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Претплата из Црне Го 
ре и сва писма шал>у с> 
самом уреднику.

Иретплата из Србије у- 
пућујс се Велимиру Вало- 
жиЕу у Виоград, а из дру- 
гпјех крајева иод адресом 
Р. Hamadanovil Cattaro- 
(за „Црногоркуи;.

Нрстплату примају сви 
наши књнжари и нови- 
нарске експедиције. Не- 
Франкџрана писма не при- 
мају се.
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Косово и Марко.
Снјев у двадесет и четири даворијс од Стевана Л. Ивановића.

МЈЕСТО ПРЈЗДГОВОРА.
(Свршетак).

У тој жељи пасо 
Исахле и кљасте 
Примају гробови,
И нараштај нови 
Сваки у њој расте.
На ире и ја но ћу 
Сић’ у хладнОг гроба, 
Испричати хоћу 
Њешто из тог доЗа :

Дрин планнно љуби. 
Вардар дбље равно : 
Дрин сво к југу јури, 
А Вардар се жури 
У источно страно :
У сред хладиог гроба 
На дно морског зјала 
Најпослије оба 
Тешка судба ваља.

Тако р’јеке теку 
С неиамћеног вакта,
А међ’ н»има стара 
Планина се Шара 
За облаке вата — 
Силна, страховита,
Да увати страва, 
Горда, виловита,
Ка’ дар величава!

Са погледом гордим 
Она јо грлила 
Од Дунава, цара,
IIа до Хилендара 
Српска гљезда мида: 
Сриске граде броја, 
Српску снагу мјери 
И — планина стоја 
У нади, у вјери.

А око iLC свуђе,
Од мора до мора,
Хат српски лећаше, 
Мач сриски звенћаше, 
Српска с’ вјаху хора 
И јунаци срнскн 
У далеке страно

Дизаху се дрски,
Да тражо мегдане.

Калппк-псрје гордо 
У вјетру им вјаше ;
У сребро, у злато, 
Оружје богато 
С љих ка’ оунде сјаше; 
Трагом јуначииа 
Вјек им крвда илппс — 
Пут казујућ свима 
Куда Србин мпно ! —

И планина блиета 
Од чуднога ејаја, 
Гледајући силу 
II Срба гомилу 
Ка’ огњених змаја ;
Па пут Цариграда 
Гордо погледаше,
А Грцима иада 
Дрхташе, бљеђаше.

Нод Шаром ев дила — 
По пижо Косова 
На бистрој Вистрици, 
Дарскојзи столици 
Постојбина нова,
Те еа чудном моћу 
Сја она и влада,
Иред ilom мр*сну злошћу 
Бљееак Цариграда.

To Призрен бијаше, 
Свих градова глава —
У српском кољену 
Малу и голему 
Оп дика и слава.
Па би божја вод>а 
Те стаја у љему 
Нрестол, богомоља. 
Сриском роду свему.

Ка’ камења драгог 
Сто боја сијући,
Када заиграју 
Сјај у чудном сјају
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Дивно сливајући —
Тако он сјељаше 
Смртном чојку око,
А Визант ијењаше 
У гњеву дубоко!

На престолу сјеђе 
Душан силовити —
Чудап јунак бојни!
А око њ’ безбројни 
Србљи халовити,
Сви на миг готови 
Да с’ у смрт ионесу 
И да свијот ови 
На сабље разнесу.

Од источних па до 
Занадних илемена,
С сјевера до југа 
Тад сво вата туга 
Од сриског имена ;
0, оц сриског рода
Дрхтаху народи ........
Ој, прошасто доба 
Ходи натраг, ходи !

Но би божја воља:
Цара небо узе —
Ои Србе остави 
И у црио зави 
И обли у сузе.
С царем срећа мииу 
Као слатки санак 
И српски род шиву 
Брзо видовданак.

Дар умрије, ал’ све 
Јунак оста иусти 
И борац охоли,
Што главу не воли 
Пред другим да сиушти ; 
Државу на ђорде 
Опи раздјелише 
Војеводе гордо 
Србију здробнше !

И борбе су д)ге 
Тада настуниле :
Кољу се војводе,
А Грк у иоходе 
Њима Турке шиље . . . . 
Марице со воде 
Багре људеком крвљу 
И заман војводо 
Очајнички хрвл>у.

Сјен Уроша у крв 
Лавд.а с’ Вукашину :
Оп посрће, бљеди,
A то злотвор гледи 
И — мач крозањ рииу! 
Он умирућ ваии:
„Урош Ј виђеније“ ! . . . . 
Осветник крилати 
Над бојиштем с’ вије ! . .

Оист вр’јеме пође — 
Дани нусти б’јели ! —

А Турчин све јачо 
Оштри пусте маче,
Да царство под’јели ; 
Већ Галииољ кала 
С Једрепом им сдужи, 
Ето, Грци, хвала 
Ко с нсвјером дружн !

II сукоб жестоки 
Већ о концу виси :
У ваздух се носе 
II св’јетом нроносе 
Од крви мирпси ; 
Затајеним дахом 
Свијет чека плашно, 
Да Турчин са Србом 
Почне клање страшно

Иза тога брзо 
Дошло је Косово 
II тамо проиало 
Све нјго се назвало 
Било Србиново ;
Тамо царство, круна, 
Слава и држава —
Све србаљско туна 
Нет вјекова спава!

И хоћел’ се игда 
Оно нробудити?
Г>ог ћо један знати 
И он можда дати 
Те he добро бл ги ! — 
Ал’ су оиет тешке 
Иастале ирнлике,
А око витешке 
Зампн тражи слике!

По ерпскоме небу 
Облаци се еури 
Громогласно муте 
И злокобпо слуте 
Паиокоњој ури !
Па се свака длака 
На глави најежи,
А самртна мрак& 
Нрод очима лежи :

Кад гледам с ужасом 
Све облаке нове 
Ђе се дижу, туште ; 
Кад чекам да пуште 
Муње и громове !
ЈТа у страху око 
У све етране пружим 
Ал’ пушт’те, дубого 
Људи да иротужим !

Чега тражим нема, 
Ове се иеконало: 
Једно премудрује 
А друго лудује 
гГреће се иродало.
А свуЈ) рада доета 
Доста љутих рана — 
Небила им нроста 
Материна рана!
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Али зашто, зашто,
Трошим пусто зборо ? !
Зар слијепи знаде 
Како душу сладе 
Зраци, иоља, rope ?
Ил’ зар глухи чујо 
Урнебес содомски,
Кад гром иотрссујо 
Нростор васијоиски ?

Или ]о кад било 
Ил’ ће зар кад битет, 
Србина убога 
Да ho игда слога 
Братска озарпти ?
0, владико свети,
Т в о ј о ми се иушо 
Вјечно no иамети :
„II р о к л е т е и м душе“ !

Моро чујте људи,
Нијо — нек зна свако — 
Душанову круну,
Дчвну, баја пуну,
Тако доби г’ лако!
За љу јунак треба 
Надземнм, могући,
Дух до сјајног нсба 
Гордо допирући;

Који се тек носи 
.Тедном мишљу светом : 
Ил’ круну на главу,
Ил’ главу у траву 
Нод душманеком петом; 
Ком никакве жуди 
Неби смјело јошто 
ГГунит’ моћне груди 
До србаљске иоште!

Том би српска глава 
И млада и стара 
Свака заваиила:
„Дуго срећва била 
11а новога цараЈ !
Он би кумир био 
Свом јађаном роду 
Да! био би мио 
Богу и народу !

У неравном боју 
Ако би иоилуза’,
И главу сложио — 
Орбин би га слио 
У океаи суза. . . .
Срб би плака’, ллака’,
Ал’ и кроз нлач пјева 
Тог’ свогајунака,
Док сунце огр’јева.

0 ПЈЕСНИШТВУ НАШИЈЕХ ДАНА.
(Наставак.)

Ко xohe да дозна како постају елске на - 
родне лјгсме, нека до1,е у Црну Гору. He трс- 
ба му да нроучава дугачке расираве великих 
паучењака који су се тнм питањем бавили, — 
овдје у Црној Гори нашао бп сваки дан при- 
лике, да чује својим ушима како ностају епске 
јудачке нјесме. У Црној Гори још је епско 
ијесннштпо у свом двијету ; дакле, нрема оно- 
ме што смо напријед павели, можемо казати, 
да смо вш народ млад, да је код дас тек заби- 
јељела рујиа зора културе, да смо тек у иеле- 
нама цивилизације, да нам проевјета још имјс 
пзбила пз рука гусле и утисла перо и мастио- 
ницу, да нпјесмо иодпјељени на образоваие и 
пеобразоване, па више н пиже сталеже, да нам 
ioiu жпви у срцима непомућена вјера и младић- 
ска Фанаазија и т. д. А тако и јест.

Кад нрема овоме узмемо на око цјелпну 
иашега народа, опда ћемо видјети, да су му 
њеке гране претуриле младачко доба, те више 
народни дух и не рађа на тмјем гранама нло- 
лом, који ее зове епско народио ијесништво. 
Култура је са свијем истиела народно нјеснп- 
штво из Војводпне и Хрватске. Једва ће се 
тамо још којн гуслар nahn око манастира, кад 
еу елаве манастнрске, иа и тај прежива старе 
јуначке ијееме, из етаријех времена, нонајвнше

о Краљевићу Марку. Тако нсто бјеже гусле и 
пз Србије, од како се тамо почео тражити 
„галофјанкл и унтерциги. Нпсак жељезкице, a 
нарочито пвсак оне политике, која се оинре 
духу народном, још he вшпе растјерати оно 
мало гуслара, те се данас налазе у Србији, a 
с љима he ирестати и народно пјеспнштво. У 
Боспн н Херцеговини има народвога пјеени- 
штва н данас још, нарочито у Херцсгошнш ко- 
ја је близу Црне Горе, али ће опо и тамо из- 
лпљати, п Beli лиња под уиливом туђипске и»- 
вазије, која собом уноси еве елементе за рас- 
гројство народнога духа.

Од дијелога Српства остала је једина Цр- 
да Гора, у којој још важе оне владичине ри- 
јечд :

А да за спу вгру бсз гусала 
Ја ти нс бих иару турску дао ;
Т»с со гуслс у кућу не чују,
Ту јс мртва и кућа и људи.

Од дијелога Сриства данас је једпна Цриа 
Гора, у којој ее још поштују гуеле, у којој 
јод1 двјета народно пјесппштво.

У том појаву лежд трагични момепат суд- 
бине срискога дарода. Трагичност де лежд у 
томе, што гусле бјеже иедред културе; у томе 
не би било ндкакве штете. Алп с гуслама за- 
једно лпља д нптегрдтет нашега пародпога ду- 
ха и све што с тпм у свезд стоји : лдља ју- 
даштво д чврстина народнога карактера. Гусле
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су одржале побједу на Вучјем Долу п Фунди- 
ни ; „шлофјанкл и увтсрциги *) страдао је на 
Ђунису. С гуслама заједно бјежи исиред кул- 
туре н слобода и иезаписност српска, на јао 
нама II будућностп пашој, ако се слобода и не- 
зависност, јупаштво и npernyhe ограничи само 
иа ово мало „ђеце красне, убојите и ужасне!“

Далеко бн нас одвело од предмета који 
лежп иред иама, кад бисмо хтјели ову тему да- 
л>е испредати. To ћсмо учинити другом прили- 
ком, а сад да се врнемо к ствари.

Еиско народно пјесништво још цвјета у 
Црној Гори. На овај начин, к о што данас по- 
стају јуначке пјесме у Црној Гори, мора да 
су постале и свс осталс name народне ијесме, 
на тако су бсз сумље иостале и оне дивне пјс- 
сме, које данас читамо у Омировој Илијади и 
Одисеји. Најновпјн бојсви, из потоњега рата 
црногорско-турскога, пјевају се данас уз гусле 
свугдје по Црној Гори. Пјева их сваки на сво 
јем дому. По iniari пма глаеовитих гуслара који 
су одвојили од осталијех не само грлом и гуђе- 
њем, него п самом комиозицијом лјееама. Они 
су ио пмену добро иознати у нашој земљи. Сва- 
ко братство, свако племе има но њеког одлич- 
иог гуслара. А има их оиет који су у цијелој 
земљи нознати као најбољи гуслари, који — 
као што вели Одпеије — „имају од Бога љеко- 
га благог, те умију пјевати дивно.“ Нјссме те 
их ови ијевају, нрежпвјеће све остале и ирцје* 
ini lie иотомству у вашљедство, те ће се пјева- 
ти и онда када се већ буде заборавило ко је 
ову нли опу пјесму саставио, исто као што се 
даиае не зпа за наше старе јуначке ијесме на- 
родне, ко их је саставпо.

Могло би се овдје запитати : не би ли из 
тијсх народних ијесама о потоњем рату могао 
ностати велики пародни еп? Материјала би било 
довољно ; слпке п прилике за еи све су ту : 
ту је једно велико дјело народно, борба за 
ослобођење и уједпњење Српства, у којем је 
дијјли народ учествовао ; ту су евакојаке ени- 
зоде са јаком епском садржином као : опсада

*) Међу оглаеима биоградских листова наћи ће* 
те еваки даи, гдје трговци нуде публиии „шлоФЈаикле 
и уитерциге“, — знак јо дакле да се тамо мпого тражо 
и добро пролазе ти символи мушког мекуштва. Кад 
год видим тај оглас у биоградским листовимп, одмах 
ми се смучи ! би иаиш читаоци из Црно 1\>ро 
разумјели ппм ј *. т<> „шлофјанкл и унтерциг“, казаће- 
мо им, да је „шлч)фјпнкли неки нршњак од Фланеле, 
који мекуипш л.уди носе на себи поврх кошул,е или 
иеиод њс и кад enauaiy, дакле испод иерпна и јор- 
гана; а гунт.ерциги — то су гаћв од Фланеле, које 
мекушни људи носе no ериједи између горњих и до- 
њих гаћа, дакле имају на себн три тавана гаћа! 
Нредставите сад сеии Дзчнаиоие и КраљевићаМарка 
лптомке у „шлофјанклу и уптерцигуи, — па иоми- 
слпто на будућност срнску!

Никшића (љеко је и пазвао већ ову онсаду тро- 
јанским ратом), пријелаз преко Сутормаиа, ои- 
сада Бара, класични бојеви на води окоЛесен- 
дре и Врањине н т. д. Дакле : камо еи ?

Јест, ал’ камо пјесник ?
Из самијех пародних пјесама, те се ијева- 

ју о тим бојевима, ие ће никад постати велики 
народни еп, јер свакп гуслар, као оно етари 
јелински рапсоди. пјева башка по једну пјесму 
којом се оипјева један евршени догађај или 
једно дјело јуначко, а није у стању да те пје- 
сме доведе у свезу једпу с другом, да створи 
једну органску хармоничпу цјелшту, која би 
представљала правм .једноставии народни ен, 
као што ни јелински рансоди иијесу били у 
стању да из својих ијесама сложе Илнјаду и 
Одисеју, док пе дођс Омир,

Гдје јс паш Омир ?
Фра. Грга лијено је сијевао „Осветпнке.“ 

Иаш пријатељ Симо Поповпћ краено је опје- 
вао „Освојење HiiKiuiilia.“ Али пи једно ни 
друго није велмки иародни.еи, до којега не ћемо 
мotн ни доћи, јер пе само што вам Фали Омир 
него нам Фалп и оно без чега пи Омпр ие бн 
могао саставити Илијадв и Одисеје. Казали смо 
напријед, шта је то, што иам Фали. А додаћемо 
овдје још и то, да у епском пјесништву умјст- 
нички ироизводи никада не могу стићи народие, 
као што ћемо мало ииже видјети на примјери- 
ма из паше и стране књижевности.

Карактеристично је још и то, да у Црној 
Гори у пјесништву народном превлађује скоро 
искључиво епски карактер. У з  гусле се не пје- 
вају овдје друге пјесме него јуначке’ а ове су, 
разумпје се, све енскога карактера. Лирских 
нјесама народиих екоро и нема у Црној Гори, 
а што лма, то је унееено са странс.

Овај нојав потпуно одговара теорнји о 
исторнјеком развитку ијесииштва у свијех на- 
рода. tlajnpiije н стаје епско ијесииштво и оно 
влада скоро искључиво за младости народа. Тек 
доцннје, иза љега, долази лиреко ијесништво. 
Ирнјелаз од епскога пјесништва к лирском чи- 
не елегије.

Тако се развијало ијеспиштво класичпо у 
грчком народу.

Исто тако бива н у нас. Еиско пјесниш- 
тво нревла!)ује скоро иекључиво, али нријелаз 
к лирском пјеспиштву већ се онажа у нашим 
црмогорским тужбалидама. Ту се већ ocjelia 
чиста лирска жица, иремда п оиа још етоји ве- 
зана за епско градиво. У тужбалицама одЈекује 
бол срца за изгубљеним јунаком — не за му- 
жем, за драгим н т. д, него за јупаком , соколом, 
виреном главом, крилом крајипи и т. д. Ово је 
веома значајно, јер тује корпјен, из којсга нн- 
чс ова врста иаше народне лирике.
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Ове народне елегије наше дивне су и евје- 
доче о ванредном нјесничком таленту нашега 
народа. Концепције ијесничке у овим цјесмама 
народним тако су величанствепе, да им се дн- 
вити мора п највећп геније ијеспичкн. Кроз 
цпјелу пјесму чисто чујеш како јечи и нреди- 
ше бона душа : час цикне да се до неба чује, 
као да сн је уштинуо за најосјетљивији живац; 
час се опст утањн, притаји, изгуби, обамре нод 
теретом туге. Па ие тужи она сама, него тужи

и нлаче све око ље : п гора п шума и трава 
н звијезде и пебо и сунце јарко, ком је жао 
сиуштати своје зраке на „огљиште угашепо“. 
Цнјела природа оживн у тој пјесми, алп оживи 
тугом, болом, жалошћу: у дрио увијена спушта 
(мз иа „дворове љуто уске и тијеснеи, да про- 
лијева горке сузе. . .

Нп један народ на свмјету нема овакијех 
елегија у свом ппродпом пјесништву !

(Наставиће се.)

Ао среће у прољећс ! 
Ја се шота’ но стијеље : 
У долини пастир свира, 
Игра дрвље и камење : 

Тра ла ла! ра ла ла !

НЕМИЛОСНИ ПАСТИР.
(Гете.)

Он ме смами к љему доље,
Па ме цунну, ја не смета’,
Но му реко’ : свирај оиет !
А он свира и оиета :

Тра ла ла ! ра ла ла !

Отад више немам мира,
Ске ме мину у тај час ;
Тек што оне ијесме чујем 
Вазда онај стари глас :

Тра ла ла ! ра ла ла !
Фплнн Ј. Ковачевић.

ЊЕГОВЛЊЕ ДУХА У ТИЈЕЛУ.
(Наставак.)

Шта со збива у тијелу човјсчијем, кад се оно 
вјежба, то се најјасиије види, кад иосматрамо вЈеж- 
бањо мишића. Знамо, да вјежбањем мигаић расте. 
Сваки орган тјслесни, кад ради, иривлачи к себи ја 
чу струју крви, а тијем норасте и сама супстанци- 
ја органа, јер од крви се сво прави у тијелу. Сми- 
јел!о себи представити, да живо енсргије, које за 
вријеме рада органске ћелије у мпого вишој мјери 
оживљавају, и нослије рада остану донекле на ви- 
шој мјери, то су тмјем постало способне за градиво 
нове супстанцнје. Нознато је свијема из свакидаш- 
љег живота, како постененим вјежбањем расту ми- 
шики и ммшићиа снага. Ово врло важно нитаље ди- 
јететике најљепте со освјетл»ујо оном причом о 
Милону К р о т о н с к « м. „Мило је сваки дан упр- 
тио једно тело на рамена и иосио га довекле, па 
како је теле сваки дан расло и тежало, те је и Ми- 
лоиова снага морала расти, то је на пошљетку до 
тле дотјерао, да је пред лидем свију у Олимпији 
окупљсиих Грка читавог бика на рамена своја уир- 
тио и читаву једну дуж без икакве натегв носио“. *)

Разумије се да нјежбање има својс лриродне 
границе, па тако и с и»им скоичано растење органа. 
He he сваки дотјерати дотле да можс уиртити бика, 
м ако би могао теле понијети на раменима. Ту су за 
гваког повучене границе ирема ономе што је добио 
у нашл>едство од својијех родитеља и према оп- 
ипим законима евоје врсте. Тијем великим законима 
сви се морамо нокоравати, а они вам кал:у, да се у 
иама само оно развијати може, што је већ у самој

*) Ideler. Diatetik стр. 83.

клици дато. Преко тога ништа се вишо учипити пе 
може. A то опада и доводи са собом иостснено опа- 
дање животпијех енергија, чим је чел>адо постигло 
највиши степен индивидуалног развића и од себо 
издало силу у расплод своје врсте. Но у тпјем гра- 
ницама свако вјежбање органа доприноси раету њи- 
ховоме, и мепн се чинн, да не ћу иогријешити, ако 
кажем, да, на исти начин, најважнија материјална 
основа за одржаље здравља и нродужење живота ле- 
жи у расту и умножаваљу ћелија онијех органа иа- 
шега тијела, које емо ми назвали животнијема.

Међу животнијем оргапима можемо на д и с а љ е 
пајвшпе уиливати непосредно својом вољом. Затоје 
од велике важности за продужеље живота методично 
вјежбање у дпсању, нарочито за елабу чељад. На 
ово се још не обраћа ни најмања нажња, а толико 
је важно. Овамо спада благотворво дјејство гласнога 
читања, вјежбања у говору, а нарочито у нјсвању. 
До сад се држало, да се од тога вјежбања само иро« 
ширује грудни кош, a то је схватање са свијем не- 
потпуно, јер више вриједе мијене, које од тога дола- 
зе у унутрашњости нсго на иовршини. У осталом, 
они дијелови тијела елуже најбоље оживљавању жи* 
вотнијех органа н цијеле нервие системе, који су у 
стању, да све силе пајвише и најдуже надраже У 
том поглсду највише вриједи вјежбање мишића и 
оживљавање к<м:е.

Због тога, што мишићи састављају велику ма- 
су у тијелу човјечијем, они су у етању да новиее 
нромјсну материје, кад ее ставе у рад, а њихов 
рад много користи нервној системи пе само због то- 
га што и њу неиосредно увуче у вјежбање, ного joj 
користи и иосредио иа више начина, од којих су глав- 
ни ово :
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Прво, тјелесна су вјежбања највише кадра, да 
покрену на рад животне епергије које нам стоје на 
расположењу, докле су други органи у саразмјерном 
миру тс прикупљају своје силе. Велики мозак може 
ночивати и ново силе ирибирати, докле мишићи раде. 
Човјек може енергије својих органа вјежбати на 
нзмјснце, а тијем суистанцију њихову умножа- 
нати и своје здравље најсигурније одржавати. Оеим 
тога, што се на тај начин други органи а нарочито 
мозак растерете и одморе, вал>а још на ум узети. и 
множсњо крви, које се никојим другим органским 
грунама у толиком степепу не иостизава као муеку- 
латуром. Од масе органа зависи и маса крвп. Ми- 
шић, кад је у нослу, троши много суистандијв тс 
потиомаже глад и варење, а тиЈем се животу дају 
иови извори снаге. Но треба дал>е разлагати, да се 
тијем и другим органима јако помаже. И мозак, кад 
много ради (али не претјерано, тако да ослаби), ирн- 
бавља нову крв другим оргашша; али један иоглед 
на релативне масе иоказује нам, да су мишићи наро 
чито нодобни, да потномажу храњеље осталпјех рад- 
них средишта у човјечијем тијелу. Научењак, који 
своје слободво вријеме уиотријеби на дугачке пјс- 
шачке шетње ; дијете, којо слободно послије подне 
уиотршеби на игру и тјелесна вјежбања — они нс 
само што растерете свој мозак, но само што ожив- 
љавају тијем радњу коже, плућа, срцл, нс само мто 
нрпврсђују развитку грудл, миншћа и слободиога др- 
жања : него су се тијем иостарали и за бољо хра 
њеи.с циједога тијела, за нридаваље вшие снаге сва- 
ривању и нове еластичности мишљењу.

Овијем смо ноказали у главном најважнијо осно- 
ве умно дијететике, а сада нам још остаје, да из то- 
га штедемо закључења, како ћемо најбоље тијелом 
његовати дух, и то иочињући од дјетета.

Гијсч оиу ингдескога ијесника, коју је Љујис у 
свом животопиеу Гета истакао пред евоје дјело : Д н- 
ј е т о ј о о т а ц ч о в ј с к аи, ту ријеч и ми усвајамо 
нотпуно. Оиа има дубоко значење, које ни један нс- 
дасог ие би требао ннгда с ума да сметне. Да човје- 
чија снага с годинама расте до извјесног стспена, 
то је сваком познато ; међу тим, мпого је теже, иего 
пп о многи мисле, оиредјелити укупну иајвишу мје]>у 
снаге свијех оргаиа у разним годппама живота.

Кад сс нроеуди, да су дјеца у школско доба 
у стаљу, да се упуте у велики број разноврсних на-

ПРИЈАТЕЉ
(JlflL

Нека ти је дра 
Ал’ не мрзи ни з. 
Онај учи, н1то сс 
Овај други, што (

П о ш т е п ч о в ј е к.
Псторијска прича.

Кило је то нред вечс једног јесељег дава, Док- 
тор Томо Вергер, један од двојицс љекара, који су 
етановали у малој варошици. сгојао је крај нрозора̂  
задубљен у мрачне неке тешке мисли, и гледао јо 
па нут, на коме је вијор кружио опало жуто лишћо.

Јост, оп је гледао, али у стварп ништа нијс

ука, а при том да имају вољо и сиособности да ева- 
ку елободну минуту уиотријебе на тјелесно вјсжбање, 
онда ће сс видјети, да им се слаба д урашно с  т *) 
за сваку иоједипу радњу мора иршшсатн, али им со 
иризнати мора, да укупна сума учињеног рада љи~ 
ховог није мала. Узмимо као доказано, даукуинанај- 
виша мјера рада, ксју може да ностигне одрасли 
човјек, иревазилази мјеру свијех нређашњих доба 
живота, из тога још не излази, да би се та највиша 
мјера имала узети као опште мјерило за укуину су- 
му живијех сила у човјечијем организму.

Проучимо ли, у којем добу живота тијело чо- 
вјечије ноназује најјачи отпор иротив уплива који 
болест ироузрокују, наћи Lesio, да је то доба мла- 
дости, од седме на до нетнаесте године. У то доба, 
као што физиологија учи, занов тијела или обрт ма- 
терије у њему већи је но икад, па с тога јо и жи- 
вот ианредно бујан. У то доба мање се умиро но у 
ма које друго. Заразне болести, особито од десето 
до иетнаесте годипе, ријстке су и ласно се савла}>у- 
ју. Суха болест, у го доба, изузетак јо ; краете, 
које су некада таманиле 50 проц. међу одраслијема, 
ријетно су кад више од 3 проц. узимале међу чеља- 
ђу овога доба ; за вријемо колере слабо умире чс* 
љад овога доба ; скрлетина и тиф понајвише су ла- 
кс болести у том добу. — Но са развитком полним 
нестаје п бујности животнијех енсргија мз осталијех 
органа **) ; с тога јс главни задатак, да со сума 
свијех сила у том одсудном добу на што виши <*те- 
пен подигне. Но баш у том одсуднсм добу човјек 
је нредан школи ; за то ова и иоси велики терет 
одговорности на себи, па је иријеко нужно, да се 
надлежни кругови добро упозиају са основним зако* 
иима хигијене, шта више да ову сматрају као ирави 
темел> дијелога својега рада.

(СвршиКе се).

*) Д у р а ш н о с т зависи (осим од доброга хран сња) по 
свој прРлиди поглавито од к о л и ч и н е ћслнја иериферних 
органа и иервне системе, којс стоје на расположељу, да се 
утроше у рад. Она дакле етоји под уиливом вјежбан»а и ана- 
томског и Фнаполошког развитка органа.

**) ПроФесор А. Гетс (Guile) дошао је у новцјс доба, на 
теахељу упоредвих аиатомских и физиолошких студпја, до аа- 
кл.учеља, да у с ј е м е н у  л е ж и  гс л иц а с м р т и. Чудиова? 
тим начином доказује медидинска статистика, да у исто доба 
са развитком расплоднијех органа нестаје » отпории жнпотне 
снаге, као да се тијем иекако отпочине изумиран.е осталијсх 
ткива у тијелу.

И ЗЛОТВОР.
icp.~)

г пријатељ, 
lOTBOpa ; 
можс, 
в мора.

Иппац од Ропиил.

видпо : on јс ocjcfeao само, пе дајући у томе ссбц 
тачног рачунп, да јс тужни јесењи изглед са иожу* 
ћелијем увелијем лишћем, иокривено облацима небо, 
сиваста магла — једном ријсчи свс сличио било 
соиственом љеговом душевиом стању. Околни изглед 
био јв најбол,а слика љеговог тужног стања.

Са тешкијсм уздахом доктор се одмачс од иро- 
зора. Али оно, што јс он видио у соби, нијо га мо* 
гло развеселити. Готово иразиа спромашиа соба без
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икаквијех ријечи казивала је о великој невољк и 
бризи.

И тапедарија на зпдбвима, и завјесе на ирозо- 
рима, и иокривачи на намјештају, и све друго било 
је некад лијеио и згодно, али всћ тако давно, да се 
јс тога јадни доктор сјећао као кроза сан.

Тек мало по мало у кућу со љегову иочела 
увлачити сиромаштипа, и није одједиом она скршила 
његову снагу и иоткоиала му енергију, али је тим 
јаче сада овладала љиме.

Томо Бсргер, блијед, мршав човјек, у поста* 
ром одијелу, сједе иа столицу и стадо иремишљати 
о свом положају. Он није то чпн ;о ирви иут, али 
пикад му се положај његов нијо учпнио тако тежак 
и јадан, као овог иута.

Томо је Бергер био савршено поштен човјск, 
u тај дар до сад му је доносио само штету. Још 
као младић он је дознао, како се мало цијени пра- 
вичност. За своје васиитање ои је добио средства 
од своје богате тетке, Јуце Бергер, која није била 
удата. Она је намјеравала, да Томо постане ваљан 
јуриета, али је он више тежио медицшш. Да сс он 
мало иромислио, учивио би на вољу својој тетки, 
тијем би задобио њу за со и био би сигуран, да he 
тек ои наељедити њено богаство, али је радији био 
казатн јој отворено, да он не he бити јуриста, да 
то занимаљо ои не држи за ваљано, и ако је знао 
врло добро, да госнођа Бергер не воли докторе, те 
но пушта ни једног иреко ирага у своју кућу.

— Ти си глун, Томо ! рече му она лаконично ; 
савршеио глуп ! Бог нек ти помогне !

И од то доба Томо Бергер морао се уздати у 
со и рачунати само на иомоћ Божију, јер послијо 
онијех зиачајнијех ријечи тетка му је затворила сво- 
ја врата и, што је још грђе, своју кесу.

Борећи се са невољом Томо Бе}>гер иостаде 
доктор. To нијо био лак носао, али свакако он га 
је довршио. Да лп јо то улило ноштоваље према 
љему госпође Бергер, лли је она осјећада љубав 
према „неблагодарном уиорном глупаку“, како му 
драго, елем једног лијсиог дана, новоиеиечснн „до- 
ктор“ Бергер доби радосну вијест, да јо тетка на- 
мјериа великодупшо оиростити му.

Али радост иоводом те неочекиване новости 
није дуго трајала, јер млади доктор нашао је, да је 
одкећ иревелика цијена, коју јс он морао пллтити 
за примирењо : ом се морао оженити са синовицом 
евојо тетке, коју јо она примила у евоју кућу.

Шта се крило за овијем пројектом — јасно је 
било. Агата Гаљдср и Томо Бергер морали су заба- 
вљатп тетку у иосљедље године њеног живота, а за 
тим пасљедити њено имаље.

Сваки други, само не Томо Бергер, бдагосиљао 
би небо ; јер је тетка била врло богата, а уз то 
болесна, а њена синовица љепушкаста и снмпатична.

Бергер није се, шга више, старао iiahn бар 
какав зтодан разлог, за што одбија нонуду, негоје 
пазао истину. Још будући студентом он се вјсрио 
са једном ђевојчицом, која јс имала имања толико, 
колико и он, т. ј. готово ништа, те је сад држао за 
иајеветију своју дужност, колико јо могуће ирије 
изврпнпл своје вјенчаље и вјенчати се са снојом 
младом вјсреннцом. Он нкје познавао Агате, али иек 
је она ллјсиа нао анђоо, а добра и богата као Феја, 
он ие би ни помислио погазити једном задату ријеч.

КЈ|Д је он то објаснио тетки, ова је неколико 
сскунда hyTehii на њ гледала.

— Томо ! рсчо она, — поставши љекар, ти сп

већ учпо лудорију ! Сад ти нс оетаје, но натничкн 
живот и нросјачка торба !

Тако су онп и то питање ријешили.
11 заиста Томо Бергер екорим иза тога узе 

евоју лијеиу Катицу и настаии ее у варошици, сче- 
Kyjyhu еваки чае иацијептс, којијех је било врло ма- 
ло, јер је доктор у очима свију имао двије врло 
зпачајне мане : био је ожењен и — сувише иоштен ! 
Неирактичан л.скар, уел»ед своје особите наравм, 
носгупао је савршено отворено еа својитсм иацијен- 
тпма, што се није могло допадати онијем, које је on 
лпјечио, а нарочито госно̂ ама.

lie гледајући иа то нословп су му ишли доста 
добро, док је он био једпии доктор у вароши. Али 
кад дође суиарник, који не самода није био ожељен, 
него уз to II ириличпо имућан. а што је пајглавније : 
човјек вессо, окретан и млад, дочим је јадни Бергер 
училио утисак, као да је љсму најпотребнији љекар 
и љекарска помоћ, — еви озбиљни болеспи и уобра- 
жено*болесни у варошици и околшш нојурише нова- 
ку, а доктору Бергеру остадоше само они, који му 
не могаху илаћати, или којп не iuhaxy.

Међутим иородица му сс повећала са троје 
е̂чице, два ђетића и једна ђевојчица, које је требало 

храниги и васпитавати, u брлга о њмча нијо једаниут 
била узрок љеговом несиавапу цијелу noh. Особито 
мала Јуца много му је бриге задавала ; то је било 
в])ло слабуљаво дијете, те се чинило, као да муиије 
суђено д.уго живјети.

А Катица, љегова лијепа Катица, која бјеше 
ирије онако лијепа и живахна, гата је е њом бнло ? 
Ирије јој је глас био љежан, очице су се сјајиле, ха- 
ллше су јој биле лијепе и искићене, а кад се она 
емијешила, на обрашчићима њввијем виђеле су се 
јамице. Сад су на њој хаљинс постаре, глас јој више 
пута звучи непријатно, хранаво, очи су јој кзгубиле 
сјајиоћу и некако еу упалс, а иређашње јамицо на 
обрашчићшиа претвориле су се у мале Cope. Tyre и 
нелрестане бриго учинили су јој, да остари нрнје 
времена.

Сједећи на столици, Бергер јо чуо, кано су 
дошли из школе два љегова синчића; сваки еу ее 
пут они враћали са добрим аиетитом ; и као обичио 
1,еца, која се рђаво хране. вазда еу били гладни. Ои 
јо чуо, како ее његова жена срди, н свакн час јо 
очекивао, кад ho она банути и заискати „мало но- 
ваца“. Новци, новци — етрашне ли еу то ријечи, 
кад их ко нома, а сад их ба и у доктора није било, 
иа ни пребјене наре! Јуче је он еве, што је имао, 
дао жени.

Нејасне љеке миелп о зајму и кредиту иролетишс му 
кроз уморену његову главу ; али еу се one изгубиде исто 
1 ако брзо, као што су ее и појавиле. Да зајми — он V 
А у кога ? Је ли био макар један човјек у вароши, 
који не зна како је доктор Бергер сиромашан, и ка- 
ко ои мало се може ноуздати у Оудућност V .

Доктор тихо зајсча и локри очи мршапом ру- 
ком. Колико је пута он намјеравао iiohtt одатло у 
друго мјесто п тамо нотражити боље cpehe. Правпо 
је планове, остазљао их је и оиет ее заузимао ира- 
вити друге.

Био је еамо један јсдинн начин, да доктор иза- 
ђе пз тог ужасиог ноложаја, али се тај иачии чинио 
доктору најмање Moryh. Тстка му јо жнвјела ту Олн* 
зу ; она би му могла иомоћи, али није шћела то учи- 
нити, a on imje liiheo да joj ce мољака. Кад му је 
она ирви, а у исто вријеме и посл,едњи пут одревла 
noMoh. као иросјаку, он се јс зарскао, да псће вишо
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лрекорачити њезин праг дотле, док не он од љо ae
ro она од њега имабудне потребу.

А да се то никад не ће догодити, о томе је оп 
био више него увјерен. И зашто да буде такав гглу- 
пак“ ? Тетка Јуца никад му не ће опростити, што је 
он постунио иротиву њезине воље.

II тако је он свами час очекивао, кад ће ље- 
гова жена, која се никад није честито најела, само 
да што више буде за њ u љегову ђецу, банути и 
заискати новаца, да куии љеба. Сваки час он ее бо- 
јао чути звук звонцета, који му је западао у ду- 
бљинудуше и чинило му се, као грактање црног га- 
врана. Дан и ноћ иривиђала му се угојена Фигура 
пивара, који је прије био најбољи његов друг, а сад 
је иостао немилостиви кредитор. Он ће исто тако 
захтјевати новаца, као и жена његова, као и каса- 
иин, и иекар, бакалин, који су му давали на вереси- 
ЈУ> уздајући се у теткино насљедство.

Тад јекну доктор на вас глас. Али гле, сав се 
охлади — новукоше за звонце.

Хладан зној изби на челу злосретног доктора. 
Њему се учинило као вјечност оно веколико трену- 
така, док су се отворила епољашња врата и ул.егао 
њеко к њему у собу. На вратима он угледа не угоје- 
ну Фигуру иивара, него блиједо, мршаво лиде своје 
жене, а за њнм неиознатог госнодина.

Ама јелиистина, да је дошао, да га тражи иа 
цијент, и уз то пацојент који илаћа ? . .

Доктор је нашао у себи још толико снаге, да се 
подигно еа столице и да упита, шта желе; али он 
још ни уиитао није, кад чу објашљеље те заго- 
нетке од своје жене, која му је нервозно хитећи са- 
онштила, да јв тетка Јуца Јако болесна, те моли да 
час прнје пође к њој.

Ту је новост доктор саслушао као у сну. Он со 
иеколико освијестио, кад је већ сједио са иослаником 
у колима теткиним, која су била остављена у су- 
сједиој гостионици, да се коњи мало одморе. Коњи 
еу били врло добри и за кратко вријеме они проју 
рише неколико миља, и доктор је са чудноватнм 
осјећањем улазио опет у стару, дивно расположепу 
кућу тетке Јуце. Кад је доктор уљегао у велико 
нредсобље, на сусрет му изиђе нека госпођа, чије 
иаметне, добре очи зауставишо со на љему. Но свој 
прилиди она је чула долазак кола, или, може бити, 
очекикала их је.

— Ја сам Агата Гаљдер, рече она, пружајући 
доктору руку. Тетица је врло болесна, страх ме је 
за њу, у осталом ви ћете и сами то виђетн.

Говорећи то, она га знаком позва, да иде за 
њом и доводе га у ирвн спрат, уједну мрачну, велику 
собу.

Ту је доктор Бергер опет видио своју тетку, 
али већ на самртној постељи — то се није могло 
сакрити од вјештог ока докторова; мршава, блиједа 
она је лежала ту на бнјелијем јастуцима са neuo- 
мично унртим иогледом.

He гледајући на то, она је тај исти час спазила 
да је доктор дошао ; слух joj се сачувао врло добро.

— Томо Бергере! почо она, изражавајући се 
чудновато, као гођ и ирије. Бог је друкчије шћео, 
него ја! Ти си овђе, и то сам те ја нозвала!

(Наставиће се).

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
Учепа друштва.

(У ч е н о д р у ш т в о С р II с к о у Б и о г р a - 
ду.) Одбор за науке историјеке и државне овога 
друштва имао је састанак 1. Октобра ов. г., на ко- 
јем су ови предмети расправљени :

Г. Јован Ристић чита своју расправу : „Спо- 
љашљи одношаји Србије, II. Србија u кримска војна 
(1852—56).

Раснрааа је саслушана с пажњом и прима се 
као чланак за Гласник. Писац но тражи хонорара, 
него извјестан број отиечатака (500 комада), које 
се унућује управи, као за то власној, на одо* 
брење. —

Архим. Дучић и II. СреКковић иодносе нзвје- 
штај о другом нрилогу „Материјала за историју Црие 
Горе,“ од М. Драговића, у коме се каже да еу сви 
ти преписи врло вредни као грађа за новију исто- 
рију Црне Горе, иа их ирепоручују да се ириме и 
штампају у Гласиику, међу различном научном гра- 
ђом, а приложнику да се дг! на]рада каква се обич- 
но даје за истраживање и исписивање грађе. Орн- 
гинално Али-нашино писмо да се чува у архиви, а иет 
врста његовом руком писаних да се Факсимилишу.

Усваја се. —
Трећи ирилог истих „материјалаи даје се на 

преглед и оцјену истој госиоди оцјенитељима, члано- 
вима Дучићу и Срећковићу. —

Читање извјештаја Гл. Гершића: 0 инокошти- 
ни, од Б. Богишића, и раснраве Јов. Авакумовића: 
енглеека, Француска и сриска порота, — одгађа се за 
други иут. —

Д-р II. Крстић предаје „Писма ГБ. Даничића 
из Загреба архимандриту Сави Јовшићу у Био- 
граду“.

Да се чувају у архиви друштвеној. —

Вијести из странијех литсратура.

— Фридриха К р а у с а књига „S a g е n u n (1 
М & r с h е n cl е r S U d s l a v e n u (Скаске и гатали- 
це јужнијсх Словена) преведена је на Француски је* 
зик. У октобарској нумери Францускога журнала „Ме- 
lusineu доноеи се реценсија о тој књизи, у којој је 
г. Краус много боље нрошао него у хрватском „Ви- 
јенцу“, гдје се недавно врло пеиовољно јавило о тој 
његовој књизи.

— Наше Шекспировце без сумње he много за- 
нимати нова једна студија о Шекснировом „X а м- 
ле т у “. To јо књига коју је издао један Нијемац у 
Лондону нод насловом : S h a k e s p e a r e a n d  Mon
t a i g n e :  an Endeavour to Explain the Tendency of 
„Н a m 1 e tu from Allusions in Contemporary AVorks. 
By Jakob Feis.u У тој књизи писац ce труди да до- 
каже, да јо у Хамлету Шексиир хтио да представи 
дволичну нарав Францускога списатеља Монтења.

— Белгијски застуиник у Србији, г. Боржгрев, 
издао је у Бриелу иа Француском језику књигу <•) 
ДаРУ Д у ш а н у и Б а л к а н с к о м II о л у о с т р- 
в У У XIV. вијеку поднасловом : „Е’ Empereur Etien
ne Douchan de Serbie et la P6ninsule Balkanique au 
XIV siecle par M. Emile de Borchgraveu. Књига co 
може добити y Брислу (Bruxelles, imprimerie Hayer, 
rue de Louvain 108).

Ц e т u il c, y штампаријц Читаонице Цетиљс e.


