
tinлartи еваког четвртка 
l/a дијелом табаку.

Стаје 8а Ц р н у  Г о р у , А у -  
с г р о - У г а р с к у ,  Б о с н у  и Х ер- 
ц<Н’Јв и н у  >•

ГоДишље . . . 6 Фиор. 
иа по године . 3 „
на четврт године 1 „ 5

За С р в и ју  годишње 20 дин. 
на по годинс . 10 „
иа чстврт године 5 „
гпс друге всмд>е 20 Фран. 
годишн.е.

ДРНОГОРКА
лист ЗА

КЊИЖЕВНООТ И ЗАБАВУ.
Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Нретплата из Цр/ге Гор- 
и сва писма шал.у се сао 
мом уреднику.

Нретплата из Србије у 
пућујв се Велимиру Вало- 
жиРу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адрссом 
Р. Uamadanovi c  Caltaro 
(за „Црногорку").

Нретплату лримају свн 
наши књижари н новипар- 
ске експедиције. НеФран- 
кирана нисма не примају 

се.

Број 9. ЦЕТИЊ Е, 8. Марта 1884. Годипа I.

Над остатком једиог цвјета.
(По франауском).

Увенути цвјете што би 
Прије урес биљка свију, 
Сад на вјетар распршкани 
Остатци се твоји вију.

Иста коса и нас коси, 
Подложни смо истој моћи. .  . 
Твој ће листић истргнути,
С једном нашом жељом ноћи!

А вријеме и дан сваки 
Но њешто нам вазда краде, 
На крилима ид времена 
Иусте наше лете иаде. . . .

Изгубл>ен се човјек иита 
Са еузама на очима,
Дал је краћи живот нама 
Или вама цвјетовима!

А х а л-Т е к и н ц и
или

Туркомани,
Пише Ј. Ноиовић-Лииовац.

III.

Занимљив је обичај како купе чету серда- 
рн, хановл или просто четници. Ко год пз љих 
иобијс пред својпм шатором дугачку трстику, 
и на њој објеси црвену криу, тако да изгледа 
као њеки барјачиК. Вијест да се купи чета 
разлети се од села до села, брзипом муње. 
Тада младеж текпнска, жељна боја, крви и гра- 
бсжа i:o тњу се сакупљати пред шатор харам- 
баше, и сваки од њих забада своје копље уз 
црвенм барјак четовође; који чим скупи дово- 
љан број четнпка, громогласно јавља народу да 
иде на грабеж у Персију, и са тога часа сви 
сс покоравају њему као свом законитом глава- 
ру. Шићар дијеле у напријед, обичио чипе ову 
иогодбу; једаи дио добива харамбаша, други 
добивају хоџа и мула а остало дпјели чета ме- 
ђу собом.

Као што рекох харамбаша сазива чету и 
чета се купи иостепено. у све вријеме скуп- 
љњаа, иарод угошћава четнике свпјема почасти-

мау жене нм печу приганпце печене најагљећи 
лој, које јело држи се у Текинаца за најслађе ; 
старци дају им савјете, млађи завиде им што 
п они не могу ићи, једном ријечју чпне се ве- 
лике приирсме, оштре се сабље и копља, тима- 
ре се и pane кољи, докле не дође час да се 
иолази.

Тад затутње бубљеви, занграју свмрале н 
таламбаси и уз благослов хоџа мула и имама 
чета иолази на далеки иут осигурав себе и ко- 
ље рапом на десетак дана. Пролазећи кроз аул 
(село) небројно число стараца, жеие и дјецс 
прате их до на крај села, у тој пратљм чути 
ћеш н савјета, и одобравања н благослова, н 
умиљених молба жена и робмња да им што 
вшпе допесу из Перспје сребрних накита н зла- 
та, за којим су сувише понешени Туркомани.

Свагш четник водн уза се два коља, до 
границе персијске јаше једнога т. ј. горега, а на 
граниди сједа на свог љубимца коња каквих 
нема у свијету, а горега шаље по коме год 
кући.

Брига Текпнца о свом коњу невјероватна 
је, ја  мислим да нема људи у свијету који то- 
лико љуби, пази и љегује коља као Текивац, 
on му је  чпсто милијп од оца, брата, мајке илн 
сестре, љему је мплије да који год од ових
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погине него ли коњ. Често имао сам прилику 
да видим Текннца обучена у прње, а да му 
кољ ваља но 400— 500 нанолеона, често сам 
видио гдје Текинац цркаје од глади, међу тим 
његов кои, једе галсте, често сам видио гдје у 
хладне noliii Текинац покрива свог коња својом 
каб&ницом а сам цркаје од зиме, једном ри- 
јечју кољ је за њега светиња. У овом случају 
треба примјетити да туркомански коњ и ЗаслЈ- 
жује такву његу, јср on no сназп, трку, пз* 
држљпвости и љеиоти пе устуиа коњима Ара- 
бистапа, а надмашује коње инглеске или ма ко- 
је  државе у Јевроии.

Што се тиче начина оружања чете, оно 
је  просто и иије тако богато и сложно као 
што је у њиховпх еусједа Нерспјаиаца, Хпви- 
наца н Бухараца. У свнју љих виси о бедрп- 
ма ио обичају свију средљо-азијага криве сабље 
дпмискије, које се ие могу лохвалити својол 
добротом, осим тога већина посе дугачка коиља, 
иушка је рједкост, али ако се и пађе, онда је 
то једиа из доиотошшх пушака, која мало мо- 
же штетс паппјети непријатељу. Осим свега 
тога падлежност сваког Текинца јест краткп 
иожић којега носп за пасом, н с којом влада 
невјероватном вјештином.

Очевидно је  да тако слабо паоружана че- 
та, може се падатп на усијех само опда, ако 
учини нападај бпстро и изненадно. To они п 
знаду, за то и муње летом имају обичај иана- 
сти на богати и многобројни караван иерсиски 
вли какав градић или село средље-азнјатско, п 
у миг од ока га разруше, оилпјеие, заиале и 
житење испресијецају или у роиство поведу, 
ис говоре забадава Бухарцм, куд прође тскгш« 
ски коњ туд више пс расте ни трава пити иада 
кише.

lie  глсдајући иа познату храброст тог ларо- 
да, оиет ријетко he оии наиасти гдје се ладају 
да he иаћп отпор и да ће псиогибатп, онп ваз- 
да бпрају мјеета, села и градове у којима јс 
народ иознат као меков, и такав народ као што 
рекох они без милосрђа су иетребљавали.

Највише је страдоло од иабјега таквих че- 
та иерсидска провшшија Хоросаи, али 150 го- 
дииа назад у вријеме владс шаха Абас Мнрзи 
у сјеверпу част Хоросаиа било је  пасел>еио 
15.000 Фамплпја храброг илемена Курда тако 
да у данашље доба онн састављају лреоблад)- 
ју1»п дио пасељења у деречаској, бушкурекој 
и буганској области, и служе као јаки отиор 
против паиадаја Текинаца, ма да је то тако, Те- 
клнац је онет страшило цијеле средње Азије  ̂
њсгово је име спшишм грабежа и разорења, on 
је  бич за страшљиве и меке Нсреијанце и Бу- 
харце. За грабсж л убиство ол лма лзвјестла 
олравдања, убпјајуБп Јевропејца ислуљава дуж-

лост корана јер је  Јевролејац ђаур, а ђаура 
ваља блти, Мухамед he му за то јунаштво даги 
ла опом свијету блаженство, киту длвллх лла- 
воокпх л црнооких Хурија. Убијајућл мухаме- 
далца ло друге секте ол објасњава, да свл му- 
хамедапци који ле разумлју лстлллту вјеру 
алаха л његова великог лророка нлјесу врлјед- 
лл да жлве. УСијајућл старца. свог оуллемелика 
ол говорл, да старац лије већ за пишта ла н 
ле треба да жнви. —  У осталом код њлх као 
код свих лримлтивнлх ларода у лајвећем раз- 
влћу лалазл се крвава освета, која често улл- 
штава лола ласељења.

Крвла освета, јест јсдал лз лајраслростра- 
љеллјпх обпчаја тога народа, често лз лусте 
свађе, ллл крађе једлог јагњића ллл брава, за- 
дијева се сваЦ, узроком које лада л с једне п 
с друге страле стотиле невлних људи л у врл- 
јеме те борбс села зажижу л једпи другл, гра- 
бе стоку, уводе коње и камиље, л без мллоср- 
ђа сјеку л бпју једал другога догс сс ие ло- 
мвре.

У свих пародау којих крвла освста олсто- 
јп као народии обичај, л;еле се користе ле са- 
мо безоласлошћу, пего л локровлтељством како 
једне тако друге страле, у Текилаца тога лема, 
on ако уловл туђу жепу, кћер лли мајку водп 
је у ролство, а доцлпје лх враћа само за бо- 
гати откуп, често могу се видјети међу редове 
војујућлх л ло гдје која жела, која с лајвећим 
одушевљељем лалада ла лепрлјате.Ђа, такве се 
желе почлтују л цлјеле мсђу Текилцлма, такве 
желе пмају право доћл ла јавли збор л ло гдје 
коју лроговоритл. Благодарећп тој крвлој осве- 
тл. Теклпекл аули држе се на олрезу, и утвр- 
ђују ее што лајбоЈБС могу; лролазећи кроз гра- 
дове п села као села Бамл, Бспрму Асхабат л 
др. влдпо сам да су лм куће еве изрешетале 
мазгалама, и кад сам лх плтао, за кога су те 
мазгале лалравл.епе, олл ми хладлокрвло реко- 
ше „за браћу Текипце“.

II  код љих као код свлју л«чрода гдје се 
држи крвла освета има крвнила за ублте ллл 
рањепе. Одкуллтл може сваки лроллвелу крв 
еамо ако има да плати откул; веллчплу тог 
откупа одређује свакл лут пајбллжл рођацл по- 
страдавшег. Иомиреље озлачује ее тлме што 
се крлвцл л.убе са сродлицлма ублјелога, ијош 
уз то старјешиле с обојлх страна љубе се л 
кулу, да се ле he еветлтл. Носллје тога ллаћа 
ее крвшша (откул) л даривају се даровп.

Често се случава да једна лз страна ле 
he да лрнстале ла мир, тада се купп лпродли 
збор у којег лреобладајућп глас лмају хоџе и 
имами који моле страпку да се ломире, ло је  
пгмају лрава наћерати сллом, тада међуеобпцл, 
двојлцс лрлма карактер борбе једпог ллсмела
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« другим, н крв се нролива без мидосрђа. Та- 
VO ео је случило недавно с ахал-текинским и 
первским плсмевом. Први је иочео Нул> Верди 
Van мервски, ои су 20.000 коњаника наиао 
|’е на псточнп крај Туркомаиа, крвава борба 
грајала је нсколико година, н свршпла се ни-

чим, но што су једни и другн оставалп на по- 
ље бптке 500— 600 л»уди. Још чешће се дога- 
ђају такви случајевп о Јомутама, Соларима и 
другим малим народима. Једном ријечју крвиа 
освста тамо је  обично јављење.

(Наетавиће се).

Одисаји роднтељскога срца *).
II је с м с Ј . С у и д е ч и ћ а.

Побол.елл тпца мала.
Иобољела тица мала,

Побољела, о ј!
Пресн’јећена но скакуће,

Нпт јој чујеш иој.
*

Псрца јој се настршила,
А главицу, гле!

Иод криоде нодавила:
1Бу су муке зле

*
Обрвале ; — тренти сјетна :

Погинуће, јо ј!
Ох, помози добри Боже !

Ох, помози љо)! —
*

II мој еипак ка’ та тица 
Болује ми, вај !

II А1ом синву, добри Боже,
Ти здравЈБИде дај I

*) Нод тијсм насловом написао јс наш сурадник г. Ј. Сун- 
дсчиК поводом тошкога боловања његова сина Пера, и међутнјезг 
случиише се ивненадне гроане смрти његова сина Велимира 50 
нјесама, и то у течају времена, од 1. Декембра п. год. до 20. 
Јануара тск. год., или до даиа кад се и н.егов Поро преставпо. 
Он нам је од тијех пјесама неколике уступио, којс 1»емо у  „Цр- 
вогоркн- објелоданити. Чујемо да Бо уцвијел>ени отац све те 
ијесме у једној кн.иаи издати заједно са вбирком пјесама његова 
Нора (00—70 комада), а од књнге чисти лриход 6ulie намјењен

У немоћи иружи њему 
Снасоносан л’јек;

He допусти да му млађан 
Прекрати се в’јек . . .

*
Грехота је да се струнн 

Таки зелен цв’јет;
Грехота је да мириса 

lie чује му св’јет-----
*

1)о:ке снаси малу тицу,
Њој иоврати пој ’

Боже сиаси и мог синка!
Сиаси Боже мој!

*
Да процвјета и принесо 

Ума богат плод,
Да му пјесме ио иожели 

Његов мили род!
У К о т о р у, 18. Децембра 1883.

скромноме споменику вишеименованијех шеговијсх сииова, који.ч 
се је лишио у раступу од самцјех 40 даиа. У Котору he се 
састати нарочити одбор, који lie се побрннути о скупл,ању прег • 
нлатника. Ув1срени смо да he се наш народ у »и1«е одазвати 
овом СундечиКеву подузећу, и тим ноублажнтн и.егово жестоко 
уцвлјз.ђсно срце, које нламти за народ, као што пламти ва ево- 
јом рођеном дјецом.

Уредништво „ЦРНОГОРКЕ“.

Митронолиг црногорскн Василије 
Петровић.

Пише М а р к о Д р а г о в и ћ.
(Наставак).

Као што је било паређено гра<*»у Кајзерлиигу 
да шгга мљотачкога иооланика у Бсчу о Дрној Горп 
тако јо овај и учимио. Ради тога да види читалц ка- 
ква је извјешћа о Дрној Гори давала мљетачка влада 
нривешћу овђе доине који даде граФу Кајхерлингу 
мљетачки носланик Корер. Кајзерлинг пише :

„Налазећн се овђе мљетачки нослаиик Ко- 
рср дао мп је одговор, на моје пнтање о стању 
Дрнс Горе и о њеиијсма одношајима к Турској: 
да слободнијех Црногораца нема. За потврду овога 
евога довода кажевао је слиједеће разлоге : Кад је ио- 
ељедни владалац Дрне Горе, и околнијех њој зема- 
ља, Ђорђе Црнојевић *) годипе 1516 отишао из Цр-

*) У Кореровом писму он се назавље Сте*аном игго није 
нравшно, јербо Cretan, нли Станшпа потурчпо се је. М. Д.

пс Горе, тада су Турци заулели сг.с његове земљс и 
држе их н данас иод своју влает, За јотт бол>у по» 
тврду овога иаиомињем овђе двадоказа који сс на- 
лазе у актима мљетачког архива. Један је докуменат 
од 26. Јунија 1543 године. Ове годипе био је еаета- 
нак мљетачквјех и турскијсх комесара и на толр* 
састанку наиисали су акт у којему су тачно опиеа- 
не свс граиице дрногорске, и сва област црпогор- 
ска прибројена је к турској држапи. Други је доку- 
менат од године 1600. У томе докумеиту оиисаи је 
догивор међу отоманском портом п мљетачком ре- 
публиком, у којему договору омет су тачно опиеано 
границе црногорске. Тамо се говори како сва Црна 
Гора. и све земље уирав до ксторске облаети, оета- 
ју у гранидама турско државе. Корер тврди јошт и 
то да со је норта отоманска свагда кориетовала 
врховнијем нравом над Дрном Гором, као над зем- 
љом која је саетавнн дио турске царевине; да је 
турска назиачавала у Дрпо) Гори name и губерна- 
торе, да је узимала од њих сваке године, данак као 
са другијех евојијех ировинција.“
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Оваква извјешћа о Црној Гори добијала јс Ру- 
сија и од аустријскијех власти, а од турскијех ра- 
зумије со јошт грђа. Опровргавати овђе садржај о- 
вога и овоме лодобннх пиеама ја немам намјере. Сва- 
ки који је и мало нознат са историјом l{pne Pope 
одма ће виђети сву неистину овога извјешћа мље- 
тачких власти. Сва тадашња, дотадашња и посљеду- 
јућа овоме времену нсторпја Црне Горе опровргава 
свако извјешће које би говорило о ма каквој зависммостн 
Црне Pope од Турекв или ма које друге државе.

Вишо би речено како се Турди сирављаху да 
са сваке стране ударе на Црну Рору. Врдо је инте- 
рссно иисмо које иигае о овијем турскијем покуша- 
јима нротив Црне Pope Василију грбаљски губерна- 
тор Погар Лазаревић, 21. Аирила 1755 године, зато 
ћу то пиемо овђе лривести буквалао.

Ево тога писма:
„Дајем на знање вашему прео^вјештснству ка- 

ко су овијех дана долазили код мене два нријатеља 
из Уциња и казали ми нод вјером тајно, да идо пут 
Скадра всзир од Румелије са више паша и великом 
војском. Осим гога иослата су свуда иисма да се о- 
купља сваки Турчин који може орджје носити из 
областих које ее налазе око Црнс Pope па да, кад 
дође паша у Скадар, сви напану на Црну Рору. 
Тако гласи султански Ферман говораше ми пријатељ. 
С друге стране, од Херцеговине, идо босански везир 
са више нагаа м великом војском против Црне Горе. 
Мгји пријатељи говораху ми да су везири ц друга 
турска господа наговарали султана да објави рат 
моековекој царевини или Њемци.ма, али да им је он 
одговсрио да неће ни е ким ратовати док не саједи- 
ни своју државу и непокори Дриу Рору која му ви- 
шо смета и јада задаје ио и једна друга држава. 
Ови моји нријатељи куну се турском вјером да је 
ово све истина што опи говоре, а и да се нијесу клели 
ми можемо вЈеровати да је све ово истина, јсрбо 
знамо да Турци одавно зазиру од Црле Pope и да 
Црна Гора стоји као ножу срце и Турдима и Мљсча- 
иима, а особито од онога времена од како се здру- 
жише са великом Русијом. Сада свети владико гле- 
дај како ћемо моћи боље дочекати ова два везира 
л турску војску. Знајмо да против нас иду два ве- 
лика везира са великом војском којој би се једва могла 
одржати и највећа држава. Док је вријеме пиши све- 
тл владико нашој нријатсљици руској дарици, која 
лам може ломоћи као што нам је свагда помагала.. . “

Једно од најважнијех дјела владања владике 
Василија Црном Рором било је то што је Василије 
стуиио у лолитичну и братеку свезу са околнијема 
Црној Рори срлскијсма племенима. Он је ступио у 
братеку свсзу са Србима Боке Которске, некијема 
ллемелима Херцеговиие, еа јуначнијсма Брђанима, 
па и еа некијема племенима од Арбаније. *) Међу 
овијема племенима он је лробудио народну свијесг, 
указао им јс диљ за којим они морају тежити, ло- 
казао им је зашто се морају борити: за крст свети 
и слободу ллатну; узнио је Дриу Рору на такву 
висину да су сва хригаћанска илемена гледала на љу 
као на вођу који их мора водитм у бој за народно 
оелобођење ; уцознао их је са великом и моћиом Ру- 
сијом, те су II они почели гледати на Русију са та- 
квом љубављу и надеждом са каквом су 1ледали 
Дрногорци. Нридобивши околна илемена у свој са- 
вез владика Василије утројио је силе дрногорскс

*) Из привсденога вишс описа Црне Горе, којега је напи- 
сао Василијс, влдимо која су племена етупила у савез са Цр- 
иом Гором.

рад борбе протпву снлнога душманииа. Василпје се 
је обраћао к околнијем нлеменнма као и к својијем 
Црногорцима иозивајућу их у бој за народ свој.

И овога нута, кад креташе ова грдна сила тур- 
ска иротив Дрне Pope, владика Василијо и владика 
Сава наиисаше ниема главарима околних племена 
иозивајући их у иомоћ у њиховој борби са Турцима.

Ради велике важности таквијех позива привешћу 
овђе како писмо којим владике црногорски иозиваху 
народ на оружје, тако и одговорно писмо којим ео 
одазваше браћа браКи својој.

„Свијетлим и благородним госнодарима кнезови- 
ма и главарима и свему у опште народу љубезно 
поздрављо од нас владике Саво и владике Василија, 
еердара, војвода, кнезова и све браће Дјшогораца. 
Ето видите како се иодиже на нае турска сила н 
велика војска од Воснв и Арбани е, ако нас Бог пе 
одбрани и наше јунаштво они мисле нас иохарат и 
поробит. А кад би се наша глава сломила и цркве 
и манастири разорили знајте добро да и ви сви 
хришћани, који сте у туреком царетву очи и нро« 
гледа нс би сте имали пред царевима и краљевима 
христијанскијема ; осим тога бисте иогинули и за 
ништа осгали иод турски јарам. Но за Бога и за 
часни крст, и за своју празославну вјеру устанито 
с вашом спагом и оштром сабљом у нашу помоћ ва- 
ше браће христијана, а против ове наиасти и војско 
турске која противу нас иде ради тогада истријсбо 
наше христијанско име. За то браћо и наша хриш- 
ћанска узданице молимо ве и заклињемо Богом жи- 
вијем, и светом Богородицом, п часним крстом и вје- 
ром христијанском немојте турцима таоце датн ни 
оружје узети иротив своје вјере и нас ваше браКе. 
Ако нам браћо номогосте, и даде нам БогдаТурчи- 
па разбијемо напшјем јунаштвом и вашом номоћу, 
дајемо вам тврду божју вјеру добро ћемо вае даро- 
вати. А примићете сувише иохвалу пред сваким го- 
сиодарством христијанским.

„Молимо да нам па ову кгвигу на ирешу одпи- 
шете да знамо хоћемо ли се у вао уздати ; и Бог 
вас веселио и у јуначкоме здрављу нодржао. Писа- 
то на Детиље на збор црногорски на 29. Октобра 
1756 годиие.“

Одмах кад су главари околпих српских племена 
примили ову књигу од владика и главара дрногор- 
скијех скочили су аа ноге јуначке те иочели r*oiсиу 
окупљати да хитаЈу у помоћ Црној Гори својој узда- 
ници, на icoiy гледаху сви Срби као на земљу одакле 
ће им засијати сунце слободе, као на евјетилник 
који им свијетљаше у тами, која бјеше нокрила срп- 
скс земље, и кажеваше пм да још није све небо срп- 
ско покривено тамом, да није еве еунце сриско облак 
нритиснуо, но да има још на небу срнекоме једна 
свијетла точка која свему срискоме народу уливаше 
зрачак надежде на оиште народно ослобођеље. Бра- 
ћа се браћи братеки одазваше и притекоше им у ио- 
моћ у муци и невољи љутој.

Ради тога да види читалац какав одговор при- 
мише Црногорци, на њнхов иозив к браћи за номоћ, 
привешћу овдје иисмо које отпиеа владикама дрно* 
горскијема Илија Дрекаловдћ војвода и губернатор 
брдски.

„Одмах чим примисмо дисма ваших дреосве- 
дггенства лослдсмо за војводу од Климената г. Дед.»- 
гсра, и за кнеза васојевићкога и кнева бритонол и’.- 
скога, а и другијема главарима носласмо вашаевега 
дисма. Као што сте се заклели ви Дрногорди и Нри- 
морцд, тако ее и ми кудемо да евето јевадђеље да
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пе ћемо шгедјети крв св ј пролити за свеги крст 
Хриетов и за своје отачаство *). Но ево нијесмо 
могли до сада ншита дознати ни од кога за везира 
румелијскога куда ће он iiohn са својом војском — 
или he у Босну к везиру босанскоме, или иа другу 
страну. Кад би дао Бог да оба везира отиду на 
Острог * *) тада бисмо лако побједили турску војску. 
Ако оба не отиду једнијем путем, него раздијеле вој- 
ску, тада се и ми морамо раздијелити ; а ради већс- 
га увјерења и боље дружбе ношљите ви неколико 
Црногораца нека се налазе међу нама, а ми ћемо 
иослати неколико Брђана да се налазе међу вама. 
Нама је врло трудно бсз олова, а прах и сами на* 
правл.амо. Ми се надамо на принцииа мљетачкога да 
ho нам дати руку номоћи, као што су Црногорци и 
Брђани њему номагали н за љега много своје крви 
нро и in и често пута спасавали његово оружје. ***) 
Сад смо дознали да он но само ие he нам помоћи, но 
се оружа против нас, н нише везиру босанскоме 
да he му дати помоћ иротиву Црне Горе и да се не 
бојн од нашега оружја. А дали не знаду невјерни па- 
нежници да им није било Црногораца и Брђана узо- 
ли би им Турци све земље до Венеције.

„Ви наша браћо и хришћанска господо соко- 
лите нашу браћу храбре Црно1ч»рце. Ако нам бог по- 
може, а надамо се на њега, Hehe се бој дуго гроду- 
жавати, а ми heMo Туркс побједити. Помислите кад 
паше чете долазе до Мостара н Сарајева и тамо 
Турке посијеку, па се здраво дома врате, што heMO 
сада учинити кад у name јуначке rope дођу страш- 
љиви и лијени Бошњаци ! Ми ћемо весело чекати Тур- 
ке. А надамо ее и на нашу велику хритћанску ца- 
рицу московску да he и она објавити рат Турцима 
и да he им узети Цариград. Тада би овај наш рат 
био срећан за све хршн1»анство. Из Куча, са збора 
брђанекога, војвода и губернатора Илија Дрекало- 
вић.. .и

Ово ииемо јасно нам свједочи како је писац 
његов правилно ceahao значај Дрне Горе за робују- 
he xpniiihaHCTBO; како је правилно сваћао значај 
братеке слоге н љубави. Јасно нам свједочи о томе 
да писац има пред очима не еамо срећу и слободу 
своју, но и срећу и слободу свега робујућега хри- 
шЈјанетва, као што јс то свагда Дрна Гора имала 
пред евојим очима. Из истога иисма видимо обећа- 
ља мљетачке владе помоћи Црној Гори и љене лу- 
наве преваре. Видимо како је писац добро сваћао и 
високо цијенијо силу Русије и добро сваћао што је 
њсзич прави задатак: узеће Дариграда, уништеље 
турскога царства н ослобођење хрииЉана из рои- 
ства.

Дакле писац овога ипсма сваћао је нозив и за- 
датак Русије још стотипу година томо назад онако 
као што га ми данае сваћамо.

Видјесмо из нриведснога што еу Турци чинили 
около Дрие Pope. А сад да видимо што је чинила 
мљетачка република, та лукава лисица, која из нри- 
крајка гледаше што се гдје чини па гдјехоћаше видјети 
јачега њему со придружи па удри на слабијега; ко-

*) Из овога се видн да су околни срби, join тада и ако 
су се они находили под турском владом гледали на Дрну Гору 
као ва своју отаџбину.

**) Оотрог је висвва над долином бјелопавлпћском. Тамо 
се нала8е два манастира : Дон.и ж  Острог, н горњи м. Острог, 
у 1чрн.ему м. Острогу почивају мошти св. Василија. У висинама 
ОстрошкиВ била је потучена војска Сулејман пашина године 
1H77. даклс на стотину и неколико година поелцје овијех догаЦја 
i;o'iii <с овдјо спомнњу.

* * * i  Иотврду овоме налазимо онамо гдје је била рнјеч о 
снош.-.јима Цјшс Горе са мљетачкон републиком. и у неким иис- 
мл.ма.

ја се стараше не да иоможв иравоме, но да угоди 
омоме од кога се бојаше. Мислим да нема непоште- 
нијег дјела од тога кад човјск, да угоди јачему, да 
угоди ономе од кога га је страх^ ^ајшда и тлачи 
правога, али слабога од кога се овај силпик не мо- 
же бојати. Али вели народна поеловица „ако је ко ја- 
чиБогје свачи,ц ако људи љубе ненравду и неправ- 
ду подржавају еамо да угоде силноме, Бог првма у 
своју одбрану нравду н правога па овоме, ако и не 
одмах, номоже и избави га, а силнога неправедника 
норази и уништи баш онда кад он мисли да је на 
најиећем степену славе и силе, кад мисли да је 
његова сила непобједима.

Мљетачкој републици не бјеше доста што враг 
крста Христовог бјеше овако заокружио Црну Гору 
са сваке стране, и сиремаше своје дреке силе да 
прогута Црну Гору. Сатана и овога нута не издаде 
врага, но му прискочи у помоћ. Мљечани, да угоде 
Турцима, затворише иред Црногорцима своје границе 
вличући у лукавој души својој: „сад Дрмогорци мо- 
рају ногинути, к небу лећети не могу, турци he им 
ударити са сване стране, а ми их иуштиги не ћемо 
да се спасавају у наше земље, pane немају, а џеба- 
не немају, summa summarum они морају ногинути, 
мора се иетражити то вражје гњијездо које много 
јада задаје и латинима и турцима.и Најјасније ће 
нам показати мљетачке поступке ирема Црне Горе 
писмо Јуетина Болду мљетачког над-провидура од Ко- 
тора, Арбаније, Новога и Будве, за то ћу то писмо 
привести овдје:

,.Ми Јустин Болду по преведрој господи Мље- 
тачкој над-нровидур од Котора, Арбаније, Новог и 
Будве.

„Вазда еу Црногорци познати у опачине и не* 
мире с подложиицима ирсвсдре господе и за зла 
дјела, која учинише, силовани бнсмо изћерати их из 
града и из ове државе. Они су били вазда, па су и 
сада, издајницп иорте отоманске којој су нодлож- 
ници, *) скојом портом речена иреведра господа нај- 
бољи и бистри еадрже мир. А сад нам је дошла 
особита темељита заповјед од пресвијетлога госпо- 
дина Франа Гриманца провидур-генерала од Далма* 
дије и Арбаније с његовом огледаном наредбом да 
очито закричујем, колико се највише може, свијема 
иодложницима нреведре рспублике, koih су у ову 
област, да од сада и за вазда Дрногорцима, како 
мушкога тако и женскога иола, не буде давано ни- 
какве иомоћи. Кад би исти Црногорци бјежали од 
турака **) да се нема нико од њих и ништа њмхово 
примати у кућама иашијех нодложника. А ако би 
који силом хтио yhn у нрниципову земљу, да се та- 
кав има убпти. Да би ее боље могло пазити за њи- 
ма мора се поставитн орЈжана стража по свијема 
граиицама.

гТако исго забраљује се подложмицима преве- 
дре реиублике у Црногорада куповати нгго год, или 
им што год кродавати. Ако бп који нодложник пре* 
ведре републике учинио икакву помоћ или љубав 
Црногорцу, to he такав бити осуђеп иа смрт и ље- 
гова добра биће у беглук узета. Ако ко докаже да 
је ко год престуиио противу ове иајвише наредбе, 
to he онај, који докаже, бити награђен са стотину 
дуката и ouhe сачуван у тајноети за вазда. Ако ово

*) He збораху овако погановп латпнски кад зваху Црно- 
горце да им помажу против исте порте отоманске. М Д.

Мвечанл су чисто мислили да ће Црногорцп одках по- 
бјећи чим чују да иде протпв и.их турска војска, иа да Ке од 
невоље иреклонити кољена прсд мл.етачком републиком и моли- 
ти за одбрану, но су се преварнлл. М. Д.
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докаже и кпкав год кривац, који је за престуи осу- 
ђен на казан, еувише од вишереченога дара биће 
?.:у оироштена казиа.

Да Cm се иаредба боље иснунпла заповије- 
дамо сердарима, кадеташша, кнсжевима, суђама и 
и свијема етарегаинама од комуна да ово више пу- 
та објаве пароду, и да пазе да се нста заиовијед 
иајточније изврши. Сувшпе милост обеЈ.ајемо и осл- 
гуравамо one који би се удостојилп н н јонством за- 
елужити више речену награду, иа i.;u г.ц ови били 
и највећи иреетупници, да могу слободно доћи код 
назначено власти и примити помдловпњв и обећани 
дар.

„Такође имамо врућу потрсбу од лптјона за |

Котор, Нови п Будву. Ко би хтио ове дужности лрд- 
мити нека до),е у речеиа мјеста гдје he бити наученд 
у оломе што им је иотребдо знати за њихову шпи* 
јонску работу. Кад буде овн проглае преинеаи на 
елавснски језик, тада нека буде прочитан у свак<> 
мјесто свему народу да неби ко ггослије рекао да ни* 
је зпао за ову високу наредбу. Писао Зан Батиета 
Сан-Фермо еекретар у Котор Оеитембра 10 1750 
године“.

Ово иисмо не заслужује да се одровргава. IIu 
садржају своме опо етоји нслод еваке критике, а 
више сваке нодлости и нечовјечноети каква се је 
кад год догађала у међупародвим одлошајима.

(Наставнће се.)

Младој калуђерици.
Ј. Поповић-Липовац.

Каква те судба ту д.шсее.
Ђевојко дивна што те занесе V ! 
Или те зањеше те бјоле зграде.
Тс бјеле зграде — то дрно јаде. 
Та твоја дјево црна гробллца.
Те иоста дрна калуђерида 1

Или те олтар Божи очара ?
Можда нред тобом чудеса ствара ! 
Па виђе силу оилнога Бога.
Па твој ум друго наћи не мога 
До живој ноћи у црна гроба.
И броме иосит иебесна роба !

Или те млада неерећннк који, 
Млађано срце твоје оевсјл,
] 1а наужмв се љубавие етрасти. 
Учинио те прениско пасти,

Одбацив твоју ]).уку и срце 
Па те у живе оиреми мрце '?!

Или на свјету снротом бјетс,
Па живјет еамој бјешо ти теже 
Hero у твоју еадашњу раку,
Ту жпву раку ох наоиаку.
За сваког оног који нознаде 
Манастирске те црне зграде ? !

Ох што јс да је ал твога гласа,
Који no црквп њежно талаеа,
Па иунан туге гамин“ зајечи,
Апђелске мислим ја чујем рјечи,
На глас тај цуро чудеса ствара.
Мен невјерпика у Bjepy претвара.

*) Прнллком ирвман.а калу^ереког сана књагиње П (. 14. 
. Августа 1874 у манастиру Харткову ме),у Москвом ц Сергијсв- 
ј ском лавром.

ПЈЕШ 113 lUCOJEBilhl снрема Кучима, тако исто овдје снрема Братоножи-
* ' ћима. Њихов књаз нли 1н>јвода оптужујс иред сул-

(Н а с т а в а к). таном Васојевиће, што су њему затворили џаду, оду-
У овој ијссми ми разликујемо два саетава: пр- зели воду на Иожицу и дланипу : то јо сасвнм иети- 

ви стармји до 106 стихова, и ту свс иде рсдом, са- нито.
чуване еве појединости и л^ма ни иајмање збрке у Требињеки наша из Колашииа нрошао у Куче
стиховима; а даље видл се надовезак ијесника но- сигурно лреко Плава и Гуеиња, јер није смјео у Ва-
вога времена, те незнајући иотанко, како је била сојевиће и нреко љих: Ваеојевићи нијесу призиава-
ствар, ои само пабраја; али и у том нема јасности и ! ли над еобом влаети турске као што су Кучи. А о 
досљедноети ; а стих храиав и незграиан. Братоиожићима има прича, да су они еједјели неко

Али сами догађај ностоји. вријеме на Ножици близу воде (а друге воде код
Прин удар Туракд на Лпјеву-Ријеку био је ра- њих ннгдје иема), и тада с друге стране потока би» 

нпје; о том има само крича и гго без сваких нодроб* ли су искаквм валуђери ; те Братоножићн чинили су 
i io c T ii ; само ео зна. да су Васојевићи били pachepa- њима зулум тако, да су морали отићи ; а ноелнје то« 
ini п за пеколико годпна ту се пије проимрпла ватра га Васојевићи отјераше и саме Братоножиће. У том 
на 01 ibiiurry. 1 ада су отишлн Караџи1ш у ДробЈБаке ј Васојевићи имали су право, јер то је било њихово, 
Бојовићи у Горњу Морачу; некоји у Ровце : а дру- не братоножићко земљиште. Што ее тиче иланине’
in су ео иовратили. Овај иошљедњн бој догодио ео то може бити, Ваеојевићи нијесу сметали Братоио-
ла даи св. Алекеандра Невскога, па с тога у Лијеву- жићима јавитм стоку у њихове илаиине; али кад ви- 
Ријеку сазидапа је иова дрква у име Александра, дјеше, да Братоножићи друже с Турдима, оип еу 
»а мјесто разорено Турцима св. Вознесенија, и од то- одрекли њима и у томе. Ма како било БратоножиЕи 
га времепа Ваеојевпћн славивши приђе Аранђелов* свуђ п у том Брдкућаии и иоеад остају без нланине 
дан, дочеше славити и Лссепдров-дан, као иослуж- 0  Неју Станојевићу има једна црича, која та-
бицу> Па с тога времева, иазују, Турди никад не кођср односи се к еадржају ове ијссме, управо за 
долазшие у Лијсву-Ријеку. њсгову кћер, која је била одведена у Сгамбол, због

Као што у  првој пјесми видјесмо одношаје чега н назива њега пјесма зетом султана.
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Ногпбпја Лраппиа п Рпкете Рајевића.
(Од ђорђа ђутћа^)

Иодижо се црни Арапине 1
Од стамбола и од Анадола;
На претури земље и градове,
А сво тражи себе мејданџију:
Пико њему изист ис смијаше. 5
Докло до1>е варош Подгорици ;
Ту у иоље шатор поперпо ;
Па еве себе тражп мејданџију.
To зачуо бег Османагићу;
На у варош турио телара. 10
Телар вичо три дана бнјела 
Проз китиду варош Подгорицу:

7,Има л’ каква влаха, ал’ турчипп,
Да Арапу пође на мејдапу V 
Ако ли га па мејдан добије, 15
Даћу њсму хиљаду дуката.‘: 

lie нађв се влаха, ни турчпна,
Који ће му на мејдан изаћи.
To се чуло у Васојсвиће;
Па зачуо један добар јуиак 20
Од племена од Васојевића,
IIо имену Рајевић Ракета. *)
Кад зачуо, на ноге устао ;
Млађијема заповијест даде,
Да му млађи коња снгурају. 25
Он прииаса мача зеаеиога,
Па се сигра низ бојаили кулу.
11>ему млађл коња ириведошс,
Приведоше до бињеш-камена ; 30
Ирекрсти се, па га закрочио ;
11 а га сто низ Дрекаловиће.
Доклсн дођо варош Подгорицн ;
Туиак бјсше иа копак пануо 
П ту јунак конак коначио. 35
Иад то чуо бег Оеманагићу,
Да је доша’ њему заточниче,
Од земље јс на ноге скочио;
Па га ето у ернску механу,
Т>е је Рајко на конак нануо, 40
Па му беже селам натурио!
Њему Рајко селам прпФатио.
Ва јур.ачко иитају се здравље ;
Ту казашс, да су здраво били.
Рајко њему тако бесједио : 45

»Ја еам чуо бег Оеманагићу,
Да је доша’ црнп Арапиве,
Те он тражв себе мејдапџпју 
У бијелу варош Подгорицу ;
Ал’ my нико не смије изисти. 50 
Па у варош турво телара;
Он је тлжа’ три дпна бијела;
Те сп добру рпјеч обећао :

*) Р а к е т а  то исто што Р а ј к о.

Ко погуби дрпа Арапипа.
Да му даднеш хпљаду дуката.« 55 

Тако њему беже проговара :
»Истина је, што сн разумпо ;
To hy дати, впше ћу придатм;« •

Taj max Рајко на поге скочпо :
»Ја liy пoilII Арапу на мејдан.« 60 

На то њему беже одговара:
»Кад сп такав јунак настануо,
Ето тебе мача зелеиога,
Да Араиу на мејдану пођеш!«

Јунак мача рпдо доФатио, С5
Те је бегу тако бесједио :

»Ја од мога бољега не тражпм.«
На од зетље на иоге скочпо 
II готова коња закрочио;
На га ето у поље ћемовско. 70
Кад изиде у иоље широко,
Угледа га црви Араппне ;
Да му пде Србин па мејдану,
Однста се Арап i]])enaiiyo ;
Те у зетљу брата закоиао 75
И њему је тако бесједно :

»Ево пде мепе мејданџија!
Но ако пш до исвоље буде,
Једа бп се за me осветво.и 

У то стаса Рајеввћу Рајко; 80
Иа Арапа зове на мејдану.
Онда Арпи на логе устаде 
II закрочп суру бедеввју.
Сретоше се два добра јунака ;
Bapaiy ее и ударају се, 85
Нрогоие ое но тејдану борцп.
Једном many Pajenuli Ракета,
Те Арапу уграбво главу ;
Ila my узе .сабљу оковапу
II узе му еуру бедевпју. 90
Кад то виђе пз јаме Арппче,
On запали талу кутбурлију,
Те иогоди Рајевпћ Ракету :
На добро га тјесто погодио,
На сред паса, не учпнп гласа. 05
Шће му Арап главу окппутн;
Но га ве да бег Осмаиагпћу
Но Араиу посијече главу
II узс my коља и оруже
II укопа доброга јувака ; 100
Укопао п за душу дао,
Као што му нде no закону.
Па доФати коља п оруже 
II хиљаду жутије дуката 
II посла пх у ВасоЈевиће 105
Ј1а руката попа Ракетнћа ;
Те му ппше, све како је било.
Кад су попу nape долазпле,
Он добавп од мора мајсторе,
Те бвјелу начпппо цркву,
Задужбипу Pajeeiih Ракете.

1̂ .— _  (НаставаКе ое).

КЊИЖ ЕВНИ П РЕГЛ ЕД . шипају. Томе припомажс сад join и стално распро-
страњено увјерењс у сигурпоети путника евуд no 

„REISE DUfiCIT MONTENEGRO44 ј Црној Гори и црногореко гостољубље. Готоно сваке
von O s c a r  B a u m a n n .  Wien, in 8.° 41 p. ; године долазекнама јевропсни научељаци. Једне го- 
Свс вшие и више нашу Црну Гору посјећавају дине од бечкз учено академије тројица еу иутова.ш no 

етранци и то не заустављају се у лежећим при Дрној Гори с цијељи ироучаваља њезипа геодо- 
колском иvry Цетиљу н Риједи мјестима. већ путују ппсога састава. п међу љима д.р Тице био јо чак на 
la icK on v унутрашњост. Значида то не чини сами иут, Кому и Дурмитору ; иослијо њега д.р Швард иропу 

иего у онште јој давају све више значаја у научном од- товао је такођер готово иоцијелој Црпој Гори, проу-
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чаоајући њезину геограФију, Флору и Фауну ; д.р Фреј- 
таг, нутовао је до Подгорице и до Никшића, да се 
уиозна с различитим расама стоке и других домаКих 
животиња; 0 . Баумаи, брошурицу којега смо ми из- 
нијели rope, учинио је највећи тур, иосјетивши Пи- 
ву, Дробљакс, Морачу, Baeojeeuhe и Куче. Овај но* 
шљсдњи у свом малом дјелу прикуиио је толико но- 
вога материјала за геограФију Црие Pope, да свако, 
који изучава њу, мора ирочитати оиу бјпипурицу. У 
њој нема ниједне, сувишне, празнс рпјечи, о ничему 
автор не збори, што није видио н посјетио уираво 
она мјеста, која су најмање позиата, а иајвише ин- 
тересирају науку. Он је излазио па највиеочнју тач- 
КУ Дурмитора и на један врх од Кома ; био је на 
изворима р. Мораче, која је на свима картама обиље- 
жена сасвим неправилно ; сиуштао ее иа Рикавачко 
језсро и иослије иреко Куча дошао је у Цодгорицу. 
а из Подгорице преко Кастрата дошао је у Скадар, 
на у Уцињ, и у Бару укрцао се у иароброд за иовра- 
так у своју отаџбнну. Карта м.егова join није изи- 
шла, али, кад изађе, иоказаће велмку услугу за иснрав- 
ку евију других карата Црне Горе.

Његово дјело специално геограФско и он гото- 
во ништа ие говори ни о бил.кама, ни о животиња- 
ма. ни о минералима, али за то дава иајточно гео- 
граФСки оиис сваког мјеета, које јс on поејетио, и 
сувише опредјелио је номоћу барометра висину 33 
■гочке. 0  народном животу on збори само толиио, 
у колико је долазио у додир с оним па путу. На 
многа мјоста тужи се на нечистоћу у кућама и на 
одсутство добре економије, али свуд хвали добро- 
ћудиост и гостољубивоет Црногораца до најпо- 
шљедњега сиромаха. А има и нравл, особпто 
кад збори с грозној крчми иа Горанску, гдје вае 
као чеета киша обасипљу различити инсектв, а нри 
том немате пи што да ијете, а плаКати морате оно 
ш*то, што у детињској локанди. Свуд no његовим 
ријечима, у најпростијим кућама било је љепше, но 
овдје, у средишту богате Ииве. Кад је путовао од 
Ријеке на Даниловград нико није хтио дати љему 
водс, да се напије, чему је узрок, што тамо пролази 
много свијета, а људи једва имају воде и за себе ; 
алп у ието вријеме, гдје је просио само воде, њему 
су давали и млијека. Најбоље је био дочекан у Ва- 
еојевићима и у Кучима, особито хвали се па госто- 
љубље пошљедњих.

Као човјек, који не разумије језика парода, он 
иије могао да ие учипи гдје коју погрјешку, и у том 
нико не би могао љему нипгга замјерити, кад ие би 
он изводио понекад сувише диФинитивне и строге 
одлукс. Тако он говори о Добродољанима у Дроб- 
њаку : „Становници овога мјеста јако су тупи (stumm- 
sinnig), тако да ниједан од њих не зна имена садаш- 
њега Књаза Црне Горе.“ Кад би он то рекао само 
о дјеци пли жснама, то би ми могли вјероваги, али 
и тада on не би имао никаква разлога назвати сви- 
јех тунима; а оно што говори о пезнању имепа 
књаза, то пије истина, јер сваки Црногорац војник 
био је иепред књаза ; иа с тога како је могуће да 
не зна његово име ? Нека буде, да гдје који из села 
инје знао, a to no његовоме иије зиао ниједан ! . . .

На другом мјесту прича, како од Царина (на 
Кому) дали еу њему лратиоца Куча, који је лјевао 
арбанапши, и додаје при том, да то није ни чудо, 
јер су сви Кучи Арбанаси, у  доцније вријеме носрб* 
љени и обраћени у православије. Истина је, да

у трећој четврти XVII. стољећа Кучи Дрекаловпћп 
иосташе православнима, али тамо много пута мијс* 
њала се вјера, и вјера иије једно исто с народношћу, 
и нијесу сви Кучи од Дренала. Па с тога такво је 
ријешеље питања о народности сувише брзо и безо- 
сновно. А што се тиче садашњега стаља, то ми ана« 
мо да на Царинама стоје Кучи од Медуна, Косара, 
Кржање, Стравча гдје ријетко који умије збориги 
арбанашки, а камо ли нјеватп умјесто своје српске 
арбанашку нјесму.

Има логрјешке у искојпма именима, али еве 
сптно и може бити, то еу погрјешке штампарске ; 
еамо једпу погрјешку морамо исправити, гдје on 
мијеша Иемовеко поље с Црмницом. Тако вдуЈ»и од 
Нараца нут Дапиловаграда, он види пред собом 
„ошпирну равпину Црмницеи‘ и тако исто, спушта* 
јући се од Медуиа к Подгорици оиет впди под со- 
бом „ die veite grau-braune Ebene von Cermnica.u

И join не можемо појмити, e каквим правом он 
иобија висиме, опредје.1»ене астрономски руским то- 
пограФом, својп.ч онсс])вацијама барометријским, ко- 
ja се увјек узимају само као приблизне и неточне, 
јер завпсе од мноштва спољашњих атмосФерпих у- 
плива. А мсђутим је разлика велика ; на нр.

no њему ио руском
Детиље 672 метара 638 мет.
Нигсшић 607,7 „ 652 „
Нодгорица 55.1 „ 43 „

За тим on говори, да је пајвита тачка 1̂урмитора, 
Коблинова главица, и да нико још нијо излазио на 
већи врх Дурмитора ; а ми зпамо да топограФ Ј сфи- 
мов иије оставио ниједне тачке, на коју не би иза« 
шао, и ако је то било не само тешко и опасно ; 
и пајвишу тачку представља Иирова пећина, то је 
no назпвању не само рускпх топограФа, него и сви- 
јех становпика под Дурмитором. И ту опет налази- 
мо велику разлику : по њему нижа тачка у Дурмито- 
ру нећина Ком 2546,3, и пајвиша Коблинова глтшца 
2945 м .; a no руском : Ћпрова иећина 2483 и Шл.е* 
мз 2419 м. Тако је исто грдна разлика увисиниКомл: 
no љему Кучки Ком 2888 м .; ио руском 2448 м. 
Нобијати ма које било Факте, забиљежене у ученој 
литератури, не смије се без разлога.

Са стране г. Баумана то је учињено са свим 
безразложно. У томе ми видимо љегову тежњу, да 
да што више значаја себи; па с тога не једап 
нут говори да тамо гдје је он био, још нико није 
стуиао од јевропскијех путника. А међу тим на 
врх Кома још приђе излазио је др. Панчић, а иосли- 
је бјеше и других, који су излазили такођер, и о 
тол! већ зна наука и литература.

Изузимајући ове ситне вољне и невољне по- 
грјешке, цијело дјело састављено је иотпуно савјес- 
но и својом еадржином интересније је и корисннје за 
науку, но која велика књига. Надамо се да ће и 
карта одговарати књижици, коју преиоручујемо сва- 
коме за изучавање геограФије Црие Горе.

Р.

UfigT’ Свијема бројевпма „Црногорке“, од 
почетка ове године можемо још нослужиги но- 
ве претплатнвке.

УРЕДНИШТВО.

Ц е т н U. «, у државној штаиааријц.


