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К Њ И Ж Е В Н О О Т  И З А Б А В У .
Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЂ.

Претплата из Црне Горе 
и сва писма шаљу се са* 
мом уреднику.

Претплата из Србије у- 
пуКује се Велпмиру Вало- 
JKnhy у Биоград, а И8 дру- 
гијех крајева нод адресом 
1*. Kamadano vjic Cattaro 
за „Црногорку„).

Претплату примају сви 
наши кљнжари и новинар- 
скс експедидије. НеФран- 
кнрана писма не иримају 

се.

Број 20. ЦЕТИЊЕ, 7. Јуна 1884. Година I

МРТАЧКН 0L.1AC „ЦРН0Г0РЦ1Г.
Навршиће се скоро по годиие како „Цр- 

погорка“ излази. За то врнјеме она је стекла 
доволјИО пскуства, да може сама себи судитп : 
ваља ли јој и дахе „бити нл’ не битии.

Кад сам прије ио године покренуо „Цр- 
но г о рку имао  сам на уму да нреко ње по- 
служим развитку умппјех сила црногорскнх си- 
пова на књижевном пол>у н да унознам свијет 
ериски и еловенскп са душевним кретаљем иа- 
рода црногорскога.

Је лн ,,Црногоркаи као што ваља одгово- 
рнла тој цијељи за ово по године, то нека ире- 
суде други. Мојо је, да с благодарвошћу ири- 
зпам несебичпи труд и добру вол>у синова цр- 
иогорскијех и иријатсл>а њихових, који су до 
данас раднли на овом листу.

Радн оиетаика листа иијесам могао рачу- 
нати на Црну Гору. Знао сам добро, да Црна 
Гора нс може о себн издржавати ниједнога ли- 
ста. Алп сам рачуиао па народ српскн, на и 
словенски, коме је „Црногорка“ у раввој мјери 
намијењена.

Нреварио сам се у рачупу. Народ српскн 
— о осталим Словеиима и да ие зборвм — не he 
да чита „Цриогоркуи. Ја тако морам судпти no 
томе, што „Црногорка“ до данас, за ово 
no годипе, пије стекла више од 83 иретнлат- 
ника.

Кад сам иотољн нут о овом за уредииш- 
тво веома ненрпјатиом нојаву зборио, ја сам 
се тјешио свачпм што мн је могло иасти на 
памет за извињење тако слабога одзива иа „Цр- 
ногоркуи.

Данас се не могу тјешити ничим, јер ио- 
годишњс искуство сатнрс сваку утјеху.

Вал>а ми иризнати на голо : народ срнски 
не ће да чнта „Цриогорку“ . Доказ томе : 83 
иретилатника !

Нитао еам се више пута : шта може бптп 
узрок томе ? иа сам увијек долазпо до овога

закл.учеља : или не ваља „Црногорка“ или (Бо- 
же оирости !) не ваља нешто у народу српском.

Колико је сваком човјеку мило да му идс 
од руке иосао кога се лати, иа и мени „Цр- 
погоркаи којој сам уредник, ппак бих раднји 
био, да она не ваља, него да се због ње мора 
рећи да нарбд српскп ие ваља.

Ја то и не велим, ни дао Бог ! Бпло бп 
апсурдно наиасти на парод и рећи да читав народ 
једаи за то пе ваља што не хоће да чита овај 
плп опај лист; иа кад би још то рекла редакција 
тога листа, гдје би јој био образ ?

Узимам ријеч натраг. Али ако се н за 
„Црногоркуи не може рећн да ие вал>а, гдје 
би онда лежала кривица слабом одзиву на љу?

Јавпи књижевни суд добро се изразпо о 
„Црногорцн“ већ прп самом појаву љеном ; 
листови наши н страни нохвалнли су је, а др- 
жим да јој нрн том нијесу лаокалп за то што 
се зове „Црногорка“ . И од појединих књи- 
жевника наших, јакога темеља н глаеа, нмам 
доста нисмених и усмених увјеравања, да је 
,.Црногоркас‘ добар лист.

Кад је народ сриски ваљан, а „Црногор- 
каи добар лист, за шго онда тај народ не he 
да чита „Црногоркуи ?

Да ппје „something rottenM, да mije ne- 
што труло у том народу ?

Да впдимо !
Народа срнскога кажу да пма пет милпо- 

иа. Да Бог да га било и вшие, али кљижевност 
српска од то пет милиона не може да ухвати 
пи неколико стотипа, а „Црногорка“ ни једну 
стотину ! Гдје је тај иарод и што чшш ? Чпта 
ли што и занима ли се чнм ?

0  томе би се могло писатп много са сва- 
ке стране, али мени се не мили. Остаћу само 
при књижевној страни.

Тежимо за јединством народним, а пе хо- 
heMO или не умијемо да га пзведемо ни ондје 
гдје нам нико у том не смета. II сама кљижев- 
иост наша као да гша своје геограФске међе.
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Бојводина пма своју књпжевпоет, Србнја своју
—  иа би се ваљда хтједо да и Црна Гора има 
своју. Но оиа је не може имати п не ће да 
јс има без свезе са својом браћом. Смета 
ли нам ико једпнству у књижевпости ? He, 
ми еметамо сами еебп, јер смо нехагни и 
немарнп за своје.

Црна Гора има лијеп глас у српском на- 
роду. Црној Гори много се наздравља у Срп- 
ству. Но од лијеиијех ријечи и здравица до 
нрегнућа и дјела — велик је размак.

Свједочанство је томе п одзив ла „Црпо- 
горку“ . Мислио сам, да ће се бар евака иоле 
Beha општнна српска интересовати за оно што 
сс збива па пољу душевиога покрета у народа 
црногорскога, те да Le држатм лист, који је па- 
мијељеп да буде вјерно огледало тога локрета;
— алп како сам се љуто преварио ! Једва пх 
нма 83, који маре за књижевну радљу Црно- 
гораца!

Овладао је пашнм иародом крајњи немар 
II нехат за своје! Колнко пма н. пр. у Војво- 
дини богатих и имућнпх општина н нриватпих 
л>удп, иа не држе пн једнога броја „Црногор- 
ке“ ! Кикинда, највеће мјесто сриско у Војво- 
дшш, бројн 12.000 Срба, а ие држи ни једпога 
броја овога листа! Јс ли могуће, да има на 
једном мјесту 12.000 имућних Срба, којих. се 
ни најмање не тиче шта се збива у Црној Го- 
ри, који не маре да прате развптак културни 
ове браће своје ? Кпкинда доказује, да је то 
могуће ! Велики Бечкерек, са 10.000 Срба, то 
исто доказује, то исто Нови Сад, Панчево, Сом- 
пор и т. д., све велика и пмућна мјеста сриска, 
у којпма „Црногорка“ једва ако пма по једног 
нретплатника.

Нека нико не мисли, даја овдје кукам се- 
бе ради и „Црногорке“ ради. Ни „Цриогорка“ пп 
ја не морамо живјети од нретплате народа срп- 
скога. „Црногорка“ ће престати излазити, а ја 
ћу гледати „свога посла“ , па —  мирна Боспа!

Алп жалпм Српства ради, јер и ово је је- 
даи од оинх кобних симптоматичких знакова, 
но којима се судити може куд је оно обрнуло.

Није то само „Црногорка11, која ће да ио- 
гине са студени иа грудма Срнства, него су та-

ко прошли прпје ље и многп други српски ли- 
стовн књижевни, коунма је вал.аност са еввјех 
страна призната. Да ие помињсм другнјех, до- 
вољна бн нам била нроиаст „Отаџбинеи и „Илу- 
строваиих Српских Новниаи, иа да ее од свег 
срца ражалимо, кад лшгледамо на name кљпжев- 
не прплпке.

Такозвапи горњи слојеви иашег народа, 
којн бп но својој ннтелигспцијн и материјалном 
стању у ирвој липнји нозвани били да издржа 
вају нашу књижевпост, не маре за своје, ома- 
ловажавају своје, нагињу к туђему. Увјерен 
сам, да бн се на хиљаде ,,Р1ана“ и „По-Вуља44 
нашло на етоловпма интелигентпих и имућних 
српских иородица, и да се у хиљадама егзем- 
плара растурају извјесни њемачкн, Француеки н 
талијански часонпси no ерпеким кућама. Немам 
ппшта против ових потоњпх, ако су добро ода- 
брани, јер пе спадам међу one, којп туђу кљи- 
жевност одбацују само за то што је туђа. Алп 
ко своје одбацује само за то што се зове ље- 
гово а туђе прима п издржава само за то што 
је туђе, тај ради хотпмице или нехотицео про- 
пасти свога народа, јер одбмјати се од свога a 
приклаљати се туђему, не марити и не пазитп 
своје рођеио а савијатп се око туђега, значи 
одрећи се еебе еама, издаватп себе сама. Иа- 
род најприђе п})онадне, кад сам себе изиевјери, 
изда.

Summa summarum : „Црногорка“ не ће ви- 
шс излазити, јер је српски народ ие треба. За 
љубав 83 претплатника није вриједно издавати 
листа, еве и да се издавачу пресипа у шпагу.

Уједно јављам, да ие ћу впше досађивати 
српском пароду својим кљижевничким нотхва- 
тима. Од „Црпогорке“ изаћи ће још ово иеко- 
лико бројева до краја Јупа, на је оида крај. 
Ко се на њу претплатио до краја ове године, 
нека мп јави, жели ли да му се остатак прет- 
плате врне натраг или да се обрие у прстпла- 
ту „Гласа Црпогорцаи. Ј»ако ко буде желио, 
опако ћу учииити.

Цетиље, 6. Јуна 1884.

Јован Павловић.

Т  а ј  н и с а с т а п а к .
ПРВА НОЋ.

„Изиђи душо, нзиђи злато, 
Чаробној поћи бац’ се у крило! 
Мјесец ће бл’једи и звјезда јато 
Присв^етлит’ теби, сућашце мило !

| Изиђи жићу живота мога!
Изиђи небо, алтару, рају ! 
Избави муке драгана твога, 
Изиђ’ и оди мом наручају ! Ј
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II.
. Пећ зора нлави а тсбе нијс,

Чаробна знјездо мојега неба!
Да знаш срце како ми бијв 
Но бих ја овђе мучит’ со треба’ !

Погледај зору гђо бајна стуна 
Драгану дану у мека крила!
Ох зашто љубав за ме не иуна,
Шго тебе нема, зорице мила!

Још зора с’ стидн што идо касно, 
Прсд даном стидна гле се румени!
Ох и ти драга буд’ сунце јасно 

; Баре с ирозора једном иогледни! .  . .

! 111.

М О Ж  II СРЦЕ .V КЂПЖЕВНОСТН.
(Наставак).

Код старих Је ина пшлп су у школу сви 
осталп пароди старога свијета, кОји су ирема 
тадашљпм средствима за комуникацију моглп 
доБи с љима у додпр. Алп баш с тога, што та 
средства у оно доба иијесу била пимало разви* 
јсна, културе су појсдшшх народа иоеиле на 
себн карактср индивидуални, типни, што данас 
инје случај. Старобудистпчкп песимизам, којега 
је иа висмну праве Философске теореме изнио 
тек у ново name доба ФранкоФуртски фплософ 
Шоиенхауер, развио се на шеет стотина годи- 
па ирије Омпрових ијесама; исто тако старо- 
пндијски погдедп па свијет којима налазимо 
трагове јасне у Ведама, индпјскијема. Па шест 
вјекова вослпје тога ијевали су Омир и Давид, 
екоро у исто доба, алн свагсп за себе, сваки 
својпм гласом п пачином, својим мозгом и ср- 
ием. У Давнда једшш Јехова (моиотејнзам), у 
Омира пуи набијен Олимп враголаетих богова, 
који ее на добро и на зло мијсшају у судбину 
л.удску (иолптејизам). У Давида Јехова скоро 
чисти дух, у Омпра све сами богови од мсса 
којн се радо мијешају е месом људским. На 
једној етранп апстракција, надругој сенсуализам.

Рнмлшш ее већ ноказују i;ao чиети ђацц 
јелпнспн. Култура јелинска, пзгубившп етнички 
ослонац у народу грчком, нашла га је у бујном 
иароду римском, који се као млади орао ио- 
чео дизатп у свој снази својој. Алм ђацн није- 
еу иадманшлн евоје учитеље. Мозак Рпмљана и 
ерце њнхово бјеше друкчије скројено. II живцн 
ev 1ш билп много друкчнји. ^Гисао се шц’е за-

Онн се л>убе. . .  зора св смије,
Драган ју њише. . .  драган ју љуби . . .
Из уста њених пољупце пије,
У страсги моро зора се губи . . .

Ој душо моја, мој бј’елидане,
Срца ми млада послушај р’јечи:
Ти срцу моме зададе pane,
Ти срце рани, ти га изл’јечи! )

IV. |

Већ грану сунце па врху горо 
Њшпућ се на груд јутарње зоре.
Руменим ето овито велом 
Просипље злато по каму б’јелом!

Ево и драге на евом нрозору,. . .
Два сунца мепи у очи ropy :
Једно ме грије — друго ми рече:
„Но могах доћн, дођи довече Р

своју службу и ова је морала огромне иослове 
радити. Дух народа римскога тежио је не то- 
лико за унутрашњим савршенством, колнко за 
просторном запремином, за величипом у видл.п- 
вом господарству, за ширељем над осталим иа- 
родпма, за далеким крајевима и међама.

Римљани се ноказују свнјету као освојачи, 
народ пе толнко развијена мозга као стари Је- 
лини, али много јача срца, извјежбана да служи 
силној енергији воље.

Римљани доиста освајају скорс цпјели та- 
дашљп свијет, граде друмове којима и данае 
још трагове налазимо, нрокоиавају канале који 
ни данас још нијесу засути, зидају амФитеатре 
и храмове којима се зидине и данас још виде. 
Све је то у необпчио колосалннм дименсијама, 
емншљепо и нзведено нрема правцу духа рим 
скога, којн бијаше управљен на велико, маеивно.

Гдје се мозак и срце толико трошнло на 
вољу и дјело, оствариваио у снољашљем свије- 
ту, ту није могло за унутрашљи свијет душе 
остати онолико енаге колико смо видјелн да је 
било у Грка. За то Римљани немају пи једиога 
Платона ни Аристотет. Сенека им је тек — 
практпчки фплософ , као што су и свп Римљанн 
скроз практичнн. људи. И сам Цпцерон нрак- 
тичнп је говорник, дакле не стоји на висини 
Демостеновој. Цезар је елегантан римски нро- 
заичар. Тацит збијен и једар. Ливије далеко 
испод Тукидида и Херодота. Виргнлнје и Хо- 
рацпје голе когшје јединских класичара. Јединн 
Овидије одликује се међу њима евојим орпгн- 
палпим песташлуком и необичном у Рнмљана 
лакоћом етиха —  ирави римски Бранко.

У  књижевногтп nnvorrni мозак и г. лттр ттг.:̂

Ал’ тебе неша, идола нема,
На меку душеку небо ми еиава! 
А бајну дану век на груд дрема 
Bjepiia љубави зорица плава . . .
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ка. Друштво рпмско имало је друге основе п 
другп иравац, иа за то су н главни органи ду- 
ше њихове мање ироизвели па нољу кљижев- 
ности. У толико су впше учинплн на пољу 
нрактнчнога рада. Свијет је био њихов. Алн 
свијет тај није се могао одржати у руци њи- 
ховој, јер је ова већ почела дрхтати од раздра- 
жености нерава, која пм је долазила од мазна 
живота нретворена у голо уживаље сластн фн- 
зичких. Мозак и срце римско погало је на ииже: 
у дроб II у полне органе. Трбух им ностаде 
средиште жнвота. Мозак му иостаде слуга. Мо- 
зак је сад већ само толико мислио колико је 
нотребно било да задовол>и потребе трбуха. 
Чулни органи бплп су отупљени за све друге 
утиске из евијета, самл су ирихватали оио што 
Ке годптм трб^ху и чисто физичкОј сластн жи- 
вота. Нерви посташе несиособнн за сваку дру- 
гу службу, оснм да спроведе струју слаетн фи- 
зичких до сензоријума. Боља, од ириђе најјача 
снага у Римљана, сиаде на нулу.

Требао је само мало јачи удар, на да па- 
дне читав свијет стари, који је стојао у тој 
рудп Римљана.

Тај удар није изоетао. Навалише са сје- 
вера народи новп, без икакве културе, али са 
јаком физичком снагом, а при том гладшт. Ова 
иајезда двоножне живипе обали Римљане, а с 
њима п њихову културу. Да Римљанима нпје 
мозак ношао у дроб, они бп одољелн овој на- 
вали дивљака п култура њихова била бп сиа- 
сена, али без мозга се неда одбранитн ни од 
кога, а кад су при том нерви раслабљени, ио- 
тресенн, а мишпћна сиага омлитавила, онда се 
мора иодлећп, ма се за собом имала најсјајни- 
ја култура.

Римљани подлегоше. Новп народи, као што 
свуд у животињском свпјету бива, надошс па 
љихово добро и понасоше што нађоше. Нове 
творевине почеше се дизатп на развалипама 
римскога царства. Алп нигдје још не проради 
мозак у толпкој мјери, да би се основала нова 
каква култура.

По што еу се новп иароди заситили пли- 
јеном римскпм, почеше ее дојнтп мозгови н ср- 
ца њихова иропзводима старе културе јеливске 
и рнмске. У то настуни и ера хршићанства са 
новим необичнпм дотле мислима, које усталаса- 
ше мозгове и срца свијех народа.

Нод утицајем тих миели поче радпти књн- 
жевпост у са свијем другом правцу. Наступи 
ромаптизам, култ женскиља, трубадурство п том 
иодобно. Накласичиом земљшлту Италије бпше 
ударени нови темељи културе. Али и други на- 
роди прорадише. И сјевер даде оејетити свије- 
ту своју силу. Народи ее прпмакоше једин дру- 
гима. To прпмпцаље ппје било без судара, алн

сударп нпјееу били толики, да би се пароли разбн- 
лн једни о друге, нити да се једап псипе на ру- 
шевинама свијех осталих. Поче се образоватн 
појам човјечанства, којега приђе није било, јер 
за јелинско доба свијет се еаетојао еамо изЈе- 
лина и варвара, а за римеко доба нз Римљапа 
и варвара.

Човјечанство обухваташе повнше иарода 
којп живљаху у Јевропи. Наступп са пстока 
опет нова најезда дивљачкога народа, Турака, 
који покушаваху да иредаду мачу и огљу нове 
гворовиие запада, али већ то не могаху учипи- 
тп, јер западпи пародп још не бијаху пали 
мозгом и срцем. Најезда Турака би одбијепа, 
по што им мпогп народи подлегоше, међу који- 
јема и ми Србп.

Иза ове турске најезде већ више не би- 
љежи историја свјетска живпнску иавалу на- 
рода.

Култура почиње добијати нове облике. Mo
saic и срце почнњу радити иитенсивно и ек- 
степеивно, чистим мншхељем п дјелом. Мисли ие 
остају само у главама мисленика, него ирелазе 
у свијет, у народе, постају њихова својииа, 
дјелују својом снагом на толике мозгове, на то- 
лпка срца. Култура иочнље да ирерађује огром- 
ни материјал великих маса народа, шшелншући 
еве, доводећи све под свој калуп, сатирући осо- 
беностп које јој стоје на путу.

Код парода заиадннјех и јавнше се иовн 
јаки мисленици. ФилосоФија ииче у свој бујно- 
стн код „иарода мисленпчкоги, код Нијемаца.

(Наставиће се).

Ш1.101И ОД ПОЦЕРЈА,
Прпповијетка из народног живота.

Нише Симо Матавуљ.
(II а с т а в а к).

Јоко и Иоцерац уђоше. Милан сједи крај 
матере иа дивапу а Олга на нростраиој насло- 
љачи до брата. Капетап еједајући на ноиуђено 
му мјесто иа дивану, новуче за руку Милоша 
и сједе га у другу наслоњачу што је шшје- 
штеиа ради еиметрије према Олгииој.

Милан наетавп повиједање што га час 
прекпде. Бјеше мајци н сестри већ иеирпчао 
своје нутовање и долазак међу усташе, а сад 
пред свијема наставп даље. Милошу бп мука 
што га пријатељ толико узноси, а још мучније 
кад га госиођа п кћп јој стадоше благосил.ати, 
дознавпш како је Милану жмвот епасао. Mapnia, 
која у то бјеше каФу доннјела, чујући u она 
то стаде махати главом п повикавати нут њега : 
„Ко бп рек’о душо моја, душо мојако бн peK’o.w 
Она је то поновила неколпко пута, п још шћа-
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ше да јој капетан пе брекеу : „ајд вуцц се“ !
Пак каиетан положи свој клобук — 

којпјем је до тад трескао међу кољенима — 
ирнми, најпрви, Филџанић, те сркуКући рећи ћс :

—  Без икакве невоље, дијете моје, ризп- 
кати главом, а не номшиљати на ове двпје ку- 
кавице, е ! — и старац наслонив се плећнма и 
ногледав пут слике покојног домаћина тога до- 
ма, што висаше на супротном дувару, хукпу 
жестоко.

—  Без невоље бих ја рпзикао н да сам по 
мору отшнао, као што сте вп хтјели, јер вије 
иам од потребе, пмамо чим живјети, одговорп 
Милан.

— Бог тс до сад, синко, сачувао и на 
мору н на суху ; a ио сад чувај се сам.

—  Мозке бвти да ти је Бог ставпо усрце 
ту мрзост к мору, да сретнији будеш на крају, 
иримјети блага Олга.

—  To може битп ! дода Поцерац живо, 
а дотле ријечи не бјеше проговорио.

Наста кратко ћутање. Домаћица да одмак- 
не раснру унпта старог пма лн гласа од оина 
пз Америке.

— А, моје дијете, Бог мп га поживио ! 
Писао је  скоро ; послао је старој 300 неча. 
Ои јадник стјечс, а другима не баста уздржа- 
тн што етари стекоше. Оиет се наслопи илећп- 
ма и уздахпу иут слике.

Милан ие мога више. Он се нагло диже и 
прошета се сјецајући ирстима од ногу кроз 
ФННИ ћилпм.

Сви гледају шта ће. Онда се уставн 
иред капетаном Јоком.

—  Чујете стрнко. Ја ако ие стјечем не 
размећем. Отрагу три године пођох пут Аме- 
рике о пријатељском трошку. Остах тамо и ие 
иотроших парс из дома. Умио сам сам зарадп- 
ти што ми јс требало. Дођох амо ; оставила ми 
је тетка дееет хил.ада печа; ја их понесох rope 
да иомогнем јадној браћп, — чујете ли ! да 
иомогнем да се крст часин ослободн, — то го- 
Bopeliii тури му пред очи три ирста саста- 
вљена.

Капетан н госнођа Јелена уетадоше и по- 
чеше ее крстнти.

—  За крст часни ! за крст часни ! внка- 
ше Милан чисто оиојен еФектом ког иронзвађа- 
ху њсгове ријечи и мнмика.

Капетан узбуђен новеде Понерца пред неку 
слпку у нстој собн ; слпка нрестављаше грчки 
устанак. „Мој синко, м старп капетанп умјелп 
су гииути за крст часип. Двадесетседме ја и 
покојнпк помагали емо с нашим бродовима бра- 
ћп Грцпма.

— А колико сте времена и „павла“ пзгу- 
били, помажући браћн Грцпма ? А ја сам изгу-

био теткшшјех 10.000 печа пом.ажући (п у 
каквој још невољи !) бра!ш Србима. Нек јој бу- 
де пред душу. А што по сад нотроши, биће 
бабу пред душом.

—  Ајдемо дјецо да починете, рече госпођа 
Јелена, угодно узбуђена овијем неочекиваним 
завршетком.

У ходкику кад еу били прохтје се Мнла* 
ну да се нашали, те ће :

— Запамти ли, Милошу, сва јуиаштва, на- 
шега Фолгоре ?

Старац се обазрје те набраштм челом одгово- 
рп : „на зар нијесу јунаштва“ ?

—  А дакако, одговори Мнлош, а протнв 
кога ? иротив мора ; а зашто ? за наре. И ви 
се тијем поносите ; и ираво имате. А да нро- 
тив м^хамеда а за крст часпи ?

Капетан Јоко натаче клобук п пође журио. 
Милан с врата викаше : за крет, за крст! Опи 
у кући да се нскидају од смијеха.

Оба момка одоше сваки у своју собу, да 
се одморе.

Наетавиће се).

Иод Острогом 1 8 8 4 .
Да вндите нашс намастире !

II а р. П ј е с м а.
Још не бјеше забијељела мајска зора у суботу 

26. Маја. Пад Ријеком Црнојевика иочивало је че- 
дашце неба — света ноћна тишина. Само су збори- 
ле звијезде с нлавога свода сјајним тренером својим. 
Чобан овијех небесних јагањаца већ со нагнуо био 
за Црнојевићев Обод, оетавпвши стадосвојода пре- 
блиједи и ишчезне иред жарким огњем еунда. Ивова 
ријека хучаше иснод мојих ирозора, nocehn валове 
своје језеру Мрњавчевића. Кроз хуку љепу чујашо 
се с ону другу страну, из зслонила ободскога, слатки 
гласић љубавника зоринога, милозвучног телала Ње* 
говог Свесвјетског Величанства Сунца:

„То славуј пјева, шева не цјева“.
Ваља нам устагн, јер ће брзо граорка зора да 

се осмјехне на црни мрак, а нама је за раиа нуто- 
вати да стигнемо још ту вечср нод Острог, гдје he 
сјутра слава да се слави.

Устасмо, умисмо се, Богу се номолисмо, нописмо 
но чашицу ракије и ио једну црну, иа узјахасмо на 
коње.

Рпјска је у дубоком сну иочивала, док смо ми 
мимо „ривуи њсну иројахали. Тек ако се која пшку- 
раа одшкринула, да пусти кроз ирозор ионеку саљи- 
ву главицу, којој ваљда бахат нашијех коља није да- 
вао мнра, да слатко почива на меку душеку, у кри- 
лу МорФејеву. Главица се каже женскога рода, а ње* 
но је име — љубопитство, које није свој род нзиевје- 
рило пи нод самијем градом Ободом.

Иначе је свуд тишина владала. На иазару још 
нигд]в никога, а субота је, пазарни дан. На самој 
ријеци слатко хрчу лађари на својијема лађама, по- 
мало љуљушкани лаким талаеићима. Из „бутига“ , с 
друге стране, чује се иста ноћна пјесма наше трго- 
вачке коморе : напшх више или маље „натурализп- 
раннхи Шола-Шаша, Хота и Груда и т. д., којн код
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нае за добре паре подржавају народно-припредну 
свезу између производника u иотрошника.

Остависмо Ријеку, да се за нама буди, умива и 
очетља, да узтане и оживи „на дјело в на дјслани* 
Ј€ до всчера“.

А ми кренусмо иа вишс пут Метериза. Канице 
воде доста сгрмо уза страну. Коњи већ почеше 
јачом иаром радити. Јадници! Колико ће муке да из- 
д])же док нас на својим илећпма преко тих силвих 
„скамеиених морских валова“ пренееу нод Острош- 
ке Греде! Али што ћемо им ми, кад су коњи ? Дос- 
та је од нас, што смо им казан добро нодложили 
вишом и овсом, иа сад нек тегле колко могу. Зар 
нијесмо и мн у многом иогледу њихове двоножне ко- 
леге ?

У тим философским рсФлекснјама ноче сс и 
зора емијешити па околпе главице, којс се чисто 
исправише да се боље нонуде великој дојиљи живота 
која ће кроз који часак да им нружи откривене ва- 
трене груди евоје. Тихи иовјетарад, Ридаковићев зе- 
Фир, ночео је већ да се улагује око лишћа и двије* 
ha, гладбћи и t меке обрашчиће, исиијајући им би- 
серчу росицу, у којој се зора јутрос окуиала. Ужди- 
ше ее све кадионице у храму ирироде : двјегови
ллдолежа отворише потоњи пут бијеле пехаре своје, 
из сочнога листа пелимова просу се ароматичан там- 
јан, дивљи боеиок дахну мирисавом душом евојом. Са 
свијех страна осу се мирис на нае. To је душа нри* 
роде : отворимојој добро оба крила својијех — мож- 
да туберкулозних, можда емФизематичких илућа, да 
ес добро награбимо тога чистог иећара нашега жи- 
вота, јер смо доста код куће између четнри зида зи- 
јевали од ваздупше глади!

Аха, ево л>уди — ево ирозе!
г11омага’ Г>ог !ц
„Добра вн срећа !“
„А куд гонитв то ?и
,,Па иазар.и
Бјеше то четвероножна омладина рода свиљ- 

екога, која, уз иут дриајући своју мајку, другим ри- 
јечима : крмачу, скакуташе низа стијеие иод ирути- 
ћем својијех тјерача. To и несносна ијесма ове, ина- 
че (оеобито о Божићу) веома поштоване класе сиса- 
ваца, у мало ме не занесс, да с Руеовом (Жан-Жа- 
ком) нроклињем род људсни, што се с прозом својом 
плеће у иоезију ирироде, у којој баш то јутро за- 
пливах до грла.

Али ме на брзо опет иомирише са људма — 
два црна ока, на која се енуетише капци оддугијех 
треиавицл, чим се ми ближе нримакосмо. За што чо- 
вјека мири љеиота са свијетом, а за што га ругоба 
одбија од љега ? Ово дјевојче с поноћним очима a 
румепилом па обрашчићима учини ми се као да се је 
са зоре јутроииве ФОтограФис-ала загледавши се ду- 
боко у ионоћни мрак, од којега осташе очи у дјс- 
војке, а пољубивши je у њежне образе на којима 
оетаде румен зорина. Она то и не зна, не зна шта 
вриједи (војом дјевичанственом душом, која је 
обасипа у еамом појаву, у дијелом 6uhy њеном. Она 
тјера браве на Ријеку, а не зна да ноеи муље и 
громове у очима, којима би могла уеиалитн толика 
ерца . . .

„Помага Бог, дјевојко!“
„Добра ви epeha !u — једва ее чуло нз скромне 

душе кроз румвна усташца.
Мпнусмо је, и ночесмо се пети све више и ви- 

ше. Народа је све више излазлло нама у еусријет, 
а све је ходпло на пазар ријечки, да ирода овај ово

онај оно, и да се свак иокрпи чим може за оно мало 
стеченијех naj>a.

Под нама ес вијугала Црнојевића ријека као 
еребрна жица, стиснута измсђу стрмијех стијена. С 
обје стране љеие избио на поврпишу т и ноки зелени 
лнет лопуха, те покрива десна и ли;ева ребра њена, 
баш као да се обукла у зелену ђечсрму извезену 
бијелим и жутим цвијетом. Ногдјекоја тица наднесе 
се над бистро лице њено, баш као да би хтјела вн* 
дјети на том огледалу своју јутрњу тоалету.

Оеврнусмо се, а за нама супце већ просуло сво- 
je румено злато по највишим главицама рпјечких и 
цеклкнеких брегова. 11род његовим жарким всличан« 
ством мрак је већ нобјегао иза Рулшје, Сутормана, 
Бртијељке, Добрштака, Ловћена, а врхови овијех 
ступова Дрне Горе заблисташе се у јутрљем руме- 
ном злату сунчеву. Ноздрависмо творца живота ју- 
трњом молитвом, катгом у руци. Он се све више из- 
дизаше на своду небеском и сво више облачаше зс- 
мљу у своју златоткану одјећу. У ирисјенку CTaiaiue 
још једиако коса стрмев, уз коју смо се мн пели, 
али се већ оиажало, да се копл»а сунчанијех зрака 
све то више снуштају на ниже, да обухвате и »pin
na ребра нашега иута.

Т е:{ се ислесмо на Метеризе, а сунце пама у 
брк. Сад нам }е већ лакше било, а још више нашим 
четвероиожним носиоцвма, јср пут сад већ вишс ие 
води неирекидно уза страну, нсго се мијеља час на 
више час на ниже ио усталасаном мору црногорског 
кршовитог земљишта.

Ведро небо u Јарко суице взмамило је за рапа 
раднике на уска иољнца цриогорскиЈвх њива. Обилата 
кшпа минулијех дана добро je раекваснла земљу, па 
je сад пријенула вриједна рука црногорека, да је пре* 
врне око рушстина, како бн јој измампла што више 
иитне снаге. Озим сс зелени у велпко и таласа ти- 
хо под мнловањем лакога јутрњег повјетарца. Зри- 
кавци у буЈној травицн удеспли своју јутрњу пјрсму. 
Исто тако и пернатп пјевачи на зеленши грању. Ше- 
ва ее оавија у ковптлац по зраку пад нача р; д јући 
се пјесмом осванулом дану.

Иза Метериза минусмо иоред Царсв-лаза. Можо 
лп Црногорац проћи поред Царев лаза п да се не 
сјети знаменитз и крваве годиие 1712? Давно је то 
било, више од подруг вијека стоји за нама, алн пред 
нама оживјеше еве дивне слике цриогорск«>га јунаштва 
п патриотизма из онога доба. Cjaxacwo са cuojujex 
коња, јер чието нам ее чињаше дп 6»»crvio п »вриЈедилп 
еветвн.у онпјех мјеета, натопљенпх јуппчком крвљу 
цриогорском, кад бисмо преко њих прел? зчли па к<»- 
њу. Чисто нам се чињаше, као да глодамл влатку 
Давмла и његове Јунаке сердара Јанка ђурашковића 
в Вука Мићунова, како чине загоп на Турко, ли- 
цеш иа Петров-дан 29. Јуна 1712. Бјеше то страшаи 
сукоб. Ваљало је су шачицом Цриогораца еломптн 
навалу серашћера Ахмет name, који je су 50.0СК) тур- 
ске војске иошао да прегазв Црну Гору и д\ је огљу 
иреда. Али

Каква л.удска сила може 
ДоКи главе том народу 
Кога штнтиш штитом, Боже!
ДаЈуКи му ти слободу?

Под тијем штитом, којп штптп јуначко грце цр- 
ногорско, слопш се огрошна еила туји-ка од 50.000 
хпљада, те владвка Данило одржа га еиојпм Црио- 
горцима сјајиу нобједу. Серашћер Ахмет иаша једва 
жпв изнесе главу, те побЈеже у подгорпцу, оетаввв- 
иш за собом лазину од мртвијех 15.(ХК) Турака:

Крв преетаде црпа тсЈ.и 
Од крешева стравпчнога.
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Кад предеђе данак трећи 
Изнад лаза — Царевога.

Мртва трупја кроз гомиле,
Све брат брата жељно тражи,
Т>е су му га )>еле виле.
Лд’ НОЖИ.ИО налот вражи.

Г»рат рођени брата трудно 
Mora’ natiH н нознати,
Које чудо бјсше чудно 
Ту л>еишна наслагатц !

Борци у крв сви лежаху,
Који славно ту падошо,
Различит’ се не могаху,
Нит се многи познадоше.

Ппдоше запста п многп дпвнп еоколови сп црно- 
гореке етране, јер без тога нема побједе. Њих 400 
главе своје драгоцјене оставише на том светом мјесту, 
а рани их ее п[)еко хиљада. Самога владнку Данила 
ту је V најжошћем боју шинула сабља турска преко 
јупачкијех прспју, и у шло шу живот не прекиде, 
али га смаое од злага крст који му као владици вп- 
гаше на грудма. Слошп се сабља турска о свето зна- 
шење ajepe и трпљеља, u спасе се на тај богодани 
начии најдрагоцЈенији жмвот ЦрногорцшчаЈ

У тод! славном боју нзгубшие Црногорцо и сво- 
га сердара Јанка Тјурашковића :

Ал’ познаде МнћуновиК побратима свог сердара 
У гомиле мртва трупјз, 1,е му Јанко к}>вав спава,
За љим л.уто јадикује н витешко лидо иара:
«Куку Јанко, горски змају ! с тобом наде наша слава !»

Два тп лава претрчају разбојитте сустопице,
Буковички каиетане с побратнмом поном жутим.
Забрскле им десне руке мачевима у ручице 
С.јску}.’ Typ«e за три дана, одол>е вм мишцам’ крутим.

Л под сјенком од барјака на мегдану узетијех *) 
с.једи Данил, вожд јуначки, су шеадесе* иоглавара:
Ш  сријвди раабојишта змај МандушиК коло вије 
( 'а момчађу измашКеном мрском крвљу турских злица.

Ту лазином непрсгледном на све стране Турчин паде,
Ка’ дубраве нод сјекиром, кад се настре и новали ;
Лаз Царев је том споменик, тако назват, да се знаде,
Том побједом над Турцима да се Србин вјечно хвали. 

(Нладика Радс у „Шћенану Малом“.) 
(Настнвиће се).

IIJECME 113 ВАСОЈЕВПМ.
(Свргаетак).

Треба примјетитн, да јо од ноловино X V II . па 
до свршетка XVIII. вијека у сриским иредјелима нај* 
вшие завладало х а ј д у ш т в о. Хајдуци су били пра- 
ви борцн за православну вјеру, за срнску иарод- 
ност и њезина човјечанека права нротив мухамсдов* 
ства и турског насиља. Зато су њима помагали сви, 
којима је било драго оно, за што су со борили они т. 
ј. вјера, народност и слобода. Пераст у Боки — у 
своје врпјемо врло богата к у културном одношају 
врло развијена општпна, — давао јо уточиште хер- 
цеговачким хајдуцима, кад је наступила зима и није 
могуће било држати се у нланини. Међу овима био 
јс и 1» а ј о II и в љ а н и н. Али у доцније вријеме, 
под уиливом Мљетака, све су нм мање давана уто- 
чишта, и један пут сви што су дошли у Пераст 
бишс прихватани, на галвјо бачени и иренесени у 
Сењ и Котаре, оклен иичиње се развнјати хајдуштво 

*) У том боју Црногорци су задобнли 86 турскттјех бар-
}ака.

и тамо. У то врпјеме међу хајдуцима била је тијесиа 
свеза, тако да је н. ир. Вук Мандушић из Дрнс Горе 
походио Котаре, а у доцније доба Станко и Лука, 
саставши се с Лазаром Нециреиом у Херцеговшш, 
дошли еу с њим на Велестово, 1>е стојаше двије-три 
године: а нослијо његове издајничко смрти одошс у 
Дику и Крбаву, данаставе своју хајдучку радљу.

У Црној Гори били су знатне арамбаше : Вук 
Мандушић, Вук Томановић, Нико од Ровина, Лазар 
Пециреп и др. Оваки исти били еу и код Васојевића, 
међу којима ми смо назели пјесме о тројмци ; а можс 
со наћн и још вишс.

Имамо join једну малу пјесму о Ф a 3 л и Ш а р- 
цу, родом из Олатине, којега погубишс такођор Ша- 
банагићи, и то је било у очи Карађорђевог устанка, 
којим се отвара новаера у животу срискога народа. 
Васојевићл пјши поврвјеше к њему.

Фазлм Шарац ар.шбаша.
(0.4 Мира Дедотћа).

Што бијела вила кликовала ? 1
Кличе вила са врх Зелетина,
А ирикличе у Гусиње граду,
Вруји води на обали ладној ;
А имеии два Шабанагића 5
Мехмет-нашу и брата Ђулбега :

Јесте л’ чули два Шабанагића,
Е пресночи хајдук Фазли-Шарац,
Он ирескочи на Ком на нланину,
II конак је учинио нрви, 10
Ирви конак Пеху широкоме,
Код бијела Кркина кагуна.
И добро му на конаку било :
Заклао му овна маторога.
Па навали низ вашу Нахпју 15
И дошао у село Црешњево;
Ту јс шљега’ на крштено кумство,
А у кнеза СтојановиК Васа;
И ту су га добро дочекали :
Заклаше му ћурку и ћурана. 20
Па сјутра дан зором заранио,
Навалио Хасу пространоме;
Но чивчија норез ударио,
Све по товар бијсле ншениде
II за трошак маџарију златну, 25
11а се јунак натраг повркуо.
Фазли асли нобољео љуто 
Од кауна ерца јуначкога.
Сјутра хоће Комом високијем,
А пут му је Нодом-Боровнјем. 80 
Но ако сте, ка’ кажују људи,
Ви узмите неколико друга,
Изидите Кому високоме,
Те ту ћете дочекат хајдука.ц 

Кад то чуше два ПЈабанагића, 85
Мехмед-паша на ноге скочио 
II Ђулбега брата опрсмио,
И даде му шездесет грађана;
И одоше Комом високијем.
Док дођоше Поду-Боровоме, 40
Ту бусију уФатише Турци.
Таман јарко обасјало сунце ;
Погледаше високом иланином,
Угледаше сивога еокола,
Тло га болест оевојила теиша : 45
На нусту се иушку наслањаше ;
Са њим друга нема ипкаквога,
До са шњимв иде Шабо Фатић,
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На бусију турску нагазише, i Погодише сивога сокола,
Заиуцаше шездесет пушака, 50 Ни жива га земља ие чекаше.

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
G e o l o g i s e h e U e b e r s i c h t  v o n  M o n 
t e n e g r o .  Von Dr. E. Tietze. in 8.0, 110 Wien 

1884. (Геолошки преглед Црне  Горе.)
Ово дјело је плод двомјесечног изучавања Црно 

Pope } специално геолошком одношају. Истина је : 
два мјесеца јо мало да један човјек може потпуно 
у свпма детаљима ироучити цијели крај, који само 
пронутоватп унакрст за толико кратко вријеме 
готово није могуће ; на за то ауктор није ни назвао 
своје дјело ониеом, него само прегледом, и на мно- 
1-им мјестима каже, да је он само ирокрчио нутдру- 
гим научењацима. Али нри свем том оно нредставља 
собом нешто цијело, завршено ; јер г. Тице, као вјешт 
научењак и искуеан путник, саставио је себи такву 
маршуту, ио којој није изостављен ниједан крај, ђе 
се могла паћи ма каква особина у геолошком саста- 
ву Црне Горе. И за то дјсло г. Тице представља 
пун оиие, каквога ми ннјесмо имали, и од такве ко- 
ристи, да би право било да се оно нађо у рукама 
свакога, који хоће да зна своју отаџбину, а за шкс- 
лу је то највећи дар, који јој је могао иоклонити јс- 
даи научењак. Не само за науку, него и за практич- 
ке цијели овај оиис саошитава много иодатака, који- 
ма може и мора се користити Црна Гора.

Сигурно he ео наћи који he то дјело цијело 
иревести на српски језик, да би оно постало неио* 
ередном својином нашега народа ; за сада ми дј>жимо 
за дужност упознати њим наш читалачкн свијег ба- 
рем у једном извјештају и кратким изводпма.

Отночећемо с маршутом.
Од Котора г. Тице шиао је па Његуше старим 

путем (и ако је пови био већ готов) и, зауетавши 
ее мало на Цетињу, кренуо је на Ријеку, оклен је 
возом (ваиорићем) отиутовао на Вирпазар, ђе је у 
екскурсијама no Црмници ировео четири дана. Одан- 
до преко Сутормана ишао је у Бар, Уцињ, Скадар и 
водом на Плавницу, иа у Подгорицу. Из Нодгормце 
предузео је нут у Васојевиће преко Братоножића, 
Лијеве-Ријеке и долином Tape на Апдријевицу. С 
Андрмјевице чинио је скскурсије иа Ком и врх Куч- 
ке ријеке, иа послије у Колашин иреко р. Ррадишни- 
це и иланипа Бача, ИГарењака, Кривога-дола и испод 
Кључа. Из Колапшна силазио је низ Тару до Шти- 
тарице, иа у морачки л!анастир и иреко Горње Мо- 
раче у долину р. Тушиње, а даље уз р. Вуковицу 
па Језсра до Жабљака. Ту, по што је мзлазио један 
иут на Дурмитор са ејеверие страпе, кренуо је иа 
Тепце у долину Tape ; а одонуд иоиео се оиет на 
врх и исиод Штуоца ирошаоје нреко Недајна у Пи- 
ву. Из Ииве кренуо је у Никшић преко Брезана из« 
међу Голије и Војника. Проучив Никшићско поље, 
отишао је Дугом до Злостуна, и отлен нреко Утеса 
у Бањане и на Граховс, иа иреко Цуца и Жеклића 
на Цетиње.

Изоставио јо он Бјелопавлићску долину због 
тога, што је тамо шпао у исто вријемс љегов друг 
г. Регеисбургски ; за средн>у Морачу и Ровца он се 
користио нодацима г. Шварда; а опа пруга од Ко- 
тора до Вара, у којој се палази Ловћен, ироучена 
је била геолозима још приђе. Што се тиче Куча, у 
иојима он такођер није био, њихов геолошки састав

он је могао виђети идући од Подгорице уз Морачу 
до Биоча; а с карактером иовршипе могао се уно- 
знати, гледајући с Вјетреника.

Управо остао му је неиознат еамо централни 
масив између Зете, Мораче и иритока пивских, на 
којем стоје велика брда, као Маганик, Лола, Лебер- 
шник, Нрекорница, Лукавица. Али шго се тиче гео- 
лошке Формације овога пређела, она могла се виђетп 
у окрајцима, којих се тицао г. Time; оетају даклен 
у неизвјесности само детал»н одногно налазећих се 
тамо минсрала и рељеФа иовршине. To морамо са- 
жаљевати још више с тога, што је овај пређео иај- 
маље нознат, тако да немамо за њега пи тачие 
карте.

Сад да иријеђемо на садржину.
Нослије краткога увода и општега иадрта оро- 

граФнје и хидрограФије, да се можо читалад оријси- 
тирати у деталтом оиису, он ди)ели геолошки нреглед 
Црне Pope ио областима овако : Горња Тара и Ва- 
сојевићи, Горља Морача, Дурмитор с околином, про- 
стор взмеђу Пиве и Никшића, Никшић с околином, 
l̂yra, Баљапи, Грахово, Цетиње и Ријека, нростор 

између Скадарскога блата и обале Адриатика ; Дои.а 
Морача и долина Зете, и на свршетку Срсдља Мо- 
рача.

У овом прегледу ви ћете наћи најтачнији опис 
свију мјеста, која сиадају у више означеии путни 
правац, и то није еувопарни оиис, него у исто ври- 
јеме најтања карактеристика мјеста тако да вам ево 
стојп нред очима, као год насликано. Све овс поје- 
дипости у закључку сведено су у једну цијелу елику 
геолошке грађе Црне Pope с додатком о веготадијн 
и другвм појавима на љезиној иовршиии, који зави- 
се од геолошкога састава или етоје с њим у тије- 
сној евези. Придодата карта иредетавља очшледпи 
распоред свијех Формадија у различитим бојама за 
сваку посебиде.

На основу свега овога показаћемо и ми барем 
укратко, из којих се Формација еастоји иаша Дрна 
Гора.

Но прије него што отпочнемо зборити о гео« 
лошким Формадијама Црпе Pope, држимо да nehe би- 
ти сувишио прозборити коју ријеч у ошнте о Фор- 
мацијама земне коре, како нае учи о том геологпја, 
да би послије могли слободпо уиотребљавати научиу 
терминологију, не нрибјегавајући к тумачељу евакога 
сиедиално паучнога израза и нојма, којих иаравно 
иуна је књпга г. Тице и које се не може избјећи.

У Формирању земаљске коре геолози биљеже 
ове главнс периодс : 1, ирозојска или нравнјек зем- 
ље ; 2, налеозојска пли стари вијек ; 3, мезозојска или 
средњи вијек; 4, кеногојска или нови вијек и 5, аи- 
тронозојска или садаљи вијек земљо.

Прва Формадија представља илутонску лли 
огњепу створбу, у којој се налази сво камење еле- 
ђено (у кристалима) као што су : жуљ, бјелутик, зс- 
леиац, бљесник, порФир, зрнасти клак, змијвк (сер- 
пентин), и др. и у њима различити минерали (злато 
донајвише у бјелутку). У овој иериоди није било 
нпједног органског бића, ни биљке нн најниже живо- 
тиље ; да за то у њој нема никакових окамина (ие- 
трвФакта.)

A М О 11 Д Е  Д U Д A Т  A К.
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У свима осталимв створбама ради вода и то 
»ли само механички, или у исто вријеме и хемијски. 
У и>има, иочињући од најстаријс, има век окамина 
нижијвх разреда биљака и животиња, а ири завр- 
шетку иојавили су се већ различити родови виших 
животиња : сисаваца, тица и човјека, ио којима сва- 
ка главна иериода дијели се на лруге подређене.

Најстарија од ових, иалеозојска, сложена је од 
првобитних камења, који су сс рушили механички и 
растварали се (хемијски) и све те рушевине стало- 
жавале се у слојеве, који ироизлазе од таложина во- 
дених (седиментарна Формација). У ову иериоду сиа- 
да и угљсна (карбонска) створба. Илутонска или 
пулкапска снага није ирестајала радити и у овој 
иериоди : она јс неирекидио издизала цијела брда, 
сада највисочијау свијету, избачивала различито ка- 
меље од најдоњих слојева, и ово камење због тога 
зове се е р у п т и в н о  или проломно ; у том издиза- 
ли су се у виеину и различитл минерали у житком 
етаљу или као нара, а иослијо су се стврдли у жи- 
цама или слојевима. Кад су со рушила она брда, 
иадало јо дољо камељс а с њим зајсдно и метали 
који но закону тежине заузму најнпжа мјеста у до- 
линама, иа с тога и злато иалази со или у брдима 
у жицама или гнијездама у камељу или доље иод 
осојсвима шљунака и земље у ситним пљоснатим 
зрнцама или нлочииама.

У трећу периоду спадају : стБорба т р n a <*, Koja 
ее састоји из шаренога пјешчењака, љуштурнога клака 
|| иљатова угљена, а тако исто сланкамена, и крај 
ооли налази се често олово, бакар, гвожђе п тугија ; 
ј у р с к а огворба састојн се из клака различите боје 
га многом дресвом и нуна окамнна жпвотињекпх, 
особито — амоипта, белемнита п гуштера-рибе; а пма 
такођер и руде од гвожђа; к р е д в н а  створба, у ко- 
j<»j је главпо — креда са мноштвом окамина. У ову 
створбу Онаднју мрамор о тпко званп паклењпцп, у 
Kojinia је камење напојено смолом (асФалтом). У њој 
појавл.ују се први сисавцн.

У чствртој иерводи главно састављају : громача 
(кош ломерат), компактнн клак, пјешчењак и шкриља- 
нац од пијеска н вловастога лапора. Ове творине, u 
to niopoice таложине, обилују сољу, садром, сумпором 
it нетрплејом, а слатководне врсте имају много мрка 
угљеиља. Снгаицп у о овој иериодп достижу нпјвишн 
развптак; а има већ трагова и од човјека. Од биља 
пма всН нс само тајнобрачних (крпнтогаме), као у 
прсђашњпм »ериодама, него и троиских дубова, смо- 
квс, ловорике, паома u др. Плутонска снага оиет по- 
чола је радпти јаче и взднгла је пошљедњи пут гор- 
скс косе у вис.

Иета периода закључује у себи к в а р т е р н у  
Формацпју. Тада се је зрак над земљом јако расхла- 
дио, навалила јо љута студен, цијело површје земље 
нокрвше л е д с н е п о љ а н е п п л а з у р и (глечерн), 
који тек доднпјс почеше сс топнти, u отуд посташе ве- 
лiiKii потопи (поводње). За то све, што налазимо у 
овој створбн, нродукт је радље лодова и водс : ирви, 
оиуттајућп се на ниже, цијепалп еу стпјене, дробилп 
мч у млњо комаде, у шљунак н пијесак; друга јб све 
то ноеила, прала, заокругљивала, иретворнла у пра- 
шину a нз овога ситнога материјала градила циЈеле 
слојеве и таложине од камоња и земље раздпчите сор- 
те. Стратна студен утаманила је бујно биљо иређашње 
добе, те су животариле животнње, к-oje се данас на- 
лазо само у поларннм странама наше земл»е. Но на 
брзо ноче се зомља наша опет мало угријеватп; у 
нашим пређелнма настане овако умјерен климат, као 
шго га данас илпшо, и заало ио мало поче оаег жв-

вјетп п разввјатв се опај оргапски свијет којп је при- 
ђе тек животарио, а много је од тога изгинуло.

Трагови човјека, и ако се налазе још у трећпч- 
ној Формацији, у овој стојв взвап еваке сумње : јп- 
сно оиажа ее његово првсутство у овој пошљедњој 
пернода; тад је жнвио у нећвнама в шпиљама, уио- 
требљавао је сва потребита њему оруђа од камења, 
зашто се и зове ова пероода у жпвоту човЈечанства 
к а м е н о м ; а ионекад, прптпснут од страшннх, л>у- 
тих п великих животиња, он је морао бјежати од њих 
на воду, иа језера, ђе је градио своја становишта на 
стубовшиа. А за овим настаје већ историјско доба.

Има још I! смијешане Формације, као што оу: 
верФенски слојевн, венгенерскп, флиш, о саставу којих 
mu henio говорнти, кад дође ред, да нх споменеаш.

А сада да прпјеђемо на подјелу Црне Горс по глав- 
ннм Формацијама.

(НаставиКе се).

Нрвијех 15год||ца опстаикп Нетроградоног 
Славс‘Нског Добротвориог Друштва. 1883 г. 11г. 
1882, in 8.«

(Наставак).
Друштво се вазда бринуло и настојало за тијем, 

да се повраћају у своју отаџбину сви они загрпнич- 
ни Словени, који би свршили своје науке у Русији. 
и вазда му јо противно и преко воље било, ако јо 
који од тијех иитомаца остајао у Руси]и. Поједипи- 
јем Словенима, који су долазили у Русију, а били 
већ готови у некој профссији, оно је находило служ- 
бу или рад какав, који би га могао издржавати. Г»и- 
вало је, у осталом, и такијех примјера, ђе јс Друштво 
принуђено било и да одриче своје саучешће, a то јо 
с тог било, 1HT0 су се често иријављивали људи са 
шиекулативним намјерама, да добију масну плату и 
угодно мјссташце. Био је случај, да је један Чех, 
који је учио у Духовиој Семинарији, молио Словеп- 
ско Друштво, „да га опредијеле у калуђереи. Молба 
је била одбијена, ночем Друштво ни најмање пије 
сматрало ссбе за комиетентно — ни поставити га у 
таки ноложај, ни оцијениги његове сиособности томс 
чину и призвању.

Сез иретресања оваких ситница није пролазило 
ни једне друштвено сједнице.

Посље предмета о васиигавању словеаске мла- 
дежи, долази — помоК црквама (37,500 руб.).

Највећи дио ове суме иотрошен је на уређељо 
ново цркве у Прагу, за коју Друштву је требало на- 
бавити све нужне иотребе и издржавати црквеии 
персонал; а нсто тако и на помоћ новосаграђсној цркпи 
у Сарајеву.

На нотпомагање и развитак кљижевности у словем- 
ским земљама трошак износи 26,433 руб. У овоме у 9 
слсвенских друштава послато је ио 50 рубал>а за пра- 
во чланства у истијема; у једно нак (новосадско) 
100 рубаља Далзб се издало : у номоћ Лужичко-Срп- 
ском листу у једанпут 500 рубаља; јсдноме хрзат- 
ском иатриоти 200 руб.; једној сриској Фамилији, ко- 
ја је јако нострадала за патриотизам, 300 руб.; на 
претплату за 20 екземплара „Словенског Педагога- 
(у Чешкој) ради распростраљеља у Русији ; 1500 р. 
за куиљено у насљедника иокојног Вука КараџиКа 
2.го издање Н.ге књиго „Српекијех народнијех пје- 
сама“ ради распростраљсња, како но Русији, тако и 
ио другијем славенеким земљама (пеколико екземпла- 
ра добила је и Детињска Читаоница); једноме југо- 
славевском друштву — ЗСО р .; на потиору иозори- 
шту у Лавову 370 р .; чешком друштву „Светобор14
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бОО рубаља, на премију у усномену Хуса — као иа- 
града за бод»и спнс no историји Чешке.

Четврто мјесто заузимљу школе у слопенским 
вемхама <23,847). Нс ћемо ређати све школе, које 
су добнјале иомоћ Словенског Друштва ; иавести ће- 
мо само толико, да је оно ивмогло, да се отвори 
зкенска школа у Сарајеву, а такођер и школа у Бе- 
ранима, на коју je. no овом примјеру, и забит тамо* 
шњИ дао 5000 гроша. Слала се тако исто неколико 
цута нотнора и школи у Невесињу.

Сувишс би било, да сс упушгамо у ирегледање 
трошкова ио осталијем рубрикама.

Ми смо пропустили јсдпу вслику цифру расхо* 
да — на администрадију, која но својој величшш 
(55,207) долази одма за расходом на васиитање. Но 
рочена њезипа воличипа није нормална, јер у рдтно 
доба радња администрације била је увећана; тако, 
у 1870 години потрошило се на њу 9,041 руб.; а у 
пдућој — 11,495 р .; другијех нак нормалнијех годи- 
на трошак на администрацију зауставља се па 3,500 
]>.; а дешавало се — 788 и шта више — 360 руб.

Још нам требује изјаснити рубрику: „набавка
u разашихање Јевангелпја у руска села“ . ПомоК Py
emia уираво не спада у ирограм Друштва ; рад тога 
ностоје друге установе и друттва, у којијема ири- 
мају учешће и чланови Словенског Комитета, или 
прави чланови, или као случаЈпи приложници.

Али ради на овоме, — по ријечпма ГихФердин- 
га у једној од првијтзх сједница, — Словенеки комп 
тст у име сиомена онијсх људи, преко којијех је 
рускм народ примпо јевапђеље на рођеном језику 
(Кирила и Методија) и име којијех мора му напоми- 
љати о шегову једииству са славепским свијетом.

У идућој 1885 години, 5-ог Аирила, Словенско 
со Друштво ирипрема, достојно да прослави хиљаду- 
годпшљицу, од дана, од како се представио Св. Ме- 
тодије, и том приликом издаће опо 100.000 крстића, 
са ликом словонских Апостола, да се више иропа- 
гандише љихово име у народу. Славенско Друттво 
изабрало је ове свеславенске просвјетитеље себи за 
покровитехе и сваке године чини прославу и еиомен 
њиховнм именима 14-ог Фебруара и 11-та Маја служ- 
бом црквеном с иарастосом н свечаном скупштином 
дијелога Друштва. На жалост, међу другијем Слове- 
нима њих сиомињу оамо Чеси и Бутари ; оетали иак, 
л у том броју к Срби, сноменули су се њих еамо 
онда, кад је напа обџародовао, да су то римокатолич- 
ки сведи.

Доста вел11ка сума иотрошена јс и иа издавање 
BiLiira (19,384 р .) ; али и ту највиши дио спада на 
ратне годиие ; у 1875 г. — 4,025 р, и у 1870 г. — 
0,433 р ; јор су у овијем годинама штамнане стоти- 
пе хиљада различитијех брошурица и лиетнћа. који су 
сс раотуривали ио народу, да се тим иробуде веће 
симпатије к страдајућој браћд. На оетале године у 
ередњем размјеру долази на сваку но 040 р. Међу 
овијема шмггама имаЈу дјела каииталпа, као што су: 
три тома „Славепскога Збориика“, „Брагска Помоћ;‘ , 
„Руско:Сриски рјечндки Лавровскога, „Ческа и Мо- 
равска“ Будиловића и Нарановића, „Хус и љсгови 
одношаји ирема православној црквни ГилФсрдпнга, 
..Прве славспскс моиаркије иа ејеверо-западу-' Ус* 
иенскрга ; „Германизација Балтичких Славеиац Пер. 
полФа, „ЕтнограФСка карта славепских народац Мнр- 
ковиКа, са статистичним таблидама од Будилопића, 
„Оиште.-словевска азбука“ ГилФердинга и множвна 
дЈртих помаших монограФија. Осим тога Слав. Друш- 
тво иотпомагало *је у издаваљу другђ аукторе, као

н. пр. љеговом помоћу је г. Березин пздво 2 тома 
„0  Хрватској, Славонији п Далмацији.  ̂ .

У самој књизи „Првијех 15 година оистапка 
Слав. Др.и ви ћете Ћаћи миото врло лпјепијсх на* 
учнијех чланака одноено евијсх славенскијех народа, 
као : пО славснскпм народним нјссмама^, г€рискб- 
хрватска литератураи, „Чешка ли1ератураи, „Чољсаа 
Л1гтера!тураи, -0  Светоиолку Великоморавскоми, „Од- 
ломак из исторпјс 11ил>ске и Литвс у XIV в., гЈап- 
Амос Коменски и његов значај у иедагогијии, „Оло- 
недка губсрнпја и њезини народни раисодв^ 
остадима оиштеаријским у животу Словенаи, „Ието* 
ријски надрт о иостаику и радњи Базељскога сабо- 
ра“ , „0  митолошким празнбвјерама аустријских 
јужних Славенаи, „0  статистиди Словена“, „0  Сло- 
вацимаи, гО сувременом положају и улајаииим одпо- 
шајима заиадних п јужиих Словенаи, „0  литсјштур- 
ном уједињепу Славспаа, .,0 Иолијссју (у западној 
Русији))и, „0  старовјердима Добруџи", народ* 
ним јужио-руским пјевачима и о ворзару Остану Ве- 
рееајуа, ^Источно питање у XVI. ц XVII. в.“ , ,.Ко- 
совска бнгка ио српском иаЈ)одпбм eiiocy“ , »Источно 
питање ирпје 50 годииац, „Ријсшењс гјЈчко-бугарског 
питања“, ^Крштење бугарсвог књаза Борисац, гБо- 
ка Которскаи н т. д. Има неколико лијсиијех карак- 
теристика скоро }гмрлих радника на иол.у књижевпо- 
сти, полнтичног п друштвеног живота у еланенскои 
иравду : II. ШчерГиша, А. ГилФсрдиига, М. Погодипа, 
Т>. Самарина, А. Хомјакова, И. Срезњевскога, А. 
Фрајганга, Т. Достојевскога, Мак. Гахана и др.

Доега има и ијееама од најбољих сувремрних 
руских пјесника : гСрпока дрква“, „Цар Матијпиг, 
„Сан Краљевића Маркаи, „Љубуша и Премисл", 
„Гњев Илијс Муромдаи — од А. Мајкова : „Дар Симе- 
он~ и „Фаитазије- — Ј. Иолонекога -, „Вид)еви}еа п 
г11е заноси се“ — А. Хомјакова; „Ми сс сјсћамо“ 
— В. Сологуба; „Црно Мореи — Т. Иутчева; „Ца 
развалинама Севастоиољаи и „Смрт датрнарха Хер* 
могепаи — М. Розенхајма; гЈересиаркц и „На емрт 
Цара Александра Н.а — К. Случевскога 5 „У пшром 
простору заволшских иустахијаи и „На смрт ЈКуков- 
скаго“ — А. Голенишчсва-Кутузова ; и „Кораби — 
М. Хитрово; и др.

Много има чланака поводом пошљедњих догађаја 
у Босни, Хердеговиии, Црној Гори, Бугарској и тако 
исто новодом различитих иитаља, која су се иорађа- 
ла у самом Слов. Друштву; и одговори на различи- 
та нитања и предлоге, стављени од страпе представ- 
ника југославенских народа. Много врло важиих  ̂
иитересантних чланака, који се, на жалосг, само сио- 
мињу, а нијесу штамиани, јер кад би било наштам- 
иано све, књига би изашла два иута већа, Али по 
ономе, што је всћ наштамиапо, и само из овог голог 
набрајања може се виђети, како је богата по садр« 
жају ова књига са скромним насловом „15 година 

■ о и с т а н . к  аи.
Поелије овог рада на пољу кљижевности, буђе- 

ња народне свијести и развијаља идеје славенског 
уједињења, најсјајпијн доказ велике вриједноети и 
значаја овога друштва представља онај момеват, кад 
је дошло да се ријеч преведе у дјело, кад је тре* 
бало у самој етвари комоКи својој југбсЛавенској 
браћи у љиховој јавној борбн прот в својих угњетача 
за вјеру, народност и политичв*у слободу.

Извјештаје о стању ствари на славенском тугу, 
бесједе, задахнЈ^е врућом л.уца^љу п саучешћем 
пр^ма страдајућим, нозив у noMot, ко чим .чоЖе, — 
усколебаху цијелу в^лику Русију. ПртеЈсошс ntfnpe-
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кидном струЈом конејке од сиромаха и хиљадв руба- 
ља 'бд ' б'ог&тг1та ‘ сксИи нл ноге све, што јо могло 
скочити 'и иритећи у иомок 'трнећим.

Нијс шала узбуркати велико руско море; то се 
mije* мотло иоетићи ■бШ всликог труда и прсгнућа. 
Hrtje лако било ckymmi милион, саетављен нонајви- 
нГс1 Аз иајситнијс^ свб^а, иослати на мјесто и тамо 
oiie'i4 раздати евс у ситно.

За ирикуиљање новаца издато је било 183,000 
уписних листа и вишо од 100,000 књижица; начи* 
љеио 1,353 кутија за куиљење ирилога новчаних; у 
некплико маглзина скупљали су со нрилози у ства- 
рмма ; 4.284 р. нотрошсио је само на телеграме за 
6 мјссеци (18761'.) Чланови одбора за скуиљање при- 
лога, као ирави апостоли, разидоиге се на свс стра- 
ве, но вароишма и селима, ноучавајући народ о ста- 
њу ствари и умол>авајући богата и убога да иритеку 
у поМоћ.

Кад је иослије ревизиони одбор ирегледивао ра- 
чупс касијсра, кроз руке којега ирошло је више од 
мплиона рубаља, морало се ирегледати: 4 велике 
књиге су 9.000 ноштанских позпвница за примање иа- 
ра ; 35 кљига, у којима су биле квитанције; 62 тома 
су 30.000 различитих докумената, и 10 иротокола, у 
којима су били еумн])ани свн рачуни у онштим ци- 
фрама.

У књизи има потнуни извјештај о томе, што се 
11 како со радило на мјесту; али све то изнпјети 
овђе није лако, јер би требало о том паписати чи- 
таву К1вигу; а немамо ми у том ни потребе, јер то 
знамо сви и без књиге из еонетвенога искуства. Ми 
само биљежимо неке од најважиијих и значајних мо- 
мсиата у сношајнма Слов. Друштва с Дрном Гором.

(Свршиће се).

Бавлиограф ија.
Уреднпштву су у течају прошлога МЈесеца етп- 

гле ове књвге:
Сриске јунакиље у народпим пјесмама. Издање 

орпске књпжаро Браће М. Иоповпћа у Ново.ие Саду, 
1881. Цијеиа 15 новч. —

Љубавио Нисмо. Шаљива игра у једној радњи 
од К. ТриФКовпћа, Д|)уго издање. У Новом Саду, трош- 
ком књижаро Браће М. Поповића. 1884. Дијена 10 
новч. Ово је свеска осма «Зборника позоришнпх ДЈе- 
ла» који издаје управа српског народног позоришта у 
Новоме Саду. Дјело ово паградпла је «Магвца Српска» 
су 100 Фор. а. вр. из Фонда Накиног. Овој свесци 
нридата је слвка на жалост рано премвнулог ивс- 
ца. —

Ул прело II еело. Народпе ирпповијеткс за 
старо и младо. Издање српеке књижаре Браће М. Ио- 
iioBiiiia у Новомс Саду, 1884. Цијена 20 новч. —

Нлустрована Псторпја Срнсног Иарода. Од 
илјетариЈИХ времена до проглашења нове краљевнне. 
За народ и школу. Са 1(4) слпка. ИздаЈе Коста Ман- 
дроввћ. У Бечу, 1884. Свеека 3. Цнјена 20 новч. —

Народш Дкраншн Ilim ii зт> голосомђ (50 ни- 
сенв п 5 додаттвЂ). ЗТрани, зпорлжени н вБ1даии 
ОлексчемЂ ГулакЂ АртемовскБимЂ. Вмиускт, первми. 
Издан1е 2 е сђ дополне1инми. Вђ K&iiei. Вђ KHLiroue* 
чати1 Петра Барскога. 1883 рбку. — Пјесме украјин- 
ске на гласу с*у са своје л>еиоте, мелодичне мекости 
и неке необичне меланхоличне сласти. Преиоручује- 
мо их евјема Фамилијама срисквм, вјештим музици и 
пјесми. —

Иокопдирша Тпква. Шала у трн чопз. Напи 
сао Јоваи Схерија Поповвћ. Издање ориске књижаре
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Браће М. Поповвћа. У Повом Саду, 1874. Двјена 35 
новч. — \

]>рвчна Иравила. 11оу.ке младожељама, невје- 
стама u младвм женама, ка^о треба у брачном жвво- 
ту да се владају. Но Кнвге-у. Издање срнске књижа- 
ре Браће М. Иоиоввћа у Мовоме Саду. 1884. Дијена 
20 новч. —

Баоие Доснтијеве, прерађене и нриређопе. Изда- 
н>е српске књижарр Браће М. Попрвића у Новом Са- 
ду. 1884. ЦиЈена 35 иовч. —

Тврдица или Кир Јања. Шаљива игра у 3 чи- 
на. Нанисао Јован Стерија Поповпћ. Издање српско 
кљпжаре Браће М. Поаовића у Новом Саду. 1884. 
Цвјена 30 новч. —

Нутовањс no Новој Грбији. Ппше Срстсн Л. 
II. Издање српске кљнжарс Браће М. Иоповића. Свс- 
ока једанаеста. Цвјена 20 повч. —

1\'огра<1»ическш Словарв заиадиославлнскпхЂ 
и шгоелаванскихч. земелБ п ирилежашихт> странЂ, со- 
ставленнми Лковомђ Головацким^. Сђ п])иложс1пемт> 
геограФичсскои картБ1. Вилвна. ТипограФЈл А. Г. Cbip- 
кина. 1884.

M i l i c a .  Pripovieiika iz narodnoga zivota. Najii- 
sao ruski (lobrovoljac Kirilic. Preveo Nikola Begovic. 
U Zagrebu 1884. Tiskara „Narodnik Novinabu. —

Иолитичви Атевтат пзведен од странке срп- 
скијех ногабалптета» против «српске на))одпс слобо- 
доумне странке« у Вел. Кикинди 1. Априла 1884. На- 
писао Јаша Томпћ. У Новом Саду. Штампарпја А. 
Пајевића, 1884. Цијсна 25 новч. —

Нрва знања о човјоку за малу дјсду. Кљи- 
жица ирва. Са 30 слвка. Издање књижарппце Велиши- 
ра Валожића. Биоград. Штамианоу краљевско-српско 
државној штампаријн. 1884. Двјсна 50 najia. —

О Коњу, написао Дорђе Глпбонскн. (Наградила 
«Матица Српека») У Ново.ч Саду, издаље и штамиа 
А. Пајеввћа. 1884. Цијена 30 иовч. —

Устанан у Босчш од 1875 до 1878 год. Грађа 
за новију српску псторију рата за ослобођеље. lloun 
Сад, 1884. Штампарнја А. Пајевпћа. Цијена 3 ф. 50 
новч. —

S l o v a n s t v o  v е s v у с ћ z р ј  е v е с h. Sbor- 
nik narodnih a znarodnjelych (vyznamnych) pisni vsecli 
slovanskych narodu. Porada, harmonisujc a vydava 
Ludvig Kuba, v liorje Kutnc. Knilia III. Pisnje Slovcn- 
ske. 1884. V komissi Hoblika v Pnrdubicich. — (У овој 
свесци, која je посвећепа „Враћи Словацима, трие- 
ћим н BojyjyhiiMu, налазе се у ноте стављепе дивне 
словачке пјесме. Нек су тонло преиоручене ове 
ијесме свјема напшм иријатељима музике и ијевања). — 

Љетоиис Шатице Сригке. Уређује А. ХаџнН. 
Кљвга 137. Свеска прва. У Новоме Саду, српска штгм- 
иарија дра. Свет. Милетића. 1865. Цијена 70 иовч. 
а. вр. Овој свесцп Љетомиса ово је садржај : I. Кри- 
тичке студнје из данашње уставне теорије. Уставна 
шоиархија и начело народне суверепости од Г. Герши- 
ћа. - -  II. Мптрополит Иавао Ненадовпћ. Биог|)аФск*о- 
исгоријска слика. Од ђорђа Рајковића. — III. Српки- 
н,а дошаћица. Од А. Хаџића. — IV'. Севт-Апдрсја. 
Успомена Јаше Игњатовнћа. — V. Српске народпе 
прииовијетке. Скупио пх по Сријсшу Дамјаи НрерадовиН. 
— VI. Кљвжевпост: Хемија за средње школе по Про- 
копу Ирохаски и другнма написао М. Петровик. Крити- 
ка Јована Бпјелића. -  - VII. Матица Сриска : Изводп 
из записнпка књижевног одбора 1882 годнне. —

— Од скора је почео у Биограду нзлазнтн "Стл- 
р и и а р«, орган сриског архсолошког друштва. У iiji- 
вом броју тога листа, који нам јс стпгао, налазп со 

| одабран u стручно обрађен магерпјал археолошк»! ко- 
* ји се односо на старвпс нашега народа. Ирпдане су
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овом броју чстирп Фототвпвсане в двнје лвтограФиса- 
не таблпце врло ВЈештачке нзраде. Лвст овај сам се 
собом најљепшс преиоручује. На њему раде вајбољи 
стручљаци нашо у старинарству, а ствар је сама од 
велике користн за взучавање и иознавање прнилости 
наше. «Сгарппар» пзлазн у евескама за сада свака 
три мјссеца. Чланови археолошког друштва добпјају 
fa бесплатно. За нечланове је годишња иритплата 10 
Франака, која сс може иоложнтв код књнжара.

Књижевне вијести из странијех литература.
— Уредништво Флајшерове „ D e u t s c h e  R e 

vue "  обећава у својој овогодишњој јунској свесци, 
да ће у идућим свескама донијети новелу од Хрва- 
тице М а р и ј е Ч о н : „Der Landgraf von Turovepolje," 
за коју вели да се одликује оригиналношћу грађе и 
израде.

— Како смо суеједи с Арбанасима, ваља да 
поменемо, да се Нијемци брину и за њихову грама- 
тику. Густав Мајер — ако ео но варамо, ирОФесор 
на градачком университету — издао је књигу под 
наеловом : A l b a n e s i s c h e  S t u d i e n. I. Die Plu
ral bil dun gen der albanesischen Nomina. Wien, 1883. 
Gerold’s Sohn in Comm. (108 стр. вел. 8.) У овој 
књизи иисац се бави само тијем, како се прави мно- 
жина од именица у арбанашком језику, дакле ово је 
тек увод у арбанашку граматику коју писац мисли 
издати. Ту су побројане ријечи, које су из страни- 
јех језика ушле у арбаиашки, на име : из латинског, 
романског, грчког, словеиског и турског, а издвојене 
су one за које пиеац мисли да су чисто арбанашког 
поријскла. Писац но држи — као многи да сад — 
да је арбанашки језик грана грчкога језика, него га 
сматра као самосталног члана индогерманске језичне 
Фамилије и ставља га напоредо с арским, јерменским, 
грчким, словенским и т. д.

— У 25. свееци Цолинговог часописа „Die Ge- 
genwart" доноси Вилх. Голдбаум животопис Турге- 
њева.

— Познати слависта Француски Луј Л е ж е пре- 
вео је „Н е с т о р о в у к р о н и к ) “ на Француски и 
издао је под овим насловом: „Chronique dite de Ne
stor, traduite sur le texte slavo-russe, avec introduction 
ct commentaire critique, par Leger, Paris, Lerouxu. 
(XXVIII., 399 стр. y вел. 8).

— По четвртом издању pycuoi а оригипала пре-
вео је В. Хенкел чувени роман Д о с т о ј е в с к о в :  
„Преступлеше и казнБ," а Фридрих у Лајпцигу издао 
га у три свеске под насловом: „ R a s k o l n i k o w ,
Roman von Dostojewsky. Nach der 4. Auflage des rns- 
sischen Originals tibersetzt von Wilhelm Henkel. Yer- 
lag von Wilhelm Friedrich, Leipzig. 1884.

— У Бордоу (y Француској) нашли cy дваде- 
сет и два до сад ненозната својеручна писма М о« 
т е с к и ј е в а.

— ГраФ Т о л с т о ј саопштава кратку историју 
Русије у сатиричној Форми. Многи се нитају: на што 
та сатира у стиховима ?

— У Готшаловом часопису „U n s е r е Z е i tu 
св. G. почео је један пруски штапски ОФицер да пише 
„о економском развитку доњих подунавских земаља" 
— разумије се са гледишта великоњемачкога.

— Уредник „Новога Времена" A. С у в о р и н из- 
даје руски пријевод Жил-Верновог романа : л1Нта су 
Д((живјела три Русн и три Инглсза.ц

— Млади Рус М а р к о А н д р о в Р а ф а л о* 
ви ћ  издао је у.Лондону збирку пјесама нод насло- 
вом : „Cyril anil Lionel, and other Poems, a volume ot* 
sentimental Studies“. РаФалови11у je тек 19 година. 
Дјетињство je ировео y Иаризу, na ce иослије ире, 
селио y Лондон, гдје je научио инглески. Францсски 
лист „Joiunal des Debatsu не може доста да се на- 
хвали његовијех ијесама.

— „ R e v u e  u n i v e r s e l l e  i n t e r n a t i o n  a- 
1 ец зове се часопис, који излази у Паризу два иута 
мјесечно, а уредници су му Л. Мицкијевић (син Ада- 
ма Мицкпјевића) и Л. Лермсп. Цијељ је овом часо- 
пису, да уиозиаје несловенски свијет са радњама 
словенских књижевности.

— L a  R e v u e  I n d e p e n d a n t e, P o l i t i 
que ,  L i 11 e r a i r e e t A r t i s t i q u eu, зове ce m>- 
ви часоиис Франиуски, који jo иочео од 1. Маја је- 
дан пут мјесечно у Наризу излазити. Издаје га гру- 
па Француских реалиста, у којој су главни радиици : 
Зола, Ропкур, Доде и Monacan. Овај часопис ратује 
у области Фплософије нротнв метаФизике, а у књи- 
жевности енергично иаступа нову школу Фрат^ускпх 
натуралиста. У ирвој свесцп изншла јо врло дели- 
катно написана студија од Гонкура; Зола обећава 
јодну новелу за другу свеску; осим тога има join 
неких састава о музици, сликарству и т. д. и црта 
нз париског живота. Часоиис је врло јефтин: стаје 
само 10 Франака на годину.

— Вслика париска Фабрика романа не патпше ! 
Већ се јавља, да До д е  ради на новом једном роману 
који ће се звати „Les Ruptures“ , а Зол а оиет na 
једпом који ће носитн nivie — „Germinal^. Je лп co 
већ ko постарао за српски иријевод?

• -  Свпјемн nauiujeftia којп разуаЈију њешачкп, и свп- 
ма којн желе познати Црпу Гору no њеном геолош* 
ком саставу, топло препоручујемо дјело стручњака 
дра. Т п ц а које јо овпјех дана пзишло у Бечу под 
иасловом: „Geologische Uebersiclit von Montenegro". 
У данашн.егн броју овога лпста почиље.ио допоеати 
реценсију тога дјела.

Личне вијести наше и стране.
— 9. Maja ymp’o ie у Рнму у 6G. годипи зкпвота 

талпјански пјеснпк ђовани Нрати. Имао је судбин.у 
као скоро п свп пјеснпцп и књижевмвци (без можда 
једпнога Тенисна): да га је народ заборавио под ста- 
рост, а сјетио га се тек сад кад je ywp'o.

— 26. Maja yiup’o je y Mnnxeny славип статнсти- 
чар и публвцвста Фр. К ол  б. Било мујеТб годи- 
на.

—- У вел. кикппдекој «Садашњостп» од 13. Маја, 
ов.г. чнталт, да се наш генпјални пјеснпк др. Ла з а  
К о сти ћ вјерио са госпођвцом Јулко.м 11 а л а н а ч- 
к о м U3 Сомбора. Срећно да Бог да !

У нрошли четвртак није могла изаћи ,,Цр- 
ногорка" због духовскпх празника.

За то данас излази иа табаку и no, а та- 
ко he изаћи и идући нут, да бн се накнадио 
мањак.

УРЕДНИШТВО.

Ц е т и а> е, у државн у шгамалриж,


