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ВДонутшбца

Ко ће с тобои? ко пред тобом? 
Црногорко дико мнла !
Оку — скоку,
Гласу — стасу,
Завиди ти бисер вила....
Је ли пјесму запјевати,
Да се ори небо плаво?
Је .<’ у колу поиграти,
Да долина тутњн здраво?
Ји ли поћи? је лн доћи?
Је ли сваку муку смоћи?
Је л’ поњети иусто брјеме,
Да се внта ребра ломе?
Је л’ домаће пазит’ шљеме,
С тврдом вјером војну своле?
Је лн мужу, је ли сину,
На освету срце маћи 
Против врагу, који грне 
Мил’ завичај да пм тлачи?
Је л’ и сама пушком бити?
Ил’ хаиџаром касапити?
Ил’ у иужди барјак латит,
Те злотвору зајам платит,
Кобни зајам, платит горко?...
За свкшто си Црногорко! —

Пођ’ и сада с милим Богом I 
Ведра чела, срца смјела,
На пољану, гђе се ума 
Огледају врсна дјела.
Другарице и другови 
Нричекаће радо тебе 
Покрај себе;
Разшириће брацке руке.
За здравље те упитати,
И с тобом се цјеливати....
*Ход’ у коло перје наше!„
— У јсдан ће глас завапџт.
“Ходи амо,
иДа играмо!... да пјевамо! •„
Ти им тиспи једре руке 
За насове с обе стране.
Иа поскочи,
Иа заочи.

“ЦГНОГОРКИ.,,

Црногорко, красно лане!
Иек се браћа, сестре диве 
Твојој ијесми, твоме скоку,
Твоје душе, твојих прса,
Бујие струје чпстои току.
И иека се освјсдочн,
Да Спартанка Црногорка 
Ствара пјесму, колом креће,
Таман као н Приморка.
И нек виде:
Она, која ножем влада,
Која војну пушке пуни,
Која често љуто страда,
Из њедара танад труни,
А у ватру јури, иде;
Виче сину: “Грдо, јадо,
„У лугу ли волнш црћи!„
Пр’јети мужу, да ће женско 
Футо о пас њему врћи,
Покажу ли зеру страха,
Од олова и од праха,
Од хаиџара љуте змије,
Од Турчииа л’ крвопије;
Та тн умје свагђе бити:
И мирисан цв’јет у кити,
II на дому домаћица,
И у муци јуначица,
И међ’ вилам’ понос-вила 
Лакокрила,
И врегеном танко прести,
И иглицом ситно вести,
И подвнјат нлетенице,
И палпти леденице,
Па и макнут пером згодио,
И осјетит благородно,
И излити чувства врла,
Чувства света, неуирла....

Све и за све Бог те дао.
Дивна, дична Црногорко!...
Бог те драги номогао!—

Ј (Ч идсчнћ.
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Та гавнога моиа у врлетну

цНу Гору.

(Путопис.)

Улазимо у Которски залис.
За нама остаје море широко, непрегледно 

као безкрајна прошлост, а пред нама се отвара 
изглед нун красоге. Када га гледате несјећате се 
раја. Осјећање вам буја у одушевљењу, а мишље- 
ље постаје најживље.

Дивна је да дивнија ие може бити, ова кр- 
шевита земља, иаша лијена Бока са својијем про- 
странијем и искривуданијем заливом. Улазећи са 
широкога јадранског мора у пространи залив 5о- 
кешки, изгледа човјеку као да улази у други 
свијет. Са обје стране подижу се високе пладине. 
као два ненрелазна зида. али не јадна и студена. 
нсго красна и окићена шумом н најљешлијем 
воћњацима. Са сјеверне је стране Дебелн бријег 
и турска мећа, а с јужне је внсока бокешка пла- 
нина Обаштнчк. Иа подиожнју љеговоме био јс 
њекада гр;д Росе. Страховити потрес један пре- 
ијестио га је с тога мјеста на тајанствеио дн< 
залива. II пловећи даље тнхијем заливом обузимг 
те све пријатније осјећање. Незнаш куда ћсш 
прије погледати !

Ерцег Нови прво је мјесто, које те сусрета. 
Оно лежн изнад самога залнва на једноме облом 
бријегу. Одмах иза њега г^однжу се високп бри- 
јегови. Са залива не виднш да су им подножјк 
спојена, па тако изгледају као најкрасније иира- 
миде, оје је подигао вјештак над вјештацима — 
прирс да.

II дуж цијелога залива пружају се и подн- 
жу се такви висови све до тврде црногорске 
међе. И дуж цијелога залива на ускијем обалама 
стоје високе разређене куле и огледају своје 
лице у тихоме заливу. Око сваке куће раширнле 
се красие баште, пуне жутијех иоморанџи, лиму- 
нова, маслина, смокава, дудова и многијех дру- 
гијех воћака, које је вриједни Бокељ одњеговао. 
те тијем н себи отворио лијеп извор дохотка, а 
природи. која је ту и оиако дивна, дао је украс 
да буде још дивнија.

Лакн вапор носн те све даље п даље. Тн 
гледаш око себе н незнаш на коју ћсш страну 
прије: или дивни изглед што се иред тобом 
отвара, којп још нијеси видио, или мјеста за 
зобом. која си већ прошао, али их се ннјеси сит 

■ нагледао, иауживао.
Иослије шест ура тако пријатнога путовања 

дођеи у Котор, на крај самога залива. Кад би 
тражио у врлетнијем земљама, не знам би л’ мо- 
гао наћи још један положај, који би био слпчаи

овоме которском. Котор Јежи на једној уској 
равници, коју с једне стране умива затв, а са 
свију другијех ограђују високи брсгови. тако вн- 
соки, да ти се досадања пријатна веселост прет- 
вара у озбиљност, да нерекнем страву, коју тн 
задаје горостасни Ловћен, који је иодигао своје 
намрштено чело небу у облаке, па те гледа доље 
нод иогама својијема као немоћна мравка.

Котор је знаменити град у иеторнји нашој, 
а познат је и у старој, јер се каже. да су га од. 
367 Сарацини освојилп. СтеФан Немања, отац ир- 
вовјснчанога краља, дао му је особиту важност. 
Кад је он све земље српске па п Далмацнју с Бокои 
Которском очистио од Грка, ноји су били већ то 
земље са свијем присвојили, он је разорио све 
градове, које су они били иодигли. а само је Ко- 
гор оставпо. н утврдио п у њему свој двор ноди- 
гао. Грке је тако истријебио, да им се више ни 
име нпје ту спомпњало. Но он се није нп с тнјеи 
ладовољио него је и од сомијех Грка освојно још 
њеке земље н градове и тако је саставио државу 
нз овијех српскијех земаља : Данаши.а Србнја, 
Сријем, један дио Славоније, Босиа, источна Дал- 
мација, Херцеговниа, Црна Гора, Зета, Арбанија 
п један дио Маћедоније.

По да оставимо прастара времена, јер бл 
иожда опшнриост догађаја њиховијех бнли иеу- 
мјестна овђе п да прођемо часком кроз новије п 
најиовије вријеме, у којем је Бока Которска још 
иунија важннјех докађаја. Бока је Которска по- 
вукла иа се прије три године нажњу цнјеле Јев- 
ропе, па с тога мпслпм да ћу угодити читаоцима, 
ако их укратко упознам са прошлошћу овога ју- 
начкога крајпчка српскога. Морамо признитн, да 
је расејаноме српству доиста слабо познат. НЈтета 
је, алп је тако.

Бока Которска, којој је главни град Котор, 
пма до 35,000 српскијех душа. Ио њезииом са- 
дањсм стању, види се, да је у прошлости, коју 
смо напријед помснули. пмала много природиији 
положај. Оиа је аустријска област, а лежи овако: 
са сјеверне стране грлн се с Херцеговнчои, са н- 
сточне стране љубн се са киежевином Црнсм Го- 
ром, са јужне стране притисла се уз Арбанију, а 
са западне купају . је бисерни вали јадранскога 
мора.

Бокељи су увпјек, од како су, јунаци. Шта 
је особито значајно онп су увијек уживали своју 
подпуну самоуправу. Тек на измаку четриајестога 
вијека, када се Душанова царевина ночела распа- 
дати, одоше опи под заштиту мађарску, па каА 1 
су Турци и ту краљевину уииштили, здруже се 
Бокељн својевољно са млетачком реиублнком за- 
државши н опст своју потпуиу самоуправу.

(Наставиће се.)



Устапи годе!
Доста сио суза пролили всћс! 

Јаука нашег куда ћеш више?
Па кад ни небо ни земља неће 
Горкс нан сузе с лнца да збрише:

Нек сузе стану,
Јаук умучи —
Срца нек плану 
А топ захучи!

Ил1 н’јесмо више мн Србн старн? 
Ил’ нема у нас већ духа чила? 
Топуз и копље, мишца, анџари, 
Бојеви славни и страшна сила —

Да л’ је то гатка?
И.»’ збпља права? —
Та прошлост слатка,
Ирошлост крвава!

И сиици такве прошлости веље 
Зар могу трпит’ лаице на руци? 
Могу уживат’ сласти, весеље 
И гледат’ браћу у тсшкој муци?

Зар их не гони 
Крвца у лицу,
Да смакну они 
Слободе убицу?

Народе славни, роде кукавнн, 
Вр’јеме је крајње, крећи се дижи! 
Крени се, збаци тај оков давни — 
С покретом сваким циљу сн блнжи.

Устани роде!
— Сам се помози —
Зарад слободе,
— Иропаст јој грози!

Јест, роде бједни! Сваког се мани, 
Господство, силе—све су то лажи. 
Од врага сваког сам се одбрапн,
У својој мишци спасења тражи.

Вр’јеме те креће —
Устани роде!
Тако ти среће,
Тако т’ слободе!

С. II.

ИТЛЛИЈА.
(Држлсопмсне цртицс. *)

I. Пталија у години, 1789.

У оиој годиии бнјаше Италија раздробљенп 
иа осамнајест државица, од којнјех су се четриа- 
јест владале саме но себи. а четири бијаху зависие 
од другијех држава. Међу прве спадаху: 1. Сар- 
дииска краљевина; 2. Велико Војводство Тошкана;
3. Црковна држава; 4. Монархија двјејух Снцили- 
ја; 5. Млеттчка (Веиецпјанск-*) републнке; 6. Ге- 
иовезка републнка; 7. Војводство Модена: 8. Вој- 
кодство Нарма; 9. и 10. Републнка Лука н Ст. 
Марино; II. и 12. Кнежевине Пиомбино иМонако; 
13. Кнежевина Маша и Карара, н 14. Острово 
Малта. — Међу друге долазаху: 1. Војводство 
Милаиа и Мантове, под Аустријои; Валтелина н 
Кјавена, сједпњсне са швајцарскин кантоиом Гри- 
ђони; 3. Каитон Тичнно, прнсаЈедињен Швајцар- 
ској, и 4. Корсика, коју је Генова уступила била 
Фраицуској.

*) Но к&изм: “А1тапасо роро!агс, аппо рпшо 1870. М1- 
ргеазо СвеЧапо Вп§о1а е(П1оге.п

II. Италија голине 1815.
Бечкијем уговором од ове годнпе Игалија јепак

бнла овако немило изкомадана. закључавајући у себн:
1. К р а љ е в и н у С г р д и н и ј у, која је к својин 
пређашњим земљама нрибавила војводство Генову;
2. Л о м б а р д о-м л е т а ч к у к р а љ е в н н у са Вал- 
телином прсдане Аустријн ; 3. В о ј в о д с т в о М о- 
дене и Ређја, под једннм аустрнјанским над- 
војводом; 4. В е л и к о в о ј в о д с т в о Т о ш к а н а, 
онет под другнм надвојводом аустријанским; 5. 
Војводство Луке, под кнезом из борбонског 
дома: 6. В о ј в о д с т в а II а р м е и П ј а ч е н ц е. нод 
управом Марије Луизе од Аустрије, жене цара 
Иаполеона ; 7. р и м с к у д р ж а в у, под папом Пном 
VII.; 8. Краљевину двјејух Сицилија, са 
Борбонима; 9. Р е н у б л н к у С.т М а р и н о; 10. 
К а п т о н Т и ч п н о, садружен са Швајцарском: 11. 
Малу кнежевнну Монако, коју је држала 
породпца Грпшалди-а под заштитом сардињског 
краља; 12. Острово М а л ту, под Инглезима. и 13. 
о с т р о в о К о р с и к у, прнсаједињену Фравцуској.

III. Италија данашња у години 1871. 
Данашња Италија саставља једну цјелокупиу

краљевину, заузимајући земљиште од 284,166 чет-
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вероугли.х километара, осим рнмске области, коју 
јеодскара себи нридружала. Има народа 21.232,03); 
а сримскол државом излазн на 24,932,033. Оза 
се цјелокупна талијаиска држава саставља дапас:
4. из осам покрајина Лолбардије, с 3,253,03 ) 
житеља и главпнм грздом Мнланом,у којен жпи 
207.000 душа. а кад се урачут његова прздграђл 
(тако звана: „света тијела^ согр 1 запИ), олдл 
броји п до 260,030 душа; 2. из осам пзкрајии 
млогалкијех, с 2,291,003 житеља, са једннјем у 
свом роду граду на свијету Венецијом, у кзч 
жпви 143.030 становника; 3. из чегири тш- 
тежке покрајине, са 2,765,000 жптељл и главиим 
градом Т о р и н о .ч који садзкн 181,0)3 сганзз., 
а у заједници с обшгнном 235.033 сган.; 4. нз 
двнје нокрајине лпгурске, са 77^,033 жлгева н с 
иајвеком тргов јчком вароши Геновомлл срздо- 
земном мору, у којој жлви 123,033 душа, (а у 
заједиици собшгинзм 133,033); 5. из дззег п >- 
крајипа Елилије, прозване озпјеч имзллм пз рлм- 
ском консуларном дзуму „У1а Еп'1пг‘ који је о- 
грађен настојањем Емпла Лзпида пл 223г.>хллл прз 
Хрнста, и ове све покрајпие имају садл 2,143,033 
житеља, с главнијем градом II а р ч о м, у кзјем сгл- 
нује 47,000 душа; 6. из седам тошканзкијех пз- 
крајпна, с 4,827,000 жнтеља и днлинјем својпјем 
градом Фиоренцом у коч обигаза 153,033ду- 
ша ; 7. из чегпри млркиђанске полрајипе, с834,033 
жнтеља и главноч трговачком варошп Ј а к и и о м 
(Апсопа)на Јадранском мор. у кзјем имл 31,0)), 
а собшгином 43,000 становника; 8. пз покрајине 
назване Умзрија,са 513,0)0 жнге&л и пзгллзлги- 
јем градол Неруђом ил деснзј озалл Тззерл. 
у к »јем сганује 15,000, а с облпиноч 44,003 
душа; 9. из шоспајсг покрајина напуљскијех, са 
.6,783,030 житеља, и гласовигијем грлдзм Пеап- 
љоа (ЈХароП), у којем жпвп дз 503,000 душа;

10. из седам покрајина сицплијаискијех, с 2,393,00) 
жлтеља, и с гллвном варошл II а л е р м о, у ком 
има 163,033, собшгиномдо 194,00) душа; 11. 
пз дзије покрајиае сардилске, са 539,033 жнтеља 
п глпллјем мјестом Каљари, у ком стаиује 
31.0)) дуллл; и нлјпосбз 12. из рлмскз државе, 
733,3)3 жлггљл и дплом цл свнјету престолни- 
ц>ч сгародревилм градо.м Рнмом, у којем жнви 
до 2)3,0)3 душл.

Езо, кад нлрод пригне, слокл све своје сило 
и сллгз, разумло околиГости улотреби, стисве 
Нрлјлгз БЗГЗЛ II ВОЈЗДу II IЛЈвМ С0 ЖргВЛМЛ НЗЛОЖИ, 
клко сз знл борлги, муковаги и побједнги, уједи- 
НИГИ СЗ II увз.пплти,

Игалији осглју јон !Б31оллка удл неприбав- 
љз:н, п то: под Аугтрчјо.п тријенглнске тали- 
јллске земве са цчсатинскијем долинамл, којима 
прлллдл с.улл 513 033 од к >јпх је сзл трећа 
Ч1сг њемллкз народаосги. III право или нелраво 
Ипилја прегелдлрл још у Аусгрлји тако ззаио 
млзга 1ко-исгрлјллско приморје са жигељством од 
513.033 душл и с главлцзн тргошч .ијем градом 
Трлјесгом.— II >д осгрово Клрзлка
II П )ф1ЈИЛ1 II ци сл укулллм жигзљсгвом од 
3 51,9)3 дулп. — II >д 1.4пј-.џгргкоч Гичииски 

. кллгол с јздпјем уломком каигонл Гриђјоли, са 
!жлгељсгзо1 ох 131,0)3 дули.— Под Ииглеском 
озгрио Ммга са сзојијема огоцнмл, садржеђи 
143,0)Ј жлгеБл. — И иајпосБе репукшкл С.т 
А1 која постојл јол од IV*. стољела по Хри- 
сгу п има слио 83)) жлгеља.— Али са свијем 
тијем, Игалија је ве\ уједлљеиа, Игалија је ве- 
ликл, Игаллја јз нлрод, дл бп тако мл : — од 
Нзиге до Црне Горе. од источнијех талпјански- 
јех грл шц I дз Понга и Пропонга — уједињенн

ГЛ А
(КЊИЖЕВНОСТ.) — Плродна задружна шгахчлријл у II. Саду 

издаје скупљенс пјесие нашега нросЈлвљсног пјеениха Јована 
ЈоваиовиКа. У првој књнзк од 15 табака биће све оригинадне 
пјесже. Цијеиа 83 новч.

— Г. ђорђе Рајковић издао је источнс пјесис М Јрча 
Шнфији, које је превсо исги Јован Јоваповић. Књага ииа 10 табака, 
цнјсна ф. 1.

— Књига „Покушаји за иародно и дично унапређе- 
«.;е“ од архаи. Псшгића псћ се шгампа и бнће саијсла предплат. 
рћзасланл до Пшна дне, докле се и рок прсгплати продужава

— У Биограду у државној штампарији изишда је књнга „Глас 
с Цетиња," пјесие Томе Вукотића, Црногорца. Облик 16, стр 5Ј.

— Од 1. Сентембра о. годнне почеће опег излазити у Бнограду 
„Говорпица“ лисг за политику и право, који је дане не иогао сно- 
сити цспзуру престао. Уредник је онет г. Сгојав Живкозић. адвокаг. 
Желимо му сада бољу срећу н најбољи успјех.

— Из државне штампарије у Баограду изипла је књига „Пот- 
чињсност женскиња* сд Џ. Сг. Мд.т.а. Моке се до&нги у књижарн 
Вед. Валожића.

(УМГО ) — Мидутин II. Стојановић, бип. чиновннк у 
Бнограду. прсчипуо је 24 ир. м. Покојичк је био и срцем н душом 
Србмн. Као вриједан књижесник превео јс маога позоришаа 'дјела

! Н И К.
и радио јс н нл журншистичкои пову пужећи са свои ватроЈ 
свога мјлдог жлаога стободи српској. Као чиновкик био је 
од онијех, какиијех је мадо. Вјечач му спокеи међу браћок.

— 12. пр. м прсмпнуо је Џорђе Звекић из Кикипдс . 
Лјлчсцч. клчо га је нарошл спбор носшо да ге учи за нрОФесор. 
српскс Врслараидлје. ђорђе је радчо у кљижевности нашој коди . 
и јеЈаи Србии његоза доба — бјеше му тск 26 год. — Био ј- 
ревносни чллн ошадине. Лака му зечљч. и вјечпи спомен у народ>

(ПЗДУЗЕћЕ ) - Чјвнози биограЈског бакалског есна*а }
намсри су да п01чгну на акцчје Фа»рику за израду палидрвав« 
( к Јг.1 де.) В Љ је саегав.веи одбор, кој ј ћс'израдигн правида н ир«- 
дузети свс шго треба. Бићс 1303 акцчја, свака по 5 дуката.

(СРБСКЛ Жл БЕЗНИЦЛ.) — 3. о. м. имала се сасгпти ков- 
Форепцзја у Бечу зараЈ пигања о сколчању румелнјске жецсзаиц« 
са срнскох и озе с угарско«. Србију ће засгупати на тој копфс- 
реицЈЈл миписгар Јопли Бели Млркозил и управитељ артиљернјск* 
ш.оЈе, пуковпик Злх. С аусгро-угнрСке сграие биће Бајст и Аидрв- 
ш|је и Хохенварт, прехсјед. иипиотарства, а с турске поедаг 
Хллилбеј Осл« тога жеј.'.зччр;и нредузииач барон Хирш.

(УЖК.САН ЗЕ »I Б.) ГРЕ Ј), 6 «о је нз давпо у простраа 
Кднн. Сјј/ш 10 је једну цдјсЈу варош и убио 2360 душа.


