
ГОДИНА XII. На Цетињу, у Недјељу 16. Јануара 1S83. ЕРОЈ 3.
И з л а з п  П е д ј е љ о м .  

Цнјена:
.3» ЦРНУ ГОРУ к АУ- 

СТРО УГАРСКУ (с Г.ОС- 
Г10М н ХЕРЦЕГОВИНОМ) 
на годину 6 на no год. 
3 на четврт године 1 * .  
н 50 новчића.

За све остале земље у 
•Л-ВРОПИ. и АМЕРИЦН: на 
год1иу /0  Франака, на по 
годнт 10 4-ранака, на чет- 
врг годиие 5 Франнка. ЈПСТ 3 \ II 0 .1 П Т II К 7 I! КЊПЖЕВПО <ГТ.

Цргттата шал>е се т 
плнћвпши пмемимн неп«- 
с ре д но а дк п и и страциј п » Г . 
Цриогорц.ч« на Цетнњв, *  
иоЖР се н картом упу • 
нпцом на пошту у К-.ор. 
Дописи гаиљу свлрвДниЈи- 
тву. Рукопиев.*, невраћају.

јн огласв плаћа ов <*Д 
Г»‘дн 5 новч. За огласв ве1>« 
и на дуж<* вријеме мхи>«.

Д Е Т И Љ Е , 15. Јапуара.
У прошлои броју овога лпета 

повукли смо иекодико главипјех по- 
тезп иа нрограму радн.е која кред- 
стоји нашој владп у овој мовој годи- 
Ш1 у коју смо већ уљсгли.

По тијем главнијем потезима мо- 
гла би се познати само основпа мп- 
сао која служ.ч за темел. упутрапш.ој 
и спол.ашњо; политицп Црне Горе.

Ако ј.емо пак изближе да посма- 
грамо питања којих смо се ту само 
дотакли, ако ћемо да пспушшо коп- 
кретнпм садржајсм слнтгу којој смо 
дали само главне осповне црте, онда 
бисмо имали иред собом задатак да 
i;ojy впше н нодробнијс прозборимо о 
начелима » нрчктичпим иутовима ко- 
јмма ходи влада Љеговог Впсочанства 
Књаза у својој спољашљој п уну- 
трашњој полптшш.

Мп се иснрсд тога задатка пе 
уклаљамо.

Сиохашња политика Црне Горе 
етрого је прописапа самим воложајем 
љенвм н оннјсм цијел.пма за којпјема 
ова држава мора тежпти већ нз са- 
мијех разлога којм леже у љспом по- 
спшву и оистаику.

Црна је Гора држава малепа н 
Јртромашна, а иостављеиа ио сриједи 
'ме!;у пслшшм н моћиим државама. He

< оипјема с којпјема су »нтсресп Ц||| 
; е Гор • било по сродиости крви i 

о no сусједству геограФ-Ј 
■ if мап.е скопчани 

цдиО је Д_ i 1'ора ушла у 
1 ,<:рат jeupoiicicnjex држава, ми вп- 
I.3MO да јс влада паша заузела у спо- 

л.аипвој политицп једну линпју држа- 
п,а, којч савршено одговара наведе- 
иијсм пачелнма, н да се те лииије, 
прп спем разновпдном таласашу свјет- 
еке нолитике, савјеено п лојално при- 
држава.

Од то днба Јсвропа је била ио- 
тресана разпијема догађајима. Ти до- 
гађаји пронзвели су разие струје, ко- 
је cv таласе свјетске полптшсе допо- 
спдс. и до вашпјех црипјех стјепа. Од 
тијех таласа бпвала је и Дрна Гора 
прилпчно запљускивапа, но влада љена 
вазда сс строго и савјеспо држала 
заузетог иолитпчког нравца, n to ioj 
је миого помогло, да су ее опи таласи 
одбиди од Дрие Горе.

Чпрстииа и сталпост у том др- 
жаљу владе наше иарочпто је бпла у 

:п: ом искушењу прошле годпне. Ио- 
-о ма шта се догађадо 

п. нашпм граннцама 
стране. To гпто се 

,лло би у пајвише 
владу у свијету, 

!.ч»д равпијем околно- 
•' ее тамо иролијевала 

ч »1Стога састава и исте To
re Kiio и наша, на је симиатнчпо 

рзала паше жпвце и сплно куцала 
па вратима иашега ерца. Народ наш, 
можда внше но икоји други у свијс- 
ту, у такијем нрпликама располоисев 
је  вазда да нде за онијем што му ср- 
це каже. Али на влади цриогорској 
ејеђаше тада као и дапае иамет, која 
заиовпједа, да срце понекад вал,а и 
стегпутн, када то захтјевају пнтерееи 
цијелога бића, интересп опстанка.

Ако нкад, то је у мннулој годп- 
ни алада црногорека посвједочпла, да 
се и у најтежпм треиутцпма умије о- 
држатк па висшш евога положаја, н 
да је с лшшје држаља, коју јој иро- 
пнеују ннтереси Црие Горе н свега

оиога што је с Цриом Гором везапо, 
нс могу скрепути ни сопстпспп при 
родни оејећајп ии неоправдаиа преба- 
цивања са етране.

Овин држањем својпм стекла је 
влада наша право, да јој свијег при- 
лна, да је једиа влада меНупародпога 
реда, која иази да рдржн у сагласпо- 
стп пнтсресе земл.е са ЗаХТЈСБПма који 
се могу с разлогом иоставжатп на сва- 
ку владу у међународном eaoopahajy, 
савјесну нзвршптељку ирпмл,енијех об- 
веза, и по томе да је п Црпа Гора 
стекла право па признање за достој- 
нога члана јевронскијех држава.

To ираво и ирнзпато је Црпој 
Гори иа мјеродавиим мјестима и сву- 
куд, гдје сс држаље једпе владе не 
оцјеп.ује ио улнчким гласовпма и ио 
иартајским гледиштпма, пего по Јизалној 
вриједвости њспога рада. Ми можемо 
тијем иотиупо задовол.пи бити, не об- 
знрућн се па пребацпвања оннјех, код 
којнх је  пребацивање Црној Горп у 
систему ушло јер су вазда били про- 
тмвпицп њсни, а ни онпјех којп нз 
добро несхваћенмјех ннтерсса п до- 
бро пеопјењемог општег положаја ви- 
ше желе него игго ее може и у ие- 
вријеме желе опо чему вал>а мпрпо и 
стрн.впво сачекатп вријемс.

Но било ово држаље владе name 
прпзиато илп не, опо јејсдипо корек- 
тно п вал.а да остане ирп данашљмм 
околноетима и за у будуће иетакпуто. 
Бар за сад нема пшсаквога разлога 
да ее ишта мпјења у тјм држању 
Положај Црне r oi>e, какав ) ст^опеа 
нза берлиискога кон.реса, н данае ie 
исти; мнтерссп Црне Горе ппјссу се 
ни дапае ии у чем измијенилп.

Из тн;ех прсмиса изхазп п логич- 
на пошљсдица, да цриогорска сио- 
л,ашња политика има остати на истој 
лнннји и у овој годшш п еве дотле 
док не бп какви год спожашњп дога- 
ђаји настуиилн који би захтијевали 
да се опа мпјеља.

Ми смо иуио благодарпи влади 
нашој, што је тако савјеспо пазпла у 
мииулој години иа малепи броднћ mi
me државе. Ми смо тијсм сачувани 
од спо.Ђашљијех заплета, којпма бп се 
join више ослабта наша ратовпма пз- 
мучепа држава. Нама је тпјем очуван 
мпр, који је толнко потребан иашем 
пзнуреном народу. Дрној Гори је тп- 
јем одржано добро пријате.вство ве- 
лпкијсх сила, а иарочито њепнјсх' ве- 
лпких ирпјате.ва у свпјету и моћии- 
јех еусједа у близиии.

Увјерени смо. да Ке се нод му- 
дрпм руковођењем те политике и у 
идућој годинп Црпој Горн одржати 
мир и добро сусједство е добријем 
сусједима.

Што ее нпје могло ураднти у ио 
хета, кад гора бјеше одјевема лиетом 
а земл.ица травом и цвпјетом, то пз- 
гледа као да ће ее довршити у ио 
зиме, посред леда и спијега којп јс 
завладао спуд у Јевроим, на у напшм 
илашшскпм предјелнма.

Комисије за утврђен>е нашијех 
гранпца према Турекој па неточпој 
и југо-нсточној странн всћ су пеколп- 
ко пута до сад пзлазпле на свој ио- 
сао, ио нигда инјссу бнле срсћне да 
ra it доврше. Једап нут је тобож 
сметалазима, други пут Арбанаси и т. д.

Овога нута чини се као да не he 
сметати ни зима нн Арбанаси Тако 
вам се бар јавва пз оиијех крајева,

да иосао пде врло добро од руке, да 
је једап дио веК готов и да he се и 
остнло, ако нође овако као до сад, 
CpchllO ДОВриШТИ.

Гранпца наша с ове страпе ска- 
дарскога блата, у Крајшш, bcIi је  у- 
твпђепа. гГо је учињено у најбохем 
поретг;у. Коммсвја наша и турска ]ui- 
дпле еу евој иосао н нико им у том 
иије сметао. Војека наша н турска 
стојале еу с обје стране мпрно, слу- 
жећи за безбједност комиепјама које 
су свој иосао радиле. Ниједан фишск 
није нзбачеи ни е једне страпе.

Чему се нма ирииисати тај тако 
повол.ан нсход ове ексиедицпје ?

Ничему другом иего доброј вол.и 
и лојалиом поступку од стране Турске.

Да је  тога бмло до сада у ље, 
наша граница према Турској давно 
On била утврђена и обпљежена, те пе 
бмемо join неколико годипа иза бер* 
линснога конгреса стојали разгра^еип 
еа те стране. Сва гатаља о некпм 
тобожљим Арбаваспма, који he сс бо- 
рпгн до нотоње капи крви а пе he 
допустпти Црногорцпма ипједпс неди 
од „свогаи зем.мппта. сва причања 
о пекаквој страховптој ..арбапапшој 
лпзи“ које ее и сама влада турепа 
боји јер је  у статву да узбунп и на 
ноге иодигпе спу Арбанију, —  еве јс 
то гола лакрдија, која се лпјено прп- 
мала, штампала и увелпчавала \ лн- 
стовпма бсчкзм и пештнисгснм. no no- 
ја није могла вриједпти ни пребпјеие 
чаре код опијех којн су право етање 
‘твари иа овпјем крајевима добро но- 

, павалп.

Овпјема вазда јс јасио бпло да 
пограппчни спор изме!)у иас и Тур- 
еке само за то постојп, игго Турека 
у том налази неке своје лажне рачу- 
ие или можда join више због тога што 
слуша своје савјетодавце којн јој из 
својпх разлога и рачуна такове савје- 
те дају. Torn спора пестало бп опај 
час, чпм бп Турскн дошла до упиђе- 
и.а, да јој иптересп палажу да ее до- 
бро иази с Црном Гором, и чим бп 
ирема томе у пптању ограппчења и.з- 
ме!>у me п Црне Горе заузела отворено, 
лојалпо II коректно држаље.

Тако је  Турска оиога иута ио- 
ступпла it впдпмо да је на мнру ри- 
јешено једно нитаљс које се тако ду- 
го потеже и које је  без невол.е m in
im страх задавало. Истмпа, и опога 
путабилојс миогозбора у аустро-угар- 
скпм лпстовпма о Арбаиасмма, арба- 
нашкој лизи н т. д., но у еЗмој ства- 
ри нпједна од тијех отрахота ие ио- 
молп овом прплпком пп бијела зуба 
него се све свршп лнјепо и правилно.

Гдје еу бплп тп А])банаси, ге не 
xohe да усту::е Црпој Гори ннједпе 
педп од _свога“ зсмл.шнта ?

Гдје је  била та арбапашка лига, 
од које BOit да дркти п сам султап у 
Стамболу?

Арбапасп еу лпјемо остали дома 
за својом тезгом пли за својим бравн- 
ма, јер их Турска нпје требала. А да 
их је требала, онда бп ее опст поја- 
вило оно што се и до сад вазда по- 
јавл,ивало, иа би и опет било много 360- 
pa о Арбаиасима, арбавашкој лизи 
11 т. д.

II ако подоцкак и иза д>тог 
став.гаша на пробу етрпјел,ивоетп пр- 
погореке, ми се ипак радујсмо што је 
плада турска напустила своју доја- 
кошњу иолитпку марпФета и што је 
пзшнла иа сусријет Цриој Горп ло- 
jpwiuiiM држањем v једном пцт«»« •

ријешити паје се још давно могло 
тај пачип.

Још шппе Iicmo се радовати, ai:o 
прпмјетпмо, да ово држаље пије са.мо 
пријелазпо н да ее нс одиоеи само па 
•_во пнтаље о коме је ријеч, пего да 
опо озпачава темељитп обрт у пјело- 
куиној иолитпци турској ирема Црпој 
Горп, обрт којим бп ее ишло па то 
да се између Црне Горе м Турске 
успоставс одиошајп тјешњега енора- 
зума н дебл,ег прпјате.вства иего што 
је до еад било.

Мп бисмо ее томе радовалн за то, 
што налазимо, да one двпје држАвс, т. ј. 
Црна Гора и Турска, колико су се 
до сад међу собом крвиле и гложиле, 
пемају у будућпостп мпого тачака у 
којима би им се иитересн иепријател,- 
ски сударали, а све прплпке у свпје- 
ту п догађајп којп могу паетупптп п 
који по евој вјероватпоети пе he да 
тн иа себе дуго чекати упућују их па 
споразум II добро слагатс. Оеим тога, 
сусједетво само собом ствара толикс 
прилпке за узајампу пажту, за удс- 
1паван>е економпих и иромстиих окол- 
иостп на обострапу корист.

Турски државпицп хвзле ес у сви- 
јету да еу мпого мудрп, па нпје могу- 
he да бп се њпховој мудрости могло 
отетп овако елементарио јаспо схвага- 
н.е интереса шпхове д]>жппс. Истина, 
Црна је Го]>а мала држава, по да у 
пзвјесшш ирилипама оиа умије бптп u 
ирплимно велика, то су баш исти Тур- 
цп Moran до сад иекусиш бол.е no ико 
други у спнјету. А што према том 
искуству не ноетупзју, љпхоза кп" 
впца и —  љпхова шгета.

Ако су сад оГрнули, п>1 
бити заелуга а и корпет не

Да ли еу и;;к запета оГ 
to пе еамо нрпјелазпо n тр( 
го п цпјелом својом ио.штн'
Црно* Горп. to Iicmo имат 
npiT.inuy да видпмо. Компе 
ј •дан —  можда лакши дпо 
ела свршпла. Остаје јој јоп
—  можда тежи. Сада вал,;
II обиљежити гранпцу с ои\ 
блата. т. ј. према Зети.

BiujehcMo xohe лп овдје сметати
—  Арбаиасп пли можда екијсг. Ако 
буде сметало једно или друго илп ма 
што треће илп десето, опда Iicmo опет 
знатп колпио је часова куцпуло на 
портп.

У листовима страним читамо како 
су црногорски мпнистри Р а д о н п h, II л а- 
м е н а ц  и Ц е р о в и ћ  подпијели оставке, 
јер не могу да се еложе у ииијссним mn :i- 
њима са новим министром унутрашњих 
дјела r. В. И о ж о м  II е т  р о п и I, с м.

Вијсст опа, као и еве друге које св 
с њ»м у свсзу доводе, измшпхена је  са
с»ијем.

М а н и Ф е с т  п р и и ц а  Н а п о л е о н а .
4. Јапуара у јутро Паризлпје еу се 

не мало зачудили кад еу вилјели по ћош- 
ковпма од улица ирилијепл.ен маниФест 
принца Наиолеопа, штамшш пп ирноној 
картн. Полвција репуОликашка одмах се 
иожурила да тај мпннфсст здсре, но имак 
су оетали по улицама вомати од разОуца- 
не карте. У исто доОа изишао је и ли> г 
„Ф игароа, к«ји је  гај маниФеет у цијело- 
сти донио на чслу свомс. М ани*ест гласи 
овако :

Мо ј п м еу гр ађ ан и м а!
Фраицеска јеша. Неки од опијсх ко- 

ји пате мичу се, великој всћнни народа 
туа:и се. 1)ез вјсре у  еадашњост она као 
да очекује ОудуКпост, коју јо ј може допн- 
јсти спмп мушка одиажност. Изврпша власт 
ослаОљена је, весносоГша и lieMohiia. Ко- 
море нсмају ни уираие ви вол,е. П артаја 
која иа влади стојн нс марн за своја еоц.



)о нсттлсмспкггс страстп. Нарламснат је до ј 
Оескрајиости раецијспап, рсакциомари, у- 
?, јсроњаца, радикалци мијенају се на из- 
ујепцс у владп. Сви су иасјели. Пама је 
објећана рснублика која ћс залијечиги na
me pane и дочијсти реФорме. Каки еу вас 
i розио иреварили ! 1>и видит«, да ее у нс- 
л^естапијем кризама пшазе и главар др- 
жавс ц н»егонн мшшстри и коморе. Сада 
пмамо ичтцуко пскуеп.о о парламептарној 
ренубдици, jv}. ip већ дваиаеет годипл na
no опа траје. Ви иедате гпнгаквс пладе. Зло 
лсжи у уетаву, који гганл>а земљу под влает 
од осам етотипа сслатора и поелапика. 
Доста је гријошсно у оо.тоети. Нашто 
те грсхове погоршапш мјеето да се лз 
!!>и\ поука узима ? Појека, темел» name ве- 
личине и наше безбједиоети, иредита је  
спмовол>и непозваних л»уди. Нма bcL де- 
сет година како брбл>ају о прсуетројству 
н,еном, па иза толнког пипата које вој- 
иички iyx убија још нијссу пи дитле до- 
пми да издалу д >бар закон за рекрутади- 
ју. Унрава је нзгубила сав евој кредит. 
Чиновници еу робовп најјадпијих изборпих 
интереса. To се H i З'в унрарљати зе- 
м.вом, када сс оиа исиеава. Судије су из- 
губиле св<»ју спмоеталност. Флнанцвје су 
нам протраКсне. Пореза. и тако тешка 
и неираиично разрезаиа, куии се начипом 
који је иротиваи сваком паиретку. Доиста 
лакше је зајмозе чинити нсго рсФормс у- 
водитн. Издавања «е мкоже без разлога. 
Занемарују ес први услови јавнога крсди- 
та. Сво редове народа полала је ажиота- 
жа која ее само за то пе казни, што има 
своје ортакс међу високијем личпостима. 
Дуг је тако нараетао, да ћс нам кредит 
Н.1СТИ при првом удару. Крај свегтогш то 
< чаваља огромиа, још пикако пе може 
'• /џет да се доведе у равнотежу. Вјера 
није заштићсна, јер је без обраис остав- 
љеиа наппдима кивног безбоштва. А ншпта 
ннје лакшс бранити иего тај високп инте- 
рое свакогл образованог друштва, благо- 
даре-hii .<• ;алној примјснн конкордата, кији 
би пам јодлни могао обезбједитп црквсми мир. 
Цоричу се еоцијална нптаља, која суза иашу 
дсмокрпцију жипотпа иитања и којима би 
сс морало на to nhn, да ес према поли- 
тичиој једианоети u терети јашш бољо 
нодијеле у кориет мпогобројнијо а сиро- 
мамишјс класе народа. lie хоће пи проу- 
чавањем тпј«*ч митања да сс запимају. A 
mu у тијем гварма. које уираво наваљују 
на нае, и м»мо у нптраг мјеето у  напријед. 
llama тјтжипа т»ернула јс тијем, што су 
папуштенн уговори од 1800 којијсма има- 
мо л.а благода))ИМО за ишие благостање, 
ч е еу абог Т(>га жртвовани интереси и по- 
трошача и трг«>вачког свијета. Наша 
е u о љ и а [\ о л м т и к а пе држл ријечи 

елабнјима. У Туиису она стоји у 
прнватис еиекулације, јср нам Ту- 

пча не допоси а скуно нас је етао. 
ру она је кукавнчка и везана, 
у ту инте])ОСи Францееки велики. 
ие може дапас Оез великога бола 

по иностраиству. Францссаа, 
п велпка, даиас је без пријатеља 

да. И опи који су јој били нај- 
>њени данас су спрам ље рав- 

го боли шпис пего неприја- 
: а ипак јака Францсска пмала 

1Јеето у евијету. Ми ћсмо то 
шјету еамо опда на ново зау- 
ее ианутра нодигнсмо. Ми смо 

. само за то, што емо напусти- 
и народпога суверенства. Докло

год плрод не проговори, Фраицеска се не 
lie иодики.

Као иашљоднпк Нанолеопа I. и На- 
полеона III. ја сам још једшш лсиви чо* 
вјск еа именом око i;o а је окупљеио седам

милиона и трпста хиљада глаеова. Од ка- 
ко је  умр‘о син царев, ја сам мучао о ци- 
јелој •политици. Нијесам хтио еметати да 
(» уди кекуетвом науче намети. те еам 
че: о сиужден, да мм догађаји опет доз- 
вол прозборитд, Што еам мучао, то је 
би< 'лмо п.гтриотскн плраз страхоионгго- 
ваља j.- уе имам ла мнр земље. Мене су 
еистема гично опорочавали у свему: у мо- 
јем држању, у мојпм мислима и назорима. 
Мучећи ја еам презрсњем одговарао они- 
1сма који су пастојавали да синове про- 
гпв оца подбуне. Јадна и залудна усиља- 
ваља ! Ја еам ирннуђен био заповједити 
младијема ерцима да ее уздрже и да муче. 
Хтио сам да еам стојим на еупрот евојим 
иротшшицима. Моји синовн још пе знају 
3 1 политику. У реду је ирпро.хном да је 
њихопо мјеето иза мене и они ће оетати 
вјерни нравом наполеоновек(»м предању. 
Зборило се о одстуиању ; али од тога не 
ће бити пишта. К«) има више дужности 
него нрава, тај кад даде оставку изневје- 
рио је злетаву. Тако могу ноетупитн они 
иркнч ик који држе да имају нека права 
која i оје над вољ« 'Ј плрода. Наполоо* 
новци, изапраннци и слуге народа К® мсгу 
тако поступаји. Два нлчела дијеле евиЈе  ̂ : 
јсдно кпје допушта да поегоје иека ирава 
над вод>ом иарода, u друго које казује да 
нема нрава ако иије у еуверепој вољи на- 
рода. Ја шлитујем one земље гдје ее та 
два начела елажу. У Францеској пијетако. 
Застуиници :-рошлосчч! одбпјају се одлучно. 
Ту нема еумњс! С прмсталпцама бцјеле 
заставе, једикога зпамеља куКе бурбонске, 
не може бити норавпања. Међу онијема 
пак, којн се дрл:е нлчела пароднога еуве- 
ренства, није нротпвност толпка дк ие би 
могло бити ногодбе. Налолеоновци xohe 
неиосредио еуверенство народа. Ту науку 
напустнли еу многи републикаици, нроето 
из етрлха од народпога глаеања. Ја пе за- 
етупл. пикакну партају, него еамо ствар 
и нлч ло. Стпар опл није еамо моја пего 
свијех. Начело ов» еадржи у еебм нраво 
народа. да еам есби бира сиоју главу. Ко 
то нраво иојјмчс, тај хоће да иогуби на- 
родно сувереиетво. Велнка једна демокра- 
ција, као што је наппг, ие молге остати за 
дуго бсз ауторитета. To осјећање живи у 
на})0ду. To је иарод паш поевједочио гла- 
еањсм својим осам иута : 1800, 1802, 180-1, 
1815, 1848, 1851, 1852 и 1870. Францези, 
ејетитс се оие ријечи Наполеона I . :

Што год се чини бсз иарода, лнје 
законито.

Н а н о л е о н.“
Па овом маипФсету јждио је принац 

Наиолеон већ од иеког времепа. Много му 
је  у том иомагао Емпло Оливје. Кад је 
Гамбета умр-о, Жером Наполеон ематрао 
јс да је то аајбоља згода да са еву лм 
маниФеетом па сриједу imahe. Ha iy ц;* -.b 
све је био удссио тако лијсно, да мачи- 
фсст у ието доба изи]>е ие еамо у НлризЈг, 
него и у евјема општипдма Францескијема 
и да се још и у листивима башка протури 
на све етране. У бон; партовачкпм круго- 
вима, гдје ее надају великом успјеху од 
тог маииФеета. увјеравају, да ее припац 
Нанолеон напријед осигурао нотиором кра- 
ља Умберта и краља АлФоиеа, па још и 
то хоће да »нају да ии елма Њемачка пе 
би била противна усностављењу Наиолео- 
новнКа, барем ио толико колико би ее 
протнвпла усностављењу легитимне или 
орлеановачке монархије. Ипак принац Па- 
нолеон нашао је за добро у наиријед спа- 
ковати своје коФере, у ираведном очекива- 
љу да ће е мјеста бнти нротјеран из Фран- 
цееке, прсмда је с друге етраие био мп- 
шл>ен>а, да у љеговом маниФеету нема 
ншита, што би могдо е разлогом нобудптн

владу да иротив н> е га у ста н е. 5 о че ки в ан>у 
• м mi иије се преварпо. Влада је с мјеста 

.ла палог да ее уапси п доиста 4. ов. 
м. у 3 уре по нодне дођу четир иолицајиа 
чнновника у стан принца Ианолеона н ре- 
ку му да имају налог да га затворе. При- 
нац је одмах ношао е њпма не нротгтвећи 
се ии најмаље. Кад еу га извели пред 
истражног судију, прпзнао је  да је оп ни- 
сао речсип манмфсст. Ш та he даље бнти 
с њнм. to he се видјети.

Мпнифсст је нроизвео велику грају 
у  франдеекој и скоро can евијет бави се 
искључиво њпм. Што ее тиче изјава штам- 
ие, у касаљаковом „Пејсуи нема шиита 
друго еамо прештампан маниФвст. Томе се 
сви јако чуд?, јер је свак био љубонитаи 
да види како ће Каеаљак ироиратити овај 
Нпнолсонов корак. По свој прилици Каса- 
и,ак у први мах ии сам није вјеровао да 
је маниФест аутеигичан. Републикански ли- 
етовп шале се и титрају с овом изјавом 
црвенога иринца и сматрају исту као иро- 
нзвод Фантазије загрнјане у јсдноме часу 
доброга расположеша. лПарис“ пише да је 
ово нрви нут што је ЖерО>. обиа тр т е  
учшшо једну yc.Wry својој зем.вп, јер ње- 
гов ове.ј маниФест. колико је  рогобатан, 
iMiai: he спужити као опомеиа роиубдикаи- 
1 има да се држе у слози. „Само нека вла- 
, а за живу : лаву не држи, да га мора про- 
гонити. Ha iiiTO велпчати га прогнанетвом? 
Задржимо га лијеио у Пврпву, ту му 
је најбоље.44 Иротивио томе иодвикујв 
„Фрапс^ : „За нерчин с њнм ! Наиолеон V. 
мора сјутра бити у тамници, или ће иначе 
шшиетарство Диклерово отпћп тумбе !а

„Tan* је join нрви даи затвора Па- 
полеонова изаелао к љему једнога од ево- 
јпјех уредппка, да га нита за манифсст. 
За вријеме разговора о данашљем поли- 
тичком положају нрипац сс нзразио да је 
за то издао маниФеет, јер у реиублици 
све наопако пде и влада ренубликанека 
иоказала је да ие умије владаги. Прииац 
иребацује реиублици, пгго ш*је освештана 
гласом парода ; замијера ренубликанцима 
што се нијесу врнули на ошито гласаље. 
У оеталом принац се брапи од тога као 
да је Oil тај корак учшшо у евом личном 
иитерееу. Он хоће да главара државе на- 
род бира као у Амсрицк. Пска народ би- 
ра Гревпја, аки му је ио вољи, али изир- 
шпа власт нека се одвоји од унлива но- 
слапика који се бнрају no окрузима.Жеља 
да се права влада уеностави нагнала га 
јс да маниФесг обиародује. Од данашље 
коморе није се ничему падати. И еам Гам- 
бета није могао с њом усијети, и за луду 
му бијаше труд да јс  на бољи пут извсде. 
Нико више не воли слободу од њега и 
и»:ко није шипи нротивник монархичие 
владе ^его он, и кад би гроФ Шамбор ио- 
г* ■ а учини иокре.т у своју корист, 
како би се докопао пријестола, гја бпх, 
»»вли, нрви био који би узео пушку и no
ne о ее па барикаде да ес против његн 
борими. Сувише прииац држи да парла- 
ментариа владапина није за реиублику и 
да је парламептариост сачо за уетавну 
монархију. На ношљетку увјераваше при- 
пац, да је његов маниФест иотпуно лоја- 
лан.

Пнглсчпка окружница о 
Мисиру.

гДелп Н>усм саошнтава слиједећи 
текет окружпице, коју је лорд Гранвиљ 3 . 
ов. м. у погледу политичког преустројства 
Мнеира управпо на велико еиле:

Господнне! Течај догађаја поставио 
је влади Њсз. Велпчапстиа задаћу, коју
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Да ви зиате, драги моји читаоци. гата 
ја сада радпм, ожда бисте одузели добар 
дио оиог поштовања. којим сте ме до сада 
одликовали. Хтио бпх нас с;; >ро слагатп; 
хтио mix бар hyrarij.

Али пе. Нећу пп лагатк ни ћутатн. 
To и  ад Mojiix м Ш , да Ј  вијек ка- 
:ие.м опо што мпслим, иа баш п опда кад 
је то бсл кориети и кад ми је од иггетс.

Дакле ево нгга еад радлм : чешем се 
no r.iami.

To је naj VoimuH iinjn израз и зиак м »ж- 
данога рада, гдјс со мозак улпље да нешто 
докучи, иа пе можс да донре ; то је змак 
ш паљ а у мозгу воји ео мучп око рјвша- 
пап а каквог проблема ; т о је  зпак напора, 
ка 1 је  глава 1*еку дшеао зачсла. а нс мо- 
же да‘ ес породп.

Ла i-е давле чешем no главп, алп 
за што ?

С тога, што сам вам ее јсдном већ 
ааклео, да him нс ћу никада вишс досд- 
^ивати филос ‘фскпм умствовањпма и иа- 
учпнм цјспидлдчељем. иа ннак морам и оио- 
га иу'1 а нешто мало ФплосоФисати.

Beh чујем око себе читав хор пс- 
стрпљиних уздиеаја и знјевања.

11 запста овога би пута могао наве- 
ети јаких раалога за оиравдаље мога ћу- 
'гања, те бих могао одмах почеги рлзговор 
о хигијеии мозга не гонорећн ништа о фп- 
зпологијп његовој. Могао бих иавести рп 
јечи Гетсове, који јс иропично одговарао 
онима, што су га заинткивалн о његовим 
физиолошким доктринама: ја нијееам ни- 
када миелио mi мишљење.

Могао бих павеети Конлпљака, који 
вели : узалудно би било истраживатн ка- 
ква је ирирода шишц миели, довољно јс 
што ми name мишљење осјећамо.

Могао бих навеети ове ријечи бесмрт- 
нога Џибона : ншнта ее тако ие измиче 
и.ашсм мшиљењу, као ваш душевпм рад.

Ја бих дакле могао ћутати и to hy- 
таље оиравдати. Али у овом случају hv- 
таље ме сгаје еувише скуио, јер еам увје- 
рен да је физиологијп једииа, права и 
стална осиова хигијеие и љекарства : јер 
еам дубоко увјерен да, кад желимо по::ра- 
вити неки механпзлм, ирије евега је но- 
требио сазиати како је ин састављен и ка- 
ко он радн.

Дајем вам ријеч да вам nehy дуго 
досађивати тим паучним разлагаљем ; биКу 
што краћи. А иа ношљетку ако вам је и 
то досадпо. а ви преекочите тај досадни 
дио, aа мпрпа крајина. Иетина. to no he 
бити учтиво, али Кемо оиет оетати upiija- 
телш као м \а  еад.

Молим свс метаФизичаре да не замје- 
ре мом начнпу говора и разлагаша. Ја пс

hy да се упуштам у маглу вјсре, нити пак 
желим мојим ноиуларним разлагањем уври- 
једити ничију савјсст. Ја говорим о моагу 
II о Физпци мишљења. To еу двпје једине 
етпарп, које у овом ппташу спадају у круг 
науке. У надприродне истмне или изми- 
шљотиие ја се не пртим ; то нијс мој по- 
сао ; радо га остављам богословима п ме- 
таФизвчарима.

Мисао је једна еила. Мозак је орган 
који ту силу лроинводи. Миеао је еила 
iioriiyno оиако као и топлота, свјетлост и 
електричиоет. Мозак је дивпа справа, ве- 
личаиетвено емјестиште свију нервних епо- 
еобности, које су увијек готове да ее no- 
jane, чим иеки узрок нрсгвори ту потсп- 
цијалну моћ у актуално дјсдо.

Трошељем неке снаге увјек ее произ- 
иоди друга енага еа свим једнаке вријед- 
ноетп, и ако ее то на ирви ноглед не оиа- 
'UO. јор се иојав.Ђује у другом облпку. 
^дар, треље, отипр узроци еу, ко и при- 
видно уништавају већи или мањи дио еи- 
ле. 1 ских мривидно, јер они тпме нроиз- 
иодс извјеепу количипу тоилоте, која сс 
може опет иретворити у  механичан рад, a 
овчј ои толико спа»е иредетављао, колигго 
јс иоменутим отнорима енаге иривидно из- 
губл>ено били.

Кад павијате сахаг, ви извјесно не 
помишл>ате на мелнпавствеиа иретварања 
еила које извриште тим проетпм радом. 
Ни у перо сахата нагомилате извјесну ко- 
личину силе, која се претвара у тоилоту 
и у крстаље точкова.

би радо била дијслила едругим силама, иа 
име да угупш војнички устанак у Мисиру 
и усностави мир и ред у тој земљи. Зада- 
ћа је сретно извсда t. и ако за сада у 
Мисиру остаје Лритпчка војна снага, да 
уздржи јавну сигурност, влада Њез. Вели- 
чанства ипак је жељела. да ју натраг ио- 
вуче, чим би то допуштало стање земл>е и 
органнзација властитих средстапа за у? 
држање кедивова а}'торите1д1. Међу ти. 
положај, у којем се палази влада Ње?. 
Величанетва напрема Њ. Впсо»* тству на- 
меће јој дужиост, да удијели с ofe ганјето 
с обзиром на то, да стање ствари, које 
ее имаде створити, будо повољно и да са- 
држи елсментс трајности и напретка. Ства- 
ри, о којима ва.ва расправљати, могу со 
раздијелпти у двије врсте : у прву сиадају 
one, које се тичу других емаља, те супо 
том пј)едмет одобрсља или судјеловаша 
јевроиских сила, }г другу опакове, које со 
тичу уиутарше упплве. Ми ћемо почети с 
првпјема. Био је резултат најновијих до* 
гађаја, да је особита ппзорност била обра- 
heiia На суецки канал, нрво с погледом на 
опасност/ која му је иријетила течајем 
ирвсга краткога успјеха устанка; друго у 
елијед тога, што су га бритичке трупе 
иосјеле у име кедивово  ̂ уиотребиле за 
подлогу оиерација, којс би;чху иредузето 
е обзиром на Њ. Височанство v. 
рање кедивовог ауторитета, a Tjier* v.6- 
зиром па поступак уп]>аве и чи veiiu.m 
друштва за сурцки канал у крптичио доба 
војне. Што ее тиче ирве двије овихточа- 
ка, влада Њез. Воличанства мисли, дн %;у 
важни предмети за еве народе, да буде 
бродарење на каналу увијек елободно н 
ненријечено и да ia ia ji  небуде нрекинут 
или оштећен ратним дјслима. Ошпте се 
узимало, да мјере, што их је учинила влада 
Њез. Величапства за заштиту бродарења 
и уцотребе канала е обзиром па терито- 
ријално врховно госиодство кедива и у 
епрху, дп успоетпви његов ауторитвт, нп- 
јесу nil no iiiTO биле пауш трбтом  онштем 
нлчелу. Да ее имаг: у 6y;iyhe употреба кп- 
иала ппставн па јаснији темел> и доскочп 
могућим опасностима, миели влада, да би 
сс Mt'hy еилама кориетпо мог.ш углаиити 
слиједећа погодба, у погледу које би се 
други иароди могли позвати, да ју нри- 
хвате :

1. Да канал буде елободан за ировоз 
свих бродова и иод евим околиостпма.

2. Да сс у ратпо врпјеме уетлновл 
приврсмспо огранпчеи.о у погледу бродова 
j>?iTyjyhe сг.ле, који оетају у каналу. и да 
се у каналу не емију иекрцавати нити 
труне ппти ратиа муниција.

3. Да ие емије бпти ипкакових не
пријатељетва у каиалу или у љегово^ 
суеједетву и.ш игдјс у територијалним во- 
длма Мисира, ли у v Јучају, буде 
Турека ратују1 ...

4. Да ее дан од два . 
увјета нема ирн .ијенити на мјере. 
блле потребпс за обрапу Миспра.

5. Да је евака еила, које ратни бро- 
дови панесу каналу какову штету, дужиа 
ноеити трошнове нсодложне иоиравве.

6. Да Мисир има примити све могу- 
ћему уредбе, да изведеувје/г . ^-еуна- 
метнути пролазу ратују1»их броДова иреко 
канала.

7. Да се на .каналу или у његовом 
сусједетву не смије подићи никаково утвр- 
ђењс.

8. Да се у погбдби иишта нема тако 
тумачити, да ее територијална нрава ми- 
сирске владе даљс ограниче или иромијс- 
не, него је изрично прсдвиђено.

Ш то ее тиче Финаицпјалних одређс- 
ља, ноја су у савезу с ликвидационалним

Кад бисте некако могли екуиити еву 
ону топлоту, која ее поступно развија у 
сахату крстаљем његових точкова, ви би- 
сте том топлотом могли онет ироизвестн 
онолико еиле, колико је иотребно да еахат 
изнова павпјсте. Али је још чудиоватије 
што количина топлоте, коју сахат upon 
води својим кретањем, и ”оН се г 
околним тијелима, ш* 
што је нестало из ’ 
руком сахат навија: 
тијелу посталаје с 
ју сте »оједи. а ова 
сакривеиу ту топлот^ 
добила.

Молекулариа кретања „ 
ним радовима иретварају ес у мисли оиа- 
ко ието, као глто ее еажпжпље евијстша- 
ка претвара у свјетлоет. Али у оба случ i- 
ја, губл ее један дио силе : што се пре- 
твара у тоилоту октидисаљем опих ткаља 
што у мозгу мисле а у свијетн>аку се сви- 
јетле. Доказ намјетоме што се мозак кад 
миели и загрпјева. Послије јакога умиога 
радаумокраћи се находи много више сул- 
фата и ФоеФата. To нам јаено доказује да 
су умним радом океилпсаии многи дјелиБи 
еумиора и ФоеФора, што се налазе у мозгу, 
као његови саставнв дијелови.

Све је у мозгу удешено како би сс 
материја што брже иретварала. Таласи 
крви. што долазс и таласи крви што од- 
лазе; хихадама влакнаетих судова. који 
кваее иепреетапо атоме и ћелпјце што мп- 
еле, а одноее атоме што више не могу 
миелптп.



заколом била ирсдмстом расправа са свим ј 
властма, влада Њез. Величанства миелп, i 
да би се у управи добара даире и других 
грана јавие службе промјенама у лоједп- 
ностима могла увести већа штедљивост и 
једноставност. а да се не умаљи сигурноет • 
за в^еровникс. Ми ее надамо, да ћемо си- 
лама скоро моћи учинити извјестне нријед* * 
логе у том правцу. Иитање, које се 
тмче свих сила, јест питаше јсдиаког 
иорЈза домаћих и странаца. Влада Њез. 
ВеличаиСТВА освјсдочсна је, да he јој се 
силс ninth ’ШТИ, да се домаћи и етрани, 
кијн су н о.! едњи до сада опроштсни од 
поаеаа. изјсднрче у порезу. Што се тиче 
мјсшовитих судова, ко)и су у Кгш.ту по- 
дигнути v слијсД међународне иогодбе, да 
суде v гра^ански.м иријеиорвма међу до- 
маћим и етранцимг  ̂ то знадете, да 1. Фс- 
бпуара истиче „род/жење садање систсме, 
које бијаше лани зак.г) чсно. Влада 1Вез. 
Величанства прсдложила )е мисмрском ми- 

истарству. да ирсдложи Г.Н,0ДУжоље па 
I oik једиу годииу, да добије в|)®мена 30 
v,njeluiH>e о нобољшањима у закониАТ S> 
судбеном иостунку, којс бијаху нрекинули | 
дога^аји пошљедшс године. Тим је закљу- I 
чена листа оних питања, која изискују не- | 
иосрсдно међународни споразум са силама. 
Влада Њез. Величпнства саоиштава ово 
главне црте евојих нанора. јер иза дога- 
i,aja који еу се збили, сматра за своју 
дужност, да узме иницијативу, то их о- 
етазл»а расуЈ/Ошу еила, у надању, да he 
их одобрити.

111то ее тиче друге врете нитаља, то 
је  нриа и најирешиија мјера уиутрашње 
уиравс уетројетво оружане силе, која пма 
iim m m i јавну еигурноет иротив унутраш- 
њих и еиол>ашњих наиадаја. Из разлога 
штедље и разборитости сматра влада Њ. 
Ведичанства да би жељети било да ми- 
сирска војска буде само слаба и да се 
дужност : уздржавати ред у зсмл>и, колико 
је могућо, остави соиственој жандармсри- 
ји н полицији. Кедив и његови мннистрп 
изразнлм су живу жељу, да им ее остави 
више бритичкнх офицера за извјеспа мјс- 
ста у војсци, која he стојати иод врхов- 
ним заповједништвом кедива, а влада Њ. 
Величанства дфииравна је исиунити ту 
жел.у, it то ии еистеми, ио којо* мисирски 
оФицери могу бити иромакиути и i некоја 
шииа мјеста. 0 нојединостима те системе 
још се вијећа, али љени оишти главии ио- 
'10 ui овначеии су m.h у оном, што је ма- 

прпјс речепо.
Мођу управипм уредбама ошљедњих 

бпјаше једна од најиажннјих ио- 
станљање пнглеских и Францескпх главних 
коИтР°*40Ра са иавјесиом свевлашћу у i;o- 
y драавиих дохидака и издатака, код 
1 с Је учсетзовала Францеска а кашње и 

том »лггању прилажем за ва- 
мл ту цијељ да то при- 
i  које сте oHjepeHut 

коју је мисирска влада 7.
морА дое.са <ила бритичким и Францс- 

ш  агеш ими. у Мнеиру. Опа садржана 
приједлог, да (,о контрола укиие, уз разло- 
ге које uainur Чрилажем и npemic упут- 
ства што г в.:ада Њез. Величаиства 
иослала ДаФрвну као одговор на његово 
приоићење. Из њега провпрује, да је вла- 
да Њсз. Велпчапетва вољна ирихватити 
мисиреки ирнјсдлог из разлога унутра на- 
ведених> уз пр |држај, да се кедиву за са- 
да нрпда јевропеки чииовник као Финапци- 
јални еавјетнвк. Она живо жсли, да код овс 
мјсре судјелује Францесва.

Влада Њезиног Величавства озииљно 
је кедиву предетавила нот]>ебу, да сс у 
исто вријеме уведе иоправљена систсма 
иравосудне уираве ла урођенпке у цијелој

земљи, па се гтада, да he се скорцјем у ту 
еврху учинити усијешне одредбе. Питањс 
о укинућу трговине с робовима и роистш. 
у Мисиру у колико је то могуће, спада 
меhy оне одредбе, које влади Њсз. Воли-1 
чанетва највише на ерцу леже. Оиа не he | 
проиуетити ниједве згоде, да кедиву евје- ! 
тује, иепа учшш таковс кпраке, којима бп i 
се могли поетпћк ови цм.ђсви. Још остајс 
само иитаи.е о развитку мпепрских иоли- 
тичквх институцпја. Оно је јако замитепо. 
врло зваменито, и изискује за евоје рпје- 
шење, да се иомно проуче одпошајп 
земље и народа. Влада Њез. Величансгва 
мисли, да he оирезно уведење некога обли- 
ка репрезептатшшмх институција знамепи- 
то унанредлти добру управу земље и сиг р- 
ноет II иравплност кедивове владс. Она he 
ипап почекати иа даља извјешћа својих ва- 
стуиника у Мисиру, прије него етвори за- 
кључак о начину, који би у еадањим окол- 
ностима био најеходнији и уз који би ппак 
био могућан будући развитак, Вдада Њез, 
Величанства жељела је силама потпупо 
разјаснити ева иитања која су овај час у 
савезу 6 ј^ Л Т а и.сај ми]>а, еигурноети и 
државнога реда у  Мисиру, » о кијима је 
сматрала за своју дужпост, да КСЛ-^У * 
тује нлјбољи начин за вртење шегове вла 
сти. Она се нада, да he ' чух, у којем је 
постуиала, бити у сугласју а назорима дру- 
гих сила, које се заузимају за благоетање 
те земхе.

Ви ћсте владн, код које сте овјерени, 
дати пријепис ове деиеше.

Јесам и т. д. (Потн.) Г р а н в и љ.

Нолитички преглед.
Највишу иажњу oopahajy на еебс до- 

гађаји у Фраицечној, који су сс иојави- 
ли иза смрти Гамбетине, док још овај ни- 
је mi укоиан како треба. Ијјотивници ро- 
нублике ueh еу иомолилн главу, и то \и\- 
приђе они који су за монархију. Сам гла- 
вар те нартаје, Жером Наиолеон, изишао 
је  на сриједу с једнпм маниФестом на Фраи« 
цеекн народ, који еаоиштавамо у аијело- 
сти на другом мјеету овога листа. Против 
тијех аштација, које су се тако раио и с 
толиком жестииом прјавиле, наумила је д а  
енергично ностуии и влада и uehinia peuy- 
бликанска, и у тим иравцу влада је  подни- 
јела иосланичком дому ивај закон иротив 
претсндената:

1. Сви чланови Фамнлија, којв су вла- 
дале у Францеској, могу бити ирогпати еа 
земљшита Францеске, Аджира и колонија, 
аки би но дјелима својим били оиасни за 
нолитичну сигурноет. 2 . Свакп који буде 
нротјерап па се врагп без допуштења, мо- 
жо се отјерати у једпу казиену колонију  ̂
Гило у Алжиру било у другој којој Фран- 
цеској држави. 3 . Сви иротјерани и сви 
који ио овом закону буду кажњени, губе 
иолитичпа нрава. Даље иродлаже влада, 
да се казнн иошеше бунтовиичких знакова 
и обиљежја, раснростираље бунтовничких 
проглаеа и т. д.

Иоднашајуии овај законски приједлог 
прсд иосланике влада га је објасиила и 
преиоручила тијем, што су противници рс- 
иубликанеке владавио дрско уетали иро- 
тив ње и што јо влади нужно оружје да 
се брани и да ред одржава. Протовиици 
ти не обзиру ее ни на то што им је влада 
до сад кроз ирсте гледала нпти маре мно- 
го за то што би својим намадима могли 
унесрећити Фраицеску која даиас тако ли- 
јеио напредује. Влада иодноси доказе, из 
којих се види, да монархистс имају тајне 
свсзе с иротивницима републике па етј)а-

ни. Они данас само узпемирују Францсеку, 
а у тренутцима изненађеља и забуне мо- 
гли би бити п оиасност за љу. Нупомоћ* 
ство које влада тражи од нослпника, огра- 
ни^ава се еамо на то, да влада може »о- 
дитн надзор. Kojii јој upoiKieyjc клзмеии 
закон. Надзор се може воднти еамо про* 
тив пзвјеених лпца.

He можо ее join у напријед лиатн хо* 
he лн комора усвојити владии ир:*једлог. 
Колико ес еад види из нашијех телеграма, 
посланици су расиоложени, да усвоје Фло- 
кетов ириједлог, а тај идс мпого дал»е не- 
го што иде владин, јер по Флокетову при- 
једлогу имао би се ирогиати сваки члап 
оинјех Фамилија којо еу некад владале у 
Францеској не обзирући се на то ко је 
крив ко нпјс. Влада је Францеска изјавила 
иред комисијом, на то изасланом ил иар- 
ламента, да она не може прихватити Фло- 
кетов приједлог и да тај ириједлое њу у- 
право вријеђа, те би морала одстуиити, 
кад би ее он нримио, — но комисија не 
осврће се баш много на те разлоге влади- 
ие, те је всћином гласова усвојила Фло- 
ксто«. ириједлог и иодпијела га е̂ ј-^Штини. 
Сад је ишта&в, хове ли и комора тај ири- 
једлог уевојити, а сва је прилика да xohc, 
ч тада би морала ова влада одстуиити.

Као што наши телеграми из Беча ја* 
вљају, Гирс је тамо стигао у сриједу 12. 
ов. м. Дочекан је с велиним иочастима. 
Имао је иј)во еастанак е Калнокијем, а ио- 
слије је био ирим.ген од цара, с којим ее 
разговарао по уре. \\лл тога походио је 
чланове цареке Фами1ије, а у всче био је 
у цара на обједу који јс њему у иочаст 
даван. Сјутра дап отиутовао је управо у 
Иетроград. To је дакле данае.

Од како јс Гирс кренуо иа нут из 
Пстрограда да иоходи евоју Фамилију у 
Италију, од то доба везују се за његово 
име свакојаке комбииације. Join нам јс  свјо- 
ма у живој памети, шта је еве иричано и 
комбиновано приликом његова саетанка са 
Биемарком у  Берлину. Од то доба има два 

•^мјеесца и неигго се мало иритишало с ти- 
јем гаткама. Сада he оиет да букие жур- 
налвстичка врева. јер је Гнрс стигао у 
1>еч, а Беч је позиато лијегло свијех но- 
винарскијех измишљотина. Увјерени емо, 
да у овај мах, кад ми ово пишемо, еви лп- 
стови бечки кипте у ступцима својијем од 
свакојакијех комбипацпја, које ее е дола- 
ском Гирсовим у  Бсч у свезу доводс ; ohm- 
mo напрмјед. да he ее ту ирнчати, пгга је 
1'ирс с царсм говорио а шта с Калнокпјем 
и т. д., п да he ее то до најмаље еитни- 
це из —  Фапгазије вадиги.

Да би ее toaic колико толико на нут 
етало, eeh еу неки зваиични и полузва- 
нични листони почелн приуготоаљавати 
\11ТЛУ".у ауј1тро-угаЈ)ску на долазак Гирсов 
у Беч. Тако л11естер Лојдуи достављају 
из једнога бечког извора, да руеког мини- 
стра не доноди никаква политичка мнсија 
у  Беч. јер иначе не би два мјеееца дана 
одсуствоаао из Петрограда. Други лието- 
ва опет пе хоће да вјсрују том званичном 
и полузваничпо^ увјеравању, него тврде 
да је Гирс дошао у Беч баш због иоли- 
тичких разлога, је]> икачс би се могао 
иетим питсм врнути у Нетроград којим је 
и иошао из њега. Који еу пак ти иолитнч- 
ки разлози, о томе се еиашта пагађа ; 
највшпе се пак њсгов долазак у Беч ту- 
мачи као иокушај д а сее а  двором бсчкнм 
дође до споразума у неким тачкама источ- 
нога иитања, које илп још никако нијесу 
ријешене или задају страха да бл се мо- 
гле иа иово превриути у акутио стање.

*  *

Kao што је eeh јављвно, нлада Фран- 
цеска управила је иреко евога заетуиника 
у К апру оштар иротест нротив укинућа 
Финанцијске коктроле. Oaaj протест даб<>. 
ме да не he имати практичннх ношљедп- 
цч, али he у толико јача бити агитација 
Францеска у Цариграду, гдје су султан и 
његови савјетници јако огорчени протвв 
Имглееке. И у Царуграду енремају се да 
протестују против поетучгса ипглеског. О 
томе нишу Ј,Станд!фдуц, дј Турска у 
одговору евоме на Гранвил>еву поту тра- 
жити, да се у унравном, еудеком и поли* 
тичком саетаву Миеира ннкакве иромјене 
пе с-мију чннити без претходног одобреља 
иортиног. Снромне жо.ђс портпне !

*
*

КонФеренцијн у дунавсков питању
одложвиг* >е због несиоразума с Румуњ- 
ском с којом држи и Русија. Пеки лвето- 
ви јавпли су? да је Њемачка за љубав 
Аустро-Угарској чшшла ирееију иа Ру- 
муњску у том патању, но то ее сад онро- 
врг8ва. Ииак надају се, да he со на ио- 
шљетку еиоразумјсти Румуњека и Аустро- 
Уpapers, јер без тога лоадоиска конФерен- 
цнја не бв иостигла евоју главву цијел>.

Домаће вијес-ти.
ПГ/ППМ ;, 15. Јанупрп.

—  Љегова Свјетлост К н> а з И е т а р 
К а р а ђ о р ђ е в  и ћ, у жељи да види Цр- 
ну Гору и да походи љеке овдјешње ир»- 
јатеље своје, стш ао је у ирошла уторник 
иа вечер из Котора на Детиље, !дје јеод- 
еио у r. Н. Божа Петровићп.

—  Прашшк првога ериског нросвје- 
титеља с в. С а в е  ирослављен је на Це- 
тин>у уобичајсним свстковинама црквеним 
и школским. у којима је нарочито школска 
младеж еа својим иаставннцима учсствова- 
ла. На еами празничнп даи пријо подис 
држана је у овд. св. обитсљи иод чино- 
дјејством внеокоиреоевештеног г. мигро- 
полита Висарпона и уз еаслужбу овд. еис- 
штеника и ђакона божанствена елужба, ко- 
јој еу присуствовалп Његово Нисочанетво 
Књиз, 1Бегова Свјстлоет Књаз Иетар Ка- 
рађорђевпћ. држппни еавЈетници и мини- 
стри цриогорски, члаиови великога суда, 
виши и нижи чиновници, сва нисолска мла- 
деж мушког и женскпг пола еа евојим на- 
ставницима и многобројнн нар«1Д. Ноелпје 
елужбе божије ишло се у здање основне 
школе. на ocBchette водпце. Дворана ппом- 
ска, гдЈе се тај свети чпи нзнршио, била 
је  украшена сходним слвкама окићсним зе- 
леним вијенцимз и народним заетавамм. 
Нри уласку у двораву школска дјеца ијо- 
вала еу скедтоеавску пјеему. Ио нгго јо ии- 
соионреосвеппеш! г. мнтропо.ип оа ен̂ - 
штенетвом оснетпо водицу и н.ом покро- 
нпо дворап  ̂ и све у њој ирнсутне нрав«»- 
вјернс хрмшћапе, егуин на ерпјсду г. учи- 
тел> Л>сиава и и.ичжори гра.нш:;/ овн.л 
одговараЈућу бееједу. Ила бесједе отпјева 
школека мл: д *ж још исколик » родод>убиних 
ијееама, и тијем би завјитна ова светко- 
вина.

—  Данас ирије подпе држан је у овд. 
општинеко) црквн годпшљи н a р а с т о с 
за покој душе блажепонокојног митроиолп- 
та Илариона, којн ее на данашњи дан нри- 
је годину даиа у вјечноет преселио.

Црногорско Поморстио.
Св. Ппкола, 1. Јануара. —  Овс 

иедјеље имали емо леванат доста јак,

Залијева ве крвху тога мехапизма на- 
шега мишљења тако је важно, да чим га 
залнјо мало већа количина крви, ми више 
нс можемо правилно мпелнтп, него буица- 
мо у заиосу. Ието тако не можемо ира- 

члно миелити, те морамо бунцати, кад је 
vjiia количпна крви, која залива 

< м мозак помоћу жива- 
м, може умјсри- 

чридолажсњс крви

,која залијева 
мијенити при- 

зв(,дена, ного и хе- 
ако уиливише на на-

* in ога мпшљеља. У дјели- 
1> - ета п многих других може- 

те ио1одити које су ијесме наимсади на 
ште ерца. а к јс пошто еу иснили иовише 
чаша шампаљ(кЈГ вина. Неколико дјелића 
опмјуиа, етерг или беладоне узбуне и по- 
ремете рад мшга у глави генијалног човје- 
ка као и у глави каквог идиота.

Дакле и за рад мишхсња врнједе еа 
свим она ис-та иравила, no којима се у- 
прављају све зстале силе, ато је, дасва- 
ка промјена у материји доноси иеизбјеж- 
но и промјс г  у  раду, шго се из ње раз- 
вија.

Оеобииа је свакога механнзма да је  
ои тим заплегевнји, у icojuiko су заплете- 
нији радови 1 еиле, што он производи. 
л норедите двг ироета точка иа којвма ее 

ehy двоколЈце са мехлнизмом жехезиич- 
l'V локомотиве , упоредите Волтин стуб еа

галванометром; уиорсдите мозак рнбљи 
еа мозгом човјечијим !

А да још ногдедате како изгледа под 
микроскоиом наш мозак, извјесио би сте 
се скаменили од чуда. Колико мплиона ће- 
лпјица. којс су нерине спраие за ирои.шо- 
1;еље и претварање сила, а у  сваком зрно, 
а у зрну зраце са кончићима којима ее 
другим ћелијицдма привезују па су екуиа 
ирилвјепљене нервнпм цјевчпцама ! Колико 
милиона микроскоиних сиравица за oejeha- 
ње и кротаље; каквихтајанствених заплс- 
та у тој још непроученој физици !

Мисао, као и све друге силе, иотре- 
бујс за евој рад извјесну ноличину време- 
на и треба да еавлада отпор материје, 
дик се појави. To вријеме и тај отиор 
могу се измјерити. Једном ријсчм уман 
рад носи на себн све знаке сваке активне 
матерпје, a то је јсдла ствар којом се 
може бавпти наука.

> новије доба Физиолозима је иснало 
за руком да и.шјере нријеме, шго треба 
чулима, да саопште мозгу евоје утиске и 
да из мозга та чулна осјећа&а допру до 
крајева живацл. На бнсте ли вјеровали да 
мисао јури много маљом брзином од елек- 
тричности? Ево вам неколико доказа у 
бројевима. Електричност ио спроводнику 
прејури на јсдаи сскунад 4()0 ,000.000 ме- 
тара : т. ј. заједап секунад може да обле- 
ти дсеет пута цијелу земљу. За то исто 
вријеме наша мисдо по нервним жицама 
не можс да пријеђе више од 60 мстара.

Ироучавајући дакле рад нашега ми-

шљсља без икаквих предубјеђења п пред- 
расуда морамо се увјеритидаје мшиљење 
еила као и евака друга; да се ра^впја 
радом нашега мозга; да ее нретвара, али 
ее не уаиштава ; да му за рад треба вре- 
мена ; да се ни у чему не разликује од 
осталих еила иознатих и иеиитапих, којс 
се зову: свјетлост, топлота, елепричност 
и т. д.

Нама јадиим Евиним синовима из- 
зјесно је од највеће утјехс та истина да 
је мвшљење са свим нриродна еила, да ми 
њоме можемо уирављати. да је вјештачким 
иутем можемо појачати, да је подвргнута 
нашој влаети екоро у исто) мјсри као и 
остале природно силе. Да је name мишхе- 
ilc рад пекаква неиостижна духа, нетто 
што ее не може разумјети, чим се нс мо- 
жс управљати, онда би ми заиета бчли 
бједни и веерећпи. Моралп бн смо се од- 
рећи управљиља најважније наше сиоспб- 
ности ; морали биемо, ropu >д свију Тура- 
к«. Фатализам претворпти у насушни хл>еб 
нашсга живота.

На иол>у хипотеза н теорија научс- 
њаци су у том гштању у највећој веелози, 
преипру ее. исују ее, гребу се, врло много 
говоро и пшиу, а на иошљстку нипгга ра- 
зумљнво не закључују.

Алн на практичном пољу са свим је 
друга етвар: ту метаФизичари и емнири- 
чари пружају један друЈоме руку и слажу 
се у мишљсњу да је хл»сб хл>еб, да је  

о вино, и да га трсба шггп. Ирема то- 
ме апдје1̂ тс да највећи Хегелијанац иа

с в и је ту  попије д о б ру  црну каФу, кад xoh c  
д а ошине. свиј м озак , ако  је  тр ом  у  раду. 
Т ак о ђ с  сви Х егели јан ц и  о с је ћ а ју  д а  су  
несиособнп з а  умнн рад  кад  пм је  ирепуп  
ж елудац, или кад  пм је  еу ви ш е п р азаи  ; 
свп  п од уiipy рук« м главу , кад xohe д а  
л ак ш е мислс ; сви  су у в јер еи и  д а  ее лак- 
ш е и би етр и је  мисли, кад иснљ ускам о  
главу  хладном водом  и т . д.

Г Л A Н А Д V У Г А.

С вакн  човјек  миелп : јсдан  мисли ма- 
ло. други м н о г о ; један  миели р^:«воу д р у гв  
добро ; али ииак еви мисле. Ч о в јск  којн  
би е м атр ао  д а  ее не м о р а  б ави тл  хигије- 
иом гл аве  с т о г а  ш то  нијс ии ад в о к а т  ни 
научеЈвак , т а ј  би м орао  и аји ри јс  иризиати  
д а ни м адо не нолаж е н а  ев о ју  гл аву , да  
ј е  б с з  гл аве .

Мисли иресједник м и н и стар ства , кад  
п р о у ч ава  иачин како h e - в јеш тач к и  добити  
п одрж ати  већлму у скуиш тини, а  миели 
и оиај еи ром аш ак, који циислс чисти . кад  
п р о у ч ава  начин, каки ће ш то мањ ом  количв- 
иом цринла иостићи да цииеле буду ш то  
е в је т л н је . Мисли н ау ч ељ ак  кад  ииш е, ето-  
л ар  кад р е ш и ш е , ко.чијаш кад т јс р а  коњ е, 
non кад служи елуж бу, носач кад  стењ о  
под брем сном .

М исао ј е  прва и најнећа епла у чо- 
в јек у . В а с п и т а љ е  и хи ги јеи а м о р ају  за је д *  
нички учити ч о в јек а  д а  миелн ш то  виш о  
и ш то  бол>е.

(H acm B ith e  с е ).



'иачпо ii кншу, на опета лепанат лагу* 
1пи. облачно н кишу, па за три дана гре- 

ко-леванат приличан, облачно и кишу, па 
широк лагушаи п облапво, na iiuijioko- 
леванат прилкчан и облачно, а море нс- 
мирно.

’ Улазак и uxiaaai: Бојапе није сло- 
Го ам.

Ј  циљ. I- Јануара. -- Онс нсдјсл>е 
имали 1-мо вршсме како елкједп :

Ha 2G. ДецеМ^ра исток јак, мало да 
ие всдро и мирно М(,ре ; 27. Децемора југ 
иетоком умјсрси. ки!»л " понешто узбур- 
каио море; на 28. Децембра исток лагу- 
шан, Riiiiia и узбурвшп* 'Шр® ; на 29. сје- 
иср лћгушан, кнша и м1!рно д«ре ; na 30. 
бура с иетоким нолујика, Д® иодне киша, 
пи подис облачио и мирно море ; па 31. 
бура с истоком јака. киша и мМрпо море.

Д о ј ‘ д р и ш е :
Трабакуо црногорски „С к у т а р и- 

н о“, од тон. 25, кан. Муста*а Дани, из 
ТријешКа, са нешт > трговине 0,1 овдје.

Барка црпогор ::а „В и р II а з а ра, 
од тон. 3. кан. А. м Ибраим. нз Медве, 
са iiciiiTO илоча за овдјс.

Барка црного- .-ка „ С с ф и л  Г>a х a pu. 
од ТОН. 3. кап. Да, т Мустаоа, из Мсдве, са 
псшто трговнне за овдје.

Иема Ноједрења.
У Валдсночс имамо од шДаде:
Трабакуо црногорски „ С к у т а р и -  

и 0Ц, од тон. 25, каи. Мистафа Дани, из 
Тријсшћа, за Обот крцат, морао због рђа- 
ва времсна склонити сс, чека бод.с ври- 
јсме.

Сувише имамо:
Трабакуо црмогорски „С е х и н н Д е- 

р и ј а “, од тон. 35, каи. Одо-бег из Бара, 
иразаи, за Драч.

Трабакуо црногорски „Г л о р и ј а “, 
од ТОН. 38. кан. Фаз.ш Мехмед, из Три- 
jcniLa, за Обот крцат.

Трабакуо црногорски „С е х и н и Б а- 
х с р,“ од тон. 38, кап. Абидин Закули, из 
Млетака, за Обот крцат.

Трабакуо Грчки гИ н о н о н и “, од 
тои. 28, каи. Никола Ор*аио, нз Ријеке 
Сељеке, за Преоезу крцат.

Трабакуо цриогорски „Цвијст с в. 
Н и к о л е " ,  од 'io:i. 25, каи. Осман-ага 
Зубери, зз Тријешћа, за Обот крцат. I

Трабакуо Грчки „С в. 1 1 е т а р “, од 
топ. 36, каи. Ст.- мпи Кашими, из Сењске 
Ријекс. за Драч прцат.

Трабакуо турски -X а и р л и ј ец, од 
топ. 19, кап. Саћир Ахмсд, из Будве, за 
Драч, иразал.

11 р и м ј е д б а. На 31. Децембра за- 
уставио се за ио сахата овдје војни брод 
aver. vr. ПГ р и л еа, из Бара за Бојану и 
пратио се исти даи натраг иут Бара.

Бар, 9. Јануара. — Прпијех дага 
онс недјеље нмали смо вјетрове ејевсро- 
западнс средше, и псбо облапно са мало 
снијега, на и"а тога (“јевср полујаки п 
средњи са ведрим небом.

Барометар подигао се је па 77.
Стање температуре Ф. 7.
У понедјељник врнуо сс редовно из 

Крфа и Арбаиије пароброд ауст.уг. „Мал- 
т а“, том. 406, кап. СтеФаи Периић, који 
по што изврши искрцавање и укрцавање 
отпутова у лрописано вријеме за Далма- 
дију и Тријешће.

На 5. ев. м. стиже из Тријешћа и 
Далмације иароброд „Ј о н и ј о“, тон. 4(38, 
кап. Т. Радоничић, и но што искрца 
неколико коли за ову луку отиутова за 
Кр®.

Исти даи до!>е од по!,адс трабакуо 
прногореки „X a и р л л ј е“, тон. 1*3, каи. 
МустаФа Аџн Мухов, који крену треЕидан 
за Далмацију, крцат житом.

На 8. ов. м. дође од пођаде скунер 
пталијански „Ђ у л и ј о Р.,“ тон 99, кап. 
Николо Синибалди, са 6 момака, нз Мл.е- 
така, крцат дрвима за Кр®.

Данае нак дође трабакуо ауст. уг. 
„ Р а д о с т  е н ам н,“ тои. 54, каи. Тома- 
зо Куре, да укрца дрва за гориво.

Телеграмп „Гласа Црногорца.44

БЕРЛИН, 9. Јануара. — Ири- 
нац Карло, брат цара њсмачког, yup’o. 
(lhia му 82 године).

ПАРИЗ, 11. Јануара. — Иза- 
брана је компснја да се савјетује о 
нрпједлогу Фдокетову иротив иретеи- 
дената. Ла владу јс бпло 80 гласова, 
ва Флокетов ириједлог 122. Криза 
мпнистарска пе иотврђује се. Влада

—- _ -----  —-

1»е сјутра датп објашљепа у пзабра- 
ној комиспји.

БЕЧ, 12. Јануара. — Гирс сти- 
гао данас амо. — Цар је напменовао 
врал.а шпањолског АлФОнза за пуков- 
ника-пмаоца 94 пјетачке репшенте.

ЈјЕЧ, 12. Јапуара. — Гнрсбиће 
сјутра ирммл>еи од цара. Даиае је и- 
мао еаетапак с Калнокијем.

НАРИЗ, 12. Јануара. — Днклер 
пзјавио иред комисијом, кзко влада 
палазп, да је Флокетов приједлог ире- 
тјеран и урредл.ип за мшшотарство. 
Бпјо рече како he рђав утисак на 
војеку учниити тпј приједлог. Сјутра 
Giihe конФеренција измеБу мшшстара 
ii комисије.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Браће Јовапоппћа

II з в ш л а је с в е с к a 51.
С Д О К О Д и  j  А Д А.

Епски спјев //. Пстровића Његоша.
II. — 16. н. (35 пара).

Добнја се у свјема српеким књвжпра- 
ма. — Претплатз на 24 свеске ф. 3.50 
(7 днн.)а ноједина 18. н. (40 пара) в он- 
да шаљемо ми о нашев! трошку еваку све 
СКу урсдно. — Излази свакнх 14 дана 1 
15. _  Новац молимо унаприЈед е иошт. у* 
путницом.

У Панчеву.
К|ћ11ж ара Браћс Јоваповића.

11АРИЛ. 13. Јапуара. — „Фига- 
роа и „Голоа“ јавл.ају, да је истраж- 
нн судија у сварн Наполеоиовој евр- 
шио свој иосао и да he предложити 
да се npV’iHi'ii Наполеон iivctii из за- 
тпора, јер му нема мјеста, ч’.’.М комора 
довеее закл.учење како he се РОСТу- 
иатн с нретеидентима.

БЕЧ, 13. Јануара. — Цар је 
примио Гпрса у аудијенцпјн која је 
по уре трајала. Увјерава се, да је 
нријсм био ердачап. Гнрс је походно 
за тнјем члаиове царске Фаммлпје. У 
част Гирсову даван је објед у цара.

НАРИЗ, 13. Јануара. — Коми- 
еија уевојила је са 6 гласова протгв 
4 (једав члан комисије уздрлсао се од 
гласаља) приједлог: да се забрапн 
претендептима живл>еље иа земл.ишту 
Фрапцескс, да пм се одузму иолитич- 
на црава, да не смију бити oiijiaiiii, 
да не емију елужнтн у војсци, да се 
оии ме1)у п.има који што екриве ире- 
дају судовима за ноправку, а кггд 
издрже казну, да се протјерају из 
земже.

Књижевни or.iac.

Д Ј  Е Л A

ГЛ У Р Е J A К Ш II Tv A.

Штамиапа јс и 111. књига, у којој је 
вр в ) коло прииовиједака пјввиикодИл (од 
I860 -1870 год.). У овој кшизи има при- 
повиједака, које досле нијесу биле нигдје 
штампане.

Штампа ео веК и IV. кљига, у којој 
су приповијетке пјесникове доцнијега вре- 
мена. Бљига IV. биће већа од досаданпБих, 
a још he веће бити V., VI. и оетале. С 
тога је ударена цијена свакој књнзи ди- 
нар и по. За то је неистинит растуренн 
глас, да је цијена другој књизи јсдаи дн- 
нар. У К1ВИЗП VII. 6nLe слика нјеспикова 
с биограФпјом и литсрарном студијом о 
раду његову.

Чист ириход од овога издан>а иде у 
фонд за издржавање сиротне иородице 
Јакшпћеве.

Све наруџбине ваља слати књижар- 
ници Велпмира В »ложића у Биограду. На- 
руџбине бсз новаца не примају се.

Од I. и II. кшибе има још егзсмплара.

0 Г Л A С И.
Поштарсне марке.

Тимбране поштарске марке, црногор- 
ст;е, бугарске, источно-румелијске, и тур- 
ске, и цијеле пореспонденц-карте, купују 
ее 100 комада но 2 Фрапка, a 1000 no 
20 Франака.

Агенти се траже, који могу мјесечно 
100—200 Франака заслужити.

Купујем старине, као новце, слике, 
оружје, и т. д. Коресвондирам у њемачком, 
францеском и српском језику. На питања 
одмах ћу одговорити.

Новратно порто нулшо је и иисма 
рекомандована. Ближи извјештај код: 
В a j с III а н д о р, трговинастарина у 
Зудаиешги, СтеФанов трг, број 8.

(6- 20)

ВРЛО В А Ж Н О !

ii а д а в и ц у (о п и л е п с и ј у), г р- ј 
ч е в е, ф р а с и н е в р о з е, р а д и- ј 
к а л н о с е л и ј е ч е мојом методом.

Плаћа се тек по што се човјек ј 
излијсчи. Лијечеље иреко висма

Up. III. Алберт.
(Pr. Oh. Albert). |ј

29. Avenue <1е Wagram 29. Paris. j]

Разие болести

лијсчс ес радикално м о ј о м методом, 
освованом на најновијим научним пс- 
иитивањима, на п у најочајнијим слу- 
чајевима, и то, без да се ремети за- 

I нимање. ЛијечЛл исто тако и не- 
срећне пошљедице г р ј е х о в а  у 
м л а д о е т и, н е в р о з е и и м и о- 

| т е н ц и ј у (мушку немоћ). Гаранту- 
јсм за диекрецију.

Молим да ми се пошље тачан опис 
, болеети.

ДР. БЕЛА,
Париз 6 : Place de la Nation 6.

ВУЧЕ CE 18. ФЕБРУАРА П0 HOB.

ТРИЈЕШ ћАНСКА. ИЗЛОЖ БЕНА ЛОТЕРИЈА 

1 . главни добитак у готово оиорина 5 0 .0 0 0  

2 . главни добитак у готово Фиор. 2 0 .0 0 ‘Ј 

3 .  главни добитак уготово ф . 1 0 . 0 0 0

Д а л. с
1. по ф. 10.000. — 4 по ф. 5000. — 5 no ф. 3000. — 15 по ф. 
1000. — 30 по Ф. 500. — 50 по ф. 300. — 50 ио ф. 200. — 100

542 по ио ф. 25, скупапо ф. 100. 200 по ф. 50.

1000 добитака у 213.550 Фиорина

Ф

I

осим тога још мпогп другн узгредни добитцн у нредметпма које су
ИОКЛОНИЛИ ИЗЛОЖИТе.ЂИ.

Цијена г.иљета 50 новчићп.
Паруџбине с прилогом од 15 новч. за поштарнну вал>а управд>ати на 

L о 11 е r i е-А b t h e i l u n g  der  T r i e s t e r  A usstel lung 
(II— 15) Piazza Grande J)s 2, in Triest.
^ ^  A-

i i

Ф

l
Уредник ii издавалац Бож о НоваковиВ

Чуј

оМ f! # 

К — S
S*o * ~ о .
® ® 5
л tЧ «2 «  -

те и чудите с е !
Да мн гобројно приспјслим повпм 

наруџбама задовољим, одлучно сам се 
од једне пропалс велике творвице бри- 
танија-сребра на складишту заосталу 
робу од „пово Јснвршеног бритаии- 
ја-оребра“  купити, те продајем исту 
уз сваку цијену, или боље казати даје^ 
исту „скоро бадава“ .

Уз нринослани изпос, иди Такоћеп 
уз ривалеу од Фор. Н и Ј»0 Човч., мо 
же добити свако слиједећа ;,2 иредлета 
уз четврти дио реалне ВрИједност„

6 финих столних нож.ева
са ингдешком ејечн;Јц0М 

6 финих вилица,
6 масивиих жлица.

12 исто такових жли,1а за ка4,у5 
6 десертннх ножеВа кли за дјецу 
6 „ внл15ца г п „
6 финих -рашла 
1 Tei'.iKa, Фипа велика жлица за

каву,
1 тешка жлица за млијеко,
1 таблет 30 цм.,
2 велика кухињска ножа и вилице

На свих 52 предмита налази се би 
л»ег творнице: „Echt neuverbessertes
Britannia-, те су из вајфипије ковине, 
која једита и нослије иедегето10ДИ1н- 
п>е ) нотребе није за разлучити од пра- 
вог сребра, за које слиједећа јамчспии- 
ца тврди :

gUF* Јпмчевница. Обвезујем се 
овим, да за сваку, код мене куил>ену 
гарнитуру нотиуini пзноо враћам, ако 
би иста роба у течају од 25 година no- 
црњела.

Ради силног пролаза горњих гарпи- 
тура пека се пожури свако с наруџбом. 
и нека се налог привошље на :

W I Е N
L. N E L K E X ’ S 

Britannia-Si Iber-Fabriks-Hauptdcpot 
I., Maria I ’iieresienstrasse Љ  32.

NB. Ако не би била гариптура no 
вољи, upaha ее повац драговаљво.

П р a in а к з а ч и ш ћ е н> е брита- 
ннја-сребра у великим шкатулама no 
15 повчиКа.

(10- 12)
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ТЕЧА Ј КГ.ЧКЕ КОР.ЧЕ.

Од 15 Јануара 1 Ш .
Дрлгавпи дуг у сребру 

» » 6Л1'.џ',ћ
Златпа рента . .
Лозови од 1860 . .
Банчпне акцвје . .
К р е д м ...............................
Лондон . . . . . .
Ц. кр. цекпн . . . .
Наполеон . . . . ' .
Државпа марка . . .

"58;>.

ј * 4 .

27951).
11930.

567.
960.

4690.

НОШТАГСКИ

3 IIIIЊII Р Д С !10 Р Е л
поласка п долаека пошта.

ЛИСТНА ИОШТА иолази еа Цетпња 
за Котор у недјел.у: предаван.едо 10 и no 
ура у јутро; у уторник: предаван-е до 1Q 
и no ура у јутро; v четвртак: нреданање дб 
до 10 и no ура у јутро; у суботу : преда 
ваље до 10 и no v|i{-. у јутро.

Долази из Котора, у уторник: разда 
вање у 2 уре no ио дне; у сруједу : раз 
давап.е у 2 уре поподне: у четвртвк: рлз 
даваље у 2 уре no подпе; у иетак: разда- 
давање у 6 ура no no дпе, ако uu|>o6pi 
стигне ма вријеме у Котор.

ДЕЛИЖАНЦА полази еа Н 
Котор у Четвртг 
до 4 уре no под’

Долазн из
у с\ бот v v К V

' лиСт н а  Ј
за 1'ијеку, Бар,
Иодгорицу н Улца 
једу и еуботу, прсдава.к.

Долази <• Ријеке, вз Бара, * -*
ваграда, из Никшића, из Иодгорн.^ u 
Уцип.а у уторннк, четвртак н недјељу, раЗ- 
давлше у 10 ура у јутро, ако пошта ствгне 
на вријеме.

ДЕЛИЖАНЦА полаз1 за Ријеку, Вар, 
Данилпвград, Ннкшић, НоЈгорвцу и Уцпп> 
у суботу, прсдаваше у пегак до 4 уре 
no no дне.

Долазп у уторнвк, раздавашс у 1 ̂  
ура пред по дне.

Канцеларија је сваки даи отворепа од 
9 урн до 12 у јутро и од2 до 4 no ио дне.

Цетиње,  1. Марта 1882.
Управзтељство

Књ. црногоргке поште.

Државиа штпгаарија.


