
Излали снаког четвртка 
на цијслом габаку.

Стаје за Ирну Гору, Ау- 
етро-Угарску, Босну и Хер- 
цеговину:

годашн.е 4 Фир.
иа но год&кв . 2 „ 
ча четврт годиие 1 „

за Срвију и све лругс. земле 
аодишње 15 Франака 
ва по године 8 „'
на три мјссеца 4 „
у злату.

лист
ШЖШ05Т И ЛОШ.

Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Претплата из Црне Го- 
ре и сва писма шаљу се 
самом уреднику.

Иретпдата из Србпје у- 
иућује ое Велимиру Вало 
жиКу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресох 
Р. КатаЈапоујс Сакаго- 
(за ^Цриог^мјг^г,

Цретилату примају сва 
нашн књижари и нова- 
нарске експедиције. Не- 
фрннјкирааа ннсма не нри- 
мају се.

БРОЈ 12. Ц е т и њ е, 4. Априла 1885. ГОДИНА II.

УСКОК ЈАНКО.
} Приповијетиа из црногорског ;«ивота

II.
(Наставак).

Те године, Божић послао бјеше обилно 
уздарје за дарове прамљене: од парода. Чнм 
оп стиже на исбо, сдужптељп љегови просу- 
тие бијеле кате на земљу.

» „То бива угод, некад пред доласком а не- 
кад ио одлаеку љегову,“ —- рећићете.

Да, алп овај пут небеснпцнм не бп доета 
што чнетом, бпјелом плаштанпцом покрише тра- 

. гове стоппца Божпних но земљи, но засуше 
еве^ брда п долове, да не оста нигдје, —.ни у 
присоју ип у завјетрннп, голе земље, колико 
би длаиом покрио.

Уздарје, дакле, обилатије но другпјех го- 
дипа.'

А, чујте, рашта!
Божо је причао тајку, како су га разнп 

народп причскали. „Свуд је бпло гозбс п веее- 
љаи — казиваше Божо — „ама свуда.; алн 
иигдјс ме веседије ни свеерднпје ие ирихватпше 
као у српским зсмљама, а најсколи у ломпој 
Гори ‘Црној!“

То је Божо најнрпје рекао, а за тијем 
разведе па дуго, п потапко иснрича све.

Док је божје дијете говорпло, Отац му п 
евн псбссппцп ие сврнуше очпју с љега, иптп 
уха гдјс друго обрпуше; заборавише да су 
гтрозори небеспн отворспн остали.

„Немарн !“ — рече Господ прсстравље- 
ним небссипм сплама, које кад ногледашс па 
зСмљу то видјеше големе памете, номислише у 
себи : е зло је ! — „Не мари, нека снпјега н 
ако га је мпого ! Гдје је долиие јска, бпће рода 
доста, Јер сппјсг топлп п надаја хранимељку 
људп. А пустнћсмо од мора вртрове н сунцу 
ћемо паредпти да ранпје прргрпје, ва ће земља | 
окопнитн па врнјеме !”

„Оспм тога“ наставп Господ обратившп 
сс сину, — „ову ломну гору под пама. гдје ’

те лако вееело примаше, гдје људн, од вајкада 
ј крв лнју радн тебе, синко. љу ће овај снпјег. 
бар за љеко врнјеме, одбрапптн оА Чв^еНије^'Ј 
крвннка ; мирни ће битп ти мученПшКбајт^/
док се земља ае заодјене листом.................

Небо се разведри а сппјег се слсже.
8а мутљавим дапом настаде чпста ноћ.
Ваздух -утолИ, баш као да се смрзао међу ’

’ вишљом цибрчиом и љутом цичом што му се 
цоткупила.

Небескијем сводом шеташе иуп мјессц, -
■расппљући кроз-а тпшину своје блиједе 
зраке.

&ао дјечица кад умакну домаћем заиту и 
оку старијгрХ} па^е па осамн гдје разаоиу и маха 
дају своме иагопу за нокрет, тако се ломљаху 
и титраху мјесечеве златне зраке по Цетпљској 
долпни и околпшл брдељцима.

Цетј ље у оно доба, бјеше иусто поље.
Једино, па рубу тога поља, у заплећу 

врлетног брдашца, бнло јс, а и данас је, поду- 
го п новисоко здаље од сквога камепа ; здаљс 
Богу иамзјељено — цетиљски мапастпр.

У давпо доба, једна вслпка душа, преко 
умјетгшга, го исти камењс, сложи у вс.-ељеиио 
здаље: храм Матере Божпје и маиастнр на 
Кипурпји. („Кннуријаи како сс у . новсљама 
помпље. или „Ћштур“ како се даиас изговара, 
зове се ледипа покрај садашљег 1сљажевског 
двора; иа тој лединл виде сс темељп од старе 
грађе). Учепи Марпн Болицљ властелип котор- 
ски, па пзглаку ХУ1-тог вијека иутовао је кроз 
Црпу Гору те у својој кљизи *) узноси љено- 
ту слога, особпто црквеиога и каже да је та 
грађевнна на част бпвшем Господару Зетекоме. 
Злосретне 1690-е годпие, за владш.овања Впса- 
риопа Бајпце, Скадарскн паша Сулејмаи, рас- 
туривши ирпјсваром Црпогорцс, лагумсм разо- 
ри красну задужбнну Црнојезић Ив«1. Али,

I трппаесг година након тога, препородитељ Цр- 
' иогорства бссмртпи Дкзило, (нрви из дома Пе-

*) Ма1 1110 ВоПага; Кећлглопс ви! уја&{ро пе! Моп* 
1епего, е!е.
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тровића), тијем истим камењем, сазда нови ма< , 
настир и цркву под Ордовим кршем, гдје је )ј 
данас. — Овдје узгред да кажемо и тај нови 
манастир два пута је био паљеп од Турака, 
1714-е и 1785-е, али га не разорише. — Ра- 
зумрје се да }е Данилова грађевина много скром- 
нија но што је била пређашља, али је она на- 
ставила повјеспо значеље опе прве; у њој сје- 
ђаху господари Црне Горе; у њој биваху велике 
народне скупштипе; мпоге поносите главе, што 
гдје друго зорпо збораху у име царева и кра- 
љева, тај је скромнп манаетир угостио је више од 
једном, тихе и чедне као калуђере.

Ето што нам причати могу те зидине мрке 
и горде.

Проста им гордост !
Судбипа је сл&гала п раслагала, ломила и 

преметала стихије њине, ама се одржаше на 
скупу — одржаше се, божија ти вјера, одржа- 
ше, успркос злим људима и злим временима, но- 
сећи на тјемепу крст часнп а на грудма Душа- 
нова орла!

Но да наставимо наше прпчање.
Мјесец дошетао до пола неба па застаде, 

јер угледа даницу на истоку.
За даницом пружише се рујне траке зо-

рине.
Тада мјесец наже путем својим.
У манастиру кокоти залепећаше крилима, 

на огласише прозорицу.
У тај мах, скрајни прозорак па прочељу 

иаелак отвори се.
Старачка глава, обрубљена дугом, бијелом 

брадом, помоли се на нрозору. Старац наслони 
главу на длан и остаде тако.

Мјесец окупљајући своје зраке млазпу с 
њпма по зиду, а кад допријеше до старца, мје- 
сец их устави, сложи их у сноп, на тијем злат- 
нијем сноном њежно помплова старачко лице. 
Ваљда су стари знанци, они двојица!

Човјек на прозору не трену очпма, по ду- 
го п дуго стајаше неиомичан.

Фала Богу, кога гледа по томе пустоме 
снијегу ?

Крштене душе није нигдје било оку на 
домаху, нптн јој се човјек надати могао у то 
доба и по такоме времену. Некрштењака бија- 
ше под Ђиновим брдом и под Заграбљем, али 
пеће га битп жеља била такијех!

Разумјете каквих некрштењака? Не ана- 
темњака, (анатема их било!), но курјака.

Неколико њих, врпјеме је шћерало с пла- 
нине, па се мотаху по обронцпма.

Цијелу су божију ноћ впјали, а сад је у 
нрозорје два пута студеније но око по ноћи, 
(ако незнаш из искуства), па и они урлпкалп 
два иута јаче, да се по свем пољу разлпјегало.

Ни то не прену човјека на прозору.
Замишљен, дашто!
Круине ли су те мисли што се пребграју 

у ноћној тишини кад је одмору доба, а на у; 
виситу мјесту!

А и вреле мора да су, кад глави што их 
занрема, пе смета нланинска студеп од које 
камеч пуца!

Велики зоре освитак, заблпјешти старчеве 
очи. Тек тада тргну се, па затворивши дагано 
стакла, пестаде га с прозора.

У ћелији бјеше мрачно.
Старац се сагнуо, дохватио главњу са о- 

гњишта па пропирио те заиалио воштаннцу.
Бијаше то висок човјек, сиједе браде до 

паса, окошт али не сух. Године му пе би умио 
одредити судећи по цртама, јер му липе и ако 
мало жуткасто и сједипама окићеао изгледаше 
ипак млАдолико. Особито крупне, плаве му очи 
бијаху пуне живости. Дугољасти образи, и вос. 
Држање и покрстд му бјеху одређепи. Видјело се 
на нрви мах спажна душа у снажну тијелу. Видјело 
се да хотјење тога човјека нотпуно влада тијелом ; 
да на најмаљи миг његов, сваки уд готов је па 
покрет, као роб на миг господарев. Еле, бија- 
ше то једна од оппјех појава, о којима па први 
поглед и на први мах, зачмеш пеко опсежно и 
ако нејасно нојимање. Ништа те од њега за- 
чудило не би ! Да појаше коња и тргне сабљу 
на Нредводи војску, — ја ли крстом у руци а 
благом рпјечи из уста да украћује ускинјеле 
страсти људске, — ја лп, као шта га јутрос 
видјесмо, мпсаона и удубљена у сама себе !

На ногу му бјеху докољенице и црногор- 
ске гаће ; па грудима џамадап од црне чохе, а 
опасан бјеше црнијем пасом.

Ћелија бијаше нространа колпко би три 
нута крочио про ње и, готово, празпа, јер од 
покујства не бјеше до ниски кревет у нуглу, 
трпезпца једна уз дувар (на љој крчаг за воду 
и леђан), и столица једпа дрвена са три ноге 
и наслопцем; више главе икопа богородичина; 
за вратијем о клипцима неколико аљпна. Под 
је застрт био простим, дебелим ћилимом.

Пошто се уми студеном водом и очешља, 
павуче чизме, обуче калуђерске аљине и иатаче 
камилавку. У час мужевни горштак преруши 
се у смјерна калуђера : „облечетсја в новаго 
человјекаи.

За тијем приђе к вратима што бјеху у ду- 
вару, те хрбатом од средњега прста закуца па 
њима.

„Иво !“ зовну старац.
„Чујем Госиодару !и озва се круппи неки 

глас из оближље собе.
„Дпжи се, раздапило севећ, реци Стевапу 

нека звони на јутрењу !и
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„Одмах, Господару !“ „Шћах да речем студено је ; ето су ти,
Калуђер сједе на широку стодицу, према Госиодару, рукв- отудене као мраз“ — рече

слабоме огљу, обори главу, па пзвадив из. џепа 
бројанице стаде нуштати кроз прсте зрно по 
зрно.

Господар Црне Горе, мудрац, државпик 
војсковођа, светитељ, — све то у највећој мје- 
ри, а на&а зве велики мученик, каквијех је мало 
земну кору чепало, ријечју; Петар, (још за 
живота прозвап светијем,) бијаше тај човјек 
што сјеђаше сад па дрвеној столици, према ти- 
њајућем огљу у готово, празној соби, оборен 
мпслима.

Да, читаоче поштовани, то бјеше главом 
Он.

Ако си икад замишљао величину људску у 
највишој простоти и смјерности, ето ти јесада 
пред душевним очима.

ДЈела Његова повиједају славу и светост 
жнвота Његова ; име Му, којијем се још за жи- 
вота љегова, кунијаху Црногорци, аманет 
пајвпши који се предаје е кољена на кољено у 
овоме аманету српском, у Гори Црној.

Гласити странци, као што бјеше Мармон 
Бонапартов маршал, и у паше дане ипглески 
великп државник и писац Гледстон, писали су о 
љему, ријечима које ће повијест и туђим на- 
родима дохрапити !

Тај великан не познаваше величипу своју.
Бијаше прост у својим потребама и навп- 

кама: ‘
Њему се истппито могу примијепптп онВ 

стихови :
„Не рсси га ии сробро, ни злато,
Ного крјепост и мантија нрна ;
Не ирато га сјајни пратиоци ...

Брата <?с од ћелије отворише те уђе кру- 
иан, средовјечан човјек, смеђијех брка; тај 
човјек бијаше у црпогорскоме руху обрија- 
не браде ; косе, иснод црпе капе, падаху му 
па плећи.

То је Иво, ђакон владпчип.
Прпступи те пјелива старца у руку, на- 

звавши му добро јутро*
Затпјем свечано реже :
„На добро ти дошдо ново љето, Господа- 

ру; сретно било тебп п Цриој Гори !и
За тијем покупп неколико цјепаппца из 

нугла, сложи их на огаљ па клекнувши стаде 
снажнијем дахом да распирује огаљ.

„Зима је, Бладико светп !и — речо ђакоп 
клечећи једпако и ношто је пламен распирио.

„А, да, није љето ! и — нримјетп старац 
насмијавши се.

Иво, потапшавши љубазно својом руком по 
( Тремену рукеЈ 'Владичине, па цјелива је у- 
срдно.

„И нешто си мп блијеђи по обично, Го- 
сподару !и

Мјесто одговора, Господар га запита:
„Јесу ли устали Приморци :и
„Не јоши».
„А гдје си их смјестио
„У млађупницуи. .
„Нека их !и
Звопа зазвонише. Видјело с двора напупи 

собу те цоблијеђе пламичак од воштанице.
„Е, утули свијећу па ајдемо! — рече вла-

аика.
& Оба изпђоше из сиаваће собе те прођоше 
малпјем ходииком па уљегоше у друту собу.

Та је соба бпла пространија барем четир 
пута од ирве. Под сав бијаше застрт шарепим 
ћилпмом, (по свој прплици подгоричка ткапипа). 
Половина једпог дувара бјеше покривена зла- 
том и сребром окованим нконама, пред којима го • 
раху -трп канђела. Около, ио осталијем дувари- 
ма, висијаху слике рускнх царева и митроно- 
лита црногорскијех. Према иконама уз-а зид 
бијаше иовелпка трпеза, застрта зелепијем по-' 

јкровцем; за љпа диван, такођер зелене боје, а 
рубовн му и наслони Изрезапо па укусу про- 
шлога впјека. Неколико нКслољача, паличпнјех 
дивану и пеколико дрвеппјсх столица бијаше 
наређепо свуд у наоколо. Цијела соба дисаше 
неком ванредпом тишином и збиљом. Тај љеп 
свечанп изглед, зачиља је мпрпс од тамјана 
што је напуљаше.

То је била прпјемпа соба Гоеподарева.
Ђакоп скиде капу па стаде иза Владике.
Бладика се поккопи и ирекрсти три пута, 

па оста неколпко трепутака молећп се шап&том.
Кад свршп молитвп, упитаће ђакопа :
„Зар ее још архимандрит пије дигао ?и
„Не зпам, Госиодару !и
„Ајде га зови !“
Ћакоп пзнђе. Владпка се прошета два, три 

пуга по соби, па изиђе п оп н спђе пиз каме- 
це «тепенице од доксета, упутпвши се к цр- 
квп.

(Наставиће се).
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Снновац као стриц.
III а љ и в а и г р а у т р и ч и н а. 

(Наставак.)

Г а н о Љ у ц а. А стари вјереник, који ће са 
стрицем доћи, кад види другога у своме гнијезду — 
о то ћо бити дивно !

0 б р ш т а р. Нредивно !
Г а н о Љ у ц а. А комо то све да захвадите ? 

Вашем вјерном Гану Љуци.
0 б р ш т а р. Теби ? Како ?
Г а н о Љ у ц а. Но, но, а ко вас је савјетовао 

да престављате особу вашега сгрица ?
0 б р ш т а р (у себи). А лопова !
Гано Љуца. Ама то је за волико чудо како 

иаличото стрицу ! Ја бих со по сто иута ваклео да 
је то ои исти, кад но бих знао да је сто мнља од 
нас далеко.

Обрштар (у себи). Опај лопов од мојега 
еиновца лијепо се титра са мном.

Г а н о Љ у ц а. Само што изгледате малко стар ; 
ваш јо стриц с вама готово врсник — није требо- 
вало да тако остарито.

0 б р ш т а р. Збиља ?
Г а л о Љ у ц а. Ама шта јо стало ! Он ни|е овђо 

да вас сравњппају — па и тлко нам 'пв ћо бити на 
штеруко кад се врата.

0 б р ш т а р. Он се вратио.
Г а н о Љ у ц а. Како ? Што ?
0 б р ш т а р. Он со вратио, говорнм.
Гано Љуца. За љубав божју, а ви стојите 

г.вђе ? Нијо вас страх ? Чинито шта хоћето — номо- 
звте себи како зпате — ја бјежим главом бсз обзи- 
ра. (Хоће да одлази.)

Обрштар. Остани, лопове ! содмерозаконп 
пикоговићу, остани ! То су дакле твојн лијени про- 
наласци, госнодиис никоговићу ?

Г а и о Љ у ц а. Шта, милостиии господару ? Јс 
то Фала ? (хоћо оиет да нођо.)

0 б р ш т а р. Од никога ништави нипоговићу, 
стој ! У истини моја асона (на ову се ри,еч Гано 
Љуца престрави) није нолуђела као што сам мислио 
— а штогод таково зар сам морао занемарити ? Но, 
тако ми Бог иомогао, но ћу сово стопе моју потпу- 
) у улогу примитн. — Још нијо доцкан. Ја со л:урим 

свомо катарошу. Мора да дођо са мном. Још 
вечерас вјончаћо се господин Нсиозпановић са мојом 
п•ћером. Ја ћу да изненадим мсга синовца — он ће 
морати брачну иогодбу иотписати. — А што со тебо
тичо, никоговићу —

Гано Љуца. Ја, милостиви господару, и ја 
ћу потсисати — Ја ћу на свадби играти, ако ви 
заиозједито.

0 брштар. Да, лопове, научићу ја тебо како 
ћеш играти ! А и за иризнаницу од сто тадијора 
номам да захвалим поштењу лахвара. На моју срећу 
златар јо банкротирао. Онај ништавац од мога синов- 
цз, најо задовољан да иснлати дугове мојпјемгнов- 
цеш, него још и друго прави на момо кродиту. Добро ! 
Он ћо ми то платити ! А ти поштони безображњаче 
рачунај на досто;ну награду. Жао ми јо е немам код 
себе мојо батине ; ама ништа зато што јо ускраћено 
није одузето. (Одлази.)

Г а н о Љ у ц а. Јч сам с нобл иао ! Овај прокле- 
ти стриц морао со баш сада вратити да мп на пут 
стано — Кагарца од мено да му све искаж-?м : 
0 ђавољега пића ! Д<лбро се каже : т \1по уегНае '

ПРИЗОР ДЕСЕТИ.
Гано Љуца. Јуре Угрпковпћ. Анка.

А н к а (улазн нолагано и говори некоме за собом '

Пољо јо чисто — можеш уљећи — овђо нсма нико- 
га до Гано Љуца.

Угриковић (улаза).
Г а н о Љ у ц а (нрострази се кад га виђе), 

Мајко Божја, ево њега онет натраг ! Сад сам пропао 
(нада ничицо нред Јуром Угриковпћем.) Милост гос- 
иодару ! Омилуј се једноме несретнику који је невин 
и ако је заслужио —

Ј у р е. Но шга је то ? Устај ! Ја ти не ћу 
иишта учинити.

Г ан о Љ у п а. Ви мп нећете иишта учинити, 
милоетиви господару —

Ј у р о Божо мој, но ! Шта вишо ја сам нотиуно 
с тобом задовољан е си лијепо одиграо своју улогу.

Гано Љу ца (упознадс го). Како, господару ? 
Вл сте то ?

Ј у р е. Заиста ја сам.
Гано Љу ц а. А за имо Божје ! знато ли да 

је стриц озђо ?
Ј у р е.. Знам, на шта јо ?
Г а н о Љ у ц а. Ја сам га видио, Iосиодару. Ја 

еам с њим говорио — мислио сам да сге ви, ја сам 
му све казао ; он сво зпа сада.

А н к а. Несмотрењачо један ! Шта еи урадио ?
Гано Љуца. Шта ја сада могу ? Ви сто ви- 

ђели како сам у овај час узео и синовца за стрица 
— па јо ли чуда што сам а стрица за синовца 
сматрао ?

Ј у р о. Шта да со ради ?
А н к а. Неможе се нииЈта друго пого с ове 

стопо бјежати вз куће.
Ј у р е. Но ако он ириснли моју рођаку да ноћо 

за Неиознановићем ? —
А н к а. 0 томо ћомо со сјутра разговарати. А 

сада бјежимо брзо док још можомо ! (Крећу. Удази 
Непознановић.)

ПРИЗОР ЈЕДАНАЕСТИ.
Првашњи. Непозпановпћ.

Н е п о з н а н о в и ћ. Јосто ли ви то ? Баш вае 
сада исках.

Л н к а (тајно Јуру). То јо госиодин Нопознано- 
вић. Он те држи за стрица, отпусти га што најбр- 
жо можеш.

Н спознановић (Анки). Шта, ви нае оста- 
вљате милостива ?

А и к а. Онроститс господино Пепозпаповићу, ја 
сам одмах ту (одлази, а за њкм и Гаво Љуца.)

ПРИЗОР ДВАНАЕСТИ. 
Непознаиовић. Јуре Угриковић.

Н е п о з н а п о в и ћ. Ви ћето со опоменути да 
сте мо мало приђе са вашом шћером самога осга- 
вили ?

Ј у р е. Опомињом се.
Н е н о з н а н о в и ћ. Она је врло љубазпа ; ја 

бих с њом најсретнији човјек био.
Ј у р е. Вјерујсм.
Непознановић. Али вас молим, да јв у 

томс но силиго.
Ј у р о. Како то ?
Нонознановић. Она јо најдраже чедо овога 

свијота. то је истпна ! Али ми је она толихо много 
о вашему сановцу Јуру Угриковићу говорила — он 
л.уби вашу шћер !

Ј у р о. Је ли то истнна?
Непознановић. Као што вам кажом, а и 

она љубц њега !



Г»р. 12 ЦРНОГОРКА 93.

Ј у р е. Ко вам је то рекао ?
Непознановић. Ваша шћер.
Јуре. Шта да со ради ту ? Шта мо савјету- 

јете, госиодине Непознановићу ?
Непознановић. Дабудетб добар отац. <
Ј у р о. Како ? , . -• ;
Н е п о з н а н о в и ћ. Ви сте ми сто пута реклв 

да ви љубите сзцга синовца као сина — ;па му за- 
то и поклоките вашу шћор ? Усрећите вашу ђецу.

Ј у р о. Ама шта ће» од вае да буде ?
Иепозка н о’в и ћ, Од мене ? баа', меие 

пе ће узети, го Је моја нбсрећа! АлпЈа рнет 
себе нс сажаљевам ,што ми је нрет.иоетавПда вашру^ 
синовца. ’ ' \Т; ; • ■ // .

ЈурОг Шта ? Ви бисте со могли оХрећи,?,
Н р н о з на н о в и ћ. То др;6'им здфвоју дужноет.и
Ј ур е (&ивахно). А, господцце. Непознав^ов^ћу ’ 

Кб.шко сам захв{ЈДнцс;ги дуаан! .-7 л
Н е п о з н а н о.в и ћ. Ја*ва,с’цр разулпјсм,. •
Јур.е; Нс, нок,ви. ни Цј$(‘.ио знато какву цте 

ма волику .ус'лу)’у учцњели. ’ — ; л>| ;>Јбја Мцл ице.! Ми 
ћомо сретнп бити! •••’.•' • V ј .....

11 о п о з » а п о в н ћ. Шта јр то ? Какр, ? •То•< 
није рбршт&р •УгЈ>цковић **-• ј’е лц, јмо/ућо . .= ; ,

Ј у,р е- Ја сам пздао самога, себо. . ’... \
Н о п о-з п а н о ви ћ.Ви сте ; ЈурбјУгрикоцић, 

еинопац? Да, ви стр .то. — По, до душе вас нијећаМ< 
тражво, алз мћ је опет мило 'да вас видим. У истишг 
морао бих со иа вас добро иједптп за она три удНр- 
ца од сабље, које сте ми у груди послали.

Ј у р о. Госнодине Непознановићу ?
Н е и о з н а н о в и ћ. Дакле на ствар, госнодипе 

Угриковићу.Ви љубите вашу рођаку п имате 
потпувн разлог — а ја — о‘ ја сам то опазмо — 
госнодична Анка заслужујо свачију наклопост ’ ја’ 
сам је и видио п ја —

Јуре. Ви је љубитс! Она јо ваша! Рачунајте 
на мене! Она вам мора бити одмах наклољсна, ако 
•шје и до сада. 0 томо ћу се ја бринути. Како се 
људи могу у сввму лијеио ногодити ! Јадобијам прп- 
јатсља, који ћо ми помоћи, да се вјончам са Мили- 
цом, а е моје страно’ н ја гога пријатеља усрећавам.

И о п о з н а н о в и ћ. Надати се је ; али није 
још вишта свршено. Ево ваша состра иде ! Брзо, го- 
снодине Угриковићу, говорите за мене !, Руководите 
моју ствар ! Ја ћу код стрица вашу свршити. (Одлази).

Ј у р е. То је поштени човјек, овај Непознапо- 
вић ! Сротка ли ће жена бити моја сестра !

ПРИЗОР ТРИНАЕСТИ.
Лпка. Јурс Угрнковић.

А н к а. Но, како јо, брате ?
Ј у р е. Ти си један град освојила сестро! 

Ненознановић је смртно у тобз заљубљен. Баш ми је 
то сада казао. Но ја сам му рекао е си со ти зарек- 
ла да се не ћеш никад удавати. — Нијесам ли до- 
бро урадио ?

А и к а. На сваки начин. — Али да га нијеси 
на такви сурови начин одбио, боље би било. Јадно 
момче и таво има доста преко главе, што је код 
Милпце проиао.

ПРИЗОР ЧЕТРНАЕСТИ.
Првашњи. Гапо Љуца.

Г а н о ЈК у ц а. Но, милостизи господару, гле- 
дајте да одмах одавле пођете. Стрина вас не може 
више вићстп.

Ј у р о. Добро, ја одлазим ! Сад сам сигуран да

ми Непознановић не ће отети рођаку. (Одлази са 
Анком.)

П1Ш30Р ИЕТНАЕСТИ.
Гано Љуца сам.

Ту сам сада ,сам ! Драги пријатељу, Гано Љуца, 
ти сц један шунљцгдаии сметењак ! Откритп стрицу 
све ! Али чекај да видимо ! Не.го шга да радимо ? 
Или стрица или вјереника треба да у ово два дана 
скинемо с врата! Него до ето ђаво.та Г Како да от- 
почпема ? — Че.кај да видимо — (премишља се.) 
Мој Госнода^ и овај госиодин Неиознановић налије- 
пе су се раставили, али можо бцти да со рпак нгго- 
год мећу. њима догодило ! Можо бити,' то јо мени 
дост#.! Т#Јвм ћемо лако. — Ја морам као добри слу- 

'га нрепријочити злц! Ништа друго осим нраве бри- 
гела мцга госнодара. — Дакле одмах у нолицију ! 
Они ,ће предузетц ;своје :мјере, а моја кривица но ће 
бптц.ако уФате стрица мјеето синовца. Ко ће одго- 
варати за сличроет.,?. Ствар је. замашна, али не мари. 
РћарО'ио ћб поћнј, ццг п ако — олет не ће р!?аво по- 
ћиЈ;. у вајгорењ ;Случа}у, • ја сам ;опет сакрлвен ! Ја 

7сц?д.;сам6 моју .$ужноет’гл0дао,! Па стриц посље не- 
кц.трубц протцв мене колико хоћо — ја ћу се са- 

'кријоаати за, сиповцем, ја ћу њому иомагати,. да се 
ожепи, ја^ ћу за-њбгд сво.4-^ Т»рзо дакле,Гано, на рад 

1-т овће 'бе дијели иоштењо* (Одлази.)
’ (Настави1»ег се.)

Мајска ноћ и.ш Утопљеница.
.-ЛрмЧа пз м&лоруеког живота 

}/. В. Гогоља.
, \ '(Наставак).

Јт1.
Неочекивани супарник. Завјера. •
*Не, момцп, не, иећу! Какво је то већ лакрдп- 

Јање? Како в?ам не додпје калашење? II без тог смо 
се прославили, као најгр^и лумпови. Боље лезпте п 
спавајте!« Тћко је говорвоЛевко својим распуштеним 
друговпма, којн су га паговарали н на даље лумио- 
вање,- «0 Богом, браћо! добра вам ноћ!« н брзим 
корацима емаче он од љпх по улпцп.

»>Да ла спава моја јаспоока Гана?« мпшљаше 
он, прпмачућп се к познатој нама кућоца са вишња* 
ма наоколо. Сред ноћне тишине чу се тихи шапат. 
Левко стадо. Између дрвећа забпјсље се кошуља . .. 
»Шта јето?« помисла он у себи н, привукавшн со 
поближе, сакрп се за дрво. Мјесечнпа је освијетлвла 
пред њим довно ђевојачко лице ... То је Гана! Алп 
ко је онај високп човјек, којп се бЈеше окренуо к 
њему леђпма? Узалуд је оп загледао; сјенка га је 
покривала од- пога до главе. Само је сприједа мало 
освијетљен био; али најмаљн корак Левка напрвјед 
пзлагао га је непрпјатности, да дозпаду за њ. Пола- 
гано се прпслонивша уз дрво, он ријешп остатп ту 
на мјесту.

ђевојка јасно нзговори његово вме.
»Левко? Левко је јога дериште! Нвје му се још 

нн млијеко осугапло на уснама !« Рсћн ћеза тнјем про. 
муклнм гласом високн чозјек. »Ако га ја кад сретнем 
у тебе, ја ћу му пшчупатн перчин....«

»Шћео бвх ја знатп, каква се оно бестнја зариче, 
да ће ми вшчупатн перчнн!« прошапутаће впше за 
себе Левко и ооружп врат, старајућп се. да му но
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утече ниједна ријеч. Непознатије продужпо даље, али 
тако тијо, да се ништа није могло разабратв.

»Како се не стидиш!« рече Гана, пошто овај 
сврши: тн лажеш, томе вараш, ти ме не волвш, ја 
ји нвкад небу вјеровати, да ме ти волиш!«

»Знам«, настави даље внсоки човјвк: »Левко 
ти је много којешта напричао, па те чвсто залудво 
(сад се учини шомку, као да глас непознатог ва е 
савршено непознат, и као да га јо неђе чуо); али ћу 
ја учвнити, да ме позна добро тај Левко!« настави 
даље неповнати. »Он мисли, као да ја не видвм све 
његове ђаволуке. Опробаће он, пасји син, какве су 
моје шаке!»

Чувши те рвјечи, Левко већ нвје био у етаљу 
здржати се, да не полети на свог пепрвјатеља. Првма- 
кнувши се три корака од непознатог, Левко већ за- 
махну да љосне истог из све снаге тако да неби мо- 
гао по свој прилнци задржати се непознати на ногама, 
не гледајућп нањегову снагу ; али тај час на његово 
лице иаде зрак овјетлости, и Левко се екаменн, кад 
виђе, да је пред њим његов отац. Нехотичним шаха- 
њем главом и лаганим зввждањем кроз зубе — он 
Јб тек исказао своје чуђење. На страни се чу неко 
шуштање; Гана брво улетп у кућу, првбубнувши за 
собом врата.

»С Богом, Гапа!« повика један од иомака, при- 
вукавши се н загрлпвшп кмета, и у велвком етраху 
одскочп на страву, кад је мЈесто њежвог лица, доче« 
као бодљпкаве бркове.

»С Богом, љепотице !«« повика други ; али овај 
нолети стрмоглаввце од тешког ударца кметовог.

»С Богом, с Богом, Гана!« повика неколико 
гаомака, објеспвши се кмету о врату.

»Нек вас ђаво носп, проклетп синови !« повпка 
кмет, бранећп се и лупајући пут њпх иогама.

»Каква сам вам ја Гана ! Објеснли се, да Бог 
да, с очевима заједно, проклста ђаволи! Прилвјопиди^ 
сте се, као мухе за мед! Даћу вам ја Гану!...«

»Кмет, кмет, кмет је ово!« повнкаше момцп 
разбјежаше се на све стране.

»Гле ти оца!« речеЛевко, дошавшп себп од чуда 
и гледајући за гметом, који измнцаше в непрестајаше 
псоватп. »Међер ево у какве св гријехове угазио! 
дввно! .А ја се црник чудим, што се то он притвара, 
као да не чује, кад почмем говоритп о послу. Прп- Ч 
чекај тн,,старн рене, знаћеш ти у шене, како се 
отнмљу туђе вјеренице! Еј, момци, овамо овамо, 
овамо!« повика он, машућп руком момцима, који се 
наново прнкупљаху у гомилу: »дођнте овамо; ј а сам 
вас првје наговарао, да идете спаватп, а сад сам се 
предомпслио и пристаЈем, ако оћете цвјелу ноћ, да с 
вама бекрвјам.

»&, то ваља!« рећи ће један момак, подебео и 
шпроквјех нлећн, који је познат био у селу, као нај- 
впши лумпач п бекрвЈаш. »Какво ми је весеље, кпд- 
се не учинв што изванредно? Све мп се чпнп, као 
да ми нешто мањка, као да сам нзгубио каппцу пли 
лушу; једном рпјечп, пије козак, па то тп је.<«

»Прнстајете ли ви, да ноћас опако, знате, поште- 
но помамимо кмета, па да свисне од иједа?«

»Кмета ! ?«
»Да, кмета. Шта он мпсли о себи, гата лп иамје-,• 

рава! Он ти с пама пбступа, као какав хетман. Освм 
што се према сваком козаку ионзша, као према свом , 
робу, још н ђевбјке наше неће да остави на мнру. 
Ја мвелнм у цпјелом евијету иема ђевоЈке, која је 
ијоле лпјсоа, око које сс није шуњао ваш кмет.«

»Тако је, тако је!«« повикаше у један глас 
момцв.

»Шта, зар смо ми робови ? Зар ми ниГесмо всто,

што п он, козацн, као год в он ? Ми смо, Фала ј® 
Богу, слободни козаци! Па му и докажамо тог 
браћо!« *

»Оћемо, оћемо заиста !« повикаше момцп. »Па 
ако ћемо тако с кметом, ве би требало оставитв па 
мвру нп пвсара.«

•Нећемо, ве, нв њега оставпти ! У мене је већ 4 
пјесма готова за нашег главара. Ајдемо, иаучвћу вас !«* 
настави Левко, ударивши прстима по жвцама па там- 
бурв. Али пазвте: нек се сваки од вас преобуче, па 
што бпло!«

»Весели ее, козачва главо !« рече бијесни бекрв- 
Ја, ударввши цогом о ногу и пљеснувши рукама. 
»Како је то дввно! Лијепа слободица! Кад почвец! 
бјеенвти — чнни тв се, као да су се врнуле младе 
годане! Мвлвва, на срцу ти је некако лакше, адуша 
као да је у рају. Еј, момцв, еј! Еј веселите се!..«

И гомила с великом грајом појурн по улвцама. 
II побожне старвце, пробуђено виком и грајом, отва- 
рале су прозорчиће, крстиле су се онако сављвво, 
говорећи : »е, сад момци се веселе!«

(Наставикв се)

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ.
У. 5 броју „Црпогорке“ о. г. паштампао сам пи- 

смо које јо разасдцо Омер-паша Црногорцима 9. Ја- 
вуара 1853 г. у којему их иозива да се оставе ра- » 
товања, а цодложо Султану. Знао сам да је Књаз 
Дапило одговорио Омер-иаши, али могао то писмо 
добити пијесам, а чини ми се да није било наштам- 
нано.

Сад ево добих то писмо добротом честитог Ср- 
бина из Боко Которске каиетана Марка Ђурковића и 
саопштавам га, нека и овај одговор витсшкога Го«

; еибдара Црногорскога прочитају читаоци „Црногорке* , 
који прочиташе Омер-иашино писмо.

Ево како писмо гласи :
„Од Владатеља и Књаза ДапилаПетровића Ир- 

ваго и храбри Црногораца, Муширу и Сераскеру
псултанско Јвојске Омер-паши

у својему логору.
„Колико си пато до данае од нас чуо и каква’ 

су наша чувства, не би требовало да ти више јед- 
ног сдова рекнемо; но желећи да цјела Јевропа по- 
зна мисао и новод наш, хоћемо да потанко разборемо 
сваку точку твога нроглашенија кога еи ти лукавим 
намјерењима Црногорскоме народу раздао.

Нијесу вјеруј Омере ! ме)>у нама злочести људа 
који нас противу турског варварства, како што та 
говориш, ножижу, него 1е христијанска вјера, евобо-’ 
да и неноколебима света наша права која су нам 
дали силу, не, како тто се ти изјасњујеш, подигну-

. ти, но унотребити оружије противу неправедног та- 
квог нападапија.

Слава Богу ! до сада ео Омере не можеш много 
нохвалити големом твојом војском, јор истина да 
смо ми тебе и султанску војску добро смотриди ; 
али пе ви!>есмо још и не ћемо ако Бог да у њој 
храбрости познати. До сада је теке норед трвдесет 
Турака један Црногорац ногинуо; ако буде Бог р 
унапријед толико иаше оружје благословити, то Бекго 
скоро свршетак теби и нобројеној еултанској војски 
видити.

Колико нам о турском господарству над Црном 
Гором говориш, ми сб теби Омерс чудимо, јер нвје- 
сн сљепачког Аиадолског рода, да но знаш, како је'



Бр. 12. ЦРНОГОРКА 9б.

Црна Гора храбра бида за вишо стољетија храбро 
рвоју слободу оружијом садржати, идаје она свагда 
здтешки турску силу узбијала; а наЈначо у најло- 
^љедља времена да )е могла Божијом помоћи уничто* 
жити преголему војску силнога Махмута везира, 
ћога се глава и дан данашљи на Цетиље налази.

Колвко со твојијем рвјечима н обећаљу може 
вјероаати, свак ће лако разумјети знајући да си ти 
онај иети којп си преваром и лажама, а са помоћу 
христијана, Босну и Херцоговину покорио, и којим 
си их начином паградио. —

Колико пак обећаваш Црној Гори свободности 
вјере а закопа свога — Омеро — Омере ! жако те 
смртни зно) нијо попануо када си такову точку до- 
оатио ? Али си пашо заборавио, али мислиш да Црна 
Гора не зна да си се ти родио христјанин и да си 
се иотурчио и Христову вјеру погазио ? Канвудакле 
сигурност, вакву ли вјеру може такови човјек икоме 
дати ? Ми се позивљвмо пашо на просвЈештену Јев« 
рону нека те она суди, и изусти шта си и какав је 
твој карактер,

Немој Омере ! сакрити Јевропи разрушеље на- 
шије цркава и манастира од варварске и неваљале 
твоје војске, и кажи истииу како си султану обећао, 
а нред глупим се Турцима похвалио, да ћеш за мало 
дана сву Црну Гору покорити, уништити и свијех 
нлс иогубити.

Но када си со тако хвалио, и када си ваљда 
тако и мислио, ти си се Омере ! у небројене чете 
твоје војеке уздао заборавивши свету ријеч нашијех 
старије Срба да је сила у самога Бога, и да је ова 
кадра у ока магновенију цјела царства, војске и на- 
роде истрпјебити.

Знај Омере ! да је силни Махмут везир како и 
ти ироглашенија у Црној Гори раздао, но га нитко 
послушао није, и јуначки га наши стари дочекаше и 
цјвлу му војску разбишо, а ето му главе на Цетиље 
за вјечни спомен и нашу славу. Тако се Омере и 
теби може догодити кад би ти како стари Мухаме- 
дови синови у боју вапријед изашао, а не како ли- 
сица за војском стојао. Изиђи Омере ! пред нама па 
ћемо се у вишљег Бога поуздати да ћемо и твоју 
иоред Махмутове главе иоставити.

Ти си Омсре ! чуо мирис нашег праха и звек 
напшјех пушака иремда си подалеко стојао; тако 
видећи да ти мирис није добар за здравље оставио 
си сабљу у корици, и узео си перо у руци с надеж- 
дом да ћеш вишо преваром и лажима нсжели ору- 
жијем учппити ?

Немој заборавити Омере ! да је сама шака Ср- 
ба како видиш у Црној Гори кадра држати сву тур- 
ску силу на скоку; шта би даклен било да остала 
браћа христјани, који несрећом својом иод худим 
турским правитсљством живе — што би, говоримо 
било да они иристану браћи својој у помоћ ? Ех 
Омере ! Вјеруј да се не би теби, твојој војсци, баш 
па самом твоме Султану трага знало.

Спомени се пашо ! да су Европејски народи и 
сви дворови христијаии, и да нећеду моћи вишо 
немарљивим оком гдедати Цриу Гору у овоме 
с т а љ у ; неће Бог дозволити више да они трпе ову 
нашу војну. Војна коју води једна шака људи нро- 
тив цијелог отоманског царства !!! Ако Црна Гора 
неима важнијех заслуга код великијех дворова, наша 
храброст и человјекољубије довољни су за склонити 
велике владјетељо да се о вама постарају.

Ајд Омере ! удаљи се Црне Горе и прођи се 
покорења љезипог, јеро Црногорци, имајући вјеру

христову, одлучили су држати се до ношљедље капи 
крви, и када би, уклони Боже, твоја велика сила 
(коју ми презиремо) освоила ноља и равнице, неће 
заисда иаше крше и у кршима бесмртне јунаке ма- 
кар ти с’ тобом имао сво турке овога свијета.

Ако ти Омере ! имаш власт од Султана твога 
господара да со са Црном Гором иомириш, и ако 
мислиш датн славној, храброј и независној овој др- 
жави оно што је ираво, ми ћемо драговољно на трак- 
тате пристанути; но ако ли се ти турекоме госпо- 
дарству надаш, не губи, пашо, времена, макни се да 
св јуначки огледамо, и вјеруј нам Омере ! да ћемо тебе 
и твоју војску добро дочекати.

Пошљи Омере ! овај наш лнст Султану твоме 
господару нока знаде он и цијела Еврона како хра- 
бра Црна Гора мисли.

Цетиље, 30. Јануара 1853.
Данил,

Кљаз Црногорски и Брдски са храбријем 
својим Црногорцима?

Саопштио Марко Драговнћ.

КЊИЖЕВНЕ ВИЈЕСТИ.
Преглед.

Нова година ничим није дала особитога полета 
нашој кљижевности. Наша учена и кљижевна друштва 
остала су у дојакошљој стагнацији ; у органима љи- 
ховама не онажамо никакве миЈене нити нанреткана 
боље. Не појазљује се ништа, што ба у стању било, 
да мало протресо успаване духове, да проструји 
кроз устајалу масу нашега кљижевнога свијета 
струјом, која оживљава. Одавна нам Фали мало ре- 
цолуције на књижевном пољу. Али гдје су револуци- 
онарни духови ? Од кљижевника, који иду на надни- 
цу у нашијех књижара, није то очекивати ....

\ „Матици Српскоји у Новоме Саду 
признати морамо, да је учинила добар корак у на- 
нријед, кад је одлучила, да издаје „Библиотеку 
за парод“. Ово је са свијем паметна ствар. Ии- 
тање је само како ће се удесити. Добро ће бити, 
ако буде „за народ“ све што у тој Библиотеци буде 
излазило : за парод према данашљим љеговим потре- 
бама и према степену љегова развитка. Ељижевно 
одјељеље „Матице Срнске“ добро је размислило отој 
ствари, па ако остане при оном што је углавило, не 
ће бити лоше, — наравно ако нас и при овом ноду- 
зећу не нодгризе стари српски црв : слаба петља у 
радњи и истрајности. С нестриљељем ишчекујомо 
нрве своске „БиблиотСке за народц.

Нова година обогатила нас је и новим кљиже- 
вним листовима. Оенм задарскога „Уикац, којега смо 
већ нриказалп својијема читаоцима, имамо још да 
прибиљежимо иовосадско „Стражи л овоц и био- 
градски „Чае“. „Стражиловоц је почело да излази 
од 1. Јануара, а „Часц од 1. Марта, оба недјељно. 
Но знамо која јв велика невоља изазвала лист „Стра- 
жиловоц. Познато је, да у Новом Саду већ излази 
један кљижевни лист, „Јаворц, а нико не може рећг. 
да је та) лист толико био иротоварен производнма 
нашијех кљижевника, да већ није имало гдјо стати у 
љему, те се морало тражити ново стовариште. Ни 
што се нравца тиче, не видимо — бар до сад — 
разлике између „Стражиловац и „Јаворац, па ни у 
самој техничкој страни уређиваља. Али, дабоме, и
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на кљижевном нољу вриједи начело слббоднога рада 
п конкуренције, иа нншта није мбгло. еметатн ни 
„Стражиловуц да ннкне украј „Јавора“ .--бсим ако 
им, на иошљетку, ооојици не усмега брбј пренаат- 
ника. У осталом радо признајсмо, да со „Стражило- 
во“ врло добро уређујс, па му жолимо'дуги онстанак 
иоред „Јавора“. ••

Србија није имала ланн свогакњижсвног листа. 
Ове године никао је Ј,Час“, да ту '‘Ирлзнцну поиунћ. 
Али он се не издаје само. за тоДуправо нивајмпљб 
за то) да ту нразннну нонупи, него и . ,да ноиуни 
један „незастунљени правдц“ у нашој књизценноети. 
Који јо то правац ? ^Редакцијд „4&са“ сама нам 
кажо : „Многи другп шГТу: или да свот забав.^ај.у^ 
да га одбију од мисли ; или само да иишу. Кодњих 
постоји појсзија рад појезијв, наука рад> Науке — 
нити онп хоће да то има везе са чрвецом., Кад нћс 
и појезија, и нроза, и иаука, и нолнтИка— све имћ 
смисла само онда, кад се тичу и каД упливпЈцу^на- 
бољитак људи.“ Ето то је тај нови „незастунљени 
нравац“ у нашој књижсвностп.' Нијесмо зпали, да 
остали паши листови не пиигу ца људо, пего тек да 
троше карту и мастнло. То ево чујемо од — г. 
Мито Ценића, уредника „Часа.“ — ‘ ,а

„П р а в о“ је ночело излазити у Пожаревцу у 
мјесечним свескама, и задовољиће, без сумњо, нрак- 
тичпс правнике. „Цар п н и к". је таћође нови лиет, који 
јо од нове године ночео излазити у Биограду у мје- 
сечним свескама и служп ђумручдим и трговачким 
интересима. Осим тога, опет су у Бнограду васкрсли 
обамрли листовп : „П р о е в ј е т н п Г л а е н и к“ и 
„Г л а е н и к М и н н с т а р с т в а Ф и н а н ц и ј е.“

Иначе су снп остали српски листови жвни и 
здрави. —

Што се к њ и г а тиче, пмамо^да пријавимо јед- 
ну важну новост. Ретов „Ф ау с>тц ће скоријом иза« 
ћи у српском пријеводу- Превео га јо Милан Савић. 
Око Фауста. било јо у нашој .кљижевности више 
огледа. Нарочито се љим занимао даровити, но на 
жалост у алкохолизму уснулп архимандрит Павише- 
вић. Он га је прсводио, но ие знамо јели га цијела 
преведена оставио након смртп у руконису. То бп 
вриједило- знати, јср је Павишовић доиста бпо извр- 
сан нреводннк, а за Фаустом ја бпо нонесен. Нисац. 
овијец редака сјсћа се и данас онога усхићеља, с 
којим му је Павигисвић прије десет година дскламо- 
вао неколика мјеста из својсга. прнјсвода. Да ћо се 
и Савићевим пријеводом иодичити наша књижевност, 
о томе се не сумљамо. Хоће ли иак духови Фауста 
и Хамлета оилодити нашу књижевност, то ће врије- 
ме ноказати.

— Чувени роман И. Г. Чернишоцскаг: 
Шта да с е ради? излази у српском пријеводу. 
Не зна со ко га преводи. Издаје га, у три евеске, 
кљижара Косте Т. Наумовића у Смедереву.

' — „С м р т С м а и л-а г е Ч е н г и ћ а“, г.тасо1Ји- 
тн снјсв И. Мажуранића (или кога му драго, ако, јс 
сумља основана) изишао јо у Блограду код Младспа 
Ђорђевпћа кљижара на финој сатинисапој картн са 
пет дрворезипЈех слиха, а у нозлаћеном повезу. И 
бсз тога вријсди злата.

-- Ж н л В с р н у пе можс бити жао па сри- 
ску кљижевност, јср се баш својски ирсводн ц у 
Биограду и у Повом Саду. Тск се Киоград гласпуо 
са „II е т с т о т и н а м и л н о п а Б с г о м п н и х-,

а већ се Нови Сад озива са „П л 'о в и г р а д о 
Бог да ирости , ч- ■». р г .. '

л — Школско) но&реби добро ћс’ дођи „Ц.р е- 
д ц в а љ а и . н а , .н о' в и ј е : $ р н с к о н с т о- 
р и ј е з а о с н о .в н?;у ‘ш к о л у“, ,која је Ј. Ст. 
Марковић,‘ ЈШсар; мпни старстца ироевјето у Цпоградуг 
нд свијет нздао. ; .’ .

■— Исто. таро послужиће-: школсцој нотреби 
„С д. а »с н с к а 4 и т а н к а“„ . коју [о “ за учецШгО 
трећега разреда осаовно'школе сае/апио Димитријо 
Јцсић, нроФесор учц^гељбке школе у Бибграду«

•. : За пашс политичарс н у општс који се ба-
ви јавннм.животом иашега народа бћћо од велике 

1$&жности кљига Ј о н а!И а Р-.и с т"л ћ а : „С н о- 
љ а ш љ. н о д н о ш а ј и С р б и ј е“, од којо јо сад 

. цзшила и- друга свеска цод наслрвом : „С р 6 и ј а н
цд> имска во јиа 1852—18^0.“ \ ,

т- Штампарија КоздкиКа и Поиовића у П:Пи
'чећу иочела јо да. издајо на срнеком јвзику, у нолу- 
мјр.срцЈЖМ свескама од три тдбака, -знаменито дјело 
Уаласово (УУаНасо) „Р у с и ј а.“

*^,Ј[овап М. Поповић, нрииравник у Кардовцу, 
јавља се „драгим чнтаоцимаи ц „лепнм чит* *атед»камаи 
(ецроте ружне О^са-^Н е в,с ико м“, изворном нри- 

* поБијетком из цародног живота, молећи их. да му' 
номогну. „савладатц тсшкоћо око издаља“, утјошен 
што И ђУчинио своје“, а надајући се „да ноћо бдти 
с овим делом, као ванијући глас у нустИљи“. Цмсиа, 
г, г. иретнлатница штцмнаћо со иа крају кљиге. Пијо 
с горег- овај .ацахронизам ! • . .;

КОРЕСИОНДЕПЦИ Ј А.
Г. спод. Владимару Шарцу,’ Нетрии,а, — Послали си<>

. Влм Ссе ааостале бројерр, од шестогд почиил 1<и. Изипинтс!, 
БроЈспа бх прошле године ‘ и&мамо. Потонл Је'броЈ 46.

Поштов. кп.ижари В. •Валоарића. Бкоград. — Господичу 
Крсту Николајевићу, цдвекату у Пожаревцу. шхвсмо дист. Од

• иам је слм.јавио/да *га цримз.
• Господ. Даинлу’ Кавковићу, Ерцегнови. — Извините Г 

Послали бмо Вам све. ваоетале бројевс. ' .

1ГОЗИВ НА НРЕТИЛЛТУ.
Тћфче-тком мтесеца Аирила отвара се нова,. 

IIрстилата на „Црнопфку.
Цпјепа је за Црну Гору, Лустро-Угарск^' 

Боспу и :
На годапу . .... Г *ор. — а. в.
Па по годипе . 2 а. и.
На. трн мјесеца ■. . . I „ —- а. в.
Зас»еоггл.1^.зел/љеТс>дип1Ц»е 15 Франака.
Протплата г?к 6е’ упућује па г. Пстра Ра- 

мадановиКа у Ботор.
Стцем .бројсвима од ове .годпие мо- 

1 7КСМО Ј01И послрКптп.
Цетиње, 20. Марта 1885.

Ад«1 инкртрација’ .Дрнсгзрке \

У' прошли пствртак, 28. Марта, ције могла 
пзаћи „Црчогорна^ због ускршљвјсх .цразнпка. 
Мп ћемо тај ма&ак накпадитн додацлма. у тс- 
чају ове годпгге. .

урЕдииштво.
Цетин, с. у шј?, шарцјп Чптаоиице Цстнџ.ске.


