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Изхлзи сваког четврткз 
ва цијелом табаку.

Стаје за Дрму Гору, Лу- 
сгро-Угарску, Босну а Хер- 
цеговипу:

годишље . . 4 «0?.
на по годиие . 2 л
нж четврт годнне 1 „

ад Ор*1)У и сос лругс оелле 
додишње . 15 франака 
на но године 8 л
на трм мјесеца 4 „
у адату.
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ЛИСТ ЗА

ШЈШНОСТ И П07К7.
Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Ц е т и њ е, 18. Априла 1885.Г Е Т Е

Претплатл из Прн«,.Го- / 
ре и сва писма шаљу се^ 
самом уреднику.

Претплата пз Србије у 
пућује се Велимиру Вало- 
јкјЦ ј у Биоград, а из дру 
гијех крајева под адресом 
Р. КагааЈапоујс СаИ'
(за ,,Црногоркуи).

Претплату примај/ сви 
паши књижари и т 
нарске експедЈ7цг,с • .«*- 
франкирапа писм 
мају се.

ГудII.

И ЊЕТОВА

Н А Р О Д И А С В И Ј Е О Т.

Као што се у свакој врсти животиља мо- 
же паћи те. паћи по једпа у којој се огледвју 
све врлпне те врсте боље но у икојој дру 
као што нма кољ те је најбржп и најљспш 
своме роду, као што има лав те је јачн и гући 
од свпх осталих лавова; тако имају и вр 
онога реда божијих створова те се зове чс<\ 
тако имају и нариди своје преставнике, поједш. 
људе, у којима се огледају све врлине, а узг 
то често и мане тога народа илп илемена 
кога су поникл

У прво дс развитка човјечијег друптва 
таки преставници врлипа свога племена биво I . 
би обично постављепи иа чело тога шг •- 
или својом силом или драговољним призиа 
свих осталнх племенпка, они би бивали ст 
шине, жупанп, кнежеви, краљеви н царевп. По 
природпом закопу нашљедства бивали би сип-■ 
таких преставника и у врлииама палик на свс 
је родитеље, бољи од осталпх, те би племенсв 
и љима призпавали да се у љима огледају в 
липе народие боље но у сваком другом племе 
нику. То је тако љеко вријеме могло трајат 
Но већ у врло давпашље доба образованостс 
људске, о коме нам најстарије прпче прпчају. 
налазимо, да нијесу више сами владаоци пајпри- 
зпатијп угледи свога племепа. Тако се могло 
десити да се врлине предака изгубз, пзвештају 
у натрашку, било раскошнпм начпном живота, 
било недовољнпм, непробитачиим, јер ограниче- 
пим „полним избороми у женидби и удадби. На 
против, дешавало се у исто вријеме, да се у 
згодним приликама, природпијим, разумнијпм 
начпном живота, а понајирије сретпим избором 
у женидби, од невиђенијег оца или дједа родп 
син илн унук, у кога се боље огледају врлиие 
племенске, но у синовима ил’ унуцима доондаш- 
љих владалаца. Ако су ти новп угледнпци има- 
ли п згодне прпдпке да пстакну своје врлин- 
опи би бпли признаванп п од цпјелог наро.

те, пли би заузпмали мјесто п-јс.; • ... <г 
трашка влацалачког, или бп, у . ;;•.. ;. ређс-
штје доба државиог живота племег ' поре,. 
владалаца уживали славу и призлзље свог< 

;рода, који је у љима често гледло угледннр 
реставнике својих врлнна него у сво:им влада- 

има. То су бплн пародки јунаии.
На томе стенеиу развптка налазнла су . •

I.

племепа јелииекбга наро 
• у се . •. •’ \ ■' >’

ча још у оно доба ј
што КаМ ВХ Г.р'1

( п!ров. мнек, .-вл. ” <р ”./Д’Г
опо је

чповј . .Н1 р'кс што Пмђ; иа Гр ■
Инак љуби ;ац г; уздашш-. Јшр-

.тових вр е, : СаБК СВСКОЈ 1-
војске ахајске чи- п м мнон, ш. з п1ла,К'
I ши, по в јуи

.. пле, и аки ! ' г, - вев 1. даНИЈ
' народа, : доба сиа > ! апјелт.

узимају јуод 1ЦЛ у - 5 стављ
н,у народиг. .соСсшв п ; нрзо јунав
- ,.агом и ср; •;, . [је ,уна,ци умо ; л "уг

Тај пријс ■•;.; од уп;. ЈИГС
од јунака Сј т< к јуизц:;1ма моа(га, С<и, јунк.г
в<. ље к јунаљ у<; ;а см ’»а к ј;»
нацима знаља час г”сћи Ч«» ‘ Д" 1.
у кога паро, У ј ц сла<
основа н ра; . . да се т
макне на ви, од I оиа
ровитог то С . . у у< м > око<

Најкраћ ра.»м<ж у Т < р! .>атку, ;олпк
су људи могл
добу, био је •ипа, који су с
другом умпом н адмашали сза сЈстал
нлемена рода 'ссчвјсг јд намтивијека иа Д
дапас.

Ахиле може важити као лошљедљи ;ула
т ^е само сн о п срцем био 

;а. Одмах за љим, управо 
видимо другог? ч комо наро;
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Ахилове гледа своје најбоље врлпне оличене, 
чо који је то постигао више умом п духом не- 
го снагом својих мишића : то је мудрп ОдисиЈе. 
Нема примјера ии у нрнчама ни у историјском

'нвоту икојега народа, гдје би цпјели народ 
ако одлучно и једнодушно нресудно да је ум- 
•а снага, духовно јунаштво прече и надмашпије 

од јунаштва снаге и срца, као што је то учи- 
ло народ јелински, ахајска војска пред Тро-

- ио причаљу и пјеваљу Омировића. Послије
.рти Ахилове, велн та нозната нрича, требало 

је оружје иокојниково дароватп „пајбољем ју- 
:аку“. 0 тај дар се такмичио мудри Одисије 
а јунаком Ајантом Теламонскпм. Но н ако је 

сваки нризнавао Ајанту јачу снагу тјелесиу, 
•иак је војска даровала Ахилово оружје Оди- 
ију, јербо је умнији н мудрпјн био од махни- 
е јуначине Ајаита. Из оте клице народне свн- 

• - о надмоћи духовног јунаштва избило је, 
пз оног јеванђелског зрна горушпчипог, 

о:, 'мно, неувело дрво јелипске нросвјете
; се {•?•'• '• • ’ и разгранало нослнје над рим-

л цареджм, савлађујући спрову силу рим- 
освојача својом непадмашпом духовном 

ом, иа надвисује још н дап данас највнше
)•;. врхове свих образовапнх народа.

Го је лакољеко вријеме потрајало. Но ма-
10 мало почеше рлиие оијеваних народних 
:а одае. јееа)од пјесама па саме лјеваче.

?• јелесном животу многе су болс -ти приљеп- 
чнге; у жпвоту ума и душе прл.гл-пчкве су 
вј. нне. Слушајући лијепу пјеему о спошмомз- 
љ< 1им јунацима народу је мидо нјероватн да ц 
онај што је ијесму епјевао гша .пз оне, бар 
, шевпе, врлине, што их слсг.и у опјеваном ју- 
лаку, да и он осјећа све оне јаде .? . адости, 
сав понос и зазор, све оно ноштеље н прего-

ријеваље, сву ону свпјест што дичп јунака пје- 
сме му. Што је љеиша бивала нјесма, све бп 
се већма днвљење слушалаца обраћало од пје- 
сме и јунака јој к ономе што је снјева, к са- 
моме иЈеснику. Те тако налазимо у вријеме кад 
су се пајљепше јуначке пјесме старих Јелпна, 
пјесме Омирове, скупиле и наипсале, у златно 
доба Атине, да су грађанп тога највишом про- 
свјетпом славом увјенчанога града већ више цн- 
јенилн Омира од Ахила п Одисија, впше пјес- 
нпка од најбољег јупака. Та је свијест о над- 
моћној вриједностл пјесника над свпм осталим 
угледнпцима народним све већма отимала мах, 
што се народ већма развијао, тако да су им то 
н најбољи јунаци и цареви нризнавали. Алек- 
сандар Великн зазидио је Ахилу, не што је био 
најбољи јупак, но што га је Омир опјевао : „0, 
да срећан ли си, младнћуи, узвикпуо је осва- 
јач Азије на гробу Ахилову, „те нађе Омира 
да ти прослави врлину !и

Јуначка дјела прежнве јунака свога у спо- 
меиу љегове околине, љеговог парода, а том је 
спомену најтрајнији, пајљеиши облик туесма. 
Зато већ и сами пагон самоодржаља, сама се- 
бичност захтијева од сваког народа да своје 
пјеснике уважава и љегује као заточиике свог 
вјечаог жавога, јер лијеиа пјесма може да пре- 
живи не само јунаке те их пјева, но и 
еамн парод у којем су попикле. Старих Јелина 
внше нема нл’ је п гвијек жива Илијада и 0- 
дпсеја љиховс/ Омпр.с жив Прометеј љиховог 
Есхизж жива Антаго љпховог Софокла, живп 
сачува I вих умјетника, све то
жпви п онлођује ’;мси живот, рађа све новије 
и ’> и г умне ш I опзво.н ■ • у впх потољих свјеснох 
иарода а племена док је свпјета и вијека.

(Наставићо со).

У С К 0 К Ј А II К 0.
Приповмјетка из црногорског живота. 

II.

(Наставак).

Старп Стеваи ужижаше свијеће пред ико-
'асом кад Госиодар уђе. Стари се снеби 

. рије те прекиде посао; иа забобоља нешто 
.1 , стрча вукући по патосу дугачку трску. Пред 

д ла раскорапи ее, па стаде махати главом 
с рамена на раме. Нламичак на врх

' . узвитлан струјама, лпскаше лнјево-десно,
као да подражаваше клнсара.

За ђаконом хитио силажаху са доксета 
.ан и архпмандрнт.
г3нам, Стево, зиам ;разумијем лијепо !“ ре- 

му ђакон суминувши га. |
Нечесов ноеоља, зденан, црвепе браде д<- 

; оа, бјеше тај архимандрит Вучетић. Оп ру кпо
логдеда клисара.

Игуман Пахомпје, на протпв, бијаше окошт, 
црие нросједе браде, смирена пзгледа.

Стеван, једнако решетајући главом, врну 
се на свој носао; иеиод ока старп иогледаше 
на Господара, неће ли овај опазити како је он 
незадовољан што духовницп задоципше. Али 
Господар бијаше тога часа удубљену молитви; 
он стајаше под деснпјем сводом, на истоме мје- 
сту, гдје му и данас моштн иочивају.

Служба започе.
Гомилица људи изиђе испод свода што изводи 

па сред докеета. Сви застадоше мало, гледајући 
испод струка, пут пстока. Сунце се помаљаше у 
ведрпни, разасппљући своје зраке по големом 
сљежапом простору. Људп, један за другпм,
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снђогае нпз-а степенпце и уђоше у цркву.
То бјеху онп Прнморци за које је јутрос 

Господар ђакона питао. Било пх је осам. 
Дошли су — као обпчно сваке годпне — да 
у име Приморја Владицн честитају нову годпну 
и да буду на скупу. Гласнијп међу љима би- 
јаху: Ивановић Вук Мајпиа и Прибиловић 
Станко Побор.

С тим Приморцима било је пет шест Вла- 
дичиних перјаника.

Сад почеше прндолазити п другн.
Из катунске нахије, пајпрви дођоше Ње- 

гуши, па: Чевљанп, Цуце и Бјелпце, Загарча- 
нин један и један Теклпћ.

Свега десет љпх — десет перјанпца те, 
пзмеђу свијех Иван-беговијех бановпна, перја- 
нице-баиоване, од онда до данас.

Ријечка п Црмппчка, отиравише Господару 
свака по једпога изабрапога спна свога.

Праћеп гласовима звона, духовнпцима у 
одорама, двадесетипом главара и својијем пер- 
јаницима, старац владика пзађе из цркве.

Сунце са пстока гледало је тога чаеа по 
свпјету впше торжествених скупова, — можда 
— алп скупа, проетпје п узвишеније прпроде 
УЈедпо, супце тога часа гријало ппје.

Ђакони Иво и Алексије стадоше пред вра- 
тима дворане, да редом пропуштају главаре. 
Иза љпх наврсташе се перјаници. Сви остали 
номијешапи мпцаху се по тријему здравећи се 
и мирбожећи један с другијем.

Господар се устави под пкопама.
„Нека уљсгну Приморци!“ рече оп.
Опа гомила уђе. Сваки му приступп руци 

а Иваиовић сам прозборп неколико ријечп.
„Сретпа и вама била нова годппа и свему 

лијепоме Прпморју!“ одврати Владика. „Сје- 
дајтс !“

„Ви господо из гљезда господскога, из 
пптомпјех Његугаа, паиредујте!“ рече ђакон 
Иво, коме је увијек мпло бпло китпти.

Три Петровића: Саво Марков, Стапко и 
Јоко Стјепови, уђогае. Први бијаше брат Вла- 
дпчпн а ова два бијаху му братучеди.

„А Мартиновпћу, крпло господарево, не 
стој!“ оиет ће ђакои.

Драго Мартиповић, смијући се, уљезе.
„А соколови од крвава Чева па Крајипи! 

Војвода Мићо, турска крвопијо! Стеване Иер- 
ка Шалетипа, господско кољепо! Улазите љу- 
ди ; жељкује вас Владнка свети!“ пастави ђакоп.

Што око Владике, а што р тријему, жаго- 
ра је бпло доста, а то је тамап било добро 
дошло нашем „глаголивом“ ђакону, да по вољи 
узможе дати маха своме кпћељу.

„Гле овога банж како ми се у лпцу памр- 
дпо! Не бојпм те се, љута змијо, Пешикане 
Шуљо! Не бојпм те се, Цуца; и ако од тебе 
дршћу пикшпћки Турци! А ни тебе војвода 
Мплпћу, пи вашијех Цуца п Бјелица равнијех.....

Перјанпци да се искпдају од смијеха; а 
нн војвода Вуксан ни Шуљо не могоше се

одржати — тако је смијешно ђакон пзговори 
опо „равнвјех“ а изговарајућп однгао свој 
обручасте обрве. Смијешан је тај прпдјев п га 
себи кад се примијепи на Цуце и Бјелпцс кој< 
су сами — гребен.

„Ајте не засмијавајте ме, ио улазите!‘ 
рече ђакон Иво, тобож оштро.

За тијем омјери погледом ону четворицу 
што преосташе; стаде кашљуцатп, као шт< 
човјек чинп кад се нечем домишља. Алп Јова1 
Вицковић, Ћеклићки кнез, шалчпна впши н< 
ђакон, уђе говорећи :

„Могу ја, Иво, п без твоје пјесме!“
„Можеш Ћеклићу млечићу! Ама јесте мле- 

чпћи, божија ви вјера! II домпшљати сте као 
они!“ одвратп му с мјеста ђакоп.

Лазаревић Рама, Загарчанина, пропушти 
без иједие, јер Рамо бијаше сувише озбиљан.

„А ви двнје старе куће“ — рече, обра- 
тившп се сердаркма Саву Пламенцу п Петру 
Ђурашковићу — „ако ћемо по госпоству, тре- 
бало је онда да најпрвп уљегнете; ако ћемо по 
богаству, требало је . . . . да ми дате неколико 
жутаца, е ви се пљешљаве, пе осталп вам ну- 
сти !“

Тако је паш ђакоп умпо располсжпти љу- 
де, да весела лица приступе Господару. И без 
тога, (као што је познато), Црногорцима је, 
мимо остале људе, мпла шала.

Сад се ђакон обрпу к перјапипима.
„Ајде ти, Крцуие, ириметии неколико па- 

лпца у оцаклију, е видиш помешће се и ако 
их је мпого у собп“.

„А ти, Тетко, отиди с овијем благочасти- 
вим — госиодпном — оцсм—ђаконом — Алекси- 
јом, мојпм прељубазнпм у Хрпсту братом, оти- 
дите, рекох, у моју смирену ћелију, па дохва- 
тпте оиу вељу, зелену, четвртасту боцу муче- 
нпце. Доиеснте да с љом потрујем ове перчи- 
наше. Ајте! Повељанаја творите, а овп ће 
лредлагајемаја ипти, не бој се !“

Тек је он изговорпо те ријечи, Господар 
зазвони те му нареди тамап то, — бива да 
ночасти главаре.

„Па рецпте да ја пијесам пророк !“ — 
рече Иво млађима, метпувши нрст на чело.

До душе умно је погађатп најмаље жељс 
господареве.

Главарн сјеђаху свп паоколо; Владпка за 
зелепом трпезом на дпвапу; пред љпм је лежа- 
ло пеколико спопића артпја.

Тишипа бијаше настала.
„Не памтпм да нас се маље окуппло па 

овај год!“ рећи ће Саво Петровић.
„Вапстпну, жао ми је да сте се п ви пз- 

мучпли ио овоме злу времепу; опо јест, ио 
требно је бпло да се скупите, јер имаћемо до 
ста разговора; али, опет, ето Божије вријеме; 
овакога покора мало који од пас памтп !“

Владика је говорио наелак; свака му ри- 
јеч бпјаше одмјерена и пзмјерена.

Впдјело се из тпјех ријечи да је одмах
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хтио заподјеети разговор о мпогобројппм пле- 
мепскпм размирицама, због којијех у оио доба 
распадаше се једипство његове државе; то је 
старца владику више измучило, у педесет го- 
дина његова владања, по сви ратови с Тур- 
цима п Фрапцузима, ио биједа коју нанесе ку- 
га, нрвпјех годипа овога вијека. То је доброј 
души његовој брнге задавало и за у будуће.

Но се нешто предомисли па започе с лак- 
шега краја :

„Да, да, пзмучили сте се! Но ирпчајте 
ми гдје је који коначио, јер знам лијено да ни- 
јесте ннједаи из дома јутрос, без тога Бајице.“

„Ми смо баш код њега п ноћили, нас 
тројица“ одврати Саво.

Ђакон сад ночео бјеше послуживати ра- 
кијом.

Свакп редом поче прпчати гдје је кога ноћ 
затекла и код кога је свратио.

Владика је веома пажливо слушао то. И 
ако би се коме учињети могло да су то сит- 
нпце, али то бијаху преважни иодаци за њега, 
ио којнма је оп појимао свезе н пријатељства 
међу јакијем браствима.

Пошто сваки псприча, Владпка опет ноно- 
вн расијано: „е жао ми вас је, жао !“

Сваки се иоче брапити од тога сажаљева- 
ња, наводећи како п Црпогорке иду у дрва па 
два пушкомета даљине, а камо ли не ће они, 
војници, да прегазе то мало памета, да виде 
свога Госнодара о повоме љету!

Ђакон их прекпде свијех, па гракну :
„Немој Господару! . . . А што! овакп 

соколовп, шта је то њима;
„Припртише торбе обрамнице,
„Претурише струке сингавице,
„Грангјлије пушке доФатнше,
„Па........................................“

„Па што ?“ запиташе многи у један глас, 
смијући се грохотом гдје пресушише отихови 
из ђакопових уста.

„Па што!“ поновп и оп. „Вапстипу, ако 
не умијем у пјесми, умпјем овако да вам кажем 
шта је за тијем било !“

„А да кажи!“
„Вогме, ево што :
„Гранајдије пушке дохватисте,
„Пааа.......... дођосте ево овдје.............трес.

„Добро јутро н сретна тп пова годпна, Госно- 
дару, теби и свој Црној Гори. Но ми смо, Го- 
енодару, и погладњели.......... “

П, м ј.чло зампслити бн лп смијеха. Го- 
;,ар истк осмјехну се и љубазпо погледа

• . н веселога ђакона.
Владика сад заче питатн свакога редом за 

његово браство, за чељад у ,кући, за дјецу на- 
оеоб, — о иотрицама, о љетинп и т. д.

Таман ђакон обредио ракијом и другп пут, 
кад Псрко Вукотић запата :

„А, господине Саво, ђе вп је Вук Гувер- 
падуровић, камо га ? Како то да он, највиши 
главар, пије данас међу пама ?“

Оба млађа Петровића значајно погледаше 
старијега.

„Е, гле умал’ пе заборавих“ рече Саво 
вадећи неку артију пза паса. Поздравно ти се, 
Господару, и послао ти је ово иисмо!“

„А да ппје болестан ?“ заппташе мпоги.
„Пије, но . . . тобоже пословп га еметају.“
Господару се показа на лицу пека сјета 

кад поче читатп ппсмо; могло се примјетити да 
му се и обрве мало набраше.

То нешто пемнло, што њега тишташе, прп- 
ону у божији часак и осталима.

Сва се лпца иомрачише.
Ђакоп видје е ће олуја праснути, с тога 

удари опет у шалу:
„Фала Богу, Фала јединоме !
„Састале се двије бановине :
„Црна Гора и Приморје равно,

па обје заједпо пе могоше исушити овли- 
ко ракије; а да еам ову боцу ставно пред дво- 
јицом смиренијех светогораца, шћаху је у ово- 
лико пспнтп!“

Затијем — погледавшп значајпо Господара 
— стаде Иво нагопитп, сад овога сад онога, за- 
чнњајући нуђеље свакојакнм досјеткама.

„ Је ли сердар Пејо здрав ?“ запита Вла- 
дика ЕБегуше.

„Ама шћах таман да тп га папомепем, Го- 
сподару“ рече Стапко Стјепов; јуче је шиљао 
да нас ппта хоћемо ли к тебп ; иа је и с&м 
долазио; углависмо да заједно кренемо; па ја 
не знам што бп; ми пођосмо а немасмо кад 
чекати га ...........

Откад је. Станко почео да говорп, ђакоп 
се пешто загледао кроз стакло од прозора; 
зинуо мало, држећи иа лијевоме длаиу боцу, а 
куппцу међу прстима од десне руке. Сад турп 
чашицу у џеп од доламе, па се стаде крстити, 
говорећи :

Јест часнога мп крста! Он је. Оп!
„Ко то ?“
„Ама гледајте!“ рече ђакоп казујући ру- 

ком пут прозора.
Сви ђипише, јер се на лицу ђакоповом чи- 

тало запета велико чуђење.
„Игуман! игуман!“ повикаше људи, а глас 

пм је одавао чуђење помјешано еа весељем.
И Владика се подиже да се увјери.
Прије свега, поштовапп чптаоче, посумња- 

ћеш овако (од прилике): или је у свој Црној 
Гори био тада једап јсдипи пгуман, илн је тај 
о коме се говори тако „пзвјестан“ био да се 
разумијевало који је.

Ово је иотоње пстпна.
Даље, можда ћеш замислптп каквога стар- 

ца у дугим мантијама са штаком у руци.
Ннти је слика ни прилика такога !
Острошки игуман Ђорђије, то је човјек у 

пупој снази (и још каквој енази!), а па дебе- 
лу дорату јаше преко сиијега. Како пзгледа и 
како је одјевен, то тп ја пе бпх умио боље
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опвсати по што га, (њега истога), оппсује па- 
родна ијссма :

„А какав је од Острога бане!
„На његову дебелу дорнну!
„На плећи му везена шишана 
„А о бсдри дуга гадарија,
„А иа раме џида обливена,
„А од ио њо вуком опшивепа ;
„На врх џиде од међеда гдава,
„Зинула је као да је жива ....

Такав бјеше игуман Ђорђије острошки.
Госнодар и сви Црпогорци љубљаху га и 

поштоваху због чистоће његова жпвљеља и ве- 
ликог јупаштва. Оп се одликовао у више боје- 
ва а пајвише у боју на Морачн (1819.). — 
Таки су иам сачувалп вјеру и Српство!

„Да му изиђемо па сусрет !и рекоше пеки 
млађп од главара, те се одвојпше и одоше иред 
мапастир.

Игуман остави вељу пугаку пред вратима, 
а под малим п јатаганом уђе, приступи Влади- 
ци па се п с осталим цјелива.

„Поздрав ти и поклон Господару, а и ва- 
ма свима браћо од многијех. Ма хоћу их свпјех 
набројити као из читуље. Поздрављају : пон Ми- 
лутин Церовић из Тушине; барјактар Павле 
Бајовић, Пппер ; — Пјешивци : сердар Мркоје, 
Никчевићи Ивап и Марко, Коптић Радосав; — 
Морачки сердар Мијат, капетап Јакша, пои 
Вуксап Радовнћ, — и сви Бјелопавлнћи нреко 
војводе Марка Бошковића. Ето, ти, сви!“

„Бог их поздравпо и благословио !“ одго- 
вори Владика.

„Имао си шта посити, игумпе !“ рече неки.
„Богме, дијете, бреме, ама мпло бреме. Сви 

су ти били у маиастиру божићнијех поклада. 
Договарасмо се — залуду — да дођемо свп 
амо о овоме дапу, алп удари божије врпјеме ; 
амо је Талија према како је тамо, особпто ка 
Херцсговини .... Па пма п још пешто рашта 
нзосташеи рече Ђорђије, иамигнувши.

„А како се тп пакапп ?и
Игумап стаде да прича колико је копака 

ходпо — и друге све згоде и незгоде љегова 
„путешествпјаи. Радо су га слушали, а радије 
се припремали, (готово сваки без Владике), како 
ће га заднјевати, јер је и игумап био велики 
шаљпвчина. Алп је вријеме већ било обједу. 
Господар се диже па устадоше сви.

Ђакоп, (који бјеше попријед изишао да па- 
реди за игумпова коља), упаде сад, задихаи.

„Господару, један, те добар Катуљаиин 
долазп и ш љнм једап ћесаровац, а ма не од

овијех, новијех, (приморскијех), ћесароваца, по 
прави, и’ сред Кесарије. То ми каза пеко 
момче што је пред љпма пртпло ....

Сердар Пејо помоли се па вратима, па за- 
тутљи :

„Помага ви Бог п на здравље !“
Господар и сви остали обрадоваше му се, 

ништа маље но игумпу.
„А каква Тесаровца то водиш ?“ заппта 

га Владика, пошто се Пејо ижљубио бјеше са 
свпма и казао у кратко рашта је задоцнио.

„Ваистииу, солдат неки, ускок !и — Пејо 
нм иовиједи све оно што зпасмо о Јапу, иа 
додаде :

„Те дивпо момче, Господару. Чипп ми се 
да је тамо био ’вицер; је ли што скривио тамо, 
нпје ли, Бог тп га знао! Но што знам, то је, 
да ми је у ово осам дана омилио, мени н моји- 
ма, и свему пашем браству таман к’о да је растао 
међу нама. А нешће никако, те пикако да о- 
стане снама, по све: „водите ме Господаруи.

„А камо га?
„Ето га ваистину у тријему!“
Сви се обрнуше иут врата, откуд ћс ђа- 

кон да га уведе.
Јан смјерно ступп па застаде. Као да си 

га жеравицом носуо по бјелутноме лицу, тако 
се зарумепи. На љему бјеше просто али веома 
чисто црногорско одјело, а за пасом ледепица.

Владика му махну те он пристуни п цје- 
лнва га у руку.

„Откуда сте ви ?и запита га талпјански.
„Из Ческе.“
„Зашто бјежите ?и
„Зато што ме силом турише у солдате.и
„Ама, вн сте ОФицир !“
„То ме је ишло по роду п васпптаљу, Го- 

сподару!“
То пм је био сав разговор. Владнка му се 

загледа добро у очи. Затијем диже се полако, 
иа ставивши руку на рамо Јану, рече глава- 
рима :

„Црногорци, још сам вас једпом заклео да 
прпхваћате солдате бјегунце као браћу, јер с 
певоље к нама се утпчу. А сад потврђујем то, 
и јога вас једпом закдиљем да одржите моју 
вољу!“

„А ти момче, погато желиш код мене да 
остапеш, остапи слободпо!“

Господар изађе а сви главари за љпм. 
(Наставиће се).

с. м.

Химна з е м љ и.
(Карер).

Превео Нико Ш. Црксгорчевик

Захвалан ти док живио будем 
На даровма твојим и на мирном 
Оном станку што у материнском 
Својем крилу справљаш умореним

Костима ми, земљо, пјеваћу те ! 
Позајми ми своје шаре, своју 
Многосзручну љеноту позајми ; 
Те са пустих горских врхуиаца
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И са својих присојних равница 
Напуњених 8в’јери и иојата 
Осм’јехни се славопјеву моие;.
А нек љега не зачујо само 
Евганејско продоље, гдје сједизљ 
Туђих њива међу јабланима 
И врбама тужан пјевајући.
Анасових крај звучних брегова 
И подножју прп стрменитоме 
Хладовитог Монтела некада,
У очинских лоза слаткој сјенЈг, 
Наслоних се невино дјетешце. 
Колалтијска кула п мост бојни,
Који више пута преотеше 
И спалигае у мало година 
Смртоносном измјеном угарски 
И Фрапцуски коњаници, бјеше 
Тад преда мном; и ту сам се пјесмом 
Радоснијом надао да ћу те 
Пјсват’, земљо! Ал’ мено је нада 
Преварила. Успомсне драге 
Мојих првих година! Ој станчо 
Изгубљени! Ој дједовске кости 
Законано далеко од суза 
Унукових! А сада, бјегупац 
И родитељ бјегунцима, нсмам 
Свог земљишта него оно мало 
Што простачким мсђу гробовима 
И крстима, материпо т’јело 
Чувајући, моје очскује.

Па која ми већ остаје нада,
Мени б’једном, но да те љубавно, 
Драга земљо, мотрим, а уза те 
Бесконачно небо и вихоро 
И сребрнп мјссец међу љима ;
Те, разговор водећ’ са звјездама,
Са гаумама и са потоцима,
Од свијета удаљен да живим,
А многима изгледам безуман ?
Ја те љубим, ја те љубим, земљо ! 
Какову те са смијелог брода 
Гледа морнар кој’ је путовао 
Дуго вр’јеме, тако с’ дивна мојој 
Кажеш мисли сада док те пјевам.
И таква си у зору времена 
Издизала иа миг створитеља 
Изван пјена саломљених главу;
А вјетрова хука још не бјеше 
Тресла лишћем шумовитих гора,
Нити ружа бјеше изникнула 
Да гримизом долине нареси.
Али кад је први зрак сунчани 
Сусрио то, меке твојо груде 
Изложише небројено биље,
Нерођеном јога звЈерињу храпу 
Да зајамче, и да људске очн 
Развеселе пасладом бескрајном.
И човјек со најпосл’је показа.
Благ испрва, својц круте зубе 
Од звјеради уздржа, живећи 
Задовољан даровима твојим;
Ал’ годино кад га научигао 
Вјегато бити, сјекпру подижо 
На бикове, а на јеленове 
Смртоносну одаие стријелу;
Огрезао у крви, без страха 
Груди брацке иоелнје пробуца 
II прокину гркљан родитељу:
Иравом силу назове, бојеве 
Неизбјежним проклеством, безбожпа 
Освајаља нареси ловором 
И пјесмама својим обесмрти.

Лијопа си, земљо, иуна блага! 
Али нећу да скровите кутке

Огромпости твојој истражујем,
Нити свете остатке свијета,
Који се је ка’ и наш зрацпма 
Радовао сунчаним, а сада 
Одузет је с очију унуку,
Који пустом у својем пезнаљу 
Гази опе кости и ирагаину 
Те му бјеху оци дједовима.
Магата бјежи од тампих и грознпх: 
Тих понора, као да св боји 
Е ће наић' тамо на праг смрти 
И огромно на урне јарости,
Одакле ће ужасном тутњавом 
Из стожера свомир искочити.
То вас чека који тврдокорно 
Проничете у ириродне тајне ;
Та вама се смоле и кововп 
И с каменом сраслих животиња 
Очитују слике чудновате.
Ви ћето ми причати сиједих 
Колико је стољећа горскијем 
На леђима; коју л’ огријало 
Сунце страну, кад је првом сјене 
Дало младом свијзту и шаре ;
Каква ли је кора иостеиепо 
Нокривала скрити иањ гато залуд 
За свјетлогаћу изгубљеном жали.

Задовољан ја сам гледајући 
Иун радости шарне земне груде 
И в’југањо гора кроз облаке;
А код стада б’јелог и колиба 
Када сједим, и до мојих уши 
Лахорови звук Фруле допосу,
Уз склад њезин пјеват’ мило ми јо 
Непорочне биљне загрљаје,
Миомирне свибањско ливаде,
Љетне златне браздо, и јееењо 
Оно сјајно тргање и коло.
А и ако зима иагомила 
На дубраво и горе пивегове,
Докло кврчо слеђена језера 
И ријеке под колима, гусле 
Не умукну; уз свјетлост пламена 
Који оџак лиже, собу гри)в,
Кугаам нјесме сеоске ијевати,
Или твоје, Хелветски Бионе, 
Преипјевам. А замјерпт’ ко ће 
Да иознато ијевам, те слободну 
Хтјет’ да стегно у окове магату,
Која не зна за лет иредгаасника,
Већ се шири нространим пољима 
Без иваква страха, а за иредмет 
Неизмјерну васелену има ?
Пјесмама је један вођа: срце;
А бијагае то у нокојника 
Ка’ у мене, нсстагано, немирно,
Вазда спремно ратит’ и мирит’ се, 
Наклољено свему што јв' л’јепо.

Кад со широм црн вихор разастр 
II весело прскрије иам небо,
Те гдје зујне ир’је пчело лебдјеше 
Мете снијег гапроким ирамењем,
И једнако свуда обијели 
Бр’јег грбави и дубоке доле ;
А птичица гладна, која више 
На високим горским обронцима 
Не иалази нагае, поврх земље 
Претура се, тад, земљо, у твојим 
Њедрима се сјеме иренорађа 
Да ти стару Мај поврати славу.
У тој пади јадпи орач, чија 
Измеђ’ лоза и брестова внри 
Појатица, иун вессља дође 
Украј ватро што прскајућ’ жари



Мрко лицо љуби му и сестри.
А међутим нуним улицама 
И пјацама градским стреловита 
Кола возе гиздаве дјевојке 
И госпође у пуне дворане,
С огледала гдје и објешених 
Свијетњака одс’јевају зраке 
У безбројне њине адиђаре.
Уз бубњева јеку и глас оштри 
Труба, што ’но вртлог и одморе 
Означује плесу, задиханим 
Госнођама и дјевојчицама 
Перјанице на глави се вију,
И ђердани они драгоцјени 
По рукама и грлу, а црним 
II плавијем ио нлетеницама 
Корални им и бисерни низи.
Уз то изван ирнтисне ријеке 
И језера лед, што ћо со кашње,
Када блаже врг.јеме паступи, 
Раснукнути, те ћо с’ у бујици 
Што их собом ваља сударити 
Огромни му ужасни остаци 
С наеипима и са мостовима.
У судару том често с’ потресе 
Колебица пастира, који се 
Но надаше већ да ће изићи 
Уз нознату стрмен нјевајући 
Стоци своју сеоску нјсемицу.
Ал’ опчува слабу колебицу 
Она блага пебеска госпоћа,
Са њезиним божанствеппл чедом 
На дувару јадно насликана,
Којој, вихор кад бруји, малена 
Сиромашна обитељ ?вани 
С иоштова&ем : Радуј ее, Мармјб!

Ал’ под ведрим небом талијавеким 
Ко шњегове пјева и вотоке ?
Склад тај дивљи бардовој се дарфи 
II окрутног нристоји друида,
Ил’ Лаионцу, на ког сипље сунце 
Косе зраке. Он нма међ’ голпм 
Литицама мрачно заклониште,
И са собом снромашну храну 
И труд д’јели на голој иустоши. 
Ностојана ноћ, за којом ледна 
Зора дођв, тлачи онустјеле 
Оне стране, а бљеткаста свјетлост 
Горе доље трепти склизавоме 
По земљишту иреко маховине 
И лишаја сивих, јединога 
Блага јадном што му срцо тјеши.
А он инак, тимо задовољан,
Изплази из колибе мрачне,
Те мсдвједо стр’јеља и китово 
Дочим вижлад око њега срћо 
Ка’ помамна; и Елину нјсза, 
Иустиљама миље, океану 
Чудо; њојзи морско стадо насе,
Море гоји бисер и корале !
Кад нанокон таласима, који 
Неномнчни дуго вр’јеме бЈвху,
И снијежним обалам’ дан допре 
(Дан е прољећем тамо ј’ нусто име),
А он види у даљини свјетлост 
Гдје заблиста блиједа ка’ нада 
Што с пошљедља па умору см’јеша, 
Радоснији тад опет лук узме,

Памаже му слеђену тотиву,
А очи му љубављу засину :
Та љубав је и гдје с’ чинп да је 
Сваке искро животне нестало.
„Ој прољеће, младости године, 
Дивно ли је тебе опјевао 
У Естенским сјајним дворовима 
Опај, који вјернога пастира 
Довео је чак из Аркадије 
На брегове на Ериданинске, 
Угоднијех узор доскочица!
Зомља траву и цв’јеће ти нружа,
И тоби со осмјехује ваздух 
Гдје се млади играју лахори.
Већо бадем жељони нроцвати,
Тај иоспјешни травањски вијесннк, 
А плава се љубица задршће 
У осоју густога грмена,
К’о кад дјева осјоти љубавни 
Непознати треиет, те уздише. 
Заб’јели се крин, шарено лишће 
Лала шири, те замишљеноме 
Еугзинском деспоти принравља 
Чаровите вечери, када ће 
У лаким се лађама довести 
Караманске и черкеске цуре 
На свијетле тамошње обале.
0 бијели чемини, о руди 
КаранФили, о ноноспо сасе,
Како дивно вртове краеите !
А ко ли би мога’ да исприча 
Колико јо дрвећа различног 
Употребом својом и обликом ?
Ето с’ чемпрос у висину ишљи,
А чесмина бујно шири грање ; 
Оиире св бури и у мору 
Кваси јвла, а вјогрови шуште 
Кроз дубове и крез јасепове; 
Споро расто платаи крај обала,
А уздише над гробов’ма врба 
Коју сваки повјетарац тресе.
Та сам врба ја ; бл’једо је стрмо 
Моје лишће. И ка’ врба, нремда 
По радосннм ливадама расте 
II живахне с’ у водо огледа,
Што жалосне побуђује мисли 
Оном, њене ком нријају гране,
Те под тужну сјену јој прнбјегно : 
Тако и ја само невеселих 
Дати могу из душе звукова,
И нремда се око моне реси 
Сва природа гиздавим бојама. 
Други газо перивојне руже,
И прелазно у својој радости 
Забораве вр’јеме, смрт извјесну ; 
Ал’ убава не ниче цвијвтка 
Под очима мојима, Елвиро,
Да не мислим о теби и твојим 
Иретргнутим младпм годииама.
Зар ти судба бјеше навршена 
Онлакане када те нестало ?
Ја међутим о теби говорим 
Са зумбулом сјетним, и неплодном 
На гробов’ма бадељу со жалим 
Што си тако у брзо минула;
А превију они своје главе 
К’о јадање да ми разумију.

(Свршиће се.)
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Синовац као стриц.
Шаљива игра у три ч и н а.

(Свршетак.)

ПРИЗОР ЧЕТВРТИ.
Гано Љуца. Затим Анка.

Гано Љ у ц а (сам). Отншли су. — Твоја сре- 
ћа, Гано! Побједа је на нашу страну! Сада брзо на 
рад, да свадбу још ове ноћн свршвмо! — Ево сестре 
шога госнодара; љој смијем све казатп.

Апка. 0, јеси ли тп то, Гаио? Не знаш ли, 
ђе је стриц ?

Г а н о Љ у ц а. На променади пут Крајине ! Ха ! 
ха! ха!

А н к а. Како ? шта ? Разјасни се боље !
Гано Љуца. Имате право, милостива. Вн не 

знате ваљда да бијаху уљегли у крупне мој господар 
и овај господпн Непознановпћ.

А н к а. Са свијем протпвно. Они су се растанули 
као најбољи пријатељи, то зиам сигурно.

Гано Љуца. Но, али ја то нијесам знао. И 
у жару моје ревности похитах те позвах помоћ од 
полпције. Ја сам дошао овђе са два подоФицпра, од 
којијех један је имао налог, да све уза себе држи го- 
споднна Непознановвћа, а други да отпрати мога 
господара у Крајину. Али ће ђаво заварати очиовоме 
другомс, те узме стрица мјесто синовца, да га добије 
на божу на срамоту у кочију и да га одведе, хоћеш, 
не ћеш, у Крајпну.

Ап ка. Како Гапо ? Ти сн нослао мојега стрпца 
мјесто мојега брата на пут? То није могућо, није то 
збнља!

Гано Љуца. Оиростите, сасвпм збиља. — У 
Крајпнн јс лвЈепо, стриц није био никада тамо и ја 
сам се помучво те сам му прпбавио ту малу забаву

Анка. Зар се још шожеш жалпти? Шта ради 
господин Непознановић ?

Гано Љуца. Оа со шета са својим водофи • 
цпром по граду.

А н к а. Сиротано момче. Он заслужује да се 
побринем за њега.

Г а п о Љ у ц а. Но дакле, милоетива, на посао !
Не губите времеиа! Пошто се мој господин вјенча са 
рођачицом, мп ћемо опет повратнти стрпца. Ја пођох да 
тражпм госоодара, довешћу га овђе, па ако пам 
поможете, то ће се још ноћас све свршоти (одлази).

ПЕТИ ПРИЗОР.
Анка. Затпм Мара, Милица.

А н к а. То је препредени Фунцут, тај Гано Љуца ; 
али је стваропет тако уредпо да му се мора признање 
одатв. Ево гаоје стрине ; треба да јој пстину затајига.

Мара. А, синовпчно драга, ниЈеси ли ми виђела 
обргатара, твога стрица?

А н к а. Шта, зар се он ннје опростпо с вама ?
М а р а. Опростио ? А кагао је пошао ?
А н к а. Иа пошао је !
М а р а. Пошао је ? када ?
А н к а. ОваЈ час.
М а р а. То не разугапјем. Он је памјеравао тек 

около девет отпутовати. Него камо је пошао?
Анка. Ваистину не знам; ја га нвЈвсам впђела 

кад је кренуо: то гаи је Гано сво казао.
ПРИЗОР ШЕСТИ.

Првашљп. Јуре Угриковић у својој влаштој 
униФорми. Гапо Љуца.

Гано Љуца. Ево га, молостпве, ево га!
М а р а. Ко, мој муж ?
Гано Љуца. Мој сосподар Јуре, мој Јуре!
М и л и ц а (према Јуру). Драгн рођаче!
ГаноЉуца. Да, он је добро казао, е ће го- 

тово са својим посмом приспјетп.

Мара. Мој муж отпутовао, вјој спновац при- 
СП0О< _ Како се ствари у један час мијењају!

Ј у р е. Да вас вадим једном, мила стрино ! Ја 
сам нун немвра и ишчекивања.

М а р а. Добра ти срећа, драги сииовче !
Ј у р а. Тако ладан дочек ?
Мара. Мени је мнло да те водпм, али мој 

муж —
Ј у р е. Зар се стрицу штогод догодило ?
Анка. СтрицЈв вечерас дошао сједногдугачког 

путовања, па Је у овај час опет иекамо шмагнуо, да 
не знамо нн ђе.

Ј у р е. 0 !
Г а н о Љ у ц а. Чудо!
М а р а. 0, гле ти Гана! Он ће вам својема 

ствар разјаснитп.
Гано Љуца. Ја, милостпва?
А н к а. Да, ти ! С тобом је стриц говорпо кад 

је отпшао.
Гано Љуца. То је встина: сам је са мном 

говорио.
Ј у р с. По, дакло кажа ми рашта је отпутовао 

тако брзо?
Гано Љуца. Рашта ? Морао је! Добио јс на- 

редбу од владе!
М а р а. Шта ?
Гано Љуца. Он има неки тајни важпи налог, 

која изнекпва највећу потежност — који пзискива 
човјека — човјека, чујте! Ја не кажем више ништа, 
него само да можете и самн промпслити, е је нзбор 
на обрштара пао.

Ан ;а. На свака начнн! Такво одлпковање 
пошти циједу Фампљу.

Г а п о Љ у ц а. Милостива господа већ знаду да 
се он ниЈе шогао иа дуже овђе задржавати. Гано ре- 
као мн је, ја вдем важним државним послом у — 
у,.Сакрмент! помозате ми рећи, у један град, 
која сам ја заборавио. — Ја морам, рекао ми Је, да 
слушам. — С нрве штацаје писаћу жени. — У оета- 
лом што се свадбе тиче, она зна да сам ја потпуно 
задовољан.

Ј у р е. Шта чујем ? Мој драги стриц —
Г а н о Љ у ц а. Да, мплостпви господару ! он до- 

звољава. Ја давам својој жени, рекао мн је, неогра- 
ннчену власт, да све сврши и Ја се надам, кад се 
вратим, да ћу наћи своју шћер сретном женом.

М а р а. И он је сам отпутовао ?
ГаноЉуца. Сам ? Није! Он јо имао још 

некога господина са собом, који пзгледаше угледна 
особа.

М а р а. Ја пе знам, шта да се радп ту !
А н к а. Ми знамо његову жељу. Морамо обра- 

тпти пажњу на то, пошто је наредио, да нх нађе 
вјенчане као мужа н жену.

М и л и ц а. Његова дозвола пе чпнп ми ее ни 
најмање сумњвва, а што се мене тиче, ја ћу с ове 
стопе, без икаква отезања, узети Јура.

М а р а. Али ја ћу да чекам његово ппсмо.
Гано Љуца (на страпи). Но то јо лијено што 

смо послали стрица у — у ђавола!
Ј у ре. Али, драга стрино !

ИРИЗОР СЕДМИ.
Првашљи. Натарош.

Натарош (ступи међу Јуром и Маром). Кла- 
њам се и поздрављам сву милостиву господу.

АМО И ДЕ ДОДАТАК.
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М а р а. Глете нагаега натароша!
Н а т а р о ш, Клањам се, мнлостнва ! Ваш госпо- 

дин муж бпо је добар да се к мени свратв.
М а р а. Шга ? Мој је муж нрвђе одласка код 

вас био?
Натарош. Приђо љегова одласка? Шта мп 

кажете? Гле! гле! Зато је милоствви господин, ваш 
муж, ствар тако журно требовао: није имао када ни 
да со свратп. Љегова мплост, поштовани господип 
ваш муж, оставио мп је ову карту. — Изволвте, 
ваша милости, прочптати (пружа јој је).

Гано Љуца (лагано Јуру). То је натарош те 
ха је узео ваш стриц.

Ј у р е. Да, за Непознановвћа свадбу.
Г а н о Љ у ц а (лагано). Кад бнсмо га могли по- 

трсбовати за вашу !
Ј у р е. ћуги ! Да чујете, шта ппше!
М а р а (чита). »Будите тако добри, господине, 

да се вечерас потрудите до моје куће, и доиесито 
брачну погодбу, те сте за моју шћер написали. Ја 
пмам разлога, да ту свадбу још поћас свршпм — 
Обрштар Угрпковпћ.«

Гано Љуца. Но, то је црно на биЈелу! Мпло- 
стива гоепођа ие ће више сумњатп у дозволу госпо- 
дпиа стрица!

М и л п ц а. НпЈе дакле нужно да сам отац иише, 
драга мајко, кад јо писао овоме господнну.

Н а т а р о ш. Но ово је пнсмо доста јасно, мп-
сливг.

М а р а. Дакле у пме боже ! Будпте сретнп, ђецо 
моја! Пружпте руку једно другоме, ја дозвољавам, 
кад је н моме мужу по вољи.

Ј у р е. Лети Гано ! Допеси сто, перо и маетило ; 
ми ћемо одмах потписати.

ПРИЗОР осми.
Обрштар Угрнковпћ. Насрадпн. Прватпљи.

А п ка, Боже ! стриц!
М н л и ц а. Мој отац!
Г а н о Љ у ц а. Трксга га ђавола однпјело на-

траг.
Ј у р е. Да, да, траста, а не један! Овај је 

Насрадин мој зли дух !
М а р а. Шта ја вндвм то ! Мој муж !

II а с р а д и н (престављајући старијега Угрпкови-
ћа). Колвко се ја дочим, што повраћам у крило 
једие Фамиље овако драгога сииовца! (Опазпвши 
млађега Угриковнћа.) Шта ђаволе, ти си ту ! (обра- 
тпвшн се Обрштару.) — А ви, господиие, ко сте ви ?

0 б р шт а р. Његов стрпц, господнне мој!
Ј у р о. Али разјаснп ми, Насрадипе! — 
Назрадин. Разјасни тн мањи ! Чуо сам е је

дошла наредба, да ее у твоју посаду врнсм. Менп 
жао то, те ја се иомучи, док пе нзмолпм, да те вр- 
ну натраг. Појашп за тпм кон>а и ваистнну, при- 
стигии, нађи п новрни. Ја мислнм да се немаш што 
тужити на моју потежноет.

Ј у р е. Обвезан до мотике, пријатељу ! Жао мп 
је само твој труд и муку.

0 б р ш т а р. Госиодин Пасраднпе ! Мој спновац не 
захваљуЈв вам достојним нрпзпањем ваљда, алп мо- 
жете за то на моју харност рачунати.

Мара. Ви нпјесте дакле били у—у— како се 
зове она држава, ђе сте билп ?

0 б р ш т а р. У којега сам ђавола био ? и ђо сам 
имао и рашта одпти ?

М а р а. Но, па за онај важпи државнп посао, те 
сто Гану Љуци казалп.

Обршгар. Дакле опет Гано Љуца! Његова 
милост, велештовани господпн Гапо Љуца! Најбезо- 
бразнији никоговпћ овога свнјста! Ја сам њему и од 
впше захвалан, те се жури тако да ме на поље тура. 
— Господин натарош, вп сте нашлп код куће моје 
ппсмо; мнло би мп било да се брачпа погодба још 
вечерас потпаше.

Натарош. Нпшта лакше, ваша мплостп! Мп

таман шћасмо п у вашој отсутности да то урадимо. 
Обрштар. Врло добро! УдаЈу се чесго и без

оца, али без вјереника, то не разумијем.
Ј у р е. Да, драги стрпче ! Ја сам вјереник !
0 6 р ш т а р. Мој је синовац врло лијспо момчс,

алп моја шћер неће бптп његова жена.
М а р а. А да чпја ?
0 б р шт а р. Чија? Ипташ? До ђавола ! — Па 

господпна Неиознановнћа.
Мара. Господип Неиознановнћ није дакле мр-

тав?
0 б Ј) ш т а р. Нпје, мпдама није ! Он жпвп, он је 

овђе. Погледајте, ево га ђе иде.
Мара. А ко је онај госаодин с љпме?
0 б р ш т а р. Оно му је неки слуга, кога је ње-

гова милост, господин лопов Гано Љуца, Непознано- 
вићу уз рамена ставно.

ИРИЗОР ДЕВЕТИ.
Првашљп. Непознановић са својнм подоФнцпром, 

који остаје на дно дворапе.
Непознановић (Обрштару). Ви шпљете у

Крајину вашега стрица мјесто вас? То вам неће на 
штеруке проћи, господино мој!

Обрштар. Ако те сзрби чапра, Непознановн- 
ћу, да се с њим тучеш, туцн се онда с мојим си- 
повцем, а не са мном.

Неиознановпћ (упознаје га). Како ? Јесто 
ли ви то ? Како сте се помоглв, те сте се тако брзо 
вратили ?

Обрштар. Све се пма захвалнтп господину 
Насраднну, којн мо мјесто синовца врнуо.

Ј у р е. Ја вас не разумпјем, госиодпне Непозна- 
новићу ! Ми смо се раетали као најбољи пријатељи.
— Нијесте ли се одрекли свакојега захтнјевааа на 
моју рођаку ?

0 б р ш т а р. Ништа, нпшта ! Одатле пе ће битн 
нншта! Ни моја жена нн моја шћи, нп моја сино- 
вична, ни мој снновац — пе ће ми сметатп да се 
не взпрши моја воља.

Н е п о з н а н о в п ћ. Ја се радујем што сте со 
повратпло с једнога пута, на који сте п на срамоту 
билп кренули. — Али мн треба да се опот лијепо 
разговарамо — ваша шћа љуба вашега спновца ?

Обрштар. Но знам ништа! не разумијем 
нпшта ! Од тога неће битп ппшта! Непознановић се 
но смије вратити као празпи сват одавле.

Ј у р е. 0 И1то се тога тиче, драгп етрпчо, ваљда 
ће се наћи лијека. Господин Непознановић ннјо исто 
залуд пут чпнно. Пптајте моју сестру!

Анка. Мене? Ја немам што.казати.
II е ио з н а и о в п ћ. Дакле, онда ћу ја говоритн.

— Господине Угриковићу, ваша Је сииовичиа сло- 
бодна; њу поклоните мени, а шћер дајте за синовцем.

Обрштар. Шта ? Како? Овај лопов од Гана 
Љуце за све вас ћо ми платити.

Гано Љуца. Земља ми костп пзмећалл, ако 
се п Ја сам нијесам варао. Опростите ми ону малу 
променаду, на коју вас бијах иослае ! И та је сво 
добро изашло.

Ј у р е. Опростнте евијема п вежпто оно што 
пе може нико разрнЈешити.

0 б р ш т а р. Дакле Непознаиовић н Анка, па 
Јуре в Милпца! Чувајући со од вука, уловнла мо 
лиснца! Ко потегно за коноп, па взвучо уже, бадава 
му је свеколико. — Иотпишоте!
Пикардов орпгннал. По Шплеровоме преводу 

Посрбио: Филпп Ј. Ковачевић.
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ИРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ.
Нисмо Сима Милутиновића владпцп Петру II. 

Петровлћу-Његошу. *)
Владико свети помагај Вам Бог да нас дуго 

благословјате !
Фала Вам усрдна на послате мп двјвста Форпн- 

тп банкноте, и пе могу Вам псказати како мп је то 
прпстало, та канота на пљегапву капнца; него би 
јошт боље само тад када бн ми барем за једну годи- 
ну дана по толижо мјесечпо Бог н срећа однекуд 
падавала.

Млада Црногорчићн амо су већ недавно у школу 
пошлв, Перо у прву а Стево у трећу гимназије класу, 
и све би добро бвло да их није грозница напала, него 
Је Бог милостив те је Пера на скоро п пустила, па 
ће непремјено и Стева, и од сад ће увјерен сам до- 
бро и отлично учнти се Овога љега у нас овдје 
како и ио свој Србији особита грозница зацаровала 
је, нити је у Београд куће ко.ју није опа собом по- 
сјетила, пак и нао н нашега Драгпшу, који Вам и 
љевицу како и двсницу целива.

Сад ми баш стнже пз Псште и предрачун за 
вигњет иа Лучу Микрокозма, којега вам овђе 
н нрастављам **) порад Ваше даље наредбе, а ово 
дана почиље се овдс нста књпга штампатп, што је 
ннје могла тнпографпја прпјед примвти због евојн 
особити дјела.

Јесам и остајем скорога п на ово одговора чека- 
јући ваш владпко и господаре црногорства

Озбиљски почитатељ:
С и м е о н Милутиноввћ.

У Београду, 22. Септемврија 1845.

Саопштпо М а р к о Д р а Г 0 В В ћ.

*) Једно Симово писмо владици Петру штампао сам у 
»Цриогорки« број 6.

**) Нзјесам предрачун иашао при овом писму.

К р и т и к а.
УгПка, Сау. СЈасото СМшИпа, 8ра1а1о, 1885, 

стр. 37.
Никола Милетпћ народнп добротвор, написао 

А. Н. М., Задар, 1885, стр. 35.
Овпјех дана стнгоше пам из посестрпме Далмаци- 

је ове двије књижице, обЈе врло корисне за међу- 
собно наше уоознавање доста занемарено. У првој г. 
ћуднна, неуморно писац о нашвјем стварма на ита- 
лијанском језнку, пружа нам што јс мого покуппта 
Брљичкијех успомена из иеторнје, ђеографцје, стата- 
стике, из народњег предаља н сопственог путовања.
Да нам простор лисга допугата радо бисмо овђе 
многу од овијех успомева саопћилн, тако упућуЈомо 
читаоца на саму књижицу. Ал ћемо њеке навестп у 
кратко. Врљика варошица у врх ноља цетинскога 
знаменнта је особнто са љено воде љековите противу 
афекција бубрега п иритацнја писког дроба. Она се 
пије усојехом и противу сифнлвтвчкијех болвјести. 
Ипак је мало болеенпка полазе, премда јо препору. 
чују в угодности варошког живота, и дивота роман. 
тичког иреднјела, и лак саобраћај са Спљстом п Шн. 
бенвком. Оспм воде знаменита је Пећвна Врљпч- 
ка, мало миља од варошице к турској граници. Г. 
ћудина је походио још г. 1885 а нратпоц му је био 
један ајдук по имену Шарабан. У иећнну се улаза 
кроз уску руцу па се нролази нзмеђу сталатита 
(8&1аМШ) п сталагмита (81а1а§тоШ). Унутра су четири 
Јлавне дворане, украшене стубовпма од сталатпта, а I

брежуљцпма од сталагмата. Има стубова ввсокијех 
16 метара, а једна дворана пространа Је близу 500 
квадратннјех метара. Особито су дивна једна врата, 
каква вода није могла нанравити већнјем савргаен- 
ством. Сводовп су тако величанствени, да кад се 
једном видв не могу се већ заборавити. Овакав је 
горњи дво пећнне, одакле ее салази 128 метара у 
дољи дио, која је страховит. »Прогаао сам 12 сводова 
нли дворана глобавпјех и послије уре п по трудног 
хода, стигао сам на извор ријеке Цетине. Овђе свр- 
шнва пећина. Уморан сио сам нзнад пзвора и бацао 
сам артијца да вндим куђ вода тече, и видио сам да 
иде к истоку. Бацао сам п мрва крува, да виднм пма 
ли рибе, али пишта не впђех.« Из овога описа види 
се да )е ова пећина велнчанетвена уједно и страхо‘ 
вита. Разумвје се да је мрачна тек се у њу уљезе- 
тер без луча нема у љој нута. Рпјека Цетина извнре 
између планине Гњата и Динаре, два километра шје- 
верно од Врљике, иа тече покрај ове варогаи п Спља, 
а слпјева се у море код Омиша. Дугачка је 97 кнло- 
метара а широка 29—38 метара. Има два водопада 
један В е л и к а Гу б а в п ц а страховит налик оног 
код Терна у Сполету, а други М а л а Губавнца 
романтнчког пзгледа. У Цетпни наоди се трута вели- 
кпјех до 10 кила од најбоље врсте. Опћина Врљичка 
бројп близу девет хиљада душа, по језвку, ио обача- 
јима, по тнповима најчистијега соја срнскога. Познато 
је, да је Цетина некад била граница пзмеђу Срба и 
Хрвата, али је данас све до Истрије осим остр- 
ва посрбљено. Кљижица је посвећена успемеиа 
једног нашег мвлог покојника — врнједпога К р с т а 
К у л и ш и ћ а, најодлнчнијег снна Врљпчкога. Како 
на кљпжицн тако иа племенптој успомеии нека је 
Фала наЈсрдачнија врнједномв писцу. —

У другој књижици г. А. Н. М. изнаша нам на 
углед жнвот народног добротвора Пнколе Миле- 
т и ћ а, који се дотичо и жпвота српскога народа у 
Србпјн, Босни н ДалмациЈи. Милетић св рОДИО Г. 
1788 у ужичком окружју у Србији а г. 1807 дође из 
Сарајева у Спљет. Како у Сарајеву тако у Сиљету 
он је вјерно слјжно браћу Дпмитроввће, богату трго- 
вачку кућу. Из Спљета се пресели у Шибеник г • 
1815, ђе Је жнвпо до 1873. »Има мјеета, у којиЈем с® 
врлине и доброчинства појединијех становннка тако 
високо истпчу, да се слободно може казати, да су она 
предмет особитога старања Божјега промисла. Између 
таковијех мјеста једно од првијех је Шибеннк, по 
доброчинствима која су богато одликовала многе ље- 
гове становнике православне вјере.« Овако г. писац 
започиње жпвот Николе Мплетића, који је доброчин- 
ством православно општество швбевичко уерећпо 
и себе у српскоме народу обесмртно. Осим добро- 
чвпстава што Је за жпвота чинио, не имајући порода 
ни ближе својте, он је сво своје имаље оставоо на 
благотворне сврхе, од којвјех му је највећа заклада 
од 24000 Фпор. из које су већ почели Шибенвчки 
синовп штппендијо уживати по средњнЈем и нижијем 
школама. Поштс је Бован оеиовао сриску мушку 
основну школу, а Ковачевић жонску, ето правосла - 
внијем Шибеннчанима средстаиа н за школе, којвјех 
нсма у Шнбенику. Врнједно је прибпљежита да је 
новосацкп »Јавор« отворпо рубрнку чптулу саиме- 
ном Николе Мвлетића, што јв требало да н у ову 
кљижнцу уђе. Ову чотулу »Јавор« држн постојано 
отворену, па је п »Стражилово« присвојвло, али не 
би требало да у њу улазп, ко ноје заслужан Србин. 
Смрт заслужнијех и елавниЈех људи нз осталог сла- 
веиског свпјета требало би доноснти под друг >м ру- 
бриком. Књижнцу су издалн уираввтељи Мнлетићеве 
закладе ■ бесплатио је растурнли. Фа.та нека је и г. 
пнсцу и издаватељима!
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КЉИЖЕВНЕ ВИЈЕСТИ.
Друштва.

(Мптнца Српска у Новоме Саду). Књижевни
одбор овога друштва имао је састанак 13. Марта, 
на којем су ови нредмети расправљани : Секретар 
јавља, да је одбор за издавање „Кљига за народ“ 
27. Фебруара ов. г. имао свој састанак и да се на 
том састанку по дужој измјени мисли сложио у 
томе, да у I. свеску уђе животоиис Нера Коњевића 
од дра Идијо Вучетића и расправа Стевана В. По- 
новића о доброчипствима и задужбипама у онште. 
За 11. свеску да се дочекају обећани прилози, а ме- 
ђу тим да сваки члан одборски изради по коју тему 
за случај, ако ни од куда ништа не приспије. Обје 
свеске угледаће у један мах свијета. — Југославен- 
ска академија знаности и умјетности у Загребу ја- 
вља, да је бан краљевине Хрватске ускратио дозво- 
лу за држање састанка југославеноких књижевника 
у Загребу и да ирема томе није одобрио ии подне- 
сена му нравила за тај састанак. Према тој одлу- 
ци јавља академија, да се не ће држати у Загребу 
састанак југославенских књижевника. — На основу 
оцјепо дра Милана Савића пе ирнмају се за „Љето- 
топис“ нјесме Ивана Мартиновића. — Мојо Медић 
у Земуну шаље оцјену на: „Сремско вино“, енс- 
лошку расправу Мите Иетровића и моли, да се ири- 
ми за „ЈБетописц. Нрима се а награда ће се писцу 
касније досудити. — Јоваи Живановиђ у Карловци- 
ма шаље за „Љетопис“ чланак : „Два три закона из 
науке о гласовима српским“. Издаје се на оцјену 
члану Стевану Лекићу. — Не ирима се за „Љето- 
топиец пјесма Мите Калића под насловом : „Бранков 
споменик.“ — Јован Станковић медик у Бечу шаље 
на оцјену п за награду : „Пет босједа М. Т. Цице- 
ропац у српском преаоду. Бесједе су : 1) За II. Рос- 
ције пз Амсрије; 2) За заповједништво К. Помнеја ; 
3) За Архију пјесника; 4) За Квинта Лигарија и 5) 
За краља Дејотара. Издаје се на оцјену члану Фили- 
пу Оберкиежевићу. — Војислав Ј. Илијћ шаље за 
„Љетониец пјесму под насловом „Елегија“. Издајо 
се на оцјену члану дру Милану Савићу. — Неиме- 
новапи лисац шал>е за награду позоришну игру нод 
насловом : „Кнез Бранислав и Милана Шћерка“. Па 
дјслу палази се исти знак као и на заиечаћеном 
писму, које скрива имо пишпево. Издаје се на оцје- 
ну члану Јовану Грчићу. — Члап Јован Грчнћ јавља, 
да је прочитао спјев Јована Иоповића-Липовца: 
„Издајица“ и како је од тога спјева највећи дио већ 
изишао у „Црногорци“ у броју 5. и 6. ов. г., то га 
ие може нредложити за „Љетоиисц. — Јован Пеци- 
ковић, јувелир из Земуна, нуди на откуп за „На- 
родну библиотекуц сва дјела, и штампана и руко- 
иисна, Јоксима Новића Оточанина за 10.000 Фор. 
Понуда се не прима, пошто Коњевићев фонд није 
намиЈењен за откуиљање дјсла, него за награђивање 
нојединих рукописа, који ће се штампати у „Народ- 
ној библиотециц. — Милутин Ђурковић у Моношто- 
ру шаље на оцјену своје дјело иод насловом: „Бо- 
гаташ или смрт грепшика, иоучна кљига за народц. 
Не ирима се, јер је слаб почетнпчки рад. — Нико- 
ла Козарсвић пшље на оцјену своје нозоришно дјело 
под насловом : „Мита Сељак или спомен нрошлости 
а школа будућности". Позоришна игра у 5 чинова и 
2 раздјела с пјевањем. Не прима сс, пошто писац 
ни појма нема о законпма, но којима се нишу драме. 
— Стевап Ј. Радосављевић из Видина шаље за „На- 
родну библиотекуц свој чланак под пасловом : „0 
васпитањуц Петар Ј. Кнежевић у Чалми шаље за 
исту библ^отеку дјело : „Ратар у пољу и па домуц, 
које је он превео в написао. Здравко Рајковић из 
Београда шаље за исту библиотеку дјело, које је он 
с Француског превео под насловом : „Одјсло и ста-

лви у свомл л’*»а/»хг р идз-тухомц. Богдан Доброса-

вљевић из Крњака шаље за исту библиотеку својо 
дјело нод насловом „Доктор Ј. Марић у Бољевићу 
или поуке о домаћем васпитањуц. Никола Станковић, 
кр. држ. мјерник у Суботици, шаље литограФисаиу 
расираву под насловом: „Вероватни приходп ло- 
калне жељезнице Суботнчко-Старобсчејскец. Прима- 
се са захвалношћу. — На молбу Свстислава М. 
Стојановића, агронома из Биограда, шаље му се у 
препису оцјена А. Миоковића на њогов чланак иод 
насловом: „Основи рационалног земљодјелства.ц — 
Ђурађ Јанковић из Панчева доказујући, да је он 
писац нриновијетке „Вјештице“, моли да му се иста 
врати. Учиниће му се но молби. — Марко Николић 
у Рушчуку лита, да ли јо оцијењси љегов рад 
„Житни метиљц, који је иоелао за награду, Позваћв 
се А. Миоковић агроном, ком је исто дјело иа оцје- 
ну издато, да своје мишљење о љему поднесе. — На 
молбу Светислава М. Стојанозића нз Биограда враћа 
му се рукопие нод насловом : „Основи рационалног зе- 
мљодјелства. —

(Српско Учено Друштво у Биограду). Из-
вјегатајн овога друштва врло касно излазе на јавпост. 
Тако налазимо тек сада извјештај о састанку уира- 
ве тога друштва од 21. Јануара на којем је ово ра- 
ђено : На ириједлог лаљског скуна, да се учине неко 
измјене у статуту, министар просвјете одговара, да 
„није рад чинити тако дјелимичне измјене у стату- 
ту тога друштва јер ће бити боље да друштво до- 
бијо друго, са свим ново уређење.ц Узпма со на зна- 
ље и да со саоиштм скуну. — Утпрђује се, да скуи 
друштвени и ове године буде 30. Јануара, са овим 
дневпим редом : 1. Иоздрав предсједников. 2. Обзна- 
њују се промјене иредсједника у појединим одбори- 
ма. 3. Извјештај о годишњем раду друштва. 4. Пз- 
вјештај о рачунима за прошлу годину. Избор тројн- 
це чланова за прегледање нотоњих рачуна. 5. Одго- 
вори г. министра нросвјсте на одлуке нрошлогодн- 
шњега скупа. 6. Предлот управин : „награда ћо со 
одрсђпвати — но просто по табацима, него вишо од- 
сјеком, гледајући на унутрашњу вредност списа, пига- 
чеву снрему, уложени труд и вријеме, као и рсзул- 
тат рада; с тога одбори нека предлажу ци®ру, а у- 
нрава ће одмјерке појединих одбора доводити у су- 
гласностц. 7. Предлог управин : „Пренос Вукових ко- 
стију из Веча у Биоград да се изврпш у току ово 
годинсц. 8. Предлог управин : „Кад редовии члан дру- 
штва доживи 50-у годииу свога књижевнога рада, 
друштво ће му је прославити свечаном сједницом 
својом. 9. Нацрт буџета друштвеног за 1885. 10. 0 
ступању у свезу са научним академијама и књи- 
жевним друштвима. 11. Избор чланова који ће пот- 
иисати занисник овогодишњ г скуна, из сваког од- 
бора но јсдан. 12. Бнрањс нових чланова. 13. Избор 
предсједника. 14. Нови нредлози у самоме скуну 
учиљени, ако их буде. — Члан Гав. Витковић тражи 
номоћи за нутовање ради истражиеања новнх извора 
и иодатака за срнеку иеторију. Усваја се у начелу. 
Величина нопутнино и вријеме кад да то 5удс одре- 
диће се доцније. —

Предсједник саопштава, да је за нредеједника 
одбора философско-филодошког изабран г. А. Васи- 
љсвић, а за нредеједника одбора за науко нолитичко- 

| историјске и државне г. архим. Н. Дучић, на мјесто 
госноде Ј. Ђорђевића и II. Срећковика, који но за- 
кону одстунише. Узима се на знање н да се пре- 
ђашњим иредсјсдницима заведе у заиисиик захвал- 
ност па дојакошњем труду н заузимаљу око уна- 
иређења овога другатва. — Срнски нослапик у Па- 
ризу, г. Ј. Маринсвић, гааље позивницу одбора за 
прославу дана 14. (26.) Фебруара ове године, када 
ће славни Француски и свјетски нјесник Виктор Иго, 
стунитн у 84 годину живота. Послатци, који ће со 
сједпнити сви у један албум, на различним језицима, 
треба да буду у Нарпзу до 29. Јан. (10. Фебр.) Како
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)
е и слављеник међу предложеницима за почаснога 

члана нашем друштву, то да се у Париз одмах ио- 
слије скупа телеграфски пошље честитка и јави за 
лзбор. — Предсјвдник јавља за смрт мајора Мишв 
Анаетасијевића, почаснога члана овога друштва. 
Жалост своју за губитком великога добротвора срп- 
скога народа и његове просвјето изразиће најбоље 
цијело друштво на своме скупу. Међу тим, паређује 
сс : да со она нокаже видљивим знаком, истицаљем 
црне заставе на друштвеној згради за 8 дана; да 
спомеи о смрти његовој уђе у годишњи извјештај; 
а и иредсједник ће га с тугом поменути у евоме го- 
вору. —

(Југославенскл лкадемнја знлноети и умјет- 
лости у Загребу.) Филолошжо-иеторијско одјељеље 
овога друштва имало је саетанак 6. нр. м., на којем 
је нрави члан г. Н. Нодило читао трећи дио сво- 
је радње : „0 р е л и г п ј и С р б а љ а и X р в а т 
главној основи епских ијесама. Ту се расиравља о 
Г о ј е з д и и II р и ј е з д и. Читав низ нјесама има у 
пароду о два брата, два силна и неуморпа борца, 
иа колико се оии милују, толико со и коњи нод њи- 
ма љубе. Брат млађи под вечер би увијек заглавио, 
тс брат старији чезне за њим. Исиитавши подробно 
сво јнто се збило с браћом, нисац долази до закљу- 
чеља, да су оно божја чељад у човјечије одијело 
једва преобучена у садашњој верспји ијесама Вуко- 
вих н Нетрановићевих. Први брат први је зрак зоре, 
која се бијели ; други јо брат зрак други, а уједно 
и задња зрака сунца, које залази. Разлаже, за пгго 
су у кули Цебојшп украј Виограда, и оклен им сим- 
волизација по утвама златокрилим. Сишао други брат 
у тамно крајеве, да потражи сестру Зору, иа нам 
иружа згоду, да загледамо у пакао Срба незнабо- 
жаца. То је Удбина или Леђан град, гдје влада Тро- 
глав или Враг. За тијем расправља, за што се два 
брата зову, како кад и како гдје: Јакшићи, Воји« 
нови, Вогдани, но јсдан од њих Појезда а други 
Пријезда, један Топлица а други Косајчић. Враћу, но 
именце млађега, сваке ноћи сиашло би чудо: изгу- 
бивши зрачноет опи би се скаменили. Излажо се 
азијски митични иазор о каменом иебу. За скамење- 
ним јунацима нисац иде трагом, па их износи 
из пјесама, нарочпто нз народних приповнје- 
дака. Уз то обазире се на скоро једнаке нризо- 
ре из грчке и римске митологије. Наши јездиоци, 
Иојезда и Иријезда, исто су што и коњицп Асвинп 
у индијској Ведн, или Кастор и Полукс, а може бити 
да се излињала слика њихова номаља и у Тезеју и 
Пиритони, у Полипики, у Агамемиону и Мепелају. У 
нашим ијеемама Пријезда бије ноћни бој са Звијез- 
дићем пз Звијезде града. Нисац настоји да докаже, 
како овај митични јунак оличава Вечерњачу или Ве- 
неру. Име му бнјашо и Вечерин. Између метсоринх 
богова нрви је ио достојанству Громовник. Љегово 
име Перун непоередно се добива из ностојећега блага 
нашега језика. Пречесто се Громовник сномиње у 
нјесмама, али му нема развијеие легеидо. Легеидар- 
ни су Југовнћи, уз Југа или Љутицу Вогдана. Од 
куд им љутика, илахост, господство, разлаже се на 
дуго. Југовићи су јужни вјетрови, Марути у индиј- 
ским Ведама, који ирато божју годину, особито 
божје љето. Тумачи им се дар пророштва уз једно- 
етавне књиге. 0 историјском оистанку Југовића не 
може бити говора (?! У.) Ни цигло ваљано свједо- 
чанство но нотврђује пх. Виле, треће у реду мете- 
орних богова, ирирастоше срцу народному. Пјевају 
се по свуда, а свуда со нрича о њима. Најзпатнијо 
су за разјашњење њпхова бића иеко ијесме из 
збирке Петрановићсве. У првом мптичпом за- 
метку ви.10 су јутарњим сунцем расвијетљони 
ц позлаћени облаци, опда им блиета чарна љепота, а

кад вјетар и Громовлик ирпдођу, хвата со коло њи» 
хово и ори вм се дивна пјесма. Из тих облака, којв 
внле вијају, ромиња росна киша а биље мирише. Те 
су виле горкиље и језеркиње. Гдје је нак облак не- 
нлодан и мрачан, бијела вила учинила се црном и 
суморном. За ријеч вила, па и за старинску ријеч 
Равијојла писац налази вјероватне етимолошкв 
основе.

(Натнца Хрватска) у Загребу дотискава својо 
овогодпшње књиге, којих има содам на броју, п то: 
1) Историја Диријева (Иитиу). Први дио. Ис- 
торија римска до царсва. Са картом старе ИталиЈс. 
Преводи Томић. 2) И з б и л и н с к о г а с в и ј е т а. 
Први дво. Са 28 слика и једном картом од ироФвсо- 
ра Јируша. Од Кишпатића. 3) Ц а р и ћ. Слике нз ио- 
морскога живота. Први дио. Са 12 слика и јсдном 
картом обала срсдиземнога мора. 4) Шено а. Сабра 
не ириповиЈеткс. Књига трећа. 5) Округић. ПГо- 
кица, народна игра у иет радња. 6) II. С е р г и ј е^ 
Иером и оловком. Цртице. 7) Т о м и ћ. Капетанова 
кћи. Приповијетка.

Јавна лредавања.
У Виограду још се Једнако држо јавна пре- 

давања. У суботу 2. Марта држао је др. Милан Јо- 
вановић у грађанској касини предавањо : „0 музи- 
ци“ ; у уторник 5. Марта, иредавао је Милан Ђури- 
чић у богословији : „0 с р и с к о м о и о су“ ; у еубо- 
ту 9. Марта, онет у грађанској касини, иредавао је 
нроФ. Светомир Николајевић : „0 „0 т е л у“ Ш о к- 
снировом“. Иза сваког иредаваља држала се у 
грађапској касини нгранка. То нс шкоди ; само на 
знамо, е да ли је иста ирактика „набљудаваиа0 и у бо* 
гословији.

ЈГичне вијести.
(1>. Малетпћ и М. Бан) навршују ове годинв 

педееет годииа свога рада на нољу срнске књижевно- 
сти. Обојица не снадају, каоијесници и књижевници, 
међу звијезде нрве или особите ввличине, али 
се обојица могу тјешити тијем, што неће—јер обо- 
јица имају лијепе кућо у Биограду — као многи други 
књижевници и пјесници, умрнјети у јавним болница- 
ма или иод туђим плотом, и — што ће за живота 
свога дочекати јубилеј, који се другим њиховнм но 
духу јачим рођацима обично послије смрти прнређује. 
Сри. Учено Друштво у Биограду, чијн су они чланови, 
у свом главном скупу овогодишњем ријешило је да 
од сада учествује у кљиЖевничким и умјетничким 
јибилејима својих заслужнијих чланова. Нрема овоме 
закључку, Философијско-Филолошки одсјек тога Дру- 
штва, на састаику свом 8. Марта ов. г., изабрао је 
одбор, који ће ноднијети приједлог, на који начии 
да то Друштво учествује у јубилејпма својих чла- 
нова Малетића и Бана. У одбор нзабрати су : Јоваи 
Вошковоћ, Светислав Вуловић и Јован Туроман.

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
Господ. Пиколи Покрајцу, Шибс н’и к. — Ша 

љсмо Вам данас 11. број.
Господ, НићиФору Грубпћу, Боломача. — 

Шаљемо Вам данас бр. 3. и 4.
Кљижннци средњовар. српеке школе, Пан- 

ч е» о. — Шаљемо Вам данас све бројсве од шеетога почи- 
љући, Игвпнпте!

Цотиље, у гатампарнји Читаонице Цетиљскс.


