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Прстпдата из Србије у- 
пућује се Ведимиру Вадо- 
жнћу у Виоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. Катадапоујб СаИаго- 
(за ,,Црногоркуи).

Претнлату нримају счм 
наши књпжари и новч- 
нарске екеиедиције. Не- 
Франкирана нпсма не прж- 
мају се.

Нашљедниково кодо.
Пјесма црногорске омладине, која ее пјева као: „Радо иде . . .“

Срце бије, а коло се вије,
А над кодом плаво с’ небо смије,
А на небу сјајна зв’језда ниче:
Зв’јездо наша, Књаже-Нашљедничо! — 
Живио Те Бог
На утјеху рода Твог!
Ти нам био глава
Свуда одабрана,
Ка’ тто су Ти мили
И ђедови били;
Е док нам је таквих дичних Господара 
Домовииа наша не боји се квара:
Свуд ће она прва бит’,
Свуд се љено коло вит’.

** *

Први бисмо, ђегод боја бисмо —
И ђе бисмо свуда задобисмо;
Дика наша св’јету на видику 
Свеђ је био Српству на бранику:
Књаже Николај,
Огњевити срнски змај. —
Љубав, брацка слога
И благослов Бога —
Иратили Га свети,
Да Косово свети ...
И Тебека Књаже та пратња очека: 
Џевердара цика и анџара звека,
Да продужиш бабов чин 
У-њ да будеш очил син.

«« *

Големо је нашијех душмана,
Све душмана ка’ злогуких врана...
Ема што ће црне дукавице 
Кад скочимо на њих јатомице ? 
Соколови ма
Уз сокола Тебе сви!
Потећи ће крвца
Из јупачких срца! —
И пануће глава
Све за српска права;
Нама ништа није слађе на свијету,
Но погинут’ мушки за слободу свету : — 
У крвави нанут’ бој
Борећи се за род свој!.. —

Што Ти Бабо велики ночео,
Да Бог да нам, Књажо, Ти дочео:
Све Душана земље што су биле 
Престолу св Твоме поклониле! —
А Твој златни Грб
Пољубио сваки Срб!
С мора до Дунава
И до Цариграда
Опет Срнство мило
С Тобом једно било!
У јединству жељпу народа српскога 
Под крилмма златним орла Ловћенскога 
Биће свакој патњи крај,
А по свему Српству рај!

П е т и њ е, на Нашљеднпков рођендан 1885.
Филип Ј. Ковачевић

....- -
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— Што мислиш, 1е дп Вранко имао довољпо парод-
не свијести

То мп се питање чини беспослепо, већ ако ми- 
слиш да нијесам пикад пп чнтао Бранковпх стихова. Но 
ко је гођ једном прочптао његов „Ђачки растапак41, ње- 
говога „Гојкаи, „Пут“ и т. д. тај не може заборавитн 
оног силног запоса за српство што ировнјава тпм пјес- 
мама.

— Све лијено ; но што мпслиш, е да ли се његов 
живот, и онако кратак, увпјек слагао са правцем и ду- 
хом тих пјесама ?

— Ннје ми нншта познато што бп показивало да 
није. Но допусти да тн уђем у рнјеч. Кад сномеиу већ 
Бранка, како тп мнслиш о његовој појсзнји ?

— Ја мислпм да теби може бпти довољпо, као што 
је и менп, што већипа, а особпто књижевна и учевна 
омладипа пајљепше мисли о Бранку. Мени је то мило и 
не би рад бно да се што у томе мијења.

— Не бнх те ни пптао, да нпје ту скоро изашао у 
,,.Ђетоннсуи Матнце Сриске члаиак Др. Ј. Илнћа, којн 
може допринијети да се то мпшљење пореметп.

— Ирочнтао сам тај чланак и рекао бих да то мншље- 
ње Илићево што га у том чланку износи, не ће остатп 
коначно.

— Дакле и ти се слажеш са мишљењем оцјењивача 
тог „Љетописа“ у бр. 21.-ом „ЦрноГоркеи ? И ти мн- 
слиш да се тим чланком „Бранкова нојезија доиста ома- 
ловажаваи ? Ако је тако, опда треба да задовољимо нрн- 
јатеља Т. и да покајемо паш пндиФерентизам нрема 
књижевнијем иојавама те да се „иа његов суд о Бран- 
ку“, п ако тек иослије по годппе, обазремо.

— Није мп мнло ником сметати у заиоеу лијеног 
мшпљења о каквом књижевпом слављенпку, још мање ако 
је тај слављеник пјесппк, а иајмање ако тај пјесник пије 
више у животу. Но како су другп већ нзиијели то ни- 
тање на књижевни назар, а ја морадох, због што веће 
иотпуиости своје студије, сиомепути Бранка, иије ми на 
нно а да не признам онравданости твога питања п морам 
тп казати како ја мислим о Бранковој иојезији. Кад ре- 
кох да мигаљење Илићево о Бранку не ће, по свој прп- 
лицн, бити коначпо, дсфииитивно, нијесам хтио тим каза- 
тн да, као што се пинп ирнјатељу Т. (Л. Томановићу) 
да се тим чланком „Бранкова појезија доста омаловажа- 
ва.“ Све што Др. Ј. Илпћ налази да замјери Вранковој 
нојезији то је да нема довољно „дубљине.“

— Па зар то није довољно ? Зар се то пе зове „ома- 
ловажавати“ ?

— Тешко бп бпло доказати противпо Илићеву ми- 
шљењу. Ја мнслим да Илић пма право, само што се ннје 
много пзмучио да евије мнијење докаже. Према ошнтсм 
заиосу о Бранку, оно је врло мало што сп спомиње. Но 
ја се чудим како се и дотле усудио. Можда ннгдје не

в.-ада тако сплна вранкоманија, допустп да је тако назо- 
њ као у окслнни Илићевој, у кљпжевном ваздуху Ба- 
ограда. 'Ђуро Даничић, нико мањп, био је њен оенивач. 
И ако, нн ио иравцу свог духа нп ио својој спремн, пије 
био иозван да изриче највиши суд о нјсснпчкој врнјед- 
ностн, ииак је својим огромним научнпм угледом и сво- 
јим осталнм ненадмашеним етручним радом усиио да у 
том оснује вјеру или, ако хоћеш, школу, а у њој моћне 
апостоле као што су Стојан Новаковнћ и Св. Вуловић. 
Др. Ј. Илић одраетао је у том ваздуху и иод махом тог 
аностолисања, иа кад се ннак усудно изаћн с мшнље- 
њем својим на јавност, ја у томе само видим приличну 
тежњу к самосталности.

— Но ти нризиајеш и' сам, да Илић пије довољно 
доказао тог свог иовог суда о Бранку. Оли ми га пону- 
нитн ?

— Прнје свега, тај суд ипје тако нов као шго ти 
се чпнп, и ако се ие могу сјетити да га је ко до еад 
изнпо у штамип. Колико се опомињем, тако је, од нри- 
лике, мпслио о Брапковој појезији и сам Коета Руварац. 
А то ће много рећи кад узмеш да је Коста Руварац 
умрво нрп крају свога ђаковања, у јеку Бранкова кул- 
туса, особпто међу ђацима; још еувише кад иомислшн 
да је Коста био карловачки ђак, а Карловци су, што је 
сасвим наравно, од вајкада билп легло бранкоманнје у 
ђака. Тако мнсле, колико је мени нознато, и вшпе њпх 
прпзнатих књижевпика у самоме Биограду, који ппјееу 
рођеницп биоградскп те нијесу отпочели свог развптка 
књижевног под врсником и нрвнм аиостолс.м Бранковим, 
Ђуром Даничићем. Суђено је било да ирви изађе па ви- 
дјело еа смјерном сумњом о Брапку баш урођеиик био- 
градски, ученик ученика Даничићевих, а што они други 
то нрнђе не учинише, то је јамачно с разлога с кога је 
и меии било немило одговаратн на твоје нптање.

— Но како ти објашњујеш „бранкоманију44 Ђура 
Даничића и његових прејемника ? Тек нећеш иорећи да 
је Ђуро један од најдичнијих првијенаца наше књижев- 
ности, а и међу његовим умпим натрагаком пмају н.еки 
првнјепци у својој етруци, осооито у историји књижев- 
иости којој је баш најотмјспнји смјер оцјена књижев- 
ппх производа, оцјена вриједности књпжевнпка иа и 
пјееника.

— Ђура је Даничпћа запнјела чистота п љепота 
иростог народног јсзпка којнм је Бранко пјевао. Ј р. и 
ако се не може рећн да је Бранко од ијесника умјетвд 
ка први иочео ппсати чнстим народним језиком, јер вла- 
дика Раде је старији пјеспик од Брапка, ипак Брањ 
ков језик морао Филологу битп милнји и од самог Бш- 
дичиног стнха, јер у њега иема нп оно мазо архајгзама 
што се налазе у дјелима Владичиним. За тс је Бранко 
бно Ђуру Даинчићу пајвећи сриекн ијесиик. . шота је- 
зика бпла је њему све п сва, било му је сушше , аза-



зпти дубље у суштипу његовнх мислп, .. товпх осјећаја, 
а камоли упоређивати их са замишљајима н осјећајима, 
с умном дубљипом и висином првијенаца пјесника у оста- 
лог свијета. Па како су у опо доба фплолози у нас бн- 
ли најбољи, скоро јединн народни, самосвојпп раденици 
у пауци, пошла је за њима, по певољи, и књижевна 
критика, те је тако могао писац предговора панчевачком 
издању Бранкових нјееама од год. 1873 казати: „Бран- 
ка пазнва критика умјетником у стиху и ијесми, каквога 
дотле ннје имала сриска књижевност, као што му је 
умјетнпчка страпа, Финоћа и лакост у пјесмама, ненад- 
машна.“

— Па зар ннје тако ?
— Не саевим тако. Ирва половпна те изреке још 

може да се одржп, особито кад се спомеие и „Владика 
Његош“, као што га се послпје писац и сјећа. Но „не- 
надмашен“ Бранко није остао с умјетничке странке нп 
до 1873. Лакост је еама по себи врло сумњива врлина, 
јер често бнва да је што лако за то што је лразно. Но 
фипоћом, да и пе идсмо у дубљнпу мозга и срца, над- 
маша га јамачно Змај-Јован Јовановпћ.

— Немој заборавитн да је Бранко умр’о у очи 
своје трпдесете годнне, а Змај је, Богу хвала, иревалио 
своју педесету. Но да је Брапко живио, да је довршно 
што је „много хтео, много започео“, па да га није „час 
умрли помео“, видио би тп —

— Бојпм се да не бих видио ништа много друкчпје. 
Менп се чннд да је по Бранков спомен срећа што је 
умр’о млад.

— А за што то ?
— Тп зиаш да је Брапко умр’о од сппње, од су- 

хобоље, од сичпје, ако хоћеш: наша је термилологија, 
иа жалост, богата у томе, знак да је то, у њекојим 
прпликама и крајевнма, наша народна болест.

— Меип се чини да му је та болест бпла урође- 
па, да је клицу јој допио собом па евијет.

-— По чему то мислиш ? Отац му није бпо сичнјав, 
а не зиам ни да му је матп умрла од спчпје.

— То нијесам пспигаоЈ у осталом нашљедна снчи-

ј ја чсето прескаче, те се не појавн у читавом покољењу,
| а друго кољено скоро са свпм сатре. Толико ми се чп- 
| зн да је Бранков брат Стеван умр’о од спчпје.

— Што те наводи да то мислпш ?
— Сам Бранко у својој пјесмп „своме 30-га по- 

вембра 1845. умрлом брату Стевапу.“ Ту се сјећа 
Браико, како се с братом шетао ио пољу „па гледасмо“, 
велн „оживљепо (згс!) цвеће.“ У пољу впде Стеван „то- 
полпцу оборену олујом,“

На гранама листова ту нуно,
Дуб изнутра са свимо иструно. —

Нећу да распитујем је ли то дрво било „тополпца“ 
пли „дуб“, јер је пјесма штампана послије смрти Бран- 
кове. Но така се заборавност не би смјела десити пје- 
снику првијенцу нп у непрегледаном рукопиеу. —

Тада ће Стеван Бранку :
„Ацо бра-ге, ето мога здравља,
„0, не веруј моме свежем лицу,
„Што иструли винте с’ не понавља,
„Гледај, брате, моју судбинпцу.и

А Бранко паставља пјесму:
Твоје лице, као иосле ноћп 
Када но се зорица зажари,
Ко би река’, да ће с’ у немоћи 
У бљедило скоро да поквари !
Ко би река’ око твоје сјајно,
Да је сјање огња крајно,
Кад с’ у један нламен скупи поћу,
Па засјајо том посљедњом моћу ;
Рекао би да ће сад изнова 
Вукнут’ сила иређашња његова —
Пламен сине, пепо екрије жар,
Па за мало неио је све и гар.

Нећу се обазиратп па почетннчку неправнлност стн- 
хова, којих је цијела та пјесма пупа, то одбпјам на ие- 
прегледаност рукоппса. Само видиш из тога да је Бран- 
ков брат Стеван запста умрво од сичије, јер су то све 
зпацн сухобоље те се сиомињу у тој пјесмн.

(Наставиће се.)П1АВ0ЈЧИЦИ.
Плавојчипе, љепотице . . . 

Чије срце љубав ствара . . .
На уснам’ ти зором трепти — 
На се с цв’јећем разговара.

А срце со онда моје,
У грудима чудг.п мами . . .
0 н о жали што нијеси — 
Цвјетна круна њекој грани.

Да те емије /забрати,
Па у њедро ту,,ит’ своје . . .
Ч у д о-с р о ћ о м запјевати — 
„Ту мириши цв’јоће мојо!“

Ту прислушај — за чим куца, 
Срце мојо . . . за чим живи .... 
Како ли се занешено ....
Твом мирису оно диви.

Срцу моме најслађи су,
Са љубавп ирви дани;
С тога жели, опет жели —
Да си круна њекој грани.

Да те смијем узабрати —
Па у њодра турит’ своја —
Једном рећи за свакада ....
Ја те љубим! душомоја!

Саво Ст. Рачета.



СЕОБА ИВАНА ЦРНОЈЕВИЋА НА ЦЕТИЊЕ.
(Мала приповијетка из црногорске историје.)

(Н а с т а в а к).

Дан ирође мирно и тихо и иримаче се вече, — вече по- 
сљедње свечане вечере Црнојевића Ива на Ријечкоме граду.

Испред вечери бјеху изашли главари те се шетаху по 
вароши и по граду. Никаквога другога весеља, нити пјесме, 
нијеси могао опазити, осим што пред неколико груиа људи гу- 
слари уз гусле причаху јуначке пјесме, у којијема се поиије- 
вашо посљедња крвава борба народа српскога са Турцима.

Равно у 6 сати по подне четири Господарева дворника 
изађоше да објаве главарима да ће со вечера иочети равпо у 
8 сати, а главари да буду у дворцу равно у 7%.

На одређену уру Ријечкп град окити се опет са трп сто- 
тино соколова црногорскијех. Бјеше баш минут у минут 7*/8 
сати кад главари ночеше улазити у Дворац. Млађи Госиодаре- 
ви дворници стојаху иа улазак од Дворца те приватаху стру- 
кс са госноде, а они родом, како коме долазаше но старешин- 
ству, улазаху у Двор и намјештаху со у велику дворску салу, 
ђе ће чекати Госиодара па да заједно с н>им иду у триезарију.

Осам сати, а ево ти Господара Ивана са Госиођом Кња- 
гињом Маром, владиком Вавилом, Госиодаром Нашљедником 
Т>орђем, својијем првијем доглавноцима војводом Вуком и Ђор- 
ђсм, а бјеше још неколико дворских гоенођа које праћаху 
Књагињу Мару.

Главари со бјеху лијепо распоредпли у нолукругу, с јед- 
но и друге стране врата како се улази у салу, иа до врата 
којијема се из салона излазашо на балкоп, који гледаше к Ри- 
јеци, те тако Господар могаше свакојега виђети. Попгго Го- 
снодар поздрави главарс, крену се са двором на велика врата 
од салона, иа великијем ходником пут триезарије. Зањим иђа- 
ху главари по старешииству. Господар Иван сједне одмах у 
чело од триезе, с досне му бЈеше Књагиња Маре, а с лијеве 
нреосвештени владика; до владике сједе Нашљедник Ђорђе, а 
до Књагиње Маре дворске госпође, па онда, с једне и друге 
стране, иочеше сиједати војводе и главари но старешинству. 
Да ноке од љих пребројим: Најетарија мјеста бјеху заузели 
државни војводе, који засједаваху у Државни Савјет, а то су 
војвода Вук, Ђорђе, Јован, Остоја, Калета, Оливер, Дабижив, 
Никола; за овијема прво мјесто заузимаше велики Господаров 
логотет Никола и два зетски војводе Лазар и СтеФан. За ови- 
јема редом главари од нахија, племена, сола и јаких брастава 
као : од Његуша Алекса Божндаревић и Вучашин Добројевић; 
од Озринића Никода Озринић и Драго Озринић; од Цетиња 
СтеФан Ненојевић и Радич Остојић; од Цеклина Стрг Богоје- 
вић; од Ђеклића Петко Радосавлић; од Цуца Лека Угљешић; 
од Љешалске нахије Радуле Цвијановић; од Црмнице Митар 
Рашковић ; од Брда Богдан Алексић ; од Куча Никола Радаље- 
вић ; од Нјешиваца Цмиљан Цмиљановић; од питомога Ири- 
морја Иваниш Вуковић, Петар Поборовић, Радич Браић, Петар 
Маина и други земаљски главари, те се окити триеза Црноје- 
вић Ива дивном китом главара љегове Јуначке земље.

По што је свак заузео своје мјесто, а ирислужници до- 
нијели на трпезу прво јело, сви устадоше на ноге да владика 
благослови „јастпје4 и „питије“. По што је благослов изречен 
опет сваки сједе, те со започе вечера. С почетка вечере не 
чујаше се баш ни једне рјечице, тишина бјеше у трпезарији 
коју нарушаваше само ударање ожица и ножева о тањирима.

Бјеше већ пола вечеро свршено, кад узе чашу Госнодар 
Иван да наздрави здравицу. Сви устадоше на ноге. „Пијсм ову 
чашу у здравље мога народа и његовијех нреставитеља који 

• ’ се овђе окуиили. Приликом данашњега нашега разговора 
; :јећања у сабору ријешисмо да се нренесе столица Црне

<>ј»е Ријеке на Цетиње. Данас вам не казах дан у који ћу 
;пјем Двором, нријећи па Цетиње. Договорпвши се с нре- 
,.пм владиком, мојијем Нашљедником књазом Ђорђом 
н ијем Савјетом ја сам одабрао за дан мога нреселења 

. н, нека Снас свијета заштити и еиаее нас од силе
. . »■ с. Ја вас нећу иозивати да се окупљате опет овђе 

мога преселеља, а ко дође сам од своје воље нека 
ошао. Објављујем вам госнодо да ће биги велика

народна скупштина о маломе Госпођинудне кад ће бити и о- 
свештење свете цркве, коју сам оградио нри манастиру на Це- 
тиње у славу и част Рождаства нресвете Богородице^.

На ову здравицу Господареву одговорио је његушки по- 
сланпк војвода Алокса Божидаровнћ, као најстарији но годи- 
нама, ножељевши у здравици здравља Господару Ивапу, госно- 
ђи Књагињи Мари, Господару Нашљеднику Ђорђу. За овијем 
је пало више здравица за здрављо иреосвештенога владике, за 
здравље јунака црногорскијех који ирегоше водити борбу са 
силом османском; за здравље појединијех војвода који су сла- 
ву јуначку стекли у борби са Турцима. Војвода Оливер (ово 
бјеше Мљечанин у служби Господара Ивана) узе чашу те наздрави 
Дужду мљетачкоме. „Нека буде здрав и срећан Дужде мљетачки, 
одговори један од војвода црногорскпх, ако здраиље и срећу 
желио нашему Госиодару и његовоме народу“.

„Ја сам од мале шаке ђетета почео нутовати по свијету, 
рече Вукашин Добројевић. Љубав к путоваљу није мо 
оставила ни у зреле године те сам, нема још ни пуне двије 
године, вратио се с нута на којему сам провео ши 
јелих осам година. Приликом тога иутовања иропутовах Мље- 
тачку ренублику, латинске и њемачке земље, те ме срећа доне- 
се на ејевер Јевропе ђе се уиознадох с једнијем великиЈем 
православнијем славенскијем народом који се зове Руси. Кад 
уљегох у руску земљу, запитах ђе живи њихов господар, а они 
ми рекоше у Москву, те ти ја тамо. Виђех њиховога госно- 
дара који се зваше Јован. Силан то бјеше и славан госнодар. 
Испричаше ми како је и Русију био иокорио некакви варвар- 
ски народ који се зове Татари, и да је Русија триста година 
патила и страдала под њиховом влашћу. Рекоше ми да је оии 
исти господар Јован ослободио Русију од овијех Татара и но- 
дигао на велику славу и величину Московску државу. Кад ви- 
ђех ту велику брацку нам правоелавну државу, тада пиђох да 
није све ришћанство ногазила османека сила, и тада васкрсну 
у мене надежда да ће се и• наш народ ослободити иепод вла- 
сти турске, и да ће нам у нашој борбп са Турцпма помагати 
та православна браћа са сјевера. Ја нодижем ову чашу и пи- 
јем у здравље те наше сјеверне браће православнеи.

Сва триеза са највећом иажњом слушала је иричу Добро- 
јевића о Русима, и сва трпеза као једнијем гласом, завика 
„Да живе наша иравославна браћа Руси.“

Још су распитивали Добројевића да им прича колико има 
народа у ту московеку државу; колико има војске; каква им 
је војска; какви су им градови и т. д. Добројевић је исири- 
иовиједао све што је знао, а знао је доста казати јер је ције* 
лу годнну иутовао ио Руеији, па ее је с њом био доста добро 
уиознао.

Пошто се је свршио ред здравица иоче се Господар раз- 
говарати с главарима земаљским о стању земље. Главаре од 
иитомијех нахија: Црмничке, Ријечке, Љешанске, Врда распи- 
тиваше како се је код њих започело ирољеће ; како расту ози- 
ма жита; како со Је показала лоза и воћка и т. д. „Вас глава- 
ре од Његуша, Цетиња, Озринића, Цуца и Ђеклића немам ра- 
шта иитат’ о нрољећу, јер и ако је и код вас настунило про- 
љеће но времену, онетдоклеже ваша мјеста под снијегом нема 
се што говорити о усјевима, али вас ћу питати к ко вам је 
изашла стока/ овако рече Господар Иван окренувши со гла- 
варима именованих нлемена. На ово ће одговорпти Стсфвн Не- 
нојевић: „Ове године нрошле -. • смо сијена и виша доста,
а и листа смо насјекли доста те Фала Богу ималн смо чим 
стоку прераниги и до сад је '
Угљешић од Цуца, у њнхове 
њиховим доласком овамо, а 
бојати, ако нотраја сннјег, 
бром нрошло ове зиме.и

У оломе смислу трајао 
Госиодар, желећи добро зн. 
је све племенске главаре /

Пошто св је вечера

ј дс ‘ро ; али како ми прича
ве нао је снијег мало нред 
је већ нри крају, па се је 

Јлатимо сад оно што је до-

зговор скоро цио сат, Јер 
ње свога народа, испнтивао 
'ичају о својијем племенема. 

а, изашли су из 'пшезаријб
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истијем редом као што су и уљегли, те се повратили у двор- 
ску салу. Ту су мало носјеђеди на су затијем изашли у двор- | 
ску авлију и тамо сјели на приирављене сједнике. Мјесечина 
сијаше као дан. Ту се онет заиочеше разговори који су се 
клонили срећи иародној н будућој судби љеговој. Пошто еу се 
наразговарали, дозва Госиодар гуслара Милоњу Непадића, те 
му зановиђе ди исприча уз гусло нјесму о боју косовскоме.

Пошто јо пјесма свршена, опет се заиоче разговор о не- 
срећној косовској битци. Поведе се разговор о освојењу цари- 
града Мухамедом I. и о јуначкој погибији цара грчкога Кон- 
стантина Палеолога, који паде на стијенама Цариграда бране- 
Еи га 1уначки. „Е! два најјуначкија и најелавиија цара у сви- 
јету, цар српски Лазар Грбљановић, и цар грчки Константин 
Палеолог, надоше од турске руке, рече Стрг Богојевић, али 

нека их, био им вјечни спомен у потомству, јер су живот да- 
ли за поштен>о.ц Даље се поведе разговор о оевојељима сул- 
тана Мурата, како је освојио Смедерево етолицу Смедеровца 
Ђурђа и заробио му еинове па их дао осли,еиити; о ногибији 
маџареиога краља Владислава. Врхупац несрећнијех прича, о 
несрећној нронасти народа српскога, бјеше нрича како султаи 
Мехмед завлада* Србијом 145$) годипе, те раздијели Србију ме- 
ђу иашама и везирима, и уништи и иосљедњу сјенку српске 
незавиености.

„Тако, рече Господар Иваи, сваки по нешто ге ие ое»? 
ништа од три велике источне државе: Грчке, Србије и БугаА- 
ске, до што још остадосмо ми овђе у Црну Гору. Али и ако 
све наде, ми ћемо се борити док и ниличника у животу буде/ 
„Тако је Господаре ! борићемо се на смрт и животц, рсче Нг 
кола Озринић.

Бјеше већ сат по ноноћи кад је Господар објавио сјед- 
ник свршеним, и дао господи посланицима дозволу да се могу 
сјутра разилазити својијем кућама. Пошто Госиодар ножеље 
добру ноћ, уљезе у дворац, а војводе и посланпци разиђошо 
се на конак*)

(Наставиће се),
_________ Марко Драговић.

*) У ирошлом броју поткрале су ее ове погрјешке:
Стр. 182, етуиац II., етоји у л а з и а треба угази (врста 5 озго.)
Стр. 183, ступац I., стоји црноигрско, а треба црногорско, (врста 

10 08Д0).
оавнином, а треба равннном (врста 9 оздо.) 
ступац II., милост, а тр?ба мисао (врста 19 озго). 
брцкој, а треба брацкој (врста 13 оздо). 
изађен, а треба изађе (врста 5 овдо). 
војвода, а треба војводе (врста 4 оздо).

Има још некијех машијех граматлчннјех погрјешака које ће чита- 
лац сам исправитн.

О Т А X? Н И К О.
1п вонипа зарр! сће 1иШ 1иг сћегс!,

Два дана за тијем оиет је био погреб једнога богаташау 
истој парохијп. Опет се окупидо сво иарохијско свештенетво, 
али со овај нут отац Нико извукао од даћо, држећи да се то 
не ће ни примјетити; извинио се бодешћу, а тако је доиста и 
бидо, јер се осјећао слаб послије оне вожље по студоном вре- 
мену. Алн његово одсуство није остало непримјећено; ирото 
,е то одмах сназио и избацио јо ти.м поводом неколико зајод- 
љивих ријечи.

По што со мало одморио код кућв, отац Нико сјети се 
оне жене коју је на ночетку ове прииовијетке затекао иред 
врагнма. Уиути се одмах к н»ој, но адреси коју је добио, и 
зачуди* се јаду који му иуче иред очима. У једној великој и 
иространој соби, са једним нрозором који се никад пије отва- 
рао, застао је дваестнну чељади те ту живи заједно. Но ноду 
бјеху бачоне сламњаче, па којијема со снавало. Друго ништа 
није било у соби. У једном буџаку шћућурила се на слами 
једна жена су шестеро дјеце. Од те дјеце једно је умирало од 
тифоидно грознице, а остала су се иоред њега гложила око 
њеке отврдле коре хљеба. Кад се уђе у собу, граја ужасна, а 
задах као од куго, да те загуши. Отац Нико, јадни отац Нико, 
не имађаше ништа да им да. Нође да разгледа но соби, има 
што и видјети : јсдна стара жона изагњила, већ је сву разнио 
рак; онамо опет љека пјапчпна ваља се. Иза једне нреграде 
оиази укочона човјека, који је таман издахпуо. Упита њеке 
који еу још нри свијести били, како им је ? Одговорише му, 
да сви липеава,у од глади. Отац Нико унрав побјежв, у очаја- 
њу са тог ужасног погледа а са своје немоћи да им помогне. 
Кад изиде иа чист ваздух, уздахне дубоко и мало к себи дође, 
иа по што со најирије унитао нгга му сад чинити ваља, сјети 
се оне богате госиође у својој парохији, која је нрије њеколико 
недјеља изгубила своју јединицу ћерку. Одлучи се да савлада 
своју страшљивост и да нође молити за помоћ.

Пријави се ; замоле га, да уђе унутра. Промрмља грОФИци 
А ... њеколико ријечи у име сажаљења за несрећу, која је за- 
десила. Она се стане гушити од плача и замолнвши га да сје- 
дно иоче му једанак прпчати кроз нлач о својој всликој жа- 
лости и како је већ нншта на овоМ свијету утјешитн не може. 
Он јој одговараше са онијем саосјећањсм, које је својствено 
људма који су сами много претрнјели па знају да се нађу 
иотнуно у положају другијех. Ојађеле душе знају одмах ко је 
с њима н умију добро да разлнкују претварање од ираве нсти-

1)’ип ше(1езшо ресса!о а1 шопЈо 1егс1.
IV. О а п 1 е, 1пГегио, Саи1о XV.

пе. За то је и гроФнци угодно било да своју жалост разастре 
иред оцом Ником и чисто јо од тога њеку утјеху осјећала. 
Она је видјела да отац Нико иије био као други ноиови, и то 
ју је некако привлачило к њсму. Каже му на ношљетку, како 
је наумила, за душу своје кћери, да огради уз парохијску цр- 
кау још једну црквицу, која би се имала ноевотити светитељ- 
ци, по имену њепе кћери, е да би со вјечно сиомињала на том 
мјесту. Отац Нико, још једнако иод утиском оно посјете у 
онијех јадника, ироговори: „Госпођо гроФпце, црква је она 
имућна. Ми имамо доста црквица и свега у изобиљу што тре- 
ба за нобожвост вјорних. Али ако хоћете што да учинито за 
душу својој драгој кћерци и за вјечан спомен њезин, за што 
не бисте учинили ово што ћу вам ја иредложнти ?ц

Па дошавши у ватру онише простим ријечма оно што је 
видио, и каже јој да јс баш тога ради и дошао к њој, да јој 
нредложи да учвнп милостињу биједнима, а за душу својо 
кћери.

— Вјерујтв ми, госнбђо, да вас ништа толико утјешити 
не може као кад нахраннтс гладнога и заодјопото голога и но- 
његујоте болеснога и утјешите тужнога. Ето вам начина, да 
оиет стечете велику породнцу на земљи ! Јср ви ћете, госпо- 
ђо, љубити оно којима будето добро чинилн ; то ћо бити ваша 
дјеца, коју вам јо Бог дао на мјесто оне коју вам јс узео. И 
ви ћете им онда рећи : Моја драга кћи коју сам ја родила, 
вас мн је остакила у нашљедство; а они ћо јо благосиљати. 
Ви ћете вндјети, да со не ћете осјећати усамљеик, кал се но- 
старато за она створења, која немају хљсба ни хране душевне, 
и ви ћете бити много блаженији, кад иомогнете биједнима него 
кад сазидате црквицу, која гач нијо од нотребе, ,ср их имамо 
доста. Хр*истос нам је оставио сиротињу на аманет, да буду 
наша нородица, јер су била његова. Свете су оне ријечи ње- 
гове : Имаћете вазда еиротиње међу вама !

— Ви имате разлог, мој очо, кликне грофица. Ах, коли«
| ко сам срећна што сам вас познала! — Па тисне кесу иуну 

новаца у руко ноиовс. — Тај новац, што сам намијенила на 
градњу црквице, пек је посвећен еиротињи. Ваш савјет, ја видим, 
иде од срца : нико ми још нијо тако као ви казао шта треба 
да чииим ; ви сте ми завирили у моју бону душу и осЈећато 
као и ;а њене болове.

— Бог вас благословио, рече отац Нпко вагрено ; јеет, 
госнођо, ваша је бона душа угјешена; старајте се за ваше



;јело. Осим вашег новца дајте и ваше срце, иа ; >те видјети 
како ће вам то добро чинити.

ГроФица, сва узбуђена и радосна од тог састзнка, није 
знала колико ће јада задати оцу Нику иричајући свакоме што 
је одлучила да чини. Отац Рађонов дошао је да је види, а она 
му све ио реду каза одушевљеним ријечма, шта јо наумилада 
ради но савјету оца Ника и како то годи душн њезиној.

Отац Рађонов врати се кући сав разјареи као икад у 
свом вијеку. Оетали свештеници, кад чуше шта се збило, љу- 
тише се као и он. Сјутра дан, деснло се, дође Ннко код сво 
га нрота, да иште доиугатење, да може у цркви држати ње- 
колико проповиједи које је бпо саставно. Рађонов га хладпо 
дочека и одговори му да донесе те проновиједи да их он про- 
учи па ће му онда казати хоће ли што бити од тога. Отац 
Нико се зачуди том услову, јер до сад је ирото вазда имао 
иуно повјерења у њега и остављао му у тим пословима пот- 
иуну слободу. Отац Пико био је на гласу проповједник и раш- 
чуо со на далеко, и ио свој ирнлици због тог су га штедјели 
његови иретностављонн. Не учнни ннкакве примједбе и иође 
да идо дома, али га прото устави заповједним начином и рече 
му:

— ГроФица А... казала ми је како сте је ви одвратили 
да но учини велику задужбину цркви. Објасните ми шта вас 
]с побудило на то, што се нимало не слаже с позивом једпога 
своштеиика; јер ја мнслнм, да би вас морало веселити, кад 
види го толнку добру вољу у вјерних, да послуже Богу I

— Зар вам нијо казала грофица шта сам јој ја савјето- 
вао, нречаени оче ?

— Јест, јест, казала ми је; да, да! милостиња! човјеко- 
љубљо! Ви јој можете преноручивати сиротињу, али не*на 
пггету цркве. Једно другом но треба да смета. Ја видим да 
сто ви хладан сирам цркве, јер одвраћате оне који имају по- 
божну намјеру да је украсе.

— Ја нијесам мислио, пречасни оче, да је нашој цркви 
од нотребе још једна црквица, а овамо хоће со брза лнјека 
иевољи биједника које сам очпма својим гледао, и оној другој 
иевољи, можда још већој, од које пати гроФица.

— Ви сте се, једном ријечи, мијешалн у иослове којн се 
вас не тичу, осјече се нрото ; ви нијесте имали потребе да 
дајете савјето. Светтеник греба да благодари и да прими што 
ее цркви дарује. Али ви сте себи увртјели у главу да сте не 
знам ко, па хоћете другијема да дајете нравац. Ви сте један 
гордељивац, и то је једини иокретач вашијех дјела.

Отац Нико нођо с обореном главом. Његову страшљиву 
савјест било је лако уздрмати, те со збиља уз иут нпташе, нема 
ли ирото доиста нраво што га онако нападаше. Али помисао 
на гроФицу, коју јо повратио у живот, и на оне јаднике, који 
су сад утјешени, казивала му је, да нема себи што нребаци- 
вати.

Мало дана нослије тога, Рађонов га позове к себи. Отац 
Нико се осјећаше зло већ нослије онога погреба Треиннкова, 
а сада му се здравље још више поремети под теретом морал- 
них болова. Бољело га је кад је видио своју сабраћу како су 
хладни сирам њега. Није прогало дана једнога, а да га који од 
њих не заједе, што се извукао с ирве даћв, игго није дошао 
на другу, игго се је противно градњи црквице. И жека му Ана 
иоказивала се незадовољна. Отац Николајев, не могући се ви- 
ше уздржавати, стао му је чинити горка нребацивања. Јевђе- 
није ноче га исмијавати. — Већ му је то све додијало, те се 
еа тога оејећаше јако несрећан. У тај мах, кад је ушао у стан 
протоиоиов, опазп с чудом ту и ђакопа, ком је Рађонов при- 
јетио да ће га отјерати и забранио му да му више на очи не 
излази. Ђакон приступи оцу 11ику и рече му: Часни оче, сре- 
ћан сам што вам могу објавити пријатну за мене вијест; бла- 
годарећи нречасном Рађовову, ја сам наименован за архиђако- 
на у саборној црквн.

— 'Сзко то ? повикне Нико. Зар послнје ... Ту г иде 
бојећи се да не увриједи ђакона.

— А, да, ви се чудите, нослије онога дана, рече ђакон 
црвенећи од стида; е па што ћемо ? ногријешио сам, иризна- 
јем — не знам ни с м како Ј*е оно било, — дабоме, велика 
студен, иа спвјег... Могу вам се заклети, да никад више у 
мом вијеку не ћу то чинити. Саборној цркви требао је ђакон 
који има лијеп глас.

— Ваш је глас доиста лијен, рече Нико.
— За то ме је и препоручио отац Рађонов, прихвати 

ђакон. Него — међу нама говорећи — има ту још и други 
њеки разлог. Дознао сам од моје жене, да се је банкар Д,.., 
код кога је она назила дјецу, нашао овијех дана у великој 
т,ескоби. „Пречешљеј1пи“ има код њега велику суму новаца на 
добити. Благодарећи мом упутству могао је отац Рађонов да 
извуче сав свој новац до ношљедње паре, прије но што су 
остали повјеритељи пригњечнли банкара. Овај је сад нропао 
са свијем; али је отац Рађонов сав свој новац изпукао на су- 
хо, и ето за што ме је наградио. Нека га Бог»благослови !

Отац Нико знао је, да је банкар Д. . . био ирави прија- 
тељ Рађонову и да му је више нута у младости номогао.

— Али — рече иоп Нико — да се тај новац није кре- 
пуо од банкара Д..., можда овај не би пропао ?

— То сам Бог зна, одговори ђакон. Ма ви, чаени оче, 
ви сте вазда као што сте били. Вас вара сваки ђаво. Па онда, 
оборивши глас, овако настави : „Узмите се на ум ; против вас 
су сви разјарени због оие исторнје о црквнци ; иа има још и 
другпх ствари. Оканите се, Бога вам, тих ваших идеја. Ја ни- 
јесам иијап, сад кад вам то кажем; ја вас поштујем, а посли- 
је жао ме је ваше жене и вашо дјечице“.

Отац Нико честита ђакоиу и са њеком зебњом уђе у собу 
свога нретностављеног. Глава га бољаше јако и сво му њешто 
зујаше у ушима. Сједо на столицу и чекаше.

— Ја сам вас молио да дођете, иочо Рађонов леденим 
гласом, да вам кажем, да не могу нрнетати да проповнјодате 
ове бесјсде.

— А могу лц зпати за што ? учнни Нико, тегако рањеи, 
јер у те бесједе бјеше уложио цијело своје срце и сву 
душу.

— Јер пачин, којим ви тумачите свото писмо, са свајем 
јо иротестански, а то се не слажо сдухом православие цркве. 
Ви се одвигао ослањате на морал, а ничим не укрјеиљ;«вате 
стадо у вјери.

Јадни Нико оста као утучен.
„Ја сам нримјетпо, да сте ви, можда и нехотице, погали 

путем, на ком ћоте постати јеретик. Ви не погатујете довољпо 
обреде, преданија и правила. Што се удаљавате од њеких 
нагаих обичаја, тијем иосвједочавате, да пх не љубите. Ви 
често пута хоћете да судите и да умствујете о њеким ствар- 
ма, којнма би требало да се опирете свом силом, јер су то 
новотарије, којо наша света црква не подноси. Ви велите да 
вам је свеједно, ова служба или она; ви велите да је задуш- 
нијо давати сиротињи него градити цркве. Још мало тако на ћете 
рећи да вам Је и икона ка’ и евака друга слнка. На ношљетку 
ћете доћи дотле, да ее сумњате о свему гато прква учи. Не 
заборавите пак ово што ћу вам сад рећи: сваки човјек, а 
особито сваки свештеник, који почне о црквеннм стварма 
разгађатн, већ је тнЈ’ем самим јеретнк, ако и не зна да је.“

До душе, иризнати се мора да је нротопоп нраву истину 
казао и да има иотпуно разлог.

У нотоњу рекао је Рађонов нопу Нику оно исто што су 
му су до еад рекли сви, љегов таст, Јевђенија, Ана и иста 
ђакоп: „Узми се на ум!“

(Свршнће се„)

К1БИЖЕВНЕ ВИЈЕСТИ.
Преглед.

— Стигао нам јв у оглашеном пријеводу Милана Савића 
Гетеов „Фауст“, први дио. Преводник је иреводио с нотну- 
пога издања, а са свпјем у метру оригинала. У овом диЈвлу

налази се иапрнјед „Посветаи, па онда долази „Предигра у по- 
зоришту“, па за тијем „Пролог у небу“, на тек онда нрава 
трагедија. Критика ее још није чула о овом нријеводу; на 
сваки начин не ће испасти рђаво, јер је Милан Савић темељит 
зналац њсмачкога језика, а како видимо на овом пријеводу и 
сппскијем се добро служи. 0 самоме „Фаустуи није овдје мје-



. ее збори. Чувени естетичар Каријер каже о њому, да 
јс 1 до данас најђешуалнији и најобимнији умјетнички створ 
у ов< .е вијвку духа те иастаје. (Бег Гаив!; њ! ћјбје^г! <Не &с- 
та1б1е ип<1 ипна88ен<1в1с КипвћзећбрГап^ јт аиће6еп<1еп ДУека1- 
1ег <1ев ОеЈв^ев). Нама се чини, да би овај суд Карпјоров о 
Фаусту требало мало осодити, или, како се каже, узети га — 
сиш ^гапо ваИа. У осталом, ето га сад пред нашом публиком, 
па нек суде о њему. Само се бојпмо, да га у цијелој тој пу- 
блици нвко други но ће читати осим онијсх, који су га већ 
читали иа њемачком језику. Цздање је укуено, штамиа (А. Па- 
јевића у Новом Саду) лијена, карта Фииа жутељава, слова 
крунна. Цајена није крунна — 1 Фор. а. вр.

— „И л у с т р о в а и а Ц с т о р и ј а С р п е к о г Н а р о- 
да“, коју издаје у Бечу Коста Мандровић, завршеиа је сво- 
ск“м 14. и 15. У нотоњој свесци налази се, осим новише илу- 
страција, и карта балканског нолуострва са означењем грани- 
ца Душанова царетва. Цијена је свакој свесци 40 новч., ције- 
ломе дјслу 3 Фор. а. вр.

— У листку „Новог Београдског Дневника“ почела је да 
излази гласовпта а мучна студија гроФа Лава Николајевића 
Толстога : „Ш та је моја вјера?

Д р у ш т в а.

№ ппћева Задужоипа.) Одбор овога другатва пмао је 
саетанке 31. Јануара, 2.4. Марта и 14. Маја, на којвјема су ра- 
ђени ови поелови. Читани су ови списи : 1. «Прилог за биогра- 
Фију Петра Пстровића И. Њсгуша« — од г. Светнслава Вуло- 
вића, намнјењен за «Годишњвцу». Штампа се у VII «Годишњп- 
ци » — 2. «0 Бајрону« — студија г. Светомира Нвколајеввћа, 
иамијењена за »Годншњицу.» — Штампа се у УН »Годишњк- 
цв.« — 3. »ЕтЦограФска ’ зложба и словенски састанак у Мос** 
кви 1867 године« — од М. Ц. Милвћевића, намијењено за »Го- 
дишњицу.« Штамна се у VII »Годишњнци.« 4. »Одломцп из ис- 
торнје Бвограда,« продужење чланка од — Штамиа се у VII 
«Годвшњпци.» - 5. »Српски народ п његова судба« — спјевг. 
Јовава ПЈарића. Враћено писцу. -- 6. «Из старе српске књи- 
жевностп« — од г. Светпелава Вуловића. Шгампа се у VII 
»Годншњици.« — 7. »Прилог к иознавању садашњег стања усме- 
не српске појсзијс« — од г. Светислава Вуловића. Штамна се 
у VII »Годигањици.« — 8. »Статистика крнмпналних дјела у 
вароши Биограду, од 1863 — 1883« — од г. Стев. Котуровића. 
Штампа се у VII »Годишњицв*« — Пријављена еу одбору, ради 
издања о трошку Чупвћеве задужбине, ова дјела : 9. Иревод 
»Пснхологије Дитесове« од г. М Симона Кончара. Враћен прево- 
диоцу, јер ие иде у програм аадужОвне. — 10. »ЦиЈељ у ира- 
ву« — од РудолФа Јеринга, у нреводу г. Ал. Борисављевића. 
РеФеровао о истоме Г. Настас Иетровпћ, проФ. велике школе. 
Враћено иисцу, јер, као ствар више специЈалне природе, не иде 
у нрограм издања задужбине. — 11. »Фнзиологпја брака« —од 
А. Дебеја, у нреводу г. Ноколе Тодоровпћа, предавача. Враћеко 
нреводиоцу, јер не иде у програм издања задужбине. -- 12. 
Прочитаи је реферат г. г. д-ра Л. Лазаревића о дјелу Марије 
Мансејине »Гајење мале дјеце«, у преводу г-ђе д-ра Драге Л>о- 
чић. Примљено је дјело на вздање о трошку задужбине. — 
Стање Фонда. 1. Прнмање: Иримљево је ио четири докуме 
ната, интереса на капитал, који се у суми од 73.989’67 дноара 
налази код унраве Фондова п орихода за продате »Гедвшњице.« 
свега динара 4.945*95. 2. Издање : Ио десет докумената издато 
јс иаграде иисцпма и за штампу VI »Годпшњнце«
звега.............................. ..... . диаара.............................. 3 288*25

3. Остаје у готовинп :.............................................. 1.662*70
4. Има да се изда штампаријп за књигу »Грађа за псто-

рнју позоришта................................................................. 2.344’ -
5. Има да се исплатп за повез осте књиге; штампа н по- 

вез VII »Годигањг.це«, која ће кроз који дан бити готова; још 
неколнко хонорара за чланке п рсФерате. —

Ио што ее из извјештаја впдјело, да књвжевна радња за 
ово вријеме пзискује всће пздатке него што их одбор има од 
пнтереса на* капптал и прпхода од •Годпшљице«, одлучено 
Је: да се по потроби, подигне из управе Фондова што буде пре- 
лазило ирско 72.000 днпара. по што јс још ранпЈв одређено да 
је толика сума.основни капотал, од кога се не смпје крњита.

Г. Ст Вошковпћ читдо је сбој члаеак »Слибе из реФорг-
цпЈе«, намнјењен за »Годишњпцу«. Одлучеао је .гаи«.
у VII »Годишњицн«. —

Једногласно би одлучено да иста управа остане и даље.
На састанку од 28. Марта рађено је ово. Читапа је рас 

права г. М. Ђуровића „0 самогласницима старословенскога и 
срискога језика“, намијсњеио за „Годишњицуи. Одлучено је да 
се врати писцу, јер је ствар са свим сиецијалие ирироде, те 
није за ширу иублику. — Г. Вуловић нредложио је, да нисци, 
чија се дјела издају о трошку задужбине, дају одбору 50 у 
мјесто 25 комада књига, те да и њих одбор може ноклањаг?и 
корнорацијама.

Али како би се овим мијењао дотични члан уредбе за- 
дужбинске, то јо одлучено, да се та промјсна саошнти ми- 
нистру иросвјете и црквепих иослова ради знања.

На састанку од 14. Маја рађено је ово. Да би се одбор 
могао управљати у даљим одлукама о књижевном раду, потра- 
жено је бд благајника да покажо садашње новчано стање за- 
дужбино. Благајник јо иоказао да сада има да се плати штам- 
иа за VII „Годвшњицу“, и за „Гајење мале д)еце“ свега 
2.296*77 динара, а да одбор има на расиолагањо, ио рачуна- 
јући интерес од 1. Маја до 1. Новембра ове 1885 годупе, дн- 
нара 2145, према чему за иеплату тих рачуна недостаје још 
151*77 динара. Ово је иримљоно к знању. — Предсједник је 
иријавно одбору једно дјело у нрево;у г. Николе Тодоровића, 
иредавача, без назпачења од кога Је пиеца дјело, и како се 
зове. Одлучено јо да му се дјело вратн, те да кгже ко му 
је писац, и да уз превод иошље оригинал. — Предсједник јо 
приказао одбору чланак за Годишњицу VIII „Одломци из исто- 
рије Београда“ од иређашњег иисца тих чланака. Одлучено је 
да се наштампа у VIII „Годишњици“. — Предсједник саоншти 
ионуду г. Анте Алексиђа, да и.з њемачког часоииеа 0св1д 
с1П8сће МПШшасће 2еНвсћиЛ за год 1821 преведе, те да 
трошку задужбине штамна чланак, у ком се опиеују дога 
из српског устапка од 1804 до 1810 год. Одбор је мишљ 
да подаци у томе оине.у пе ће бити поуздани, а на сву 
лику биће да је то већ ранијс преведеио у „Љетоиису“.

(Српско Учоно Друштво.) Олбори за науке природ 
математичке, ФилосоФске и филолошкс имали су састанк' 
Марта и 8. Маја, на којијема се ово радило. Иословођа ч 
реФерат г. г. нуковиика Драгашевића и Мишковнћа о дјгл;
А. Алексића : Мачва са иарочитим иогледом на понлавне ’ 
лике. Оба су рСФерента сагласна у мншљењу да се овај <. 
нрими за Гласник ученога друштва. Одбор усваја мњсње ј 
реФерената. — Сскретар друштва г. Ј. Бошконић чнта нг 
г. Т. Стојановића књижара нз Ваљева, у коме се нуди, да 
Гласник учснога друштва изради ирво иолошки речник4 
послије „Математичко-Физички рочннки и у коме излаже ил . 
тога рада. Нрисутни чланови природно-матсматичнога одсјек * 
у подужсм разговору, сагласили еу се: да термпнологијс. : 
рјечник егзактних наука ваља да јс резултат заје,.иичког ра 
стручњака ио нојединим наукама и ио филплогији, и да се 
такав рјечник могу, зар, за сада, израђивати иоједиии одлом* 
као матернјал. Похваљујући ревпост и нредузимљивост г. 
Стојаповића одсјек је ријешио : да му се понуда не може нри- 
мити и да се снрам љега не смијо ничим ангажовати, јер I- 
сјек оцјењује и прима за издање учепога друштва само г< 
радовс. — Г. Ј. М. Жујовић у име своје и у име друг«, 
Ферента г. дра. Л. Лазаревића изјављује, да је г. Д. Р; 
свој чланак „0 АмФИоксусу" и т. д. нонравио према њих< • 
главним иримједбама. Одбор рјешава, да со овако иоирав 
чланак г. Д. Ружића штампа у Гласнпку. — Предсједни; 
поеи приједлог унравин : да еастанак јужно-словенеких књи. 
ника буде до године у Биограду. По нретресу усваја се 
Нредсједник изноеи предлог природњачког одбора: да сс 
води из нојединих радова ученога друштва штампају у зас 
ннм књигама на којем од главиих језика јевропских. По д 
вијећању ријешено би : да се иредлог не ирима, ного да 
не за сада дојакошња нрактика и даље, т<5 јест, да се 
чланак, норед оригииала, може гагампати у нзводу и на 
туђем језнку, кад то дотични одбор иађе за добро. — 
Стојановића стигло је : „Неколико рукониса из царске 

: тске у Бечу: I. Једап апокрифни Зборник 17. стољећа 
! мјаиов Зборник: III. Три ернска јеванђеља 13 до 14 ст



Дза Јборниаа љвкарир.‘ Аредају св на нреглед и оцјену 
г. ,1. Еошковићу и Св. Вуловићу.— Поведе се ријеч о томе, 

да Јанови друштва и овога одбора г. г. Ђ. Малетић и М. Бан,
! пвршују ове године 50 година свога књижевног рада, и како 
-•./ они нрви од чланова друштва, који су то дочекали ; па на- 
ста иитаље : хоће ли овај одбор у договору с управом, а пре- 
ма риЈешељу овогодишљега скупа, чипити какве кораке за про- 
славу поменуте 50-годишљице ? Но дужем вијећаљу одлучено 
би нредложити уирави, да се овај догађај свечано прослави, и 
за тај случај бирају се у нарочити одбор, који ћо израдити 
нрограм за светковину, г. г. Ј. Бошковић, Св. Вудовић и др. Ј.
Туроман. —

(Мптица Срнска.) Одбор за издаваље »Кљига за Народ« 
вз задужбине Петра Кољевића нмао Је састанак 5. Јуна, на 
којем су ови послова рађени.Др. Милан Јовановић-Батут подно- 
си за »Књиге за Народ« своје ДЈело под насловом : »Букввца 
здравља.« Члановн Св. Савковвћ и др. 1ј. Дера, којн су то дје- 
ло нрочвтали, нреноручују га за народну библиотеку, пошто је 
изврсно нанисано у сваком погледу. Прима се за II. свеску 
»Књнга за Народ« и писцу се одређује у име награде 20 Фор. 
по шгампаном табаку. — Пожурвће се члан Стеван В. Попо- 
вић, да иошље обећанн прилог за народну бнблиотеку : »0 до- 
брочинствима п задужбинама у опште«. — Андрија М. Матић 
подносн 4 чланка из познате Смајлсове књиге »Штедља«. Члан- 
ци су : 1.) Вредноћа; 2.) Какве су навике у гатедље; 3.) При- 
мјери гатедљивоети, и 4.) Шта врпједе ситнице. Сваки од тнх 
чланака цјелина је за себе и изнијеће сваки око 2 штампана 
табака. УЈедно јавља, да ће за који дан зготовити још четира 
главе из поменуте књиге Смајлсове, и то: 1.) Не нружај се
даље од губера; 2.) Велики дужници; 3.) Богаство п доброчпн- 
ство, и 4.) Како наметно да живимо. Споменута 4 чланка издају 
се на оцјену потнресједнику Св. Савковићу и члану дру 1ј. 
Дерн. — Здравко РаЈковић из Биограда у нодужем свом пнсму 
труди се да докаже, да је љегов превод дјела: »Одјело и ста- 
нови у односу према ваздуху« добар, а н да сама ствар заслу- 
жује, да уђе у народну бпблиотеку. Одбор не налазн ни сада 
узрока. да одступи од своје одлуке, донесене у погледу епоме- 
нутог превода.

Читуља.

(ф Стеван Кастрапели.) проФвсор класичкијех језика на 
гимиазији дубровачкој, не само ријечју него и ђелом Србин, 
чреминуо је концем Маја уцвијету младости ушљед дуге сухе 
болијести, оставивтни младу суиругу су двојо сирочади. Изуча- 
»ајући српски језик и књижевност покојник се био развио у 
такву младу силу, да ће љегову емрт јако осјетити тек покре- 
нуто коло младијех Срба на ирпморју, у коме је био опћељуб- 

>ен и иогатован. Као научељак служећи истини он није Срн- 
отво назирао у православљу, ни нравославље у Српству, него 
као многи изображени Дубровчани, и ако је католик био, ио- 
осио се именом српскијем и радио је докле је могао за мисао 
лнску као икакав православни. То најбоље евједочи бивгаа 
ик1егЈса дубровачка, коју је надахњивао и потиомагао не 

> /гичући со никада. Нисао је и у 81оушси научне расираве из 
језикословља и кљижевности сриске. Лака му црна земља и
вјсчан епомен у Срлству !

Т.

"■‘‘ј—^1,........... 1 I1".1.. ...... . миидм

К 0 Р Е С II О Н Д Е Н Ц И Ј А.

Госиод. Нику Ш. Цриогорчевићу, Котор. — Послали смо Вам 
16. п 21. број. Чудимо ее, пгго Вам дистови пзостају, аредовно Вам се шал>у.

Госиод. Јов. Живковићу, Карловци. — Пемамо више потпуних 
бројева од иочетка ове године. Претплату за г. Југа Станикина рачунаћемо 
од 1. Јула до 31. Дсцембра ов. г.

Господину Ђ. Станковпћу, В. Бечкерек. — Пр: миди смо онај са- 
став. Још ннје дошзо на ред.

Господину Илији Рамаданоа ић у, Котор. — Шпт Ва.ч даи 
бр. 6. и 20. «Цр вогорке.* Броја 4 и 5 немамо впше, а радо бисхоВас п 
служидж. Срдачно пријател.ско ноздравл,е!

Позив на претплату.
1. Јула отвара се пов: лиретплата на „Црногоркум 
Цијена јој је :
За Црну Гору и Аустро-Угарску (сбосномиХер

цеговином):
На годину....................... . 4 Фор. — а. вр.
На по годипе . . . . . 2 » » »
На три мјесеца . . . . 1 » » »
За Србију и све остале земље
На годину....................... . 15 Франака
На по годипе . . . . . 8 »
На три мјесеца . . . . 4 »

Иретплата из Црне Горе нек се шаље управо
писаној администрацпји на Цетиље, у плаћеном нисму.

Претнлата из Аустро-Угарске (с Босном и Херцего- 
вином) и осталиЈех земаља нек се шаље ооштанском упут- 
ницом на г. Пстра Рамадановика у Котор, са означењем 
да је то нретплата за ЂЦрногорку.«.

Нретплата из Срвије нек се шаље кљижари В. Ва- 
ложића у Биограду.

Ко хоће да пошље претплату непосредно на потпи- 
сану администрацију, нека то учини у иисму наллаћено: 
иотпуно до Цетиња.

Наруџбгме без иоваца не могу се никоме уважитн
Рекламације нек се управљају на потппсану адми 

нистрацију на Цетиље.

Како је код нас правпло, да се никоме лпст неша- 
ље без иретплате, и како је Цетиље доста удаљено од 
онијех мјеста гдје су овоме листу претплатппци, то се 
умољавају сви, којима је претплата крајем овога мјесеца 
истекла а желе „Црпогорку44 држати и у другој полови- 
пи ове годппе, као и сви они који од 1. Јула желе сту- 
пити као пови претнлатпици љени, да се изволе с прет- 
платом пожурити, јер иначе могао би им који број од 
треће четврти изостати.

Иотиунпх бројева од почетка ове године немамо 
више.

Цетпље, 19. Јупа 1885.

АДМИНИСТРАЦИЈА „ЦРНОГОРКЕ44'

Цстиље, у штамиаркји Чатаоницс Цетшвске.


