. Исидор 16 Јулијана девојка ј јак ветар,
С. ј 5 Мученица Агатија 17 Констанци]а облач.

Недеља 34. Блудног Сина. Гдас 2. Евавђ. ваокр. 2; на ли-

тургији апостол. зач, 135, Еванђ. Нук. зач. 79.

с 6 Вукол еп. омирн. М8 Симеон

tl. 7 Партеније епископ 19 Конрад
_

У. 8 Сава II арх. српски |2O Елеветрије
чет

С. 9 Мрченик НикиФор 21 Елеонора g^
01

"

I
Ч. 10 Мученик ХарЗламп. С ;22 Петрова слава

нрчркртпп

П. 11 Свештеном. Влаеије |23 Вомана

С. 12 МелетиЈе патр. (Задуш.) 24 Матија апостол

Недеља 35. Месопусна. Глас 3. Еванђ. васкр. 3; на литург.

апостол зач. 140, Еваеђ, Мат. вач. 106.

Вl3. Симеон Мироточ. (М. П.) 25 Валпурга
——

.14 Авксентије и Кирил 26 Александар
_

ов месен

У. 15Ј Апостол Онисим 27 Меандар Епископ ' 7

С. 16 Мученик ПамФил 28 Пепељава Среда
’

4.17 Теодор Тирон © 1 уарт
Албин | обАа ЧНО и

U. 18 Мав папа римски 2 Симплиције
BPTnnRHTn

С. 19 Апостол Архип 3 Кунигунда
"

Недеља 36. Сиропусна (Бела). Глас 4. Еванђ. ваекр. 4ц на

литургији апостол зач. 112, Евавђ. Мат. зач. 17.

20 Мав еп. катан. (Бел. П.) 4ј Казимир
П. 21 Тимотије (Пост) 5' Евсевије Прва чет-

У. 22 Прогл. Краљеввне 6 Фридолин еРт 25 ог у

С. !23 Поликарп епископ 7, Тома из Аквина °oi°' м - У

Ч. 24 Iи II обрвт. гл. Јов. Крс. 8 ( Иван од Бога пре подне,

П. 25 Тарасије патр. цар. 9| Кирил и Методиј'е снег.

С. 26 ПорФир. Еп. (Тпд. С.) 10 40 мученика
________

Недеља орва поста (чиста). Глас 5. Еванђ. васкр. 5; на ли-

тургији апостол зач. 329
од пола, Ечанђ. Јов. зач. 5.

П, 27 Прокопије Декаполит ll Ираклије
П. 28 Василије и Марина 12 Григори]‘е
У. 29 Касијан Римљанин 13 Розина
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МАРТ (ОЖУЈАН) ИМА 31 ДАН

нвинмвнаиншнннвн9oммвннвамишнlвнвшннанпвншнавв

ДАНИ ПО СТАРОМ Д.; ПО НОВОМ МЕНЕ МЕС.

С. 1 Мученица Евдокија Ј l4 Матилда Пун мееед
Ч. 2 Теодот еп. киринејски 15f Понгин 4.0Г у9 с .

П. 3 Евтропнје, Клеоник ®.l6i Киријак 34 м. ноћу,
С. 4Ј Иреподобни Гераоим |l7| Гертруда обл. и вет.

Недеља друга поста (паниста). Глас 6- ЕванЈу васкр. 6; на

лит. ап. вач. 804 и 318, ЕванЗу Марк. в. 7 и Јов. s. 36.

5 Мученик Конон 18 Едвард
П. 642 муч. у Аморији 19 Јосиф заручник Посд. чет-

У. 7 Василије, Јеврем, Евг. 20 Јоаким
ВрТ 12-ог у

С. 8 ТеОФилакт епископ ,21 Бенедикт 0 е.

59 м
.

Ч. 9 40 мученика (Млзден.) 22 Октавијан у јутру,
П. 10 Муч. Кодрат и др. 25 Викторин 6ур а .
С. 11 СоФроније п. Јеруе. 24 Гаврил Архангел

Недеља трећа поота (крстопоклона) Гл. 7. Еванђ. васкр. 7;

на литург. апоет. зач. 311, Еванђ. Марк. вач. 87.

12
Григорије Двојеслов© '-б

П. 13 Преноо мош. Ник. пат.
26 Кастул

pr МРС рП

У. 14 Преподобни Венедикт 27 Руперт
18-ог v9c

С. 15 Муч. Агапнјеи др.
28 Гунтрам

33 м. увече;
Ч. 16 Муч. Савин и ТроФим -9 Еустааије

хладно.
П. 17 Алексије човек бож. ф3O Гвидо из Ареца
С. 18 Кирил арк. јерусал. 31; Амос пророк

Нед. четвр. поста (ередопосна) Гл. 8. Ев.
васкр. 8; на дитург.

апост. вач. 314 п 229, ЕванЈу Марк. вач. 40 и Мат. s. 10.

19 Хрисант и Дарије lj Хуго
П. 20 Јован и Сергије 2 Франд Паула Прва чет-

У. 21 Јаков епископ , 3 Рихард врт
25-ог у

С. 22 Василије пресвитер
4 Исидор 10 с. 17 м.

Ч. 23 Ннкон и 200 ученика i 5 Вићентије увече, хла-

П. 24 Захарија, Артемије 6 Сикстуо дНO —снег.

25 £лаго
3 7 Делеетин

Недеља пета поста (глувна) Гл. 1, Еванђ. ваекр. 9; на литург.

апост. аач. 321 од п. и 208, Еванђ. Марк. а. 47 и Мук. 35.

26 Сабор Архан. Гаврила 8

П. 27 Матрона, Теодосије 9 Марија Клеоп.

I У. 28 Преп. Иларије 10 Јеаекиљ

С. 29 Марко еп., и Кирил ђак. 11 Дав папа

Ч. 30 Јован Мествичник 12 Јулије I папа

П. 31 Ипатије, Јона митр. ;13 Херменегилд
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АПРИЛ (ТРАВАЊ) ИМА 30 ДАНА

ДАНИ ПО СТАРОМ Д.! ПО НОБОМ МЕНЕ МЕС.

С. 1 Марија Египћ.(Лаз. С.) 14 Тибурдије

Недеља шеста поста (дветеа). На (ут. Еванђ. од Мат. вач. 83;
на литург. зпост. вач. 247, Еванђ, Јов. вач. 41.

2 j ßtrH
1б

П, 3 Никита Исповедник®ј!l6
У. 4 Препод. Јосиф 17 РудолФ

ме ° ец

С. 5 Теодул и Агатапод 18, Аполоније
9 ,

ег ? с

'
Ч. 6 Јевтимије арх. дар. 19 Хермоген -

мив. по

Ј r r |l
nn ,

r

пон., ветар.
7 Иелl Mi Петак 2U Домицила

С. 8 Апост. Иродион 21 Анзелм

Недеља Светла. На литург. апоот. вач. 1. Еванђ. Јов. зач. 1;

на вечерњи Еванђ. Јбв. зач. 65.

Н 9 Ваекос. Христ 22 Леонидас
10 Ваокрс. понед

С 23 Адалберт Посл. чет-

-11 24 Вм. Георгије ВРТ 10-ог у

С. 12 Василије еп. пароски 25 Марко еванг.
3 с. 56 м.

Ч. 13 Свмуч. Артемон 26 Клетус п0 п°Дне,

П. 14 Мартин папа рим.
27 Перегрин хлад. иобл.

С. 15 Аристарх и ТроФим 28 Виталис

Недеља Томина (Анти-пасха) Еванђ. васкр. 1; на литургији
апосг. зач. 14, Евавђ. Јов. зач. 65.

16 Агап., Ирина и Хија 29 Петар мученик

П. 17 Симеон ГЈерсидски © 30 Катарина сен. Нов месец

У, 18 Јов. уч. Гр. Декап. 1 la: Филип ! 17-ог у 6

С. 19 Јован ветхопешч. 2 Анастаоије о. 45 м. пре

Ч. 20 Преп. Теодор Трих. 3; Обретеније f подне, не-

П. 21 Јануарије и др. 4ј Флоријан поетојано.
С. 22 Теодор Сикеот !ј 5| Пије V

Недеља Мироносица. Еванђ. васкр. 3; на лнтургији апоотол

зач. 16 и 29. Еванђ. Марк. зач. 69 и Јов. зач. 52.

Н 28 'урђев-ди 6 Јован из Дамаса
П, 24 Муч. Сава Стратил. 3; 7 Станислав Прва чет-

У. 25 Еванг. Марко 8 Михаило врт24 огу

С. 26 Василије Епископ 9 Григорије назиј. 3 о 01 м.

Ч. 27 Симеон Срод. ГоопЛ) 10 Антонин по под., ма-

П. 28 Јасон н Сосипатр (|ll| Мамерто гла и киша.

С. 29 Василије острошки 12 Панкрације

Недеља Раслабљеног. Еванђ. васкр. 4; на литург. апостол

зач. 28, Еванђ. Јов. вач. 14.

|3o| Ап. Јаков брат Јов. ||l3[ Сервације

*) Год. 1595, апрнда 27-ог спал>ене су моштн св. Саве.
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МАЈ (СВИSАЊ) ИМА 31 ДАН

ДАНИ | ПО СТАРОМ Д. ПО НОВОМ МЕНЕ МЕС

П. 1ј Пророк Јеремија 14 БониФације
У. 2 Атанасије Алексан. ф 15 Исидор Пун месец
С. Зј Тимот. и Мавро (Преп. j 16 Иван Непомук 2-ог у4 с.

Ч. 4 Мученица Пелагија 17 Бруно 59 мин. по

П. 5; Св. Петар Кориш. 18 Венанције под., ведро.
С. ! б| Праведни Јов 19 Целестин

Недеља Самарјанке. Евавђ. васкр. 7: на литургији апоет.

зан. 28, ЕванЦ Јов. ван. 12

7 Мученик Акакије 20 Бернардин

Еван|. Јован 21 Константин В. Посл. чет

У. 9 Прен. м. св. Николеф 22 Јелена царица врт 9-ог у
С. 10 Ап. Симон Зилот 23 Дезидерије 9 с. 58 м.

Ч. 11 Кирил и Методије 24 Спасов дан по подне,
П. 12 Св. Никодим I арх. срп. 25 Гргур VII папа депо време.
С. 13 Мученица Гликерија 26, Филип I

Недеља Слепога. Еаавђ. ваокр. 8:
на литург. апост. зач. 38,

Еванђ. Јов. зач. 34.

- 14 Муч. Исидор 27 Марија Магдал.
П. 15 Пахомије Велики 28 Герман
У. 16 Теод. освећ и Јеврем© 29 Максимилијан

ов Me^ei

)
С. 17 Апостол Аадроник 30 Фердинанд

ов Г '
18 Спасов даа |3l Петронела

L м. по

П. 19 Свмуч. Патрикије 1 Јунн Никоднм
С. [2O Св. Стеван Пиперскн 2| Еразмо I

Недеља св. Огаца. Еванђ. васкр. 10. на литур. ап. з.44и 200,
Еванђ. Јов. зач. 56

и 35.

Н. Ј2l Цар Конот. иц. Јел. ј| 3 Духови
П. 22 Св. Јован Владимир 4 ов. пон Прва чет-

У. 23 Епископ Михаил 5 БониФације врт24-огу
С. 24 Преп. Симеон Q Норберт 8 с. 21 м.

Ч. 25 111 обр. гл. Јов. Крст. 7 Роберт изјутра, ва-

П. 26 Св. Ђорђе Кратовац 8 Медардо пара
С. 27: См. Терапонт (Задуш.) 9 Срце Иоусово

Недеља Педесетнице. Еванђ. на јутрењу Јов. зач. 65; на

лвтургији апост. зач. 3, Еванђ. Јованово зач. 27.

i л Гројица
П. i ПоведеАк И

В.рн.ва
i - 30 Iухов. Л торак l2 Василид
С. 31 Ап, Јермите il 3 Антоније Ведики |

> •



.

£
ПРЕДМЕТ

ПРИХОД
ПРИМЕДБА

дин. ПР.

-■ -■% '•

)

—

—



ЈУНИ (ЛИПАЊ) ИМА 30 ДАНА

ДАНИ ј ПО СТЛРОМ ПО НОВОМ ј МЕНЕ МЕС.

Ч. 1 Муч. Јустин филос. @l4 Цу Н месец

П. 2 НикиФор патр. цар. 1б Внтус 1. у7 с. Iм.

С 3 Муч. Мукилијан |!l6j Бено јутру, обл.

Недеља l
t

свих светих. Глас 8. Еванђ. васкр. 1; на литург.
апостол зач. 330. Еванђ. Мат. зач. 38.

4 МитрОФ. пат. (П. покл.) 17 Рајнер
П. 5 Доротије епис. (П. пост) 18 Марцелин

® Висарион, Текла ©l9 Гервасије
в

°^
Л

д

еТ

С. 7 Теодот епископ 20 Флорентина .^
Т

,°q
Ч, 8 Теодор Стратилат 21 Алојаије

Ј -
С

’

тт о tc
r

оотт

ЈЈ
изјут. лепо.

JU.. У јДирил арх. алексан. 22 Навлин ЈЈ

С. 10 Тимотије еп. пруски 23 Сидонија

Недеља 2. Глас 1. Еванђ. васкр. 2; на литургији апостол

зач. 81
од пола, Еванђ. Мат. еач. 9.

■ 11 Вартолом. и Варнава 24 Ивањ-дан
П. 12 ОнуФрије, Петар 25 Проспер
У. 13 Муч. Акилина 26 Јеремија пророк

Чов месец

С. 14 Прор. Јелисије ф27 Владислав краљ
I°-ог у2 с.

IS 'Kh. Лавар (Вид. д.) 28 Лав II папа
50м. изјут.,

Н. 16 Чудотв. Тихон 29
киша.

С. 17 Исмаил, Мануел, Савел јЗО Спомен Павлов

Недеља 3. Глас 2. Еванђ. васкр. 3; на лнтург. апост. аач. 88,

Еванђ. Мат. 18.

18 Муч. Леонтије, Ипатије 1 Теобалд
П. 19 Јуда брат Госп. 2 Похађ. БогорОд. Прва чет-

У. 20 Методије еп. патар. 3 Анатолије врт 23-ег у
С. 21 Муч. Јулијан Тарш, 4 Удалрико 1 с. 36 м.

Ч. 22 Евсевије еп. оамосат. 5 Кирил и МетодиЈ’е по поноћи,
П. 28 Муч. Агрипина 6 Иеавја пророк леповреме.

24 V Јов. кр. ( 7 Вилибалдо

Недеља 4. Глас 3. Еванђ. васкр. 4; на литург. апост. зач. 93,

Еванђ. Мат. зач. 25.

Н. 125 Муч. ФеврониЈ- а ј 8 КилиЈ’ан
П. Ј26 Пр?п. Давид, Јован 1 9 Викторија Пун месец
У. 27 Преп. Сашпсон 10 Амалија 30-ог у2 с.

С. 28 Пренос м, Кира и Јована 11 Пије I папа 44 мин. по

29
n јПетар иТТавле 0 Хајнрих ПO Дч киша.

П. 30 Сабор 12 апоотола 13 Маргарита
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ШИ (ИРПАЊ) ИМА 31 ДАН

—^■»■■■■——нн—а——»вигаииц'. вш

ДАНИ | ПО СГАРОМ |ДЈ ПОНОВОМ МЕНЕ МЕС. |
С. ј lj Врач. Вузм. и Дамјан 14| Бенавентура

Недеља 5. Глас 4. Еванђ. Васкр. 5: ка лагург. апост. зач. 103.

Еванђ. Мат. зач. 28.

2 ППолагање хаљ, Богор. 115 Растанак Апостола

П. 3 Мученик Јакинт 16 Марија Иосл. чет-

У- 4 Андрија арх. критски 17 Алексије врт 7-ог у
С. 5 Атанасије Атонски 18 Арнолд 6 с. 54 м,

Ч. 6 Преп. Сисој Веливи 19 Арсеније изЈ> т
->

лепо

11. 7 Тома и Акакије (D 20 Илија пророк време.

С. 8 Вмуч. Дрокопије ||2l Данило прорОк

Недеља 6. Глас 5. Евавђ. ваокр. 6: на литург. апост. зач. 110

Еванђ. Мат. зач. 29.

9 Муч. Нанкрације (22 Марија Магдал.
П. 10 45 муч. у Никопољу 1 23 Аполинарије Иов месец
У. 11 ЕуФемија, Олга 24 Христина 14-ог

у 3с.
С. 12 Прокло и Иларије 2б Јаков АпОстол Q6 м. по п.

Ч. 13 Сабор арх. Гаврила 26 Ана
кишаивет.

11. 14 Апостол Акила ф27 Пантелија
С. 15 КвриК им. Јулита |;2B Инокентије I

Недеља 7. св. Отаца. Глас 6. Еванђ. ваокр. 7; на литург.

апостол зач. 334, Еванђ. Јов. зач. 56-

16 Свмуч. Атиноген f |29 Марта
11. 17 Марина (Огњ. Марија) 30 Абдон Прва чег-

У. 18 Јакинт и Емилијан 31 Игњат Нојола врт 22 ог у

С. 19 Макрена е. Вас. Велик. 1 Ч. Вериге 6с. 08 м.

20 2 Порцијункула по поДо ле'

П. 21 Симеон и пр. Језекиљ В Стеван п0 време.

С. 22 Марија Магдалива 3 4 Доминик ј
Жедеља 8. Глас 7. Еванђ. васкр. 8; на литургији апостол

зач. 124, Еванђ. Мат. аач. 58.

23 ТрОФим и ТеоФил 5 Марвја Снежна

П. 24 Муч. Христина 6 Пун месец

У. 25 Успеније ов. Ане 7 Кајетан 29-ог у 10

С. 26 Јермолај, Параскева 8 Киријак с. 58 м. у

Ч. 27 Вмуч. Пантелејмон 9 Роман
вече, лепо

П. 28 Прохор и Никанор 10 Паврентије време.
С. 29 Муч. Калиник ®.|lli Сузана

Недеља 9. Глас 8. Езанђ. васкр.
9: на литург. апост. зач; 128,

Евавђ. Мат. зач. 59.

јЗОј Мајка Ангелина десп. I2j Клара
П. Ј3l| Јевдоким (покл.Госп.) 13 Хиполит

• :—•
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АВГУСТ (КOЛOВO3) има 31 ДАН

ЛАНИ ПО СТАРОМ || ДЈ ПО НОВОМ МЕНЕ МЕС.'

I У.ј \ Налав. f Макав. (пост) ff Евсевије Посл. чет-

-2 15 врт 5-ог у

,Ч. 3 Далмат., Фауст 16 Рокус 1 с. 08 м.

Q. 4 7 деце у Ефесу 17 : Либерат п Р еД вече,

С. 5 Вуч. Евсигније (D 8: Јелена
царица

киша.

Недеља 10. Рлас 1. (али се васкр. не уаима ништа, служб. празн,.

Ев. јутр. Лука s. 45; на лит. ап. 65 Ев. Мат. 70.

6 ..
119 Л-ОДОВИК

П. 7 Мученик Дометије |2O
У. 8 Емилијан и Мирон |2l Франциска

IС. | 9 Апостол Матија 22 Тимотије
Ч. 10 Аркиђакон .Даврентије |23 Филип

П. ll Еупло и Сосана 24 Вартоломије
С. 112 Фотије и Аникит 35 Геневије ,

Недеља 11. Гл. 2. Евавђ. васкр. 11; на литург. апост. зач. 141.

Мат. аач. 77.

13; Максим Исповедник ф 261 Самуидо
П.14 ПрорОк Михеј 27 1 Јосиф i

В..г ,В 28 Августин f
B

“

r
*To

4 |
С. 16 Пренос убр. Господ. 29 Уојекновење 15 м из!ут,
Ч. 17 Мирон, Стратов и др. јЗО Рова

leno.

П. 18 Муч. Флор и Мовро 31 Рајмунд
С. 119 Андрија Стратилат 1 ; -- Егидије •

Недеља 12. Глас 3. Еванђ. васкр. 1; на литург. апост. зач.
158.

Еванђ МатЈзач. 79.

20: Пророк Самуило ј' 2 Антоније
П. 21, Апоетол Тадија Зј[ 3 Рајмунд Прва чет-

У• 22 Муч. Агатоник 4 Р.ЈВРлија е Рт 21 ог у

С. 23 Мученик Муп 5 Викторин 3е. 6м. пре

Ч. 24 Свмуч. Евтихије 6 Захарија подне, про-

П. 25 Ап. Вартол. и Тит 7 Регина менљиво.

С. Ј2б Адријан и Наталија 8 ;
_

Недеља 13. Глас 4 Еванђ. васкр.
2; на литургији апостол

зач. 166, Мат. зач. 87.

-27 Преп. Пимен I 9 Горговијс Пун4месец

П. 28 Мојсије Мурин ®lO Никола 28-ог у9 с.

29 11 Аврам праотац
м '

из_

С. 80 Сабор срп. просввт. 12ј Гвидо јјутра,непо-

Ч. 31 Полагаше појаса Богор. 13 Маврикије

• •
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(РУЈДН ИМА 30 ДАНА

ДАНИ | ПО СТАРОМ |Д.| ПО НОВОМ МЕНЕ МЕС.

П. 1 Симеон Столпник |јl4ј Крстов-дан
П 2 Јоаник Ч арх. срп. ||l5Ј Ннкодим

Недеља 14. Глас б. Еванђ. васкр. 3; еа литург. апост. зач. 170,

Евавђеље Мат. зач. 89.

Н 3 Антим и Теоктист Људмила
П. 4 Вавила еп! и Мојсеј ||l7| Хилдегарда Поел. чет-

У. б Захарија и Јелисавета 18 Тома
В р Т 3ег

у
iС. 6 Муч. Евдоксије 19 Јануарије 10 c. 19. м.

I Ч. 7 Мученик Созонт. 20 Евстахије
по под. ле-

-8 Ројфсд, Бог; (,'■! I ос. • 21 Матеј еванг, по време,
|С. 9 Јоаким и Ана (22 Мавриције јаке врућ.

1 Недеља 15 пред Воадвиженијем. Глае 6, Еванђ. васкр. 4; на

литургији апоетол зач. 215, Евавђеље Јов. вач. 9.

И 10| Минод., Митр. и Нимф. |23 Текла

П. 11] Препод. Теодора 24 Руперт Нов мееед

У. 12 Свмуч. Автоном 25 КлеоФас 113-or
j 9

С. 18 СатникКорнилије ® 26, Кипријан
с. 18м/пре

14 Вовд. чее. (Кр, д 27 Козма и Дамјан подне, про-

П. I! 5 Вмуч. Никита 28 Већеслав краљ менљиво.

С. 16- Вмуч. ЕуФими]а 29 Арх. Михаил

Недеља 16 по Воздвиженију. Глас 7. Еванђ. ваокр. 5; на

литургији апостол зач. 203, Еванђ. Марк. зач. 37.

17 СоФија и њене 3 кћери(3o Јероним

ri’jlS Отад Евменије 1 Ремиг Прва чет-

У. 19 ТроФим и Саватије 2 Леодегарије врт
21

у Ј

С. 20 Вмуч. Евстатије Зј Кандид с< м * пРе

Ч. 21 Апоетол Кодрат 3 4 Франдиск. С. подне, лепо

П. 22 Фока и пр. Јона 5 Плацид време.

С. 23 Зачеће Јов. Кретитеља 6 Фидес

Недеља 17. Глае 8. Еванђ. ваекр. 6; на литург. апоет. з. 182,

Еванђеље Мат. 62.

(24 Симеон краљ првов. t7j Јустина

П. (25 Преп. ЕуФросинија | 8 Бригита pjун месе ц
У. ]26 Смрт Јов евангел. 9| Дионисије 26-ог у 0 с.

С, 27 Муч. Калистрат 10 Франц. Борђ. 22м. изјут.,
Ч. 28 Преп. Харитон 11 Никасије

киша.

П. 29 Киријак от. (Мих. дан)|l2 Макеимијан
С. 30 Григорије из Арменије 13 Коломан

i

»
•
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ОКТОБАР (ЛИСТОПАД) ИМА 3 i ДАН

ДАНИ ; ПО СТАРОМ |д. ПО НОВОМ МЕНЕ МЕС,

Нрдеља 18. Гл. 1. Еванђ. васкр 7: на литургији апоетол

san. 188, Еванђ. Мат. вач. 17.

1 Покров Богородичин ||l4 Калиет

П. 2 Кипријан и Јустива 15 Теревија Посл. чет-

У. 3 Диониоите Ареопагит©'l6 Галус врт 3-ег
у

С. 4 Стеван ШтиљановиЋ 17 Хедвига I с. 13 м.

Ч. 5 Муч. Харитина 18 Еванг. Лукз пре подне,

П. 6 Апоетол Тома 19 Фердинанд хладн'>.
С. 7 Сергије и Вакк > 2() Фелицијан

Недеља 19. Св. Отаца Гл. 2 Еванђ. васкр. 8; на литург. аоост.

вач. 334, Еванђ. Јов. зач. 56.

8 Преп. Пелагија 2l| Урсула
П. 9 Стеван десп. срп. 22! Кордула Нов меоец

У. 10 Муч. Евдамоије 23 Иван Капистран 11-огу2с.
С. 11 Ап. Филип @24 Aps. Рзфзило 50 м . по

Чl2 Муч. Пров и Тарах 25: Хрисант оодее, мут-
П. 13 Карпо и Папила j26j Аиадеуе н0 Време

,

14 ’ TP*S М- ||27| Флоренције

Недеља 20. Ги. 3. Еванђ. в>скр. 9. на литур. ап. вач. 2UO,

Еванђ. Лук. зач. 30.

15 Јевтими)е и Лукилијан 28 Симон и Јуда
П. 16 Муч. Лонгин 29 Евсевија Прва чет-

У, 17 Пророк Осија 30 Клаудије вртl9 огу

С. 18 Ев. Лука, св. Петар цет 81 Волфгвнг 9 о. 40 м.

Ч 19 Прохор Пнињсни 3 1
пре подне,

П. 20 Артемије ео. 2 Задушнице леповреме.

С 21 Прегт. Иларипн (Задуш. 3. Хуберт |

Недеља 21. Глас 4. Еванђ. васкр. 10; на литургији ап jct.

зач. 203, Еванђ. Лук. вач. 35.

22 Аверкије епископ 4 Е- рло Бором.
П. 23 Јаков брат Госп. 5 Емерик ; Пун месец

У. 24 Муч. Арета п др. 6 Леонард у 0 с.

С. 25 Маркир. и Мартирпје 7 Енгелберт 22 м. по по-

-26
'

' @| 8 Готфрид ноћи, магл.

П. 27 Муч. Нестор 9 Теодор хладно.

С 28 Арсеније I арх. срп. 10 ТрнФун

Недеља 22. Гл. 5. Еванђ. васкр. 11; на литургији апостол

зач. 215, Еванђ. Лук. зач. 83.

29 Аврамије и
Анаст. 11! Мартин еписк.

П. 30 Милутин краљ срп. 12 Емилијан
У, 31 Стахије и Амплије 13| Станиелав
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НОВЕМБАР (СТУДЕН) ИМА 30 ДАНА

ДАНИ : ПО СТАРОМ Д.ј ПО НОВОМ МЕНЕ МЕС.

U. 1 Врач. Кузман и Дамјае 14 Венерада Посл. чет-

Ч. 2 Акиндин и Афтоном 15 Леополд
ВрТ 2- 0г у

П. 8 Ђурђид (Об. sp. ев. Ђ.) 16 Отмар 4с. ивјутра,
С. 4ј Јоаникије велики 17 Григорије јОблачво.

Недеља 23 Гл. 6. Еванђ. ваекре. 1; на литург. апоот.

зач. 220 Еванђ. Лук. вач. 38.

5 Галактион и Епиотим 18| Роман

П. 6 Павле
арх. Царигр. 19 Једисавета gOB мееец

У. 7 33
муч. у

Мелнтини 20 Фелико
10-ог уBс.

8 Ваведеније 39 м. пре

Ч. 9 ОнисиФор и ПорФирије 22 Цецилија подне, ки-

П. 10 Ераст, Олимп и др.@
2S Климент ша и енег,

С. |ll Стеван Дечансни |24 _Хризоген

Недеља 24. Глас 7. Евавђ. Васкр. 2; на дитургији апостол

зач. 221, ЕвавЦ Лук. зач. 39.

12 Јоваи патр. александ. |2б Катарина

П, 13 Јован Златоуст 26 Конрад Прва чет-

У. 14 Ап. Филип (Бож. покл.) 27 Виргилије вртl7-огу
С. 15 Гурије (поот) |2B Соотен 6с.57 м.

tj. 16 Еванг. Матија 29 Сатурин изјут., ве-

П. 17 Григор. еписк. 330 Ап. Андрија дро и хлад.

С. 18 Платон и 1; Елигије

Недеља 25. Гд. 8 Еванђ. ваокро. 3; на литургији апостол.

зач. 224 Еванђ. Лук. вач. 53.

19 Пророк Авдија 2| Јулијана
П. 20 Григор. Декаполит 3 Франц Кеавер „

21 4 Варвара
С, 22 Апоет. Филимон 5 Сава Цнв) енег и

Ч. 23 Амфилок., Алекоандар 6 Никола
ветар.

11. 24 Вмуч. Катарина (Ф) 7 Амвросије
С, 25 Климеет папа 8

_

Недеља 26. Гл 1. Еванђ. васкр. 4; на литург. апостол.

вач. 229. Еванђ. Лук аач. 66.

12(ГП[[реп. Алимпије ““"““Tg Леокадијз

П. 27 Јаков Переијанац 10 Јудита
У, 28 Иопов. Стеван нови II Дамас

С. 29 Муч. Парамон 12 Евлалија

Ч. 30 Апостол Аадрија 13 Луција
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ДЕЦћМБАР (ПРОСИНАЦ) ИМА 31 ДАН

ЛАНИЈ ПО CTAPOtrf јјД ПО HuBL'M МЕНЕ МЕС.

П. II Пророк Наум 14 Спиридон
С. 2 Цар Урош српски (0 15 Ирине]

Недеља 27. Глас 2. Еванђ. васкр 5; на лит. ап. зач. 233,

Еванђ. Нук. вач.
71.

3 Ирирок СоФоније 16 Аделаида
П. 4 Вмуч. Варвара 17 Пазар Поел. чет

У. 5 Сава ОсвеЕени 18 Грацијав ВрТ 2-ог у!
С. ®

s отап Никслд 19 Игњатије oс. 05 м.

Ч 7 Амвросије епископ 20 Христијан по поноћи,

П. 8 Преп. Патапије 21 Апостјл Тома мраз.

С, 9 Зачеће’Богородиде 22 Зенон

Иедеља 28. Глае 3. Еванђ. ваокр. 6; на латургији апостол

зач 257 Евавђ. Лук. зач. 85.

10 Јован деспот ®23 Викторија

П. 11 Данило Ступвик 24 Адам и Ева Нов месец

У. 12 Св. Спиридон 25 'io '-ић 10-ог у 1 с.

С. 13 Евстат., Авксентије 26 23м. изјут.,
Ч. 14 Тире Певкије 27 Еванг. Јован промевљи-

П. 1б Муч. Елевтерије 28 Невина деца ;во.

С. 19 Нророк Агеј (Матер.) 29 Тома епископ

Недеља 29. Праотаца. Гл. 4. Еванђ. васкр. 7; на литургији

апост. .чач. 250. Еванlј. Пук. зач. 76.

17 UpopoK Давило 330 Ц»Р Дввид
11. 18 Муч. Севаетијан 31; Силвестар I. Прва чет

У. 19 Муч. БониФације 1 зрт 17-огу
С. 20 Данило II арх срп. И њ.6 2 Макарије 3 с. 10 м.

П, 21 Муч. Јулијана 3 Геновена изјут., хла-

П. 22 Вмуч. Анастасије 4 Титус еп. дно и снег.

С. 23 10
муч. (Туц.-д ■ Оцеви) 5 Телесфор

Недеља 30. Нред Рождеством св. Отаца Гл. 5. Еваађ. васкр. 8;

на литург. апост. зач. 328, Еванј). Мат. еач. 1.

24! Муч. Евг, (Бад.-д.) ® 6

25 Арисгоео
7 Луци)ан Пун мееец

26 Свбор. ‘Зогор 8 Северин 24-ог у2 с.

гт

27 9 Јулијан 18м.и8Јут,
Ч, 28 20 хиљ. мученика 10 Павле ПуСтиН).

вел енег _

П. 29 14 хиљ. деце
ll Хигин.

С. ј3O Анисија Мученица ,12 Ернеет. _Ј

Недеља 31. по Рождеотву. Гл 6. Еванђ. васкр. 9; на литург.

апостол зач 200, Еванђ. Мат. зач. 4-

31 1 Ipe и. Меланија ©|(l3| Хиларије

мраз.

. 1 •
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ДАНП, У КОЈЕ СУ РАДЊЕ ЗАТНОРЕНЕ ДЕО ДАН

1. у све недељне дане;

2. на Богојављење (6 јануара), Св. Саву (14 јануара), Дро-
глас Ераљевине (18 Фебруара), Велики Петак (7 априла), Спа■

сов-дан (27 маја), Видов-дап (1б јуна), Дан рођења Ераља (2

августа), Прео&ражење (6 авгуета), Ваведење (21 вов.) и Први

дан Вожипа,

У остале правничне дане, који су у овом календару оз-

начени црвеним словима, радње и дућани ватворене оу само

за време службе Вожије у цркви.

-M-- Н-<ф>Чг-Н-<

ДРЖАВНЕ СВЕТКОВИНЕ У КРАЉЕВИНИ СРВПЈП

Краљевина Србвја слави :

22. фебруара ,
као дан ступања на престо Нмговиг Вели-

чанства Краља Александра I. и што је тога дана проглашена

Србија за Краљевину;

Јфвети, као даа, кад је Велики Кнез Милош Обренови£ подигао

устанак на Турке;

15. Јуна, као дан, када се чини помен свима вз-

гинулим у ратовима аа веру и отацбину ;

2. Августа, као дан рођ-ња Њзгорог Величанства Краља

Александра I.

30. Августа, као имен-дан Његоног Величанства Краља

Александра I.

> i + к-<ф> ii-м-е

СЛАВА (КРСНО ИМЕ) ЕКОНОМСКИХ ЗАВОДА У СРБИЈИ

1. Фебруара, Св. ТриФун, слава Школе за винодеље и во

ћарство у Букову код Неготина;

23. Априла , Ђурђев дан, олава Ратарске школе у Краљеву.

29. Јуна, Петров-дан, слава топчидерске економије.

30. Октобра, Св. Краљ Милутин, слава српског пољопрв-

дног друштва (први пут прослављена 1897. год.).



РОДОСЛОВ

СРПСКОГ КРАЉЕВСКОГ ДОМА

illlfiililP I
П0 МИЛОСТИ БOЖЈOЈ И ВОЉИ НАРOДНOЈ

ЕРАЉ СРБИЈЕ

РОЋЕИ ЈЕ 2 АВГУСТА 1876 ГОД., СТУПИО НА ПРЕСТО 22 ФЕБРУАРА

1889 год ; мнропомдзан је ha краљевство у жичи 20

јуна 1889 год : прогдасио се пунољетним

1 АПРИЛА 1893 ГОДИНЕ.

КРАЉЕВИ РОДИТЕЉИ:

—

—

ЊЕГОВО ВЕГИЧАНСТВО КРДЉ- ОТАЦ;

МИЛ А Н

РОЋЕН ЈВ 10 АВГУСТА 1854 ГОД., ПРОГЛАШЕН ЈЕ ЗА КНЕЗА СРПСКОГ

20 ЈУНА 1868 ГОД., ПРОГЛАШЕН ЈЕ ЗА КРАЉА СРБИ.ТЕ 22

ФЕБРУАРА 1882 ГОД. АБДИЦИРАО ЈБ НА КРАЉЕВСКИ

ПРВСТО У КОРИСТ СВОГ ОИНА 22 ФБВРУАРА

1889 ГОД. У БЕОГРАДУ.

ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉИЦА МАТИ

НАТАЛИЈА
РОЋЕНА ЈЕ 2 МА.ТА 1859 ГОДИНЕ, ВЕНЧАНА ЈБ С КРАЉБМ МНЛАИОМ,

ОНДА КНБЗОМ, 5 ОКТОВРА 1875 ГОДИНЕ



ЦРКВЕНА УПРАВА
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АРХИЕПИСКОП БЕОГРАДСКИ И МИТРОПОЛИТ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

ИНОКЕНТИЈЕ

ЕПАРХИСКИ АРХЕЈЕРЕЈ ШАВАЧКИ

ДИМИТРИЈЕ

ЕПАРХИСКИ АРХЕЈЕРЕЈ НИШКИ

НИКА Н 0 Р

ЕПАРХИСКИ АРХИЈЕРЕЈ ЖИЧКИ

СА В А

ЕПАРХИСКИ АРХИЈЕРЕЈ ТИМОЧКИ

МЕЛЕТИЈЕ

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА

АНДРА TdOPTdEBEPR

РЕФЕРЕНТ ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА

ТОДОР ПЕТКОВИЋ
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ПРЕОСВЕЋЕНИ ЕПИСКОП ШАБАЧКИ Г. ДИМИТРИЈЕ

Преосвећени Епископ шабачки г. Димитрије рођен

је v вароши Пожаревцу, године 1846, од сиротних но

честитих родитеља. Отацмујебио занат.тија. Родитељи

Преосвећеног рано су преминули, оставившп своју децу

незбринуту, те се и Он и браћа му, сиротујући и слу-

жећи друге, учили.

По
свршетку Богословије године 1868, постављен

је за учитеља, у којој служби провео је две године у

селу Ратковићу, у Левчу и у Брзану срез лепенички.

Оженивши се ћерком свештеника лаповскег. јереја Луке,

запопио се своме тасту за капелана, но ту није дуго

остао. Услед смрти женине, остави капеланију и жељан

науке упише се на нашу В. Школу, као слушалац Исто-

ријско-Филолошког одсека, по свршетку кога постављен

је год. 18Т8 за наставника наше Богословије.

Положивши професорски испит године 1881 постао је
и проФесором исте, у којој служби био је веома марљив

и савестан све до године 1884, када је у октобру од

стране Сабора Архијерејског изабран за владику епар-

хије нишке и свечано посвећен на дан своје славе

св. Архангела Михаила, 8 новембра исте године.

Као епископ те епархије, чија територија захвата

области ново-ослобођене Србије, имао је пуне руке

посла, који је посао с највећом вољом и одушевљењем

вршио, Заставши у истој све скоро нешколоване свеште-

нике, Он се одмах постарао, да исте колико толико спреми,

да бар у неколико могу одговорити својој узвишеној

дужности, услед чега је завео летње курсеве, у којима

су сс свештеници из тих крајева наизменце, под ње-

говим непосредним надзором, а под руководством чи-

новншса епархијске конзисторије обучавали правилу,

певању и служби црквеној, вршењу парохијских чино-

дејстава u потребној адмџнистрацији, која им је нужна
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у њиховој званичној служби. Нзегова
правичност у

погледу поступања са подручним му свештенством стекла

му је поверење и поштовање код свештенства а оаж-

љиво и љубазно поступање на спрам своје пастве за-

добило му је љубав код исте, да је код свпју омиљен био.

Године 1889 по повратку блаженоупокојеног Митро-

полита г. Михаила, дао је са друговима својим оставку

на епископску катедру, и отпутовао је у Француску. у

којој је пробавио дуже време, где је штудирао агро-

номске науке. По повратку своме постављен је за члана

Државног Савета, у ком језвању пробавио све до прет-

прошле године, када је у новембру изабран понова на

васпостављену епархију Шабачку на којој се и данас

налази.

Проведавши неко време као парохијски свештеник,

неко пак време као наставник наше Богословије, вла-

дикујући, а затим путујући по свету, Преосвећенн је

обогаћен искуством. које му као Архијереју веома ко-

ристити може.

И заиста, Преосвећенп Епископ Димитрије свагда

и у свима приликама употребио је то своје искуство на

добро свештенства, на корист свете Цркве, на поучавање

своје пастве и за славу' своје Отаџбине. Путујући по

својој епархијп, он је као Добар Пастир свуда по-

учавао очинским саветима и свештенство и паству своју,

учећи прве да своју службу тачно и савесно врше, а

друге да поштују своју веру и своју цркву, да буду

верни своме Краљу н својој Отаџбини.

И сада као и свагда, Преоевећенп је пун такта

према свима и свакоме, зато је за непуну скоро го-

дину дана управљања својом новом епархијом задобио

не само свештенство, него и сав народ своје епар-

хије; а то се најбоље видело приликом његове кано

ничке визитације, на којој је свуда радосно и искрено

био дочекиван како од свога свештенства, тако и од

земаљских власти и народа.
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За своју реваосну службу, Преосвећени је био у

свпма приликама предмет владалачке пажње и признања

и његове Архипастирске груди красе ова одличија: орден

Св. Саве I реда, Таковски крст I реда,
Бели орао У реда и

последње одликовање од стране ВВеговог Величанства

Краља орден Милоша Великог 111 реда, предмет је нарочите

Владалачке пажње и пр-изнања. што сведочи и самУказ

којим се то одликовање пропраћа.
Живећи у народу као свештеник и вршећи службу

парохијског свештеника Преосвећеном су познате све

оне прилике и околности с којима свештеник има да

се бори у својој многостручној и одговорној свеште-

ничкој и пастирској служби, те према томе очекивати

је, да he Преосвећени у свима приликама и од сада као

и до сада сав се заложити, да се све околности које

ометају правилан рад свештенички отклоне, и да се

учини све оно што Свештенству и Цркви добра до-

принети може.

Са жељом, да му Бог поклони постојано здравље

и дуг живот, како би што више урадити могао за добро

Цркве и Свештенства, ми му из дубине душе срдачно

узвикујемо :

Долгоденствуј Владико!

ЉУБАВ ПРЕМА ОТАЏБИНИ

Сваком
човеку драго је оно место, где је пртп

пут угледао света, где је била његова кућица или ко-

лебица, у којој је он угледао света и проживео прве

дане свога живота. Мио нам је завичај, мили су нам

другови из детињства, мила нам је изба, у којој смо

се родили, драга нам је црква, поље, шума и свако

познато дрво, и река и поточић, са којих смо пили
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воду, и рођееи наш говор, обичајп и народна песма.

све је ово драго и мило срцу нашем.

0 ВУ љуоав према своме завичају усадио је Господ

у срце човеково, када га је поставпо да завлада земљол

и да је насели. т. ј. да живи у сгима пределима земнога

шара, не само у топлом климату и на плодном зем-

љишту, већ свуда и при свима условима живота. Да

није ове љубави прома своме завичају, према отаџ-

бпни, усађене у срцу човековом, многи крајевн земнога

шара не би оили насељенп народима. већ оп се око

земаља плодних и с прекрасним климатом водила не-

прекидна оорба, пошто би свако избегавао да живи у

хладном или претерано топлом климату, где се само

тешким трудом и напбром долази до насушног хлеба

и потреба животних.

Ко бп се од нас на пр. одлучпо да живи у Грен-

ландији или Лапландији, где је студен и зима ледена

преко скоро це.те године, сем два месеца, за које кратко

време вајнога лета земља је покривена само маховином

и ситном, кратком травом.
Ко би се хранио свежом

рибом или месом белих медведа, несварљивим за же

лудце људи других предела? Ко бп жпвео непрекидно,

обмотан неизрађеном бундом дивљпх белих медведа у

колеби .теденој, пуној дима од рибље масти, на.тазећи

одмора и сна на п.точи ладној ? А отпдите овпм ста-

новницима вечногаледа и зиме и запитајте их: да лп су

задово.љни својом отаџбпном. добићете одговор, да им

ништа није драже од њнховога завнчаја, њихове отаџ-

бине, и да боље п нема за њих. И ако их преселите

под топ.то и чаровито небо Италије, с њеним топлим

климатом и богатом природом, очи њихове неће бити

окренуте овим лепотама, већ далеком, милом њиховом

северу. Они he вам рећи, да сва ова раскош није оно

што је сребрни ћилим њихових снегова, лепота кри-

ста.тнога леда, магловито небо њихове отаџбине са се-
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верном светлошћу. Италијанска кујна нанеће им болести

и жслуд њихов тражиће свежега меса и рибље масти.

Тако исто и бедујин син пустиње афричке, не зна

за ишта драже и милије од своје рођене пустиње.

свога коња и камиле, свога жаркога сунца, које пече,

својих топлих. жарких ветрова.
Он је задовољан шо-

љом кафе и с неколико урми, и за њега, често изну-

рена жеђу, извор хладне воде у оази, у средпустиње, чини

врхунац остварених његових жеља. И иема за њ ништа

милије од његове рођене пустиње, у част чију пева он

своје духовите песме.

Таква је моћ љубави у човеку према своме

завичају, према својој отаџбини. И није чудно ништа,

што је сваки брани од нападаја да је свак

готов да жртвује за њу имање и живот свој.

Такву природну љубав према отаџбини, властито

говорећи, ми не можемо да назовемо хришћанском вр-

лином, јер је она урођена и незнабошцима, па чак и

дивљацима ; она је чак силнија у људи, који живе на

ниском стунњу просвете, него у људи образованих,

који идући за хлебом, привикавају се сваком месту,

где им је добро за живот.

Али синовља љубав према отаџбини није само

у одважној одбрани љеној од непријатеља, већ у тежњи

бити од користи својој једнокрвној и једноверној браТи.

Има јунака у рату, али не мање има и јунака мирног,

општекорисног рада. Сви будући нараштаји наши сла-

виће дела и заслуге Оснивача наше народне Династије,

Таковског хероја, Великога Милоша, али he с великом

поштом славити и дела оца наше књижевности, Вука

Караџића, Доситеја, Даничића, Панчића и осталих на-

ших великана. Али сем тога, кплико има људи у нас,

који не тражећи славе, таштине и разметања, мирно

цео живот посвећују раду, који је иа корист наше

отаџбине, откривајући својој браћи истину, просвећу-

јући оне, који су у мраку, помажући оне, који су у
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нужди u невољи, васнитајући сиромашне и од свих

остављену нашу сирочад и находчад. У нашој ма.теној

Огаџбини има доста оваквпх људи. Они све ово чпне

пз своје просвећености, родољубља п љубави нрема

својој Отаџбини. Али и онај, који је сам сиромах, може

да послужи своме отачаству својпм умом. својим до-

брим срцем, својим трудом на пољу хришћанске про-

свете. У овоме наше свештенство и нашп учитељи могу

највише да учпне за добро и напредак наше миле Отаџ-

бине, живећи непосредно у додиру с народом, поди-

жући у њему хришћанско образовање. потпомажући
његово материјално благостање. гајећи у њему трезве-

еост, умереност, трудољубље и упућујући га. да у своме

раду и газдинству пође путе*м напреднпјпм. путем про-

свећених, културних народа.

Као год што војник. на ком лежи дужност да брани

отаџбину од спољашњих непријатеља, трпељпво подносп

на бојишту све незгоде, па и крв и жпвот свој жрт-

вује у одбрани отаџбине, тако и сваки просвећени спн

ове земље наше, а на нрвом месту српскн свештенпци

и учитељи треба да су вазда спремни да узму у за-

штиту своју веру, своју цркву, своје узвишене идеале

отаџбинске и да не жале радн овога труда а чгсто нп

подвига својих. Видећи простог. неуког ближњег, који

се дави у незнању u сиромаштву, јаду п чемеру, они

су позвани, да му отворе очи да позна истпну, да га

упуте на рад, трудољубље, умерен и трезвен живот,

они су дужни да уздигну његово човецје достојанетво.
Али рад трудап прегнућеу овоме правцу не лежи само

у дужности свештенства и }шитељства, већ п на свима

онима, који су просвећени светлошћу науке, на свима ро-

дољубивимСрбима,на свима онима, који су удодиру с наро-

дом, а нарочито на представницима власти, којп по служби

својој имају најчешће прплике, да увиде у народу п

све добре и ружне стране његова живота и рада. Јер

ни свештенство нп учитељствр наше, и ако буде ра-
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дило што у овоме правцу, мало или нимало може

што да учини, ако и остала интелигенција наша а на

првом месту представници власти не потномогну све-

штенство својим радом у овоме послу корисном по

нашу милу Отаџбину, јер као год што служба свеште-

никова није да прати само мртваце и прелива гробове

умрлих. тако ни служба осталих службеника не би тре-

бало, да је само у да затварају кривце, продају

'имања дужника и т. д.

Највеће зло, које наш народ упропашћује у велико,

то је незнање у опште, а по том немар, нерад, пијан-

ство, олако упадање у дугове и у руке зеленашима, и

његово јогунство у усвајању истина, науке и искуства,

како у раду тако и у своме животу. Он и данас живи

примитивно. Спава на земљи, хранп се извесних дана

и до претоварености, а у времену рада, када му је

снага најпотребнија и храна најјача, он се храни луком

и пројом. Нлегов стан је без светлости и ни најмање

не одговара хигијенским прописима. Све што је од

њега тражено, давао је и даје, али они, који су се пи-

тали његовом муком и који би требало да имају више

љубави према њему, према својој Отаџбини, мало су

или ни мало вратили томе истом народу, што је он

поднео и подноси и данас за Отаџбину. Сви они, који

равнодушно на ову гледају, чије срце не боли беда и

невоља свога ближњега, свога простог и неуког народа,

сеи они, велимо не смеју да кажу, да љубе своју Отаџ-

бину, а joiu мање, да се ките именом родољуба. Свети

апостол Павле вели : Друг друга тегобе олакшава ј те,

а себи не угађај те!“ Нека ове речи великога auo-

стола Христовога приме к срцу сви они, који или спо-

собношћу или својим материјалним стањем могу да

учине добра своме ближњем: речју, делом и дибрим

примером: јер свак онај, који својим умом и трудом

може да укаже својим суграђанима лепши пут живота,

ко их научи да љубе Бога и ближњег, ко просвети



просте и неуке, ко исправи грешника и на иравп пут

изведе, ко научи друге свему сном, што је добро u

корисно, ради на материјалном бољитку својих ближ-

њих, као и требљењу порока у својој срединп. као што

су : безбожје, леност, пијанство, крађа, кривоклетство

ит. д., а засејава семе хришћанских врлина: побож-

ности, чедностп, трудољубља. трезвеностп. часностп u

доброг породичног и друштвеног живота, тај заслужује

име правога родољуба, који служи у истини своме ота-

частву. Такав хришћанин п Србин. којп љубп своју

браћу, неће пожалити савета, труда, имања. па чак ни

живот свој, када буде Отаџбина његова у опасности.

Тако се само служи предано и искрено своме Краљу

и својој Отаџбини.

ХРИШЂАНИН У ЦРКВИ ЗА ВРЕМЕ СВ. ЛИТУРГИЈЕ

Хрпшћанине, када дођеш у цркв)’ да слушаш ов. божаиску

Литургију, треоа да сп тада особпто пажлшв. Тп треба да зиаш:

да св. Литургија представља тајну искупдења човечанског рода;

на Лптургији се напомпње сав земаљскп жпвот п рад Христа

Спасптеља : његово роћење, служење, учење, страдање, сарањи-

вање, васкрсење, вазнесење на небо п сплазак св, Духа. На Ли-

тургијп се узносе ка Господу наше молптве, молења, благода-

рења: спрема се, освећ}’је п даје бескрвна жртва, сједпњава се

небескп п земаљски свет. П
према томе, старај се колпко тп је

впше могуће, да што чешће прпсуствујеш прп овој свештено-

радњи, од које нема важннје ни светије у хришћанској цркви,

Еад дођеш у св. храм п станеш на свом месту, сети се

велпке љубави Христа Спасптеља, који је продио на крсту своју

крв да би нас спасао, избавио од греха п тако учинио да будемо

иасљедницп небесног дарства.

Кад свештеник каже : ЂлагословсноЦарство Отца и Сина и

Св. Духа, тп се поклонп Господу Христу, којп је драговољно

примио на себе тело наше п којн нас је својим рођењем упознао

са тајном св. Тројице. После свештеник или ђакон говори велпку
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јектенију : Миром Господу помолимсја пт. д. ов.им

присутне на мо.титву, да нам Бот дарује мпр п спокојство ду-

шевео, да нам да небески мир, спокојство п спасење, да се сви

људп сједпне у верп и л.убаии, да у наш св. храм долазе људи

на молитву с вером п побожногпћу, с мирном u чистом савсшћу

и страхом ..
. . моли се u ти Богу који те је створпо, моли, да

ти се rpecu опросте и певај пз дубине твога срца : Гисподи помилуј.

Еад чујеш да се пева; Јединородни Сине и Слове Божји и

остало, тада се с радооним и благодарним срцем аоклони Христу

Сиасптељу, јер се v овој песмп наиомиње његов долазак на свет

ради нашег спасења, pacnehe u смрт.

Кад само свештеннк или с ђако.ном излази из олтара са

св. Јеванђељем ; тада се уми.љато поклшш Сину Божију, сећајући

се његове проповеди u гледајући с великом пооожиошћу ua св.

Јеванђе.ље веруј, да гледаш самога Псуса Христа који је дошао

на свет, да нам дарује благодетни мир u будуће вечно, своје,

Царство,

Кад свештеиик или ђакон стојећи иа царским дверима и

држећи св. Јеванl)е;ље каже' Премудрдст, прости, тада се поклоии

Господу Богу ii знај да речи : Премудрост, прости, значе : да смо

ми с јаком вером стајали пред св. Јеванђељем, и да смо с по-

божношћу, KpoTomliv и смерношћу слушали све што се чита и

ради у св. Дитургији, гледећи на то као на откривену бозканску

Премудрост. Еад се пева: Придите иоклонимсја, понављај ити

ове речи u побожно се клањај Богу, који нам је открио јеван-

ђелску истину.

Еад се пева: Свјати Боже u остало лесма, која напо-

миње тајиу св. Тројице, коју нам је Син Божји показао, која

садржи у себи нашу веру v Бога Светога, Све.могућега u Вечнога,

тада се и ти моли усрдно Пресветој Тројицп.
Кад се чита Апостол које читање означава проповед св.

Апостола које је Исус Храстос изабрао и послао v свет да аро-

поведају његову св иауку: пажл.иво слушај и користп се поуком

која сс у њима излаже, хришћанима. Еад се иева : алилуја, што

значи: хвалите Бога, благодари Богу што те је удостојио да слу-

шаш си љегову проиоиед.

Кад се чита Св Јеванђеље, по иримеру што је Исус Христос
ишао сам uo градовима и се.шма ироповедајући своју св науку;

онда у то време ирпклонн своју главу у знак иокориости Вогу,

kojli ти кроз Јеванђеље говори, стој са страхом и трепетом, са

побожношћу и великом пажњом слушај cn. његово учење, које у

себи садржи речи вечпог живота. А кад пред и после читања
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Јеванђеља иевају : Слава, Тебје, Господи ! слава Тебје ! бла-

годарп п прослављај п тн Господа, којп те је удостојпо да слу-

шаш његово св. Јеванђеље, поклони јгј
т се п молп га, да те ура-

зуми, да познаш u пспунпш пстину која се у љему налази.

После чптања св. Јеванђе.ља ђакон плн свешхенпк говорп

сугубу јектенпју; Рцем вси от всеја души. и от всего помишле-

нија нашего рцем п остало, којом се побуђују свп прпсттни удво-

јеном, најусрднпјем u најпрп.љежнпјем молењт: тада се п тп молп

са скромнпм срцем н смиреном душом п певај из дубпне твоје

душе : Господи помилуј трп пута. Јер, шта друго треба да гово-

рпш мплостивоме Богу, кога си тп толико пута твредпо п не-

престано вређаш, ако не ове речп : Господп помнлуј ? Ова се

јектенпја зове сугуба за то, што се у њој удв.ојавају наша мо-

лења н после сваке пева се трп пута: Господп помилуј.
Кад, пред песмом херувпмском, ђакон илп свештеник каже:

Оглашепи изидите, размпслп н тп о себп 'да лп се не налазиш у

броју оглашених, јер се овде заповеда оглашенима да пзађу из

цркве за то, што су онп недостојнп да стоје у њој онда, када се

свршава св. Тајна. Оглашени зове се онај човек, којп се само

учи пстпнама православне вере, а још није просвећен св. крште-

њем, u, с тога у прва времена хрпшћанске цркве, кад је ћакон

илп свештенпк говорпо : оглашенп изндите, тада су свп такви.

којп су се спремалп за крштење пзлазилп из цркве: заједно с

оглашенпма нзлазпли су пз цркве п свп они, који су се нала-

зилп, због својих грехова, под духовном забраном. Размпсли о

себп, да лп u тн нпсп оглашенп, ма да ćn се крстпо св. крште-

њем ? т. ј. да ли нпсп преступпо закон Божји? да лп нпсп изгу-

био благодат Божју која тп је дата св. крштењем ? да ли немаш

v душп својој грехова, које нпси заг.тадио искренпм кајањем:

да лп нпје твоје срце нскварено ма којпм пороком п страшћу,

која увек
тобом влада ? u према томе, да ли и тп не треба са

оглашенима да пзађеш пз цркве? Заиста треба, јер сп Богу смртно

згрешио, јер живиш а не кајеш се, газпш увек закон Божјп,

чуваш неномпрљиву мржњу и злобу према блпжњему: сребро-

.љубље, лакомство u похот.љивост погпуно владају твојом душом.

Али ако ти, по снпсхођењу матере наше св. цркве, останеш у

храму, то смерно стој пред Господем, пскрено се покај за грехе

које си учпнио u обећај, да ћеш се поправптп, да те не бп казнпо

Дар небескп, што недостојан стојпш на св. месту; усрдно се

молп заједно с'Црквом, која заповеда свпма вернпма да се моле

за оглашене, да те Господ, по својој велпкој благости, помплује,
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оаростп све грехове које cu з
ггшнпо и обрати твоју душ)

г на пут

пстине, да испуњаваш његове св. заповестп.

Најважнпји део св. Литургије јесте Литургија верних,

па којој се освећују даровп и причешћују верии, Она почиње с

мо.тптвала верннх који су у храму, кад свештеник илп I)акон

каже : Јелици вјсрни , паки и паки миром Господу помолимсја.

Овнм се речима заповеда свима вернпма да узносе најусрднпје

молптве Богу. Изнеси и ти у молитвн душу твоју пред Госнодем,

да 6н те он удостојио, uo својој неисказаној милости, да будеш

прпсутан при свршавању његове св. Тајие.

Кад се почне певати херувимска песма, која побуђује све

верне који су присутни у храму, да бп они прннремајућп се да

присуств_ују освећењу св. дарова, оставили све ориге о светским

пословима u са несумњивом вером, усрдно и радосно прпмилп

ошптег Цара Славе, кога анђели невпдљпво прате; тада и ти,

клекни п са смиреним срцем моли се, читај Давидов псалом по-

кајања: Помилуј мја, Боже, rio милости Твојсј, иno

множеству гичедрот Твојггх очисти бсзаконије моје. По прочитању

псалма опомени се речи твога Спаситеља, које је о себи казао;

сада се прослави спн човечјп, п Бог се прослави у њему ; сети

се заповести, поуке и обећања, ученицима пред својим стра-

дањем ; сети се његове оеседе кфја је препуњена пајнежнијом

љубављу пре.ма човечијем роду, забораве све земаљско и, стој

са страхо.м п дрхтањем, сцремп се, да духом пратиш пролазећег

Цара над царевима и Господара пад господарима.

Кад бива велики вход п свештеник с ђаконом или сам, све-

чано преноси св дарове, то опда, ако је велики пост и свршава

се литургија пре|)еосвећена, клекни на колсна, јер су дарови

који се тада препосе истииито тело u крв Христова, освећени

пређе иа литургији св. Василија или св, Златоуста; ако се пак

врши литургија св. Василија или св. Златоуста, то приклони

главЈг и читај у себи тихо ; Помјани мја, Госггоди, јсгда npu-

jevm во Ца/рстви Твојсм. Помјани мја, Владшо, јегда придегии

eo Царстви Твојем. Помјагш мја Свјати, јегда придешгг eo Цар-
стви Твојем. А кад свештепик помиње : Благовјернаго Госиодара
u Краља нашег Александра, Вреосвећеног Архијепископа и Ми-

трополита нашег Инокентија или ког другог епископа; ти се

моли Господу за здрав.ље и спасење нашег Краља Александра,

Његовог Дома, Мидрополита и Епископа, и за све власти, да им

Господ дарЈ
гје здравље, дуг живот и сва добра. А кад после

тога свештеник каже : всјех eac православгшх христијан да no-

мјанет Госаод Бог eo Царстви Својем и т. д. ти клекни, и са уми-
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љатпм срцем, узвпкпп пз дубпне твоје душе заједно с

ком којп се на крсту покајао : Домјани мја. Господи. јегда при-

деши во Царстви Твојем, а после б.тагодарећи свештеникл' што

је и теое поменуо, моли Бога, да и њега не заборави и реци.

Свјашченство твоје да помјанет Господ Вог eo Царстви Својем

Велики вход преставља свечан улазак Хрпстов v Јеруса-

лнм, а за тим после пут на Голготу гдеје распет радп нашег спа-

сеља ; а преношење св. дарова на престо, преставља пренос ње-

говог тела од крста, плп од Голготе, до гроба, којп гроо пре-

ставља антимис којп лежи на престолу, а свештсник п ђакон

престављају Јоспфа п Ннкодпма, којп су његово пречпсто тело

скинулп с крста п положплп у гроб.
После свечаног преноса св. дарова свешхенпк плп ђакон

говорп : Псполним (т. ј. допунпмо) молитву нашу Господеви: о

предложених чеених дарјех Господу помолимсја. ~
то овнм по-

OjJjjje прпсутне да се усрдно моле да 6п Господ Бог наш, при-

мпо ову пашу жртву и удостојпо нас благодатп св. Духа : тада

и тп, по примеру певача понављај v себц : Годај Господи, По-

сле овога свештенпк каж- : Мир всјем , напомпњућп овпм да при-

сутнн, осп.м молитве, треба да имају узајамну њубав један према

другоме, да оставе еваку злобу, непрпјатељство п мржњу, пс

мирном душом дочекају речи свештенпчке'; Возљубим друг друга,

да јединомислијем исповјсми: Отца. и Сина, и Свјатаго Духа:

кад чујеш ове речп, ако имаш ма према коме рђаво раополо-

жење, старај се да то отклонпш, како бп са чпстом савешћу

могао npucTvuuTii исповедању вере.

Кад свештеник или ђакон каже : двери двсри, премудростију

вонмем, тада читај у себи п нсповест православне вере ; Вјерују

eo Јединаго Бога Отца Вседржитеља u т, д.

Кад свештенпк или ђакон каже : Станем добрје, станем ro

страхом, вонмем, свјатоје возношеније e мирје приногити. u ne-

вачи иевају : Милост мира. жертву хвалснија, поблДујућп овим

речима све ирпеутне, да би они утврдивши се у верп, љубављу

и једномишљу, са страхом нзашли пред Цара u Господа и е

пажљом прнпелп му жртву хвале из уста шпховпх, славећп Бога_

Како се пак приближује време освећењу св. дарова. то

свештснпк, oopahajvhn се људма, поздравља пх речпма св. апо-

стола Иавлт
: Влагодат Господа нашего Исуса Христа и љуби

Бога и Отца и причастије Свјатаго Духа буди со всјеми вами

Слушајући ово, тп, клањајућп се, благодарп свештенпку, u, да

бп u његов дух бпо пспуњен овпм благалга, одговори : II со ду-

хом твојим За тпм свештенпк говорп : Горје имјеим сердца ! т. ј.
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да Ци, не мислећи ни о чему земаљском, наше ocehaje, мисли и

срца узнесемо Богу; на овај глас одговорн и тн из дубпне душе

твоје, заједно с певачима: имами ко Господу. Спремивши, овим

речима, срца прпсутнпх, свештенпк пх побуђује да отпочну про-

слављаље п благодарење говорећн : Ђлагодарим Господа ! тада п

тп узнеси ум свој к небу, прослављај, хвали, благосиљај п ола-

годари Господу, за све дарове које тн је даровао, и којима се

сваког дана, часа, минута наслађаваш, поклони му се побожно

као Творцу свнх ствари које видимо и не впдимо п певај у душп

својој : Достојно и праведно јест, поклањатисја Отцу, и Сину, и

Свјатому Духу, Троицје јединосугичњеј и нераздјељњеј.
Кал свештеник говори ; IТобједнују пјесн и остало, а певачи

певају, подражавајућп Серафимима који стоје око престола славе

Господа Свемогућег п непрестано певају несму; Свјат, Свјат,

Свјат, Tocnofl Саваот п остало : ти, у уму своме, певај ову све-

чану песму Христу Господу твоме, поклоип се ономе којп је

васкрсао нз мрхвпх, победпо смрт п избавио нас од греха.

Кад свештенпк каже: Дримите, ja/fđjre, сијејест Тјело Моје

и остало, н Дите от неја вси, сија јест Кров Моја и остало, на-

напомињући речи Хриета Спаситеља, које је казао кад је био

на Тајној Вечери са својим ученицима п тако установио Тајну

Причешћа, за спомен Себи ; сети се п ти Тајне Вечере п драго-

вољног Христовог страдаља, пренесп се мислима у сионску гор-

ницу (соба, где је била тајна вечера), духовпо посматрај твог

Спаситеља п заједно с апостолима смеран буди пред њпм и пазп

на сваку реч његовог разговора с њима.

Кад свештепшс каже : Твоја от Твојих, Теоје приносјагиче о

всјех и за всја, папомин.ући Вожју пажњу, мплост и доброту

према нама: узиеси нти твој ум к иебу, јер се тада свр*

шава страшна тајна, усредсреди у срцу своме љубав- и благо-

дарпост према Богу твоме и са умпљатпм срцем певај : Тебе

појвм, Тебе благословим, Тебјв благодарим, Господи, и молимтисја
Боже наги. За тим се поклопи до земље и са смиреннм срцем

моли : да Господ Бог пош.ље и теби благодат свесветога Духа,

помоћу кога да отера од тебе све што је телесно и земаљско u

да те учини учаснпком славе његове у царству његовом, п читај:

Господи, иже пресвјатаго Твојего Духа в трети час Апостолом

Твојим ниспослави, Того Благи гге отггми от иас, yio обнови нас

мољагичих тисја.

За времс освећења св. дарова у тело и крв Христову, п да

би се овим побудили, i-re само присутнп хришћани најусрднијој
молитви и благодарењу, већ и сви који нису у цркви и који су
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спреченп ма чпме те нпсу дшп.тп, црква je установпла да се

тада звонп у звоно; п за то ма где тп бпо п ма чиме бпо зау-

зет, кад чујеш овај звук звона, молп Господа да прпми жртву,

коју му приносп сва црква.

После освећеља дарова, кад свештенпк каже : Пврјадно о

Пресвјатјеј, Пречистјеј,
Првблагословењеј. Славњеј Владттуе

нашеј Богсродицје п остало, п певачп псвајм : Достојно јест јако

eo истину пт. д. песму, која садржп у
себп

хвалу у част п

славу Божје Матере : тада п тп, слави, прославжај пресвету Ма-

тер Бога твога, као најближу своме Спну, која га молп за нас,

п која нас заштпћава п помаже; п чптај v себп поздрав, којп

јој је анђео изговорпо ! Богородице Дјево и т. д.

Кад свештенпк каже ; В первих помјани Господи п остало,

тада ти, молећи се Господу о свпма п за све, поменп Благо-

верног Господара п Краља нашег Александра И Ц6O ЊвГОВ ДOIИ.

пастнре црквене, властп, родптел.е, рођаке п добротворе, прп-

сутне п неприсутне, молп се Богу за љпхово здравље п дуг жп-

вот; споменп све мртве хрпгаћане п рођаке своје, молећп мп-

лостпвога Бога, да прпмп љпхове д_уше у свом небеском царству.

Иосле тога, кад свештснпк каже: П дажд на.м једињеми

усти, и једињем сердцем и т. д, молећп овнм Господа, да бп

нам свима даровао једну дугау, једно срце п једна уста, да про-

слављамо Господа ; да бп мп, као браћа по Хрпсту, пмајућп је-

дан дух, моглп бпти достојнп да се наслађавамо св. божанском

трпезом: —тп радп потврде тога, поклонп се п полако с пс-

вачпма рецп: Амин (запста, нека тако буде).

Кад свештеник каже; Пда будут милости великаго Бога

и Cnaca нашего Псуса Христа со всјеми вами. тп, благода-

рећп Господу који те је удостојпо да будеш у шеговом св. храму

у ово време, поклопп се п заједно са певачима одговорп све-

штенпку : П со духом твојим , желеКп п н.ему ту псту милост

од Бога.

После свештеник пли ђакон, побуђујућп све једподупшој п

усрдној молитвп, каже; Всја Свјатија помјанувше п о

принесених и освјашчених чесних Дарјех Господу помолимсја и

т. д.; молп се п тп тада, да бп п тебе Господ очпстио од сваке

саблазнп, пспунпо твоје срце даровпма св. Духа, којп су: љу-

бав, радост, мпр, стрпљсње, благост, доброта, мплосрђе, вера,

кротост, уздрж.љпвост, п даровао ти, да с чистом савешћу будеш

учасник у небеској, страшној тајнп.

Кад свештеипк каже :
П сподоби нас, Владико

,
со дерзно-

венијем, неосуждено смјети призивати
Тебе небеснаго Бога (Јтца,
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припремајуки овим репима присутне за нитаље Молитве Господње,

чему је Спасптељ наунно своје уненике, а посредством њих п

нас; тп тада читај : Отче наш, иже јесп на небесјех и т. д. По-

сле овога свештенпк каже : Жир всјем; Глави вашја Господеви

приклоните, ти, приклонпвшп своју главу у знак смерностп

и побожности твоје пред Господом, особнто у ово вре.ме када на

престолу лежи жртва, која се sa тебе и sa све приноси, от-

кдонн све помислп које те обузнмају п светске сујете, узнеси

ум и срде твоје једпноме Господу Borjp п моли да ти се опро-

сте твојн греси.

Кад свештеник каже : Благодатију, и шчедротами,
и человје-

кољубијем Јединороднаго Сина Твојего и т. д.; ти се поклони што

можеш више, молп Господа да и тебе пошље своју благодат.

Кад свештеник каже; Свјатаја Свјатим! подижућп у ово

време Тело Хрнстово, што преставља pacnehe п смрт његову

н’а крсту ; то нас, овим речнма, учн, да онн којп се причешћују

треба да буду свети, као што је свет п Христос који је распет,

и да св. дарове треба да прпме само онп, који се очисте од гре-

хова и освете Благодаћу св. Духа, и да се, према томе, онај

коме је нечиста савест, не усуђује да приступи овој божанској

трпези : ти се тада пренесн мислима на Голготу код Спаси-

тељева Крста, поклонп се распетоме п молп га, да те очисти од

грехова, осветн и удостоји да приступнш п примиш св. при-

чешке. А кад певамо: Једин Свјат, Једин Господ и т. д. мл

овим речима нсповедамо, да ни један од иас не може сам од

себе да буде свет, већ само по верп у Исуса Христа и његовом

благодаћу ми можемо да будемо свети.

Певање „иричастна“
,

тако названог за то, што се тада

свешгеник нричешћује у св. олтару, упозорава присутне у

храму, да тада не буду расејани мислпма, него да мисле о

ономе, што се у олтару ради.

Кад свештеник или I)акон показује св. дарове иа царским

вратима н говори : Со страхом Божјим и приступите
,

призивајући верне да се причесте ; тада ти поклони се пред

твојим Спаситељем, који. у тајни причешћа иевидљиво прпсу-

ствуј е.

Певање ; Влагословен грјади eo имја Господне ; Бог Господ и

jaeucja нам, означава да ми, верујући у васкрсење Христово,
Ра ДУЈ е-М0 се и свечано напомињемо приближавање његово, по-

средетвом св. Тајне, којој се и побожно клањамо као само.ме на-

ше.м Избавитељу и Богу, који иде, да се помоћу ње настаип, у

души нашој.
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Кад свештенпк обраћајућп се присутнпма п благосиљајућп

све, каже : Спаси, Боже, луди Твоја, и благослови достојаније

Твоје, то овпм представља олагоелов самога Псуса Хрпста, којп

је дао ученицпма кад се вазнесао па небо: за то итп, благодарп

Богу, поклонп се свештенпку п говорп у
себп ; Видјехом свјет

истини, пријахом Духа небеснаго, обрјетохом вјеру истинују, не-

раздјелњеј Троицје поклањајемсја, Та бо нас спасла јест.
Кад свештеник, поново показујућп св. дарове на дарскпм

вратпма, каже: Бсегда, ниње и присно и eo вјеки вјеков, п преносп

ux на жртвеник; то овпм напомпље поповно, п много пута Хрп-

стово јављаље, после свог васкрсеља, учениднма својим п дртгпм

вернпма, а после тога п вазнесење љегово на небо. Речп којеје

свештенпк пзговорно значе: да ће Хрпстос, узносећп се од нас

на небо, битп с нама до свршетка света, да мп треба љега увек

да прослав.љамо за мплост коју нам је даровао : -зато п тп,

радп потврде тога, заједно са певачпма певај ; Амин, п после

тога поклони се Христу којп је васкрсао, хвалп га п благодарп

му, што си се удостојпо да прпмпш св. Тајну, молп га, да то

не оставп без своје благодатп п да те сачува од онпх, којп тп

зло мисле.

После овога свештенпк или ђакон говорп јектенију ; прости

примше п остало, којом побуђује оне, којп су прпмплп св. Тајну,

да благодаре Господу, и да га моле, да мпрно п без
греха про-

веду тај дан п остале дане.

Речп; с миром изидем, значе, да мн увек будемо у миру с

Господом, са својом савешћу п са свпм блпжљпма, пе само у

цркви него п ван ље.

Одговор; 0 имени Господни значп, да нам улазак п излазак

из храма увек буде благословен именом, којп нас је створпо, п

да све што радпмо, у име љегово радп.мо.

Молитва, коју свештеиик чита за амвоном, садржи у
себп

пајкљу цркве према верппма, прпзива па све благослов Господа

нашег, п молп да сачува п осветп све, који л.убе сјај Љеговог

Дома, да дарује мир својој црквп, Господару, војсци п целом свету.

Певаље ; Буди имја Босиодне благословено от ниње идо вјека;

иапомиље вернпма, којп су се причестплп, п свима присутнпма,

да увек хвале п благодаре Спаситељу п Господу иа љеговој мп-

лостп п даровима, које на;« увек изобилно ,шаље.

Еад свештеиик, ставши на царскпм вратима, обраћајућп се

народу п призивајуКп на све благослов од Госнода, каже ; Вла-

гословеније Босподње на eac Того благодатију и челоојскољубијем,
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всегда, ниње и присно, иво вјеки вјеков; ти се поклони, потврди

то и реци:
Амин.

После тога се свегптеник окреће престолу и каже : Слава

Тебје, Христе Боже упованије нагие, слава Тебје, славећп и бла-

годарећи овилг речима Господ) т ; прославп и заблагодари, и ти,

Господу Богу, који те је удостојио да будеш.у љеговом св. храму,

да слушаш и гледаш св Тајну, уздај се у њега једнога и

да те просветп светлошћу своје благодати да би увек могао испу-

њаватп св. његове заповести.

Добијајући, на послетку, посредством свештеника благослов

од изобилног дародавда Бога, излази из дркве, размишљајући по-

божно о свему што си чуо и видео, умири се духовно, да не би

без користи изишао из св. храма где Господ, по своме обећању,

присуствује, и где се прославља нашим умом више, него ма где

на другом месту..

ЖЕНА ХРИШЋКАНКА

„Ваша лепота да не (sуде споља у пле-

тењу коое, и у удараљу злата, и обла-

чењу хаљина; него у тзјноме човеку

срца; у .једнакости крогкога и тихога

духа, што је пред Богои многоцјено“.

„Тако и ви мужеви живите оа својим

женама по разуму, и поштујте их као

слабији женски сул, и као сунаш-

љеднице благодати живота“. „Будите
сви сложни, жалостиви, братољубиви,

милостави, поннзни
11

. (1. Петр. Ш,

3-4, 7—B).

Христова наука учипила је велики препорођај у чове-

чанству; све оно, што је до појаве њене било добро, задржато

је и даље, а све оно, што није добро п смета напретку човечан-

ства, одбачено је, јер Христос није дошао да уништи закон већ

да га поправи и допуни. До Христовог доласка људи су били

незнабошци, веровали у разна небеска тела, били су пуип праз-

иоверица, граднли сами идоле и њима се клањали п молилп као

Богу ; човек је био унижен роб не само својих господара,

него п својих необузданих страсти ; жена је била права робнња

свог мужа, који ју је могао отерати, убитп, понизити и т. д
,

опа је била верна робиња п бесправна лнчност која јс безусло-
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вно слушала свога мужа и била оруђе његових гадних страсти:

она се није могла изображаватн, па нак н над њенам животом

господарио је њен муж, јер су у неким местима, кад умре муж

заједно с њим закопавали и живу му жевт. Брак није имао значај

светпње, као што данас пма: породпдаје тек од појаве хришћанства

светиља, из ње је истерано све што је неваљало u што смета напреткг

човечанства, сви пороци, заблуде, сујеверја пт д.; жена је по-

стала равноправна с мужем, ади ова равноправност мужа и жене

никако не искључује, као што би некп хтелп, међу њима раз-

лику у душевним и телесним особинама. Муж има друге дужно-

сти а жена друге, н према томе не треба тражитн да мушки и

женски могу радити једнаке лослове. Најважнији женски пословп

сасредсређени су у дому, као : жене, домаћпце п мајке.

Код нас се већ чује глас, да је овај круг, за женске, у

дому одвећ тесан, и да жена слнчно мужу, треба да тражн шире

поље свога рада ван дома. Овако је тражење неосновано, кад се

узме у обзир сложеност u важност послова које жена нма у дому:

као домаћица дома, добра супруга п помоћница свог мужа и

мајка своје деце. Нема
с}

гмње, да је леп и поштовања достојан

рад женске, која није оптерећена породицом, и ван њеног дома

као учитељице, лекара н т. д., али ми тврдимо да је много важ-

није и светије поље рада онпх женскиња, које су себе у свему

посветиле уређељу свог дома н васпитавању свог подмлатка.

Жени је сам Бог одредпо да бранп п чува породпцу од не-

срећа и порока, и у опште од свега што би нанело увред)
т све-

тињп њене породица. Жена треба да је апђео-чувар, кога је сам

Бог одредио да чува u заштнћава породицу од свега онога, што

бн нанело удар њеној светпњн.

Жена је анђео-чувар свога мужа. Оеа треба мплостпво, по-

лако, алп нпак стално да отклања од мужа све оне рђаве на-

вике неверовања, псовке ако би их било, и да удеси тако, да се

њен муж oceha срећан у домаћем кругу и да дише у свом

породичном кругу духом св. вере н врлина ; она треба лагано,

брижљиво, смотрено н без
ларме да свог мужа наводи на пут

добра ако је за.тутао, и да га одушевљава п куражп када пде

но путу добра : она треба да умекшава п загрева љегову душу

која се отврдла н охладнла посведневннм радом, да он, кад пде

из куће на свој рад буде јачи, морално чистији п светнјп, него

кад се буде враћао кућн с рада. Она је запста анћео утешитељ

у дане његове жалостн и неуморнп чувар за време његове болестп.

Женаје анђео-чувар своје деце. Њена је дужност да непрестано

дебди над њиховпм срцем, над њнховом душом, да нх упућује у
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врлинама и племенитости, да их уии правој вери, да им не да да

се друже с неваљалим лицима, непријатељима њихове детињске

невиности, непријатељима св. вере.

Жена је анђео-чувар дома.
Она затвара врата подозривим и

сумњивим лицима, она не дозвољава да рђаве књиге прљају де-

тпњу невиност, и руше у опште морал оних који живе у ње-

ном дому.

Жени као анђелу-чувару породичие среЛе, Господ је одредио

свету дужност васпитавања своје деце у вери, молитви, чистоћи,

љубави п пожртвовању. Све то она може постићи и делати у том

правцу, ако је и сама васпитана тако и одликује се тим особи-

нама. Васпитана у вери жена-хришћанка узноси се умом над

земаљскнм мислима и осећатима, њене духовне очи виде божан-

ску впсину. У молитви се њена душа подиже високо до самог

неба, до самог Божјег престола, и овде му шапуће своје моли-

тве за свог мужа, за своју децу да Свевишњи буде према њима

милостив и да им дарује мир и благослов. У чистоћи својој она

себе окружује као небесним ореолом који очишћава и освећава

све што се њој приближи. У својој љубави и нежности онаути-

шава и загрева светом топлином срца која је окружавају. У свом

пожртвовању она приљубљује уза се све, који с њоме у једној

кући живе и јако утиче на њих, ма и неприметно, да живе по-

божно и са пуно врлина.

Као што је херувим, кога је Бог поставио да чува земаљ-

ски рај, био наоружан ватреним мачем, тако исто моралним ма-

чем треба да је наоружан п земаљски анђео у лицу жене-мајке,

коју je Бог поставио да чува хришћанску породицу. Жена не

сме да испусти тај духовни мач, ако жели да буде верна својој

дужности, она треба да је у свако време готова да одбија на-

паде неваљалпх људи непријатеља њене породице, и да ступа

с њпма у борбу, Хришћанко ! Ти готово непрестано треба да др-

жиш твој духовни мач спреман, којим треба да сечеш страсти

од срца свога, да чувага од зла своју душу, душу твог мужа п

душу твоје деце. Пред твојим моралним мачем, на твом огњишту,

морају да оборе очи они, који се усуде да баце пожудне погледе

на твоје невино дете; пред твојим моралним мачем морају заму-

кнути уста која су научила да оговарају и да пропосе лажне

гласове за твоју децу, за твог мужа; твога моралног мача боје

се сви, који преступе твој праг и који би хтели да у твоју кућу

уиесу раздор и иеслогу, и да ослабе утпцај твој у дому, којп

тије сам Бог доделно.



Жене хрншћанке! Видпте како је сам Бог високо поста-

вио ваш положај \ светг 1 Да лп вп размпшљахе о вашој ви-

сокој задаћи ? Да лп схе вн схватиле висину тог вашег светог

позива. п ако јесте, то да ли ra тачно пспуљавате ?

Жена нема права да каже да је она све псптнпла, ако се

њен рад у породицн огранпчава само брпгама чпсто земаљског

карактера, ако се она брпне само о газдпнству. Ово је само

материјална страна љеног позива. Жена има важнијт страну

душу, која је претежнпја од тела, u разлпка је пзмеђт ње и

тела, као што је разлпка између неба п зеМље, времена п веч-

ности. Права циљ нашег живота јесте вечност, а све друго има

другостепенпзначај. Прематоме, вп хрпшћанке, које знате крајњу

циљ свега што је на земљи, вп ће те појмити огромнт разлпкт

нзмеђу брпга о тел\' u пзмећу брпга о дтшп. П као што смо на-

пред рекли, да сте ви анђелп чтвари ваше породпце. то вам онда

неће бнтп
зачудо кад кажемо да сте вп најпозванпје, да се орп-

нете о човечјим дугаама

Благословена је она породица т којо ј мајка не говорп само

речима, него п својпм примером жпвота ; ја ca.v анјјео-чувар твој.

Ево један леп пример нз народног предања: Један војско-

вођа опколп војском један многољудни п јак град, Жпте.љи тога

града дуго се п упорно оранилп,
због чега се он јако разљутп

п закуне, да he предатн ватрп п мачт све становнпке тога

града. Опседнутп, доведени до крајње немогтћностп да се више

бране, морали су се предатп своме непрпјатељу. Војсковођа, пре

него што he метнути под нож све становнпке побеђеног града,

смилује се лрема женама, дозволп пм да изађу пз града п да по-

несу са собом све оно, што пм је најмилије. Али како је

се зачудио војсковођа и његови војнпцп, кад ст виделп жеие,

које носе на сеои пред очима њиховим, која свог мужа, која

- свог брата, која свог сина, која свог престарелог оца!

На тај начин спасли су се сви становницп тога града од си-

гурне смртн.

Нека би дао Бог да и вн дооре хрпшћанке, кад одете пз

овога света, појавпте се пред Престолом праведнога Судије, као

оне добре жене пред војсковођом, носећи на крнлпма своје св.

вере, своје љубавп, душе онпх 6nha, која су вам тако мпла п

драга.

52
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ПРЕОСВЕЋЕНИ ЕПИСКОП ТИМОЧКИ Г. МЕЛЕТИЈЕ

Рођен -у селу Осеченицга среза колубарског, округа

ваљевског 2,7. јула 1857. год. од побожних и поштених

родитеља Живојина и Ане Вујић.

Основну школу свршио је у Крчмару, гимназију

и Богословију у Београду.

У мирјанству звао се ЈБубомир; а 25. јуна 1877. г.

када је иострижен у монаштво, у манастиру Враћев-

шннци, добије име Мелетије.

26. истог мес. ргкоположен је за јерођакона а 11.

децембра исте год. за јеромонаха.

Још као богослов био је старешина манаетира

Раковице 8 месеци; апо свргпетку школе био је у

браству манастира Враћевшнице, где је годину дана

провео. Ну и поред овога што је самостално могао

да ради а као свршени богослов београдске Богосло-

вије имао је и изгледе на бољу будућност Он се

не заустави на томе, дух
ЕВегов тражио је јаче ду-

ховне хране и тада јеромонах Мелетије жртвује своју

самосталност и спокојство и благодарећи Bb. Високо-

Преосв. блаженопочив. sГитроп. Михаилу, с којим је и

отишао у Русију, Он буде примљен за студента Кијевске

Духовне Академије 1884 год. и 1888 год сврши Ака-

демију са степеном кандидата Богословл^а.

Јуна месеца 1888 год. дошав из Русије, иун идеала

и одугаевлења за српску мисао, Он оставља слободну

Србију и одлази тамо, где се српско име тихо и са

страхом изговара, одлази у Стару Србију, са ватреном

желшм, да тамошњем Српству и Православљу, по својим,

силама, послужи.

Од 31. октобра 1888 год. до првог априла 1 889 r

био је наставиик призренске Богословије, а оц тог вре-

мена иа до 10. новембра 1891. год. био је ректор по-

менуте школе.
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За ово кратко време Преосвећенц Епнскоп Госп.

Мелетије оставио је дела, која he се увек са хвадом

и признањем помињати.

ЕБегово је дело преустројство призренске Богосло-

вије од 3. на 6 разреда; увећанјеброј наставнпх пред-

мета, opoj наставника, број ученика од 70 на 140.,

увећан оуџет за школу, зав-едено опште жпће, ђаци уни-

Формисани.

За време ЕБегова ректорства направл.ена је за Бо-

гословпју једна велика нова двоспратна зграда, једна

стара са плацем купљена, отворене нове школе, учи-

тељима и наставницима Богословије повећана плата

и др. а све ово средством Фонда великог родољуоа Симе

Игуменова.

Са овог места а као добар војин Христов, Он је на

позив бл. поч. Митрополита Михапла дошао у Србију по-

четком новембра 1891. год. и не знајући зашта се позива.

Сазнав за што је позван Он је дуго п дуго

молио Митроп. Михаила, да и даље остане као ректор

призренске Богословије, где је тек био отпочео своју

делатност.

Ну интереси и цркве и државе оили су у томе.

да баш Он буде Епископ Тимочке Епархије, радп чега

он најзад и попусти и прими се тешког и впсоког

звања Епископског и 10. новембра 1891. год. на све-

чан начин хиротонисан је у београдској саборној цркви

за Епископа ооновљене Тимочке Бпархије,

Као Епископ, Преосвећени Госп. Мелетије, ста-

рао се и стара се да буде достојан свога високога позпва.

Прво дело ГБе-говог Епископског рада беше по-

дсрштавање безвераца. Старајући се на прошпрењу вере

православне и увећању чланова њених, Он је први по-

кренуо мисао, а и у дело је привео, о покрштавању

безвераца: и у ББеговој Епархији, заузимањем ББего-

вим, крштено је преко 2000 безвераца.
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За ово кратко време ЈБегове Епископске де-

латности, Он је радио и ради и на томе, да се осни-

вају и поднжу нови храмови за прослављаље имена

Господњег; и до сада је око 30 тридесет нових

цркава саграђено, у Тпмочкој Епархији у којима се

српска младеж учи верп и моралу; учи се како треба

да воли своју Отаџбину и Краља, те да и живот свој

увек може жртвовати за веру, Отаџбину и Краља.

Преосвећени Г. Епископ обновио је и два ма-

настира Манастирицу и Успенски, а два је ма-

настира спасао од извесне пропасти, до које беху до-

ведени.

Еаископ Г. Мелетије завео је и једну новину а све

ради бољитка Српске Цркве и њеног свештенства, а

имено: Он је отпочео сам контролисати рад свештен-

ства, не само каноничном визитацијом
,

него пра-

већи тајна и изненадна путовања по својој Епархији,

прегледајући цркве и свештенство, разгледајући напре-

дак у вери и моралу код пастве народа у Својој

Енархији.

Путовањем овим, Он изненађује сваког а нарочито

свештенике који су навикли само на долазак Епископа

који се на 23 мес. раније јавља, и којом приликом

све што Епископ види, то је нарочито спремано и

удешено, а оваквим путовањем Преосвећеног Госп. Ме-

летија, сазнаје се право стање ствари, види се све

онако, како у ствари јесте.

Напослетку, Преосвећени Госп. Епископ, поред

свега осталог рада није занемарио ни књижевност.

Гако, Он има око десетак својих посланица, од којих

су неке по 2 па и 3 пут прештампаване.

Израдио је и издао до сада 4 књиге а и У-та је

у рукопису готова за народ“. То су приче, у

којима су религиске и моралне поуке живим приме-

рима описане.



Ну највеће је ВВегово књижевно дело „0 заслу-

српског свепхтенства оба реда“ у 3 књиге, од ко-

јих је I-ва већ у штампи (Вес. Срп. Црк.) и у ком су

делу критички изнесене неоспорне историјске заслуге

српског свештенства оба реда за православну цркву и

српски народ.

Поред овога, у разним часописима нашим, имамо

одштамианих ВБегових научних расправа а тако исто

има и доста велики број Ноеговнх беседа одштампаних.

Преосвећени Господин Епископ својим болсћивим

срцем убрисао је многу паћеничку сузу: он нас сво-

јим доброчинствима и болећивошћу свога срца подсећа

на велике Јерархе у првим вековима хришћанске цр-

кве. Дом је његов прибежиште сиротана и бедника, а

7 ћака, које Он о свом трошку по разним нашим

стручним и просветним заводима издржава, сведоче нам:

како Госп. Епископ мисли о напретку културном п

просветном у милој Му Отаџбини.

Он је члан многих хуманих установа, које по своме

могућству потпомаже и материјално и морално.

Каваљер је неколиких ордена.

Из целокупног рада Преосвећ. Госи. Еппскопа

види се Нзегово старање п неуморни рад на појачању

побожности, на ширењу вере и морала у народу и

брига за интелектуални напредак свештенства у Епар-

хији Својој. С тога је Он и опште омиљена личност

у својој Епархији, због чега му и мп желимо, да u

даље истраје у својој тешкој u впсокој служби Св.

Цркви, Отаџбини и Кр*аљу ; да на путу овоме не ма-

лакше и не клоне духом, ну да се угледа на Свог вр-

лог добротвора бл. поч. Митрополпта Михаила и истраје

у своме послу на понос своје Епархије и корист свете

Цркве, а тиме се удостоји п славе у вечном царству

Божј ем.
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МЛАДИЋСКО ДОБА

Радуј се, мдадићу, за младости евоје,
и нека т0 весеаи срде твоје док си

млад, и ходи куда очи твпје гледају

алн заај да ће те ва све то Вог иавеоти

на оуд. (Екле.с. 11 j 9).

Доба младосхи, несу.мњиво. најпријатније ]'е доба нашег

живота. Младић oceha
у себи једрину и свежину сила, и ово

осећање је по себи најлепше задовољство. Сви уиечатци, у

младости, за њега су нови, и ирема томе пријатнн и весели. Ње-

гова памет јошније јака и дубока, већ неискусна која све прима

одмах, туђа од болесне сумше, и с .љубављу наклоњена истини и

правди. Његовисст}т осећаји лаки и променљивп, брзо се појав-

љл
тју н одмах једни друге замењују; а.тн су они увек плдховнти

и разлинни. из њпх се још нпсу образовале страстп, и за то они

хране, а.ти не нзнуравају срце. Прошлости за њега готово нема;

за то му се будућност преставља у еветлим бојама и он је увек

богат нрнјатним надама и пун идеала. Отуда младић весело по-

сматра Вожји свет, а жпвот, сам по себи, за њега је највеће благо.

По несрећи, младићи се увек не користе као што треба

златним данима своје младости, Не знајући важност унутрашњег

свог богаства, т. ј. богаства сила којима-они располажу и жи-

вота, они нх не жале и врло често изгубе без пкакне разложности

и промишљености; не знајући ништаван и штетан утицај спо-

љашњих, светских наслада и задовољстава, они пх већипом траже

као највећа блага и њима трују невино своје срце. За што је

тако драга н лепа младост ? Због невиности срца. Онај је већ

престао
бити младић, који је уснео да саблазни

душу п тело, и

младост која у себи има нечега иеваљалог порока, само је по

имену младост, због тога што се она већ почела рушити. С тога

се често неки младнћп назнвају старцима, не за то гато су они са-

зрелиумом н велнкнм већ зато гато су брзо остарили те-

лом и духом, штокроз њих веједух умора и хладноће према

што су они само по годинама младићи а тело је и дух малаксао и

изнурсн горе него код стараца, гато су пре.ма свему равнодушни и

ништа им се не мили нитиихшто запима ; што у њи.ма пишта не

зри као на дрветима с којих је ветар још с раног пролећа однео

цвет. Ах, како се горко кају неки људи што су у лудо страћили

дарове младости, али је доцкан такво кајање ! Други, да би се

утешили, по некад говоре, да су они троживели у младости; али

у самој етвари тако их то мало тешп, као успомена богаташа,
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којп ј е раскошно упропастпо све пмање, на пређашње гозбе u

забаве: ма шта да је upe ou.io, алп сада, сада је он спромах н

остаје му да асалп за пређашњнм својпм богаством којпм се није

умео корпстптп u да страда u патп од зла, које је прежпвело

његово богаство.

Веселп се младпћу у твојој младостн, нпко од тебенеотнма

радост, својствепу твоме узрасту, само је немој сам пзгтбитп из-

нуравањем снаге, трошељем спла твојпх п губптком невиностп ду-

шевне и телесне. Извор твога весеља је у теби самом, у делини

и свежпни твог жпвота, пази, да се продужи овај драгоцени извор

п да npe времена не усане у твоме жпвоту. Доднпје нп за какав но-

вад не можеш купптп ову радост коју сада ниси куппо а пмаш

и која ти је дарована од Бога да остане за'на векп твоја. Знај.

да нема већег и бољег весеља од срдачне радостн (Сирах 30,16)

Много је измишљено u пзмпшљава се на који нанпн да се новек задо-

вољи штобољеивпше у свету, алп се мало њима краси и кити чо-

венји жнвот; за то што се право весеље не може створити или

дати оио.ме, чије је срде несиособно да се развеселп својом соп-

ственом радошћу. За то треба, чувати младу душу од кварежа,

као врт у коме ее брижљиво негују м.тада дрвета, пначе жпвот

може угинути }
т самом двету.

Како 'Re .нладнЛ очистити пуг свој? ВладајуЛи сс по peuu.ua

Господњим (пс. 118, 9). Чувај, младнћу, заповестп Господње и

сачуваћеш твој жпвот у целппп; посветп дане твоје млздости

врлини, и до старостп пеће твоје срце бпти без чнсте радостп;

нека се ум твој не заиосп свачим што впде твоје онп п.тп што

пожеле твојп ооећајп: еа страхом Божјпм отерај од себе pasua

искушења која те сваког часа маме и никада нећеш битп неза-

довољан са животом.
...

Срећае је ouaj, који у младости заштеди силе своје u са-

чува невиност свога срда ! Благословен је и онај, који сачува

младића од порочпог заноса u страбти и стара се да га уиутп у

његовим способностима u делпма. На иротив, иема necpeliimjcr

младића, исго који јс своју младост истрошио у сујетним задо-

вољствпма и уживањпма; и нема грешнијег човека, него који uo-

маже тако рани u штетни раснад човечје нрироде.
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БУДИ ЧИСТ, АКО ХОЋЕШ ДА БУДЕШ ЗДРАВ.

ОД Д-р Р. ЛАЗ

Наш народ uuje оеолики здрав колико би могао

да буде ирема свима приликама око њега. Овоме има

иовише узрока, али ux овде не можемо све иобројати,

него ћемо из њиховог низа изнети засадједан, по на-

шем уверењу веома важан узрок, а uo схватању ве-

ћнне у народу, ua u у самим варошима, сиоредна ствар,

којој ue треба много нажње. Ми мислимо овде на за-

нелареност коже, која је као што Кемо одмах видети,

један веома важан орган нашега тела.

На нољу ноказује тоиломер 12° хпадноће, или впше.

ми узимамо тонломер, којим се мери телесна тонлота,

меримо нашу соиствену тонлоту u налазимо, ако смо

здрави 37° Ц. тоилоте наше крви. Ту исту тоилоту на-

лазимо и у сред летње жеге, налазимо је исту ua жи-

вели ми на вечитоме леду или нод вечно илавим небом

и врелим тронским сунцем. Нриродно је уцитати се:

ко одржава ову увек нодједнаку топлоту наше крви, ко

неда да се наша крв смрзне или да сс претвори у гу-

сту масу без течности? То је кожа, која ue чини само

ту једину важну услугу телу и осигурава му опстанак,

него је она у исто доба заштита за нежније органе које

чува од новреде, она је и важан орган за издисавање

и иснарење и најзад она је орган пинања, које је у

миогим нриликама јако потребно човеку ради многих

сазнавања

Потребно је знати делаље коже ма u у најкруп-

нијим потезима, јер ко зеа како који орган ради, умеће

и лакше да га чува.

Испаравањем коже на својој површиип регулише

се тим начином издавање топлоте нашега тела. Кад

падне спољна температура онда се услед хладноће раз-
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дражи кожа □ скупи се. многобројни крвни судови у

њој суже се и одводе мање крви првршини тела hcio

обично. и услед тога издаје се мање топлоте него она

остаје у крви и унутарњим деловима нашега тела.

Обратно бива на топлотп. јер тад под утицајем впсоке

темнературе, кожа омекша, наоубри п најзад поцрвеви,

због тога што у њу улази много већа количина крви

него обично, ua je према томе п пздавање топлоте

много веће дак.те се п тело знатно расхлађује или

другпм речима, неда да се нагомила сувпше топлоте.

По себи се разуме, да и способност наше коже да

регулпше пздавање топлоте пма својпх граница. Сувпше

ниске плп сувише впсоке температуре уоијају њен рад

и ово ке само да може наудити нашем здрављу. него

може да буде смртоносно. То бива прп смрзавању пли

при сунчаници. Од сунчанице наЈвише страдају војнпци

кад марширају, а нарочито кад немају довољно воде.

а од смрзотина страда већином сиротнпја, слабо оде-

вена и рђаво храњена к.таса, а нарочито после упо-

требе алкохолних
пића (вина, ракпје, пива и т. д.). јер

она смањују телесну топлоту.
Нагле промене времена

такође рђаво- утичу на наше здравље.
Мог.ти бп набро-

јати још многе особине наше коже, а.ли држимо да је и ово

довољно да бар колико то.тпко расветли појам о важностп

њеиој и о потреби пажљпвог неговања тако важног органа

нашега те.та, ко)е )е, на жалост местпмпце то.шко зане

марсно, да је заиста чудно, како поједини људп дожпве

извесну старост са онако запуштеном кожом а.ти

мпогп од њпх могли би п дуже живетп, да су умели

боље чувати и неговатп своју кожу. Надт јако у очп

да стаеовнпци близу великпх вода много се мање ку-

uajv него ли понегде где једважубори по којп ноточић.

Лако је појмити, кад већ знамо задаћу паше коже, за-

што многи људи пате од разних оолести унутарњпх

оргапа. зашто пх целога века п]>ате пзлечне п непз

лечне кожне болести, које им недају7 мира нп дању
г ни
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ноћу па и све то није још довољно да их научи

памети и да бар своју децу упуте на чистије држање

коже. И ако је- искуство најбољи учитељ оиет оно није

за свакога оно што треба да је. Ва то нам је најбољи

доказ наш сељак из извесних крајева наше Отаџбине.

Многи од њих мисле да су довољно учинили у инте-

ресу чистоће. ако су на двоје на троје омили своје

лице и опрали своје руке и ако су у неколико недеља

једанпут нроменули рубље на своме телу, а остало тело

не види воде годинама ни у сред лега и покрај

а камо ли у зимње доба и где се вода не може баш

тако лако да набави. Још је много горе са најнижом

класом, која потпуно презире воду. Овоме није крива

њихова невоља и јад, него просто немар. јер мало воде

може се увек и свуда добити, само ако се мало има

воље за чистоћу тела.

У топлој води и сапуну имамо моћна срества за

чистоту наше коже, али тошгта оводе не треба никад да

прелази топлоту наше крви, јер иначе малаксава чо-

века. Најбоље је млако купатило за тело, лети хладно,

а за лице, руке и свакидање прање вода обичне хлад-

ноће. Некад се је, у старих народа, веома много по-

лагало на куиатила и оио је било омиљеио у свију

класа и свију сталежа, а данас, у веку просвете и па-

претка, многе велике вароши немају купатила а о се-

лима и да не говоримо.
Ко би подигао вародна куоа-

тила по целој земљи стекао би права на велику бла-

годарност. Утицај тих купатила брзо би се опазио на

првом поколењу и на здрав.љу раденичког и тежачког

сталежа. После тешкога и дугога хода, после заморнога

рада топло је купатило у стаљу да освежи малаксалу

снагу, да брзо створи могућност за дал.и рад. Такође

је велики утицај купања на одхраиу. Ко се редовно

купа, бар у, недељи дана један пут или два, осетиће

бол>у вол3 у за јелом а тиме и јачање снаге, јер му

кожа ради правилно, њене порс ннсу затиснуте нечи-
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стотом, него су отворене и кроз њих иде испаравање

обичним природним током. Где нема купатила мора се

помоћи обичним прањем тела млаком водом.

Веома су корпсна нашем телу хладна прања п

хладна купатила. Она не могу да замене топла купа-

тила у скидању нечистоте са коже, .али су веома моћно

срество за чвршћање тела и заштита противу сувише

лаког разхлађивања, а то је противу тако честог на-

зеба у свима његовим облицима. Али да се постигне

добар успсх хладном водом, ваља је употребљаватп сва-

кога дана. Начин употребе хладне воде нпје толико

меродаван за иначе здраве људе; најбоље је мокрим

сунђером протрљати цело тело па затим га добро истр-

љати каквом храпавом рукавицом плп чарапом. То

треба брзо извршити а температура воде не сме бити

сувише ниска испод 14°—15° Ц. не сме бити нижа.

Најбоље је пзвршпти ово прање у јутру, одмах после

устајања из постеље, јер у телу тада пма впше пз

лишне топлоте, па се хладном водом одклања њен су-

впшак, кожа се скупп и нпје тако осетљива према

спо.љњем времену. Ни мало не шкодп, и у сред зиме.

одмах после тих трљања и прања хладном водом пзићп

на пол.е па била ма каква хладноћа.

У многоме су погледу боља хладна купатила у

слободи, у потоцима п рекама, јер сам ход до места

купања, кретање у води на свежем ваздуху и друге

околности, много впше утичу на успешно креплење п

челичење тела. Сељак, коме је багп ово најпотребнпје,

пма у близинп потока п речнца, у свежем је ваздуху

п само зависи од његове воље и увпђавностп да се не

само он купа свакога дана прп погодноме времену пего

да и своју чељад пагони па то. По варопшма пак, где

пема тако погодних прилпка као на селу, ва.љало би

подићи купатила за спротппјп сталеж или бесплатно

илп са врло малом сумом плаћања, али ово не треба

да буде само у престоници и по већим варошпма него
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свуде. Ово вреди и за топла купати.та, као што смо

напред споменули.

Обично се учи, да у купатило ваља улазити под-

пуно разхлађен т. ј. са хладном кожом. То не стоји и

многи су се, баш пазећи на то, сувише расхладили. ?

купатило ваља ући кад је срце мирно т. ј. кад ударци

његови нису убрзани бржим ходом или ма каквим те-

жим радом пред самим купањем. Кад су ударци срца

убрзани п онда се уђе у хладно купатило може

бити тешких Та је непажња многе стала

главе. До купатила ваља ићи полако и нотпуно

одевен сачекати док се срце смири, па се онда брзо

скинути и одмах сићи у воду.

Ако хоћемо да од овог нашег мало раслабљеног

поколења створимо здравије телом, онда ваља употре-

бити све што је могуће за постигнуће овога циља;

ваља уочити све што шкоди нараштајима данашњим а

шта иде у корист њихова здравља па онда то чи-

нити. За купатила, као моћно срество за челичење

здравља ваљало би научити свакога коме поуке треба,

да своју децу уче jom из малена иа најбрижљивију

чистоту тела и то без изузетка сталежа, јер главни део

становништва сачињава се.љачки сталеж, па кад он није

здрав и за рад способан колико треба да је, онда је

радна снага земл,е као год и одбранбена сишла на сту-

пањ који мора задавати бриге. Ми ово не би споми-

њали да нам нису при руци статистички податци, који

сведоче, да се опажа разлика у снази пређашњих и

садањих поколења, а узрок томе, истина није једин-

ствено у нечистом држању и аљкавости у одевању у

нским нашим деловима земље, али где је и много уз-

рока не сме се од њих плагаити, него их ва.ља тра-

жити и борити се противу њих. Ми смо нашли, да је
и печисто држање тела један од тих узрока, казали смо

о томе онолико и онако колико смо умели и знали.
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Не можемо да завршимо ове Јзедове а да не по-

менемо једну кожну болест. која је код нас јако раз

вијена по читавим пространим крајевима а та је

опште позната кожна болест гауга. Ова гадна болест

најбољи је сведок колико се мало води рапуна о соп-

ственом здрављу а сем тога шугав човек нема мира нн

дању ни ноћу од силнога свраба, на који је он истина

навикао, јер је „од памтивека наследна у фамилији",

али му тај свраб неда да мирно спава, да надокнади

радом исцрпљену снагу, па према томе такав човек не

може бити здрав и потпуно за рад способан. Ништа

није одвратније него видети и гледати какву шугаву

фамилију где п мушко и женско и старо п младо не

скида руке са свога тела, чешајући часједно час друго

место. Сем свега тога ова је болест и невоља и срам ,

али тај срам као да не пада само на необавештене

сељаке, и ако се они често бране позивањем на своју

старину која је „тако исто шугава била“ као и сами

'што су. Коме и ови разлози вреде томе нема помоћи.

Ваљало би рећи коју реч о одевању као делу за

одржавање чистоте, али простор овога места не допу-

шта нам то, него остављамо за другу прилику, а при

завршетку још једном велимо : Буди чист, ако xofmu

да будеги здрав.

ДЕЧЈА ВЕРА

(по руском)

Једна жева, ушавшп у цркву, видела је, да пред вратпма

стојп мала девојчпца од својпх осам година, молп се п у

руци држп писмо, бојаж.Ђпво се обзпрућп на све стране п као да

се спремала пегато да урадп, алп тако да небп други ово прпметплп

„Шта ту радпш, дете моје?“ упитала је жеиа. Девојчпца

у почетку нпје нпшта одговорила; алп, кад је она узела за руку.
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■ њом ласкаво говорила и тражпла да јој покаље писмо, иадн

јој мала са сузни.м очима исприча, како је она наппсала Богу

писмо и молпла Га да им пошље ма што за јело, пошто она, с

четворо мањих сестрица, пишта још не може да заради, матп већ

здавна лежи болесна, а отац, пре кратког времена, радећи јако

се убио и повредпо.

Жена јој узе пнсмо п впде да је оно било овако адресо-

вано; _Милостивомв Богу
: ‘. Уз то, мала девојчица рече јој,

да је впше пута свештеник говорио, да кад ми, ма за шта, мо-

лимо Бога, он he нам увек по молби учннитп; да је она видела

како се људи моле Богу са кљижидама, алп она нема књижицл

u нема времена да се дуго, као други, моли Богу, и тако је она

написала своју молитву на хартији, да би је оставила у црквп.

Она је хтела да кришом баци писмо у кутију, која је била пред

црквеним вратима, одакле he, по њеном мпшљењу, Бог примптп

ппсмо и молитва he њена бпти услишена.

Жена се раснита од суседа о овој девојчици, за њене ро-

дитеље и о месту где она станује, и рече јој : „дај мени писмо,

ја знам шта hy с њпм радити и Господ Бог ће еа сигурно усли-

шити твоју молитву.
11

Мала се девојчица с лаким срцем поврати кући пс тврдом

вером, да he Господ ма шта послати, седела је чекајући код .

прозора цео дан, никоме не казујућп шта је урадила; дан је

прошао у уза.лудном очекивању и у вече легајућн на свој} г грубу

постељу, мала је склопила своје мале ручице и молила се, да

јој Бог што пре одговори на њено писмо, шаљући им ма шта

за јело.

Идућег дана, уставши рано из јутра, она је потрчала про-

зору, потпуно уверена да he тамо иаћп одговор с неба, а кад

тамо није ништа нашла, она је отворпла врата, и пред вратима

је заиста била пуна корпа хлеба п другог јестива, а на врху

корпе било је писмо малој девојчици, у коме је било написано,

да јој Бог све ово шаље, и да ће ма ко у скоро доћи да говорп

с њеним родитељима.

Пред ручак дошао је лекар и преписао болесноме оцу лек;

одмах за њим дошла је добра п бол.ећпва жена п донела нешто

иоваца, што је од познаника покупила, да би подржала сиро-

машну породицу, којима је прнчала псторпју писма.

Од лекарске помоћи и здраве хране, болесници су на скоро

оздравили, и опет су могли издржавати себе својом зарадом.

Отац и мајка, који су се мало пре бринули о томе, како

треба да им се деца моле Богу, постараше се 'сада да пм
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објасне и покажу, да Господу Богу треба слати срдачне молитве,

а не ппсма. Дете се мо.шло Господу jc јвком вером, како је

умело да верЈ-је п да се моли. Алп п денја молитва с вером

увек налазп помоћи, коју добрп људп, по нарећељу Господа, дају

НИЋИФОР ДУЧИЂ, АРХИМАНДРИТ

Рођен 21 нбаембра 1832 год. у Лугу на Требиш-

њици у Херцеговпеи од оца Јевте и матере Саре Ду-

чића, старе српеке породице. Почео учити књигу у

манастиру Дужима код свога стрица, архимандрита

дужкога Јеветатија Дучића. За тим свршио богоеловске

науке у семинарнји београдској ; слушао словенску $и

лологију код славнога Даничића у Великој Школи, у

Београду и најпосле у Паризу у Сорбони I и II се-

меетра: општу историју код Рамбо-а (Rambaud) и Ла-

виса (Lavisse); геограФију код Химли-а (Himly) и фило-

софију код Еаро-а (Caro); у Колежу Француском; је-

врејску стару литературу и тумачење псалтира код Ре-

нан-а (Renan) и литературу Француску код Дешанала

(Deschanel).

Закалуђерио се врло млад 1849. године по жељи

свога стрица у Дужима. Произведен за архимандрита

1863. год. на Цетињу.

Нарав га је постојано вукла војничком животу,

што је најбоље потврђено у ратовима за народно осло-

бођење : у Херцеговини 1861, у Црној Гори 1862 иу

Србији 1876

Провео је цео живот у служби српској цркви, раду

на просветном и књижевном пољу и борби за ослобо-

ђење и ујединење српског народа. ,

Установио је са евојим школским друтом (садаш-

њим Митрополитом херцеговачким) СераФИмом Перо-

вићен школу у Дужима за ђаке и омладину из околине





требињске 1857 год.; у Житомишљићу духовну школу

за свештеничке приправнике 1858 год. пзрадивши јој

помоћ од Србије и Руеије, био у њој професор и

управитељ,

Радећи у договору с Луком Вукаловићем и другим

херцеговачким главарима на народном ширем устанку

за ослобођење 1861 год. остави школу и Житомишљић

на Неретви, и по општем договору главара узме ко-

манду над херцеговачким устаницима.

У тој 1861 год. дође у Мостар Омер паша (сердар

екрем) с европском комисијом великих сила ради уми-

рења устанка; обећавши народу неке олакшице, позове

тога ради главаре устаничких племена у Мостар. Гла-

вари изберу Дучића и пошаљу с неограниченим овла-

шћењем у Мостар да преговара с Омером и комисијом

о олакшицама и правима која народ тражи. Послови

су били добро пошли, јер европска комисија (особито

руски комесар Безобразов) беше наклоњена Херце-

говцима. Међу тим се живље умеша Црна Гора у

херцеговачки устанак, те се преговори прекину и ра-

товање продужи.

Кад је објављен рат Црној Гори у марту 1862 год.,

Дучић се борио, као командант херцеговачки, уз хра-

брога војводу Петра С. Вукотића најире : по Дузи,
Бањанима и око Никшића

у Херцеговини ; па кад турска

војска под командом мушира Дервиш паше, после ду-

гих и крвавих бојева, продре из Никшића у Белоиа

вловиће на Петров дан 1862 год. и сједини се с турском

војском од арбанашке стране под командом мушира

Абди паше, и тамо се борио с црногорским јунацима

до краја.

После тога недаћнога рата 1862 год., Дучић не

добивши с другим главарима и устаницима амнестију,
као ни Вукаловић, остане на Цетињу, где је био одлично

примљен. Наставши време мириога рада и опорављања

Црне Горе од дугога рата и тешких рана, кнез Никола

69



да Дучићу управу над школама, Према средствима

отвори 10 основних шко.та по Црној Гори и установи

богословију на Цетињу 1864 год.

Кнез
му је поверовао и важне мисије 1866 год.

код кнеза Михаила у Београду и рускога посланика,

графа Штакењберга у Бечу, и извршио их је на за-

довољство оба владаоца, који су потписали тада уговор

за заједничку ратну акцију и уједињење српског народа.

То је најсветлији акт у српској народној историји на-

ших дана,

Дучић је (док је год био на Цетињу) постојано

помагао слогу измећу Црне Горе и Србије, а тако и

у Београду, и наслон на Русију ради лакшег ослобо-

ђења и уједињења српскога народа С тога су му спо-

менуте мисије и поверавање.

С нарушенога здравља у ратовима 1861 и 1862 год.

да оставку на службу у Црној Гори 1867 год., Кнез га

одликује Даниловим крстом за независност 111 реда и

отиде с Цетиња у Италију у Абано ради лечења. Под

јесен те годнне врати се из Италије у Дубровник ; на

крају године премести се у Трст.

Министар председнпк Илија Гарашанин позове

Дучића по налогу кнеза Михаила у Београд, гдеједо-

шао 1868 год, и био одлично примљен. Поверене му

послове вршио је тачно и савесно.

Кад је дошло време 1876 год. да Србија и Црна

Гора удружено ратују за ослобођење српскога народа

изван Србије и Црне Горе, кнез Милан постави Ду-

чића указом за команданта добровољачкога кора ибарске

војске. Одмах у првим бојевима од 25 јуна до 7 јула
1876 год. освојио је турске шанчеве и два редута око

Нове Вароши, за тим турску кулу п шанац на Васи-

љевићима у боју 12 јула. У боју на Боровцу и Сухом

рту 24 јула рањен је под њим коњ, где је отео турскога

коња и на њему продужио бој, нашав у зобницп о

ункашу српску одсечену главу. Кад су Мехмед Али
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паша и Дервиш паша ударили са свом снагом на Ја-

вор и освојили га 26јула, Дучић је, бранећи с добро-

вољцима позицију на Доловима, био рањен у леву ногу

и други коњ под њиме у лево плеће. У зимској кампањи

1877 и 78 год. постављен је владалачким указом за ко-

манданта усташких чета јаворскога кора ; испрозебао

је у Чемерници и на Увцу тако да од тада једнако

поболева.

После ратова постављен је за подпредседника ве-

ликог духовног суда (апелаторијске консисторије), би-

блиотекара Народ. Библиотеке и чувара Народног Му-

зеја у Београду.

Године 1877 1880 био је посланик у Народној

Скупштини. Народна Скупштина која је прва сазвана

у ослобођеном Нишу 1878 год. уврсти Дучића међу 6

кандидата (по тадашњем уставу) за председника скуп-

штине, и био је изабран ; али је постављен други који

је имао више гласова. Скупштина му повери трећи

кључ од државне зграде у којој је чуван прибор за

израду државних обвезница новчане вредности. Пошто

је штампан одређен број обвезница, врати кључ На

родној Скупштини у Београду 1881 године.

Дао је оставку на посланство у ванредној скуп-

штини у Крагујевцу 1,880 године за то што се није
слагао у свему са жељезничком конвенцијом.

Нуђено му је епископство у Србији први пут 1868;

други пут 1877; трећи пут 1880; четврти пут 1883;

пети пут 1889 и шести пут 1890 године. Остао је по-

стојан у одлуци : да ради, колико може, за бољитак

српскога народа и да умре као архимандрит не чезнећи

за титулама и влашћу.

Путовао је најпре по свима српским областима од

Бојане до Струме; за тим по свима великим државама

и престоницама у Европи. По Русији је путовао с
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митрополитом српским Михаилом 1869 годпне: излазио

пред цара Александра II п тадашњег наследника. доцнпје

цара Александра 111 и царицу Марију.

Намесништво књажевскога достојанства слало је

Дучића патријарху Самуилу Маширевпћу у Карловце
и вођама опозиције: д-ру Свет. Милетићу п д-р Јо-

вану Суботићу 1869 год. да посредује на измирењу пз-

међу њих у заоштреној распри око црквеношколскпх

реФорама.

Влада Краља Мнлана слала га је васељенском па-

тријарху Јоакиму 111 у Цариград 1882 год. за свето

мпро и хилеедарске послове у Светој Горп. пзвршпв

мисију на задовољство.

Дучић је био председнпк одбора за школе п учп-

теље у српским областима изван Сроије од 1868 - 1876 г,:

за тим опет више година предеедеик одбора за На-

родну Биолиотеку и Музеј : председник компсије за зи-

дање цркава у византијском стилу у Србији; председник

друштва за сиротињску децу; председнпк разних школ-

ских и црквеаих комисија; ревизор на годишњим пспп-

тима у Богословији; председник комисије за npose-

сорске испите у Богословији ; редовни члан Главнога

Нросветнога Савета од 1881 и подпредседннк од 1884

до 1886 год. Те је године изгуоио државну службу из

политичких разлога. Доцнпје је опет враћен у државну

служоу и по својој молби стављен у пенсију са сла-

бога здравља.

Српско Учено Друштво бирало је ДучиГа впше

пута за својега председника, које по његову жпвом за-

узимању и под његовим председнпштвом спојено са

Српском Краљевском Академијом 15 новембра 1892 год-

Примио се да привремено управља епархпјом Жичком

1889 год., кад је у њој. у Крушевцу, те године 15 јуна

извршен општенародиим учешКем петстогодишњи спи-

мен косовским јунацима ; положен темељац споменику;
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и за тпм у Жичи 20 јуна најсвечаније мироиомазан

Крањ Срнски Александар I,

Био је владин повереник у Нар. Скунштини 1890

год. за нови закон о црквеним властима, накојемјеи

радио п објашљавао га у Народној Скупштини.

Кад је тим законом укинуто подпредседништво у

великом духовном суду, иостављен је указом по жељи

митрополита Михаила за редовнога члана тога суда,

али му здравље није допустило да се ирими те часне

дужности. Изабран је 1892 год. за наставника историје

српске цркве и црквенога нрава ГБеговом Величан-

ству Краљу Алексаедру I.

По крај свих различитих дужности и аослова Ду-

чић је радио u на књижевности, почев од 1859 год.,

ua све до данас. Бзегови су радови многостручни и

обилни. У своје време штампани су у појединим ча-

сописима и издањима, као у Далмагинском Магазину,

Гласницима српског ученог друштва, Раду југославен-

ске академије знаности и уметности, Годишњици Пупи-

ћевој, Загребачком Месечнику, Старинару, Братству ){-

Веснику Српске Дркве, Гласу академије, Бос. Вили и т. д.

Све своје радове Дучић је од пре 4 године почео

ирикупљати и штампати у целшш, под именом „Књи-

жевни радови Архим. Дучића“. До сада јс ових радова

изашло 9 књига.

Радови г, Дучићеви су разноврсни, али у главном бо-

гословског и историјског дела. Он је изнео на свет многу

грађу по историји српског народа и српске цркве, како у

својим монограФијама, тако и у осталим својим радовима,

Најзнатнији му је рад „Историја Српске Цркве од првијех

десетина VII века до наших дана.“ Превео је Гетеово

„Учење православ. цркве“, а превео је и чувепо дело
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К. П. Победоносцева „Мисли о цркви, држави, вери,

народној просвети
11

.

Многи радови г. Дучићеви иреведени су на руски

и остале јевропске језике.
Због своје научности и знаменитих радова г Дучић

је изабран:

1869 год. за редовнога члана Српскога Ученог

Друштва.

1884 год. за редовнога члана Српскога Археолошкога

Друштва.
1881 год. за члана Socićte d’ historie diplomatique

у Паризу.
1888 год. за почаснога члана друштва св. Кирила

и Методија у Одеси.

1890 год. за дописнога ч.тана Југословенске ака-

демије знаности и уметности у Загребу.

1890 год. за дописнога члана царскога археолошкога

друштва у Петрограду.
1892 год. за правога члана Српске Краљевске Ака-

демије у Београду.
Члан је утемељач и почаснп многпх добротворнпх

друштава у домввини и ван н>е.

А од стране Владалаца одликован је, и то :

Од Српског Краља добио је:

1, Таковски орден на прспма, с мачевима.

2, Таковски орден 111 реда, с мачевима.

3, Таковски орден II реда, с мачевима.

4, Белог орла IV реда.

б, Св. Саве II реда.

6, Св. Саве I реда с лснтом.

1, Орден Милоша Великога 111 реда.

8, Златну медаљу за храорост.

9, Сребрну „ „

10, Медаљу Милоша Великога.

11, Златну медаљу за усрдну сл^жбу.
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12, Ратну споменицу.

13, Медаљу Гардијску.

14, Златни крст архимандритски с драгоценим ка-

менима од Срп Кнеза Михаила.

Од Кнеза Црногорског:

15, Данилов орден за независност IV реда.

16, Данилов орден за независност 111 реда.

17, Сребрну медаљу: вјера, слобода за храброст.

18, Сребрну медаљу: за јунаштво 1862 године.

19, Сребрну медаљу граховачку 1858 год,

20, Архимандритски крст с тиркоазима.

Од Цара Рускога:

21, Св. Ану 111 реда.

22, Св. Ану II реда.

23, Златни напрсни крст с круном.

Од Кнеза Бугарскога:

24, Орден за грађанске заслуге I реда с лентом.

Црквено Одличије:

Од српскога Архијерејскога Сабора!.

25, Архијерејска Митра с искључивим правом у

српском клиру 1896 год.

На Лучин дан, 18 октобра 1899 год. г, Дучић је

навршио 50 година монашког живота, свете службе

Богу, Српској Цркви и српској великој идеји и 40 го-

дина свога књижевничкога рада. Тај значајни дан г. Ду-
чић је прославио без шума, пира и здравица, али с

удвојеним молитвама и благодарношћу Господу Богу,

што га је штитио да не утоне у бурне валове, кроз

које је пролазио пола века своје службе и јавнога рада

на пољу црквеном, књижевном и бојном.



Ми му на овоме месту као велпком родољубу и

трудбенику, оданом пријатељу српскога свештенства

желимо, да му милостпви Господ продужи дане живота.

да још послужп Српској Црквп, српској књизи u науци

и нашим народносним идеалима, јер су овакви родо ■

љуби, трудбеници. ретки и у народа. којп стоје на ви-

шем ступњу културном и просветном од српскога на-

рода, и који су остварили своје националне идеале; јер
г. Дучићу нема у редовпма духовничким заменика до

данашњег дана, а неће га скррим нп пмати.

КРАТКЕ ПОУКЕ 0 ВЕРИ

Веруј у једнога Бога којн је у три лица: Оца п Сина н

Светога Духа, у Оца којп није рођен, и Сина који је од Ода

рођен пре свију векова, у Светога Духа који од Оца пзлазп,

у Тројпцу једнаку по бићу и неделиму.

Веруј, да је Бог Дух вечии, којп је свагда бно, јесте п

биће; којп је све једном ретју створпо из нпчега:

свуца присутни, од кога се мп нигде не можемо сакрпти п којп

све што мп радпмо впдп, све што говорпмо чује; свезнају£и,

којп све тајне наше мисли, намере п жеље зна : преблаги, којп

непрестано пзлпва на нас своју мплост, којп нс спасава п којп

нам је радп нашег спасења послао свога Једпнца Сина; но

Он је уједно п најправеднији, којп свакога од нас награђује uo

нашпм заслугама.

Веруј, да Господ Бог, као што је све премудро створпо:

тако псто п свима премудро управља на добро својпх створења,

веруј ово, п у свпма случајевпма твога жпвота, како радос-

нпм тако п жалоснпм, позпај његову руку која све даје п која

ти показује пут спасењу.

Веруј, да анђелп Божји невидљпво опкољавају оне, који Га

се боје, п чувају пх на свима путевима њиховог .живота.
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Веруј, да се Син Вожји заиста родио од Светогај Духа и

Пречисте Девојке Марпје, да је Псус Христос истинити Бог и

истиннтп човек, п да је v ББему божанство п човечанство спо-

јено п неделимо, п за то је Он Ђого-човек.

Свету Девојку Марпју зовп Богородицом, п Bepj-j, да Она,

као што је до рођења Псуса Хрпста Сина Божјега била девојка,

тако је и прп самом рођењу п после рр|.е’ља Бзеговог остала де-

војка. н за то је св. Црква зове Ириснодевом.

Веруј, да је Исус Христос, Спн Божјп, својим страдањем

п смрћу на крсту
избавио нас од вечне смртп, и да они који

истинито у
ББега верују неће погпнутп, него ће наследити вечан

блажени жпвот.

Веруј, да ће Господ Исус Хрпстос, који се вазнесао на

небо, опет некада доћп у својој слави да суди живимо пмртвима,

п да ће, кад наступп ЕБегов славни долазак, сви мртви васкрсну-

ти т. ј. тела свих људн који су помрли сјединнће се са својим

душама, оживиће и постаће нбтрулЖна бесмртна, а тела људи

којп буду живн кад буде 'славан долазак Господњи, у тренутку

ће се изменити у нетрулежна п бесмртна.

Веруј, да ће Господ на страшноме суду свима нама судити

по вери и делима нашпм, u да ће после овог суда настатп код

једних вечан блажени живот, а код других вечне муке.

Веруј, у Једну, Свету, Саборну п Апостолску цркву, која

непроменљиво чува све што јој је Господ наш Псус Христос

поверио, што су у њој установили, Богом задахнути, ГБеговн

Апостоли, и што је установљеио и утврђено на седам Васељен-

ских Сабора.

Да је хчдава ове цркве сам Исус Хрпстос, п да по

непромењеном ГБеговом обећању, никакве је пепријатељске силе

не могу победити, и она ће бити до свршетка света.

Веруј, да се пастири Христове Цркве лостављају св. Ду-

хом, и да им је у Цркви дата од Христа Спасптеља власт, ве-

зати и дрешити, и да према томе гато свежу или разреше-

на земљи, биће свезано илп разрешено и на пебу.
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Веруј, да је Исус Христос, да би се верујућим давала 6o-

жанска благодат, установио у својој Дрквп седам Тајана: Крш-

тење, Миропомазање, Прнчешће, Кајање, Свештенство, Брак п

Јелеосвећење.

Веруј, да се вер}7ЈЈт ћп на оожанској Лптургпјп под тајан-
ственпм впдом хлеба и впна прпчешћују пстпнптим телом п крвњу
Господа Бога и ( пасптеља нашег Исуса Хрпста радп опроштаја

грехова п вечног живота

Веруј. да као што су се за време потопа спаслп од смртп

само онп, који су бнли у лађи, тако п сада само ће онп добитп

вечно спасење п бити наследнпци вечног жнвота, којп се налазе

у Црквп Хрпстовој ; п sa то се усрдно моли Господг Borv, да

те лажнп учптељи не заведу својпм лажнпм учењем п не оцепе

од Божје Цркве.

Веруј, да су Пророцп п Апостолп учплп по задахнгћу

Св. Духа, п за то читај п слушај што су онп писали п говорплп

као реч Божју, побожно, с великом смерношћу н нскреном же-

љом да се од тога корнстнш поуком, утехом и јачањем.

Веруј, да молитве п заступништво Пресвете Богородпце,

Анђела п Светаца угоднпка Божјпх, врло много чпне код

милостивога Бога за спасење наше душе, п за то ux прпзпвај у

молитвама својпм, а прослављене натрулежне костп угоднпка

Божјпх поштуј, као освећене храмове у којпма станује Св. Дух.

Хрпстову Крсту побожно ее клањај п љуби га с вером п

љубављу, зато гато је на ње.му Господ нзвршпо 'спасење свпх људи.

Пконп Христа Спасптеља, пконп Пречпсте Љегове Мајке

и иконама свих ГБеговпх светпца, указуј побожиу пошту, п

гледајући у њпх, узносп се мислима п осећајпма својпм ка онпма,

које они престав.љају.

Веруј, да молитве верујућпх, које се шаљу з i душс умр-

лих, добро чпне за њпх иза то, као гато се мо.тпш за живе, ма

они бплп далеко од тебе, тако се исто усрдно молп п за умрле

ма да они нисј
т c тобом јер они жпве код Бога.
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ОДУЗИМАЊЕ МЕДА И ПРИПРЕМАЊЕ ПЧЕЛА ЗА ЗИМОВАЊЕ

ГГоследње.м завршном одузиман.у меда не треба приступати

пре, док се не сврши сваки рад цчелин на прикупљању меда.

Махом у нас је то време крајем септембра или до полозине ок-

тобра; зависи од времена и месних прилика Неуки пчелари мисле,

да је овај посао врло лак и прост : уклонити известан број ра-

мова с медом, за које се мисли, да су сувишни и свршен посао.

А на пракси излази сасвим друкчије : одузимаље меда посао је

не тако лак и незначајан. Зато, сем знања посла, ту се тражи

још и увиђавност, да се не учине погрешке, које се доцније не

могу да исправе и које погрешке могу да буду судбоносне по

напредак пчеларења и опстанак кованлука. Доста је рећи, да

година медних, кад је мало ројева, а у кошницама мало народа

треба радити друкчије него годинама богатих ројева, када је на

крају лета пчела много а меда мадо. Ко већ има доста кошница,

али не још толико, колико жели, тај при одузимању меда треба

да ради не тако као онај пчелар, који је прошле године потпу-

нио број својих кошница. Најпосле, треба знати, шта треба ра-

дити са сваком кошницом на посе, гледећи на то, колико је у

њој меда и народа, какво је гнездо, колико је стара матица пт. д.

При завршном, последњем одузимању меда треба решити;

које ћемо кошнице оставити за презимљење, као пресаде за идућу

годину. Опште је правило : избирати за пресаде тешке кошнице,

т. ј. с доста хране, меда, и јаке кошнице народом ; ипак ове

кошнице не треба да су одвећ тешке и препуне медом а при том

ни са одвише народа, зато, што не презимљују срећно увек такве

кошнице, А за овим је друго опште правило: корисније је имати

у резерви меда у саћу, и њиме у пролеће прихрањавати пчеле

ради што бржег размножавања, него оставл.ати мед у слабим

кошпицама, које су без изгледа да ће да презиме, и које беско-

рисно пропадају зими заједно са пчелама и медом у њима,

Пре свега треба остављати за пресаде оне кошнице, којо

су се ројиле, ако су при том постигле да се доста осигурају

медом и појачају народом. Првенствено њих зато, гато је у њима

млада матица, која ће идуће године мпого мање носитп трутов-

ска јаја, него матице старије ; о јесени у оваквим коншицама

пчеле су готово све младе, које се нису изнуриле у раду и зато

погодније за презимљење, него старе и изнурене пчеле, које ће

да живе још за кратко време ; кошнице, које су се ројиле увек

имају у саћу ниже меда доста резервног прашка, који је по-
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требан аа исхрану уљева младих пчела при крају зиме и с про-

лећа. Добри су тако исто за презимљавање рапи а јаки другенди

или иаројци, којп имају такође младе матпце и уступају првпма

само у томе, што је у њих мало резервног прашка за псхрант

уљева; воштина је у њпма свагда свежа а при том сва пнелпна

(без трЈ
т товске); незгода је само у томе, што потоњп ројевп п

паројцп нпсу увек, наронито рђавпх годпна, каква је бпла ова

1899 год. постпгли, да се доста снабду медом. После овпх кош-

ница треба узпмати за пресаднпце оне, у којпма матпца нпје

старија од три године.

У свакој кошницп, која се оставља са пресаду, треба да је

најмање 10—12 кплограма меда, п да пма доста народа. Зато

се рђавих годпна, када је у кошнпцама недовољно меда. треба

бдаговремено постарати и пчелама прпдодатп меда, а добрпх ме-

дннх година треба се састаратп, да кошнице не остану да пре-

зиме с мало народа. У последњем случају пз кошнпца с покре-

тннм саћем, које се не остављају за пресад, узпмају се свп

оквпрп с пологом п додају се онпма, што су одређене за пресад.

Из вршкара, пз којпх су благовремено одузете матпце, а прп

том су изашле све пчеле из полога, изагна се сва пчела п

додаје пресадницама. Пстпна, по свргаеном раду п престанку

паше, пчеле се врло нерадо здружују с туђим пчелама, т. ј. с

пчелама из друге кошнпце, ппак могу се с здружптп,

ако се ово учпнп додне с вечера, ако у кошнпцп буде доста

празна простора п пчеле ако се доста накаде, а гостп, т. ј оне

пчеле, које се прпдају другој кошнпдп покропе топлпм п течнпм

медом. Ради што спгурнпјег успеха у овоме можемо ово здру-

живање пчела одложптп дотле, док не захладнн време.

Прп том, у колпко је корисно појачаваље народом оваке

кошипце за пресад
богате медом, али спромагане нар дом, у то-

лпко је штетпо п опасно додаватп пчеле нз кошппца, које се

не остављај}г за пресад, оним кошницама, пресадницама, које су

саме по себп јаке народом. Кошнице, препуњене народом, свагда

с пролећа имају велике губитке, троше много меда, за време

зпмоваља у љима се јавља немпр од сувпшне топлоте унутра у

кошнпцп, врло се лако побљевају, нарочпто ако зпма буде влажна

п кпшевпта без
мразеву и махом тада пропадај)ч Ако овакве

кошнпце и не прнпадну са свим, то ослабе толико да се пе могу

да опораве у току целс године п господару пеће допетп оне ко-

ристн, који се добпја од пресаднпца средље јачине. Овде сма-

трамо за потребпо да напоменемо : да кошппца, у којој су у

времен}г хладне вечери три рама шша с врха до дпа парода, да
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таква кошнпца може успешно да презими : ипак мало још до-

дати народа оваквој кршниди још би поуздавије обезбедили оп-

станак њен; ако пак пнеле добро закриле нетири или пет

оквира, то he ова количина народа најбоље одговарати потреои за

добро презимљење, али ако би додавали још пчеда оваквој кош-

ницп то би само могли овиме оштетити овакву кошницу.

Година ројевних, али безмедних, када је у свима кош-

нпцама и сувише пчела, потребио је посде уништаја рђавпх

кошница уништити и сувишну пчелу, као убитачну, па чак и

штетну за цео кованлук. Ми нисмо никада ово чинили и убијали

ове сувишне пчеле, колико из разлога, што би вам то било

мрско, холико и зато, што нам се није још овакав случај десио,

јер су кошнпце наше биле вазда снабдевене медом толико, да су

могле презимити, те није било потребно да оваквом средству прп-

ступамо, а у оваквом случају боље је продати пчеле овако си-

ромашее медом оном лицу, које има меда, па ма било п за буд

зашто, или у крајњем случају изагнати пчеле из појединих ко-

шннца, нарочито са старим матицама, кошницу испражњенуунети

у склонито место, а пчеле оставити, да иду куд им је воља. Алп

пчелари, који само рачунају на приход, просто убијају излишне

пчеле сумпоровпм кадом, а овако раде и наши сељаци који на

примптиван начпн просто убијају кошнице, које нм нису за

за презимљавање.

Пошто је за зимоваље потребно најмање од 10 —12 кило-

грама меда, то сувпшак од ове количине треба просто уклонитп

из кошница н као сувишан сматратп за прпход, који се може

псцедити или у саћу придати, нарочито ако је cahe младо п ако

ннје употребљавано за извођење полога. У овоме натаи неуки

пчеларп чпне крупну погрешку, подсецајући cahe у вршкарама,

прн крају суво и остављајући пчелама само саће са свим исиу-

љено медом. Међу тим зна се, да је пчелама на саћу, испуњеном

медом, хладно због чега побољевају. Неопходно је потребно, да

су пчеле на сувом саћу под медом, а трошећи поступно мед, оне

се пењу на више по сату, непрестано налазећи се на сувој во-

штини. Ради овога потребно је сасећн сатове само сједне стране

кошпице, почевшп од врха до дна и празнину ову испунпти су-

вом сламом. Тада ће пчеле имати суво место на крајевима друге

половине гнезда. Ово сасецање корисно је још и зато, што у когани-

цама не застаје престареле вогатине, пошто се оиа на овај начпн

обнавља сваке године. На кованлуцпма, где се паметно ради, сасе-

цаље се вршп с једне стране, рецимо с деоне стране у кошницама

вршкарама, а друге године с леве. У кошннцама с покретним
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саћем одузимају се како оквпри с мало мсда, гако и оквирп

пунцати с мсдолг од врха до дна, а остављају сс за презим.т.а-

вање само они, у којпх су доњп крајевп без меда, рачунајућп

прп том да у коппшцп у сваком случају буде укупно 10—l2 кп-

лограма меда.

Говорпти о презнмљавању пчела и навестп овом ггрплпком

све системе кошнида, којима се у нас пчелари, сматрамо за не-

могуће, зато ћемо рећп само j опште о прппреми пчола за

знмоваље.

Ако је у почетника пчелара још мален број кошнпда, ако

јога није у прплпкама п могућностп за прављен.е нарочптог зп-

мовнпка, као п ако нема за то погоднога места, то у таким прп-

ликама он може да оставп пчеле да презпме на месту, на коме

су летовале. Дубенпде плп трмке треба у сваком случају утоп-

лнтп. Ово се може учпнптп понајбоље сувпм лишћем, маховином,

поздером, сламом (но само пстученом, без зрна, пначе ће се мп-

шеви запатптп) илп најпосле струготпнама.
А сем овога кошнаце

се морају заштптнтп од јесељпх кпша п снега преко зпме, једно

зато, што влага смртоносно утпче на пчеле, а друго и зато, што

се онда овлажн саће п побуђа, које у кошницп прпчнњава већу

хладноћу. Лето требадаје окрепуто стпротно оној странп, како

је оно стајало с јесенп. Зпмп пак лето треба да је без изговора

отворено, како би пчеле увек, пмале свежега ваздуха, као и зато

да бп оболеле пчеле могле пз кошнпде пзлазптп, но у псто време

оно треба да је обезбећено- од мпшева дротом плп металном ре-

шетком с таквпм отворпма, кроз које пчеле могу да излазе, алп

кроз које мншевп не могу да уђу. Да не бп на лето напа-

дао снег u затворпо га, треба прислонптп уза љ једну дашчпцу,

која j исто ВЈземе чува пчеле од хладнпх ветрова, које зимују

иа отвореном ваздуху.

У
врло големим кошнпдама, нарочпто ако породпда нпје

много јака u ако ппје поетпг.ла да саградп до дна саће п да

ојача, корнсно је празан прозор пспуннтп сувом маховнном, се-

ном плп сувим лншћем, да не би пчеде узалудно загревале ве-

лики празан простор у кошнпцп. Meij.v оквпре и сено треба оста-

вотп најмаље два трп прсга празнога простора.

Огледп последљпх година, учпњенп }
т погледу презимљаваља

пчела, по сведоџби таквпх ауторптета, као гато су Дадан, Рут,

Бетран, Дубини. Дубарскп ц др. показалн су, да пчеле најбоље
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презимљују у таквпм кошницама, у којппа се горње дашнпце

оквпра прп врху сасвим не састављају, већ између којих mta

разна простора толико да пчела може проћи. Оваквп оквири имају

ту странз
г

,
што се над љима могу да наместе јастучићи,

напуњени сламом, која упија излпшну влагу и испарења, којег

преко знме има увек у кошниди, Да се не би ова нспарења и

влага сувишна задржавала у котници, треба на једној страни

заклопца од кошнице удесити отвор у пречнпку 2—3 сантима с

решетком, Тако исто треба сламом и сламним јастучићима испу-

нити и празан простор у кошницп с преда и позади кошнице,

кад се из ове уклоне излишни оквири у времену, кад се поро-

дица припреми за презимљаваље. Овакви оквири са отвором на

горњем делу своме имају и ту добру страну, што се над кошни

цама са оваквим оквирима могу да настављају празници с медним

оквирима, и кошнице с оваквим оквирима, по сведоџби помену-

тпх ауторитета а и нашим огледом дају највише меда. Зато

можемо свима пчеларима почетницима, да препоручимо, да

за свој пчеланик усвоје кошнице американке с оквприма напред

поменутим, који су до данас показали најбоље резултате.

* *

Сви су учени пчелари мишљења, да у оним пределима, где

пчеле зими бар једном у месецу могу да пзлећу у ваздух ради

чишћења, да их тамо треба оставити да зимују на отвореном

простору. Тамо пак, где су ови излети услед суровости зиме не-

могућп неразумно је пчеле остављати да зимују на отвореном

ваздуху, не само због тога, што оне онда троше много меда (што
је ово Берлепш прекрасно доказао у своме делу), већ и зато,

што хладни ветрови зими смртоносно утичу на пчеле, што јака
светлост сунчева рано с пролећа измамљујући их на излетање,

уништава пх хиљадама, што их овај рани превремени излет,

изазива на рано ношење јаја, и тако их принуђава, да много

потроше труда и хране бескорисно, пошто ови рани уљеви

врло често пропадају услед нагло захладнелих ноћи после раних

пролетних топлих дана. Сем тога закишњавање и засушивање

кошница с јесени и с пролећа, тешкоћа сачувати их од мпшева

и тица (као; детлића, сеница и др.), све ово даје нам права

да саветујемо сваком, ко је у могућности да спреми за пчеле

нарочити зимовник, ма да ими не одричемо могућност, да пчеле

могу презимити и на отвореном пољу.

*

% %

Не може се одредити гачно време, кад треба пчеле прп-

премати за зимовање, јер као што је напред речено, ово зависи
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од атмосферских прилнка. Тек боље је увек ово прппремање пв-

вршптп лепог, тпхог, макар п хладнпјег, алп у сваком случају

С}
т хог дана. Кошнице п покрпванп треба да су сувп, кад се уносе

у зпмовник. Пошто с пролећа кошнпце, кад се пзпосе пз зп-

мовнпка, треба оставитп на њпхово старо место, то пренашнјући

их у очп зиме у зимовник, треба на њихово место ставптп ре-

дне оројеве, као п на сампм кошницама, ако већ немају, како

не оп у овоме с пролећа правплп погрешке и забуну прп рас-

поређпвању кошнпца. Зпмовннк, пре но што копшице унесемо

треба да је дооро пЈ>оветрен п хладан. На недељу две дана

треба по љему добро разбацатп отрова за мпшеве п пацове. за

свакп случај, ако оп пх оило, како оп се на овај нанпн од њпх

ооезбедпли. Иошто
пренесемо кошнпце у зпмовнпк, треоа ппак п

после тога на недељу две дана разоацатп отров у зпмоввику.

Прп преносу кошница у зпмовнпк треба лега на љпма за-

творпти решетком, а ако ове немају треба лета умањити толпко.

да пчеле не могу пзлазпти пз кошппце. А кад се пчеле умпре у

у зимовнпку, тада треба лета отворитп са свпм Нп у каквом

случају не треба кошпице оставптп непосредно па земљу п под.

Што је зпмовник сувљи то можемо кошнпце наместпти нпже до

земље, но ппак 3—4 деспметра треба да су кошнпце пзнад земље

пли пода у зимовиику. Стављајућп редом кошнпцу до кошнпце

треба да јензмеђу љпх остављено одстојаља s—lo5 —10 сантиметарл

Да пчеле добро презпме }* зпмовнпку, потребно је да овај

пма две најглавнпје погодое : 1. да је потпуно сув, п 2. да је

топлота у љему што је могуће сталнпја.

У местпма узвпшенпм, планпнскпм, гдо лодземна вода не

може лако да нродре зпмовнпк је лако подпћп, треба само иско-

патп у таквом брду јаму, колико је потребно за смештај кош-

нпца, пначе у равницп треба зпмовнпк подпћп над земљом. Зп-

мовнпк мора оптп потпуно мрачан, врата дрвена, а коме је мо-

гуће добро је пмати и једпа унутрашља врата од гвоздених жпда,

дрота; када јс у зимовпнку много топло дрвена врата треоа отво-

рити, да би га могао да освежп спољашљп хладип ваздух, а кроз

друга врата од жпца мпшевп не могу да прођу. Ово је нарочпто

потребно чинптп с пролећа, Најооље је, кад је у зпмовнпку то-

плота око O'. Чим је топлота -ј-б°до —f— 6' пчеле су
већ немпрне.

Свака шупица, мрачна cooa, сељачка колеба могу послужптп врло

корисно за зпмовање пчела, ако поле пмају оне услове, којп су

потребни за лрави знмовнпк. Ппсад овпх редака нема наро-
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члта зимовлика, јер му то данас као чиновнику не допуштају

прилике, алп ипак зато у добро утутканој шупицн са нарочито

удешсним вратима пнеле су му изврсно вазда презимљавале, н

ако је бпло кад и кад и слабих породица, а овога век не би

било. да су биле преко целе зиме на отвореном ваздуху, изло-

женом јакнм ветровима.

ГРАЂЕЊЕ И ОПРАВКЕ ЦРКАВА И ЦРКВЕНИ ПРИРЕЗ

Грађење нових цркава, па и оправке цркава јесу

поспови, који и ако по природи својој, нарочито по-

спедњи, оправке цркава траже најхитнијег и најбржег

извршивања, ипак се на делу продужују годинама, да

због овога, нарочито оправљање цркава доприноси ве-

лике штете и самим светим задужбинама, које не из-

вршене у своје време пропадну, те после и ако се

после пропуштеног времена и оправе, исте оправке

коштају црквеиу општину много више; а често постану

оправке и бескорисне. Нарочито се ово одуговлачење про-

дужи онда, кад црква нема свога капитала, те се за извр-

шење потребних оправака мора да разрезује прирез на

црквену општину.

Свештеници и цркв. тутори многи у овоме раду

из ненознавања свију оних законских прописа, који

постоје о овом, праве погрешке, изазивају велику пре-

писку, која се врло често годинама протегне, док се

дође до остварења предлога и за изврнлење оправке и

разрезаног приреза. Ове околности и изазвале су

obs напомене, које и намењујемо пре свега отачастве-

ном свештенству, а по том црк. стараоцима и црк.

општинама, које имају непосредна посла у овоме раду

са жељом, да се они њима користе у сличним приликама.

*

* *

У закону од 1863 год, прописан је начин: како tie

се иостуиаши кад се хоИе да граде нове гјркве. Тако

он гласи:
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једно или више села, која варош. или којп

део вароши или села хоће да гради цркву, онда he се

свештеник, кметови u оиштинари обратити молоом еиар-

хпјској конзисторији и захтевати допуштење за гра-

ђење нове дркве (§ 1.).

Еиархијска конзисторија придржавајући се познва

свог по § 41. закона о црк. вл. прав. вере, предузи-

маће све нужне кораке, да се грађење цркве што пре

дозволп и онако извргаи, као што ошпта правила илн

понаосоона решења о томе гласе (§ 2).

Само по сагласију две трећине домаћпна, за које

је црква намењена, даваће се дозвољење на грађење

цркве, п то оно.тике и од онаког матернјала како оуде

жеља и могућност људи, који цркву хоће да граде (§ 3].

Ако треоа допустпти грађење цркве, еиа]lхијска

конзисторија наредиће својим путем, да један изасла-

ник конзисторије. један инжињер и један нолицијски

нпновник комисионо извиде, да ли је изабрато место

угодно за цркву, и тек кад репена комисија нађе, да

је место угодно за цркву,
смеће се црква на том месту

подићи (§ 4).

Према потреби, жељи и могућности жптеља u према

ноложају одобреног места, састављени п.тан п предрачун

епархијска конзисторпја пос.таће надлежнпм путем ми-

нпетру
г грађевина на технпчко извнђење и одобрење,

и чиниће даље кораке поради иовчаних средстава по-

требних за грађење цркве, као и поради закључења

уговора с предузимачем зпдања и ради контро.тнрања

пзвршена посла (§ 5)

Љугди, који хоће да граде цркву, не могу одустати

од грађења псте с тога, што није изабрато оно место,

где су неки или већнна хте.ти, ако по њиховој жалбп

и министар нросвете и црквених дела, решп, да нредлог

комисије има у снази остати (§ 6).

Не може се градити црква изван се.та, ма то.би.то

и на старом или на средини између села,
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која цркву граде, изузимајући случај, ако је наређено

да се на том месту доцније насели село, или ако би

министар просвете и црк. дела у сагласију са цркве-

ном власти за сходно нашао то изузетно дозволити (§ 7)

Дотпчна полицајна вдаст надлежна је да непо-

средно преко својих органа, по молби конзисторије,

бригу водити о извршењу постројења какве цркве, било

у техничким и новчаним потребама или у смотрењу за-

кључсња уговора с предузимачем, или тичућих се при-

бављања материјала од стране народа, и исплата пре-

дузимачу и о свему подобном (§ 8).
Пошто се црква сврши конзисторија ће изискати

комисију, која he извидети : је ли црква добро и по

плану начињена, и тек кад та комисија нађе, да је цр-

ква сходно уговору и као што треба довршена, може се

црква потребама унутрашњим снабдети и осветити (§. 9).

Тако од речи до речи гласи закон о начину uo-

дизања нових цркава, који смо сматрали за потребно,

да на овом месту печатамо, да би се избегле неупут-

ности у раду свнју оних Фактора, који имају удела у

подизању нових цркава и капела, а нарочито свеште-

ника и тутора.

За подизање нове цркве потребно је да претходно

ноднесу предлог свештеник (ако је један а ако је више

њих онда старешина цркве) и тутори месном општ.

суду, који са одбором има да донесе одлуку и усво-

јивши предлог свештеника и тутора одређује збор свију

домаћина црквене општине.

На збор се не позивају само правни гласачи, већ

сви домаћини
,

без обзира на то : колико који плаћа uo-

резу и да ли иначе има права на општ. збору.
Ако се две трећине домаћина најмање сагласе, да

праве нову цркиу, онда на збору доносе одлуку и о

томе: од које цене желе цркву и хоће ли се црква



88

иоднћи капиталом својим, ако га има, а ако га нема

или има али недовољно, онда да се прирезом црква

сагради.

Овом приликом обично збор домаћина избере од-

бор, који he водити старање, да се одл}
гке збора у

свему изврше и овај одбор пуноправно врши све по-

слове, који се односе на грађење цркве.

Одлуку збора са одлуком својом и одбора и пред-

логом свештеника и тутора суд општински шаље дух.

суду, који исту подносп г. Архијереју п пошто добије

одоорење Архијерејске власти, наређује се изоор ме-

ста и израда ситуационог плана а потом плана п пред-

рачуна, који се израђују у Мпнистарству грађевина, а

који треба да одобри надлежии г. Архијереј, пошто се

добије из Министарства грађевпна.

И кад се израдн план и предрачун у Мпнпстарству

грађевина, тада се наређује одмах држање лицитације

за грађење цркве, ако црква има свога капитала доста,

или прпкуиљена прирезом новца за псплату граћевине.

Лицитацију вршп Начелство, које врши и псплату

према условима, које оно сачињава према техничкпм

радовима.

Кад црква нема свога капитала, пли ако има, али

је истп недовољан, онда се не може наређиватн држање

лицитације, нити израда цркве или капеле отпочетн,

док се потребна сума арирезом не разреже на црквену

општину.

Ово разрезивање и одобравање приреза иде врло

траљаво услед тога, што нигде нпсу прописана упуства;

како се то има да чини, са тога се водп доста велика

излишна преписка, док се једном ствар до краја изведе,

нарочито штетна по цркве, кад се на њима имају да

изврше потребне прешне оправке, а црква нема.ни

мало или недовољно свога капитала.

У вршењу оправака цркава, капела и црквеиих

кућа чини се велика погрешка од стране свештенства
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и стара.тада црквенпх. што се оправке не врше док су

још ма.те и незнатне, које могу да извршс сами тутори

и свештеник с мало трошка без одобрења надлежних

власти ; јер се мора признати истина, да прописи за

извршивање већих оправака доста отежавају брзо из-

вргпење потребних оправака, нарочито ако су исте

неодложне п хитне природе, а црква нема свога капм-

тала, те се прирезом мора ово да чини.

За оирављање цркава и манастира вреди u данас

расппс г. министра просвете и црк. ћослова од 4.

априла 1867. JVs 673. по коме распису оправке, које

не прелазе вредност од 400 динара могу се вршити

без инжињера, а погодба извршити са предузимачем у

присуству среског старешине. црквених тутора и до-

тичног кмета и свештеника, коју погодбу има да одо-

бри дух, суд према чл. 97. тач. 3. А кад се оправка

има да учини над манастиром, онда ће у таквом слу-

чају учинити погодба у присуству старешине дотичног

манастира.

За оправке пак веће од 400 динара мора се ио-

звати инжињер, за којег тутори морају претходно спре-

мити потребну дијурну и пошто ово учине известити

дух. суд, који даље чини своје по закону и прописима,

који о овоме постоје.
За одобрење приреза мора се учинити ово :

1. Мора постојати план и предрачун било за гра-

ђење нове цркве или капеле или оправку истих, који

план и предрачун морају бити одобрени и ревидисани

Министарством грађевина, према којима се има по-

требна сума прирезом разрезати.

2. За потребан прирез морају претходно да учине

предлог свештеник и тутори месном суду и одбору оп-

штинском, који пошто усвоји предлог свештеника и

тутора, наређује збор целе црквене општине.

3. У случају, да једну црквену општину чиие виоде

политичких општигта, опда мосна цодитичка оццпцпиЦ
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у којој je црква преко среске власти достави предлог

свештеника и тутора. да и те иолитичке општиее. које

улазе у састав црквене општпне, донесу своју одлуку

за одобрење приреза.

4. За сазив збора месни општински суд одређује

дан п преко среске власти позвавши сву црквену оп-

штиву држи збор у месту, где је црква.

5. На овом збору имаЈ'у права само они грађани.

кој'и nnahaj'y свој данак и према чл. 35. т. 8 зак. о

општинама имзј'у право гласа на зоору.

6. Одлукч збора пуноважна j'e само онда, ако на

збору буде једна трећина правнпх гласача; а ако не

буде оволики број гласача онда се наређује другп збор,

koj'h доносп пуноважне одлуке са онолико гласова, ко-

лико буде на збору гласача

7. На збору, ако већпна гласача буде за прпрез,

одлука збора спроводп се дух. суду са азбучеим спис-

ком свпју правних пасача и извешћем управе порес-

ког одељења : колико цела црквеаа општпна плаћа не-

посредна пореза, према чему се одређује : да ли из-

гласани прирез може да одобрп дух. суд у смпслу

ч.т. 97. т. 4. зак. о црк. в.т. пли се истп мора слати

мпнпстру фпнансија односно nopeCKOj’ управп sГпни

старства ФинансиЈ’а. II тек пошто oßaj’ изгласави прп-

рез добије потврду било
дух. суда плп миннстра фп-

нансија чини се разрез на парохијане п псти

прикупља.

Пошто се зна, да се прир»ез сав нпкада не може

покупити, зато је потребно мвек сразмерно већу суму

приреза у
т

чинити, да би се оправка или грађење цр-

кве могло без оклевања и новога разреза извршптп.

Ове напомене посвећујемо на првоме месту на-

шем свештенству, да се њпма користе онп, који су

најнозванији да се CTapaj’y, да j'e црква у доброме

стању ; јер какав Је свештеник онаква му j’e u црква.

То је осведочена истина.
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0 еточаретву као еаетавном делу земљорадње

Земљорадњи је нужно стомарство већ пс тога, да са пз-

весном врстом стоке земљу обрађујемо, јер се поља не могу oopa-

ђпвати румном снагом, као повртљаци j за обрађивање поља и

пространих њива. нужна је јача снага, снага наше крупне до-

маће стоке. Та је нста снага нужна и за пренашање и сређи-

вање пожњевенпх усева, као и за друге послове, које човек није

v стању својом нејаком снагом да пзврши. Што се неки надају/,

да iie се сточна снага и код нас моћи заменпти парном снагом

у сваком земљорадничком послу, то је, за наше бар прилике, а

нарочнто у брдовитим крајевима, посве неосновано, празно надање.

Но не само с погледом на'рад, сточарство је и с друге

стране врло важан саставни део земљорадње. Биљке, односно

наши усеви, добијају већи део своје хране од наше домаће стоке,

т.ј. од ђубрета. Ово узајамно деловаље тако је нераздвојно скоп-

чано, да можемо слободно рећи : да у сваком уређеном газдинству

храни стока усеве, а усеви и стоку п нас. Вештачко ђубре, које

се у великим количинама фабрикује и продаје, употребљује се

онде, где нема довољно шталског ђубрета на расположењу ; веш-

тачко ђубре, мпнерално не може ни у ком случају потпуно за-

менити животињско ђубре, нарочито је азот п фосфор, који се у

минералима тако ретко палазе, а налазе се, тако рећи, искључно

само у животпњским избацинама, а случајеви су ретки, да бп

неки домаћин, који има уре/јено имање, морао животињско ђубре

с друге стране набављати, јер у уређеном имању, у уређеном

газдинству, мора бити увек и довољно стоке, од које ћемо, сраз-

мерно обиму имања, и довољно ђубрета добити.

Ово ђубре, које земљорадник од своје стоке на тај начин

добива, пада му као узгредна корист ; међутим, он своје пољске

усеве у производима сточарства На тај, дакле, начин,

помаже једна грана газдинства другу, и помажући се тако, оне

се и подижу, а највеће користн биће од ееког извесиог газдин-

ства онда, ако на том газдинству стоји сточарство са земљорад-

њом у правој сразмери.

Човек је само неке животиње за себе препитомио, од којих

му неке за рад, а неке и за разне друге потребе служе. Од тих

животиља ми имамо коња, говече, овцу, козу, свињу, некоје

врсте пернате живине, па онда пчелу и свилобубу, Наиедсне жи-

вотиље не дају сетако лако заменити другим животињама и жи-

вотињицама, па зато треба те животиње, ту нашу домаћу стоку
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и сточицу орижљпво да пегујемо и о њпховом се напреткт

својскн старамо.

Што год нашој стоцп добра учинимо, све нам то она ола-

годарно враћа. Кад ју добро храннмо п негујемо, не бпва она

само за себе снажна п гојазна, него uза нас; овца за нас

аоси вуну; жпвина за нас носн јаја : крава, овца и коза нама

дају своје мдеко ; ичела за нас збпра п уносп мед, а свилобуба

за нас снује свилу, Оспм тога добпјамо од стоке наше још н

месо, маст, кожу итд.

Са свега хога, сточарство је најважнија, половина пољ-

ске дривреде.

др P-t
.

О ХРАЊЕЊУ ЖИВИНЕ

Од начпна, како пашу живнну хранимо, завпсп непосредно

корпст п.тп штеха, коју ће.мо отј
г

дп иматп.

Мп живину хранпмо зриев.тЗем, зељем п тако зваиом лгека-

ном храном, коју домаћпце где је обичај готове од oape-

ног кромппра, у водп и.тп млеку наквагаеног х.теба, наквашених

мекиша и т. п.

Начпн храњеља пак, завпсп поглавнто од разних меснпх

и прпвреднпх прплика, као п од це.вп, коју намеравамо да по-

стпгнемо гајењем пзвесне врсте живиие. Тако н. пр. зависи на-

чнн храњења од просторпја у којима живпну држпмо, па п од

саме хране п од њене приуготове: јер. другче ћемо пзвесну сорту

живине хранити, кад хоћемо да нам добро _носп
!

"', а другче опет,

ако хоћемо да ју гојимо. Али, п у једно.м u у другом случају

треба на то пћп, да храњегве не одговара само предузетој це.љп)

него да храна буде п што јефтпнија Све ово завпси од начпна

храњења п од избора саме храпс. која ће најбол.е одговорптп

намереној цељп, т. ј. од које ће се пзвесна врста што брже и

што боље угојити.
Где се живина са извесном п савесном тачношћу храни п

где се пажљиво u с љубављу негује онде је корнст спгурна!

Нека домаћпца мпсли да дооро ради п да ће чуда учинптп,

кад у јутру своје љуоимце на оорок нозове, па им пз пуног

крила илп саћурпц • то.шко жпта ггроспе, да нпсу у стању, по
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део дан кљуцајућн u једући, да иоједу све оно, што нм је до-

лаћица не размишљајућп а може бити и кријући од домаћина,

наоацала. Овако хране већнном још младе, непскусне домаћице,

које истина мпсле добро, али је таково храњеље у ствари дво-

јако штетно : јер с једне стране оаца се храна узалуд, пошто ју

живина не може да иоједе, а с друге боет стране угоје се брзо

кокошке, ћурке, гуске и пловке, па опда, илп престану сасвим

да носе, пли носе врло слаоо.

~/Гобар петао не гојн се лако“ то је у живпнарству

стара изрека, а из тога следује ооратно да угојен петао ннје

ннкад v стаљу да добро „нарашћује", јер постане тро.м, млакоња.

Као год што је за плодност штетно прерањивање,
тако је

исто гатетно и кад живина гладује. Гладна кокош, не мож.е ни

од какве користи бити. На овоме се баш и оснива она напред

наведена одредба, да се живина мора хранити према цели : са

нзвесном количинбм хране, па онда увек у одре}) с но време.

Начин храњена и множииа хране, зависи као што је то

u напред речено u од самог места, на ком се живина храни.

Све ће то другче бпти, кад живина има на расКоложењу великог

простора за пзлаз воде за кзчтње, а другче кад се кокошке

и ћурке у скученим нросторпјама држе, а гуске п нловке не

узимајм довољно воде на расћоложењу. У првом случају мање

ће хране требати, а у другом, не само да he требати впше зрна,

него ће се домаћица морати да приоавп својим љу-

оимидама u оне хране, коју иначе жнвина налази на ливадама,

стрњикама и т. п
,

као што су црви, глистс, пужеви и т. д.

Живину треба храиити редовно два пута на дан: изјутра, и

пре но што живина хоће да леже, дакле пред вечс. Око подпе

треба само ону живину иодхранити, и то одпадцима из кзт јне,

која нема излаза у иоље. Изјутра може се ма каква храна дати,

али с вечера треба живину жптом (зрном) хранити, јер свари-

вање зриа преко ноћи, олакшава Живини, да ноћнзг хладноћу

боље
издржи.

За оне кокошке које носе, најбоље је зрно вљда; после

ељде долази јечам а промене ради, овас и пшеница. Кукурз т з и

кз
т
курузна прекрупа гојазна је храна. Кокошкама, које су у

простор\' скз'чеие, а треба да носе, треба давати дневно no мало

ситно исецкане говеђе џигерпце : н>з' треба мало посолити и си-

тним бибером посутп

ILIto је време хладније, као и онда кад паступи митарење,

треба жививу боље хранити ; али јој и опда пе треба више дати
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но што може појести. Животињска храна, (месо, црви, џигерпда

u т. п.) унапређује плодност, пораст н светлост перја; а зрне-

вље фише упливпше на телесно развиће и на гојење.

др. Р—Ћ.

ЈЕДНА ВРЛО ВАЖНА ПОУКА

Опште је познато правило, да за сејање треба

увек узети сасвим развијено семе, т. ј. само круино.

потпуно развијено зрно, јер је најразвпјенпје семе и

најооље за сејање.

„Каква сјетва, таква жетва“
п

Пlто је лепше и

крупније семе, то he и плод бити п лепши и саврше-

нији“ и т. д. То су на искуству основане пзреке, п то

ји све лепо и красно; то је и непобитна истпна j ра-

тарству код пшенице и јечма, куктруза и грашка и т. п.

али у повртарству то је сасвим противно, нарочито

код неког извесног зеља и поврћа.

Ево, ја hy то из искуства да потврдим. и да сва-

ког домаћина и градинара на то пажљивим учпним. И

сам сам се у томе од пређе варао, али су ме доцније

разни случајеви и резултати у производима до тог

убеђења довелн, да данас сасвим друш појам о томе имам.

Узмимо само ове случајеве:

Правило је, од ког се при производњи зеља и по-

врћа не с.ие отступити : да за извођење семена не треба

узети наЈЋруиније главице куиуса , кеља. салате ит. и.

него оне осредње. али најчвршЋе. Исто тако не треба

за производњу семена узети ни најкрупнпје корење од

мркве, першуна, роткве и т. п. него оно осредње, које

је најправилнпје у облп .у развпјено.
Пlто је у купуса кеља, салате и т. д. главица

чвршћа, то је купус, кељ п салата олеменитпја боља,

укуснија. Што је у мркве и першуна корен облији,
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чистији од побочних ситних жилица, тим је ово по -

врће племенитпје и боље, више се тражи и боље плаћа.

Од овако одабраног купуса, кеља и салатс мркве и

першуна, добићемо увек мање и ситнијег , неугледнијег

семена , а кад га посејемо, добићемо од њега најлетие

и најукусније производе. Шшо је сорта неког шврКа пле-

менитија, тим мтве и неугледнијег семена цаје.

Узмимо, на протпв, круину, али мекгау главицу

о чему се нарочито код салате најбрже осведочити мо-

жемо, јер је она једногодна биљка па ћемо се уве-

рити, да he у најкрупнијих, алп меких главица, нај-

више и најкруинијег ссмена бити, а кад га посејемо,

добићемо опет само мекане главице, дакле лошији

производ

Од најразвијеније и најплеменитије мркве, пе]>шуна

и осталог кореља, добићемо такођер мање, ситнијег и

по свему неугледпог семена, а кад га носејемо, доби-

ћемо од њега пајукусније, најслађе и најлепше корење.

На против, од штркљастог, дугачког корепа, дпбићемо

као од дпвљег, много више и крупнијег семена, па кад

то семе иосејемо, добиће.мо опет само штркљасто и

суво, неукуспо корење.

Погледајте само дивљу мркву и паштрнак, Koje

биљке свуд иа дибрим ливадама можете наћи, па сравните

њихово семе са семеном нитоме, племенитије мркве и

наштрнака, па ћете се одма уверити, да је у дивљих

семе крупније.

Не тражите, дакле, од наведеног и другог сродног

зеља и поврћа, као ни од репс, ираставаца, диња и т. д

крупно семе него увек узмите ситније,
али здраво и до-

зрело, па ћете боље производе добити; јер крухто семе

од куиуса и осталог зеља и корења снао/сно и бујно ио-

рашбује и хаера у зелен и лишКе ; ситнијс се пак сио-

рије, али темељније развије, и даје чвршlle главице и

бољв корење.

Та истина још је виднија и уочнија иа јер

од лепе Кате, каначичка (лепог човека), цикиног ока
,
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шебоја , вербене. иркоса, булке, каранфила. иопадије. ка-

дифице,и,аревих рипида и т. д . даје баш оно најситније

семе, најугледније цветове.

Ја ово не рекох на памет но по сопственом

пскуству. Пробајте па се п сами уверите, јер је ово

запста важно за сваког домаћпна п градинара. а односно

цвећа п за домаћицу.

др. Р—ћ.

О КАЛЕМЛЕЊУ БРЕСКВЕ (ШЕФТЕЛИЈЕ) НА КАЈСИЈУ

Сваком је воћару познато, како много уп.швише

подлога на калем и обратно. па с тога се много и пази

на подлогу при одгајивању племенитих сортп воћака.

јер од подлоге зависи успех пли неуспех целог преду-

зећа. При калемлењу бресака, до сада се за подлогу

најрадије узимала : трношљива , зерделија п горни ба-

дем. На зерделијп и горком бадему калемљене брескве

много бујније порашћују. алн дуго не трају и нпсу

тако родне, а на трношљпвидуже трају, дужег су века

и боље, обилатије рађају.

Кајсију до сада код нас није нико употрсбљавао

за подлогу, да на љој калемп брескву. а ,Revue hor

ticole саопштава пзвешће једног признатог Француског

воћара. који казује, да је од више годпна већ чинпо

врло занимљпве опите у калемлењу разнога воћа. па

је кроз седам година калемпо п брескву на кајсију,

коју је па ту цељ увек из семена (коштпце) изводио п

пре калемлења ју трп пута пресађпвао, да подлога буде

јача и здравија Између осталог велп ово :
~ ...

не

са.мо да су ми ови оиити испали иравилно и на моје

иотпуно зацовољство. него су ме. у ггравом смислу речи ,

и изненадили . . .“ ; ua с тога u ја препоручујем на-



шим воћарима, да и они у будуКе калеме брескву на

кајспју тим пре, што је увск ла.пге добавити коштице

од кајсија и од ших изводити подлрге. него од гор-

њих бадема и зерделија, или трношљива.

Према поменутом извешћу, врло се добро слажу

кајсија као подлога, и бресква као калем ; а бресква,

калемљена на кајсијп, тако се лепо и бујно развија,

да се то ретко може видити и код оних на бадему ка-

лемљених.

Године 1892. калемио је поменути Француз на

кајсији и две ране амерпканске сорте : Амсцен и Кор-

дон, а 1896. године родиле су му исте први пут. Он

је те исте сорте, упоређења ради, калемио и на гор-

ком бадему, ,и на трношљиви и на зерделији, па су

плодови на кајсији калемљ>ених бресака били, не само

много крупнији, неги и много сочнији, укуснији и ми-

ришљавији, а осим тога су и 8 10 дана раније сазрели.

При послетку свога извешћа још нарочито опо-

миње, да иодлога мора бити изведена из коштице, а до

калемлења ца се. бар два иухаа с једног месша на друго

иресади.

Пре две године, ја сам по том упутству пет аме-

риканских сората накалемио и калеми наиредују ца не

може лепше бити ; надам се идуће године роду, и онда

hy штованим читаоцима „Жиче“ и моје резултате

саопштити.

др. Р ti.
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ПOМO3И СЕ И САМ

(из КЊИГЕ „БУКВИЦА БОЛЕСТИ“)

Д-р М. Јозановик Ватут

„Добра миеао пола здравља.“

(Иаројгна иоеловаца).

„Не обраћајте ее к врачарима и гатарима нити их

питајте, да ее не екрнавите о њих.“

(Св. пиемо; Ш. кљ. Мојсијева гл 26. ст. 25.)

1.

Деси се, да се ко Напрасно тешко разболп а да се баш

никако не може доћи до лекара. У таком случају мора човек

сам себи помоћи.

2.

Најближа је помоћ здрав разум. Не треба губпти главе,

него мотритп и пресуђпватп, па ће се.доћи на право. Ако чо-

век п не подесп баш најбо.же, неће бар тако погрешптп, да

може наудптп.

3.

Ко верује у гатање, бајање п врачање, тај је неразз
тман,

п тога ће та празноверама када скупо статп. Гатаре, бајалпце

п врачаре су пуке лаже п незналице, п њпх не треба пуштатп

болеспнцпма. Све што оне знају, зпа свакп сељак.

4.

II биљарице и видарпце нпс\
т

са свпм поуздане. Зпају

само неколпко трава ; на то надовежу коју басму, па то пм је

све. Не познају тело п нарав човечију; не разазнају ce' v бо-

лестпма, а овамо се упуштају у велпке п озбпљне ствари. Ра-

зумап човек бар прпзнаје што не зна, и не ће дубоко занћп.

5.

Лажу п они, што „дпжу спао врат", „мичу струну", ~зав-

ијају развпјен пупак", „гоне престраву", „мећу на кад" н т. д.

Тих бо.тестп управо п нема, а како пх онп лече, могу праву

болест и позледитм.

6.

Има их, који дај_у један лек за разне болести. Прогласе

се, да знају н. пр. од очнју, од ране, од отока нт. д., па све

лече једннм леком. Разу.ман човек мора увидетп, да то не може

бнти добро. Зар су све окобоље, све ране п свп отоцн једнакп?

А кад ннсу једнаки, како бн се могли једним леком пзлечпти.
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7,

II „загшс“ је проста превара. Да п не шкодн, али заводи

народ. те не тражп одмах правБ помоћп.

8.

Лажу п они по новпнама, што оглашују лекове, који то-

боже лече чптав нпз свакојакпх болестп, Лаковерни, простп

људп купују те „чудотворне лекове“. па се трују, а варали-

цама кесу пуне.
9.

Још је горе, употрсбити којп туђ лек из апотеке, илп

који -вајкадашњи редепт, а да тохтекар и не зна. Ако је оном,

iiito га је сачувао, тај лек кадгод и помогао, може другоме баш

на}'дпти. Ко ће знати, Је ли то та пста болест, или ако и

јесте, је ли те псте јачине. А све да се и то угоди, тешко да

ће се икад са свим угОдити нарав п узраст болесника.

10.

Жестокпх лекова ваља се }
гвек клонитп, а ми баш на њпх

највише држпмо. Није то увек нужно, да лек н. пр. тера на

бљување, на зној, на чишћење, пли на друге таке појаве, које

се виде. Може он и без.тога помоћп.

1 1.

Најопаснпје је, узимати на бљување особито ; горке

јабуке, плава камена, струготпне с бакра, дздсана, зифта из

луле, главице од жпгица и других таких јачина п отрова.

12.

Ретке су болести, -где баш нема друге помоћн, него се

мора крв иуштати. 'i'a крв храни тело, п њу ваља добрб чу-

вати особито у слабости.

13.

Ваш томе многи грешп. Нема оолести, где не крпви

крв, п таки је готов, да је пушта: Трчи лекару по цедуљу, да

с.ме пустити, а лекар би му је још улио да може.

14.

Највпше то раде болесници, који н. пр. избацују (рачу)

крв,, или пате од туљева, —: дакле баш они, који већ и онако

губе доста крви, те су баш с тога немоћни и слабп. Да само

мало, промпсле, не би могли тако што урадитп. Кад би им про-

цурпло буре на коју Пукотину, бп ли га они онда још п од-

врањили.

15.

1 1ма људп, којп из саме навике сваког пролећа крв пу-

штају. Колико их од тога страда, не да се пзбројати. „Од сто



пуштања к-рви педесет је некорисно, четрдесет шкодљиво, девет ко-

рисно, а јсдно потребно“ вели .иекп славни лекар.

16.

За то се чувајте бербера и оних, који вас саветују да пу-

штате крв. За ваш новац расипају вам најдрагоценији сок

управо живот вашег тела.

17.

То исто вреди и за пнјавнце, купице или рожиће, путире

и т. д., само не у тој мери,

18.

Нису бољи Тш фитиљи, ни зрна, што их неки болесници

удеваЈЈпу здраво месо, да се силом разрањави и разгноји, па

да тобоже тим пзттем изађе сва болест. Место тога наметне се

где када на таку рану још веће зло.

19.

Под »визикаторима' или »вежикантама« подлупи се и

подмехзфи се кожа, па се после и разрањави. То неки држе,

као особити лек, те трпе велике муке, и запану тешке невоље

а све без икаква разлрга.

20.

II то ништа не вреди, него још шкоди, мазати се јачи-

нама, да се кржа ојарича.

21.

Још је опасније, подвезати који део тела н. пр. руку

у мишици да тобоже болест не иде даље. Нодвезани део

може ласно сасвим угинути.

22.

Ко мисли да ће се излечити, ако своју болест натури,

дрЗ
г

гоме, љуто се вара. Та празновера је и луда и бездушна.

Разуман и поштен човек неће на то никад ни помишљати.

23.

Рђав је обичај, што ми многе лекове дајемо у јакој ракији.

Жестока пића нису за сваку болест, и не иду уза сваки лек.

24.

Пма опет неких народних лекова, који су са свим добри;

а има у нас и разборите чељади, која су вешта око болесника.

У прекој нужди могу и они бити на руци, па ако баш и не

помогну; бар неће наудити.

25.

Таки лек познаје се најбоље по томе, што је са свим

прост и рекао бих баш од саме природе за то створен;
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а така чељад опет, што се нпкад не хвали, што ништа не крије,

и што је п у другим приликама бистра ока и разума.

26.

II свештеник, учптељ или који други од учених и раз-

боритих људи могао би нешто помоћи. Не може до душе

заменпти лекара. алн може више знати од неука и проста чо-

века. Бар се не ће повести за каквом празноверицо.м, која би

може бити, могла болесника упропастити.

27.

Свештеника зовемо већ ради ■врачевске молитве«, »све-

штања масла«, »отиусниде«, причести« ит. д., а овамо га опет

питамо; Како је прво писме у молитви, црвено или црно ?«

Место те празновере треба да се надамо у помоћ Божју,. па

ће нас то умирити и укрепити, а свештеника да упитамо, како

би се болеснику још могло помоћи ?

28,

Тако је и кад води.мо болесника манастиру. Вера у Божју

помоћ, добар савет паметнијега и искуснијега, промена и чист

ваздух могу погдекада помоћи. Али ко може болесника носити

манастиру, може га носити и лекару.

29.

И завети су нека вера,' па ако нису сасвим неприродни,

не ће шкодити. Најбољи је завет у болести и од болести онај

кад речемо, да ћемо лекара слушати п здравље чувати, па кад

ту реч и одржимо.

30.

Сваком болесннку без разлике најпреча је разумна дворба

и нега. То је у полу лек и најпоузданије, што се без лекара

може учинити.

31.

У свему је „мера ввра“, а то вреди и болеснику. Разуман

и искусан човек не ће прегонити, не ће прехитрити, а не ће

ни одоцнити.

32.

Отворена рана треба чистоће. Сваки дан испирати и у

чисто превнјатн вреди више, него пустити, да се под мелемима

и неопраним крпама рана разједе и уцрвља.

33.

Сечена рана, која зјапи, најбрже и најбоље зарасте, кад

ој се рубови добро саставе и приљубе. То је боље од гавеза,

ја то зауставља и крв.
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34.

Где има вештпх .т>уди, моглп би већу ран}
т и зашити.

Швови не морају бити на близу, само вал>а далеко и дубоко

захватпти, да се не опуче.

35.

Ако се у рани што заломи, вал>а вадити. Где је гноја или

г}
т сте сукрвице, треба их пустити или истиснути.

36.

Пресну крв не треоа истискивати. него заустављати.

37.

Лlања крволипња из ране обично стане подчврстим, стег-

нутим завојем или на хладну воду, снег и лед.

38.

Ако крв јаче тргне, добра је рашчешљана труд (губа).

стипса, ситно утучена шишарка и.ти храстова кора. Со, креч,

чађ, паучина, духан и т. д. разједају и кваре.

39.

Где крв врца и млазовима избија, вања одмах прионути,

да се заустави. Ако је рана на таком месту, да се на блпзу

главни који дамар (жила), koja бије, може притпснути. онда се

н то чини. Међутим ваља жтпу. из које крв-бије, и.ти завр-

нути нли свилом подвезати.

40.

Рану на г.тави треба добро пазпти особито ако је ра-

њеник одмах после оз.теде губио свест, или ако је бљувао.

Оз.теда се одмах добро пспере, коса унаоколо ошпша, а рана

у чнсто привије. Бо.тесннк će пбложи у постељу да мирно

.тежн, а на г.таву му се мећу хладнп облбзн.

41.

За облоге су најудеснпјп пешкнрнц.тп убрусп. Савпјусе

неколико пута, држе се у хладној водп нлн на леду, псцеде

се, па се онда приљубе на оно место, које треба хладити. Да

се на те.ту не угрпју, ваља пх почешће мењатп. За то је нај-

боље, кад се то радп са два нлн внше пешкнра. Док је један

на те.ту, други је на леду па тако напзменце.

42.

Где треба сам лед, ту се ради овако. Истуцасе на сптно

крмађе, па се затвори у бешику (мехур), алн тако, да не може

пррцуритп. На бблесно место метне се један и.ти два листа

п.татна, а врх тога бешпка с ледом. Да не прехладп, скмда.се

бар свака два сахата, па се пос.те и опет меће.
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43.

Костоломп се не лече мелемима. Ко их не зна уместити

у чврсте удлаге (дашчпце), да се окрајцп и крњацп не могу

размнцатп, боље да пх и не тиче. Са удлагама носп се бо-

леснпк лекару.

44.

Кад се што угане, најбоље је одмах намсстптп. У нас

пма људп, којп су томе прплично вештп, али ако их није одмах

при руцп, него се морају тражптп, увек је боље водптп бо-

лесника лекару.

•45.

Док се уганутп део не наместп, ваља га згодно учврстпти,

да не впси и не кламиће, а зглоб (зглавак) хладнпм облагати.

46.

Хладни облози помажу и онда, кад се што ушпне, на-

туче, намецка, угруха или прнштине. Бол је мањи. а и оток

брже спласне.

47.

II за тврде, вреле, црвене и вредовне отоке, чиреве, ми-

цнне и набухли најбољн су у први мах хладнп облозп или лед.

48.

Ако се ипак почне гнојитп ако се н. пр. унутрп осети

као кљуцање, стрецање п жпшкање треба облагатп топлим,

док оток не омекне и не „сазре“, да се може прокпнути. Чпм

се отвори, привија се као рана,

г 9.

Топли облози ираве се с кашицама или мандарицама од

ланена семена или од брашна, II крпе из топле воде могу

послужитн. Главно је; влага и топлота.

50.

На ране од ожега може се привијатп мелем од зејтина

(уља) и кречне воде. Бпстра вода од загашена креча п зејтпн

на поле дају танак жућкаст мелем.

51.

Нагле осие су болести с ватруштином. Чист ваздух и

хладовпна годе таким болесницнма најбоље,

52.

У болесно око не сме неук ништа сипати ни цедитп, па

ни сам нашвпдичак. Испиратп га млаком водом, ако гноји илп

крмељи ; облагати га хладни.м облозима, ако на мах букне и

севне ; заклонитм га од светлостн, ако је вредовно н сузи -

то је све, што се у први мах сме учиипти.
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53.

Трун из ока може се исплавпти водом, а може се изва-

дити и рубом од чисте махраме. Ако је под капцима, ваља пх

пажљиво посувратити, то није тешко.

54.

Ни ухо се не с.ме заливати и засипати којекаким леко-

вима. Ако проточи, може се сваки дан млаком водо.м испирати.

да гној не застане.

55.

Ухолаже (т. ј. бубе. које се увуку у уссо4 или зрна ваља

из зсча водом и уљем исплавити. Тек ако не иде, треба их ва-

дити. Само се не с.ме заилазити си.то.м и дз
г боко, него врло

пажљиво, Справгше, којима се заи.тази. не смеју бити ишљасте

или оштре.

56.

Ако коме што крупно у гр.то и.ти једњаку заседне, ва.ља

одмах прионути да се извади. Бо.тесник се иоложи на сто по-

трбушке али тако, да му је г.тава изван руба и к земљи спуш-

тена. У том иоложају удара се бо.теснику подланицом за -врат

и.ти међу и.тећа, док оно не нстури. Гдекоји знају то вадити

или згурати танком воштаницом, а гдекоји оиет прорашљиком

од црна лука (биком). II једнпм и други.м може се успети.

57.

5’ гр.тобољи и вратобољи сме се уиотребити стипса и.ти

нишадор, само не натршчане цеви и.ти иера. Растворена стипса

у води, вбда и ракпја, а баш n са.ма х.тадна вода помажу, кад

се њима почешће гр.то испира. Око врата мећу се в.тажни али

исцеђени завоји, а крх њих се замота сухим.

SS.

Ко захвати каку тајну болест, мораодмах тражити лекара,

јер ту ми слабо знамо. За први мах ваља се чувати хода и

тешка пос.та. Ако ипак скочи мицина у ирепони, и.ти ако

букне што друго, треба одмах лећи, па оток за први мах

облозима или ледом хладити.

59.

Продори и.ти ки.те (уквара) носе се увек у праћки. т. ј. у

потпасачу, kojn је тако удешен, да не могу на поље ринути.

Како се не даду натрагвратити. треба тражити .текарске по.моћи.

60.

Кад жени изненада тргне крв, нека се чува хода и поола.

При јаком крвотоку треба лећи, те хладним облагати трбу и
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крста.
Ко је вештпји, могао би убризгавати хладне чисте или

стипсане воде, а могао бгг утпскпвати п чеиове од па.мука, по-

прашене сптно утуцаном стппсом, шпшарком илп храстовом

кором. Ти се чеповп после једнога сахата ваде, па ако је нужде,

другп мећу. Да пх је ласно пзвадптп, везују се о подужп, јак

конопац.

61.

Кад чешаде пзгубп много крви, те побледи, изнемогне

плп у несвест пада, даје му се јака црна впна (обпчно с циметом).

62.

Исто се тако радп п кад крв на нос рпне. Хладп се чело

п затпљак, ш.мрка се хладна чпста плп стппсана вода, прах од

стнпсе и ишшарке, затпскују се ноздрве чеповпма пт. д. И

ту је главно да болесник мнрује.

63.

У болестпма, где се пропљује плп ирораче пресна, запе-

нушена, црвена крв, мора болесник мпрно лежати. Напрсаму

се мећу хладнп облозп. Не греше нп онп, што дају слану воду.

Ко прораче крвљу, нека п после тражи лекара за времена.
’

64.

11 крв из шуљева треба заустављати особито слабу-

њавом чељадету. Добро је, да болеснпк свакп дан поседп неко

време у хладној' водп. Много по.маже п то, кад се пазп, да се

тело не запече, да се у перју не лежп, п на меком не седи.

Шуљевп не трпе јаке зачине.

G5.

Нреке грудне болести долазе обпчно с ватруштином ; с

протпслпма (подупром) с једне плп с обе стране'; с кашљем ;

с тешким дпсањем пт. д. Умерена топлота у болесничкој со-

бп, чпст ваздух, слачица, рен илп квасац на место, где про-

тискује то је све, што се без лекара за првп мах може

наредити.

66,

Најтежи кашаљ је рипавац, Дуже траје, и обично тек онда

прође, кад болеснпк оде пз места где га има. Мала деца могу

се од њега заценутп. Да пмје лакше искашљатп, требапхпод-

хватитп под пазуха, те днћп п напред наћп. Док их тако др-

жимо, ваља једним прстом заићи у грло, и извадити ону слуз,

што се тамо нађе, пчи само дражптп ресицу. Не чпнп ништа,

ако се дете м поб.љује.
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67.

Нагле, жешће болести желуца'и црева јављају се обпчно

горчином, љутином, подригивањем, штуцањШц муком. повраћа-

њем (бљувањем), запеченпм телом, пролпвом, напетпм трбухом

и боловима у утроби. У свпма тим болестпма је прво п нај-

прече, да се болесник добро- ч\’ва од јакпх тешких јела. Боље

је да нпшта не једе.

68.

Коме сс грстп да бљује ане мож_е, нека проголпца ресицм

илп прстом или брком од перета, па ће успети. II топла, на-

слана вода може помоћп.

69.

Кад бљување не ће да стане, ваља гутатп лед, пли обла-

гатп жекудац хладним обдозпма.

70.

Волесницп с јаким пооливбм нека се чувају од јела.- Лlоже

пм се дати јуха с.размућеНпм жуманцетом, ј\жа од скроба

штпрке), пли ровпто јаје. За ппће је добра вода с размуће-

ним беланцетом.

71.

Од кућевннх лекова протпв пролива може се узети црна*

горка кава, црно Опоро вино (с циметом), сок од гуње. дре-

њпне, г.тогиње и опоре оскоруше (алп не воћке). Већ са ситннм

прашком од шпшарке, храстове коре, орашка, слакова корена,

срчаника и с другим још јачим нашпм лековпма не треба брзатп.

72.

Где је уз проливање, чупања и грпже по утроби, најбоље

је лећи. Мпр и постељска топлота ублаже болове. Ако бо-

лесник нпје , у ватри, могу му се још на трбух метати сухп

тоџли облозп.

73.

За отварање пли чишћење довољна је гдекада п сама

хладна вода наштину. II сок од куханих, сувпх шљива, ружин

мед, горка со, сена, мана и уље од рпцина познати су лекови.

Ко је вешт, нека покуша кристир с мало уља и топле в«>де,

или сапун онако као што наше жене раде. Јачих лекова

треба се клонити.

74.

Где се покажт они знацп, што долазе уз болести желуца

м црева (види 67), па на њих још доће и јака ватруштина, т_\

ie бОлест озбиљнија.
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75.

Ако је троух особито под прстпма вредован и на-

пет, главно је да болесник мирнр лежи, и да се чува од јела,

Болове ублажују хладни облози.

76.

Кад је болесник у жестокој, сухој ватри, те изађе из

свести па бунца и скаче, ваља му главу облагати хладним

облозпма из воде пли са леда. Сухо, врело тело оолесниково

таре се мокри.м криама из воде, или из воде с мало ружина

сирћета (оцта), а jom је боље, завијати га у мокре чаршаве.

77.

На гдекоју иородиљу (бабпњачу) наиђе одмах ирвмх дана

после порођаја нека жастока огњуштина, а поред тога нека

немоћ и болови у трбуху (бабиња грознмца). Iакој болесници

ваља мира и неге као најтежем болеснику, а не повојнице и

посете.

78.

Болесној породиљи (бабињачи) најпреча је чистоћа, осо-

бито тела п постеље. Како од ње иде, ваља је често изапи-

рати, а по гдекада и изнутра. На вредован трбух мећу јој се

хладни облози, а за еве време болести треба је чувати одјела.

II то ваља пазити, да се не запече, н да често мокри.

79.

~Детиње“ (неки кажу: „прикојас", „грчеви“, „фрас“ и т. д.)

није болест за себе, него је само знак неких других промена.

80.

Чим се дете прикојаси, ваља му одмах на главу метати

хладне облоге, а на листове слачицу, рен или квасац, и држати

га у хладовини п на миру. Ако је запечено, ваља га отворити,

и то најбоље кристиром с уљем и млаком водом, или сапуном,

Ако пролива, ваља га чувати од јела, даватн мујухе од скроба,

воде с кухана иирмнџа (ориза), или воде с размућеним белан-

цетом, и облагати му трбушчмћ влажним криама.

81,

Коме стане мокраћа нека одмах тражи помоћи. Човек не

може дуго издржати а да не мокри. Да се не губи време до

праве иомоћи, ваља болесника посадити у топлу воду, или му

метати доле на трбух влажне, топле облоге (н. ир. у топлу

воду умочене па исцеђене крпе). На изменце с тиме пуштају

се са висине па на бедра болесникова т анкп млазеви хладне воде.
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Кад чељаде падне у несвест, ваља га - одмах положнтп.

раскопчати, и чпста му ваздуха довејавати. Добро је и то,

прскати га хладном водом, ti мећатп му под нос јачине да ми-

рише, н. пр, ружтшо или обпчно сирће. дим од нагорела рога

или перета и т. д.

83.

Болеснику од падавпце не помажу врачања п записи. II

то је болест као и друга, па ако је за лечење, излечиће је

само учен лекар. Ми морамо само пазити. да болеснпку не

буде што о наступу. Tpeoa га чувати, да се не угрува, да не

пане у ватру или у воду, да се у постељи, блату пли прашини

не угуши пт. д.

34.

Кога капља удари, треба му брзе помоћп. Болеснпк се

одмах распетља, а на главу му се мећу хладнп облози. Ако је

у лицу црвен или модар, може му се п крв пуститп. II то је

добро, трљати му тело, прпвијатп слачице на листове, и датп

му да се добро прочисти.

85.

Ни обамрло новороћенче не треба напустптп. Прво је,

да му се из уста пзвади бала и слуз, ако их пма. Одмах за

тим ваља га неколико пута нагло у впс дићп, па опет доле

спуститп а то је најбоље крај отворена прозора. Не помо-

гне ли ни то, ваља га трти, хладнпм прскати, перетом му ноз-

дре голнцати, нос му затиснути, па му у уста свој дах духатп,

на пзменце прса прптискпватп. Све се то чини, да дете почне

дисати.

86.

Дпсање може статп п одраслом. Има прилика, где човек

само обамре, па тек онда, ако му се не помогне, доиста и умре.

Тако мрже бпти код утопљенпка, загушених, задављених, обе-

шених и т. д. У такпм приликама је најглавније, да се што

пре дисање поврати.

87.

Стало дисање повраћа се на впше начпна. Најпросткји

и најлакши је овај. Ако се обамрлп не поврати на трљање.

прскање, дражење носа и ждрела, задахњивање, прптискивање

и отпуштање прсију пт. д., ваља га одмах положптп на

леђа, али с прсима и главом на више. Онај, што ради око

њега, стане му чело главе, ухватн му руке, дигне

их нагло на впше, и састави му их над теменом (од при-
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лике као да њи.ма хоће да тапше врх главе). Iако их држи

неколпко тренутака, па их онда опет полако спустп низ сла-

бпне. У томе спуштању притпсне му прса са стране, па онда

псто тако пзнова. То се чпнп сваког свог даха, и сваки пут

једнако. Главно је битп стрпен, п трудитн се ма по сахата и

впше. Гдекада толико треба да се обамрли поврати.

88.

Тако се од прилпке радп п са утопљеннком. Најпрече је,

не губити времена око беспослпца (окрећатп утопл.еннкатумбе,

трестп ra „да се вода слегне“, вешатп га стрмоглав о дрво п

т. д.), него одмах гледати, да се дпсање вратп. Прво је, да се

утопљенику из носа п уста повадн што.смета дисању н. пр.

песак, љпга, блато, водено бпље пт. д. Док једнн раде око

дисања, други га тару топлпм сухпм чаршавпма.

89.

Громом поражена ваља одмах свући, тртп, хладном водом

прскати и ракијом трљатп. Једрпма се пушта п крв, а најглав-

нпје је, да се врати дисање.

90.

Обешена илп угушена ваља одмах раздрепштп и на ваз-

дух изнетп. Ако је у лицу црвен плп модар, може му се и крв

пустити. Иначе се ради као пс друпга обамрлим.

91.

њ Смрзнута треба изнајпре сместпти на хладно место, тр-

љати га снегом или хладнпм влажним крпама, па тек кад се

мало почне кравпти, пренетп у топло. И њему је најпрече, да

се дисање повратп. Чпм се мало раскравпо, ваља га трљати

сухпм, врелим крпама, и даватп му топло впно.

92.

Рану од бесног пса најбоље је одмах ижећп.

93.

То исто ваља и кад упекне љута гуја. Болеснику се даје

јака ракија.
94.

Ко се сириџиком тровао, ваља му одмах дати 10 до 15

јаја, или подоста млека.

95.

Цећом или кречом отровану може се пбмоћи уљем (зеј-

тином), сирћетом (оцтом), млеком, сланом водом, и грумењем

од леда. На желудац се мећу хладни облози.
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II ко све ово зна, нека нппошто не држп да много зна,

п да може без лекара. То је тек прва помоћ за' крајњу нужду,

п само за случај, где нпкако нема лекара. Гдегоддшје то, нека

се неук не упушта у лечење.

97.

Да опет сељак у тој крајњој нуждп не гпне са свога не-

знања п са своје празновере, треба да научп бар најглавнпје.

То мало знања п бпстар разум упутпће га одмах на праве

путе, п пзбавптп од толпко беда.

„Авизан на пола екапулан."
(Иаро,гна посдоввда.)

БИРА СРЕЋНЕ ДАНЕ

Наш прпјатељ Марко Жарпћ

Тражп снаху на све стране,

Рад је спна да оженп

Алп бпра срећне дане.

Теча Раша нашао му

Добру цуру, добра рода,

Само што је подалеко

Око пола дана хода;

„Но сад Марко, у Уторак,

Рек’о тп је прпка Рада ;

Да на углед дете водпш,

Јер он тп се тада нада.“

Марко не хте у Уторак

Што несрећан то дан беше,

Већ одредп за Недељу,

Ал’ девојку ту узеше.

Хајд’ сад опет другу тражп.

И нађе се онде блпзу,

Сат, два, хода од њега је

И дуката пма нпзу.

Свп је хвале; лепа млада,

Добра, вредна, к’о дрен здрава;

Разборпта п честпта

Та светпња то је права.

II одоше з' Недељу

II деца се заволеше,

Посао се добро сврши

Те и прстен одмах беше.

Дошлп кућп : пламте пушке,

Та кућа је сва весела.

На пуцњаву, на певанку

Срикало се пола села.

Ту се једе,_ ту се ппје ;

Старо впно ватра сева.

Чика Марко весео је

Пгра с децом п попева.

Дај прангпју! Старац виче,

II прангпја часом ту је,

II момцп је добро пуне

На далеко одјекује.

Тако, тако! велп старац

На далеко нек’ се чује:

Када Жарпћ спна женп

II кад снаху прстенује.

П венчање свршпло се.

За прпчу је свадба бпла;

У срећан дан започета

А млада је свпма мпла.
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По венчању нпје прошло

Пет месецн п дан впше,

Ал’ честптзг младу ову

Неке муке сковитлише.

Скуппло се више жена

Па већају и лек траже,

Јадна млада узмучена

Не зна бољу да им каже..

II таман се баба Ђука

Мудра жена, сети шта је :

„Нагазпла“ вели она,

Па дај воду да обаје !

Крњево.

Док је баба там’ у кући

Воду жаром прекрстпла,

II млада се беше 'вамо

С’ боловпма раскрстпла.

срећан дан пспрошена

Па родпла срећно спна

Лепо, пуно невпнашде

Гледатп га је мплпна.

Чпка Марко. кад је чјш

Од муке је боловао;

Нпг' је срећне, нпт’ несрећне

дане, uiimc веровао ....

Поп Јова.

ТЕЛЕГРАФ

У Србијп има телеграфских штадпја државних, железнич-

ких и паробродских.
За депеше од 10 речи, рачунећи у томе и адресу и потпис

наплаћује се такса 50 пр. д., а npeico 10 речн за сваку речјош
5 пр. Депеша маља од 10 релп, равна је такси депеше од 10 речп.

Такса за одговор наплаћује се према броју речи, а ако је

само казапо да се одговор шгаћа, онда се 50 пр. дин. наплаћује.

ПOШ Т А

1. Пошта за писма. Носи обична и препоручена писма,

печатане списе, мустре од робе, новпне, естафете, допионе карте,

поштан. упутнице и службену прегшску државних надлештава.

2. Обично пиемо од 50 гр. тежино плаћа се 10 п. u то: за

Угарску; а за Аустрију 15 пр. Завећу тежину плаћа се на сва-

ких 15 грама још толико,

Тежина писма може битп пајвпше од 1 килограм

Првпоручена писма. За Србију довољно је једним печатом

на средиеи запечатити За препоруку (прост редепис) плаћа се

‘2O пр а за повратнп још 20 пр. Накнада од 23.50 динара даје
се за изгубљено препоручено пошиљање за Србију, а за ино-

странство днн. 50.

Дописнв карте sa Србију, просте коштају 5 пара, са пла-

ћеним
одговором 10 лара. За међународну радњу

плаћа се 1

дин. и 20
пара,

Упутнице исплаћују поште оаоме на кога су упућене. За

то се наплаћује до 25 дин, 40. пр. од 25. до 50 дин. 60 пр., од

50 до 100 дин. 80 пр., од 100 до 200 дин 1. дин. од 200 до 300

дин. 1.20 дин од 300 до 500 дии. 1.40 динар.
За телеграф. упутницу плаћа се још и такса за депешу.
3. Поштом за аманете отправлжјз' се пошиљања од вред-

ности новада, драгоцености, робе, књига и пошиљака са доплатом.

OOS> •>s*£>• <s-&i
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