
Излави сваког четвртка 
*1,ч цијелом табаку.

Стаје за Црну Гору, Ау~ 
стро-Угарскуу Босну и Хер- 
цоговину;

годишње . . .  6 Фиор.
иа по годино . 3 „ лист зл
на четврт године 1 „ 50.

На Срвију годишље 20 дин. 
на ио године . 1 0  „
ла четврт године 5 „
гвс другеземљс 20*ран. 
годишње.

К Њ И Ж Е В Н О С Т  R З А Б А В У .
Уредгшк :

ЈОВАН ПДВЛОВИЋ.

Претплата из Црне Горо 
и ева писма шаљу се са- 
мом уреднику.

Препшата из Србије т- 
иућује се Вслимиру Вало- 
жиКу у Биоград, а из дру- 
гнјех крајева под адресом 
Р. Ramadanovic Cattar* 
(ва „Црногорку").

Преталату прпмају сии 
наши швижари и новинар- 
ске експедиције. НеФраи- 
кираиа писма не примају 

се.

Број 4. ЦЕТИЊЕ, 2. Фебруара 1884. Година I.

НАД

МРТВИМ ТИЈЕЛОМ

II Е Т Р A Ј. С У Н Д Е Ч И ћ A
ПРЕМИНУЛОГ XX. ЈАНУАРА MDCCCLXXXIV 

НЕУТЈЕШИВЕ МУ МАЈКЕ 

ПЛАЧ

Куда си мп окренуо,
Пстре сине!

Тако крутан и угледан,
Мој угледе!

Г1од вијенцем млад и зелен,
Млада главо! —

Ал’ на сабор мсђ’ младпће,
Јаох, Петре!

Ал’ иа Нарнас к својој Вили 
Моја вило!

Али на иут, иа науке
Кући леле!

Ал’ у цркву на вјеичање,
Мајци куку! —

Што си грлом умукнуо,
Глаеит сине!

Очи чарнс затворио
Очни вкде!

Гојно руке »рекрстио
Рано љута! —

Зар но чујсш, зар пе хајеш 
Срцо моје!

Мој илач, оца, брако евојв 
Аих иама!

И бираних нријатеља
1Вима иразно!

Зар си брата зажслио
Нетро рано! —

Ах куд’ ће ти крута снага 
Мој соколе!

Куд’ лп младост и наука
Мој цвијето! —

Ком остављаш родитсље,
Лсло сино!

Браћу своју бсз утјехе
Куку Нстре!

Како ће те прогорјсти
Наш иоиосе!

Нашс срце извађено
Орчаи свно1

Вјечне pane бсз ирсбола
Рапо, Петре! —

Ти ми сада у гроб идеш
Куку мајци I

Прије рока, у цвијету
Ружо моја!

Гроб да 1'рди, земл а л>\би 
Ах до Bora!

А ми тужни да кукамо
Куку Истро!

Док се гори на истини,
Круно наша!

С тобом мило загрлимо
Олаво наша!

Да блаженство уживамо
Рајска душо ! —

€. В. В
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МОЗЛК I! СГЦЕ У К Н .1 1 Ж 1 Ж С Т 1 1 .
(II а с т а в а к).

Једно је, чпм се организам човјечији са 
свијем одваја од организма остале животиње ; 
то је : vporpecuenu развитак његова мозга.

Мозга има и друга животиња; но што се 
иа скали жпвотпљскијех оргаипзама вмнге пе- 
шемо, што сс од нижпјех кнчмењака вшпс нрн- 
мичемо к вишпјема па на пошљетку к самом 
човјеку, то и у саставу мозга налачшо иеире- 
кидиу лрогрссију и све то веке развијање. Пма 
животиља (рвбс и голе амФибпје) у којихссдо- 
цпији мозак, кад с*е животиња већ иотиупо раз- 
впје, вимлло нс ра ликује од ембриопашога 
(док је животиња још у свом зачстку). Нп код 
једие животиње нак мозак не учини толики раз- 
витав као у човјека; нп код једне нпје толика 
разлика између ембрпоналвога п потпупо разви- 
јеног нормалног мозга као у човјека. *)

Мозак је дакле органпчпа сила, којом се 
човјек одваја од осталога животињског свијста, 
којом чпии све што. остпла жпвотпња нс може 
да чшш.

Сада можсмо себн . аено протумачитп и 
тај појав, за што оптала животлња стоји у све- 
му далеко псвод човјека. Нпје доста иматп са- 
мо огромипјех размјера у костурпом саставу; 
ннје доста имати јако мшимћно ткање; па на 
пошљетку нијесу допо.мш ни сами добро раз- 
впјени чулпм оргаии. Има жпвотињекијех орга- 
иизама, у којих је све то боље утемељсно п раз- 
вијено ноучовјека; има н. пр. животиње (орао, 
иас), у које је пбнеки чј лнм орган мпого шитри- 
јн и Фипији ло у. човјока. Али Фали опо штоје 
иод лобаљом, па за луду све остало!

У мозгу је; сједпште свијести и умља (ин- 
телигспције). To је доказано тпјсм, што аиор- 
малии састав мозга, новрсде и болестп љегове 
доносс са собом. потпупп или почесии губитак 
свијести н умља. Има и. ир. -.чеља-ди, у којс је 
мозак учмао̂  (атроФирао); у том случају слаба 
је свијест и још слабије умл.е; то су тако зва- 
1ш пдпотп. Онп пмају мозга, али пм се није 
ј)азвио до потпуис мјере, па за то у њему нс 
мОгу да раде душевие сидс свијести и умља 
онако као нгго радс у нормалнога мозга. Овп 
су јадници у свсму налпк на жпвотињу ; из то- 
га се види, да с падом мозга човјегс пада са 
своје виеине п . изједначује со са живоДнљом. 
Неразвмјеии мозак човјека ириближује жпвоти- 
п,п. Што развијенији мозак, то већа разлика од 
животпше, то даље растојање човјека од живо- 
тињс, to Biiimi степсн човјечијс моћи у свему. **)

*) Vorlesnngen iibcr Physiologic von Ernst Briicko.
**) Има нссреКних крајсва, гдјс сс идиотпаам појапл>ује 

( идекно, т. ј. кг.о болест у ч љади оиога i р ija.

Свака мијева у  мозгу нроизводи хл јен е у  
свијестп  п умл,у. H e занљусие ли ерш* т з а к  
довољиом количипом крви, не оптпјечс ли кроз 
мозак довол.на колпчпна крви (анемпја), >дмах 
се  сви јест  губи, а с  њом наравно it спако умље. 
Дадие лп се  одмах м озгу крви колпко греба, 
сви јест  се  оиет новрће, а с љом и умл.<\ За- 
гати ли сс  крв у  свом оитијецањ у кроз чозак, 
нритисне ли ма на који начин о б јс  хемпсФере 
великога мозга, оист сви јеет страда, а с  њом 
и умл>е.

У  м озгу је  дакле главна радноница ?уше, 
највнш е развијене силе органсве материје о;с 
које је  човјек саставл>еп. А  почем ипједна жи- 
вотнњ а пема тако развијенога мозга као човјек, 
то нема ни душ е онаковс као он, пема дакле 
нп највише развијеие силе оргаиске материјо 
као ш то је  има човјек у м озгу свом, у  главном 
сједиш ту душ е овоје.

Неки фнзиолози хтјели су  да трлже душ у 
у  појсдш ш м  дијсловима мозга, ш та вш ие чак у 
самој кичменој мождшш. П озпата је  теор и ја  о 
рсФлсксним иојпвмма, на темељу који јех  хтјелн 
су  некп да о си у ју  наугсу о дупш кичмеие мож- 
диие (RUckenm arksseele). Д ругн  су  оиет дока- 
зивалп, да је  душ и сјсдн ш те у  C orpus ca llo - 
sum -y и т. д.

Мислпм да је  па иогрјеш ном п уту  свакиг 
којн траж и душ у по завпјутцпма мозга плп ма 
у кфм шф оиитом днјслу човјсчијег Tii;‘eia ис 
кључиво. Опа је  у  цијелом ор аниму noejeicoey. 
а главпа јој је радиопнца у мозгу.

Главни ј е  Фактор дуиш  мозак , —  о том  
сум њ е нема. Н о као ш то ј е  оргапнзму чов јеко- 
ву сваки и најмањи дјелнћ љ сгов  од иотребо 
вш пе или мање, тако шг мозак ио би могао ра- 
дити сам собом  без органеке номоки ц п је л о га  
тијела н сви јех  дијелова њ егови јех виш е плм 
маље.

П рекините везе, којима мозак сто ји  у  св е - 
зи са  спољашњим свијстом , па сте  у  главном 
ирекпнули п радтву њ егову, радњ у луме.

У скрати те му храну, којом  се храни п све 
остало у  тијелу човјекову, ирекш ш те свезу  ко- 
јом ј е  везан за ошптп и заједнички источнш ; 
тс храие, па сте  прскинулн п радњ у њ егову . 
ж пвот њ егов, ж пвот душс.

Главна је  радњ а душ е у  м озгу  — - то сто - 
ј it. Алм нгга би значмла и колико би вриједпла 
мождана радња, кад но би етојала у  свези са  
сиољашњим свијетом  ‘? 1\ад м зак не би имао 
чим да ш д -1 тај сви јст, ни да га nyje, ни да 
омуршие, ии да осјгти. ни да га опипа, —  ка- 
ква би се радњ а тад развила у њ ему ? Д а лл 
се н замиелптп може душ евпи св и јст  без тога 
огро&шог матерпјала, који  сс  с пол>а ун оси  у  
мозак кроз капале за то удеш епе, иа се онда
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tv  ирерађује, задржава, a no потребн и опет 
iw нољс пзносн ?

Да мозак, може радитп радње душевие, 
требају му даклс тако званц чулпи органи, ко- 
ји у магазин и радиопнцу душо нреносс спо- 
љашвип свпјет, у колико сс тај свијет може 
видјетп, чути, омирпсати, осјетити и опипатп.

А да би радља мождана бнла нормална, 
треба мозгу да га добро служи они шмрк, нгго 
шаље храиу цијелом тјелу човјечијем, на све 
стране; а онда онет и та храна треба да је 
добро зготовљена у казану (желуцу), добро 
оксиднсаца промахом атаосФерскога ваздуха 
(нлућа) и т. д.

Душевној радљи хоће се веза са епојваш- 
љпм свпјстом уз прппомоћ цијелога организма.

Али је ииак главпа радња у мозгу. Ово 
важи за човјека у превасходиом степену. Нема 
сумње, да н жнвотиња уноси у свој мозак у- 
тиске из снољашњсга свпјета, и да на њнх 
рсагује више или мањс. Али иит јс обим тијех 
утисака тако огромап, пит је реакција на њих 
тако миогоетручна и ирецизна као у човјека, a 
већ о нрсрађпваљу утисака у самом мозгу је- 
два да бн могло бити и збора. Истина, опо 
пгго човјек зна о животиљи у том ноглсду, су- 
дit но себн самом. Научењацп зову то суђење 
аптроиософнзам. Мн впдимо, да животиња пма 
чулне органс као и човјек, нске још много фи- 
инје нсго човјек. Могуће је, да животиња спо- 
л.ашњи свијст својнм чулним органима нрихва- 
та као и човјек; могуће је, да неке нојаве то- 
га свијста, пмајући дотпчнс органе савршсније

од човјека, још боље. прпхвата него човјек; али 
средшпте, гдје пичс свијест о ономе што с-е 
кроз чулне органе унесе из спољашњега свијс- 
та, много је слабијс и неразвијеније у животи- 
њс него у човјека; за то је и нрерађевмна ти- 
јех утнсака, у колико се указује у свјема ду- 
шевшш појавпма, у животиља далеко иснбд 
човјекове.

Па и у самог човјека каква голема разлл- 
ка између мождане прерађевине јсднога Јсвро- 
пљанина н н. ир. једнога Папуанца !

Као што се прогреспвним развитком с вога 
мозга човјек одликујс од свс остале жавотиње, 
тако би се и људи међу собом могли разлико- 
вати но том развитку. Онда бн се могло изве- 
сти ово правило : ПГто је у човјска вншс раз- 
вијен мозак, то и ои стоји дал>е од животнље; 
што му је мање раЗвије.н мозак, то је и човјек 
ближи животињи.

Измсђу мождане радње јсднога острвљани- 
на Фалкландског н јсдне вишс организованс 
животии.с бпће разлпке, али нс превелпке. У 
оба ради органнзам својим вегетативиим ган- 
глнозшш животом. Обим утисака из еиољашње- 
га свијета сиоро да је псти, а н у ирерађива- 
њу њпхову но ћс битн велнке разлике. Човјвк 
сј храпн, сшг, нлодп као и животпња. Душевиа 
радља еведеиа је на најнижу мјеру. Мозак ис- 
ма велике потребе да ради, на не радећи но 
може пи да се развпје.

Сад узмимо једног Јеврошвашша.
(Наставиће сс).

М

Ја сам ти сс, душо мила, 
Спега лишио;

Имах љубав твоју па већ 
Што бих жудио ?

е т а м о р Ф О З  и .
Џ а ер).

Ако ли иас исто сунце 
Узгрпјс, да ти 

Будсш цвијет а ја роса, 
Ја цв’јет, роса ти.

Већ ако се и но смрт« 
Може уадати, 

Тражим оист да узмогу 
Уз-а-те стати.

Ако л’ нарав свс мијења 
У васељени,

Да со с нама љубав паша 
Нс нромијени.

Т>с иајслађс милогласјо 
Вјечно узвлада,

Да сам с тобом у сагласју, 
С тобом свакада.

гБе л’ тјелеса јодно друго 
Привлаче себи,

Да та epeha нас двојицу 
Издала не би.

На ако нас у таласс 
Нарав осуди,

Да то бисер шкољка скривам 
У моје груди.

А пестано л’ једном свијот, 
Да нас нрихвати 

У иошљедњсм уздисају 
Празннна мати.
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MII.I0III ОД ПОЦЕРЈД.
Приповијетка из пародпог живота.

Нише Симо Матавуљ.
(Н а с т а в а к).

III.
Такога укопа нпјо било, од кад је Чучево 

закопано. Ту се слегао сав народ манастирске 
инорије —  неколико села — и иолак Круше- 
вида, од куд је бмло браство (племс) покојни- 
ка. Нокајиица не би више било да је пет еи- 
нова ножснио. Свак је рекао да јс Јокна Или- 
јина љсшие тужпла од иједне, као да јој је 
од срда шило. Она је у тужаљди номиљала 
свог Тада, сиљега кукавца, како he јој вехнути 
као грана оејечеда. — А каква је даћа била! 
Нпје шала толики иарод, а свакомо је било 
хљсба, меса и пирнича, пагс и ракијс и вина 
колико јс ко могао. До душс Чучевљани су 
припомоглп мапастиру; еваки јс донио ио не- 
што, ко брава, ко брашна, а ко miha. Заиста 
ни таке даће није т) ппко запамтпо. Јело се и 
вапијало „за покој душеи док сс звијезде нс 
помслише. Дивота бјсше погледати сав тај иа- 
род! ЈБудп посједали у двије врсте ирсма ма- 
пастпру; женс и дјеца тако исто у два реда, 
косо ирема људима. Сва та гомила, богме, жељ- 
на пића а нпак нити „видде удари у лицеа 
нптн „ракија стаде бесједитии, — као гато се 
у пјесмама каже, Видјело се бапг да јс у го- 
милн жадост прстсжнпја била од сваке друге 
помислп. Само се о покојпику разговарало, при- 
чало сс само што је коме добра учшшо. Много 
се што шта дознало, што је до тад гдје ко 
крио, пак му се сад ражалило тс ирича. Жен- 
ске главе износиле и Фалиле сс, која ће внше, 
како јс и кад којој ваљао.

Боже мој, колико ли их је ту бпло, које 
јс Плоска, онако у шали, Социуо н тс добро, 
а сад се пико тога не сјећа, а свак се сјећа 
добра што му га је Плоска учипио, ја ли што 
је чуо да је нокојник другомс учинио ! Колико 
лн их ту има што су стотипе пута, најеђени 
новпкали : е грдиа Плоскурпна! а ту иа даћи 
а ма нпко да га је тијем надимком поменуо, 
него свак: лијепи, добри отац Ијаков ! Није то, 
вјерујте, из нритворностн, него је иаш народ 
такав. Он је у својој простоти племенит н ље- 
жан а није раскошан у ријечима да те своји- 
не одава колико је раскошан кад излијева срџоу 
и освету.

Бог да прости доброг калуђера !
IV.

Одма послије укоиа поведоше Милоша ку- 
Ки. Лако јс замислпти какав му сс јад око ср- i 
ца свио. Јадни дјетић готово за двије нсдјеље ј 
удубио се са свим у своју жалост, нитп је хтио
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да сс с ким састаје ни разг )̂вара, нпти је ка- 
кав иосао нрихваћао. Узми књигу пак отиди у 
једну оградицу иза куће, гдје се дувап садио. 
Ту сједи нспод међе, па како је било у иола 
јесеин загрпн, се једном пољавом. Ма никако 
да ношенс животом него се прсдвостручио, пре- 
вмо оне ојађеле пвате те догнао кољена готово 
до иодбратка. Тако је мнрно еједио да су ко- 
конш слободно кљуцале око љега као око iia- 
квс стожине, а врабаца јаташцс скакуће и кр- 
кочи се но поњави. Оп тобоже разговара се с 
кљигом, —  ками ! Приђе му наиа ја лн Миди- 
ца, д&. виде шта ради, a on таре сузе. Присје- 
ди крај њега да га иоутјеше, а од зажмури иак 
ini абсра ин на што. За трпезу ријетко је кад 
н сједао, а кад је сјодао пи да заложи. Ноћу 
стсње и уздише као боник.

Е, толмка жалост и тако живљеље, сарва- 
ло би п кршпа момка а камо лп не ће тога 
козјег свеца. Бећ ноче да чил,и и да кашл.уца, 
очи му упале, огањ га спопада, тс би, Bora ми. 
до мало одлетпо за ноочимом, да укућани н су- 
сједи не уо/гадоше око њега, те иаваљуј, раз- 
говарај га, нагопи га да једе, тамо амо, е чп 
сто му не дадоше да умре. По души долазплн 
су п онп из манает» ра, Хенадпје (нс смијем 
га зовнути надпмком, јер му је грдан), Шмрка- 
ло и — како се још који зове ; иак момцп : 
Кркача, Бургнја и Мргуд. Сви су га љубили, 
јер је свакоме с нечега омилио. Свакп га је  
разговарао на свој начин, алп сви с једнаком 
љубави. Кркача је наваљивао да му Милош 
чита што, јер сам се, вслп, зажелио да те слу- 
шам, а чптао си ми —  вели —  иечесову при- 
новијетку о нечесову ЈБубомиру а ма је нијеси 
довршмо. Опо је, вели, било тамац два дана 
прије него lie се Плоска разбољети.

Сиромах Поцерап, с почегка би им свпјем 
алалио био на свој љубави а да га нусте на 
миру, пак нека га ilcfob јад прекине. Али што 
ћемо ? ионекада ред јс  да човјек жпви други- 
ма за љубав и ако му се пе мили. Тако је та- 
да било и с Мнлошем. Гледајући толпко л»у- 
бавнијсх дутпа око ссбе, пије могао а да им не 
одврати јсднаком љубављу, пз свога издапшога 
срда. Пак да рсчемо и ако бјеше слабуљав, 
бјеше у годипама кад се ие подлнјеже лако. На- 
елак жалост му се разгали а скопост му се 
сгаде прпкупљатн, те се опорави. А кад се ма- 
ло ирпбра, осјетд да има још пешто што гаја- 
ко к животу дривлачп. To пешто или боље да 
се рече неко бијадте прије свега љегова cecTjia
Мплида, његова велика л.убав. А друго__
можда и јаче од Миличпне љубавп —  бија- 
111С..........Али о томс другоме, додније.

(НастлвиКе сеј.
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Митрополит цпногорски Василије 
Иетровић.

Нишо М а р к о Д р а г о в н ћ.
(Нает&вак).

Из Беча отишао је м. Василије у Мл>етке. Кад 
јо овдјо ријеч о Мл.еткама мислим да не he бити 
сувишно ако речем коју ријеч о сношајима Црне 
Горе еа мљсгачком републиком.

Тешкс су билс околности у којмјема се је Цр- ј 
на Гора налазила у ово вријеме, и гежак је био жи- 
вот којнјем јс она живјела. Од евуд стијешљена, од 
свуд затворсна, Opaha у ронетву тешком, а братока 
Русија далеко. Црна је Гора била прави „сирак 
тужнн без нигдјс никога, једна сламка мсђу вихоровеи. 
Оикољсна са свакс етраие душманином вјеро и на- 
родноети, Црна Гора вођаше вјсчну борбу иротив 
варварства турскога и лукавства латиискога, Да је 
Црна Гора бројила милионе становника и стотинс 
хил.ада војника, а не какве год сто хиљада станов- 
ника и петнаестину хиљада војника, и тада би јој 
тешко било пздржати борбу, какве силе пут ње зијс- 
ваху. Латилство и иеламство иђаше рука за руку да 
сатру и упиште православл.е и гпакога ко га иепови- 
једа. Здружише се враг и сатапа да ирождру и опо 
мало сриеке слободе што се бјеше сачувало у rope 
цриогорске. Црпогорци мораху бити вјечно па вој- 
ничкој етражи и не зналаху од куда he их прпјед 
бпједа снаћи : или од дивл.ега варвара Турчина, или 
од мудрога луклпога ЈГптинипа. Турци силом оружја 
xohaxy да сатру Дрну Гору и Мљечићи им у томе 
номагаху ; е друге сгране ови иети Мљечи1>и стара- 
ху ее да Црногррцс лукавом шмштиком задобију за 
својс имтсресе, да за љих крв иролијевају, да чувају 
Мљечићима илећи од Турака, кпд се haxy враг н са- 
тана ухватити у коштац, a то ес је чеето иута до- 
гађало, као што Ксмо видјети у наиријед. И имиера- 
тор римски (аус-тријски), и двор неаиолитанеки, и ре- 
публика мл.етачка тражили су нријатељство црногор- 
ско и кориетовали су се њенијсм јунаштвом, иа кад 
би им Дриа Гора саслужила дибру службу, онм не 
само да јој не би то добрим вратнли, но су се исги 
дружили са највећијем душманином црногорскијем 
Турчином, иа овомс помагали против мале Дрне Горе, 
али је ову оист Бог бранио и витештво црногор- 
екијсх јумака, те јо ова остала сачувапа.

Оеим овијех TOiiiKoha којв Дрна Гора триљаше 
од силе непријатеља извањских, она је и у унутра- 
шњости била лишсна и најирвијех потреба за њено 
лсивљењс, иа ове мораше тражити изван у туђина. 
Но гдје? Турска и њени градови затворени те тамо 
Црна Гора пије могла иишта добавити. Даклс мора- 
ла се јс обраћати к мљетачкоме нриморју да у мл>е- 
тачким градовима куиујс своје иотребе. Н ои овоссје  
морало куиовати скупом цијеном. Дрна Гора је мо- 
рала или отимати силом оружја оно што јој је било 
нотуебно, илп номагати Мљечавима оружјем. Осим 
тога Цриа Гора је морала често иута, да ублажи 
Мљечиће, чинити разне писмене изјавс пријатељства 
ирема влади мл.етачкој и у иетијема иризнавати мље- 
тачку рснублику за свога иокровитеља. Разумије се, 
оваква иисма морала су сс нисати осим мекијем 
слогом и онаквијем тоном који сс је морао 
најбоље доиадати мљстачкој влади. a то се већ pa- 
ay мије да )е њихпвој жељи годило к ад се јеу  писми- 
ма изрлжаввла највећа благодарност за доброчипетва 
»1 нокорноет ирема „преведројс ренублици и њсноме

нринцнпу. Но ово се је чинило у пужди кад ее нијо 
имало куд ни к.чмо, но да би се избавило од врага 
морало ее је иријатељствовати са сатаном, тек да 
обојипа ио иакосте једновремеио.

Кад је пак мљетачка влада пиелла што црно- 
го])Скоме народу, и његовијем госиодарима плаликама, 
кго на пр. разне евједоџбе о раточима, разне даров- 
не грама ге, то еу опи иисали тоном впеокомјернијем, 
чисто суверенекијом, гдје себе иреставл.ају за н£ко 
добротворе и нокровитеље Црне Горе.

Кад мн не би све ово зиали, морали би чеето 
пута ианути у сумљу одиосио самосталности Дрне 
Горе, кад би читали нека нисма која су иисали Др- 
ногорци и гоеиодари црногорски мљетачкој влади, a 
такође п мљетачке власти Цриогорцима Овако, no 
гледају1>и иа садржај тијех нисама и одношајо Црнв 
Fojic к мл>етачкој републици, ми ћемо оетати пј)и 
увјерељу да је Црна Гора свагда била самостална — 
незавирна, нпкоме неиотчињена.

lie he бмти еувишио ако овдјо кажем неколике 
ријечи у ошпте о иомоћима које су Дрногорци чи* 
нили мљетачкој републици.

Свагда кад је република ратовала са Турцима 
обраћала се је к Дрној Гори с молбом да јој дође у 
noMoh. Дриогорци, и ако су добро знали мљетачко 
лукавство и мржњу ирема Црној Гори, aaMehn што 
је вшпе Moryhe зла учпнптн onheMy душманину хриш- 
ћанетва Турчину, иритијецалн су Мљецима у помоћ 
и учинили су мљетачкој републици у томе велике 
иомоћи. Да нијс било Црне Горе, која јс као тврди 
бсдем стојала међу Турском и Мљетачком, Турци би, 
ако пе више што, освојили мљетачко приморје.

Кад је војска мљотачка ударила на Иови у Г>о- 
ки Которекој, године 1687, на кад је Топал-паша до- 
шао у noMoh Новоме, онда Мљечаии, видећи сс у ве- 
ликој опаености, позваше Дрпогорце у иомоћ. Ови 
одмах дођу и својијем јунаштвом разбију и iipohepajy 
Турке од Новога и тнјсм епасошс мд»етачку војеку 
од погибије. Дивно ли је вдадика Петар II. опјевао 
ова) догађај у своме „Горскомо Вијонцуа:

Пови граде, сједиш на крпј мора,
И палове бројиш низ пучину,
Као старац на камен сједсКи 
It то набраја своје бројанице.
Днвна санка тто си онда снно !
Мљечнћи те морем подузеше, , ;
Црногорци гором опасаше,
Састаше се у твоје видове, .
Окроппше крвљу и водицом,
Те од таде не еирдиш некршћу.
Топал-иаша су двадест хиљада 
Да поможс Нопоме хиташе,
Сретоше га младн Црногорци,
На камено иоље поЈгзано ;
Турској капи ту име погину,
Сва утону у једну гробницу 
Мож' и даиае вп1,ет коштурниду.

Кад је хтио Сулејман-наша од Арбаиије да уда* 
ри на мљетачко приморјс, Црногорци су поелали вој- 
ску и иредусрели нашу на Вртнјељку и ту се поби- 
ли с њимс и вратили Турке натраг. Овдје је иогпнуо 
знаменити јунак Бајо Пивљаинн. *) Кад су Турци 
кренули од Бара, преко Сутормана, даиохарају прпм- 
ципово Приморје, оиет Црногорци ирискочмше Мље- 
чанима у помоћ те ее. побите еа Турцима и врати- 
шс их натраг. ТТослије тгга Црногорцн потукошс 
Турке на Шестаиску Гору, па Водник, на Цариие, и

*) Бајо Пивљпнин био је ускок иа Херцеговипо, из Ниве. 
Он је жпвпо нскад у Црвој Гори, а пекад у приморју, одакле ј«; 
постојано војевао против Турака п здного им јада вадао. II еад 
се у Бокн Которској, нед;иеко Перзста. взме у̂ Дражина ирта и 
Ораовда. палаве развалпн«- од куде Бд}а Пввжакпна. М. Д.
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и др. мјеета, и то с?о номажуКи Мл»счанима, и не 
иустише Турке на мљетпчку земљу.

Волику јс заслугу учиннла Цриа Гора мљетач- 
кој држави, над је био иослан на Цстиње мљстачки 
иослаиик Бартоло Ерица. Овај ic дуго времена жм- 
вио у манасЈиру цетињском, гдјо се је  користио нај- 
всћијем гостоиримством црногорскога господара-мн- 
троиолита. Одавле је Ерица иочсо изучавати Цриу 
j'opy и Арбанију и шиљати донисе својој влади о 
стању околиијех турскијсх земаља, којсјо мљетачка 
влада жељелн ирисајединити својој држави. Кад 
еу Турци дознали за таквс намјере мљетачко владе, 
лоолали су 60 хиљада војске са намјером да казне 
Дрну Гору за њево нријатељство са мл.стпчком др- 
жавом II да Ернц.у ухваге и иошл.у у Цариград, на 
нослијв да похарају мљстачко приморјс. 11 ако су Др- 
вогорци одмах изашли против турско војске, опетје 
иијеоу могли зауставити, но су Турци дошли па До- 
тнље. Турци оиколо манастир, и Италијанцс, који су 
сс нашли на Детињу, иосијеку. Но Ерицу Дрногор- 
ци сачуваше и здрава изведоше из манастира. При* 
јсд мо јс Ерица изашао из манастира бјешс н пеђ ‘Д- 
на у маиастиру мина којом ће се лагумати манвстир. 
Та мина била је запаљена и њом би разрушен ма- 
настир гдје јс иогинуло и много Турака. Ово се јс 
догодило 1H90 године за владс митроиолпта Висари- 
она Баице, онога знаменитога владике к*»јп је иовра- 
тио пдсме Куче у правослаиље, које бјеше успјсла 
рпмска пропаганда обрнути у рнмогсатоличку вјсру.
У имо благодарности за гостопрвмство, које м. Ви* 
сариои иоказа прсма мљетнчком посланшсу, и за ио- 
моћ коју, за вријемс њсгово, Дрногорци учииишс 
Мл.ечнћима, мљетачка влада носла својс агенте који 
отрчвашо м. Висириона.

Кад 1717 и 1718 године ударшие Мл>счићи иа 
Бар a Уцињ, скуим сс тамо велпка турска војска, 
која на сваком кроку туцпјашо мл.етачку војску. 
Мл.етачка влада и у тој свујој иевољн обрати сс е 
молбом к цриогорскоме митронолиту Данмлу Пстро- 
вићу-Њсгошу, да дође Мл.ечапима у иомоћ, обећаиа- 
јући при том да i.e и опи учинити Дрногорцима вс- 
лико иомоДи и добра свакојака. Владпка Данило ода- 
зове сс овоме мљетачком нозиву и са 5500 Дрного- 
раца отиде сам лично на иомоћ мљстачкој војсци и 
разбијс Турке, чим јс сиаеао мљетачку војску од 
савршене иогибнје.

0  овој иомоћп, коју Дрпогорци учипише Мље* 
чапима, свједочи атестат којега даде главни начел 
ник мљстачкс Флоте Андрија Пизано владици Даиилу 
19. Августа 1718 годинс. *) Но иоигго јс иролазила 
онаеност, Мл.ечићи свагда заборављаху оно што су 
у вријемс нуждс обећавали Дрногорцима. Дивпо јс 
влпдика Петар II. о овомо рскао у „Горскоме Вмјен- 
цуа кад војвода Драшко одговара кнезу Јапку како 
га јс дочекао у Мљеткс Дужде Мљетачки. Дичека 
ме вслн :

„Не лијопо, пего прелијепо !
06elia ми и што му не исках ;
II помислих кад од н>ега пођох :
Клаго мсни јутрос н довијек,
Ево cpeke за спо Црногорце !
Дајбуди 1>у новеот доста ираха 
Да с’ имају чии бити с Турцима.
Кад послијед еве оно излиња,
Ка’ да вишта ни зборепо није ;
И но сад му нс бих вјеровао 
Млијеко је да рсче бијело.

Ова истина нзрсчсиа устима вслнкога пјссника 
мо тражи комснтара. Но не само да Мљсчићи нијссу 

■) Оригинал огога атсотата, писопог иа талијанском јеаи- 
,:г :тзи се код мсне. М. Д.

испуљавали своја обе!»ања -вратити добрим за доброи, 
no су свијема, и највепоттенијима иачивима пако- 
сти ли Дрногорцима* Кад бисмо метнулн ирсд собом 
питање : Чим јв мљетачка реиублика враКала Црној 
Гори за ове велике помоћи којс је њој Дрна Гора 
чинила, то бисмо добили кратак, јасан, лаконичан 
одговор : да јс  Црна Гора примала гза ману жуч, 
за воду оцат.и Иос-тунци мљетачке владо према Цр- 
пој Гори видјећс се чешћо иута у овој расирави.

Сад hy рећи још неколико ријечи опширније о 
иограиичнијема ciiomajiiva Црне Горе са мљвтачком 
реиубликом.

Као нгго веН би речсно вишо, мљетачка petty- 
лика, знајући добро важпоет Црнс Горс као сво- 
га ванлећа против Турака, п црногорско јуна- 
игтво, старала се јс да се користи Дриом Го» 
ром п да утврди свој уилпв мсђу Дрпогорци- 
та, али не пријатсљством нрема Црној Гори, него 
хитрином и иријеварои и свакога рода лукавством 
и обећаљима „нула у ваздуху.и Зато јо република 
држала у мљетачкоме ириморју — Вокн Которској, 
своје чиношшкс, којо јо бирала међу иајвоћим хи- 
трацима. тс су ови морали зоркнјем оком гледа* и 
на све што сс чиии у Дрној Гори. и у околмијсма у 
Дрној Гори мјестима. Таквн су бнли Иван Волицп, 
3:шо Билица. Јсро llaimh, Нпколин Волица, с који- 
јем hcMo сс чешпе иута срстатп, и другп. Оеим ови- 
јех чимовшЈка, мљетачка влада шиљала јс у иричорјо 
оеобитс више чшнмшике „провидуре скетраординар* 
нс“ . Ови су имали строгс паредбе од своје владода 
бунс Дрногорцс међу собом, н да буис околпе Тур- 
кс иротив Драс Горс, теда тијем доводо Дриу Гору 
у такво стањо да ес она, хоће лп нсћс ли. од псво- 
,вс мора прнЈатсллгги са Мл>етцпма и тражити њину 
iiomoIi.

Бивало јс времена кад јс Цриа Гора била још 
у којскаквим приличним одношајпма са мљстачком 
])епубликом. Н.» (I такви су сс одношаји мало проду- 
жавали. Чиновници мл.етачкм. кз мљетачког иримо])ја, 
шиљаху разне клсветс против Дрне Горс својој 
влади. Тамо сс је говорило : како Дрногорци тлачо 
и газе ирпнцимово приморјо, како Цркогојти арају 
и пљачкају, жарс и иало ево што им до рукб дође ; 
како убпјају мљстачке поданике п т. д. Мљстачка 
влада издавала јо наредбе да сс затварају границо 
мљетачкс прсд Дрпогорцпма, подизали еу Прпморцс 
нротив Дрпогорпца, и заб])ањивали им имаги икакви- 
јсх сношаја с Црногорцима ; забрпљинали су водити 
е Дрногорцима икакве трговиао : шпита од и>их но 
куиовати, и ништа им по нрохавпти. Ријсчју сваке 
тешкоће, којс је могло iumikmutii мљстачко лукав- 
ство, чнњеио су Дрној 1’ори.

Дриогорци, разумије се, мс-рчли <у тражити 
еплом оно што би морали добијати мпрпијем начи- 
ном, да је било човјечности код мљетачке владс и 
њонијсх органа којн работху око граш ца црш гор- 
скијех. Они оружан<»м силом наиадаху иа мл.стачкс 
иогрпиичие земљо, и « ружјсм задсбпваху опо шго 
пм бјсше од потробе за живл>е:ве. Многи иисди на- 
зиваху и пазивлл' овакве прстунке Црногораца „вар- 
варством“, „грабожоми, „рпзбој|Шштвоми. „луисшти- 
номи и т. д. Али пева ови такви ниеател и и иросу* 
ђивачи оваквијех иооунака црногорекијех метну 
пРуку на иамети, па нека сс замитају: што је мора- 
ла Дрна Гора чинмти затворспа у овс »ланппе, у 
ови крш иучсничкп, у < в 1 гллс лит; цс с једис сгра- 
но парваретом турскијем. с друге стране»л\кав- 
ством мл>стачкијем, п таквијем иачином лишена и
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иајиотребиијих иотрсба за живот љуцки ? Зар прекр- 
стити руке, иа гледати кад ће „мана ианути е исба 
Ио, од варвара морало сс је  силом отимати оношто 
су ти влрвари хтјоли одузети од Црис Горв; оно 
игго је свакоме човјеку најеветије и лајнотребније : 
„Слободу1* и „средства за жпвљеље“ .

(Наставиће ес).

„ Г 0Р Ш 1 В Н  ш ш г
ПРИКАЗАИ ЊЕМАЧКОЈ ПУБЈГИЦИ.

У бечком липту „Трибини", који јс на жалост 
ночстком ове годиио ирестао нзлазити, приказала јс 
г.ђца М a ј а (бићс паљда : М a р a*) С т р а т и м и- 
1» о n II ћ о ва љемачкој иублици вслико ијесвичко дјсло 
нагаега владике Рада : њсгов „Горски ВијснацД

„Горски Виј^нац“ који јс код цијелога пашег 
народа ушао у сва своја ирава која му у пуној мје- 
ри дајс и оеигурава њсгова пјсеничка врсноћа, ио- 
чсо је већ обраћатц иа ссбе нажљу и осталога сви- 
јста.

Као што јс евако скроз оригинално дјело одвећ 
tgiiiko мреручити у други језик а да тијем нс изгу- 
бн xsiioro од евоје првобитие л>споте, тако сс и за 
„Гореки Внјеваци с иуним правом узима, да га је 
скоро немогуКо превссти па страни јсзик.

Чињени су у том оглсди на русксм и талијан- 
ском језику, но на томе јо и оетало.

Овдјс јс огледала гЛ,ца Стратимировићева,. да, 
ириказујуки „Гореки Вијенац44 љемачкој публици, 
пријсводом иско.шких мјсгга из љсга локажс љслоте 
оригинала, а у игго доба да остане вјериа духу 
ијесме како у самијсм рнјечма тако и у метрпци.

У лолико је она уепјсла у том, нека ее суди 
по тпм мјестима, којс ћемо иоредити е оригилалом.

Ио ириједло јс, да сс зпаде цијели нримаз тај. 
За то га <>вдјо саопштавамо :

„Ноликп политпчки догађајл, који су у потоњим 
'досстллама овога вијека училлли преврат на иетоку 
Јсвропе л којима се још ис може крај саглсдлти. 
потиснули су иа позорнпцу општег илтсреса земл>с 
и народе, о којлма ес.лрлјс лсдессг годииа и у нај- 
образованијмм иеслорекеким кругоми...а једва знало 
да еу живи а камо лл да што значе.

Мсђу оиијсма земљама ларочито је мала Црна 
Горл, која јс доиста класичнлм јунаштвом и домо- 
л»убл»ем евојијех сипова задивила Јевролу, иа и у 
моралном и умном поглсду осигурала себн симпати- 
је свих еувремсника.

С тога држим да лс he бити нсугодпо лашим 
читаодима, да се б«л»в унозпају с јсдлим дјелом, 
које јс спставио Црпогорац, а које, иоетавши всћ 
одавла својила цијелога срлског народа, заолужује да 
се цијени u upcfco гралнца срлскога јсзпка. To ic дјело 
„Горски Вијенаци, а творац му јс велики ла- 
триота л лјсслик владика Петар 11. Потроипћ Његуш.

„Горски Вијснац* (љемачки : „Fin Kranz ans den 
Bergen*4), тај бпсер сриске књижевиости, спјев је 
драматеки. Оам лјссилк иазива га „историјско зби- 
тије“ . Исодјснима врлједло т љсгова лсжи nptije свс- 
га у члсто сриеком духу, зажпрспом л>убављу к сло- 
боди и иајчпсгпјлм патриотизмом, који га скроз лро- 
вијава. С тога је м етскао полуларлост, којом сс са- 
мо дивнс ерлске народне лјесмс ноноекти могу. Оелм 
тога, ои јо вјорно огледало карактера. нарави и оби- 
чаја парода дјои-јорскога, и всК из тог раллога за

*) Или је може бпти Моја, a то би бнло мушко име. Све 
е̂дио, ип ћемо yiiCTii да јо Мара. У.

странце од неоепорнога лнтсреса, да и не узмсмо у 
обзир всликс лјосничке љевот«, којих је пупо у њему.

..Историјека збитије", које чинл средшитс спје- 
ва, доистл јо једио од најважмјпх обртних тачака у 
историји ло само Дрле Гор« него ч длјелога народа 
срлског. Ово се тиче крваво лстрагв свијех Муха- 
медоваца т. ј. одмс.нлка у Дрној Гори, које се до- 
годпло на бади»и даи 1702, под владом влпдике Да* 
нила 1. Пстровића Њ<туша, осиивача данашњс д i- 
настијо. Најпрпјо су одметници у свечаној народној 
скушптини иозвати били, да сс врпу у вјеру своји- 
јсх отаца. Омп. који су се у потоњи час одрсклп 
корана п крстом прекретили, билч еу доиста примље- 
Ш1 као 6paha. rJTiм дјелом счмоиомоћи осигуран је 
тада утошку опаспост доведепи отгстанак Црие Горо 
као самостално хришћапске државс. За подјармљону 
српску 6paliv остало је „гнијездо сојсолово- , мпла 
али слободна Црна Гора, и даљо као звијезда која 
је предсказивалп зору љепше будућноети, која ах јо 
храбрила да ш' клону у борби ,.за крст часми и сло- 
боду златиу.и За то народна пјеема славм Дрпогор- 
де, којп су онога олавног бадљег вечсра ирвм отпо- 
чели бој ир тив исвјорника ; за то и владика Потар 
о њима у „Гореком Вијенцу^ ијева :

„Соколови, пот Ма\)ТИНОви1)Л,
Које једна прса задојпшс,
А одњиха јсдпа колијрвка;
Два Пчвакн с барјактаром Пимом 
И витсже Ворнловић Вуче!

К<» умије вама еплссти вјенце ?
Споменнк јс вашега јунаштва :
Горд Црпа II љена слобода !а

У љсмачком ирпјеводу : 
rO, ihr Falken, fiinf Martinovice,
Die an eincr Mutterbrnst gesogen,
TJnd die cine Wiegc gl,ossgeлviegt hat;
Zvvei Novake, Fahnentragcr Pimo,
Und du, tapf rer Borilovic Vuce!
Wer kann Eu’rem Rnhrae Kriinze flechten ?
Ew’ges Denkmal Eu’res Heldenmnthes — 
Montenegro isfs uud seine ^reiheit !u

(Наставиће сел

• КЊПЖЕВНП ПРЕ.ГЛЕД.
Учепа лруштва.

(0 р и с к о у ч с II 0 д р у ш т в 0 у К П о г р а д у.) 
У сједници овога друштва од 29. Новембра 1883 од- 
лучепо је, да ее уппава његова поново обратп мол- 
бом на владу српеку ради украћеве потпоре. Међу 
осталијеша разлозима, кфпиа сс та одлука оирпвдави, 
палази сс п <>по: »Грцп имају своју научпу акадс-
шију и два упиперсптета (Атнна, Крф), P,V>iynn aicai 
дсмпју и два унпверсптета (Букуреш, Јаш), Млџпрп 
акадс-мвју, два унивсрситета, иет иравних академија, 
п впшс књнжевнпх друштава, Хрватп академију, упп- 
всрептет п више књижевнпх друштапа, Срби у Угар- 
гкој гвоју Матпцу, Бугнри своје књнжевно друштво. 
И ваеална кпсжевнна Србија имађате своје учеп<> 
друттво и евоју велнку школу, па зар иотоња иеза- 
впеиа и на етупан. крад.евиве цпдагиу га Србпја да 
обуставља помоћ учеполе друштву, u то у чагу кад 
10 кагсдлра у великој школи остаје празнпх?«— Сг. 
Врчеиић шаље рукошм-с свога оцм, којп го yiiyhyiy 
стручном одбору. — М. Драговић шаљс ноцу граНу 
за неторпју Црпе Горе. Упућује се одбој.у. — Одлу-
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чује се, да друштво ступи у књижевпу свезу са бу- 
гарсквм »књижевнвм друштвом« у Софијн, са »Мати- 
цом Словенском« у Љубљана u с »јелинскоа акаде- 
мијом« у Атини.

(Ј у г о с л а в е н с к а а к а д е м и ј а  з н а н о с т н  
и у м ј е т н о с т и  у 3 а г р е б у) имала је 14. Јануа- 
ра ов. г. сједницу, укојојје читано више прилога за 
иозиавање старс литерарне историје српске, које је 
иослао доииснв члан Сг. НоваковиИ, а на име : а) Те 
одосиЈа мниха Хилавдарца дјело о Иетру Коришком ; 
б) Живот срискога патриарха ЈеФрема, који je био 3. 
Октобра 1375 у Пећи на сабору изабран за патри- 
арха српскога ; в) Одломци средњевјсковне кос.чогра- 
Фпје н геограФнје; г) Аиокрнфп пз штампаних збор- 
иипа Божидара Вуковпћа основаоца ерпске штампа- 
рпје у Млецима (1520); ђ) АиокрвФ о Биоху ; д) Ири- 
ча о Автпхрвсту; е) АиокриФ о препирању Исуса 
Хрпста с ђаволом; жј Аиокрифн квјевскога зборника; 
з) Требиње, Тврдош н Савнна (то су иигма пз хра- 
лпонице шанастира Савпне); и) Цароставник народне 
библиотеке у Биограду. — Оспм тнјех прнлога пре- 
дана је у овој сједницп и расправица арх. ДучпКа о 
положају Добруште илв Добруше. Даничић је мислио 
да је Добруша мјесто или крај у државн гооподе 
Зетеке 3)урђа н Балше, сада оело близу Навтата и 
Груде. Новаковић је вајприје миелио, да је Добруша 
садашњи Добрун, а дицније да је лежали ј\жн«» од 
Оногошта (Никшвћа), гдје ое п оада находн село До- 
бруш код планвие између Чева и Пјешаваца. Дучић 
ппк доказује, да је та Добрушта лежала у старој 
срнекој областв, која се у споменицнма н у народу 
зове »Хвостно, Метохпја, Дукађнп.« У жупи ЈБумп 
оадашњега Дукађинл, који лежи између Нрпзрена и 
Скадра, еалазн се н еада село Добрушта u цркра ев. 
Николе, сада у развалинв. Ову Добрушту држи Ду 
чиН за ону Душанову.

Hone књиге и листови.
Лахан, жалоено иозорје у пет дјејотва, од Јова- 

на С. Иоинвнћа. Народиа Библиотека Браћо Јованови- 
ћа овеска 75. Панчево. Наклпда књижаре Браће Јо- 
ваповнћа. 1884. Цшена 16 новч. —

Нознавањс и њсговање човјсчијог ти.јола 
за учснике основннх школа наппсао Светолар Миле- 
Tiih учитељ. Треће пздаи.е. У Земуну. Илдаље п штам- 
na С; б ит-Милоша Грабовачког. 1883. Цијена 10 повч — 

(околпћи. Двије ujecwe од Владшмава, га шест 
олика. Сричетово пздање, Биоград. Штампарија на- 
предне странке. 1883. —

Плуотрована Нсторпја Српоког Народа од 
лајгтаришх врсмека д<> проглашен.а нове краљевпие. 
За парод U школу. Оа 100 слпка. Издаје Коста Ман- 
дрокић. У Бечу 1884. 1. Свеека. ЦиЈена 20. поич.*— 

P o l j o d j e l s t v o .  Ро najnovijim izvorim slozio 
Petar p!. od Tartaglia-e. Sa 82 slike. Nakladoin pisca. 
Susak, tiskom Milana Kerdica. 1883.

D ie  S e r b e n  im slidlicheii Ungarn, in Dalma- 
tien, Bosnien and in der Herzegovina. Von Theodor 
Hitter Stefanovie Vilovsky. Mit einem Anhange : Die 
siidungarischen Bulgaren von Geza Czirbasz. M ien and 
Tesehen. Verlag der k. k. Hofbachhandlung Karl Pro- 
h. Kka. 1884. Obo je 11. свеека од дјела : Die Volker 
Oesferreicb-Ungarns. Ethnograpbischc aud culturliistori- 
aeho Schildcrangen. —

Лва Цвапцпка. Шала y четири чина. Напнсао 
М ban Гј. Глiiiniih. Б**»»град, у краљевгко српгкој 

) !oj штаипарнјп. 1883. Цијена no дипара. —
(Наставнће се).

Књижевне новости.
— »Матица Хрватека« издаће иа л>ето избрапе 

пјесме дра. Ф р а њ а М а р к о в и ћ а  иод иасловоз; : 
»>Из млађпх дана.«

— Чувене баснс славнога К р и л о в а преведене
су no други пут на инглескп језик. Превео их je 
Харнсн иод насловош : „Krilofs Original Fablesu.
Руеки листови много хвале овај пријсвод.

— Нознатп славвста међу Франиузшча Л у ј
Л е ж е пздао је књигу под наеловом : rLa Save, le
Danabe et le Balkanu, гдје je пзложно своје утпске o 
пута мсђу јужним Словеннма.

— У овогодишњој Фебруарекој евесци Флајше- 
рове „Deutsche Kevueu изишао је од Г. Розена, ње- 
мачког главног копсула на расиоложењу, један чла- 
нак о краљу Милану и Србима под насловом : „Kbnig 
Milan und (lie Serben.u

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА УРЕДНИШТВА.
Д p y ж и н и „Н a д a“ y Б и о г р а д у .  — Док пам ce 

„Црногорка" не оснажи, не можемо Вам је слати бесплатно.
М н о г и м и и т а ч и м а. — Са многих страна обратили 

су сс к нама с ииташем : е да ли се може добити „Балканска 
Царица" ? Ми овијем одговнрамо свнјема : да се „Балканска 
Ц»рица“ не може добити, јер је она још у рукоиису, дакле join 
ннјс изишла иа свијет, шгги је изнссена на књижарнички назар. 
За то је аалудно проиитивање.

П0311В 111 П РЕ Т П Ш У  ИА „ЦРНОГОРк7‘\
Изишао је ево и 4ТИ. број „Црногоркеи. 

Пубдика паши могла јс  већ увидјети озбиљну 
намјеру, која је скоичаиа с издавањем тога лн- 
ста, а може већ судити од ирилике и о садр- 
жају п тендешшјама његовијем.

Позмвамо дакле на претплату свакога при- 
јатеља „Цриогорке“ .

Претилатна је цнјепа „Црногорции :
За Црпу Гору, Aycrpo-Угарску, Босну л 

Херцеговипу :
на годгшу................................6 Фор. а. вр.
За Срвију:
па годину..............................20 динара
За све остале земље:
па годину..............................20 Франака
Претилата нека се шаље по лоштанспој 

улутници на г. Нетра Рамадаповпћа у Кот р (за 
,,Црпогорку“ ).

Особито ее опомињу нретилатлици нз Босне 
и Херцеговино, да нам спмо пп тпј начин шаљу 
нретплату, а никако у иеилаћеном пиему.

За прстплатнике из Срвије бпће најзгодни 
је да шал>у нретилату на књижару В. Валожи- 
ћа у Биограду, с којом ми у свезп стојимо.

Цетиње, 31. Јануара 1884.
>'ред||1Ш1тпо нЦРИОГОРКЕ.«

Свијема бројевима „Црногорке44, који 
су од нове године иа до сад изашли, можемо 
још нослужити нове претплатнпке.

УРЕДНИШТВО.
Ц е т и н, f f у држнвној штампарЈ Ј*.


