
ГОДИНА VII.

Излазп Суботом.  
Цијена:

За ЦРИ У ГОРУ за годи- 
gy * *. 6. за по године ф. 3, 
аа четврт годпне Фор. 1 и 
50 новчића.

За АУСТРО УГАРСКУ
за годину ф. 6, за чо год. 
♦. 3, за четврт године ф. 
1 н 50 новчића.

Зд (ЈРБИЈУ за годпну 
*. 7 за друге земље ф 8.

На Цетињу, у Четвртак 8. Сентембра 1877. БРОЈ
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Претплата шиље се ј 
плаћеним пиемима неио 
средноадминнстрацијп >Тл 
Дрногорда« на Цвтиње, * 
може се и картом унут 
ннцом на пошту у Котор 
Дописи шиљу се уредниш 
хну. Рукописи сененраћају

Зз оглаее плаћа се ој 
р<>дн 5 новч. За огласв ве!н 
r нн дужв вријеме iiaike.

TEJE1PAM1I ..miPIIOrONU”.
ГДАВНИ КЊАЖЕВОКИ с т а н . 

Биљсће, б. Сеитембра: Јуче ваздан
б<»мбзрдовање Б 'Љ“ћа. Навм војска 
заузела четнри предље куле и заро- 
била љихове носаде. Даиас предаде 
се град и варош безуоловио. С гра- 
дом узета три тогм, 1000 товара ха- 
јниа и џ 'бане и миого другијех вој- 
нијех ствари. Низаму, као и у Ннк- 
шпћу, Кљаз великодуш но поклонио 
иушке. Осхавивши посаде, Кваз је с 
војском отишао на Крстац. Војска са 
оваквијсх сретнијгх н славиијех ус- 
лјеха аајодушевљенија. Силна киша и 
сјевер почнљу сметати.

НИКШИН, 5. Септембра: Посље 
јсдчодиевног бомбардовања наша вој- 
ска огвојила .јаку Форхицу Пресјеку 
у Дуги п заробнла посаду. У њој у- 
зела 22,000 ока тајина, 700 сандука 
џебине и мноштво другпјех војнички- 
јсх ствари. Сад креће војска на Ноз- 
дра и Злоступ, да са освојењем ове 
динје јаке Форхице са свнјем очисги 
и посједие Дугу.

бави Османа (Даклен је ироиао! 
Пр. Ур.)

ГОРЊИ СТУДЕН, 7. Сешембра: 
Бшбардовање опкољеие  Плијевне 
траје непрестано. 0  ч ај н и ч к и н н- 
падај  Ту ра ка  5. о. м. на утвр-  
ђ е if.a С в. Николе о д б и ј е н  за 
и о с в Р.

Кечкп „Кореопонденц-б1»ро“ јавл.п

ЦАРИГРАД, G. Септембра: Руси, 
којн бијаху заузели више шанчвва 
код Плијгвне, бнше из тијех шанчева 
изагнани, изгубивши 8000. Утврђену 
иозпцију Св. Ник »ле код Шнике узе- 
ше Турци (Доњи руски телеграм ка- 
же све нрохивно. Пр. Ур.)

ПОРАДИМ, пстога: Јуче проду- 
жено бомбардовање код Плпјевне. 
Турци одговарају слабо.

Ј10Н Д 0Н  истога даца: Ш а к и р -  
Ал и  О р к а н и ј а  узес заповијед над 
корпусом, који је одређеи, да и з-
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Кула Баја Пивљанина.
(Легенда из XVII-a вијека).
Спјевао Ј. Сундечић.

„Amor fa bello — persin Г avello“ .
A 1 e a r d o A 1 e a r d i.

(Продужење).
Гдје год paje врпсак стао:

Ту 6и Бајо притнцао. . . .
Ил’ кад год би турока снла,
С днвљим ордач уложила,
Да пакости Црној Гори,
Тој олободе сјајпој зорп,
Том огњншту плама света,
Том гробишту врага клета:
Зар би Баја горске виле 
Уланчити врсне биле,
Да он с четом брже боље 
He нохита на то пол.е,
Да уз браћу крв прол’јева,
Да душманим одољева,
Што Карадаг, као мали
Залогај би прогутали?*

II побожнп oejehajti 
Разгр’јевају срце Баји;
Јунак исто пламти жаром 
За огњнштем и олтаром:
Ка’ би — за дом живот дао,
Он б' и за крст псто пао. —

Блпз’ Невесињ чувен-града,
На Залому још и сада :
Џазшје се порушене

Ц е т и њ е ,  7. Септембра.
Досадањи неудашни ход и ре- 

зултати ратннјех предузећа наше 
браће if слјузннка како на јевропском 
тако и на азијатс-ком бојишту дали 
оу миого повида душманпма хришћа- 
нске свеге ствари, да знноеито клику- 
ју  и набацују се блатом како на во- 
јену способнист руеке царевине тако 
и иа ваљано|-т њезинпјех војсковођа 
и ђенерлла. Није се чудити душма- 
ннну, што у својоЈ бирби за опстанак 
лаћа се неноштенијех грестива л.;жи 
и клевете, но се је чудвти многијем 
искренијем преставницима и впосто- 
лима великог начела, за које се данас! 
на истЈку изме!)у цавилизације и вар- ј 
вирства баје бој на смрт и живот; ј 
чудити сеје , да су се лажч-маневрпма ј 
нашијех заједннчкијех протппнпка иу-1 
штили уздрматн у овојој тврдој вјери I 
у коначнн успјех н у Bt-леможну | 
снагу велике слаченске државе у ље- 
зииу даиашњем подузећу И ако је  
течајем досадањијех ратнијех догађаја 
б:!ло момеиата, у којпма су наше с 
нам 1 узраоле сање и очекивања пре- i 
трчила тешкпјех удараца, т о ! 
нам опет го недаје права, да сађемо | 
с пута хладног проматраљп и пестра- ; 
ственог истр 1Живања иравог стања 
ствари.

Ко у ствар пшто дубље завири, 
мора уви1)ети и призпати, да је свијсм 
досадаш :јем неудаћама рускога оруж- 
ја зачетак и извор не у унутр-инњо- 
сти руске војене или, као што не:.и 
буицају, полмтичне организације, не 
у способности рускнјех ђ.нерала и

Разаоуте внде ст’јене.
У старинп, join за бића 
Светог Саве Нсманића:
Хрпшћанска се црква шла 
На том мјесту поднзала;
Госпојинског у част дана,
Истим евецем освована. —
Али Турци небож’јаци 
У злу твјјди кремењаци:
Уекипјели гњевом звјерскпм,
Зан’јели ее пјанством вјерским. . . . 
Летурђија да ее чатп,
Да с’ велича бож’ја малп,
Да ее крсту поклон дава,
Да се Исус обожава:
На гвпхове очи, унш,
To им мело мир у дугаи. . . .
Ка’ што руља из окова 
Испуштенпх ђаволова 
Узбјесни се и помапш,
Па гдје навре: — ками! ками! . . . 
Тако руља грдних злица,
Онпх глуппх потурица,
Посукљала једног даиа,
Ка’ паклени рој сатана;
На цркву нп ону »ала,
Са земљом је поравнала;
Те џамију с мвнаретом 
На земл.ишту оном светом 
Саградила. . . .

Успомена,
Тог поганства печувена:
Нрелазила с оца к еину,
Са рођака на родбииу;
Па и Бајо за њу чуо 
JI ка’ огањ жнв’ плануо:
Те повео бојну чету,
Као мун.у на освету. —

војника, вего да су сво запријеке и 
превоне, што се пспрп'ечшие на пут 
рускијех војенијех предузећа у Азији 
и царочнто у Јевроии, систематичво 
дјело душманскијех руку великијех 
вањскпјех Фактора.

Освојење Ардахана, изтиснуће 
Муктар-пашине војске из сагннлужки- 
јех кл iiiau,a, хероизам бајазетоке по- 
саде. разорење толикијех турскијех 
оклопњача, прелазак Дунава и Бал- 
кана. освојење Никопоља и обрпна 
шииканског кланца; све су то одвише 
сјајна и величанетвена дјела, иего да 
би нач и на крај ума дошло, да и за 
час иосумњамо у нечувену храброст 
рускога оФнцира и војника те у ве- 
лике способносги рускијех вујековођа 
п ђенсрала. Ако је дакле Турсв« до 
данас збиља постигла на ратншту 
неке провизорис и негативпе успјех**, 
то нити је приписати у заслугу врлнна 
њезине војске и споедбноотн ђснерала, 
нитп је за то кудити руску војоку и 
њезиие војсковође: Узроци т>ме ле- 
же ван једие и ваи друге. Погрије- 
шка је тражпти у предвремену руске 
ратне акције. тражатп је у вривом 
схваћању руске дппломацаје, по ком 
je дуго била занешена том блудњом, 
да је рат навијестила ј едино тур- 
ској цареинии, и да je ову војнички 
н дипломацки нзолирала и осамнла. 
Руока дипломацнја без сумње је зна- 
ла м то, да ће и једнна заштигница 
турска, Инглешва оотати на цједплу, 
но није ни иосањала, да бн осамљена 
Инглешка изолпраиој и Јепр >пом о- 
суђеној Турској могла и даље оетати 
вијернајем помоћником н сајузником; 
руока дипломацпја прсзрела је снлу 
велеможае војске инглешкпјех штер- 
лина, која је турску војену снагу у- 
чинпла три пут јачом од one, за коју 
се Русија би аше спремпла. Руека ди- 
пломац: јп није вјеровала, да Турска 
има довољно војничког ммтеријала « 

ј"ј још сачо требаше инглешкијех 
новацч, иа да својом војсном гилом

Чим на Залом јупак дош.
He била му срећа лоша:
Разбјеглн се плахи Турцп;
А хајдуци — i:ao вуци;
На џампју иалетили,
Длан о длан се осветили,
Нит се турцим игда хтјело,
Да јој с праха дпгну чело;
Ка’ — кад скоро, (ако Бог-да!) 
Груне сва им царевина:
Од ње ће им претећ на вЈек 
Сама пуста гарсвииа. — —

*
Шенђер-везнр кивно зв’јере, 

Ископајник спасме вјере,
Задрт крвник Црној Гори,
Жудан да je у rap створи :
Па ћптапу Алкорану 
Нрисега се свом Султану,
Да lie иовсст бојму сиагу,
Да Ее удрит Карадагу;
До најмање сламке да ће 
To гиздаво гн’јездо срушит,
Да he тнће змајевиће
До н цнглог све подугаит. *—

Као што ее везир био 
Своме цару завјерпо:
Подигнуо силу грдну,
Кивну силу и злосрдну;
Све бпрана момка млада,
Прича велн: — сто хпљада. — 

Десет годин’ пријед него 
Седамнајети n’jeic је лего,
Гдје легоше сви остали,
ЈНто су дотлсн мииовалп;
ЈБето било : — кад се билн 
Они ждрали понавиЛи,
На клиеуре п тиморе 
Тврда гвозда Црне Го]>е,

спремл свијету онако нзжпађпћв, 
какво дожпвисмо п»<*ље плијевањеког 
догађаја. Тек код Плнјевне отворише 
се руској дипломацији очи, увидивши, 
да протп царевој војсци стоји у ду- 
шмангкијем редоиима турске војеке 
много веНа војсва ннглешкијех ила- 
ћеника и солдвта. Ту се рззумије, д i 
се је морало стати и до то доба чо- 
кчти, док се турска сила непрестигне 
бројном надмоћи. Посље плијевањск# 
неудаћб обустављено је извршење о- 
перационог руског плана до хо доба, 
док на бојиште нестигну ева потре- 
биха појвчаша,« до хог часа одређенп 
обранбено владаље. Овај нови при- 
временн војенн илаи руски уеијео je, 
да неможе сјајније: руска војска одо- 
љелн је јуначки свваем нападајим« 
турске надмоћне силе. која су два 
мјесеца очајнички понављлна. Што 
више, Руси неизгубише у хом обран- 
беном положају нихи једнога од вс- 
ликијех ycnjexa, шхо пх бијаху по- 
стигли за пријеие првашње оФеизив« 
н своје бројне недораслогхи.

Истина је, инглешкп милијонг 
лира омогућпли су Турској опех у- 
схројство двосхруке, хако назване, па- 
родне грде; ио у  оиомо часу, кад ве! 
н носљедљи војник руске царске гар- 
де схоји на десном бријегу Дунава 
почимљу U хурски гардисхи долијеха 
хи у цомоћ Срдар-екрему — али бс 
пушве н пауке.

К хоме пође Русији з» руком, д
се ослободе руке и њезинијсм при- 
родннјем еајузпицнма, као шхо су о- 
дрпјешене хурскијем алеахима; да сг 
на њезину схрану П'шхе Румунија 
Србмја п Грчиа, kio шхо на странв 
турској веГ) другу годину војује Ин 
глешка. II хако је сад дош >о ч с, \ 
коме може Русија, да са почетверо- 
схрученом шагом почме онђе, ђе је 
засхала 20. Јулија, да пређе из де- 
Фензиве у оФензиву и насхави извр- 
шење <-В( је првобихие рахне основе. 

Иехииа је, два мјесеца чекаша

Да подапс ооколове,
Златне утве да полове,
Да растеишу гњ’јездо вптјо 
На гребен.у голом енијто. —
И већ били попадалн 
По Кошћелам нзиад Р’јеке,
И спремат се даље стили 
Преко брда Вргијељке 
На Цетшве поље равно,
Дично вољс, поље елавно,
Горди понос сваком снну,
Сваком брату Славјанину. —

Два војводе, три сердара,
Пуни за дом, прела жара,
С триста друга — све кремена, 
Жива огн.а и пламена;
Соко Бајо еа својнјех 
Тридест змаја крилатијех,
Да Леонид није има 
Бољих међу Шпартанима,
Бранећ храбро своје миле,
Своје часне Термопиле:
Дочекали силу врашку,
Туреку силу оријашку 
На Врт’јел>ки. . . .

Од осванка,
До по жарка љетљег данка:
У засједу нати пали,
II свој сили кндисали. —
Турци јуре, напор множе:
Наши бнју, — боже, боже! . . .
Ни крочмт им крок не дају,
Her де.чона наиадају:
Озивљу се шаром пушком.
И хитрином својои мушком. —

(Свршвћ« ее).



бијаху тешка мора нл грудима сл вен- ј топова, потиомлган холикијем околнијет 
зког родољуба, но они, којима је у кУлама> а сам РаДи извншеног положаја 
рукама судбииа народа и држава, не- I tKopo неиристуаан .« у свој Херцеговини 
’ Ј Ј  v Јг m . ’ |наЈтвр1)и! Пао je Никшић, око кога се
могаху биги р) ковођени и ооазирати ; вијековвма пролијеваше хурска крв, а у 
ге на часовите п неирорачуљене по- новије доба умријеше 1)еладпн и Селим-

паша, Осман постаде робот, а Мукхар н 
Сулејман једва умакнуше. Наоје Никшић,

буде неодгов »рног пагриотизма: ратни 
ее ил тови неммјењају по ћудима и 
моментмнијем побудама нојединаца, 
)ни су светиња, на којој почнва cpelia 
1 несрећа нар >да. Заборавимо дакле 
;<ве тешке дане нсстриљивога чекашч, 
пожелимо борцима зи свету ствар с 
нови.ем даном и нову cpetiy, и нрати- 
мо их иобожном молитвом и иуном 
надом, да ће брз<» и сретно едавити 
иостигнуће узвишене цпјељи.

Херцеговац с хом одлучном намјером: 
да му ваља ила слободно као човјеку жи- 
вјехи, или славно као јунаку изгинути!

Божанствена ова затнсао и досто- 
јанству човјечијем н о слободи, загријала 
је на брзо патничку душу и невољно срце 
цпјеле иотиштене paje, тако, да већ нико 
на друго шта ни помишљао није, до на

Новинство о Црној Гори.
Пајнови ycnjex црногореког оружја, 

постигнути освојењем турскога града 
Никшнћа, изазвао јеодушевљено радован.е 
код свијех приЈатеља свете name ствари, 
и иобудио пшоге новине, да толг одушев- 
вељу даду израза и у самнјем уводнијем 
чланцима, те налазимо за нужно, да не- 
које од н»их своијем чигаоцима саоиштимо.

Иама вазда иекрена »Мовомевто пшее:
»И Никшић је пануо! ...................
Ствар по Турке заиста чудно-тужна! 
Ту скоро три паше, С у л е ј м а м ,  

Мехтед  и Али-Сајиб напада.ју од три 
отраве елавну кнежевииу са иреко шес-

беде.м варварсхва, који затвораше врата 1 то једвно: или се срамног u нееносног
јужној Херцеговипи и бијаше стрнјела, 
задјевепа у јуначке ирси Црне Горе. —
11ао је!

Турци, којн досад у Азији н Јевро- 
пи одољсваше РусиЈИ — ломе се о Црну 
Гору!

Слава Црногорцвма заиста је достој- 
на, да буде узвншена на крила оне славе, 
оинсана Внргилијем, која je »ногата хица 
земљу а главом се губила у облаке.«

ропехва ослободпхц илп славно и Јуначкн 
взгинутн!

II тако се одпочео крвави призор 
на истоку, на хом рајоком истоку, кији 
се данас сав у похоцнма проливеној крви 
љуцкој пуши!

Кад је прва варница из љутога мача 
муњевитога Херцеговца у одавно вгћ 
снремљено гориво, тога, по народе кобног 
да разнијем внтересвма јевроиског народа 
испреплетеиог источног питања искочило, 
слабо се ко на то обзирао, јер саможива 
и нечовјечна свјетина нешћеде у мржњи 

Нсликп народнн збор српскн у Ру- својој према Славенству ни да помисла 
ти одржан је 2. Сеитембра уз тногобројно i да ће та варница кадра бити великн ио-
учешће српског народа са свпјех крајева. 
Иреко 10.000 стекло се из сријемског 
ировинцијала и војнвчке крајиие, а и гос- 
тију је било тного из Бачке и Баната. 
Може се елободно казати, да је овај на- 
родни збор ио броју учестника и по мје 
хима, која су заступљена била, био — 
ошити велики ерпски мпхинг. Брзојавом 
поздрављена је осим тога народна скуи- 
штпиа ова са свијех крајева српскијех, 
па п најудаљенијих као што је Будва у 
Боки-Которској. Варош је сваколика била 
окићена срискијем тробојкама (које су ми-

Ict'CT хнљада војске, ирелазс јој границу I могред речено, денунциране као руоке
a насрћу на њезииу јуначку обрану; а у 
Цнриграду славе веК иобЈсде. Брзојав 
Султанов уз помоћ дебелијех грабежљн- 
Јаца турскијех ирихода труби на све 
.тране о »триумФалном шсгаљу«. — Зау 
iche Цетиња готово. Сабор, усг а вни  
■абор, скуиља се, да одрсдп цстињскога 
уверцрра; п он је у забуни због избора, 
ер, велн: Књагиња је иибјеглн; Књаз ее 
1змиче ; војска се црногорска распршила.

А кад Tasio, једног лијеиог дана 
^етиње јавља: На црногореком земљишту 
шти једнога Турчина веће, Сулејман, 
Иехмед и Али-Сајиб, сви у исти час до 
шге потучени, једва да нмају и толико 
фемена, да се прикуие у тврђавама на 
\а по ноћи умакну.

Посље тнјех тврдијех лекцпја нау- 
тш е цариградека господа бити нешто до- 
•јетљивијима: Ако рекнемо, номислише: 
‘')■ ч1 су потукли Црногорце, неће нам 

'иеровати; — хиљаду иуиа повто- 
>авалп и хиљаду нас иута у лажи ухвати- 
чо: Црногорци иротив нас могу ее поно 
•ити као непобједвлш 
:трате! ију

заставе). Пуцн.авом прангија н спирком 
народиијех njecaaia озиачило се у зака- 
зано вријеме, да ће се скупштина одпо- 
чотв. Народ ее слегао, да се јсдиа до три- 
бине на вашаришту за ту свечаност уз- 
дигнуте доспјети могло.

Кад ее сгишало, изагаао је др. Стево

жар произвести.
Што су се чете усташке већма }'м- 

ножавале и бездушном шучитељу своме 
очајннчки отпор давале, тијем је већма 
необуздани Турчин бијеснио и све што 
му је иод руку дошло, звјерски таманио, 
— немоћпе старце и ситиу нејач сјекао 
и убијао, зачету ђецу из атајчине утробе 
на ножу вадпо и жнву ђецу по самијеа1 
Hecpehmijeai родитељима CBonjeaia на раж- 
њу иећи дао, — и сааш су они чемерни 
свој живот спасли, који су за времена из 
несрећне отаубиие своје, голи нагн избјећи 
могли!

Кнежевине српске: Србија и Црна
Гора, немогавши већ даље ужасни ва- 
нај и вриску, те ни иетреблење једнокрв- 
не браће своје подносити, науашше давно 
већ зааипиљено ослобођење браће своје 
из ропства турског ожпвотворити, те зак- 
ључе сиоразумно и одлучпо, да очајннчкп

ДиаттриЈевић, као иресједник сазивног од- | борећој се браћи својој у помоћ иритеку 
бора, и предстаипо је топлвјем ријечима | и објавивши рат Турчину, уиусте се од-
важност овога збора nanpeaia paTinijeai 
догађајнма на иетоку и naiipeaia унутраш- 
ibiijeai одпошајнма, у овој монархији, који 
је говор од народа поираћен мјестиашчнн- 
jeai усклицнма одобравања. Одборски прес- 
једнпк позвао је при крају свога говора

важио у неједнаку борбу, у којој чудеса 
од јунаштва на видик нзниЈеше, и соколо- 
ви вазда дичне Црне Горе беспримјерни- 
јем јунаштвом својим цно свијет зади- 
више!

Бадава се је дипломација заузимала,
народну скупштнну, да избере себи прее- ј да грозном изгребљељу Хришћана и опу- 
једника скунштинског u предложио је за ; стошавању најљешиијех и најдивнијех про- 
то мјесто др а Јована Суботића, што је ! винција на пут стане, јер необуздан и Фа- 
екушнтина прнхватила са «живво», а за | натичан Турчин никакве на to cnijepajy- 
перовођу бн изабран Мплан Николајевић. | ће предлоге пршнити и усвојити нехшћеде.

Иредеједник скупчтте, заузев своЈе 
BijecTO, нзјави захвалноет на толиком од- 
лакован.у, што му је скупштина указала 
u позове Симу Кретића, члана одборског 

Иреокренимо | Да образложи и иоднесе предлог за од- 
луку.

И заиста се догодн, да no том me- ј Симо Крстић држао је посље тога 
оду би неки дан скован телеграм, укоме ов}' бесједу:
е |авља, ни мање ни више, него, »да су 
■е два црногорска одјелења, noliiio ncuo- 
najyhu се, код Никшпћа сукобнла. У том 
кестоком међусобнот боју са сввјем су 
•е сатрле једна и друга страна. Тадг

«Поштованн зборе!
Данашње ванредио, превећ важно и 

озбиљно доба искупило нас је на овај 
свечанп народни збор, јер држимо, да и-

швалпше аа међусобно сломнвше се твр- I мамо п1)аво; Да 11 ми» ка0 Bjepmi синови
* IX п  Н»Т /*ППЛ А П О  I i o i n o a i  1М 1П П  H . P U . V(оглавце, н — докоичаше пораз, примо- домовине и државе ове нашем шишљењу

(Свршиће се).

Јавши непрнјатеља, да се уклони!........ «!У погледу ријешења источнијех одношаја
- 1 израза дамо, и да ријеч рекнемо, у нади

да he ова патриотска рнјеч наша на шје- 
родавном тјесту нри опредјеливашу ирав- 
ца за управу дрзвавнога брода у овијем 
тешкијем и кобнијем приликама у обзир 
узета и уважена бити.

»Јадни Црногорцн,« вапијаше »Ве- 
1еција« (мљетачка лист) — »јадни Црно- 
■орци« нрихватише са крокодиљскијем еу- 
иша сви туркоФилски листовн. А данас, 
ко је овима остало н шало тозга у  гла- 
■■II, треба да прнзнаду, е еу туреки јунаци 
1едостижни лажови, — сви од ђенерала,

Д 0 II II С II.
КОТОР, 1. Септембра. — Обећање 

је дуг и ево me да се одужим. Пуна ша 
је врећа предтета, ама ћу гледати дашто 
краће опншем неђељу, како cam обећао 
чнтаоцита.

Дакле Мађари п другови ит нетогу 
никако вјеровати, да се такова шта може 
Турцима догодитн, када промиеле, да су 
Турци овај рат светим прогласила и што 
је внше Мухатедову заетаву развили. Me- 
ђутит док urn се Мухатед пробуди и на 
н>нх обазре, знате што раде? Видивши 
злу срећу своју, да им лнјепн снови не- 
стадоше, а красне наде изчезоше, трче у 
брзојавни уред. У ирви max промислнх: 
Гле ти њих, до јуче нашп најљући непри- 
јатељн, а данас, зар се покајали, хоћеда 
честптају јуначкој Црној Гори сјајну по- 
бједу. — Но се одтах преварих. Електрич- 
на њихова струја полетн прије у Беч, иа 
затијет у ПештЈ7. У Бечу налазн Андраша

такне, јер. н кути га Богот, да ее већ 
1 0’

Наступ овнјех тешкијех п кобнвјех 
оји лажи кују, од Султана и шинистара, | прилика иосљедица је самог пјжродног 
:оји их иротурују; од конзула, који их тока н развитка ствари наистоку!
»азашиљу; — на до каФанскијех полити ! Скоро пет вЈекова да се наврши, 
iapa, који нх одобравају: Цр н о г о р ц и  ' како једнокрвна браћа наша са другијем | Турска пропаде; а у Пешти налази Сито-
:у иобј едитељи!  ! хрншћанскијем народима у јевропској-Тур- нија, коте се тужи, да је у Котору она-

Р2во д ј е л а  садашњости,  у ј едно ' еко ј  царевини у тешком сннџиру епутана Ј сно стаље за Мађаре, него да опет ин-
а на ј с л а в н н ј е м  с п о т е н и т а  нај- највеће муке туче, н као безправна раја херпелира на угарском сабору. Но оста-
тариј ех  еискнј ех п ј е с а т а ,  ето ихјпоннжена до скота чемерне дане још че-

мерниЈа живота Tpajy:
За цијело io предуго вријеме од пет

насили и отитачини основаноЈ царешши 
нечувене зулуме, u таква звјерека наси

10 г о м ц и т а ;  али одважносхи више, ви- 
ие споеобности њнховн предци неимадо- 
ие, нихи их ерећа обаеу вншом славом.

Кад се безобразном лажи говорило:
Књаз Никола бјежн; Црна Гора освојс-
ia«, mu нијесто ип часа повјеровали, јер ) ља и недјела, која сваку мјеру затнслн- 
то знали, да би прво били похровани хи не могућега зла и нокора превазиђоше ! 
BU взвори, да би прво динатих однесао Турчпн незна за пошхење, незна за
• ваздух сва тјесха, и да би прво потрли . торал. Турчин незна за свехнњу! 
вв ехановници Црне Горе, него шхо би Јадна раја тораде своијем очима
е дали иобједнхн хијем охтичарскијем гледахи, ђе јој необуздана звијер љубе, 
[унежпта. I  сеје и невину ђечицу напастује и безча-

Кад друга хурска лаж навијесхи: схи, и ђе му свсхињу н.егопу скохекп 
Нмкшнћ је ослобођен«, мн не вјерова- скрнави, а о сигурности итања и жнвоха
mo; jep сто знали, с каквиЈем Јунашхвот 
^рногорци оиеједају хурску хврђаву; зна- 
н сто — данас тожемо казахн — , да 
ie Црногорци, који без обзпра на туке и 
фепоне, шхо нх итаде оно 1500 људи, 
iixo на своијст руката и плећима прспе- 
оше 4 хопа великог калвбара преко хо 
нкијех ropa ц кршева, — схвар брзо 
вршвти.

Даклен пао је Никшпћ, град хврдо 
зиданн, брањен са блнзо 30 великијех

ви»10 кукаље u плач, а иређито на ве 
сеље и сшијех.

Кохорскв Срби хај дан устали ранн- 
вјекева хрнјеше хришћански народа у хој јје изванредно вееели, а није нм се ни чу-

' дихи, када промислимо на узрок. Ha рие 
се куие и нешхо се договарају, али се 
немогу еложихн шхо he првје почехи, јер 
у силном усхићењу не виде друго но цр- 
ногорску засхаву, како се мвло лепрша 
на никшнћким бедетвма. Кохореки u во- 
јени главара упрли очи у свако њихово 
крехање, капа ит се на глави врхи, стели 
се, јер ако шхо учине боје се да непо- 
клизну, ако се нетакну боје се каквога 
чуда. Али ит другчије немогаше бихв, но 
свовјем очита гледахв, свовјем ушнта 
слушахв, шхо се око њих говори и чини. 
Ови Србв брзојаве сасхављаЈу и јавно 
нохпвсе купе, и хо хпхро да се шхо прије 
њихов глас чује код вихешког Књаза тале, 
алв за Турке велике Црне Горе. С друге 
схране ерпско пјевачко друштво »Јединсхво«

рајиног ни сиомена небјеше, хако 
да је сваки хритћаннн који је првн Тур- 
чнну у суерех дошао, ћеФа нишан крво- 
лочпога Турчина био!

Кад се луера тучеља превртвла, хе 
кад је небеса пролатајући јаук похиш- 
тене мученичке раје већ и самот богу
дохужво, просјенула је као туња зрака ' у исхи се час сакупвло u одлучвло да се

дввном залвјеву пјева и свпра; напокон 
да ее позову и још неколпко грађана. Све 
се хо у тало вретена приправи ц иозове, 
и на уречено вријете све бијаше на сво- 
јету тјесху, свак несхрпљиво чекаше да 
се укрца у лађу.

Бвјаше ноћ и хишнна завладала. 
Лађа лагано иде дивно раевјехљена, па у 
наоколо свјехлосх сипље. На једном се по- 
дигоше тилозвучнн гласови а жвце удрн- 
ше; неониеапи се склад разли по мирном 
залијеву, да је било мплвна слушнхв. На 
обали се силни народ схрпао, хе гледа и 
слуша. Неко се хоте радује, а неко, то 
се зна, једи се и иуца. Лађа окрену да- 
ље u с непрекиднијет пјевањет и свира- 
њем допире до иепод куће црногорског 
агенха г. Пехра Ратадановнћа на љехном 
сханвшху на Нелузвцв и ху заори црно- 
горска химна. Г. Ратадановић пријахно н 
весело дочека друшхво, које искрцавшн 
се, уђе у љегов схан. Шха ћеш виђехи? 
Но охворена софра је посхављена. Свак се 
свога тјесха прнхвахи и поче благовахц 
а када се поче шампања зглијевахи, усха- 
де пресједнвк др}гшхва »Јединсхва« и напи 
најприје у здравље црно1'орског пријахеља 
цара Фрање ЈосиФа I. Захијет у здравља 
цара ослободлхеља упвехеног народа 
Александра, a хрећа се здравица подиже 
Књазу Николи I. опоте тужу, у кога су 
одавно Срби очи упрлп и од љега очеки- 
вали оно шхо су и срехно дочекали,оном 
сунцу, шхо је одавна угљехени српскн 
народ чекао да на исхоку слободе сине; 
оном вихезу, који је нером и утот увјек 
радио и данас ради за ослобођење нашега 
народа. Уз сваку се напихницу и дохична 
хнтна испјева и урнебесни се »жнвво« 
подизао. Насгадоше пак друге напихнице 
у здравље onnjex, који су се јуначки на 
бојнот пољу указалв н у славу онијех, 
којв су живох свој дали за крсх чаенв и 
слободу злахну. Из средине овога веселог 
друшгва иолеки и један брзојав РБеговоЈ 
Свјехлосхи впхешкот Књазу Никохн I.

Вријете је већ било да се ово дру- 
штво дигне и у Кохор се врахи. Бијаше 
већ ионоКи тинуло.

Имао би још нешхо рећи о нашпјем 
прохивницита у иогледу ове свечаносхи, 
али осхављат за други пух.

Честитке усљед освојења Иикшића:
Њ е г о в о ј  С в ј е х л о с х и  

КЊАЗУ НИКОЛИ I.
Освојењет града Никшића, свладао 

си и оборио схарога крвиика црногорског; 
схекао си пред свијехот нову славз7, вазда 
нобједоио&тм оружју пајхрнбријех ратт- 
ка гњијезда соколовог.

Радују се хоте браћа Срби Приморци, 
хе вееељем срца наслађују, а чесхихком 
овом исказују своје брацко саучешће.

Свијехлн Књаже! Срећни војсковођо! 
Тврда храбросх тишица црногорскијех нод 
твоијем тудријем зановједнишхвот, порази 
Турке на Вучијем Долу; нохуче и ишће- 
ра Сулејтан-пашу, освоји Никшић.

Сила божпја нека хи и у напријед пота- 
же; срећа владике Данила и књаза Да- 
нила нека Те прахи; срехале Те још и 
дивније побједе, да довршиш шхо си за- 
почео; да поведеш Српсхво куд си нау- 
мио: »Онамо, онато, за брда она«, по бла- 
городно започехој тисли, коју си насљедио 
од своијех врлијех н])едака.

Живјела Ваша Свјехлосх са насљед- 
ником Књазот Данилом н цијелијет ви- 
хешкијет дотот Пехровпћа! Живјела хра- 
бра неуторна војека црногорска!

Прохо Миџор, Филимон Франићевнћ, 
ђуро Маџаревић, Г)уро Маркпћевић, ђуро 
Зеновић, ђуро Бореха, Јоакит Пзда, Јоко 
Љубиша, Тото Новаковић, Фнлиа Срзен- 
хић, Михар РаФанловић, Тодор Субохић, 
Шпиро Замбелић.

ДОБРОВОЛ^НИ НРИЛОЗИ ЗА РАЊЕНЕ 
ЦРНОГОРЦЕ.

Из Ч еш ке притило је уреднишхво 
даље сљедеће прилоге за р а ње н е  Цр- 
ног орце :
Админисхрација »Полихик«;

пистом од 29. Авгусга 250 ф . —•
» » 31. » 250 » —

божанехвене евјехлосхи кроз душу туче 
ничке раје, хе у узвшпеном заносу скочи 
на ноге еа мачет у руцн огљевихи јунак

xaj дан прослави, нанте да се на вечер 
изађе са своијем оркесхрот ц са своијет 
нјевачита и да у расвјехљеној лађи по

Свега 500 ф . —  
Г.Васнљ Брахељ скупље-

но у Броду на Сави . ф . 73 —
У исказу 48. бр. »Гласа 

Црногорца»..................... 2274 ф . п 90 н.

Скуиа 2847 ф . и 90 н. 
која је своха предана к. ц. управи држав-
не благајне.

— Осим хога скуцило је у исху ци- 
јељ уреднпшхво ческог лисха »Нокрока« 
до 11. Јулија 4931 ф . 98. новч., која је 

ј своха послана г. ашхрополиху Илариону,  
! као предсједнику овђ. подпоа1агахељног 
| одбора.

Плеашнихнјет даровницима лијепа хвала 
1 н признање.

Уредник и издавал&ц СТЕВО ЧУТУ1 'II државној штамнарпји.


