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Устај
Устај рајо! устај дистом !

Превршпо злотвор ијеру :
()„ тп гази крст „ вјсру;
О„ т„ гази дом „ нрава ;
()„ и црпог мравка пази,
А крвнички тебе гази.—

Устај рајо, устај листом!...
Оштри колац и вјешала,
Већ су теби додијала,
Сиља, тужиа кукавнцо!
Дод„’о ти грдан зулум,
ДодјГо ти тежак ћулум.—

Устај рајо, устај лнстои!...
Ореш њпву: турад ждеру ;
Сад„ш воћку: турад беру;
Музеш стадо: турад лочу;
Твоју цуру туре вреба ;
Твоја љуба „,ему треба. —

Устај рајо, устај листом ’... 
Сваљуј јарам, лаице крши,
С душманима рачун сврши; 
Враћај шило за огњнло :
Дугују ти, хај! заиаго,
Многу крвцу, силно благо.—

Устај рајо, устај листом! 
Косозо је давно бнло :
Срце т’ с’ јада најадило....
Устај листом, Бог је с тобом, 
Утри сузе, оком сјевни.
Нож потегни, грлом нјевни:

‘ Устај брате ! устај куме! 
Устај друже у невољн!
Злице сјеци, парај, кољи! 
Слобода нас света зове;
Коме до „>е „ије ‘стало. 
Сунашце га ие гријало! — „

Ј. Сундсчић.

€’а рапногд морл у врлетну 
Црну Рору.

(Нутонис.)
(Иастамк.)

Но и за то вријеме док је Бока била у 
савезу млетачке републике, црногорски иитро- 
полити пмали су увјск неограличену власт иад 
православнпјем црквама и ианастнрнма боксш- 
кијема. Ово задржано „раво мјешања црногор- 
скијех господара у Боки Которској много је 
оживљавало Бокеље и држало их укијек у 
чврстој братској свезл са Црногорцпма. Но и 
ова им срећа „епотраја дуго. Год. 1777. за- 
узме Аустрија Боку „а „ сву Далмацију, а 
кећ г. 1806. дођу Фрапцузл и одузму опет 
„сте зсмљс од Аустрнје, т. ј. Аустрија „х је 
морала уступити Наполеону по пожуискоме у- 
говору. То је јако норазпло Боксље, јер им ; 
тијем престаје њихова трговипа, њнхова сло- '
бода. С тога се онн здруже с Црногорцнна и I од

у савезу са руском флотом. која је тада са 
својијем под-адмнралом Сењавином чувала јон- 
ску рспублику, ударе па Фраицуску војску. 
Бј<ше то жестока борба. Изм< ђу многијех бо- 
јева пајкрг.авији али и најслагиијл за савезиу 
војску бјсше освојење Бргата, гора више Ду- 
бровника. Ту су изгубилн Французи 19 топова, 
много оружја, муниције, хране л остале вој- 
ничке спреме. ()сим тога погииуо пм је један 
ђенерал, 18 внншх официра и 400 војиика, 
а 90 је заробљено. Од Руса, Бокеза и Црно- 
гораца врло је иало погинуло. И мртвијех и 
рањенлјех било је Црногораца и примораца до 
100, а борнли су се као лавови. Том је ири- 
ликом и Дубровиик јако иострадао, јер је 
иропустно Француску војеку. Славни бојеви 
црногорско-бокешки „ротнв Француза ималн су 
најбољи изглед. Али шта је вриједило све ју- 
наштво кад велике спле разполагаху. На тил- 
зитском ииру обсћа Русија будућп побјеђена 

Наполеона, уступитц Боку Французнма.
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Ово је опет норазнло Бокеље, а не мање и 
Прногорце, којп се увијек држаху као једаи 
народ.

Но није дуго трајало м владика Нетар о- ; 
нет дигпе своје Црногорце, да осдободи Боку ! 
од Француза, које је јако мрзио. Он је уио- 
гребио за то згодну прнлику кода је цар 
Александар устао са својајем савезиицима, да 
ослободн Јевропу од поиамнога Наполеона.
II срећно му пође за руком, да са понуђеном 
му помоћу од стране Инглеза сада са свијем 
ослободп Боку.

Одмах за тијем сазове владика скупштину 
Бокеља и Црногораца у Доброту и ту се за- 
кључи, да се Бока и Црна Гора уједине. И 
владика ностави прпвремену унраву, иазвану 
..цснтрална комисија,« којој је он сам предсје- 
давао, а чланова је бпло 9 из Боке и 9 из 
Црие Горе и Брда. Но и ова срећа за мало 
трајаше. Руски цар пише владици Петру, I, ио- 
хваљује јунаштво Бокеља и Црногораца али 
му иреноручује. да Боку преда Аустрији мир- 
нијем начнном. II токо г. 1819. у мјесецу Мају 
владика Петар послијо толикога труд? и толи- 
кијех жртава борећн се за слободу уједиње- 
ње Боке са Црном Гором остави Бо.;у и врати 
со на Цетиље. Бокељн су га са сузама ис- 
пратнлн.

1-1 тек што је црногорски господар са 
својијем Црногорцнма осгавно Боку, дође ау- 
стрнјска војска нод ђенералом ЈИилутиновићем 
и заузме је и посјодне све тврђаве. Бока ио- 
стане аусгријска земља, а јунаци бокељскн ау- 
стрнјски поданици.

Аустрпјска влада позпавала је врло добро 
дух храброга народа, па је била јако обаз- 
рива. Повластпце н.егове није смјела дирати. 
Лри свел том како су се Бокељи осјећалн у 
овоме својсм новом стању, локазала је годпиа 
1848. Устадоше Маћари против Аустрнје. Бо- 
ксљи, који се сјетишс своје изгубљеие само- 
сталностн н којијема је било већ дотежало 
саиовољно пашовање аустрнјскнјех капетана 
неоклеваху дуго. II развишс своје заставе и 
одпочеше бојак и освојише већ љеке тврђаве.

У то вријеме управљао је са црногорски- 
јем соколовима Влоднка Иетар II. Он је пред- 
впђао да Бокељи неће моћи уснјетн јер су 
сви Словенп бнли уз Аустрију против Мађара.
П бјеше му жао да гпне народ на празно, иа 
с тога свјетоваше, да одустану од намјере, а 
обећа им« да ћс их ои измирити са ћесаровн- 
ном II да ће због тога сам доћи у Котор.

Бокељи су увијек пазили пскрене н брат- 
ске рнјечи црногорскијех господара. II сада и\ 
послушаше. И владика дође у Котор са њеко- 
лико црногорскнјех главара ђе га све властн 
бокешке свесрдно дочекаше, а народ кајрадос- 
није. И ои их измирн п градови се сви отво- 
рнше и опет настаде мир н ред. Боксљима н 
ако бјеше тешко, што се враћају у старо 
стање, инак бјеху задовољни што су показали 
онијема, који су их притнскивали, да су онн 
увјек на ногама, када виде своју слободу под 
ногама њиховијема.

Господар црногорски учиино је овнјсм 
велико пријатељство аустринском двору, које 
се није могло одрећи ни у Бечу.

Инје трајало дуго п г. 1854 дође опет 
напаст на Боку. Злогласин Бах у својој цен- 
тралистичкој ревности смјерао је да походн н 
Боку са својим буздованом тешкога ансолу- 
тизма. По када је вндио да ће бнтп крвн до 
кољена н јуначкијех костију до рамена. оду- 
стаие од тога. А да непрође баш са свнјем 
напразно ударн арач на народ у Боки. II Бо- 
кељи се подвргоше томе и ако дотле педаваху 
никакве иорезе.

Но најтеже дане прежпвпла је Бока \ 
своме ношљедњем устанку. Тешкн. бјеху то 
дани, ама н пунп славе. Бокељи показаше, да 
је у њиховпјем мишицама још оно јунаштво, 
с којијем толико пута побјеђиваху иенрнјатеље 
своје, они освјетлаше образ себи н Српству 
пред цијелнјем свијетом, јер засвједочпше своју 
чисту свијест пародну. То и ненријатељи њн- 
ховп признају« а како мн да неизречемо ! Гр- 
длом иеиравдом изазванп су они на устаиак. 
Аустрнјска влада је хтјела да попише Бокеље 
у редовпу војску у иркос новластицама њихо- 
внјема, по којпјема онн нпјссу никада билн у 
редовној војсцл, алн зато нпак увијек најпоуз- 
данија стража и обрана на гранпци. За то има- 
мо два сјајна приијера у најновнје вријеме 
у рату са Фрапцузком п у пошљедњем рату 
са Италнјом.

Нећемо се пуштати у појединости овога 
устанка, јер је још сваком у памети. а н ие- 

јмогућио јс у једноме путопису све иотанко 
I пзложпти. Повјест тога устанка ваљало би у 
ј нарочнтој књизн садањсм и потоњнјем нараш- 
тајма оставнтн.

(Настпвнће сс.)

.......... -1-----------



НЕСРЕТННЦЛ.
Прилосијстка од Иоана Тургсњсва.

— Да, дп, речс Иетар Гнвриловић — 
то су били тешки дани. и било би ии зшого 
иалије, да нх се никада и несјећам. Но када сам 
кам већ објећао, пркиовједићу ваи. Чујте дакле.

I.
Тада, бнло је баш у зиму г. 1835. живио 

сам у Москви код моје тетке, рођене сестре 
моје покојне матере. Имао сам осамнајест го- 
дина н тек сам онда био ступио у такозвани 
„литерарни* Факултет московскога универси- 
тета. Моја удова тетка, тиха, блага жена, жи- 
вила је врло усамљено. Она је имала велику 
кућу у Остошснки, која је била топлпја н 
удобнија од сваке друге и није се с пиким 
дружила. Од зоре до мрака сједила је она са 
своје двије другарице у одајп гостинској. Осо- 
бито јој бјеше мнло каЈјсње собе. II како јс 
хтјсла, да се кади, одмах је истрчала једна од 
слушкпња а одмах за тнјем ушао је ливреји- 
сани слуга са уснјанијем црепом, којега нре- 
лије са оцтом.

Моја ме је тетка јако љубнла па и раз- 
мазила. Та ја сам био сироче, без оца и мајке ! 
Опа ми је дала вас горљи бој куће да ужнвам. 
Чојс су одаје биле врло лијеио намјештене, 
инјесу инмало наличиле ђачкнјема. Морам нри- 
знати, да мн то није било повољи и да мн је 
то доста шкодило код мојијех другова. П онако 
су ми већ нридјелн име „дјевојчица" за то 
што ннјесам нушно. Нећу ни то крити, да 
сам доета рђаво учио, особито у почетку 
гечаја: но у толико више сам шетао. Такозва- 
на добра друштва походио сам ријетко, но у 
нозориште сам ншао увијек. н слаткише у по- 
сластичарницама јако трошно. Гаскалашан нпак 
нијесам бпо, нсго увијек скромаи. Моју тетку 
иебн нн зашто на свијету разљутио, а и иначе 
крв је моја доста умјерено текла.

II.
Од кад се зиам радо сам играо шаха. Пп- 

јесам га темељно изучно, али нијесам баш рђаво 
играо. У једиој каФани играју Једнога дана два 
добра нграча. Један од њнх, човјек око 25 го- 
дина, млад, плав, чињаше ми се, да је јачи. 
Гијсшнм се да дочекам крај игре. П збнља до- 
бије мој јунак. Ја га позовем, да игра и са 
мном једну партију. Он пристане. Играли смо 
читг.ву уру и три пут ме је узастопце добпо 
н то без вслике муке.

— Вн сте даровит,‘* рече ии он папошљедку, 
кед је г.идио како ии је бнло крнво, што сам
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; изгубио. ^но ви ие знате основе нгре. Требало 
! би да нроучите упутства Иетрова.

— Мислите? А ђе бн ја могао добити 
• такву књигу?

— Ноходите ме, ја ћу ван је дати.
Он мп рече своје име и свој стан. Сјутра 

ј дан походно сам га. а послнје њеколико даиа 
нијесмо се већ растављали.

III.
Мој иовн познанпк зваше се Александар 

Давпдовнћ Фустов. Он је жпвио код своје ма- 
тере, која је бпла за једнијем богатијем држав- 
нијем савјетпнком. Имао јс у кући своје за- 
себне одаје и био је тако исто слободан, као 
и ја код моје тегке. Он је служио у министар- 
ству царскога дсма. Ја сам се с њим јако 
опријатељио. Још ин једпога младића нијесам 
толико заволио. Све је на њему било пријатио: 
стас, глас, ход, а особпто лнце са онијем са- 
њалачкпјем плавнјем очима са увијек нријатнп- 
јсм осмејком на руленијем уснгма, са кврча- 
стом меком косом, која је окружавала његово 
бнјело, иа више мало уже чело. Нарави је био 
увијек постојане, пријатпе; никад се он није 
замнслио, увнјек је био задовољаи, али тако 
пето иишта га ннје могло довести у крајње 
одушевљење. Свака прећераност, па ц у до- 

' бром осјећању бјеше му одвратиа. Чудне је 
, очи имао тај Фустов: оне изражаваху увијек 
; саучешће, наклоност, шта впше одапост. Тек 

сам доцпије нрнмјетио да је то од туда, што 
! му је таказ склон очију био, н да је Фустов 
такав нсти н код једе чорбу илн пуши цигар.

; У свему је био тачан, тако да јс то већ пре- 
шло у пословицу. Од природе је био обдарен 
за многе ствари : играо је пзврсно. јашио је и 
нливао је да не може боље битн. радио је сто- 
ларске иослове, умио је лијепо повезивати 
књпге, у музици је био такође вјешт, зиао је 
многе мађиске вјеФткнс, и разумјсвао се осо- 
бнто у мехаиици, фнзицп и хемији. Само је 

■ језпкс тешко учио, па је и Фргнцуски врло 
слабо говорно. Обнчпо је мало говорио н у 
ђачкијем круговнма учествовао је само живош- 
ћу свога ока и прпјатиијем смешењем. Жен- 
скиве су га јако волиле но он њих не толико. 
Ја сам с н.им пријатсљски живио. У мојијем 
очима, бно је он најсретнијн човјек на свијету. 
Мати. сестре. теткс. ујак, сви су га обожавали, 
с њима је он живио иајсагласннје и био је 
узор добра рођака.

IV.
Једно јутро, када дођох к њеву, не на- 

; ђох га у његовој одајн. Он ме поздрави из
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друге и у истн мах чујем њеки пљусак воде. 
Фустов се купао свако јутро у хладној води. 
а затијем је гимнастизирао и био је у тоие 
врло вјешт. Он није баш сувише његовао сво- 
је тијело, алн није ни пропустао оно, што је 
иотребно. Он је обично говорио : „Незаборави 
се. непрећеруј, ради умјереноЛ Још Фустов 
ције дошао, када наједан пут на друга врага 
уђе један човјек, крупан н пун, око својијех 
иедесет година, косе пуне, кврчасте, снједе, а 
у уннФорми. Он стаде, погледа ме, н» опда 
разјапн своја велика уста п гракну у смјех са 
својијем металиијем гласом.

— Јесте лн ви, Иване Дамј новићу? за- 
пита мој пријатељ пз друге одаје.

— На сваки начпн онај који сам — од- 
говори непознати. Али шта пи раднте тамо? 
Оправљаге се? ЛијепоР Ивана Дамјанов ћа 
био је глас као и његов смјех. „Дошао саи, 
насгавн даље, да дам лекцчју вашем малом 
брату. Но он непрестано кија, неможе нншга 
радити. С тога сам дошао да се мало огријем.

Пван Дамјановнћ онет се засмнје п онда 
нзвуче мараму из шпага и изхркне се а при 
точе страшно избечи очи и онда пљуне у ма- 
раму викнув из свега грла : Тфу—у — у!

Међу тнјем уђе Фустов, рукује се с о- 
бојицоч и занита нас, дали се нознајемо.

— Никако, одговорн Иван Дамјановић.
Фустов ирестави најрпе мене, на онда 

показујући на њ рече: „Иван Дамјановнћ, Рач, 
учнтељ... различнијех предмета.

— Врло добро, јест, јест, различннјех 
предмета, нрихватн брзо Рач. Номнслите само. 
шта сам ја досада све нредавао, и шта сада 
предајем! Математику, ђеограФију, статистику. 
италијанско књиговодство, ха — ха — ха — ха! 
па и музику! Вн сумњате, дражајши! рече мн 
наједан пут. Питајте Александра Давидовића, 
како ја красио свирам у фпгот. А и какав би

ГЛА1
У Биограду ће, аао век ннјс почео. кзлазити «ов лист 

?а гоалу и сатиру, нод имснои „Враголан.“ Уредник је Мијпјго 
Ј. Никетић. Цијена 5 ф. Као гато су на срамоту ки>ижевиоеги, 
а особито пубдици листони као „1’ужа“ и „1’ешето,“ тако може 
Оити од видне користи вал.ан сатиричан лисг, ми <• тога желимо 
„Враголану“ ссаку срсћу у њсговои послу. Нека буде садо 
искрспи друг „Зиају,- па ће бити поуздано сретство нрогив 
иодлаца. улнзнца, протува, и тима подобнијсма гадовииа.

— Фршвд Елезовић у Биограду позлва на прстплату на 
кгаигу: „Учитељски позив.“ Књига ће имагн 5—6 табака. а ци- 
јена 45 новч. Новци ее шиљу штам.чарији Ц. СтеФановића у 
Биоград.

(Д.р БОГИШИћ) члаа југославеиске акадехпјс, пооФесор 
иовјести југослап. пра.ча ма руском свеучилишгу у Одеса, бави 
се у Загребу и испитујс у зеиаљскои аркнгу изворе држзвоога 
ирава троједае краљевлце и саборска акта од године 1861-67.

пначе ја био Чех ? Јгст. госнодинс. ја сам 
Чех н моја је стара домовина Праг! Збиља 
Алексапдре Давидовићу. што тако задуго не 
дођосте к пама? Ми би могли заједно дујет 
свнрати... ха — ха! Збиља!

— Иа био сам ирекјуче код вас, Иване 
ј Дамјановићу.

— За то и кажем да сге одавно билп.
;ха — ха!

Кад се Рач смијао онда су му његопо 
' бијеле очи непрестано звјерале.

— Ја видим. младн госиодинс. да је ва- 
ма чудио моје нонашање. говор ше онег мени, 
„али само за то што ме ненознајете. Иитај то 
о менн иашега доброг Александра Давидовнћа. 
ПЈта ће вам казати? Ои ће вам казати, старр 
је Рач ваљан човјек. Рус. ако и не но порсклу 
а оно по духу. ха — ха! Ири кршћењу иа- 
звали су ме Јован Дитрих, сада се зовем И- 
ван Дамјановић! Ја I ажем као што јесте. иојо 
је срце на језику. Походите мс једно вече. ви 
ћете се увјерити. Моја жена, т. ј. моја госпоја, 
тако је исто проста. Печенога п нрженога дон* 
ће нам доста на сто. Јсл те Александре Да- 
видовићу, да је ово иетипа?

<; усгов се смјешаше и ћуташе.
— Не мојте ме гледнти преко рамена, 

дођпте само, настави оиет. А сад „ — и из- 
вуче нрнтоме свој велики срсбрни сат из шпа- 
га и турн га са свијсм под деспо око—„сад 
ваља да полазим. ђаво ће зпати, шга сад и- 
маи да нредајем... да. збиља, о мнтолођијн! 
А како је, к врагу, далеко, чак на црвеној 
каппји. Но, шта ћемо, де ! С богом, госнодо, 
до виђења! А ви, младићу. дођите с Алексаи- 
дром. То вам неће шкодити... А н дујет мо- 

[ рамо свирати, внкаше Рач када је већ био па 
поље, ђе је навлачио каљаче лунајдћи иез- 
грапно, а метални смјех ненрестаио се орио.

(Наставићо сс.)

ник.
(СПОМЕНИК) књсзу Мнхајилу као ла ћс со скорим 

подићи. Влнда српска одрсдила јс јсдаи одбор, који Ке свф 
приуготовитн, да 6и се ногао о томе предегојсћој снупштини 
предлог доннјети.

(СТРА11ША ПОПЛАВА) почицила јс ту скоро вслику' 
шгету ј- ц.екијеч крајевима С-рбијс. Влада јс изаслала јсдау 
комисију 0 1 сгручнијех л.уди који Ке ипстј' извидити.

(СИИЈЕГ КАО У СГИЈЕД ЗИМЕ) подао је па планв- 
пама Голији и Јавору у Србији. Послије тога настаде су јаае 
врућиие ио сиијег се. на глапица још дпжи.

(СТАРИХ НОВАЦЛ) иашао је један сељак у банатској 
војн крајиии п то 10 златнијсх и 2046 сребринјех Мсћу срг— 
бринјсча ича иного илетачк.чјох сјј сликои дужда Фрањс Дандолк. 
н др. И.чјг.лше има угарскнјсж иована, и најсгорији од годаи* 
1320. Чује со да јо хрв. бан нарсдио да со одкуне за иародм 
збирку.

У држквиој штамизријм на Цетињу.


