
Издази еваког четвртка 
ма цијелом табаку.

Стаје за Црну Гору, Лу- 
ггро-Угарску, Босну и Хер- 
џеговину:

годишње . . 4 Фор.
иа ио године . 2 „
на четирт године 1 „ 

аа Срвпју и све лруге земле 
лодишње . 16 Франака
на ио године 8 „
на три мјесеца 4 п 
у алату.

ДРНОГОРКА
ЛИСТ ЗА

КМЖШОСТ И ПОШ.
Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Прстплата из Црне To
pe и сва писма шал>у се 
самок уреднику.

Претплата пз Србије у- 
пуКујс се Велимиру Вало- 
жићу у Виоград, а ив дру- 
гнјех крајева под адрееом 
Г. Ramadanovie Cattaro 
(за „Црногорку44).

Иретплату примају. сви 
лаши кљижарн и нови- 
гарске експедидије. Нс- 
франкирана шкма не при- 
мају се.
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СРВИН СРБИМА
НА ЧАСТИ

З АХ ЈВ А Л
Како одох из слободних горах,

Мишљах у њих Србство оставпти,
А међ’ туђим уљести народом,
Ком’ обичај ни језика не знам,
Вјера друга, Царство, миса’ друга;
Мишљах презрен, ка’ и крвник, бити 
Ради вјеро — свијета неслогс.
Но ја са свим др.угојаче нађем :
Вих дочекан у Котору красно 
У Србскојзи кући Лумбардића.
Ту трн дана ка у тренућ прошли,
Нравом чашћу и весељем Србским;
Док четврти, на уранак сунца,
Конте Јосиф из Добротс дође 
Са љегова два мила синовца,
Два сииовца, како двијо виле ;
Тек со стасмо, брацкн с’ пзл>убиемо,
Питаемо со за живот и здравље,
И у говор дуг искрено Србски 
Сташе сва три конта говорити : 
гВоља нам је, старн пријател>у!
Да нам кућу нођеш видијети 
(He ђо друго, веКо у Доброту)
Са свом браћом, која су ти овђе,
Нашом браћом, храбрим Црногорцма«и 
Мп без мобе, каво Црногорци,
Из ријечи па иого скописмо,
Три-чотири лађо напунисмо,
Њини момци одвезу нас брзо.
Ми одмаха, тридест и четирп,
У бијелу двору њиховомо,
Вожу номоћ њима назовемо ;
Они иама: „С добром сроћом дошли !“
Нагрле нас, како своју Gpahy,
11 сједпу нас у нозлатно стоцс,
Иак одмаха каФу и ракију.
Кад исписмо каоу са ракијом,
Све нас зовну за сто благовати ;

*70 «у  красну ијесму неумрхога пјсеипка „ Г о р е к о г а  
В и i е н ц а “, нашао је г. Д.р Иво СтеФаиовпК на Баошићима 
у Бокн Которској меДу килгама г. кап. Владимира Цјстковића. 
Он ми је н.у врло радо уступво, да је објелодакпм у ма којему 
од нашијех доиаКијех кн.ижевннјех часописа. Ијесма је штамвана 
иа цнјелом лиету, и у наокруг украшена цвијетовима. A no што 
сам тврдо увјерен да се још мало који ексемплар у животу на- 
дазп; па није ми познато ни да јс оиа ма у којеиу сборилку 
исчатана : зато еам цнјенно да је врнједно њу опст на свијетлоет 
изнијети, и наш чптајуКи свцјет с љоме упознати; једно због 
тога,— што не вјерујсм да ва њу ико данас знадС, а друго — ра- 
дк шсзвне гдавне мнелп :

„Српствуј ђелом, вјеруј, нгго вјерујсш :
„Дактом вјере глупоет чојка мјери ; .  . .

мисли, која ее,
иа жадост, још п данас посве мало ме1,у намп ехваКа; те осо- 
бито с вјере један се од другога отуђујемо и разбраћу/емо. Прн 
преписпван.у пазпо сам да нппгга у иравопнсу ие изм’јенпм, но

УЈЕ.  *)
Зањ весело и дуго сеђесмо,
Частећи св сваком ђаконијом,
Још за сваком друго иијућ’ випо,
Угб сиомишућ’ Царе и Ћесаро,
Који добра Србском роду жудо,
Пак if слобод Црногорског гњезда,
А за здравље јодан другом, зпа со.
Иошто ти сб мушки нанијемо,
И вссело Србски изсмијсмо,
Копто Јосиф и два му синовца 
Начну опет од свег срца молит’,
Да свн код њих ноћит’ останомо,
А н даљо, колико нам воља,
Ка у иравог Црногорца кућу.
Ми с грохотом и потрссом двора: 
рВисмо, Конти! BoHija ви јо вјсра!
8 а нсђељу, маљо ни сахата;
Ко би бјсжа од оваквог добра,
И од таквог брацког пријатељства ?
Ал’ нам прост’тс, јср иомамо када :
Врод иас чека, а вјетар јо за нас,
Hero с Вогом и Фала ви на част !и 
Онђена со брацкн изгрлпсмо,
Готово се с плачем раздвојиемо —
Ми к спојему намјерену нуту 
С пријатељма растасмо се тјелом,
Али душом нигда ни довијек.
0 Вн Срби! свуд ли србствујето!
/Чужност чојства праву испуњате!
Србствуј ђолом, вјеруј, што вјерујеш : 
Лактом вјеро глуиост чојка мјсри,
А озбиљност ђелом н врлином.

Спјевана у Иетсрбургу 20. Августа 1833.
____________  11 Ц. П. II.

II ,ч Ц е т и п» у.
У Штампарији Црногорекој 

____________  1834.
да је вјерно онако донесем, кго што ie нпписана и штампана 
била. Важно је прнлајетити да је наш дпвнн Владика-пјесншс 
баш Онда (1883) Вуковицу у чисто српској и правоелавној 
Црној Гори употребљавао, док су Владнко и б р а т и ј а калу- 
})Сри ио Војводинп и по Кнежевини Србнји, страховиту хајку 
дизали и бнједном Вуку широи црии пакао са евојпјема aiialic- 
мама растпаралп. Велики дух Петра II. видно је да православ- 
ље не почива на овом илн на оном слову, па ма оно било ii, п 
или је, ја, па за то и нпје етраховао да Ке му и најзтање ј  под - 
роватн тсмељо Српству или Нравославл.у, као што је тобож’ 
страховала она пуста чета крагковиднијех пустосвстаца и пика- 
ча, да ии Вук својом ј о т о м, као Кра-^евиК еа својијеи ше- 
стопернпјем бувдованом, руши и поништује два највећа блага — 
Српство и вјеру отаца. — Но срећом, вријсме јс доказало, да је 
уз ј о т у — и Српство сто пут боље напредовало и оЈачало, и 
да православној вјерц никакве притрве није сс с п>ом догодило.

Ј.  С у н д е ч и К .
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lens sana in corpora sano.
(Из рукоииса: Мозак u срце y књижевности).

(II a c т a в a k).

Остављајући па страпу њемачке метаФпзп- 
чаре са њнховом „инсиирацијома и „интуици- 
јом“, ми ћемо да прпјсђемо к нримјерима пз 
књнжевпости, којп ће освијетлптп нашу теори- 
ју о анормалиом дппамизму душе и у ијесника 
слабога тијола.

Најрадије бпсмо сс задржали код највеће- 
га пјесника свијех времена, те пх историја 
иамти, код Шекспира. Нико ннје тако сплно 
радио мозгом и срцем, цијелом живчаном си- 
стемом, свомдушом својом као Шскспир. Исто- 
рпја нам је забиљежила дубоке мисленике, јаке 
мождане радиике, као Платона и Аристотела, 
Канта н Џона Ст. Мила. Исторпја нам је за- 
биљежила множину срдаца, те су на најтаљн 
авизо пз мозга н живчане сиетеме сплно отку- 
давала у буриомс мору јаких осјећаја. Алп јс 
једипи Шекспир, кога историја иамти, да јс 
обоје саставио у пајвшиој потенцијн.

Ако узмемо само мозак, умљу Шскспнро- 
вом равна пије бнло пи приђе ни послије. Он 
иијс ннсао Философске системе, као њемачки 
мстаФпзичари, али мпсли, те су избијалс пз 
његова мозга, иродиру као електрпчпа свјет- 
лост у далеке вијекове, који су тек иослије 
њега насталн, освјетљујући најмрачније закутке 
човјечијега срца, човјечије душе. Он није био 
ф изи о л о г , нит је у љегово доба било науке 
која носп име Фпзиологије, али душевни свијет, 
те се креће по дјелпма љеговима, радља људп 
најразличнијега можданог и у оиште живчаног 
састава одговара пајтачнпје свијема законима и 
правплнма, до којих јс данашња наука ф и зи о - 
логије доспјела. Прпродне науке нпјесу још 
билс ни у зачетку у љегово доба, али он је у 
дјелима својим нсказао мисли, које су тек у 
иајновије доба Дарвпн и Хексл мучпим испи- 
тивањем научно извели. Узмнте само моиолог 
ода Лаврентија у „Ромеу н Јулији“ , па ћете 
се о том иотпупо увјернтн : резултати да-
иашље науке о природи пјеснички нзведеип и 
нредстављенп ; коловрат нсумрле матсрпје, љен 
трапсФормизам дивно нзражен у гробу и утро- 
бп прпроде, која у псто доба нрнма и издаје, 
рађа и сахраљује, дјеље колијевку п мртвачку 
скрињу (what is her burying grave, that is her 
womb). Или узмите Хамлета — the greatest 
production of the greatest man the world has 
ever possessed — највеће дјело пајвећега човје- 
ка што га је икад свијет имао, као што каза 
нико мањп н’ако Бокло. *) Сјетпте се оне еце-

*) Tl1® influence of woman on the progress ol j 
knowledge. By Henry Thomas B u c k l e .  New York : ! 
11. Appleton and Company, 443 & 445, Broadway. lsOG I

пе, гдје Хамлет шетајући no гробљу узпма у 
руке једну лубању. Слике ншнтавпла људског 
пролазе му мпмо свијест. Имапшадија га зано- 
сн назад -за.двије хиљаде годнпа, па готово 
држи, да је лубања, коју пма у рукама, допста 
од Алексаидра Великог, п у очима му се врзе 
великп контраст пзмеђу труле тиквине и овогп 
што је некад у љој било : мозак освајача човје- 
чанства. На једап мах пријеђе у идеалан ф и - 
зичан свијет, па ухватив се за велпку доктри- 
пу о неразрушпвостп матерпје, доктрииу о ко- 
јој у  љегово доба inije било нн помепа, почи- 
ље да показује, како би, дугим нпзом мијепа, 
глава Алексаидра Великог временом могла ио- 
служитп да се од ње начшш чап, па да се 
зачеии каква бачва од пива. Уз велпког дап- 
ског мпсленика стоји Хорације, ограничена гла- 
ва, сушта нрозаична и практичгта природа, на 
га трза натраг из замишљеиога свијета, пјшми- 
че му блмже реалиост сухоиарпом иримједбом : 
да би одвеВ ситно било, кад би се ствари тако 
посматрале.

Моглм бисмо још вшне примјера, скоро 
пз свакога дјела Шекспирова, павссти за доказ 
великога умља љегова. Довољна су и ова два, 
јер свједоче, да је ум његов претекао вјекове 
који ће тек доћи.

Како му је срце радило, показују тако 
(исто сва дјела његова, нарочито иак нјесма 
љубави иад нјесмама, јеванђел>е љубавм : ,,Ро- 
мео U Јулпјаи. Љубав је у том комаду пости- 
гла највиши етепеи идеалисаља. Све је у њу 
претошвено : не само физич ко  6uhe љубавника, 
него и сав свијет око њих. И зора п славуј и 
лист и цвпјет —  све је то рад њихове лубави. 
Извап љубави ошт не иознају другога свпјета 
на овој земљи. Па и себе саме жртвују тој 
страсти : сласт им је умрпјети у љубави.

Ко је писао „Ромеа п Јулију“ , то иије 
могао бити човјек, који шгје ocjehao шта је 
пајслађе и најгрче, шта је л>убав п шта мржња 
у највпшем степепу.

Но може лп пко ])ећи, даје Ромео п Јули- 
ја, да су Хамлети и Фаустп пормалпога саста- 
ва створења ?

Никако! Само тако анормалпо сложепе па- 
рави могу давати облпк и садржину класичпим 
пјесничкпм дјелима. Гдје је нотпуна дуптевна 
еквплибристика, ту не може бптп трагичне кон- 
депцијс живота, јер ту пема пи борбе ни коле- 
баља; ту ее дани жпвота ировлаче нравилно-мо- 
потопо као пашпартане рубрпке каквога окруж- 
пог иадлежатељства. Фаустн, Хамлетп п т. д, 
парави су анормалне, болесне, грозничаве, иер- 
возпе, које се не могу нодвестп иод обичпу ша- 
блопу свакидагаљих људп, с којима сс јутром п 
вечером еусретамо на улиди желећи пм : добро 
јутро и добру вечер ! Иреб&цивати Фаусту шт° 
нпје узео за жену Гретицу »лн што нпје прона-
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шао едектричну макину (као што збпља чшш 
пчаче веома гдасовитп критичар и дубоки но- 
знавалац Гета : Dubois-Reymond) или Хамлету
што није убио свога очуха, -чим му се ирвп пут 
појавио дух, па онда узео за жену О фсл ију, —  
то може чинити само онај, који хоће да се сну- 
сти па скали поезије до нихилистичкога пупкта, 
гдје је записапа нула. На том пункту дабоме 
кобасица из иајобичније ашчшшде или оштари- 
је више вриједи од најљепше пјесме. Нор.малне, 
тиаблонске креатуре никада пијесу давалс гра- 
диво за велитсе умјетпичке производе. Фауст и 
Хамлет, да је први узео Гретицу а други Офе- 
лију, билп би можда обојица добре тате и пз- 
родили би можда доста дјеце, али — би ли чо- 
вјечанство имало узор-дјела трагпчипјех који- 
ма се наслађмвало, наслађује и којима ће се 
јамачно још вјековпма иаслађпвати ?

Шексшф је био доиста јединствепп човјек 
у свијету. Са дубпиом ума и најсилнијнм ра- 
дом срца он је спајао за чудо фиио и танко ио- 
сматрање свпјета п људи, које јс у свему тач- 
но п објективно. До данас иије било ума такво- 
ка, којп бн умио сиојити пајудаљепије са нај- 
блнжпм, пгго је кајошптије (гецерално) са оним 
пгго је пајособеппјс (снсцпјалпо), аистрактно са

конкретппм. Највише спекулације Философске на- 
лазе се у љега иоред најдебљих и најмаснијих 
сцена из живота најаижих редова људских. У 
свјема крајностима он је био мајстор, али је 
исто тако био мајстор н на цијелом иољу, којо 
се простире шмеђу једне крајпости и друге. 
Нико није тако познавао индивидуалну и колек- 
тивпу нарав човјека. За љега се може рећи с пу- 
Ш1м иравом, да је нознавао и човјека и :вудс, 
а таких је мало или иимадо. У тачностн но- 
сматрања тек му близу долазе Дикенс н 
Текерај.

Само ее од себе намеће пцтање: како је 
морало изгледати у мозгу, срцу и живцнма то- 
га човјека, који је тако дубоко могао мислитп, 
тако јако осјећати п онет тако фино и објек- 
тпвно посматратп ?

На то ицтање ие умијемо шпита да одго- 
воримо. Више од триста година раставл>ају нас 
од његова рођења. Што је остало података из 
љегова жпвота, то је тако мршаво, да пам ско- 
ро пимало не можс носдужити за нашс цијељи.

Ипак ћемо огледати, да одатле понешто 
пзвадимо.

(Наставићо се).

х а м л Е т,
КраљевиК Дански.

Трагедчја у 5 чим:за од Виљема Шекспира, с инглзског превео др. Лаза Костик

Друга појава.
Соба у двору.

Улазп Краљ, Краљица, Розенкраиц, Гилдепстерн, 
п слуге.

1\раљ.
Здрав Розснкранче, Гилдепстерну, здрав.
Нс жељасмо пас само иидјвти, 
но треОамо иас, за то иоруку 
пожуриемо. Чули сте јамачно 
о Хамлетову ирерушају ; да 
ни сиоља није ни изнутра тај 
1ИТ0 до сад бјсшс. Што бн Оило то, 
ван очинс му смрти нгго му је 
зан'јело тако расудак и св’јсст,

‘ не могу знаг’ : Ја молпм оба ваег 
одрасли ви ете од малена с њим,

' п иознали сте младачку му ћуд,
L иа остаиЧе у двору нашеи ту

на неко вр’јеме ; дружите се с њим, 
веселите, ироводите со с љим, 
мотрите, куи*те сваком ириликом, 
да л’ њега незнан какав мори јад, 
да сазнавши га, нађемо му л’јек,

Краљнца.
Вас, госиодо. иочешће сиомињс, 
на св’јету нема душе јамачно 
милијо љсму. Свидилп пам сс 
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те пробавити с иама који час, 
да нада наша успје кориена, 
ваш ноход бићо тако награђен 
ко крал> што може.

Розенкрсшџ.
Величанства вам

господарска је над нама вам власт, 
приличнија вам вољи запов’јест 
но молба.

Гилденстерн.
Ипак мп смо послушни; 

предајемо се, снагу своју сву, 
на службу вашу вама иод ноге, 
на заиовијест.

Краљ.
Захваљујем вам, драга господо.

Краљица.
Господо драга, ја захваљујем : 
и молим вас, нотраж’те одмах мог 
преирсрушсног сина. — Тамо ви, 
госноду ту одвсд’тс Хамлету.

Гплденстерм.
Да Вог да му паш ноход и наш труд 
корнстио и нријао.

Краљица.
Амин, да !

(Оду Розенкранџ, Ггигденстерн и 
неке слугс).
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Улази Полоније.
Цолоније.

Из Норвегије посланици вам,
мој добрц краљу, сретно ту су већ.

Kpcub.

Тн ув’јек рађаш добре в’јести.
Полон.

Да.
Мој господару, круно милосна, 
док држим душу, дужноет држаћу, 
и Богу свом и св’јетлом краљу свом: 
па мислим ја (већ ако мозак мој 
у нову мисао није смео траг) 
да нађох узрок зашт’ со Хамлет смео.

Краљ.
Ох, о том збори, радо слушам то.

Полон.
Пречујте послапике ; моја в’јест 
иек’ поспас буде части великој.

KpCLb.
Иочаст’ их сам, доведи амо их.

(Одо Полоније).
Дознао је, вели, драга Гертрудо, 
раздешности узрок сина твог.

Краљица.
Бојим се да је  један те један !
Смрт очина и иаш нренагљеи брак.

(Враћа се Полстпје, са Волтимапдом п
Коркелујем.)

Краљ.
Псиптаћемо. — Здраво, иријани.
Иа, Волтиме, шта наш порвешки брат ?

Велтиманд.
Све л’јене жељо отпоручује.
На прву бојни обустави смјер
синовца свог ; а чињаше му се
да на Пољака мисли наиасти,
но, бол>е гленув, нађе одиста,
да би на вашу свјетлост; — увр’јеђен, —
што болест, старост, немоћ његова
да служи превари, нареди хапс
на Фортиибраса; овај дође «сам,
покаран краљем он на иошљетку
обећа стрицу своме, иикада
на круну вашу руку не дићи.
А старп Норвег, у радости сав, 
три тисућ’ круиа годишљих му да; 
војнике пак што бјеше скуиио, 
повест’ му па Пољаке наложи :
Са молбом даљом, изложеном ту,

(иружа лист)

допустити да благоволпте 
те војске иролаз краљевипом вам, 
са јемствима и устуицима тим 
што овдје иише.

Краљ.
Нредлог нам је драг.

У згодниј’ час прочитаћемо га, 
промотрит’ ствар и одговорити :
За сад вал! хвала за успјешан рад. 
Одморте се на дођ’те довече 
на част код мене.

(Оду Волтимсмд и Корнслмје).

Полоиује.
Добро сврпш то.

Мој госиодару, св’јетла госиођо, 
разбират, шта је круна, Д}’Жност ли, 
што дан је дан, ноћ ноћ, а доба доб, 
то значи трошит’ дан и ноћ и доб.
Краткоћа кад је душа бесједи, 
онширност јој тек накит, удови, 
у кратко сад. Ваш ев’јетЛи син јо луд.
Ја велим, луд; iep шта је лудило, 
већ ако иије кад је’ човјек луд:
Ал’ то је друго.

Д'раљуца.
На ствар, ве кит».

Ломнкје.
Бога ми, госпо, ништа не китим.
Да ј’ луд, тако ј’ : што ј! тако то је јад, 
а јад што ј’ тако : и тај срок јо луд; 
нек иде, јер ја шпнта не китим.
Ми знамо луд јс ; сад још оетаје 
прона1ш узрок на тај учинак, 
управо узрок на тај очинак, 
јер учинак ј’ узроком очинак.
Узмите:
Ја имам ћер ; имам је, моја је 5 
послушна мн но дужности јој,гле, 
ев’ ово даде. Одгонените.
— „Душе моје идолу, иебеској најдивотворенијој 

ОфслијиД —
To је рђава реченица, гадна реченица; 
„најдивотворенијо)и гадна је реченида : 
ал’ сад ћете чути. — Ево :
„У њена врла, бијела њедра, ове“ и т. д.

Краљица.
Је л’ она, то добила од Хамлета ?

Иолоније.
Добра госно, стан’те мало ; 
ја hy бити внјеран. —

ХЧита):

He вјсруј на иеОу звјезди,
He вјеруј да сунце сја,

Tie eje'pyj истини, св јести,
Ал ајеруј, љубим те ј/к

„0  драга Офелијо! Ја не умијем бројити стмхова : 
нијесам вјешт мјерити своје уздисаје; ал’ 
да те врло љубнм, о најврлија! вјеруј ми. 
Збогом.
Твој на вијеки, најмилија госпођице, 
док је ова махина његова,

Хамлет.
To послупша показа менк кћи, 
још његове је све ми навале, 
у које вр’јеме, како све и гдје, 
исиовјед’ла

Краљ.
Ал’ какој’ она то

свс нримила?
Полонује.

Шта мислите, зар ја V
Краљ.

Та ви сте вјеран, поштен човјек, да.
Полонује.

Показат’ рад. Ад’ шта б”сте рекли ви, 
да ја, видив гдје врела ниче етраст 
(а видјех, морам рећи, видјех np’je,
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*ro што ми рече кћи) шта бисте ви, 
ид’ круна драга, ваша краљида, 
од сеие да начиних кутију, 
да срце моје мукло ућутках, 
беснослен да сам љубав глед’о т у ;
Шта биств ви ? He, боже сачувај, 
овако рекох госио1>ици ја : 
гКнез Хамлет, ћерко, он је краљевић, 
„а ти ? то не см’је бит,и : н рекох јој 
да нред њим ув’јек врата забравп, 
ии лоруке, ini какво замоле.
Ја рскох, она савјет иослуша; 
a ои, одбијен, шта ћу дуљити, 
у тугу иадне, иа за тим у ност, 
несиавање га снађе : ослаби, 
виловат’ стане, то му бјеше пут 
у лудило у коме 6’јеени сад 
жалостећ’ сво иае.

Краљ.
To је, миелите л’

Краљица.
Што не би ? сва је прилика.

М  и р и ј  а м.
1Јрича из старог Вавилона.

Научењак Нибур је  ирорекао, да ће Нииевија 
иостати азијском Помнејом. Искошше Лајарда, исии- 
тивање Раулинсна, Оиерта и рано преминулог Шмli
ra — пророштво еу то иотврдили. Исиред нас је  
еада екипута конрена, што је два и ио стољећа ио- 
кривала Вавилонсио-асирско царство. Ириче библи- 
јине о тој држави сада еу од чеети потврђене, од 
чести доиуњеие науком.

Расматрајући открита здања у Ниневији, скулп- 
турне радове тога доба, који су но нашим музејима 

ми наилазимо на вјештину — своје врсте, а ко- 
јој со опет морамо дивити као и паучним ироизво- 
дима, што су изрезави на испечсној иловачи. И тој 
драгоцјеиости, што је извучена из њедра земљиног, 
обвезаии смо, што можвмо погледати у предисториј- 
еко доба разввћа људског. Прича, што ћемо је ис- 
нричати, сиада ономо добу.

*
* *

Join нрије ропства вавилонског, иарство израи- 
л.ево и јудиио иатило је иостојано од насртаја а- 
еиреких. ЈМеђусобне зађевице ириморавале су их да 
ее обраћају за помоћ то овом, то опом од сусједних 
народа.

Зађевнце то најиошљо покорише оба царства 
госпоству аеирском. Када је, на иримјер, Израиљ од- 
рекао дапак Салманазару, ови је год. 772 ир. Хр. 
ударно ва државу, поробио је и одвеоку ропство всћпну 
становништва. Та иста судбина би иостигла и Јудино ко- 
л>еио, да јо краљ Хнсклја иснунио вол>у Санхерибо- 
ву и да ее куга не ували у војску асирску. За вла- 
де доцнијих краљева, Јудеји со налазе све под вла- 
шћу асирском, а год. 000 покоре их Вавилоњани. 
Навукодоноеор освоји Јерусалим, одвсде у ропство 
краља Јоахпма u све знатнијо људе. Кад Седекија 
скочи, да иомоћу епшћанском ослободи земљу, Нп- 
вукодоносор ударл по други иут на Јерусалим. Год. 
588 Вавиловци узму свети град, одведу свс станов- 
иике у роиство оеим једног пророка Јерсмије. И та 
годива је иочетак роиству вавилонском.

јЈ: *
*

Полонкје.
Је л’ икад било, ја бнх радо знао, 
да сам ја казао : „то је,и јамачно, 
а десило се друкче ?

Јхраљ.
Пе знам то.

Полонцјр.
Одавде скшгте то, је л’ друкче то,

(Покпзује главу своју п плећа). 
Иронаћи ћу доиусте л’ прилике, 
гдје ј’ иетина, ма се завукла чак 
у ср’једу ср’једе.

Краљ.
Како даљи траг ? 

Полон.
Ви знате, он се шета нодуже 
ио овом трему.

Краљица.
Тако радн, да. 

(Наставиће се).

За царевања Навукодоносорова. вавилонска др- 
жава ностала јо једном од пајсилнијих у Азији. При- 
је ио што јс Јеруеалим био освојен, заузета ie би- 
ла Лиисвија и тим учињен крај госносгву Миђаиа 
над Асирцима. Поелије тога Навуходоиосор иоко- 
рио Фикичане, а год. 583 Јогиићане. Кад ее вратио 
у Вавилон са бојних иохода, обратио је сгу нажњу 
на то, како да иарод обогати развијајући радиноет 
и трговину. Уљегпиао је и увеличао евоју престони- 
цу, заповједио те се иодигли огромви насиии за 
случај ако би се ЕуФрат излио, сву је земљу осим 
тога укрстио каналима и водоводпма. Град је  заузи- 
мао необнчно велику иростори)у, а свуд око њега 
уздизао се велики зид еа величанственим кулама по 
њему. Куће се зидале обично на неколвко спратова 
све од опеке, што је на сунцу била печена. Иза ве 
ликашкнх дворова и палата стајали су велнки парцн 
и вртови.

У еваком дијелу града било је народних тргсвп, 
иза којих се виле густе алејо ккпариса и ива. Од 
евију храмова, ио љепоти н всличини, уздизао се 
нарочито горостасни Ваал, а до њега храм богиљи 
љубави Истари. Оба храма Навукодоиосор је увсли- 
чао и украсио их источним раскошом и богаетвом. 
Но чудом над чудима био је у то доба краљев дво- 
рац са CBoiiiM Фантастичним баштама те висе. Амо 
је бпло сиешсно све богаство норобљеног Јеруеа- 
лима. У одијељеном крилу дворца иод стразком бо- 
равио је стари крал, Јоахим. Чивути ночеше, да со 
баве трговином и радом, неки примшне службе и 
посташе високи чиновници. Многи нотомци ових чи- 
новннка, и ако су били јудипеке крви, осташе и ио- 
елије рока ронству, у Бавилону.*

* ■»
Нсобичним животом оживп чудновати град на 

ЕуФрату почетком Шебат-мјесеца. Читав рсд ирпл- 
ника и свечаности је на ирагу; о нразнику је оист 
назар, иа који се изводе ђевојке на продају. To је 
био старински обичај, ког је још чувала нижа класа 
народа. Ђевојке су сиђеле у нолукругу, а пред њп • 
ма стајао продавалац. С иочетка су сиђеле све нај. 
одабранпје, најљепше, које еу се давале ономе, којц 
би дао највише новаца. Новци, који би се ухватилц 
за д»еиотице, ншли бп као мираз ружним и сакатии 
ђевојкама. јер никоме ие бјеше елободпо спремптц
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ирћпју за своју ћерку. Кад се с-а градекпх бедема 
зачуше свечани звуци трубе, народ цоврвје пазару. 
Ту ћеш виђетп мрко лице војника са мачем и луком, 
ту свјетског чов)ека у богатом ођелу, трговца из 
Индије, озбиљног „жреца“ , око ког би се скупила 
гомила народа и узела га собом. Народ се уставио 
иа лазару, на тргу богиње Иетире, трговина Le да 
отпочне. У једном се зачу вика за номоћ :

— Оставите м е! чуо се молећи женски глас, 
ја нијесам вашег племена, ја сам ћерка несретног 
заробљенпка, жреца пз Јудеје!

— На пазар с љомс! Није опа боља од иаишх 
},ери ! Држите је тврдо ! чули се оиој)п, дивљи гласовп.

— Боже мојих оч сва, буди ми у иомоћи ! вик* 
ну ђевојка очајно.

— Оиа ногрђује тпјем Ваала, примјети Фаиа- 
тичнп Вавмлонац.

Гомила око ђевојке за час замуча. У сред го- 
миле стајала јс млада женска ирилпка, клечећи на 
кољенима са подвгнутим рукама у вис. Један од ра- 
депика дохвати је за косе, таман кад шћеде други 
да је подигне са земље.

— 1>аш згодна ! проговориИзС као за себе Вави- 
лонац, који је, ло одјећи бар, показивао човјека из 
дареве околине. „Сигуран сам, да ћо ме Навуколо- 
иосор царски наградити, ако му дарујем ови бисорак.“

У тај мах дође млад човјек до гомиле, с.илом 
палрави ссби пут до ђевојке, иа онда викиу спажпим 
гласом :

— Зар вае мије стид нападати па ђевојчв! без 
одбране, на ђевојче које није нашег племсна ?

Млад човјек је етајао, на елику љутитог бога, 
из очију му је сипала ватра, а висока Фшура над- 
вишавала јс гомилу, што пође, да се разлази.

— Ко је оии младиК ? била је прва ријеч, Дпто 
сс послије овог могла чути у гомили. Како смијо да 
нам кратп ћеиФ ? Шта се њега тиче ? Сигурно др- 
жи страну Јеврејима, можда јо и сам Јевреј ?! На- 
род стадс да пријети н поново окружи несрећну жр- 
тву и њезиног браниоца.

— Натраг! викну младић оиет, иа извади злат- 
иу штичицу, што му висаше о грудпма, а на којој 
бјешо ваписано име царево. Нропуштите царевог 
служиоца!

Те ријечи и злагиа штпчица пренадоше свје- 
типу те огтули, вика и граја престаде, само они, 
који ћаше Јеврејку да дарује цару, остаде у близи- 
им млада човјека и жрсч$вв ћерке.

— Хвала ти, добрн човјече, рече млада ђсвој- 
ira поплашено. тебе је Бог послао, да мо избавиш 
од велике наиасти.

— Пемаш ми ради шта благодарити, но ми ка- 
жи ђе ти је кућа да тс могу одвестл к љој, одгово- 
ри мла ди1>.

Путем у јеврејеки дмо града нрпчала јс млада 
пзбавл.сница кагсо јо пала гомили у рук<з. Њезин 
отац, равин Мелехази, послао је био најс-таријем у 
oniiithtin, па на иовратку је народ задржи и одвуче 
на трг Истарин.

— А како ти је име, питаше је саиутник ?
— Миријам, рече ђсвојка, иа стаде нредјодном 

ку1)°м и дода : овдје живи мој отац, хоћеш ли уКи са 
мном. да те впди мој отац и да ти сс захвали V

— Ућл ћу, али пе радп захвалности, ио да се 
познам са твојим оцсм о чијој сам учености много 
слушао.

'Јоевојка уда]ш алком у врата, иогурена стара 
])обиња пзпђе те отвори и млада чсљад уђоше у ку- 
liy. не примјстав да ухода иде за њима. *

* *

ЈеврејсКи равин Мелехазп « царсв архпвар у 
брзо иостадоЈие вјерии нријатељи, и норед равлике 
у вјери њиховој; оба су били л.уди од наунс п оба | 
су осјећали ону везу, која их везује једног за дру- ј 
гога. Но осим науке join је једна ствар вукла царсг« | 
вог архивара дому чивутског равина : донала му св ; 
и љубио јс лијепу Миријаму н чинило иу се да д>е- 
потица на љубав одговара љубавл^у.

Набо, тако се звао царсв архивар, био је ро- 
дом Халдсјац и учио се у нознатој школи жречевн 
у Ереху. Искусни научењаци нредавали су тамо раз- • 
не гране науке, а особито велика иажња со обраћа- 
ла на језике, нарочито акадијског. 11 а томе језику 
било јо рукониеа, који су иричали о Вогу, о ство- 
рењу свијета, о иотоиу; један дио тијех иисама чу- Ш 
вао се у Ереху, Д])уги у Вавилону 5 асирски лрије- 
вод, што је нрсведсн у вријеме цара Асурбанапала, : 
чувао се у царској архиви у Ниневији.

Набо као младић брзо се рашчу са своје уче- ? 
ности и дође у Вавилон, да нреведо неколико ака- > 
дијских текстова на халдејски језик. С тим је било 
иеносредно сиезано и звање царевог архивара; жи- ; 
вио је у царевом двору и готово сваког дана мо- ј 
гао је виђетл свел1огу!»ег владаоца. Како се занимао 
]>адом у архиву, то га јс цар у свако доба иуштао | 
оеби, а имао јс још нраво да сам соби nal>o no* 1  
магаче.

Како Набо, тако и Мелехази занимао се ирло Ш 
ревноено пспитивањем старипа. Он )е до ;iyn.e знао, ;| 
да има акадијских текстова, али садржина њпхова | 
му није била нозната, јер су се опп чували у особитој 1 
згради као каква светиња. Кад му јо Набо саопштио ј  
о њима, стари равии ннје умио скјјити жеље, да се 1  
с њима позна. Набо је био готов, да му их покаже, Ш 
али еамо тако, ако се Мелехази прмми, да буде ње- | 
говим иомагачем, како ио би оступио. од правила, i  
које је налагало, да ео страна лица но иуштају у 1  
архиву.

Чивутски свештенпк пристао је на то тим ра- 
дије, што му се даје нрплика, да често може бити 
у царсвој архиви.

Једпог дана узео је  Набо оца Миријамина, да 
му покаже царев двор, који је ст.ојао с псточне стра* 
нс па лијепој, удобној извишици. Два грдна крилата I 
бина стојали су па ирагу ншроке стеисиице, која јо | 
водила у ходник од кедрова дрвета, ђе јс стајалаШ 
царска стража. Чивутин је био иоражеп раскошом и I  
укусом овога дома; свуд подом били су п])остртп ши- | 
роки индијски ћилими, no зидовима извајане слике и 
јуначки походи из ратовања, иепод слика иотписи, 
који их објашњују.

Кроз цијели лавиринат пролаза и галерија Пабо 
довсде свога саиутпикау архив, у ком је било иеко* > 
лико великих и нсброј малих дворана. У дворапи је | 
било врло брижљиво сложено на хиљаде оиска од 
иловаче, на којима је било no нешто написано. Сва* 
ка је опека била под бројсм и чппила је еаставпи Д 
дио каквог иаучењачког )>ада. Мслехази јс ту видио ;| 
како сс пише no опеци од иловачс, јер тамаи кад су 
ушлп, неколико људи п])енисиваху : пред њима је ле- 
жао оригинал и тек умијегаена иловача, у коју су 
длијетом урезпва.ш ипсмеиа. Кад јс  извјсстап број 
тијех земљаних штичпца био готов, носилп су их у 
исћ да их испеку.

(Свршиће се).
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Бјелопавлићи.
н.

Имсиа мјеста неких, као стари споменици:
Ж д р е б а н и к, иол>е. Прича вели, да је у то 

нољо Немања крал> српски држао ергелу, иа кад је 
прво дон ао да јо види, допали му сс лијени ждрен- 
чсви, па рекне : „Баш је ово нол>е ирави ждреба- 
пики. Тако и останс то име и до дамашњег даиа. 
Исти Немања иутујући уз Брда па на Д о б р о п о љ с, 
рекне : добро ово ноље, на му тако име и остане ; 
иоти и за Б а ш и н у  в о д у ,  да је рекао : башје ово 
вода. Други пак то нреносо на Балшиће, да со је 
ова вода прозвала ио љиховом имсиу.

И в а н о в е  Ст и ј е . н е .  Миели се да јо ово 
мјесто нме добило од Иван-бега Црнојевића, који је 
ту блпзу, у еело Бријесто, имао своје винограде и 
винштиду. А да од Иван-бега то име долази, иотвр- 
ђују и огуда, што под само Иванове Стијемо стоји 
стара сабориа црква св. Иетко (Параскева јесења), 
коју је градило (или обновило) цијело илемо Бјело- 
павлнћско, којо истог патрона као крспо имс годи- 
iiiiLC слави. Па као да је Иван иоради овс цркво 
утицаја иеког овдје имао, то со та вјечна стијена 
тако као сиомсник њсгов прозвала. Ово io мјесто у 
илеме Вражсгрмцо. 0  овоме by мало послије више 
коју рећи.

Имеиа ссла зашго се којо зовс тако:
С р е т њ а. Говорн со, да јо Бан Лужанин ту 

стајао. Народне приче веле да су сва знатиија мје* 
ста добила нова имеиа од својих иових посједника, 
па је тако и ово. У оно доба, веле, нитао човјек 
човјска : ђс сс настанио Навло Лекин ? а други од- 
говарали : богмо брато, Павле у лСретље„. — И од 
тога имо Сретња.

Ј 6 л е и а к. Прича вели да је иека срнска кра- 
л»ица ту иаиравила лијеиу цркву, ђо јо незнабожачка 
била, а име је крал.иде Јела (епгурно удова Јела 
Балншћа), то се тако н ирозвао Јелсиак, и село и 
црква.

С т р а х п н и ћ и. Ово сеоцо стоји на крају по- 
ља Коеовог Луга, на обали р. Сушице. Тако сс про- 
звало, веле, но Страхинићу Баиу, коеовопољском ју- 
наку, који јо ту рођен. Неки мислс да је Страхиња 
и то поље, Луг, ирозвао Косови Луг, по његовој но- 
вој поетојбипи у Кисову иољу.

0  р ј а Л у к а. 0  том селу причао ми један ноп, 
да со за то тако прозвало, што су његове баштине, 
луке, красна земља илодна н лпка за обрађиваље, 
орна лука, — земља од тога Срја пли Орналука.

Ђ у р'о в и h и, всле од нових насељеника Ђуро- 
ввћа, од којих је био војв. Ђуровић ; а зове се још 
и Гуманца или Виш, од ноља ђе расто вел>а трава 
виш. Из тога ноља Ввша у село Ђуровиће има ста* 
ра к а л д р м а ,  можда join из римског доба.

III о б a ј 1! ћ и. Ово се ссло звало у косовоко 
доба ДубравчиКп, као мјесто добро и у дубрави 
(шуми) густој. По Косову се, ио пекаквом Шаичапи- 
ну црозово Шобајићи. А ето како. Бан војвода Јанко 
Сибињанпи ћашс да освети Лазара и Косово, повсде 
у њ војску и удари се с Турдима, но и он обрши 
.̂•a, цар Лазар. Турци га надбију и сву му војску 

рашКерају, а војвода Јанко рањен утече прско ила- 
1 има и дође ође у Зету, с неколико Србијанацп : ту 
( е видао) лијечио), и кад му се учини да је боље, 
крепе да иде. Ho no necpcbn среге га у село Боге- 
тиће ,(од неких Цсрово) абср да су Турци спалили 
Крушсвац и заузелп Шумадију. Њему се од ијсда 
нозлиједе pane u ту умрије. И сад му се зпа гроб 
иред ц|»квом.

Пожто умрије в. Јанко, један њсгов момак из 
Шапцм, не шћедне одит дома, но се устави ође; 
њега нрероручи војвода Јаико на смрти, неком кнезу 
Мажаиловићу из села Петрића, (атар шобаићски) и 
ови га узме код себе, дадне му ћер и кућу у сада- 
ње с. Шобајиће. Тај Шаачанин кад се намјести ту, про- 
зове ссло Шобајиће, ио љеговом рођеиом Шапцу.

L За ово предање чу1 ете од достине илеменика. 
Заисто чудно би било да је то само гола ирича из- 
мишљспа.

Ф Да је Сибињанин Јанко, Хуњад. био боја у Ко- 
сопу 1448 г. и као побјеђен бјежао од Турака, то н 
псторија ирича. Али да јо овуда бјежао нијо вјеро- 
ватп, a још мање његовом гробу на село Богстиће, 
или Церово, у Пјешивцима. A ио горњсм продању 
можв со за сигурно узети, да исшто има у ствари, 
н. пр. да је у опо доба пеки од војвода Јанкових 
овуда бјежао с момцима, или путовао ма каким но- 
слом, почем је било доба војне, а Срби су другова- 
ли с Маџарима од којих је и Восна често зависила. 
За то и има о Јанку Сибињанину н његову сестри- 
hy Секулп Бановићу и нјесама и прича нуно у на- 
шсму народу.

% Село Шобајићи због свога лијепога ноложаја 
удеонога за живљењо, морало је бити масел>ено још 
у стара времена. Више села има једна нећиаа у ко- 
ју су сс затварали Шобајићи од гвсл,е војскс“ . Ве- 
ља војека зовс се тако и даиас она кад су ударали 
три всзнра на Дрну Гору 177(3 г. Па сто година 
доцније, т. ј. 1877, у село Шобајићи догодио се јо 
крвавп бој мсђу Цриогорцима и Турцима, 1>е је Су- 
лејмаи-паша изгубио до 2000 војника, од ко;их ее и 
данас највећа костурнида види под вишеречсле Ива- 
повс Стијсне ниже села ШобајиКа, а у њсгову атару-

С е л it ш т а. Селипгга и кућишта старих и пра. 
старпх иун је прсдпо бјелонавлићски. Да само заи- 
ђетс крајем поља а тако и no горама : свуда 1етс 
паћи трага старог насеља, па мјсста no нсколлко 
кућишта, а иа мјеста их пуно, што зпачи да ]е село 
било. А како се којс звало и еа нгга је проплло, о 
томе мало што народ збори. Ако га заиитате, a on 
ти одма каже да су то села из доба шпањскога илп 
грчкога или латинскога, па су се одатле иреселилп 
то су села опушћела, а иови досељепиди нијссу со 
шћели селити у та опушћела кућпшта, ио су гради- 
ли за себо пове куће.

Сам предпо жупе бјелопавлићске свједочи, да јо 
он нассљсп био из лајетаријих премена.

III.
С т а р п н е. Цркво и цркпине.
Б о г о в и н с. Стара развалина Богошшс ири- 

влачи на се очи свакога иутппка који крај ње про1>е.
Остатци рушсвипе богомољишта у ЈЗоговинв join 

показују силу и негдашњу величину дарства рим- 
ског, можда из на>старпјег му доба. Ја држим да 
етари Бог од Боговина и ;umae лоа и и«»д рушевина- 
ма његова негда краеног и славног дома (храма). 
Тога радн лијепо би учииио онај који би раскопао 
тс рушешше да потражн тога старог Бога ; можда 
би се око љега још што год нашло.

Од бившег храма у Боговипс join стоји јсдпл 
ћошак, 2—3 мстра виеок, и бршљаном сплетен п 
окићсн. Бршљан, та вјсчно зелспа лоза, баш као да 
је сама хтјела да брани п својим лишћем кити тај 
порушени остатак славне нрошлоети.

Да је то негдашња римска гра^свипа. она сама 
свједочи својим стилом римскога доба. А и пиемо сс 
једно римско нашло. У грађевшш храма фино је те- 
сани бпјсли мсрмср, који се у изобиљу налази у Хум, 
брдо под село Виипће, једаи сат да.гс од Боговппа.
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Прагови и довратници фино су углађени и шарама 
украшсни, а други су bhdio од боја љуцког ; ио нс- 
кима имаду неке Фигуре с главама. Тако со ието 
виђало на оним плочама што еу их однијели свљацн 
кад су 1883 градили (обновили) своју цркву у Мијо- 
кусовиће. ГТарох те цркве нашао је на једном прагу 
и и а 'г II и с л а т и и с к и кога није могао протума- 
чити. Вели да је било еамо 5— 6 ријечи, ама слова 
доста. Натпис је баталио, ама рече да га је  снимио 
на артији, али на жалоет незна хоће ли га бити еа- 
чу вао.

У колико је ухватпла та стара рушевина храма 
Боговине, све је силсо бршљан и нска гора. Гробља 
се нигдје око њега не налази. Становници поштују 
иве рушевиие као свстињу.

Боговине су па лијсвој обалм р. Зете, на самом 
главном иуту, пзмеђу ноља 13иша или Слапа (водо- 
нада) и Хаџина моста *) на Сушидп, ннже е. Шоба- 
juha)j У врло красиом положају, у једном долу иод 
гором Нстрића.

Како ми је rope рочеии свећеник Нсђељко Ми> 
хаиловић причао о поменутом натиису, нијесам ; до- 
бро занамтио како ми рече да је ирва ријеч била. 
Ако се срећом нађе натнис — знаћо сс. А ваљало 
би још тражити иатнпса у рушевини. Чудити ее јс 
каква је то сила била, која је иреко тако камените 
rope носила толике силке плоче мермера из Хума, 
куда сад једва кл.усе пролазити може. На ејеверној 
етрани близу Боговина налази се Д и г л> а н а. Код 
малог моета (камсног), на иушкомет од Боговине, a 
баш на иуту, јотн се нознају гомиле од старе ци- 
глане, спгурно је и он из римеког доба. Прошле годи- 
по сел.ади су ту нашли у земл>и цијелу пећ, и кажу 
да ту није печена ћерамида по Фина диглаи црУјсп, 
јер кажу да су неке комате дријепа читаве с паоди- 
ма аншли. Да је ту ирћ брду Влапшћу н село било 
у ирастаро доба, иознаје ес још и сада.

(Свршиће се).

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
Учена друштва.

(М а т п ц а С р н с к а  у II овом С а д у.) Књп- 
жевии одбор »Матиде Сриске«, држаоЈеевој саетанак 
дне 13. Јула о. г. На томе еастанку чатало се више 
радова, који су друштву отигли било за награду, би- 
ло да се штампају као чланцн у »Љетопис«.

— Ha расипсану паграду за трагедију подппоЈје 
Мита Подовић из Сомбора на ново своју неторијску 
трагедију »Цар Ј о в а н «  коју је са евши прерадио 
п преша сцјенама поправно. Издаје се на оцјеиу члано 
Biir.ia д-ру МиЛапу Саиићу н Јовапу Грчићу. — На 
])асш1сану награду за шаљнву вгру стпгла су ова три 
позорошна дјела : 1.) » По д в а ла « ,  комедпја у 5 чп- 
нова, са нјевањем, иаписао Мплован I). Глишић; 2.) 
•>Н а ј б о г а т и ј  и«, шаљива игра у 3 чдна с пјева- 
ifcew, нанпсао Стеван Ј. Јевтић,н 3.) » С в а к о м  с в о- 
је«,  комедија у 4  чипа, с пјеваљем, написао Драгутин 
Ј. Илпћ. Све три шаљиве игре издају се на оцјену: 
Сгевану В. ПонивпНу п Јовану Грчнћу. — На раепи- 
сану награду за ирпповијетку пз сриског живота иоднпо 
је др. Милан Савић своЈу иовећу прииовјетку с насло- 
вс-зч : »I* а з н н и у т е в и«. Издаје се на оцјеиу члано- 
вн.ча: Мнлану А. Јовановићу и Сави Петровићу. — 
Па раеписану награду за расправу нз српске књи-

*) Хаџин мост всле да ie градио нскп аџнја АјвазоввК иа 
HbruibI а, за душу.

жевностп стпгао је за »Љетопис« чланак Сгеве Мп.то- 
ванова под наслпвом : »Ф п з н к a у С р 6 а«. Шдајсг 
се на оцјену : Митв Петровићу н Андрији М. Maw- 
ћу. — Енолошка расирава Мите Петроанћа r »Cpir- 
ј е м с к о  в д и о «  ирвмасеза »Љетопис«- п одређује joj 
се нгграда од 85 Фор. — Сивс 1>ор1р\ Глибоњског под 
наеловом: »11 в ј е т a о п к о к о ш  к а« вздајеее на оцје- 
ну члану Апдрији М. Матпћу. — Синвша (псеудошш) 
иослао је за »Љетогшс«« своју студвју : »Д в а с н о р п л 
п II т а п» a с р ii с к е п о в ј е с н и ц е». (1. Гдје су жи- 
вјели Срби ирије него што се преселшне у данашље 
ирсдјеле на балканском полуострву? 2. Иоријекло н 
почетак владе Стевапа Њемање ?) ИздаЈе се иа оцје- 
пу члану Милану А. Јовановићу. — Чланак Андрије 
М. Матнћа: » С а д а ш њ о с т  u б у д у ћ н о с т  елек-  
т р и ц п т е т а «  (ириликом електрнчне изложбе у Бечу
1883. године) вздаје ее на оцјепу проФесору Мита 
Пегровићу у Сомбору. — Cone М. Сомеона Кончара, 
учитеља у Јошану, с пасловом : »Ј о в а и X a ј а р п х 
II е е т а л о ц и« пздаје се на оцјену Аркадијп Варвћааи* 
ну. — Прочита се оцјена члана Аидрије М. Матића на 
расправу 13. Владисављевића Каћанског иод наеловом 
“Quis esfc victor‘?uOnjeH>iiBa4 предлаже,да се та расарава 
награди и у »Љетоппсу« штампа. Нријсдлог се но 
пршиа, пошто јо то расправа за докгорат (dissertatio 
inauguralis), која је по свој прплвци већ штамиана иа 
њемачком Језпку. Оцјењивачу одређује се 8 Фор., за 
читање u оцјену. — Крнгока Андрије М. Матића па 
књпгу: »А л г е б а р е к a а н а л и з а« од Дим. Ме- 
iiiiiha ирима се за »Љетоппс« п иаграђује еа 5 ч»ор. 
Прнјевод чланка Артура Џ. Евапса: « З о ж и ћ  п 
с т а р о п о к л о н п ш т в о у Ц р н о ј Г о р и « од 
Нисоле С. Јовановића не прнма се за »Љотоппс«. — 
Марка НпколиИа агронома из Разграда члапак : «Ж н- 
гнп метил><« (Anisoplia austriaca) издајс ее иа оцје- 
ну агропому Алскеандру Миоковпћу. — « Пј ес ше»  
(12 на броју) Станка Видића издају се на оцјеиу чла- 
НУ Д РУ Мнлану Саввћу. — Милан А Јовановић иод- 
поеп за «Љетопис» народну ирпповијетку : «Д и ј е т с 
и ж д р ii ј еб  е>>, коју јс у Срнјему прибиљежио. 
Нрима се, a М. А. Јовановпћу одређујс се 5 Фор. за 
ту ириповијетку. — Светислав М. Стојаповић агроно- 
но1ч из Биограда иоелао је свој поиуларпо написани 
спис : «0 с п о в u р а ц н о н а л н о г  з е м љ о д ј е л- 
ста» ,  са жељо.ч, да се штамиа илп у “Љзтоипсу-* 
или у засебноЈ кн.ижоци. Издаје се на oiyeiiy агроно- 
му Александру Миоковићу. — Г>орђе II. Рокппћ, пп- 
томац Јоваковићеве закладе и слушалац технике у 
Прагу, шаље своју питомачку расираву нод насловоа! : 
«И з н а у к е о е л е к т р  изшу»,  с молбом, да се та 
расправа шташпа и у »Љетоппеу«, ако што врнједп. 
Издаје се на оцјену Мити Иетровићу. — Критнка 
Д-ра Милана Савића на књигу: « Ж у б о р п  н в и-
х о р ii», iijecoie Мнлорада II. Шапчанина, прпма се 
за «Љетоппс» и награђује са 10 Фор. - - Тако исто 
пршча се за «Љетопис» крнтика Д-ра Милана Савића 
на књигу : «11 ј е с м е Д р а г у т и н a Ј. II л и ћа», и 
награђуЈе са о Фор. — Првма се за «Љетошн-» крп- 
тика М. Баиа на ове сиисе Јовапа Рнстпћа : 1.) С р- 
б и ја и ii о р т а п о с л н ј е б о м б а р д а љ а Б и о- 
r р а д a 1862— 1867 ; п 2.) С р 0 п п с р п с к и н о- 
к р е т  у У г а р с к о ј  1848— 3849.

II G II Р A В К А.
У прошлом броју „Црногорке“ на страни 112 

ред 10 етоји : agente callescimus Шо, а треба да је : 
a g i t a n t e calescimns illo, којо ce obiim исиравља.

Ц о т и љ е ,  y штамиарији Ч 1таонице Дотии.скс.


