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Мојој
I.

Љубим ли те ?
Питпј ноћцу љуби л’ мјесец 
И звјездица бл’једи сјај !
Питај рујна љуби лЈ зора 
Топли еунчсв загрљај !

Питај душо тп анђела 
Љуби л’ вишњег Бога храм !
Питај врага љуби л’ пако 
И иакленог огња нлам !

Питај небо ведро плаво 
Љуби л’ сјајнн Божи трон Г 
Пигај Бога љуби л’ душо 
Земљу грешну, васион ! . . .

Исто тако иитат’ мене 
ЈБубим лн то страспо ја ?
За тобом ми срцо вене 
У теби ми пада сва !

II.
Кунсм ти се !

Кад со родих, оним часом !
Мученичким мајко гласом !
Н радосним оца криком :
11 обојпх мртвим ликом !

М(ШК II СРЦЕ .v KlbllHxEBIIOCTII.
(Наставак).

Нс можемо да.т>е поћи, а да на овом мјес* 
ту нс поменемо два великаиа Фраицуска пз оиога 
доба.

Х олђох (Н о 1 b a с h, Р.̂  D. Thiry de) у 
својој „Системп природеи, гдје је изложпо за- 
коне Фпзичиога и моралног свпјета, опростио се 
пајвише од мана својега доба н најдубље је 
продр’о у суштипу ствари о којој је ипсао п 
размпш.Ђао. т1итајућп љегова размишљања из

драгој.
Кунем ти се првим даном 
Кад те виђех — мајке храпом ! 
II пољупцем ирвим душо 
Са усна ти кад сам кушо !

Еунем ти се твојим дахом ! 
Куном ти се мојим страхом 
Кад ирви пут питах мила 
Би ли мене иољубила ? !

Са пољупцем првим пламним ! 
Са састанком првим тајним !
Ga иосљедним ма кад био 
Вазда сам те ја љубио !

Кад ће нрестат’ ?

Кад се сунце с нсба сруши !
Кад се море све осупш !
Кад се ноћца даном створн !
Кад св’јет грјеиши сав изгори I

Када пако небом стапе,
Кад троп Божи у ад пане,
II кад тамо не устоја 
Тад ће престат’ љубав моја !

Ј. Ноповић Липопац.

овога доба, када природие пауке још пе бпјаху 
толико развијене као данас, човјек се мора ди- 
витп ироницаљивом уму љеговом, којп је још у 
оно доба засвпјетлио свпјету новом свјетлошћу, 
која још ни данас није потамњела.

Али да га виднмо на дјелу.
Ои почпње своја разлагаља тијем, што ве* 

ли, да је човјек чисто физичко  етвореље, ида 
је моралнп човјек псто физпчко створеље, само 
са другог гледишта иосматрано. Тпјем је рекао, 
да су законп Фпзике н морала псти, да је на 
пошљетку Фпзпка п морал исто. Прпрода је све
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11 закопп природе за све важе; али у природи 
имају два са свнјем одређева елемента: нешто 
што се креће п нешто што кретање иропзводп. 
Оно штс се креће, можемо да опазимо; оно 
што кретаље нропзводп, не можемо да опазнмо, 
него о том само судимо. Прво је фпзвчно, дру- 
го мншљено.

„Фпзпчки човјек — велн Холбах — радп 
но узроцима, које можемо опазити својпм чул- 
шш органима ; морални човјек такође ради но 
физичким узроцима, алн мп те узроке не може- 
мо да опазимо;?

Холбах држи, да матерпја нпкад није по- 
стада, него да је од увијек била, дакле да то, 
што се зове створење материје, нема иикаквога 
смисла. Као што материја ппкад инје постала, 
тако ие може нпкад ни нреетати; она се никад 
ие може уништити; оиа је од увијек ту са 
свјема својим својствнма нити јој се иједно од 
овијех може одузети или уииштити. Материја и 
кретање — то су истипите ствари, чињенице. 
0  сплн у ирироди говорећп, Холбах, међу оста- 
лим, ово ве.ш : „Ова пеодоллша сила, ова уни-
версална моК и оншта енергнја није шннтадру- 
го него излвв ирироде стиари, којим се све без 
ирекида креће ио одређешш, сталним, неиро- 
мјепљивим законима.rt

Душу Холбах ое дијели од тијела. Он&Гму 
је са свијем спојеиа с тијелом, то псто што и 
тијело, само једна Функција његова. Што .су 
философн, а на пме спиритуалиете, поред душе 
измислилп и такозванн „духи, то Холбах сма- 
тра за учењачкп мариФет, којим се незнаље 
■лрикрива. Дух II душа — то је иста ствар.

Ми смо у заблуди — велн Холбах — због 
тога, што сматрамо тијело као сирову и лијену 
■маеу, a ouo то није, иего је осјетљива макина, 
lioja свијест има о дримљеиим с пол>а утисди- 
•ма и свијест о себи оамој, коју добија памће- 
њем иримљенпх утисака. Мисли су промјене у 
мозгу, а да би се могло мислити, за то је прет- 
ходпо и безусловно нужно, да се приме с поља 
утпсдп кроз чулне органе. Без тога нема ми- 
шљењ.а. Дошљедно томе Холбах одбацује тео- 
рију о урођеним ндејама н о урођеном морал- 
ном пнстпнкту. ,,Сва морална осјећања —  вели 
Холбах — плод су дугог и разиоврсног нску- 
ства ; она су више или мање тачна, ирема осо- 
бинама нагае организације н према узроцима 
који иа ову уплшшшу. Мн т.о искуство уно- 
требхујемо са вишом или мањом лакоћом. Та 
лакоћа, којом пскуство своје прпмјењујемо и 
дјсла другпх људи пресуђујемо, то је оно што 
иазивамо пмсном моралнбга инстиикта.44

Join у оно доба Холбах је пзрекао, да 
човјек иема «лободне вол»е. О души казао је, 
да опа престаје са жпвотом тпјела, што иотпу-

:по одговара његовој теорпјп. ио којој душа ии- 
шта друго вије него Фуикдпја тпјела. Упше ли 
тпјело, нрестаје му и та Функдија. „Зар је на- 
ша душа друго што — пита Холбах — него 
начело осјећања ? Зар ннје осјећање то што 
ми мислимо, радујемо се, тужимо ? Зар је жи- 
вот друго што а пе укупност дромјена и нре- 
тања својствених нашем органпсаном створу ? 
Чим тијело престане живјети, оно веК шнпе 
шшхта ini осјетити пе може; дакле не може нп 
мислити. Мислп пам долазе кроз чулпе оргапе. 
Живот је сума кретаља у дијелом тијелу; осје- 
ћаља и мисли један су дио тнјех кретаља; код 
мртвога тијела нема од свега тога ни.шта.и

Вриједпо је чути, како је овај велики ми- 
слеиик Франдуски судио о срећи, врлипи и мо- 
ралу.

„Човјек .стојн — тако иишс Холбах — у 
обвезности ирема себи самом, да му буде добро 
а да избјегие зло. Догод је жпв, човјек иази 
на одржаље себе самога и па све што томе 
служи. Човјек дугује самом себн евоју срећу. 
Али паскоро човјек искусп, да сам за ссбе нп- 
је у стању да нрмбави себп сво што може по- 
служити срећм његовој. 0  тога се удружује еа 
себи равппјема, којн исто тако мисле и осјећају, 
ио који се iicto тако за ссбе брипу да им у 
свему буде добро. Сад оиај човјек види, да Ке 
му ови други људи само онда битм у номоћп, 
ако од тога и за њих какво добро пропетјече. 
Из тога дође . човјск до закључења, да му 
само онда може бцтл дббро међу људма п да 
ће му ови само опда номагатн у зпдању њего- 
ве среће, ако и он сам нринесе један дпо у 
зидање њихове среће, т. ј. ако се у свако до- 
ба тако влада, да задобије пријатељство, при- 
знавање н ноштоваље својијех блпжњих. По 
томе људи су ‘једпп другијсма дужни, ако хоће 
да буду срећни, и нико пе може очекивати 
од другога noMoiiii у својој срећп, ако тај дру- 
ги не нађе и своју корпст у помоћи, која се 
од њега тражп. Помагати друпша људма да бу- 
ду срећчп, то се зове врлина. По томе уман 
човјек обвезап је себд оамом, да номаже д]>у- 
гнма, јер ломажући друтнма осигурава и ссбс 
самог и своју корист. Брлина пије нишга дру- 
го лего вјештпиа усрећитп себе срећом други» 
јех. Ваљан је човјек онај, који ради о срећи 
другијех. To је ирава основа свакога морала.1,

Прпје ио што се освриемо на овдје пзло- 
жеиа осиовиа нацела ФплосоФије Холбахове, да 
видимо у кратко другога његовог зсм.вака и 
врслога друга у Јирзгаљу.

Де ли Метри (Julien Offroy dc la Motlric) 
каже, међу осталијем, да се нш̂ ад не he npafco 
еазнагп пи докучнти, шта је то душа а шта 
тијело ; тек је пзвјесно ово : да душа не може
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Гшти без тијсла, као што нп материја не може 
Гшти Ое.гФорме. Душа п тпјело постају заједно, 
у исгом трепутку. Само је оио иетиннто, што 
дознамо иомоћу чулнпјех органа. Материја је 
сама no себи лијена;. у њој је само сила ннер* 
кцмје. За ретање мора се замислитп какво на- 
чело које га проузрочи, као пгго је проузроче- 
ио луиаље срца, осјећаље у жнвцпма, мишљеље 
у мозгу. To пачело, које кретање проузрочи, 
зове се душа. Материја је само онда иасивпа, 
кад се аистрактно замисли ; у самој ствари 
пак оиа никад није без кретања, никад без 
Форме, дакле је увнјек еупстанција. Моћ крста- 
1ва лежи увијек у самој маси, питп има те мо- 
liii изван материјалнога свијета. Материја има 
и моћ осјећаља. Све што осјећамо, долазн нам 
нреко чулпијех органа ; без њих ие бисмо мо- 
гли шнпта осјетити. У нервшш цијевима нахо- 
ди се нека течност, рецимо животињска душа, 
која иосредује између душе и тмјела. У души 
ноетаје сазнање нечега у оном тренутку, кад 
иам сиољашњи утисак такие у дотичнп чулни 
орган. Само се оно осјетити може што је мате- 
ријално. Без чулнпх оргапа нема мисли. Душе 
оиакове, као штоје зампшљају ФплосоФИ-спирн- 
туалпсте, нема.

Сву срећу човјечију оснпва Де ла Метри 
на оојећању милипе. Милина, коју чулни орга- 
ни осјећају, јака је, али кратка. Срећа, која је 
резултат складног расноложења цијелога нашег 
Oiilya, одликује сс трајношћу н тишином. Осје- 
lian.c јс бнтиа особипа човјекова, образовањс 
само случајна. Права срећа односп се на осје- 
1)лп,с, lie па образовање, а главно је да људи 
буду срећни. РеФлексија може срећу увећати, 
алп је не може произвссти. Ум може да смета 
сpci.п, и то са разнијех предрасуда, које су 
везанс за мозгање. Кад се ум ослободп од ти- 
јех пред])асуда, онда он служи као средетво за 
зидање ереће. Главип извор среће лежп у до- 
бром васннтаљу, којем је цијељ, да се душа 
доведе у ск аднп мир сазпаваљем нстине. Вр- 
лина је само њешто релативно ; зло н добро 
лмају значења само у колико се односе на 
друштво. Закони се само за то пздају, да бн 
ее зликовци застрашпли и под уздом задржалн. 
Ради евога онстанка друштво је ирннуђено да 
гопп зликовце ; но инак, гонећи злпковце, друш- 
тво ие бн требало да им већу штету наносп 
пего колико је нужно за љегово одржање. *)

Оваковом схватаљу душе и њепијех поја- 
ва, као lino га налазимо у Холбаха п Дс ла 
Метрија, ие може бити замјерке ни са гледиш- 
та даиашље науке. Истпна, овп мпсленицп ви-

*) Die Geschichte der Seele, die Hygieine des 
Geisteslebens und die Civilisation. Von Dr. Eduard 
Reich. Miudcn i. W. Brun’s Verlag 1884.

jecy моглп основатп своју теорпју на фпзиолош- 
ком темељу, јер у оно доба Фпзиологија још 
није била израђепа на подлози егзактне методе 
као „оргашЈка ФПзика‘£, а парочпто нознаваље 
жннаца п живчане снстеме, даое баш онога 
што је у овој ствари главно, није опде још би- 
ло ни у свом зачетку. Па ипак како је голема 

. разлика између метафизичарског умовања њемач- 
кијех ФплосоФа и овога впше или мање иого- 
ђеиог али одлучног реалнетичиог мозгаља Фран- 
дускијех материјалиста ! II ако ови иотоњи ни- 
јееу још моглп доћи до позитивнијех резултата 
на пољу нсихоФизпке, ппак је заслуга љихова 
велпка у томе, шго су оборпли средњевјековну 
схоластику н утрлп пут здравијој мождапој 
радњи, која се тек у данашњем вијеку отресла 
од свпјех средњевјековних окова, нремда „на- 
род мисленички* још и данае рађа велеучене 
докторе којн својим егзотичким производима 
стварају аиахронпзам, као што ћемо то одмах 
видјети.

(Наставиће се).

11а повратку с Бранкове свечаности.
ш.

Г1о Фрушкој Гори.
•S> (Свршетак).

Све равницо.м покрај Фрушкв Горе између два 
реда густијех стабала, што широки друм осјељавају 
наша су кола лвћела, тако да продирућ кроз мирнн 
ваздух, осјећамо око нас пријатни вјетрић, који no- 
дневну врућиву блажаше. Како је била неђеља и до- 
ба сд литургије пратила су нас и срјетала на вм 
ше мјеста врло лијепа и велика звона са сеоскијех 
цркава. У III и ш а т о в а ц  *) схго у само подне стп- 
гли. Овијем је манастиром унрављао као архимапдрит 
наш велики ијосник Л у к и ј a н М у ш и ц к и од 
1812 до 1824, кроз којп иериод морао је ту нодно- 
сити за пуно двије годипо велику неиравду, да стојп 
иод уиравом простог и суровог калуђера, који му је 
чинио да трип сваку уврсду п иужду, тако да је 
био без кошуљо и без обуће ! Као генија — јер ге- 
пија опрошћља нема, вели Гвераци — љега су мр- 
зили на митроиолицком двору у Карловцима и шћелп 
осрахготитп, да јо манастмр упроиастио, а љегова 
чиста савјест и чудотворпа моћ нојезије кријепила су 
га, тер се овако ћешио :

Осм л,ет в Шишатовцје трудпхсја,
ин чесг пожлн.ает !

Сице ви не вам творите возпвездија, птнци :
Сице ви не вам богатјејете волноју, овци •,
Сице в« не вам носите, о волове, плуги ;
Спце ви не вам сот медом полиите, пчели !

И на Видов-даи оправдава могрјешку кпеза 
Лазара овако :

Нрестај суднтп! Бје человјек п он.
Того л чужд будет, что человјечееко ?

Сгрјсшиша засто сице кн.ази ;
Сице и нтве сгрјешах велможи !

*) у прошлом Сроју етојп PC у в сж д п н нсправп III»- 
ш а тов ац.
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О вјеков отче! Тјех научи нам тп 
Времен мз книгл взјати очима свјет.

Откри им знаки лесхних Л у к о в,
М и л о ш е м хптро ндехушчпх ciern.

Па у пјесми својој лири, вели јој да је он уза- 
њу снокојан и

Терпјенлја жељезна 
Облексја во броњу,

Легко сношу веја тужна,
II в цјел мо)у смотрју —

Коју овако оиредијељава:
Хранит јазнк и вјеру :

Ијет’ србско имја, дух ;
Облчаји, храброст стару ^

Љубов взајмну cBjex !
Top је „Глас арФв пшшатовачкеи проелавио и 

обесмртио име Мупшдког „от Пеште даж’ до Черно 
Горои иорсд Раића и Доситеја, који су нас училн 
иознавати и љубити што јо сриеко., и тијем из мр- 
тввјех сриски народ ускрспули.

Нознајте в псрвих, Серблином Серблпн чпм 
Јест, таже всеју духа, сердца 
Силој сјединтес, храних сдјатшву.

Овако ирије шездееет година Мушицки учи сри* 
еку пјуностц доцнију „омладину", која га наука уз- 
дижо н а в р хун а ц р о д о љ у б л, a с р п с к о г а. 
Па јели могао такав Србољуб да Црној Гори не ода 
дужпу лошту? У оди Бладици Петру. „Ч е р н о г о р- 
с к и х С е р б о в Поволитсл>у“ ua 1 Јануара 1821 
баш за вријсмс љепша етрадаља у Мишатовцу њего- 
ва со лира разлијеже :

13 горје твојеј ти духом се аз уж’ jccjii 
Б горје, идјеже јест невависшиост 

Остала древља сербска царства ;
Злаха идјеже отцев свобода ^

Силом блистает! .....................................

Уже вјек пјатп, Сербстп о синове,
Сеја евободи јесх с половиноју 

Почхи ! Свјашчен охдев остаток!
Дивна синов н борба и слава !

Шишатовац лежи па иодножју Фрушке Горе на 
дивиоме мјесту, а иред љим се разастире равдица 
до Саве, преко које со виде планине шумадијске a 
upeuo Дрине босанске. И црква и куће су му велпко 
и лијене, те лијеио изгледа из шуме, која га окружава.

Храм је цркве мала Госиођа а у црквн иошту- 
ју се моћи с в. С т е ф а н a III т и љ а н о в и ћ а, чшу 
усиомепу манастир слави 4. Октобра. Светитељ лс- 
жи у богатом ћивоту иред ирсетолом Снаситељеви- 
јем. Св. СтеФан је родом из Паштровића, сродник 
ношљедљога деспота Јована Бранковића, ком је Је- 
лена десиотица Бранковићка, иошто је еама као удо- 
вица њеколико деспотством срискијем уирављала, 
нредала достојанство деснотско над народом српски- 
јем у онијем странама. Св. СтеФан умр'о јо г. 1515, 
у граду Шиклошу у Барањи, ђе је био сахрањен. 
Када јо цар Оулејман војевао иа Угареку, њеки 
Амира-наша г. 1543 освоји Шиклош и Турци нађоше 
ту моћи свечеве цјелокупне. Кад је Амира-паша до- 
знао чије је тијело, предаде га њеком калуђеру, који 
га у Шишатовац иренесо. Вели се да је овај иаша, 
ког су Турцн били ђететом отели и потурчили, био 
у сроству са Штољановићима. Кад је за то чуда де- 
снотица Јелена, удовица СтеФанова, она иохита у 
Шишатовац, ту се замонаши иод именом Јелисавето 
и три године иожпвје ностећи и молећи Бога и би 
сахраљена у истој цркви.

Игуман шишатовачкн примио нас је најусрдније, 
ц ношто смо мало иочииули, звонце иас је ва објед

лозвадо. Преко обједа н ов^в нае три-четври ^ака 
стигоше, Тчоји одма иосједаше за триезу. Игумац ј« 
жалио што нијесу раније дошли, али исто им ниј<5 
криво било, јер је и њима изобила било да једу. 
Као што сам већ рекао, тге овпјем манастирима со 
добро једе; обично јв у иодне чорба, иа говедина 
са каквцјсм зељем, иа какво друго јело, и тијесто; 
у вече тако^ер два јела, ионајвише кисјела чорба и 
паприкаш. Вина је изобила и доброга бијелога, a 
крух је свуда црн и од вишо дана али врло укусан. 
Мислим да мијешају ражи са шеницом. Од овога кру- 
ха износе и у јутро с каФом, која со у триезарији 
узимље.

По обједу смо нало сиавали иа се справљали 
у Кувеждин на копак. У томе нас ту загечс млади 
нарох Дпвошки Николић, који нас је имао извести на 
лут у Кувеждин, али нас он заведе у Дивош, ђе нао 
јо частио у својој кући вином таквијем, да емо му 
мирис чули из друге собе. Бољега вина нијесмо у 
Сријему иили а мислим да га нема бољега ни у Угар- 
ско.ј. Ту јо било с нама још њеколика Дивошанина, 
«оји еу шћели да и њих иоходимо. Морали смо још 
код једног уљести, па смо нрешили да нас у Кувеж- 
дин не чекају, куд смо били справили наше ствари, 
Дивошани иас испратишо до близу манастира п ни- 
јесу се шћели с иама растанути ирије него смо им 
наиола обсћалк да ћемо им сјутра гости бити. Кад 
емо ирисијсЈШ у манаетир било је касно, и пашли 
смо калуђере ђе вечерају и међу њима једног мла- 
дог ОФицира Србина. Одма и нама нзнесу вечору, 
коју иријатни разговор зачињаше. За трпезом није* 
смо нашли архимапдрита, јер не вечера. Ово је нр* 
вп архимандрит, кога затекосмо у манастиру. Сјутри 
дан чекао нас је у лијепој бршти да заједно каФу 
иијемо. Сусрете нас доетојанствено и љубазно, извињу- 
јући со што није на вечери бно, и нитајући нас, ђе смо 
ее синоћ толико задржали. Кад је чуо окле сам ја и г. 
Нетровић, стаде нас распитивати за своје познанике 
у Србији и Далмацији. Чшш ми се да рече, да је 
као ђакон с једнијем владиком у Далмацијк долазио. 
Архим. Сава Стојинић управља кувеждиком од два- 
десет година. Ио свему бих рекао да је добар еко- 
номном, јер ми је Кувеждип у сваком обзиру нај* 
љепиш утисак учинио. Из разговора љеговога видјео 
cam, да он овај манастир сматра као своју кућу, из 
које никуд не наммјера. Архим. Сава бићо нрсшао 
седамдесету, тер му се лијепа брада до иојаса би- 
јели као снијег. А што ми јо највећма према љему 
поштовање улило, то је његово милосрђе. У Кувеж- 
дин је боловао један млади проФесор из Н. Сада. 
Кад јо ту дошао, једва је изљегао у одређену му 
собу тако јс слаб био. Сјутрн дан јо замолио, 
да му се одреди једна соба при земљп, јер до оне 
има тридесет и толико стеиена. До тада, рече пам 
г. архимандрит нијесам знао, колико се степена сва- 
ки дан но толико пута нењем, а он их јв први пут 
иребројио. Свв liiTo год је жељео ту је налазио, баш 
нао Миленко у Беочину. И као што Миленко но на- 
ђе лијека у Фрушкогорскпјем живоноснијема вјетри* 
ћима, ни он га не нађе. Како су га калуђери њего- 
валн, види со и по цвијећу, што му на гробу гоје. 
Нека им је за то част у цијелом Српству. И млади 
ОФицир, кога овђе нађосмо, дошао је ради здравл.а 
за које вријеме, да се напаја чистијем и мириенијем 
горскијем дахом. Али је он у најбољо) момачкој сна- 
зв и ја сб уздам да ее могу још ђе еусресги са 
овијем сивпатичннјем кувеждинскијем болссником 
иотнуноме му здрављу.
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Из баште смо иошли у знамониту дркву ку- 
веждинску, која јо Св. Оави носвећена. Како нконо- 
стас тако сву цркау изнутра насликао је чувени 
сриски сликар, пок. II а в о С и м и ћ. Његове су нас 
слике ту најпријатније задржавале. Од њога имамо 
још шљедеће иконостасе : у ш а б а ч к о ј  цркви, у 
никилајевској цркви Т р а и д а Ф и л а  и П л а т о н о- 
в о ј каиели у Н. Саду, у Х а р и ш е в о ј  канели у 
Земуну, у великој цркви с о м б о р с к о ј ,  у манастн- 
ру О р а х о в и ц и ,  у Г л и н и, С е н т и, Б а ш а х и* 
д у, П и р о ш у, Ђ у р ђ е в у и ирестолно икове у 
Ф у т о ш к о ј дркви.

У збирци Матице Српске находе се двијс Сими- 
ће слике „Бирчанин Илијаи и „Хаџи Ђеро и хађи 
Рувим“ , којо јој је поклонио преосвештени владнка 
Т е о ф а н. Од Симића је и нозната композициЈа „Цр- 
ногорски нјевачц са 22 лика, коју јс био посветио 
срискоме књижевнику Тодору Павловићу. Алд се не 
зна ђе се оригинад ове слике налази. Кувеждински 
рад Симићев још знаменитији иостаје јер јо изведен 
надахнућем генијалнога пјеср.ика „Св. Савеи, онда ар- 
химандрита кувеждинског а сада владико иакрачког, 
иреосвештеног Н и к а н о р а. По зидовима су насли- 
кани у велпкијем сликама знаменити догађаји изжи- 
вота Св. Саве, како их је  ијосник „Св. Савоц опје- 
вао. Нијесмо се могли нагледати тијех слика, и оди« 
ста да на овом нуту ништа нијесам видио вего ову 
цркву, пун бих се задовољства с иута враћао. Сли- 
кар Симић умро је  у родном му Н. Саду г. 1876 a 
у стању сам извјестити, да пјесник Св. Саве и ако 
болујо од водене болијестн, ради брижљиво и неире- 
кидпо по сву ноћ на књизи срнској, с којом радо- 
сном вијости мило мп јо завршити ово нашо иола- 
жељо Фрушкогорскпјех манастира.

Али највећи и најбогатији мапастири који ила- 
ћају до пет хиљада Фнорина саме земљарино: Кру- 
ше д о л ,  Г р г е т е г ,  В е л и к а  Р о м е т а и П р и- 
в и н а Г л а в а на Ф о н е к и X о н о в о нијесу нам 
били на руди, да их полазимо. Да емо продужили 
иравдем на ЈЗуковар, ћасмо сврнути и у Привину 
Главу ; али наш сапутник др. Нетровић није со м о 
гао дул>о на иуту задржавати, зато се из Кувеждина 
ћренемо на Илок, ђо смо имали сјести на лађу, ја 
узбрдо до Вуковара а моји сапутници низбрдо до Н. 
Сада u Биограда. У два сата иослијв подна на илоч- 
кој станици на Дунаву брацки се растадосмо и ја 
сам путовао у Вуковар са обљубљеиом ми самоћом.

Материјали за историју Ерцеговиие.
Кад сам био пријед неколпко дана у м. Коси- 

јерево, то ирвгледао имаовину манастира, иађох ме- 
ђу артијама мавастирскијема једно иисамце на aoje- 
му бјеша овај наслов: На 1856 Августа 29. нова 
војничина за солдате што цар султан Абдул узима 
ловаца у раје од Ерцеговине, свега на њу је (т. ј. 
Ерцеговину) иало војника 257 по гроша 500; ево 
колико долази на свакн кадилук (округ).

Мостар 236.900 гроша
Љубушко 176.570 п
Дувно 52.320 п
Коњпц 10.500 Г)
Невеспље 79.070 п
Столац 114.950 п
Почитељ 25.570 Т)
Трсбиње 120.980 п
Никшнћи 26.160 Г)

Гадко 102.850 „
Фоча 79.370 „
Чајниче 24.670 „
Таслиџа 101.060 „
Прајеиољо 90.960 „
Колашин 25.570. „

Свега 1,267.500. к
Даљв у истоме иисму нађох заиисано колико 

који кадилук дава цару годишњега данка:
Мостар 199.180 гроша
Љубушко 148.481 п
Дувно 43.931 п
Коњнц 8.841 п
Невесиње 66.374 г
Столац 96.691 «
Почитељ 21.441 п
Требиње 101.769
Никшићи 21.990
Гацко 86.676
Фоча 66.646 п
Чајничв 20.759
Таслиџа 85.500 Т)
Пријеиоље 76.359 п
Колашин 21.500. Г)

Свега 1,066.139 гроша.
Свега војннчине и дације 2,333.639 гроша.

У истијема артијама м. Косијерева нађох једаи 
штампани проглас којега је издао Омер-паша на иа- 
род ерцеговачки године 1861 т. ј. на годпну дана 
пријо рата црногорско-турскога од године 1862. И 
ако јо исти проглас можда више пута штампан по 
новипама мислим да не ће бити .сувишо и овђе га 
привоети. Нроглае со приводи истпјем језиком који- 
јем је цисан са измјевом само иравоииеа *).

Објавленнје.
Његово Царско Величество Ham честпти и 

свјетли Султан, јо мене за иоглавара Љогове врјед- 
не Војске у цијелој Румелији милостпво наредити 
изволио, и мене овамо иоолао да пресједим овој Ко- 
мисији која је овамо наређена да видм сво што до 
сада нијо било нраво и да ираво начини.

С овом Дарском заловједи доша сам међу Вас 
да Вама Царску милост, и његово мплостиво срде 
шша прирођено, да Вама иознпти нокажем. Ви сто 
били преварепи и збсг тога има близо четири годино 
имали сте много тершггн и за ото сте много терии- 
ли, зашчо некоји људи, којн само своје користи тра- 
жс и гледају, они су вас на један пут метнули, који 
је био тако злочост да не само да јо Вашо сиокој- 
ство за свим иокварено начинили су, да се не може 
хесаиити колико нривица Вас ]0 напало да би трс- 
бало да изгубнто сву милост, коју честити и свјетли 
наш Цар за Вас има. Сада требује да Вн иокажитв 
нашеау Честитоме Цару да сгс Ви Његови вјерни 
Подложиици, и да сгс врједни свв Његово мнлости 
и очинеке љубави.

Дојђито даклем слободно до мене ја Вама од 
Свјетлога Царја све шчо сте до сада сагрјспшли, и 
сву вергију, коју нијесто до сада илатили ]а сам 
вама све u цјело опрошченнје от Честитога Царја 
доиео кое ја Вама у Дарско име иознати даем.

*) Прогдас је наштаишш славенскиЈгн словима. На му 
је ооаствени потпис Омер-иашнн посрпски, и приложен је Омсј)- 
палшн велики иечат (турски). М Д.
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It join Вама обећујем :
1) Свако Село може јед^ога иди Два Старешине 

(Мухтара) избрати и ја ћу и признатн, и потврдити.
2) Свака Нахија може међу из мед себе из о- 

нију људи у којима имају иајвише вјсроју и узданс 
једнога или два Коджа*Баши именовати.

3) Сву и целу закониту слободу да можете гра- 
дити церкве, и метнути .звона. као и свп други че- 
ститаго Царја нодложннци.

4) Да нећу доиустити да заптије у Вашама 
кукјама да конак чине, и да само за ни у еваком 
Село начињено мјесту да имају да конишу.

5) Хоћу метноти Нама да се учинм оио паре- 
1>ењс које је међу Сахибијом от земле и међу Чиф- 
чијам било наређено и ово наређене било јо заедно 
начинено от one Депутације која је била позвана за 
ове, после у Дариград, ова Депутација била је иа* 
егављена от Боеансни Сахибија от земле и от Чиф- 
чија како еу опп међу собом ову ствар наређели и 
обе две стране тако су међу собом еу ириволиле.

6) Ohy Вама доиустити да пореза от сваки ку- 
ке буде дигнота и нредата от Ваши Огарјејшина и 
Коджа-Башча, Царскому Поглавару.

7) Да у напредак Вама' се ношаљу Владике от 
нашега народа који знаду и говоре Ваш језик, xohy 
Натриарки нреиоручити.

8) Хочу Вам иомочи да можнте земле за Вас 
купити.

Видите дакле да Наш Честити Цар, не само 
ш.чо је до сада било Вама милостиво опрашча, него 
још више брине се за Вашу с-речу и папрједак.

Нослјжито сс дакло брзо с увјерснијем ове ми- 
лости и метпите у срца ову доброволну препцруку 
коју ја Вама још један иут свјетујсм да примпте. 
Користс се даклем времеиом и прођито се стања, 
кое би Вама могло нодпуну иропаст прозроковати.

Ушчедите Царскому Двору ону Велику жалост 
да би Впс иреко Свое воље морао држати као мут- 
лике и ушчедите Вама ову неерекју, која би Вам се 
морала у напредак из такога немирностања догодити.

У Мостару 2. Јунија 1861.
(М. П.)

0  м.е р.

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
G e o l o g ’ i s c 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.o. 110 Wien 

1884. (Геолошкп n p e r л eд Ц p пc Tope.)
(Свршстак).

Иначо народ мора обрађивати мале комаднће 
земље, који сс палазе на дну дубоких долова. И то 
је скопчано с највећима теткоћама. С великом муком 
може се очиетити мјеето од камења ; а при том ако 
се палази далеко од куће, ђс пута нема, и 1>е се мора 
човјек нсњати по кршима уз брдо, а послије спу- 
штати се по остром камењу у дубљину, ђе ће обра- 
ђивати онај малм комадић земље. Кад узмемо то у 
призрење, ми морамо казати, да Црна Гора, барем у 
прстходном приирсмању мјеста за орање и усјев, 
сппда у пајкултурније земље Јевроие, и ако то из- 
гледа, као парадокс.

Из Toi'a само собом взлази, да су Црногорци, 
налазећп сс у оваквом стању, увијек морали са че- 
жљом гледати иа оне илоднс равнице, од којијех у 
нотљедње вријсме један добар комад у Доњој Мо-

рачп (или Доњој Зетп) и они су добгтли е муком..и 
(стр. 98—99.).

Сад да видпмо, што r. Time мисли о нииерал* 
шш богатствима Дрне Горе.

Ми знамо већ, да у главном свуђ превлађује 
калкарна Ф-ормација, if елојевп од најетаријега вре- 
мена леже иод њом тако дубоко, no мјестима нпжи* 
јема од површине мора, да нијо могуће ни доћн до 
њих ; а само у н има налазе се минералне жиле Алп 
ипак у сјевероисточној половини на доста мјеета 
ирастара ФОрмација избила је па новршиму, а још 
tniiiie има верфенеких слојева, међу којима такођер 
наилазе се минерали.

Путујући с Андријевнце иа Колаиши г. Тице 
иашао је нетто, што лаје само претиолагати неко 
минерално богатство. Тако крснупши од села Сла- 
тине уз брдо и изашавши на врх н>ега, он је  вндио 
ту цијелу стијеиу из квардитовога пјешчењака. Нн 
тим ступивши у долину Градшшшце, палазио је др* 
венкаете квардите или јасиисе. Још мало дал.е обр* 
нувпш па више уз Бач пут Шарењака, тамаи при 
љему спазио је конгломорате од ситних зрна кри- 
сталне <корме и за љима опет пјешчсљаке са сјајпо- 
шћу. Ови пјешчаници и пшФери чеето су били про- 
ејечени жилама бијелога кварца. Поводом овога ом 
говори : „IIа изворима ријеке Краштице близу Ан- 
дријевиде мп смо видјели овакве жиле само у кома« 
дима; али у околини 1,радитииде мм емо нашли ци* 
јелу стијену од кварца. Ако се игђе у Дрној Гори 
може тражити злато, то ирмјо свега у оваковим 
квардима. На жалост до сад хемиска анализа неко 
ликих комада, које сам попио с Крапггице и Бача, 
нијееу могле иоказати таико ирксуство злата у ка- 
меној маси“ (стр. 17).

Иа проласку преко Сутормана он је нашао у 
кршу од клака врло лпјепа и велика зрна малахита, 
у којем се по хемпјској апализи налази бакреии кар- 
бонат са садржинбм воде, и заједнб с малахитом мала 
зрнца бакрене лазуре (lapis lasuli). Али садржина је 
толико мала, да ее не би могли исилатити трошконм 
око обрађивања. Требало би било иотражити на др>- 
гом мјссту, и као такво он биљсжи једну шпроку 
долину под врхом Сутормана, гДје на сјеверпој стрз- 
нп избија јаки извор (мора бити, Башдна вода) 
(етр. 02).

Нијо могао он да пс обратп пажљу и па пе- 
тролеј, тто  се налази блпзу Буковика у Дрмниди.

Што се тиче хемиске анализе овога истролејп, 
ми је имамо у књизи г. Шварца ; од г. Тиде пама је 
интересантно чути, пгга он миели о мшућкости да 
се пронађе прави извор истролеја, како би ее могло 
радити на ње.ч.

„При сваком истраживању мјеста са камеиим у- 
љем не треба се даватп великим уздаљима, кад ово 
мјесто лежи изолирано и ие може ее изводити за- 
кључак нз комшилука. Ири том ми опђе амамо по 
сла с једном геолошком површииом, о којој се никад 
није знало да би она садржала у себи иаФту ; тако 
да и с ове стрдне нема никакве извјеености. Али 
нри свсл! том ја налазпм за иот1)сбито да ее иеипта 
има ли у Буковику толико петролеја, да би предило 
око љега радити. За то може се норучити, да со сно 
мјесто бургија. Само не треба миелптн, као што прст- 
полаже г. Шварц, да би доста било бургнјати на 100 
стопа у дубљину ; јер изиекуства на другим мјсстима 
ми знамо, да се он може наћо тек на дубллши трц 
и четири иута већој. За то ми бисмо савјетовали, 
илн да се та ствар сасвим напуети, или да сс рије-
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mu тражити иетролеј до мајвеће дубљине од једаи- 
иут. OGeLaua усијех у овом и сама Формација овога 
мјеста. Сдојсш: старога шиФера, из којега точи се 
нетролеј, ирсдставл.ају собом седло. Калкарна брда 
еа сјеверие страле ово шиФерне пруге имају сјевер- 
ну пнклинацију, а јужно јужиу. Проучивши то исто 
у Карпатима и ио доказима ХеФсра, који јо изучавао 
нодобнс околноети у Сјеверној Америци, из искуства 
ја држим, да је иваквп ноложај најзгоднији да се на- 
hy слојевн са каменам ул»ем. Такођер н иостојани 
снроводиик каменога ул>а, с о, налази со у верФсн- 
ским слојевима Буковика и ако не у нравим сланим 
ноложинама, што није ни од нреше, кад се нађе уљо 
то у жилама у шиФеру. Ово се впди из тога, што та- 
мо има иозната чобапима мјеста, на која долазе њи- 
хова сгада да лижу. Близу овога мјеста ја сам на- 
шао вслике, врло лнјепе кристалв бијелога као вода 
гинса.а (стр. GO—61).

Под Дурмитором близу еела Недајна, а тако 
исто на неколико мјеста у Башанима и близу Грахо- 
ва има псшто руде од гвожђа, и види се, да се она 
некад обрађивала, али руда је са свим слаба и могла 
со обрађивати само оида, када гвожђа није било 
цигђо на близу и због тога што јо оно састављало 
ријсдак и скуиоцјен нредмет. За сада о том нико не 
може mi мислити.

Узалуд јс такођер он тражио и камеди угљен : 
свуд. што су њему износили, вао угљеи, нијс било ништа 
друго, ио шиФср. А има у Љешанској нахији камеље 
од клака, иаиојено асФалтом, које на јакој ватри мо- 
же гороти н давати свој смолови мирис, због којсга 
људн п држо њсга за ћумур.

To јо све, што Црна Гора иредставља интере* 
сантцог у геолошком одношају за науку и за прак- 
тичне цијсли.

Истина јо да сс г. Тице мало бавио у околини 
Кома, барем много мање, по око Дурмитора, и то с 
узрока, што јетамо несигурпо било од комшија Арба- 
наса, па инјс могао вмђети манган с десно банде р. 
Перутице ; он нијо видио ни онај комад р. Пуковице 
при састаику с Тушином, ђе се »алазе масивнв нру- 
10 жељеано руде и цијела гнијезда још некаква ме- 
тала (као год бисмута) ; није био ни у Љешанској 
нахпји, у нојој сс машао доста дебели слој лигкота. 
Али иетраживањо руда не спада у струку геолога, 
којн со задовољава одређивањем главних Формација, 
но пуштајући се у то, шго се може елучаЈно нала- 
зити у њима. и ако г. Тицо нијо пропустио случаја 
да обрати иажњу и на ову страну. С највећом нри- 
знателношћу на томе, тто  је г. Тице учшшо својим 
тсодошкнм прегледом Црне Горс, ми можемо само 
сажал>еватн, што о» нијс имао више времена, да 
ироучи ову и у детаљима; јср видимо у њому но 
само стручнога нау.чењака, нсго и једнога човјека, 
који има шпроки поглед иа ирироду, ралвијеп науком 
и честим путовањима, и у исто вријеме умије све 
Фапте сиољашње нрироде овсзати са жпвотом паро- 
да : на с тога свака његова биљешка у колико би 
била иптересантна за науку, у толико користна за иас 
у ирактичном животу.

Цека стручљаци оцпјспо ово дјело г. Тице са 
гледишта спецнално геолошке науке ; ми, познавају- 
ћи добро Црну Гору и литературу, која сс њом бави, 
можсмо казати. да досад није било прпроднога описа 
Црно Горе ни иунпјега, ни тачшгјега и натчнијега ; 
и за то 31 евпкога. који xoJiO дл изучава Црпу Гору 
с нриродме страпе, оно мора служпти ociwbom и

главиим иутовођом у озом лабиринту „скамењених 
таласа некад узбурканога мора“ .

Цстнље, 2. Јунија 1884 г. X.

Позориштс.
Позоришна дружииа г. Ђ. К. Нротића давала 

јо у сриједу двије иредетаве јодну за другом : нај* 
нријо .,111 о :l у Т е ј а“ , а за тијем ГЦ а р и ч и н 
С у ж н и ки.

„111 о љ a Т е ј а~ — то је весела игра у једном 
чину, која со већ одавно представља иа српској по- 
зориици, но која he се према вриЈедности својој још 
за дуго на њој одржати ; нарочито је нак згодна, да 
испуни мјесто укомбинацији о другпм којим комадом. 
На Цвтиљу је нредстављана — ако се не варамо — 
ирви нут. Овом ириликом нриказала нам со први нут 
гђа. II р о т и h к а у улози Марије жене бароиа Виљ- 
деља. Г1>а. Иротићка као да је створеиа за улоге 
шежне, лаке, живе и наивнс ; сама појава њсна на- 
меће јој те улоге, које код ње још више иотиомаже 
глас иодобан оним еитним гласићима, који се нижу у 
непрекидном предисању узбуђених i-руди, а чието 
изгледа као да вијају једни друге. Саму улогу Марн- 
јину иогодила је гђа Нрогићка врло добро. Г. Б о- 
III њ а к о в и ћ имао је у овом комаду главну улогу : 
КамуФлеа. Он се умио доста добро наћн у оним пе- 
обичним ситуацмјама, које његову карактерну улогу 
нретварају у комичну. Мало више салонског држања 
1мз би му шкодило.

„ Ц а р и ч и н  С у ж н и ку, ввеела игра у два 
чина, одигран је истог вечера врло добро. Ј\ Т о- 
д о с и к  добро со нашпо у улози Разумовекога. Гђа. 
П р о т и ћ к а  иосвјодочила је у великој мјерп свој 
таленат за иаивне улоге, лредстављајући <1>еодору у 
свом цвијету млађане дјевојачке живости. Гђца. l ie-  
р и с о в а, као вазда, дбетојно је исиупила задатак 
своје улоге (Катарина Дарнца Руска). Кад ваља пред- 
ставити женску величину, било но еиоллипљсм др- 
жању, било но унутрашњем садржају, гђца. јо Перн- 
еова вазда за то најзгоднија, права умјетница. Госн. 
CaBi i h нс знамо гдјо је чинио своје иенхолошко 
студије кад ес спремао на глумца, али нам се чиин, 
као да је био на нравом мајдаиу, гдје ее можо про- 
учити цијела нарав зајодно са сиољашњим држањем 
једнога човјека као што јс  гроФ Валов, минисгар но- 
лиције. Г. Ј о в а н о в и h није имао ни једну од 
главнијех улога, алн јо инан врло вјешто умио да 
иредстави нарав Иетрова заиовједника градског, са 
цијелом смјесом оеобина [еднога крутог војничког 
чаеиика, који једном иоловивом свога ои 1»а заиови- 
једа, а другом дркће.

У четвртак 21. Јуна иредетављао се комад: 
„Е ј д» у д и, ш т о  се  не ж о н и т е ?и, слика мз 
свајсидагањег живота у четири чин«. ио њемачком 
од Јулија Розена. иоербио Праико М. Јовпновић. Ко- 
мад овај узет је из грађанског живота.

Овом приликом не можемо на ино а да пе ро- 
чемо што о самом комаду, а наимо о њсгову „ио* 
ербљивању^.

Комад јс тај на њемачким позориицама врло 
чеето виђен иод насловом U n s е r е F r a n c  п. Да 
њемачка лозорница није тако јалова у изворним иро* 
изводима, једва да би та „слика нз свакидашњег жи- 
вотаа имала дужега вијека од осталих свакида- 
шњих vmihix етворова. 11о њемачка критика, по 
( војој невол>и, чримила је ту слику е неким иризнањем 
те јој ујемчила тим још коју годину т п  сзања т:о глу- 
мзшткма између Граца и Бремена. Дјело но<*и на се-
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би знамоше Розеновог — мал’ не рекох ума — не, 
Розеновога калупа, Розенове Фабрике. Што је на 
њему њемачкога, то је неотесано, несиретпо, досадно.
И најшаљивије иојаве, као што је она кад II е р a 
Л у т к и ћ  (Бакаловић) долази на позорнниу натова- 
рен дјсчијим нрибором, постигао је нисац једино мо- 
тивацијом те сс оснива на ванредној глуиости тога 
лица. Имају неке глупости које су у неким прилика- 
ма п односима ако не сасвим немогуће, оно бар не- 
вјероватне. Француски писац не би никад био тако 
несиретаи, ако неће да му дјело проиадне.

Док ми не доспиЈемо до изворне радње на иожу 
комедије. дотле морамо нозајимати са стране. Нодок 
су год Француске позоришне Фабрике у живој радњи 
— јер л Французи Фабрикују, ал’ колика разлика ! — 
дотле нсмамо невољо притицати много слабијим про- 
изводпма њемачке Талије. Та ту нас бар пе пријече 
нккакви „уговори о трговини и иријатељству“ !

Но кад се већ које српеко исро лати да лре- 
сади какву младицу из маленог њемачког расада, 
онда нека нросто нреводи, а иева се чува „носрбљи- 
вања“. Да се ноје нозоришно дјело можо с разлогом 
овако „иосрбити^, као што је то носрбник овом ири- 
ликом учинио, није довољно да се тај дога^ај са 
свима појавама м о ж е  догодити и у ком срнеком 
крају. него би се захтијевало и да еу карактери та* 
ки који се у нашем „свакидашњем животуа неријетко 
налазе. Но то скоро никад не бива, па ни у овом 
случају. Врло је, на срсћу, ријетка иојава и међу 
самим војвођанима, који су иначе најближи уиливу 
њемачког живота, да родитељи иду тако у лов на 
младожеље, да тако наме^у своје кћери, као што у 
овој „слициц чини M ap а Ј а г о д и ћ к а ,  особи- 
то кад није исвоље и кад нема више од двије шће- 
ри. Тешко је иаћи и онаког блесатог прељубпи- 
ка као што је Л у т к и ћ, а потеже је зами- 
слити и онако понагнање у српског младожсње као 
што га видимо у ношљедњој радњи ове „сликеи 
у Г а в р a М а к с и ћ а са љеговим очевидно већ и 
невјести му С а в ц и  досадним нољуичићима. Сва- 
којако су таке иојаве у нашем животу ма на кше 
крају врло ријетке, ријетке иојаве иак нијесу сва- 
кидашње те, овако изнесене, чине се невјероватне и 
неприродне. Томе је naieefea тсривица у „иосрбљнвп- 
њу“ . Зато, оставимо се у опште посрбљиваља, но, 
кад мора бити, преводимо те ие обмањујмо гледа- 
оце као да се то може и у нас сваки дан догодити.

0  самој иреетави нема се много говорити. Гђца.
II е р и с о в а (Мара Јагодићка) борила сс снажно са 
неприродом своје улоге, које никаква глумачка вје- 
штина ио може изгладити да се не иримјети. Врло 
се доиао, као обично, г. С а в н ћ  у Сими Јагодићу. 
Он јо тако прнродпо показао заузданог и нлашљи- 
вог мужа да смо чието могли заборавити да је то 
њемачки тип. Смнјсшни Луткић нашао је у г. Б а* 
каловићу згодног нриказивача. Вриједна гђа. Т о д о -  
•сићка иашла се у улозн снлеткашице Мутибарићке 
у својој струци. Особито је показала гђа. П р о т и ћ -  
к a то вече како је створена за ириказивање нс- 
сташних, безазлсних или наивннх карактера. У та- 
ким улогама као што бјеше Јованка има њена весе- 
ла и живахна нарав иуно нрилике да се развије u 
свијетли.

У суботу 23. Јуна приказивана је Ш и л е р о- 
ва класична ..грађанска л;алосна шрац : „С и л е т к a 
и Л> у б а ви у изврспом пријеводу вриједнога књи- 
жевнина Ј о в а н а Ђ о р ђ е в и ћ а .

0  самом комаду толико је писано у књижевпо- 
сти свијета да нам није потребе о њему говорити. 
Шилер јо најзнатнији п скоро једини велики пјесник !

трагедија у Ннјемаца; прсма томе му јс и „Силетка 
и Љубави класичко дјело.

Прпказиваље тога дјсла захтјева врло јаке глу • 
мачке снаге и ми смо се мало иобојавали да иутнич- 
ко друштво г. Протића не ће моћи одговорити и 
умјереним захтјевима те се обично ишту од „пуг- 
ш1чкогц др.уштва. Мило нам је  што можемо изјавити 
да се нијесмо имали рашта бојати.

Главне улоге биле су у добрнм рукама, којо 
се пи на нашим сталним српско-хрватским позорни- 
цама ке би иостидјелс. Г. Т о д о с н ћ (Фердинанд) 
требао је мало времена док сс загријао, но он- 
да је задржао потребну тоилоту до краја. Гђа. 
II р о т и ћ к а (Лујза), и ако се чини да инје била у 
свом елементу, инак јс довољно одговорила свом 
тепшом задатку, особито у мучној појави писања 
писма. Г. С а в и ћ био јо Милср какав се само може 
ножељети, само со у иошљедњој радњи, рекли би 
смо, мало уморио. Гђа. Т о д о с и ћ к а лијсио га је 
помагала. Оеобито признање морамо вечерас изјави- 
ти г. Б а к а л о в п ћ у (Калб) и г. Б о ш њ а к о в и h у 
(Вурм) који су у тако тешким, класичким улогама 
ноказали, да су за своју струиу дорасли, да умију 
мислити, ироницати и тако дубокога иисца као што 
је Шилер п оно извршити што смисле. Од тако из- 
вјелсбане глумпце као што је гђца II о р и с о в a 
(МилФордова) нијесмо мање ни очекивали него што 
нам јо ове вечери изнијела; оиа је можда јсдииа 
која није надмашила паша очекивања.

У недјељу 24 јуна приказивала јо дружпиа г. 
Протића „Ц и г а н п н аа, комад одомаћен пећ па сви- 
wa српским позорницама најплоднијег мађар. позориш* 
ног нисца С и г л н г е т и ј  с. Сиглигетија је за мађорско 
глумиште написао њеких 50 разних комада. Код тако 
наирегнуте радље, управо Фабрикацијв, »о може 
друкче нп бити, него да су умпа дјеца иишчева вр- 
ло налик једно на друго. Кад му видшн један од бо* 
љих комада, као да си видио све. Ex uno clisce om- 
nes. Значајно je y њима да скоро у сваком има хва- 
таље у војнике и велика жалост радн тога. У Црној 
Гори такав се мотив не може управо разумЈети, оп 
је овдје d е р ay  s е.

Ипак ie нублика радо гледала необичне слике, 
а доброј вољи гледалица доиринијсли су, поредтуж* 
но-шаљиве слике Циганина Лчивка, кога је врпједни 
г. С а в и ћ  обичном својом умјетношћу, зачшвеном 
симпатичним органом, ириказао, понајвише нјесмо, 
које су слутаодима тако мнле биле, да су се мора- 
ле оиетовати. Међу нјевачицама најотмјеније мјесто 
заузима гђа. Јовановићка, од које сс надамо још коју 
лијепу пјесму чути док се дружина будо бавила на 
Цетиљу.

Из узрока, којп су наведенн у 20 бр. овога 
лпста, „Цриогорка“ престаје излазпти с овијем 
бројем.

Чланцп, који су у љој осгалп педовршени, 
наетавиће се у листку „Гласа Дрногорца14.

Претплатнидп њепн, који су се прстплати- 
ли за три четврти или до краја ове годпне, не- 
ка изволе расположити с повцем, који им нре- 
тијече. Ми смо готовп, да им тај новац натраг 
поврнемо или, аво им је но вољи, да га обрне- 
мо у претпдату „Гласа Црногорцаи.

Цетпње, 27. Јупа 1884.
УРЕДНИШТВО „Ц Р Н 0  Г 0  Р К Е“ .

Ц с т и п. е, у државној иггампарији.


