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НЛБНРЦН.
Него и ђогда.

Тупо псро не може да пише, 
Тупа ђорда не сијече внше; 
Оштрн перо и оштримо ђорду: 
Срушићемо тираннју горду.—

Боље без невоље.
Ако игда узмогосмо 
Стићи боље без невоље;
Ево грло, — па нека ме 
Одма бритки нож закоље.—

Глакаиокањс.
ЈГјесу суица да за себе сјају.
Но да свјетлост звијездама дају; 
Пи главарп да се даве благом,
Но да народ опасују снагом.—

Иале силс.
ЈНто упнре вишз длана,
Лакше кола бр’јег нревале;
Много могу да помогу 
Општу ствар и силе мале. —

Ј. Суидечић

ЦРИОГОРКЕ ЈУНЛККНБЕ.
IV. Јела Петатепа.

1Сад су се Турцн иза крвавпјех бојева од 
г. 1862. већ прпмакли били к Црнојевића Ри- 
јецп. и јуначки вслнкн војвода Мирко, стао 
прикупљати свуколику црногорску снагу, да 
ненријатељпма нресијече пут на Цетнње, из- 
међу осталнх бјеше ои позвао н сокола вој- 
воду Иовицу Церовића, да к њему са својима 
бр1)анима похнта.

Новица ирн кретању остави једно сто и 
иедесст људи да чувају крајииу од ненадне 
навале турске, н уираву над њима повјерн 
Жнвку Шибалијн капетану, Дпмптријп Церовићу 
н Радн Кнежевићу иерјаницпма, н јунаку Мн- 
ћу Глушчевпћу.

И доиста Турци увребалн да су Брда без 
велнке помоћи; на се мостаранпн Алајбеговић 
спремн. те с пет до шест хиљада љутијех 
крајишника удари на Шаранце.

Мркн јунацн дочекају Турке н с њима се 
љуто побнју. С ночетка се једва педесет мо- 
мака за бој нареднијех затекло; но набрзо их 
се још једна нуиа стотииа прнкупила, па слож- 
но свиколнцн ударилн на своје грдне крвопије.

Ту је бнла страшна праска н вардања, 
ннко нијс ннкоме праштао, нико ннкога штедно.

Мнћо Глушчевнћ сам један посјекао је у го- 
ме боју седамнојест турскијех глава, и вптеш- 
кн пао, бијућн се за слободу своје домовнне.

Сивн горскн соколови, иотисну најзад оно 
огромно јато сурпјех турскијех врана, којима 
грдно јутро освануло. У погону, што од ош- 
тра ножа нашпјех јунака остало, то је морало 
скакатп у валовиту Тару, у којој гроб зниуо 
иногом крста злотворнну.

Тад Црногорци дпван шићар учннили. 
Осим тога што су се до мнле воље накоматн- 
лн турскијех глава, зап.венише много турско 
оружје, уграбише више турскијех барјака и 
поњешс Турцима хиљаду п нетстотнна добрп- 
јех коња.

У овом крвавом покољу Петаш Ипкчев 
загнао се био на жива Турчнна, да му живу 
главу посијече. Но Турчин изпод себе дочека 
Неташа на малу пушку, н на мјссту га убнје.

Алп Петаш ипје без замјеис погинуо.
Јела, Петашева вјерна другарнца, не ос- 

тавнла сама свог Петаша, него с њии заједно 
пошла у онај крвавн бој протнву Турака.

Кад јој Неташ од турског зрна пао, ова 
се јунакиња не изгубила, него мушко срцс 
стекла; те у нсти мах, кад јој Иеташ нао, к 
њему прискочила и малу му нза паса пушку 
уграбила, па истог Псташева убпцу с њом
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устриједнла п с црном га земљом саставпда, а 
потом му и гдаву с рамена одрубила.

Једа се још голијем ножем у руци отисла 
бша у погон за Турнима, па је срећа послу- 
жнла, те н другу турску главу уграбнла и по- 
сјекла.

Јуначна Јела обе је ове главе изнијела 
пред војиичкп скуп, који се носље овог боја

на Поднма држао, гђе су јој јунаци јупаттво 
призналн и оцјеиили.

Јела је и сада у животу, п о љој се 
пјева:

аЈа каква је да од Бога нађе: 
“Згоднија је од бијеле внле;
“Иушком бнје као мушка глава,
^Пожем с’јече ка' хајдук из горс.„

Ш2С1№ТВ№К1Л.

Приповијетка о,1 Ивана Тургењева. 
(Паставак.)

Рач ме доведе у моју собу. Дотле није 
ништа говорио, само се иотпуио смијао. II тек 
ношто је добро затворно прозоре н хтјео већ 
да излази рече: С богом! Штета што вам ннје 
иошло све за руком. За то не ваља гшсатн 
ннсма. Ха, ха, ха ! Јесам ли казао, да ћу вам 
сс осветити ? Ха, ха !а За тијем забрави вра- 
та и оде. Ја сам одахнула. Бојала сам се, да 
ће ми везатн руке, но није. Н одчах опарам 
са моје хаљине свнлени гајган н шћах се об- 
јссити. П онет га бацим иа страну. „Не, ре- 
кох,“ ту вам радост нећу учнннтн. А и зашто 
бн! И како бп смјела р&зполагати мојнјем жи- 
вотом без знања Мпхаплова? Ие, зликовци, 
још ннјесте нгру добнлн! Он ће ме спасти нз 
овога пакла — он, Мпхапло!...

По у нсти час се сјетнх, да је и он за- 
творен, као п ја — падох иа постељу и ила- 
ках... јецах... II само та помисао, да Рач 
можда на вратима слуша и ликује, уздржа мн 
плач.

Јако спм узбуђена. Од јутрос пишем, а 
са да је већ вече. Но ако сад прекннсм ио- 
тлије нећу моћн узети перо у руке... За то 
ианрпјед. Поједпности не могу спомињати, јер 
со превазилази снагу моју.

Сјутра дан у затворепијем колима одне- 
соше ме у једну еељачку кућу. Ту ме оико- 
лнше стражарпма и држаху ме шест нсђеља. 
Ни једног треиутка иебијах сама. Тек доцније 
дознадох, да је Рач одмах но долазку Михаи- 
лову њега и мене окружно шпнунпма, да је 
поткуппо Михаиловога слугу, који мп је пнсмо 
доино. Чула сам и то, да је Мнхаило нмао ! 
сјутра дан жесток сукоб са оцем. Отац га је 
проклео, а он се завјерно. да иеће више ин- 
када ирећи о ;игс ;н праг. И по тоае отпутовао 
је у Петроград. Алп у јаму, коју је Рач мепи ■

копао пао је сам. Семеи му је одказао служ- 
6у, но ипак му се је ноказао велнлодушаи. 
Дао му је средсгва да оде у Модкву н*да 
тамо жпвп. Прнје одласка доннјелн су ме у 
стари стон алн п ту под стражои. Рач ме је 
сада још већма мрзио, због тога, пгго је нз- 
губио онако лнјепу службу. Не могу спомиња-1 
тм с каквијем начином н с каквијем ријечича ј 
ме је кињио. Иа носљедку ми је нретио, да 
ће свој губитак од мене накнаднги, а и 
Мпхаило, да ће га заиамгити. Ја сам морала 
само ћутати и све подноситн. Семена впше 
иијесам нпкада видпла. Одлазак сииа његова 
јако га је потресао. Мени је одредпо пепзију 
тако, да је мој очух нрима и мени исплаћује 
догод се неудам, а у случају моје смрги, да 
припадне Рачу. Ту пеизнју иримала сам све 
до овога часа, т. ј. прнмао је Рач мјесто! 
мене.

Настанисмо се у Москви. Спомсном моје 
мајкс заклнњем се, да не 6и нп два даиа, ни 
два часа внше остала код мога очуа, пошто 
смо већ дошли у варош.... ја бн побјегла не
знајућп куда.... отишла бн у полпцију, нала
би иред намјесиика плп пред сенатора, рнје— 
шила бп се на свашта, само да осгавим кућу, 
ја бп све учннила — да ми пнје моја бивша 
собарица донпјела једно ппсмо од Миханла. 
Ох, то ппсмо, колнко сам га пута чптала и 
пољупцима обасипала. Михаило ме преклињаше. 
да не к.гонем духом, да се иадам и да вјеру- 
јем у његову љубав. Он мн се закљињаше да 
ће бити само мој, називаше ме својом жсиол 
н обећаваше, да ће одклонитп све сметње, 
црташе ми лнјепу будућиост, и мољаше ме 
само једно,да се стрпнм н да чекам. Ах. шта 
не бн учинила, штд ие би 'претрпила, само да 
пспунич вољу његову. То писмо бјеше ми све- 
тнња, бјеше ми узданица. Када ме очух напа- 
даше грдњама и пријетњама ја бн увјек ста- 
внла руку на нрса — ту сам ночшла Мнхаило- 
во писмо — и тада се могох иасмијатн. II 
што је Рач био жешћн, суровији, ја саи била
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евс веселија. — Исте годнне ожени се Рач са 
Елеоиором Карповиом. Наскора за тијем умре 
н Сеиен Матвајић, и у своме тестаменту моју 
неизију ие само потврди, него још н повиси...

Прођоше три године... шест, па и седам. 
Вријеме лећаше. Ја сам бнла равиодушна. Као 
днјете често сам правила иа каквоме поточићу 
засип од нијеска или блата и мучила сам се 
да задржии воду, ио вода ипак иробн, — и ја 
сам онда безбрижно гледала, гако заустављена 
вода до ношљедње капи истиче...

Тако сам живила и Ја. —----------- —п
Овђе се прекнда рукопис. Неколико лп- 

стнћа су искинутн а неколико врста што ск- 
гурно свршетак бјеше, бјеху превучепн и не 
могаху се прочитатн.

XVIII.
Којс тај руконнс, а које посјета Сузани- 

на узбудише ме тако јако да цијелу ноћ иије- 
сам могао заспати. Сјутра дан зором послао 
сам хитно Фустову писмо, у којем сам 
га преклињао, да сс одмах крати. јер ће ње- 
гов одлазак нз Москве нмати лнјжалосније по- 
шљедице. Ја сам му наговјестпо и мој састанак 
са Сузаиом и да ми је она оставила њеки ру- 
копнс. Пошто сам писмо иослао, остао сам 
вас дан код куће премишљајући једнако о 

'томе. шта се сада збива у кућн Рачовој. Иијс 
сам се могао рнјешнтн да тако одем. II моја 
је тетка бил » јаго забринута. Она је чула, да 
ме је посјетила њека жеиска, па још онако 
доцие. И она је одмах себн претставнла про- 
валу нред којом ја тобоже стојим. Оиа непре- 
стано уздисаше н говораше њеке Француске 
изреке, а у вече иашао сам иа моме столу 
једну отворену књнгу, 1>с је био одјељак: ,,о 
штетном унлнву страсти.* 'Гу је књигу нарав- 
но по иалогу моје тетке донпјела н.ена старија 
собарнца, једна врло сеитпменталиа, роман-
тична.... алп у годинама ђевојка, коју су свн
иазнвалн „Амихнн,и јер је изгледала као псе- 
танце. II сјутра дан био сам јако узбујјеи 
очекујућн Фустова нли пнсмо његово. Мислио 
сам п то, да л* ће мн Сузапа што јавитп. Но 
Сузана је ирнје могла очекивати да њу посје- 
тпм. По нијесам нмао снаге да говорпм с 
њом прије, него што Фустова видим. Понављао 
сам ријечи. које сам му ппсао. Оне нзражава- 
ваху доиста хптност... II једва у вече доЈје 
Фустов.

XIX.
Дође у моју камару велнкијем, али ке бр- 

зијем корацнма. Бјеше блнјед н на лицу му , 
се огледаше умор од пута и нзраз радозпа-

ностн н иезадовољства — осјећања, која су у 
њега ријетка. Изтрчах иред њега, загрлнх га, 
захвалих му срдачио, што је 'дошао и изпри- 
чах му у кратко мој разговор са Сузаном и 
нредадох му рукопис њезин. Ои нриђе прозо- 

! ру, оном истом. на којем је Сузана прије два 
• дана сједила п задуби се у чигање ие прого- 
ворнв још ни рнјечи. Ја сједох на другу страну 
н узедох књнгу у руку п гледах преко ње 
Фустова. Испочетка чпташе мирно, само чун- 
каше своју браду, за тијем спусти р^ку доле 
и не мпцаше се внше. Очп му прелијетаху 
врсте п уста му се полако мицаху. Када је 

. прочитао, преглсдаше рукопис са свију страна,
: замиели се и ноче опет читати и прочнта га 
■ још један пут. Оп опда устаде, рукоиис турц 
ј у шпаг, пође к вратима и опет се врати и 
! стаде на сред камаре.

— Шта си смислио? Запитах га и нече- 
ј кајући шта ће да каже.

— Учинио сам јој веома иеправо, одго- 
I вори Фустов нотмукло. Моје понашање бјеше 
несмшиљено, иеправчино. Ја сам му вјеровао... 
оном Виктору.

— ПЈта ? Виктору сн вјеровао ? А шта 
ти је он могао казати ?

Фустов стајаше до мене с прекрштенијем 
рукама. Стидно се-—то сам вндпо.

Ти се сјећаш — он номињаше њеку 
пензпју. Та нееретпа ријеч остнде мп у глави, 
она све учиии. Ја га нитах... и он...

— Шта рече?
— Рече — они старац— како се зове... 

Колтовској, дао је Сузаии пензију. да је — 
јер— у кратко као иаграду.

— •! тн си му могао вјеровати ?
Фустов оборн главу.
— Јест, вјеровах му... Па онда мн речс, 

да је онк младога... у кратко, мој иоступак се 
не може оправдати.

— II ти оде, да бн свакн одиошај пре- 
кннуо ?

— Јест, то бјеше иајбољи начнн — у 
тол случају. — .'1удо сам радио, лудо !

Обојнца ћутасмо. Један другога прозираше 
да се стиди, но мсне бјеше лакше на срцу. 
јер се нсстнђах ссбс радп.

XX.
— Сада бих могао свега изломитн тога 

Внктора, када не би прпзнавао своју кривицу. 
Сада внднм од куда та цијела сплетка. Када 
би се Сузана удала изгубпли онн пензију. 
Нитковн!

Ухватнх га за руку.
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— Ллександре, љубиш јн ти н»у?
Фустов нн узе рђаво моје пнтање.

— Да боме да је љубим, јако, јако је 
љубим.

— Она је пдеменито ђевојче !
Фустов нестрнљнво дупи иогом о под.
— Шта мнсдпш ? Ја сам био готов, да 

је узмем. па и сада сам још, ја сам се већ 
оддучио и ако је старнја од мене.

У тај мах учинн мн се, као да на про- 
зору сједи једиа бднједа женска сднка са 
обореном гдавом. Свнјеће догорјеше, у собн 
иаста мрак. Јсза ме прође. Иогледах оиет на 
прозор и — иаравно — небјеше никога, ади 
ме обузе њеко чудио осјећање, туга, сажаље- 
ње и гроза у истн мах.

— Лдександре! рекох му са изнеиадин- 
јем узбуђењем, ја те модпм, преклињем, нди 
однах Рачу, неокдијевај. 1ћекн уиутрашњи глас 
говори ми, да тн још данас мораш говорити 
са Сузаном.

Фустов сдеже с рамеиима.
-— Шта ти паде на ум! Већ је ирошдо 

десет ура. Они већ сви снавају.
— Ипак. ако бога знаш — нека ме слут- 

ња обузима. Молим те, послушај ме. Иди од- 
мах, узми кога.

— Лудорија ! одговорн Фустов хладно- 
крвио. Зашто би баш сада ишао? Отићи ћу у 
јутро рано, све ће се објаснити.

— Лли помпсди, Алексаидре, опа гово- 
раше, да ће умрпјети, да је внше нећеш ви- 
дити... Да си је вндио, како је нзгледада. Та... 
номнсди само то, колпко је н,у мукс морало 
стати да се приволи, да дође к мени...

— Она је вреле крви, одговори Фустов и' 
чињаше се, да се је сасвијем умирио. Све су 
ђевојке такве — у првом степену. Као што 
рекох. сјутра ћемо бити на чисто. Сад с бо- 
гом. Ја сам јако уморан, санљив.

И узеде кану и нође.
— Обећај ми барем, да ћеш од ње пра- 

во к мени доћи и све ми изпричатн.
— Обећавам ти. С богом!

Легох п ја у постељу алн јако иемиран. 
Л>утио сам се на мога нрпјатеља. јјДоцне сам 
заспао. У сну дутао сам са Сузаном но ње- 
кијем подземнијем ходиицима и све дубље н 
дубље по њекијем скадама, а хтјели сио дд 
нзиђемо на чнстину, а внше нас чуемо њеко 
једногласно туговање.

XXI.

Једна рука ухвати ме за пдећа и дрмаше 
ме. Отворпх очн и угдедах пред собом Фусто- 
ва при сдабом ноћном освијетљењу. Ундаших 
се када га спазнх. Иосрћао је; бјеше’ • блнјед. 
а очи му мутне. Неста онога веселога иогледа. 
Имао сам једнога стрнца који је ушљед епи- 
лепснје полудпо. Тако изгледаше јмн Фустов.

Скочих као опарен.
— Шта сс догодпло? За бога, шта је с 

тобом ?
()н ћуташе.
— Шта је, Фустове ? Говори ! Сузана?...
Фустов се мадо трже.
— Она је... поче хладннјем гласом п опет 

ућута.
(Наставнћс се.) |

Г Л А С Н И К.
(СТАТИСТИКА) У пародпој штампарији у Паризу саставља 

се Званична статистика о Француским губитцима за трајањазад- 
н.сга рата. Погинуло је свсга 89.000 оФнцира и иојннка. од 
којих пало је 26.000 код Форбах-а, РајшоФсн-а, Борни-а, Гра- 
нелот-а, и Ссн-Прнват-а. 10.000 остало јс мртвих нод Ссданом. 
Шансијеви и Аиролови сборови изгубили су 22.000 војиика ; Бур- 
бакијев корнус 7000: Фајдхербсов 3360, Гарибалдов 1600. Код 
онсада Страсбурга. БелФора, Фалсбурга и г. д. пале су 2000 
л»уди,/а код онсаде Париза 17,000.

(ПРИРОДНИ ПОЈАВ) Пишу из Варшавс да сс у окру- 
жију Тслшевском у Дитванији догодио изванредни природни 
нојав. У ближини Вронског ссоца, на нуту који водм 
од Тслшева у Ковно, лежн јсдно мало језеро дуго 8 
врста п шнроко 5 врста. Ово јс језерце па гласу рад бшатствп 
рибе, која сс у н.ему иаходи, дајући ко 1500 сре6. рубоља го- 
дишње закупнинс. Првнх дава прошлог мјсссца, при ведру небу 
и тиху времену. води се у спомснутом језеру у всликс таласс 
нодигла, изпуштајући са диа јаки воњ од суипора. којим се сва 
околица прсизпунила. Посље трн дана стало се јсзеро утишавати. 
те сваколика његова површина бијаше прекривсна самом мртво« 
рибом, мс1)у којом и.скс су тсжилс по 200 литара. Бојсћи се нак

да сс нс би смрлдежох од рнбс ваздух отровао. пласт парсди свимм 
ссљанима да сву ту рибу позовс и да јс закопају нод великс 
слојсве жнвога клака. Посље тога догађаја с дана на дан у јсзсру 
водс иестаје, а водп која је дотлен била бистра као кристал и са 
свим слаткн. сад јс потпупо мутна, а вкус и мирис н.сзии чи- 
стијем еумпором заудара. тако да се већ пити не може: по 
свој прилнци језеро ће оно са свим прссушитн. Нијссу иознатн 
узроци овом необичиом појаву; ама се мисли да сс опи са- 
стоје у подземнијеи прлзнннпмп, над којима јс она вода лежали. 
и које се састоје из крсчннјсх слојсва номјешаннјсх са сумпо- 
растијем матсријаиа.

(ОБРТНОСТ.) У тсчају годинс 1870. подигиуло се у 
Европи 75 нових творнииа за лрсчншћан.с шећера; на сада 
излази Н.НХОВ број на 1507, од којих се 483 Јнаходе у Фран- 
нуској. 310 у Њсмлчкој, 283 у Русијн, 135 у Белжу, 42 у 
Пољској, 20 у Холандн. 4 у Шиајцпрској. Ј1 у Нгалнјн и 1 )' 
Всликој Брнтанији.

(СЛУЧАЈ СМРТИ.) Умро јс скоро у Атиии Днмитрије 
Бочар (Боцарнс), мајор од топпиштоп, а син елнвиог грчког 
јунака М а р к а Б о ч а р л.

У ЦЕТНЊСКОЈ ШТАМПАРИЈИ.


