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5)ег фаирЦгоесГ ип(егег Меб(аШдеп 23е(1ге6ипдеп 

шаг, все ш Јађке^феп — ЈђеИб деђједепеп —бапђег? 

ипђ 9Је[(е&е(фге[6ипдеп Јег((геи1 ипђ ађепЈеиегНф 
аи((аифеи6еп ЗЈоНЈеп ибег Сегпа»-ога де!аиЈег[ јн 
[атте1п, ипђ (о ђет ЗВфбедјепдеп оје бНапдипд 
еГпег ^еппЈпЈр МејеЗ ш(еге[(ап1еп, га(феп, тифп 
деп ®фгШеб јп ипи6ег(еђ6агег ЗШфНдМЈ еКепђеп 

ЗЗоНеб јп егкјфкгп.
$[е(5 6иг((е ит(отеђг шф( иппнШоттеп (еш, 

јпђет ђаб шфЈбђПфе ЗЗегоијИгоег&еп аИег (пђ*  
([а»((феп ®(атте, ођпе 6е)опћегб т 6[е'Лидеп 
(рппдепђе Зтри1(е, ђ[е ?1и(тег!(ат!е[(, Ме §0» 

(фипд аПег Зепег тадпеН(ф ап (1ф Ј(еђ(, гое[фе 
ип(егет ®(егпе (етеп Хп6и( ап баб (ЈпИде егп(( 
а6(ог6егп.

21иб ђега 23ттатр(е »оп Козоуо-роЈје ге[ф( 

ет '211( беб (иб(1а»[(феп ЗЗаитеб, ооп ђег Сјгбе 
1 * 



оегђаппђ о!ег ЗађгђипђеНе (ге! ђипђ 61е ?и(:е 

дгипепђ ипђ Шиђепђ, (сђтоеге, е((егпе (^исђи (га: 

депђ 1п’б 19. ЗађгђипђеН ђшет — ђје бегподегег.

®о пађе Иедеп (се ипб, (о Иеђепђ (сђ!ад1 
ђаЗ фегј јепег 8гиђег ипб еШдедеп, (о (еђп(исђИд 

ђгеИеп (те 1ђге ?кте аиб пасђ ЗфеПпађте, ипђ 

пнг—пНг (еђеп јсе п1фЦ тађпеп ипб п?е!(е, ипо 
(еђеп Шсђс ет еМеб ШННе! јит еђ!еп 3«?ес(е! 2)а 

епппегп п?1г ипб ипплШиђгПсђ ипђ (сђшегЈНФ ђег 
1ге((епђеп ЗЗоНе: „®е!еђг1е ЗКаппег пн((еп о(1 Ве(Уег, 

таб т феНпд ипђ Зарап, а!б п?аб т 1ђгег ®Сађђ 

ја таб т јђгег ејдепеп фаибђаИипд оогдеђј." —
921г (апђеп ©сђНђегипдеп Сета^ога’^, п?ађг: 

Нсђ пасђ 5Ш ђег 91е1(еђе(сђгејђипдеп ?аит епШеШег 

(5гђ(1псђе, «>о тап ђ!е ЗЗегоођпег, пасђ Шпа1ђ(е 

етеб (оеђеп аибдедгађепеп оогЈеШпђеп Ипдеђеиегб 

песђепђ, ЈегдИеђег! — — гоођ! ти((еп (ге де!(Нд 

аибдедгађеп »егђеп ! 331ег ЗађгђипђеПе Иеђ ђег ођ 

бигора (сђтеђепђе ®еф беб 21сђ1еЗ ипегНаг!, а((о 

ђедгађепђ иђегб дгаие фосђ!апђ јјеђеп ! ’® 1(1 ет 

со(о((а!ег ®гађ(1ет, ђег 6а оот дфтђеп 53и(еп 

Сегпа^огаб ђигсђ 22оИеп ђес 61оШ(аИоп ђтап 

гад!! 2)осђ ибег 61е(еп ®гађ(1еш ђтаиб, ђтаие 

и&ег 6а$ Ииђе 2)еп!та( Ме(ег ЗађгђипђеПе, ђигсђ



Нагсп, [оппјдеп ЗХеГђег ге(ф[ ђоф ђег [ше сегпо*  
доп[фе З'»ејд иррјд ш’б пеипЈеђШе ЗађгђипБеП 
ђшеш-------(1еђе ђа! шк ђет еигораффеп беБеп^
ђаите штд, ипаи[ШПф »еп»аф[еп!

©! пнг '»егБеп де1е6Н!

§1п’б ЗЗегЕ!
®о ш(еге([ап[, (о декеи ипђ ит[а[[епБ »је1е 

јепег Шпдаћеп иБег Сегпа^ога ооп ипб Бе(иШ>еп 
теигђеп, [о гоетд гок 2и[1 ђаБеп, фгеп ®фбр(егп 
(не деђиђгепбе 51пег!еппипд ипБ ЖигБјдипд ји »ег# 
[адеп, [о Јбппеп »оф Б!е бесђеп 1Д6е1 иптбдИф 
иђефђеп тегћеп, Бађ тап §и ешег ооПЈоттепеп 
®ш(!ф1 ш аПе ЗЗеЈЈеђипдеп ђеб [фтоагЈеп <§оф!апг 
Беб сше ЈЈетПфе 53ифсг(атт[ипд »егапјЈаИеп, ипђ 
ћапп ег(1 $иг ?1и((шБипд ешес Нешеп З^оНд Жши*  
геп, ®1ипбеп, !Хаде ор(егп ти(ј(е.

2)[е[ет гооШеп пнг аБђе1(еп. 2Шг ђађеп аИеб 
аи( Сегпа§ога ЗЗеЈидПфе ш еше Шефеп(о[де Ји 
Бппдеп »ег[иф[, ипБ еше ©еодгађђје ђеб -§офх 
(апђсб Бе[де[идП

Сурпап КоћегС, Бег ЗЗбГЕефеипБ, ђа! Мб 
јеђ[ ђ(е Бе(Ге, деогђпефе ипб пШ »ег ®е(фјф[е ђег 
®и»(1а»еп иђегеЈп(Иттепђ(1е сегподогффе ®е(ф[фЕе 
де[фпе6еп, Бађег гојг (не »1ег фаирфепоБеп Бег[ек 



&еп — паф ћег 1геф1сђеп Нбег^е&ипд гшгсђ 9Л аНо 

§еђогопШ(сђ — јђт епНеђпеп, ипв &а[иг ђет еМеп 

®е1еђНеп Не №агтре ЗЈпегГеппппд ђедефеН ЈоПеп.

НоћеП, КагабиЈс, феНег, Воие, ЛиаПа, 

28е1ђеп, ©НедИђ ипђ ЗЈпђеге ђађеп ипб Пеи 

ћед(еНе1 аи( ип(егег Збапђегипд ђигфЗ дгаие фссђ*  
Гапћ — јге ипћ Ме 2се6е јц ипјегеп ЗЗгиђегп, ћепсп 

ппг ђјетк ипјеге бетиђипдеп тк етет (еђп(исђН« 

дсп ©еђапТеп плђтеп.

Зи 21дгат, 1>еп 23. 91рп1 1846.

ИНе ШгГаКсс.
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§ 1 
И а ш е.

Сегпа^ога (»оп »зеп ЗЗепејЈапегп „Моп1епе§го“ 

ођег „Моп1епего“ дспаипЈ, ШН[сђ „^агађадђ", 
1еи1[сђ „©сђгоагЈђегд"), сђеђет е(п 23еј1апђ1ђеК ђеб 
фегЈодфитб 2еп1а, ђас [е(пеп 91атеп »оп 1уо 
Сегпој, гое(сђег а(б ег(1ег ^аиђШпд ђег :п јепеб 
фосђтпђ де[(цсђ(е(еп ©егђјее ег[сђет(, ипђ »оп ђеп 
(јегподогегп а!8 ©1атт»а1ег »егеђг! 1»(гђ. @пиде 
5?иђПс(реп (еНеп ђеп 5Иатеп [а([сђ((сђ »оп ђеп ђип*  
Ге(п 9тђеП»а(ђегп ђег, гоотН ђ(е @еђ(где еђеђет 
ђетасђјеп гоагеп.

*) ®аЗ Шијсђе с 1аи(с( п6сга(( №(е 6а§ (еи((сђс <Јј ипб <1г 
ппде|. = &ГФ, с ип& с ипдсј. = (ђсђ, е ф ритт, пиг 
бађ ев бсп ?1п[сђ1ад бев 6а1'аиПо1деп6сп г 6сј)јтт(; 
е 1аи(е( №(е је, 1ј — јп ог^о^Ко , пј = јп 
81јг|1ог, з =(;, з = (ф, у = (», г = [, г = ј (п јоиг-

§• 2. 
|Г а е.

Сета»ога*)  Пед1 т д(е(сђег ЗЗгеНе тН ђег Зп[е( 
СогзЈса, тН ђет Зге([та1е ЛгаЈаи т [е(ђег 2апде; 
еб ђеђп( [{сђ »оп ђет ђтап[сђеп 31(реп(1ос!е ђт ђагг 
ап ђсе 11[ег ђеб ађпаН[сђеп ЗЛеегеб ђт.
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23(ег ђође ЗЗегде ђкђеп Сегпа§ога’б Лн^ег|1е 
бпђрипНе, (е(пе ЗбаШђигте; иот 23егде 8и1игтап, 
пађе ат Жееге (36°, 44' б(1(. 2апде), шНег 42°, 
9'пбгђИфег УЗгеИе ђ(б §ит ЗЗегде ОогтИог, т ђег 
ђ(паг((феп Шре (36°, 49' б(1(. бапде), ип(ег 42°, 
55' пбгђИсђег ЗЗгеке ((1 Сегпа<*ога ’б дгбјке 31иб*  
беђпипд ЈПм(сђеп ЗКре ипђ ЗЈЈеег. 2)(е дгбр(е 2апде 
деђ! »от ЗЗегде Тегпоуо (42°, 37' пбгђИ ЗЗгеНе) 
ип1ег 36°, 21' 6(11. 2апде ђјб јшп ЗЗегде Кот, јп ђег 
ђшап(феп ЗКре (42°, 42' пбгђ(. 33ге(1е), ипГег 
37°, 13' о(1Псђег 2апде »оп Еегго.—

*) ©ађег ђег Могаса-ЗМ о(1 (а((фПсђ а(8 ОрдгепЈе 
№ дапЈСп сетодогј(сђеп @еђЈе(еб апдедсбеп.

§. 3.

Сегпа^ога ипђ ВегЈа. Зепеб ј(1 ђаб ејдеп^ 
Пфе фосђ(апђ, ше1сђеб ооп ђеп ((ифНдеп ©егђјегп 
јит Зи(1исђ1бог1е дегоађИ »агђ. ЗШеб (ра(ег ђт$ш 
де(аНепе Јапђ, ђагиШег ђег ЗЗеЈЈг! ооп Киска, 
1апд(1 ђеб Ип(еп Могаса-Ц(егб, гое(сђег (!сђ ег(1 
1831 #) т(1 Сегпа°;ога осгђапђ, ппгђ »оп ђеп (1е*  
ђеп §аир(ђегдеп, ђје еЗ еп(ђаИ, Вегба депаппћ

®оГОођ( Сегпа^ога а(б Веп1а тегђеп јеђеб (п 
шег 9?ађ(еп ($геј(е) ешде1ђе((1.

Сегпа^ога ђе|1еђ! аиб ђеп »(ег ЗШђЈеп: Ка- 
ђипвка (ооп ђет а(ђаш(сђеп 2бог1е „Ка1ии“, Ји 
1еи1(сђ „©еппђиИе"), Сегттска (пасђ ђет 3(и(је 
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Сеппса) , Неска (паф ђеш©г(е Нека) ипђ Се- 
запзка (паф ђет 51и(је Бјзјса). Веп1а еп(ђаН 
ђје »јег ЗЈађЈеп: Ве1орауПс, Рјреп, Могаска 
(паф ђеш 81ијје Могаса) ипђ Киска (паф ђет 
Зфа(е Кис1).

2)(е[е (еђГегеп беЈЈгк [иђгеп поф ђеиге ђеп 
©ешашеп Хе(а (Хеи1а).

2)(е 91ађ(еп (ђеПеп пф Кнеђег (п ®(ашше.
2)(е 91ађ(а Ка(ипвка ит[фПеђ( ђје пеип ®(ат*  

ше: Ме»и8, СеСлпје, СекПс, ВеПсе, Сисе, 
Сеуо, Кошапј, Ка^агас ипђ Ребпск 2)(е 9?ађ(а 
Сегтпјска ђ(е (хе&еп ®(атте: 1Ј(ег§, БирПо, 
ВегсеП, 8о(опј<5, Во1јеУ1с, С1и1ш1о ипђ БЈт- 
1јат. 2)(е ЗЈађЈа Ееска ђ(е [ип[ ®(атте.- Сга<1- 
јат, СјикоНп, СекНп, ПоБег8ко§с1о ипђ Кокеп. 
2)(е 9(ађ(а Сеаапбка Ф'е ђге( ®(атте : Бгабе- 
сша, СгаПас ипђ 8(Иап.

2)(е 91ађ(а Ве1орагНс епфаИ Ме »1ег®(3т# 
те: МагНтс, Раукоччс, Ре1и.ч1поу;.с ипђ Уга- 
ие»егс1. 2)(е ЗТађга РЈреп ђ:е ђгее ®(аште: 
Ссгпсц 8(епа ипђ Сигкоујс. 2)(е 9?ађја Могаска 
Ме шег®(атте: Коусц Оопја-Могаса, Согпја- 
Могаса ипђ (Јвкоск 2)(е 9?ађ(а Киска епђКф ђ(е 
г(ег ®(атте: Огека1оу1с, Вга(опо81С, Уабоехчс 
ипђ Агћапаз. —

§• 4.
& г епз еп.

Зт ®иђгое[(еп »от ©егде ОМр-УегЦЗбНђ*  
0(р[е1) &Ф Јит ЗЗегде Тегпоуо ап©[(еггејфпф*  
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3) а (ш а(1еи (СаКаго-ЈћШб, вае [одепапШе б[1ег? 
ге1ф1[фе АЉашеп); »оп ђа 6(6 јшп ®егде 8Ијеуас 
погђ1ое[Шф, пот 811је\'ас 6(6 јиш ЗЗегде Оогпп- 
1ог ГОе[Шф ап Егсе»о\'1па: оош ОогпШог 
616 јшп ЗЗегде Еоусј погђпогђб[Шф ап В о § п 1 е п; 
»от Ноус1 (ч<3 §ит 8ка<1аг-®ее *)  ап (игП[ф 
А1ћап1еп, ипђ Јгоаг: Гот Воусј (ип!ег 37°, 
10' б[Шрапде) 6(6 Јит 51и(је Кеупа ђегаб б[Шф, 
ете ©ГгеФе 1апд[1 беб 2еупа-§[и[п6 [Пђ[иђб[(ћ'ф, 
(п ђег 9Нф(ипд ооп РоОоопса ипђ 8рии [иђтоеј!*  
Иф, ђапп ибег 8риг ђегит 616 Јит 8каОаг-®ее 
б[Шф; ооп ђег Сегпојеујс- 615 Јиг Сепнса-ЗКип*  
ђипд б[Шф, воп ђег Сегшса-ЗКипђипд 616 Јит 
а(6апе[([феп ©г(е БшроЦе пбгђНф ап ђеп 8ка<1аг- 
®ее; »оп ЧшроЦе 616 јшп ЗЗегде ОМр-Уегћ Ји*  
гис! ичеђег ап ЗлпН[ф>2116атеп, ипђ Јтоаг: »оп 
Сг81ро1је 616 Јит ЗЗегде 8и(игтап [иђб[Шф, »от 
8и(игтап 6:6 ЈитЗЗегде ОМјј-Уегћ [иђ[иђте[Шф.

§а[1 ап аПеп ®е((еп ђа( еб — (ђеПтефе пе[сде 
— §е1[епта[[еп §и паЈиШфеп ©гепЈеп. 9?иг ђаб 
Киска-2фа1 1|1, 1»о ђ!е Могаса аиб 1ђт [НејИ, 
јепег (ВоШоегГе еп(61о(ј(, ипђ ђа( 1т ®иђо[1еп ђеп 
7,еупа-5(и(ј јцг па(иШфеп ®гепЈе. 2?оп 8риг 
616 [Јит 8ка<1аг-®ее (1иђ Ге1пе паГиШфеп ©гепЈсп 
теђг; епиде сегподогффе 2фа1ег типђеп ђсег о[(*  
п>аг(5 1п’6 Ш(6апе(1[фе.

?(иф ђ!е ешЈеГпеп ЗГађЈеп Иедеп 1п [е((1дег 11т# 
агтипд.

*> ЗЈепсјЈапИФ ,,8си1ап“, еигН|'ф ,,8ко(1га.“
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Ф1е 9?ађ1а Ка(ип»ка, ђје, е!п 2)ге1е(ђ ђ1и 
ђепђ, ПФ Ј(ш|'(ђеп ђеп §бђеп Еоусеп ип ©иђеп, 
Тегпоуо ипђ Каћао 1т 9?огђеи аибђеђпЈ, п!тт( 
шеђг а1б Ме ете Лафе »от е1депШфеп Сегиа^ога 
еш, ипђ ђПђе( ђи дапје 9?огђ*  ипђ ђеп дгбђЈеп 
ЈђеП ђег ЗЗердгепЈе. ®1е дгепЈ1 (егпег тН ђет 
®(атте Котат б[1Псђ аи (игПјсђ Шђатеп (Еек- 
коро1је), дедеп 1»е1(ђеЗ ђог! ЈгоЦсђеп ђеп ЗЗегдеп 
Сегуепа-81епа ипб Вивоутк ђје 8Итса аиб*  
(Пеђ(; ђигсђ ђ!е ЗЗегде Вивоутк, 8Шап-Сг1ау1са 
Нб Јит 8(ауог 1(1 ђег ®(атт Котат јт ®иђеп, 
»оп ђа ап ђигсђ еше ЗЗегдЈеИе 613 јшп ЗЗегде Кег« 
ђег ®(атт СекПс 1т С(1еп »оп бег 9?ађ1а Бе- 
вапвка де(гепп1; ђеф[ђе ®1атт дгепЈ( »от ЗЗегде 
Кег§ ђ(3 Јит ЗЗегдс Сгатса еше деодгарђјјсђе 
9Ј?ши(е (иђИсђ ап ђ!е 9?ађ1а Веска. 2)ег ®(атт 
СеПпје (еглег 1(1 бјШсђ ђигсђ ђ1е ЗЗегде Воћегв- 
пјак ипђ Иаћегбје ђ!б Јит ЗЗегде 8ео»‘ак »оп ђег 
9?ађја Кеска дејсђнеђеп.

2)1е 9?ађја Кактвка Јег(аП( 1п пеип — ђигсђ 
©еђпде (сђаг( ђеЈс1сђпе1е — ?1ђ(ђе11ипдеп, »оп еђеп 
(о о1е!еп ®(аттеп ђетоођпк

ЗЗег аПеп иђпдеп 9?ађ1еп 1(1 ђ!е ЗЗедгепЈипд 
ђег ®(атте ете пнПШђгПсђе, оегп>1[(ђ(е, !аит јп 
егбг(егпђе.

2Ие 9?ађ1а Сегттска егђгеШ (1(ђ 'оот 8ка- 
Иаг-®ее, т д(е1сђег ЗЗгеКе тК ђег ®иђ(еПе ђег 
Зп(е1 Угатпа, п>е(Шф ш ђег 9?1(ђ(ипд дедеп Ви- 
Јуа ђ!п, ипђ ђПђе! 1т ЗЗегде 8и1игтап, иппзеИ 
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погђпогђгое(1ћф оои ђег а!ђаш[феп ®1ађЈ Аић- 
уап, ђ(е [иђћф[1е ®р(ђе Сегиа^огаб; б|1ћф ипђ 
фећгоеће пбгђћф ђе[рић (1е ђег 8какаг-<5ее, гоећ 
фег ђ(ег ш јпш ЗЗифГеп (п’б ?апђ 1пћ, аиб ђе*  
пеп а[ђапе(![фе ЗВеИеп ап сегподоп[фе Ц[ег [ф!а# 
деп. ®оп[1 1(1 ђ(е[е 91ађја ппдб ооп ®еђћдеп е(ш 
де[ф1о([еп, гоећђе пи1 ђеп Јгоеј ^(п^феп Огосоука 
ипђ СегпЈса, ђ(е ш ђег 31ађ(а еШ[рппдеп, ипђ 
ђа[е!ђ|1 аиф шипђеп, дедеп ђеп 8кас1аг-®ее ађ» 
[а11еп. 2)игф ђсе ЗЗегде 2е1епјкоуас, Сгасагвка 
ипђ Коћја. 1(1 ђе пбгђћф ооп ђег 91ађ(а Кеска; 
б[1ћф ђигф ђеп ЗЗегд Соћк, [о пне [иђћсђ ђигф 
еше ЗЗегдгађе ЈП>([феп ђеш 8и1игтап ипђ ОјуЈјј- 
Уесћ ооп Зћђашеп дећеппк ЗЈоп ђа дшд [гиђег 
Ме ®гепЈе дедеп $а!таћеп иБег ђеп ЗЗегд Согсе- 
ћегЈо ш дегађег ?шје ђ(3 јшп ЗЗегде Тћапа. 2)игф 
ђеп ЗЗегћад ооп 1841 ађег тоигђе е(п 2феП [епеЗ 
2апђ[ћ(фе§ ап ©[(еггаф ађдеђгеЈеп, ипђ еше [е[1еге 
®геп$е оот Шу1ј1-Уегћ ап ђигф ђ(е ЗЗегде Тићо- 
гоу, С1асћса, Тгојса, Сш, Већ-Катеп, 8око1, 
ХаЕег, Ваисћега, »оп ђа — пне [гиђег — ђигф 
ђје ЗЗегде Ма1а-Тгојса, КгаШаућКатсп ипђ Рге- 
косеу-Јо ђ(б Ткапа ђе[ћшшћ

2)(е ЗЈађја Кеска 1еђШ (1ф ап ђеп ооПеп О|1еп 
ђеЗ Сећпје-ЗфаЕеб, [а!ћ б|1ћф ђ(б ап ђеп 8ка<1аг- 
[ееђшађ, ипђ ћ(ћ аиф пбгђћф »оп ђег а!ђаш[феп 
§е|1е 2аћ1јак, 1апд[1 ђег Могаса, тћ ешет [р(ђеп 
ЗВшГе! (п’3 а1ђапеп[фе ®еђ(е! ђшет; [иђћф дгацс 
(ге тћ етет Пејпеп Зфеће ап ©аћпаћеп, [опЛ ап 
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Ме 9Јађ1а Ссгтшска 618 Јцт $каЈаг[ее; погђбјк 
Нф 613 Јит ЗЗегде Воћјје, гоо Це ђапп тН ђет 
[рфеп ЖпШпГЗ ?Н6апе(1[фе 1пН, ап гче 9?ађ(а Ее- 
вапвка. 2)аб Зфа! ђеЗ Сегпојеујс-§[ц(је8 611ђе! 
[о ЈЈетНф ђ!е дап$е 9?ађ1а Кеска, ешеп [фта(еп 
®1г1ф ЈГОЦфеп ђје[ет 1шђ ђет СеНпје-2фа1е ађ*  
дегефпе!; 6аЗ СегпојеуЈс-ЗФа1 Ш погђб[1Нф »оп 
ђеп ЗЗегдеп Воћјје ппћ СекПпвик, 1»е[Н1ф иол 
ђег Ф)бђе УеНје1ка, [цђб|1ИЛ) »оп ћеп ЗЗегдеп 
Бићочпк, Обпнп ипђ 2е1еткоуас ит ђје 91огђ< 
[рфе ђеЗ 8ка11аг[ее§ ђегит иђег ђеп©г1 Нека еш*  
де[ф!о[[еп. Зт ®иђеп 1[1 (и ђигф Ме ЗЗегде Хе1е- 
ткогас (ат ®1ађаг»®ее), Овппп, Сгасагзка 
ипђ КоЈја 613 јит 'ГИапа »оп ђсг 9Јађ1а Сегт- 
тска деПепп!; дгепј! »оп ђа ап 613 Јит пађеп 
ЗЗегде беозбк ап 2)а1таНсп; [фејђе! (!ф ђигф ђ!е 
фбђеп Хаћегфјс, Ооћегзпјак ипђ Сгатса оот 
СеНпје-5фа1е ипђ пбгђИф ђигф ђ(е Ффђеп Кегв, 
БоћсгбНк, СекПпзик 613 Јит ЗЗегде Воћјје ооп 
ђег 9?ађ1а Еевапвка. ©[Н1ф »от ЗЗегде ХеЈетко- 
гас 613 јпг 9Липћипд ђеЗп?е[1Нфеп Могаса-ШтеЗ, 
1п 1»е!фет ЗЗегеЈфе аиф ђег Сегпојетјб типђе), 
1»пђ (ге »от 8кае1аг[ее 6е[ри11, 1ве!фе ®е1ва([ег 613 
ји ђеп Зп[е1п КезепЈпа ипђ Угатпа, ђје јеђ! 
»оп ?Н6апе[еп 6е[еђ1 (шђ, а(3 ешјЈдег ?1п1ђе11 ап 
ђет дгојзеп 8кае1аг[ее, »оп Сегио"-огегп 6е(ф1([1 
1»егђеп. 2)ег 2апђ[1пф В.еска’3, ђег ођегђа!6 ђез 
8ка»1аг[ееЗ о[Н»аг!3 НГЗ а(ђапе(1[фе (9е6је1ђ еш*  
[фпеГђе!, 1аи[1 ат гефГеп 11[ег ђеЗ 1ве[Н1феп Мога-

(Сегпауога^ 2
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2а-21гтеб, ђапп ап ђег Могаса (е1ђ(1, Ме Зе(1е 
2ађ1јак ђ!п1ег (1ф 1а([епђ, Мб т Ме 9?ађе ђеб 
а1ђапе(1(феп ©г!еб Мојапоу1с, пбгђПф »оп е!пет 
б(Шфеп 31иб1би(ег ђеб ЗЗегдеб Вођјје ђедгепЈђ.

2)је 91ађја ће^апбка ђе(1еђ! аиб ђгеГ — дедеп 
ЗИђашеп ји — о((епеп Хђа1егп, ђегеп 91иб(1и((е Ме 
1т аФапеГффеп @еђје1е паф ®иђеп »огђефшепђе 
Могаса аи(п1тт1. ®1е дгепЈ! б(Шф, »от ЗЗегде 
ВизоупЈк иђег ђеп ЗЗегд КокоН вир. 616 јит Во- 
Б1је, ап ЗПђапЈеп, аи(тое1фег ®е11е (1е —пне е&еп 
де(ад! тоигђе— ђејопђегб ђепп 31иб(1и(је ђеб По1ас’б 
Јпнјфеп ђеп ЗЗегдеп Визоугик ипђ КокоН аир. 
о((еп 1(1. ЗГбгђНф 1»кђ Пе, »от бјШфеп Визоупјк 
апде(апдеп, ђигф ђге ^бђеп 8Шап-С1ау1са ипђ 
Козегвк! ђјб Јит 8(ауог »оп ђет ®1атте Ко- 
тат, те(Шф ђигф ете »от 8(ауог паф ®иђеп 
$1еђепђе ЗЗегдГеНе 613 јиг ^бђе Кегз »оп ђет 
<51атте СекПс, [о г»1е (иђтејШф ђигф ђеп Бо- 
ћегбНк ипђ (иђИф ђигф ђхе «§>бђеп »оп СекПп- 
81ак ђ!б §ит ЗЗегде Вођјје »оп ђее 9Ш)1а Кес- 
ка деГгеппђ.

2)1е 9?ађ1а Ве1орауПс 1(1 пбгђПф, б(Шф ииђ 
1»е(Шф »оп ђођеп §е1(ептај(еп итфигт!, п>е!фе 
дедеп ђаб Зппеге ђег ЗШђ1а 1епа((еп(бгт1д ђегађ*  
(1е1деп.

<51е «1 ђ1е е1пЈ1де 91ађ1а, ђе! ђегеп ЗЗедгепЈипд 
тап 1ђеШ»е1(е ђ!е »оп ђег 91аШг деЈодепеп ©фгап*  
!еп ипђеафк! Пе|ј; ђаб ођеге 5фа1 пеђтПф, (о 
1»1е ђ!е ОиеПе ђег 2е1а ипђ ђје 21ђ(а1Ге ђег — ђаб 
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7,е(а-Жђа1 гоеЦПсђ 6е?е1(ђпепђеп — ^бђеп »игђеп 
јпг ЗЈађЈа Ка(ип§ка дејодеп, и>о ђег <5(атт Ре- 
81ус1 ђаи[ек 2)аб аиб ђет пбгђНсђеп ЗЗегде Каћао 
ђопипепђе ®еП)а[[ег ђПђе( ђј§ ји [ешег Сјштипђипд 
т ђ(е Хе(а ђеп пбгђПсђеп ХђеН ђје[ег 2Ве[1дгепЈе 
П)е!сђе »оп ђђег ап — ђје ап депаппЈеп 21ђ[а!1еп Не*  
депђеп ©г([сђа[(еп МПоеуЈс, Во^тИоуЈс, УПаво- 
ујс, Сипс, РоПиа ипђ Ка^агак аи[ђег ®еПе ђе§ 
©(аттеб Решусс !а[[епђ — ђсб Јит [иђПсђеп ЗЗегде 
Сагас т дегађег 2пие [огНби[1; оот ЗЗегде Сагас 
дедеп ®иђеп пигђ ђ:е 91ађт Ве1орауЦс ђигсђ ете 
ЗЗегдгесђе еше ђигје ®(гесђе ооп ђет ®!атте Ссуо 
ипђ ђигсђ ете —Воп ђсег [иђбрШсђ дедеп ђеп ЗЗегд 
Сегуепа - 81епа [огНаи[епђе — фбђспгејђе »оп ђет 
®1атте Ха»агас ипђ Котап! деИеппП

ЗЗоп ђ!ег деђ( ђје ®гепЈе дедеп АЊатеп ћне*  
ђег пбгђПсђ ђт Јит ЗЗештдипдбрипПе ђег битса 
тН ђег Хе(а, ђапп ш ешет, погђП)е[Шсђ ит ђаб 
а!ђапеГ([сђе 8оии ђегитти[епђеп, Нешеп ЗЗодеп 
пиеђег јцгпсЕ ап ђ!е Хе(а. 53е1 ђет ©е(е ВопјевеЈо 
(9?ађт ВетрауПс) ђедшп! ђ!е @гепЈе ЈпП[сђеп 
ђеп Збађјеп Ве1орауНс ипђ Рјреп тк ешег дедеп 
31огђо[1еп аи[[1е('депђеп 5е1[епта[[е, еш 51ђ[аИ ђеб 
§е1[епђо!ођеб ЕЈзас. 2)1е[ег ЗЗегд ђгеИе! [еше [еП 
Г(деп ?тте ђиссђ ђ!е дапде 91ађт Рјреп ђјб б[(Псђ 
Јиг Могаса ђш, ипђ ђ!1ђе( тН [етет— пасђ 9?ог*  
ђеп ииђ ®пђеп аибти[епђеп —ЗЈисГеп ђсе ©[(дгепЈе 
ђег Зсађт Ве1орауПс ђ!б пађе ЈитпбгђПсђеп ЗЗегде 
Ро1јеујса. 93оп ђа апте[1Псђ ђт Јиг фбђе бПјеуас 

2*
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(шђ пејгде $е([еп ђје 9?огђдгеп;е ^ег 91ађја дедеп 
ђеп ®(атт Ноусј, [о пНе ооп ђјегђ^ ЈитКаћао 
ђ(е 91огђ»е[(дгепЈе ђег 91ађ(а дедеп Егсе&оута.

2)1е 91ађ(еп Рјреп, Могаска ипђ Кпека Не< 
деп а((е ш ћет — (еН1831 пип дапјПф тН Сег- 
па^ога оегејшд(еп — Хђа(е »оп Киска. 2)је(еЗ 
Хђа( ђед(пп( ап Х>еп ОиеПеп ђег Могаса, ап ђег 
пбгђНсђђеп ®рјђе ђеЗ дапЈеп — тН Сегпа§ога оег« 
ејпгдгеп — Еап&еб, ат ЗЗегде РогтИог, (аи(С Вјб 
Јит ®п(1и([е ђег Ма1агека ш ђ(е Могаса (иђ> 
о|1Нсђ, ђапп [иђшагСв (апдј! ђеп БеЈђеп 11(егп ђег 
Могаса, 1»е[Н(сђ »оп ђет депашНеп ЗЗегдгиКеп ђеЗ 
Б:.8ас’б ђ(§ 8риг, б|1Исђ ооп ђеп 9Не[епта[[еп ђев 
ЗЗегдеб Кот ђ(б РосЈ^ог^са ђед(еНе(, ЈпИ[сђеп тоеН 
сђеп а(ђапе(1(сђеп ®1ађ(еп ђје Могаса ипђ ђаЗ Хђа( 
тН етет Нешеи Оиде пасђ ®цђгое(1еп ш’б @еђ(е( 
ооп А1ћашеп аибтипђеп. 2Ме 2Ве(1дгепЈе дедеп 
ђ(е 91ађ(а Ве1орауПс (ј! ђ(е ЗЗегдгејђе ђеб Изас’3 
ђи Јит ЗЗегде Ро1јеу1са, ђапп еше—јпн[сђеп ђет 
ЗЗегде Ро1јеујса ипђ ђет ГОеђИсђеп @еђНдбђпо(еп 
8Нјеуас Иедепђе — 8е([епта([е; »оп ђа деђђ пбгђПсђ 
иђег ђеп ЗЗегд СђП ђј§ јшп РогтИогђје 2Ве|1дгепЈе 
дедеп Егсе^оуЈпа; оот РогтПог о|1[иђб(1Исђ 
иђес ђГе фбђеп Јауог ипђ Тгеђж (нб ?шп ®егде 
Ноусј ђ(е 91огђпогђо|1дгеп;е дедеп ЗЗоЗшеп; оот 
Коус1 [иђПсђ иђег ђеп ®егд Кот ђј§ Јит бЈт-^Јиђе 
ђ(е ©|1*  ипђ јеп[еНб [ешег 31ђ(а((е, (апдЗ ђеЗ 8<т - 
§(иђеб, ђ(е ®иђо[(дгепЈе дедеи А1Бап1еп. 3(п ђег 
®иђтое[((еНе (|1 ђје Жђа(типђипд.
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2)1е[еЗ 5ђа1 п>1гХ>, гсне де[ад(, 1п ђга 51ађ1еп еш*  
де(ђеН(, ђегеп ЗЗедгепЈипд, [о №Је 11е [ђгег ®(атте, 
пиг (ђеКтое1[е е!пе па(игНсђе Ш.

@еђеп ГОЈг »оп ђег ЈНшне Вик1а ђ[е Могаса 
аи[п>аг(8, (о [еђеп п>1г, ђа[ј (ге Б1б Јит ®1пј1и(је Бег 
Ма1агека Б1е ®гепје Јго1[сђеп ђеп 5?ађ(еп Рјреп 
ипб Киска Б1(Г>е(, (ооиоп Не ег[(еге п>е[Н(ф, ?П>Н 
[сђеп ђег Могаса ипб Бет ЗЗегде 1лбас, Ме 1е?(еге 
б[(Иф, 1апдб бег Могаса ипђ ђет ЗЗегеде Кот [огС« 
(аи[(; ђапп БетегГеп Пчг, ЈтоЦфеп ђеп ©г(еп Кгсат 
ипђ Еезпје Бјб јшп 31Б(а11е БеЗ ЗЗегдеЗ КоусН аи^ 
[(ејдепђ, егп Е1е1пеб ФшесЕ, П>с(феЗ, ођп>о1 ат Нп# 
(еп Могаса П[ег, Јиг 9?ађ(а Рјреп дејађИ П)(г1>. 
2)агап [1ођ( ђаб ФгегесБ ЈгоЦфеп ђеп бегдеп 8Ије- 
уас, Коус1 ипђ ОогтКог, тоекђеб ђје 9Јађ1а Ко- 
уаска — Могаска депаппЈ П>1г1>. —

§. 5.

/1афешпђаН.
®1е[ег ђе(гад(, шпегђа1Б ешеб Ит[апде5 »оп 

64 деодгарђИфеп 5П?сПеп, БеКаијгд 65®ешег(те(1еп, 
тоооп аи[ Ссгпао;ога 31, аи[ Вегба 34 Боттеп, 
п>е!фе ип(сг ђје ЗЈађЈеп [о пег(ђеН( (гпђ: 2)(е 5(ађ1а 
КаНтака еп(ђа(1 ђегеп 16, Сегттска 5'/2, Ке- 
ска 5, Беаапбка 4 ’/2, Ве1ора\Пс8, Рјрепб/г, 
Могаска 5 ипђ Киска 14 Ц ®е»(ег(теНеп.—
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§• 6. 
ШегЦафе.

51. 55ођепдс[1аИипд.
25о Ме ђтас1[сђе ЗКре ђигсђ ђге еигођб![фе Зтн 

!е( ЈЈеђ1, еи1[епђе1 (!е ђех 360, 501 ђапи ђеј 37°, 
131 б[Шсђег бапде, ђог( ејпеп Згоејд ап’б ађпа*  
Н[фе ЗИеег, ђгег егпеп ап ђеп 8ка(1аг-®ее. 3«>п 
[сђеп ђ1е[еп ђегђеп Зтоејдеп Нед! аИеб Ји Сегпа^ога 
деђбпде бапђ бјб пађе ап ђ!е 2Иеегебт[1е, 1апд[1 
1»е1сђег ев пнеђег ђигсђ ете гооКепиђеггадепђе ®1ет< 
ша[[е деђођеи ф, [о ђа| ?е(п сегподоп(сђеб ®е« 
П»а[[ег т ђаб(е!ђе типђе!, ппђ тап Баб дапјебапђ 
а(б ешеп дедеп ђеп 8ка(1аг-®ее депе1д(еп ипђ т 
ђеп[е!ђеп ађ(11е(зепђеп Ј?е[[е( ђекасђсеп ти(ј, иђег 
ђе[[еп ђјттетп деђођепе ЈЕаиђег ђигсђ дјдаптсђе, 
иђегђапдепђе 9К([е пиг тетде (§пдђа[[е 1ађђгтН[сђ 
пасђ СеНпје [иђгеп, и>е(сђеб 3500 8иђ иђег ђес 
9Иеегеб(1асђе 1т бепкит ђеб ^осђЈапђеЗ Недк ®ав 
пасНе, аоКђ Јегп[(епе, со(о([а(е Зо1[епђпгфе1пппђег 
(Т1( пиг [еКеп Ји ипђеђеиГепђепбтсђепђегађ, аиб*  
депоттеп ђсе (Иађја Ве1орауПс ипђ ђаб дго(је 
Лђа( Киска, гоекђе »оп ©еђкдеп ђ!о(ј ешде[а|1, 
1т Зппсгп ђјпдедеп, ђог! дедеп ђсе 2сСа, ђјег де*  
деп ђеп Могаса - §1ир ађде(1а<ђ( (тђ. Зтђегђет 
1[1 посђ ђаб Нете Хђа! ооп СеНије, ђаб »оп №е- 

ипђ Сегтса ђетегтаг.
Зт ШНдететеп 1[1 ђег ЗЗођеп (ш ®иђ>»е[1еи 

(апдб ђеб ЗИеегеб ииђ т ђег Зтђт Катиака — 
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ђеп ®еђп'дЗ!е((е( 81апјеу1с ађдегефпе( — ат те(*  
((сп (Мшд, (ађ( ипђ ЈегЈаФг. ®п Нетеб, егдјеђсдеб 
©(исГфеп ?апђ ј{1 ејпе де(ођ(е Зп(е( (т §е((епосеап.

®је ЗЗетођпег ђег 91ађја КаСипвка (хпђ ђеб*  
ђа(ђ (еђг Јиг ЦМипђегипд депе(д(, ипђ Ие(егп о(( 
поф ђеи( $и (Јаде ђеп (игН(Фсп (Наиђегђогђеп ђ(е 
де(игф(е(((еп Нагатћа8а’б.

5)(е апдгепЈепђе 9?ађ(а Сегтшска, гое1фс 
(апд(1 ђеб бкаНаг - ®ее’б ђ(п(аи((, ((( п>ођ( ђег де*  
(едпе(е((е 2апђ((пф Сегпа§ога’б. 21иф ђге 91ађ(а 
Ве(ора\’Кс ђа( (т Зппегп еЈпеп Јит 21(Гегђаие де= 
егдпеип ЗЗођеп; (егпег ф ђаб 5фа( ооп Киска, 
1»е(феЗ ооп »1е(еп Нејпеп 8(и(зеп ђеПчгђеН плгђ, Ји 
ђеп (гифФаг(1еп, ег(гадИф((еп ©едепђеп ји Јађ(еп.

2)ег ®иђо((еп, ђе(опђегб ђге Ктдеђипд ђеб 
8каЈаг - ®ее’б, ([I егђгегфег ипђ егдјеђјдег а(б ђег 
ЗЈогсеп ипђ 2Ве((еп.

81п Хг(пИ»а((сг »(( (аит ђег ђтгегфепђе 53еђаг(; 
ђе(опђегб 1п(( Јиг ©оттегбЈеН, плс (тдапЈспбш 
ђеп ђег дпеф1(ф*((а»((феп  сђа(ђ1п(е(, (п ше(еп ®е# 
депђеп етррпђИфег 5Ва((сгтапде( егп, ипђ »оп таш 
фет ©г(е ђа( тап ђапп ешеп $адтаг(ф паф еи 
пег поф ип»ег((ед(еп ПиеИе. 11т 2ба((ег (иг ђге 
^еегђеп Ји деплппеп, (атте(п ђ:е §оф(апђег ђеп 
®фпее 1п ђеп ®еђ(гдЗНи{1еп, ипђ (фтеЦеп (ђп Јиг 
Зек ђеЗ 2ба((егтапде(б ат ^еиег. —

95. ©еђггдс.

®је (1пђ еиге §ог((еђипд ђег ђшап(феп 8Иреп, 
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ешеб »оп 2)а1таНеи (пђбрЧф ђигсђ Егсе^оута 
1аи[еп1)еп ®еђкдб[ђ[(ет0.

2)је ®(гес!е ђеб фаир(деђ1гдб(1ос!еб оот бегде 
ВогтИог ђјб јпш ЗЗегде Ноусј ђПђе( ђје ^огђпогђо^ 
дгепје аПеб ји Сегпа^ога деђбпдеп бапђеб. 2)1с« 
[еб @е6(гд6[ђ[(ет Јсеђе теНег а!б 8кагЈиз, Аг- 
^еШаго, Ос8ро1о, епђПсђ а!б Ва1кап Јит [сђтаг« 
дел ЗЈсееге, пп ЗЗогдеђИде Еттећ епђепђ.

@6 ј(1 [фоп јп §. 6. 31. сП»ађп( гоогђеп, ђа[? 
ооп ђ1е[ет ^аир(деђјгд6|1ос[е јПш Згоејде ађ(аигеп.

2)ег еше Ј[еђ( вот Цогтког [иђПф, ђапп т 
И>е(1[иђм?е[Шфег 9Нф(ипд 1апд[( ђег ђегссдоо1т(феп 
®(ађ(е АЧкзјс ипђ Сгаћоуо дедеп ђје Ли[(е. 2>(е« 
[ег З^сјд еп([епђе( Шег 51гте рагаПе! тН ђег ађпаШ 
[феп А?и((е [иђбјШф дедеп ђеп $ка<1аг*®ее.

31и6 ђег ђшап[феп ЗПре 1аи[( (егпег »от ®е> 
ђ1гдбН1О(еп Кот еш Згое>9 1апд6 ђеб У.еупа- 
§1и[е6 (иђше[Шф дедеп ђеп 8ка1ч1аг-<5се.

2)ег ђшап[фе @еђп-дб[(ос!, [еше ђејђеп аиб*  
1аи(епђеп 3®с1де ипђ ђ!е 1апд[( ђег ађпа(1[Феп 
^иј(е аИеп(ђа!6еп аи(деђаи((еп ®(ешта[[еп ђПђеп 
ит ђаб Запђ аи( ђгеј ®е((еп ет па(игПфе6 ЗЗотоегђ 
ђе[[еп ђбфј(с ®р(ђеп, ат Зфигте ђег аи(јег(1еп 11т# 
(а([ипдбтаиег, пнг је(Ј( ђе(гаф(еп гооИеп, [о ипсток 
аисђ [ра(ег ђ(е §ет(ђоге, ђ!е $иг Јеђепђгдеп 
$е[(е ђег ®иђ((а»еп (иђгеп, ип(ег[ифеп 
Шегђеп.

2)1е[е Хђигте [шђ, »от ЗЗегде Иоусеп, ат 
53и[еп ооп Саиаго, апде(апдеп, ииђ ап ђег ®иђп>сј(; 
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дгепЈе по(Ше(Шсђ »огСфгеНепђ, шп ђаб дап;с ?апО 
ђегит (о1депђе: Кегк1ас, РевНп^гаЈ, РеНочто- 
1ас, Ргобеп^, У18е-Јазепоуо, Тпппе, 8(ег- 
гаеп, Ргевеко, Ковгаап*),  Когааппса, 8ка- 
Нса, Ма1и§еУ1са, Викоута, Ве1оз ипђ Тсгпоуо 
дедеп о((еп. ЗЈаПиаНеп. 9?огђпогтие((Псђ дедеп Ег- 
се^оујпа: Тегпоуо ђег ђође РибН-ЕНвас, Са- 
тоу1са, ВиНоа, МебуеДја, Уе(егпо, РЈаттса, 
Каћао ипђ 8Пје\’ас; вапп дедсп 91огђеп Те 23е[Н 
дгепЈе ађегта!3 дедеп Егсе^оута, бПјеуас, 
ТЈВИ ипђ БогтНог. Зт ђтап(еђеп ©еђкдброФе 
погђо(Шсђ дедеп ЗЗобтеп: ВогтИог, Јауог, Тге- 
ћт ипђ Коусј. $оп ђа ап 1аи(( ђеНаирд ип(ег 
37° — 10 1 о(Н. бапде ђге ©[(дгепЈе дедеп А1Ба- 
гаеп ђегађ, деђНђе( ђигф ђеп пердеп Кот ипђђеп 
Зтоејд КогКо; ђапп (аШ ђ1е[ег Зтоесд 4>ег ђшап(феп 
ЗИре.Јит 8јт-3т(5е ђегитег; те Могаса (КејИ 
ђјег рагаНеГ пи( ђег сегподоп(феп ©((дгепЈе т 
ђеп 8каПаг-®ее ђтађ, ипђ ттт( ђ(е ђоф1апђ([фсп 
®ета[[ег 5>(е(сг ЗЗгеНе аи(; ђађег ((( те 9Ј?аиег (т 
©((еп итегђгофеп, ђје 2фа1ег типђеп о[Шф дедеп 
А1ћатеп, ђ(е Зе’(т Катјак ђПШ ђгођепђ т те 
9Јађ(а Кеска ђтет; пиг ђег ®(атт Котат ђа( 
дедеп а1ђапе(((ф 8риг ђеи (е((еп ЗбаП Сегуепа- 
8(епа. Зт ©иђеп ([( ђ(е ЗЈЈаиег ђигфаиб ипип# 
(егђгофеп. ®едеп А1ћатеп егђеђ( (т) :т 21п# 

*) фсг ®егд Ковтап 1(1 »оп 5®с(4>сп (а((ф11сђ а(в (>гс1(а<6е 
®геп;е ђсг Негседоута, ®а(1па(1С113 1111» СегпадогаЧ 
апдедсбсп.



26

деЦф(е ђеб 8ка(1аг-®ееЗ: ђег СоПк ипђ 8и1иг- 
тап. Збекег дедеп 2)а1таКеп т погбтеГШфегЗПфг 
(ипд: ОМр-Уегћ, То<1огоу, С1а<Иса, Тгојса, 
Сш, ВсП-катеп, 8око1, ХаГег, ВапсПега, та- 
1а-Тго1са, Кга81аг1-катеи, РгекосеуЦо, ТПа- 
па, 8ео8Нк, 8пег;тса, Копјбко, Маз1оп, Уе- 
1ја^1ауа ипђ ТОЈеђег ђег Боесеп.

ЦпЈсг ђеп депапп1еп §е!бтај[еп г[1 ђег 7500 
5ијз ђође Еоусеп ип <51атте Ме^из, 1>ег $1!« 
реп|1о(Г тИ ђет Кот ииђ Вогтког, [егпег ђег 
Сшас ппо 8и1игтап ђејопбегб ђетег(епбп>ег1ђ.

ДИе »огђегг[сђепђе Зе(баП ф ет дгаиег ођег 
гоефПфес , (еПеп гофПфег ^?а(феш, тое(фег ђет 
(есипђагеп Шреп*  Ј?а(((1еше д(е(ф(, ипђ (1еПепте((е 
Ш?егде((ф(е(ег ешде(адег( епфаИ. @ш 2феП ђег 
®еђ(где ђе((еђ( аиф аиб ффриШеп*  ипђ 91итти» 
Шеп * 3?а(ф:еш, пеђ(1 !нф1ет ЈГШфеше, 2)о(отИ, 
®апђ((еш ипђ ЗДегде!" «).

) Воие ј 1а Тигдихс <1’ Еигоре &. Ранз, 1840.

2)је ©ђег(1афе бег ^ефеп ((I паШ, ђхе ©гипб*  
(агђе дгаи, ђје ©фпееПте, ђег (гф пиг ђегЕоуссп 
пађегГ, ип (фгоагјеп ^рофГап^е 8000 §пјп —

6. $1п(к.

§1Пе сегподогГГфеп г51и((е типђеп ш ђеп 8ка- 
(1аг-®ее, ђађег тагеђег ЗЗеПђ ђеб(е(ђеп, 
(о П) I е ђ е г ђсгдаПЈеп М о г а с а (и г С е г и а- 
»ога е (п и пђ ег еф епђаге г 33 о г (ђеК.
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2)ег фаит(1и(ј бапђеб ф
1. 2)(е Могаса. &{е еп[[ргтд[ ат ЗЗегде 

РогтИог, (ПеТ [иђбјШсђ ђигсђ ђ[е ЗГађЈеп Могаска 
ипђ РЈреп, 1аи(1 »оп Влсапј (9?ађт Рјрегј) ап [иђ*  
Псђ, ђаб Хђа1 Јпн[сђеп ђеп бегдеи Иј-зс ипђ Кот 
јп $гое[ дЈехсђе 2ђеНе, ђсе 9?ађ1еп Рјреп ипђ Киска, 
(ђеПепђ; ђапп кепђе! ре (ссђ (иђП)е[Шсђ, ипђ (Пе(Н »а*  
гаПе! тИ ђес Иеупа т’б бИ&апеГфђе, п>о (се х»е((= 
Псђ »оп ђег 9?шпе Оик1а ђсе 2е!а аи(п[ттк Зеђ[ 
(Јјф ђ[е Могаса аи[ 1иг!((сђет ®еђнеГе [иђПсђ, ђ1'е 
б[Шсђеп ЖђаЈтбпђипдеп Сегпа^ога’3 [сђИејзепђ, 
тоепђе! (Гсђ пађе ат 8кас1аг-®ее, ђех Мојапохчс, 
х»е(Шсђ, 6Пђе( (о етеп ЗђеН ђег ©гепЈе »оп ђег 
ЗГађЈа Кеска, (ђеШ (ссђ пНеђегђоК т јпш Шппе, ђ(е 
пасђ ГигЈет §аи[е тК јђг ит ђ:е §еГ(е ХаШјак 
ђегит аи[ а16апе(г[сђег ®еке т ђеп 8кас1аг-<5ее 
типђеп; 1ђг 2аи( 1(1 1т аИдететеп ет [иђИсђег.

Зђге 9?еђеп(1и([е ат гесђјеп и[ег [шђ »оп 91 ог*  
ђеп пасђ ©иђеп:

а. ђ[е Хе1а. ®1е еп1[ргтд1 1т ©ттте Рс- 
81УС1, ђог! ОћоаПса депапт, 1аи(1 [иђо(1п>агт, 
ипђ пасђђет (1е ат гесђЈеп П(ег етеп ипбеђеигепђеи 
Зи(т(5 ђег- 1»е[Шсђеп §бђеп, ат 1т(еп П(ег ђ:е — 
ипГОеП УекИе т ет ФеИ »егепидЈеп — Зи(1и[Ге 
»от ЗЗегде Ро1јеујса ипђ ђ:е »от б[Шсђеп БЈбас 
Готтепђе Х1аПпа ит»е!1 Сгабас аи(пађт, еШ (се 
[иђтагк дедеп ђ:е а1Бапе(г[сђе ®геп;е. 2)ог( апде*  
1апд1, етр(апд1 јхе ат гесђ1еп П[ег ђсе »от ЗЗегде 
Сагас (т ђ[е[ег 9Гађ1а) диеПепђе биијса , 1гШ 
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ђапп Гп’б а16апе(г[фе @еђ:е1, 1а[1 ђге а16апе(г[сђе 
®1ађ1 8рих, ђег (ге еше [сђбпе ЗЗгисГе ђапК, КпГб, 
ипђ бКђег «оп ћа ап, ђјб [хе ипгоеН ђег Згите 
Вик1а :п ђге Могаса [аШ, ђ:е ®иђп>е[1дгепЈе ђег 
ЗГађса Иреп дедеп А1ћашеп.

ћ. ®(е бИтса. ®је ет[ргтд1 аиб ЈТОе: ОиеПсп 
»оп ђеп ЗЗегдеп 8(ауог ипћ Козегокј, [Ие(И о[1# 
гоагт ђигсђ ђеп ®1атт Котапј, гоепђе! [:сђ ћаип 
[иђбјШсђ т’б ЗШ>апе(1[сђе, етр(апд! пађе ђег јђгег 
ЗИипђипд ћеп иоп бВереп Готтепђеп — тН ђег 
1и81са де[фтоапдег(еп — Со1ас, ипћ типђе! д1е:сђ 
ћагаи[ ђег а(ђапе(:(сђ Рагтакј т ђ:е Могаса; 1ђг 
2аи( т ет [иђб[Шсђег, ђег 1ђгег ЈГОе: »егејпсдкп 
Зи[1и([е ет б[Шсђег.

с. 2бо (гсђ ђ:е Могаса г>ог гђгег 9Лг'шђипд јиш 
ег(1еп 9Ла1е 1ђеШ, [Неђ'с 1ђг агт ђет ипгоеП пбгђПсђ 
(Јеђепђеп ПеГпеп Согпје-ћ1а1о ет ипђеђстепђеЗ 
®егоа[[ег јп.

Зђге 91еђеп(т((е ат ПпЕеп П[ег’ (гпђ воп ЗГог^ 
ђеп пасђ биђеп [о(депђе:

а. фге Матгека, Гое(сђе ат ЗЗегде Воус: 
ет[ргтд1, ипђ ђигсђ ђ:е Зсађт Киска (иђгое(Шсђ 
дсдеп ђге Могаса ђега6[Пе[(, т гое!сђе [:е аисђ ђе! 
Н1сап1 типђек

ћ. 5):е Шћтса, ђ(е 1т ИпГеп Могаса - Жђа(е 
ат ЗЗегде Какапска еп1(рппд1, ЈГО([сђеп ђег Мо- 
гаса ипђ ђег Иеупа, рагаПе! пШ (ђпеп, [иђгоеШ 
гоагт т’0 31(ђапе(([сђе аиб(Пе(И, (ссђ ђапп ТОе[Шсђ 
гоепђе!, ђ:е §е[1е Роб^опса пбгђИсђ ђе[риИ, ипђ 



29

дкнђ 6агаи( 1п 61е Могаса (аШ; 1ђг 2аи( ј(1 еш 
гое(1(Шт>е(111сђег.

с. 2)1е Хеупа (1игН(ф 8Јт-би). ®је (1и< 
(ђе! аиб ђет пбгбПфеп А1ћатеп 1п 5>1е Зле(еп ћег 
Могаса ђегип!ег, 6Ш>е1 ете ОиесГе Ме ®иђ= 
о(1дгеп;е ђег (Иађја Киска »оп А1ћатеп, ипђ (аШ 
1>апп 6е1 Рјгоујс т 61е Могаса. (рагаПе! тИ ђег 
КШтса ипб ђег ип(егеп Могасаф 1ђг 8аи( ејп 
(и6П)е(111фег.

2. 2>ег СсгпојесЧс. (5г ђсејј (гиђег ОБоЈ; 
т1г6 абег, (еИ 1со Сегпој ш ђег 2. <§а1(1е кеб 15. 
Зађгђипђег16 ап (етет Ипђеп 11(ег, итвеИ ђеб 11г= 
(ргипдеб, Ше ЗЗигд Оћо<1 егбаиЈе, ђегеп ЈНитеп 
посђ ;и (еђеп (1п6, Сегпојеујс депапп!. @г епк 
(рппд! ш бег 91ађ(а Кеска, (Иеђ! 6е( ђет ©11е 
Нека »огибег, ипђ типђе! посђ 1п 1еп ЗђеИ беб 
8кас1аг-®ее’б, 6е((еп ЗбеПеп Сегпа§ога деђбгеп. 
<5ет 53е11 'лчттеИ »оп ^огеШп ипћ ап6егеп(51(феп, 
1»огип1ег Ше Ск1јеуа, ете Нете §1(фда(1ипд, ат 
јађ1гејсђ(1еп Ц1. ®фоп итвеИ ђег СхиеИе 1(1 ег (о 
тафНд, ђар ег теђгеге ЗНиђЈеп ђетедС, ипђ — ђигсђ 
»1е ®1аиипд ст ђег ЗИипђипд де(фП>еШ — ИЗ ;ит 
Ифгипде т!1 Пешеп Лађпеп 6е(ађг6аг ((1. ®ет 
2аи( 1(1 616 Нека пбгђИф, ђапп (иђб(1Нф.

3. 2>1е Огосогка ш ђег 91ађ1а СегтпЈска; 
6а(е16ј1

4. 2)је Сегпјса. ®г(1еге егдјеђ! (сф паф етст 
Н1г;еп П>е(111феп 2аи(е, 61е(с пог6б(1Пф 6а16 ш ђеп 
8ка<1аг-®ее. 21е Сегпјса 1(1 616 ;и ђет ©г!е 
Ујг.ете ;1етИфе ©ИесЕе »оп ђег ЗИипђипд, 6е(ађгђаг.
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Зт 2апђе (тђ [егпег поф егпјде ипђеђеикпђе 
®еи>б([ег, гоогап ђе[опђегб ђаб Киска - Хђа! де*  
(едпе4 ф. —

®. ©ееп.

1. ОђгооЈ ђег дго(зе, ([[сђшсђе 8кас1аг-®ее 
ји АЊашеи деђбгС, (о пеппеп П)т јђп ђосђ ђеј Сег- 
па^ога, пасђђет (1ф т ђеп[е1ђеп [атт(Исђе сегпо# 
доп[сђе ®еп)а([ег егдјеђеп, ипђ ђ(е ђетеп 8ка- 
<1аг(ее = Зп(е1п БезепЈпа ипђ Угатпа ЈП)[[(ђеп 
ђеп фосђтпђегп ипђ 311ђапе[еп (тетд (1пђ.

Зт Зађге 1843 јадђеп Це ђје[е ђеп Сегпо^о- 
гегп гоГеђег ађ.

2)ег 8кас1аг-®ее ег[тебН (сф, 1 \'т. ЗГОеПеп ђгеИ, 
5 ’/1 9ЈМ(еп рагаИе! тк ђеп ађгтН(сђсп И[егп т 
[иђбјШсђег ЗПсђтпд ђт; ап [ешег пбгђ[(сђ[1еп ®ри 
ђе Пед( ип(ег 36° — 44 1 ојШсђег ?апде ипђ 42° — 
18 1 погђПсђег ЗЗгеИе аи( етет, ЈП)[(сђеп ђеп 9)?ип» 
ђипдеп ђег ђесђеп П)е((Исђеп Могаса - 31гте еТЈет 
етроггадепђеп 8е[[еп ђ[е атапејцсђе Зе[(е Хатјак; 
ап ђег 6иђ[р[ђе ип(ег 37 ° — 41 о[Шсђег бсшде ипђ 
42° —З1 пбгђИсђег 35ге[(е ђсе 8е[(ипд 8каЗаг. 
ЗЗејђе т ЛЊапЈепт 9Ј?асђг.

2. (§[ц Нетег ®ее ђе( Веитуо т ђег 97ађт 
Киска.

3 'Фег Согпје-ћ!а(о (Сђег(ее) т ђег 9тђт 
Кеска, ђигсђ П)е(сђеп ет Петеб, (иђгоагт ти[еп*  
ђеб Жа([ег ђег Могаса Ји[Нер(. —
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®. § о ђ I с п.
Зп ђег (Еађја Кеска, ип(егђа!ђ ђег Јег[1бг(еп 

8игд ОћоП, деђ( еше »еЈГе, деђеЈтшђћоИс фбђ(е ш 
ђје §с![еп. фјег [сђ(а[(, ђег ®аде иасђ, ћег ^е(ђ 
ипђ $Ва(ег ђег бегподогег „Јло Сегпој" ат 33и(еп 
ђег У!1а’б, ђје 1ђп ђеТОасђеп, ипћ сшђепб пНеђег 
егтесЈеп ТОегђеп, [о ђа(ђ еб Зек ј(1, [етсп деПеђкп 
ЗЗгиђсгп Саиаго ипђ ђаб ђ(аие -Шеег Ји ег1атр[еп.

фИ1оп[сђ тегГтигђсд ((I аисђ ђје детоејђјс ®гоИе 
пађе ћеј ђет ^(о[(ег ЗЗађПиб, ишоеИ погђбрПф »оп 
СеНпје, П1 те(сђег ђ(е пђЦсђеп 1Ие[1е ђеб ђеШдеп 
23а[Шиб гиђеп. —

§• 7. 

ШШткодтЦе’ 

51. ЗМшсгсШсн.
(ЕчГеп, ®о(ђ, ®Пђег ипђ ®сђтс[е1, аи[ ГОеПђе 

ађег ип Јапђе пссђ! деђаи! иИгђ. —

53. 55т1анЈСП.
ЗЗоп ђеп ђипНеп 9?ађеП»а(ђегп, ђ(е ђаб ?апђ 

[гиђег ђеђесНеп, [шђ пиг посђ [Јегђспђе Зеидеп »ог< 
ђапђеп, 1апдб ђег ЖеегебНфе аПе ®ригеп ђа»оп 
»ег[сђп)ипђеп. 31иб ђеп 8е1б[ра11еп ђгесђеп пиг [раг# 
Ксђ ®габ, 8иНег(гаи1ег ипђ шеђегеб ®е[1гирре ђсг« 
»ог; иђђјдег [1еђ1 ђаб ®а(»е1 аи[ ђеп ЗЗегдеп.

®ег фегисЈепђаит, Ош(1епар[е(, бсађЗ, 91од« 
дсп, ®ег[(е, ^а[ег, (»ешд ШЗеЈђеп, $пођ(аисђ, Зпие*  
ђе(, (Јађађ ипђ Лаг(о[[с(11 [шђ [о јјетПсђ ђег дапЈС 
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(НекђЈђит ап ф((апЈеп. 2еђ( еге ((пђ ђигсђ 
$е(ег I., а(б ег (т 9. 2)есепп(ит ђеб »о*  
пдеп 3 ађ г ђи пђ е г1’ б »оп 5|3 е! е г5 & и г д 
ЈигисНеђШе, Јиегј! паф Сегпа^ога де*  
ђгасђЈ, ипђ (е((ђет шс бапђе »егђге((е( 1»огђеп; 
(ге деђејђеп ђјег ђе((ег а!б т ђеп пађеп Јђи((спде# 
депђеп.

Сђ|1 ипђ 23ејп (гпђ ат (ге((((сђ((еп (т ®еђ(гдб*  
к((е[ бгапјеујс.

Зп ђег бђепе »оп СеНпје (тђе( тап етзеГпе 
®сђеп, Штеп, ипђ ©ђ|1ђаите »оп деппдет @г« 
(гаде. (§те ®(гес!е »оп СеНпје дедеп ђеп8ка<1аг- 
®ее (тђе( шап аисђ ^ејдеп« Зси(з # ипђ Сеташпе, 
®е(ге(ђе(е(ђег ипђ ЗВетгеђеп ђјЗ дедеп ђ(е тсШегеп 
^ођеп.

Зт Сегтса - (Јђа(е деђегђеп ЗЛапђе! * ипђ 
@гапа(ђаите. —

Жђгеге.
®сђа(е, ®сђг»сте, ТЈаи1е(е(, ЗГедеп, (еИепег 

ф(егђе ипђ 9((пђ»(еђ; (егпег ^ипђе, ($((сђе, бсђНђ*  
Ггбђеп ипђ ЗЗГепеп. —

§• 8. 
С1I т а.

2)аб @Ита еп((рисђ( ГетесКведб ђет ЗЗгеНеп*  
дгађе, посђ ђег 2аде ђеЗ ВапђеЗ пађе ап ђег ®ее. 
(Зесђеп детајз (оШе ђ(ег ђаб ^гиђјађг (сђоп т» 
ђгиаг (гсђ(ђаг ђедтпеп, тоађгепђ ђсеђ ип фосђтпђе 
ег(( Гт 31рп1 ђег 8а(1 (((.
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$гођ ђег деппдеп 'Лпбђеђпппд Сегпа^ога’5 
Ш ђоф ћаб ®Пта ђеј гоекет п(ф( 1п аКеп ЗфеНеп 
ђаб[е(6е. Шт би(?е »оп 1аиеп ®ее(п[(еп иттоеђ(, 
(гадеп Ке ®1р[е( ђег ^препдеђпде Б(б Не[ т ђеп 
®оттег ђјпет ђеп Ж(п1е1'[Љтис(; ш ђеп Ј?(п[(еп 
ђоф аи( Реп ЗЗегдеп Пед( аиф епНдег <5фпее. ®(е(ф 
ђет Же(1еп (1п1> аиф ђЈепбгђНфсп ®(пфе, патеп(» 
Кф ђ(е 5?ађ(а КаШпвка, аи^аПепђ ГаИ. 2)(е б[(< 
Пфеп, Не[ег декдепеп 5фа(ег ђађеп еш тКђеб @Пта; 
ђег ®фпее п>ебф( ђет ег[(еп гоагтеп ®оппепђПФе 
ђе§ §гиђ((пдб. Зт ®пђеп, ђе[опђегб јт 2фа(е 
ђсг Сегтса, гоеђ( $агађ(е(еб1и(1.

©ег ®оттег 1[( тапфтађ! ђгпФепђ ђеф, ђге 
ЗЗафе »ег(гоФпеп , ипђ а((е @г(фешипдеп ђеб ®п< 
ђепб ђег дпефИф » [(аој[феп бра(ђ(п[е1 [фтошдеп 
ђапп ђ(е ®е((зе(. —

§ 9- 
^гипппипкаНипсп ипђ (И№|*фа(кп.

ипђејфгеЈбИф ф ђаб Зпешапђегдге^сп ђег 
©пђгпФе, тоепп тап, ђп[(ег ђапд ап ђеп ((аггеп 
1аи(1о[еп ?Је1(еп1п(е(п 2)а(шаНепб »огпђег[ф(((епђ, ап 
ђег РшИа (1’ Оз(го ш ђје Восса <]ј СаНаго сгп* 
(ађг(, ипђ ат 53иф(епђе дедеппђег ђ(е 5е[(е Сав(е1- 
пиоуо егбКсЈђ, ђЈе ат ^ијзе ђеб дгаиеп §е![епб 
аиб дгппсп ЗЛаИеп (аиф(.

2)ег @о1( »оп СаПаго сп((а!(е( ђф пип ра*  
гађзејпф; ап јеђе ЗбеКе ешеп пеисп ЗЈец Гппр[епђ 
(п(( ег Не[ т’б ђаг(е бе([еп(апђ ђшеш, аф( М>§Ксп 

3
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1апд (п »јеГеп Јђгпттипдеп зтоцфеп Гађ(еп фбђеп ПФ 
[ф(апде(пђ, апђегеп Лђђапдеп аиб ирр(дет@гппе 
Ие де[фтасђ>о(1|1еп ^апђђаијес ђ(Шеп, гое1фе дгбјј*  
(епфеПб беп зађкејфеп, гепопиПеп ©ффбсарпа*  
пеп Са(1аго’б деђбгеп. ЗГафђет тап (!ф поф 
ап бет ?1пђ((Фе ђег <§>а(еп РегавСо ипб Регва^по 
деп>е(ое(, егђКШ тап |пђб[(Кф етђједепђ — пме 
пђегга[фепђ! пне таје|1а(([ф! — ђеп пејсдеп, [а[( 
иђегђапдепђеп сегподоп[феп §е(бсо[ођ, ђег поф 
ђ(3 ?иг Гпђпеп фбђе б|1епе(ф([ф 1|1. $п [е(пет 
§ире, ђет 2апдеп *@пђрипГ(е  ђеб @о([еб, (аиф( 
СаПаго аиб ђеп »опСгапдеп, Огопеп, ©Квеп 
ипђ бррге[[еп тад([ф пнеђегђфпптегпђеп ЗВеПеп. —

ЗВоШе Зетапђ »оп СаПаго ешеп 8(иф1ид паф 
Сегпао;ога тафеп, [о тиђ еппвеђег [фоп аи[ [еи 
пет $а[[е Ме @г(аиђпф ђази егдфШф [ерп, ођег 
ег (апп ђсејеФе аиф ђеј ђет ђогНдеп б?шбат(е де« 
деп ®(еКипд зтеЈег апдејеђепег ЗЗпгдеп ег(апдеп. 
2)а еб ађег е(пе аи§детаф(е 11пђедиетКфГе(( ипђ 
аиђег[( [фпнепд ђ(е(ђ(, а(§ Згетђег ђегкч ЗЗпгдеп 
јц [(еПеп, (о пнгђ тап детбђпКФ ђигф ђ(е @п(е 
ђеб ђогКдеп $ш$ђаир(таппеб ђе[[еп еп(ђођеп.

Лаит [еђ( тап ђеп етеп §и(з ап’в Ц[ег, (о 
пнгђ тап (фоп а((еп(ђа(ђеп »оп Сета^ога»§пђ*  
гегп тН 51п(гадеп ђе[(пгт(, ип(ег ђепеп тап ђф 
аиф дс(го[( ђеп (ртра(ђеН(ф[(еп ГОађкп (апп, ђа 
(аттШфе а(ђ б[(егшф([фе ип(ег(ђапеп ђес 53е- 
ђбгђе ђеГапп(, ипђ пиг ®гргођ(е зи ^пђгегб ђе» 
(ид( јспђ. 2)еппоф »рас(е тап Пеђег ђеп 53азаг ађ, 
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ипђ егБ((1е (1ф е:п ђоф1апђ![фе§ ШЗесђ §иг 33ед!еп 
(ипд; шап гснгђ ипкг (о1феш бфи^е ~ аи( ич[ег 
Ш3ог( — икапде(а(1е( ге:(еп. 9?иг ђи(е шап (1ф, ђег 
гецепђеп $иђгегш »огЗеидеп ји 1:е( пГЗ Ниде Шиде 
ји (еђеп. 2):е[ег 93(1(1 гоаге ђаб ®(дпа[ Јит ЗЗгифе 
ђег @а(1(гсипђ(фа[(, ипђ гсеђе ђет, ђег сегподог:*  
(фе @а[1(геипђ[фа(( аи( сегподоп(фет ЗЗођеп »ег*  
1»пН! 2баб ипб ђе(г(([1, пиг тапђе(п — пи( ®((ед» 
1ф — Пеђсг ђе: 91аф( ипђ ЗЈеђе! ђигф Сегпа^ога 
а!б ат Нагеп Хаде ђигф ђаб фбђ[1Пфе.

2)еп дапјеп 26ед »оп СаПаго паф 
Сегпа§ога 1апп тап ипде ђ:пђег( (ог((е*  
ђеп; ђа д:ђ(’0 П)еђег ®ф1адђбите поф 
2бафеп — тап ([( (гејиче ђег ЗЈЈапп, аи( 
ђе((еп да(1(геипђИфет ЗЗођеп тап пип 
тоапђ сИ1 —

ЗЗоп СаИаго аиб (иђг( ете [фопе &ип(1[1гађе 
пп 31с1Јас1 ђеп [фгоагЈеп 8е!б ђтап, ш ђег 9ЈШ(е 
ђев ЗЗегдеб ђигф еш @а((е11 ђеђегг(ф(. 58(е де[ад(, 
{тђ ђ:е(еб ЗЗегдеб фођеп (фоп сегподоп(ф. 2Во 
ђаб о(1егге(ф1[фе @е[не( иђег ђет @а((е[1е епђе(, ђе« 
дјпп( ђје ЗЈеце геф( ђејфтоегПф јц гоегђеп, ипђ ђШ 
јп’б СеПпје-Јфа! ђтађ ђигф(1гаифе[( ђег пе(1 
фаи((гг(е $и(! 51ђепђ1апђегб ђегдаи(, ђсгдађ ипђ 
иђег ©фпипђеГ еггедепђе ^1и((е еш гојггеб, ЈасШ 
де§, (осђегеб §е1[епђигфе1папђег; [еИеп ђа^ ђет 
тиђеп 26апђегег е:пе (иг;е рафе, ађег шф( ттђег 
(1еш[де ипђ иппбпђђаге ©(гесђе ет(ађепђ 1»тП. 
26(г гоигђеп ђађсг Зеђет, ђег шф( аиЗ ђе[опђегег 

3*
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Сарпсе БаЗ сегподоп(сђе ©еНгде ји 8и(ј пбег*  
[ГеЈдеп тоШ, ђппдепђ апгсПђеп, ђје(еп 91пб(1пд 
зи 9Лаи(е[е[ обег $и ф(егб Ји шасђеп. „ЗЈЈап ген 
(е( аи[ тадегеп, Нетеп, ((аш[сђ На(аг1[сђеп Ц?[ег*  
ђеп, ђсе дапј 811ђет 311 (е!п [сђетеп, ипћ то!е бег 
ЗШпб (Иедеп. ј?аит ђа! ђег КеПег етеп би[з 1т 
®1е1дБидс1, а13 ег (сђоп јт @а1орр ђаооп [ргепд(.*Ј  
3)1? Зпде! 1еде тап де1го(1 аи[ ђеп §а!б ђеб Лђјегеб; 
(!е [сђетеп пбегђаирг пиг Оагит апдебгасђ! ?и [ерп, 
ит Ме ?1пд(1Иф(ек ђеЗ §ит ег(1еп 9)?а1е [о ђа!е*  
Бгесђеп[сђ 3)ађт(11едепђеп п1сђ! посђ 511 егђбђеп; 
Росђ [ЈеКаБтоаНб (ђи( тап тоођ!, (!сђ [е[1 ји [еђеп 
ипђ ап ђет ^оЦ&осЈе ђеб ®аие1б јц ђаКеп.

*) ВоБегС.

ЗЈЈап 1бтт(, пасђђет тап ап ђеп ©пБаБђап*  
деп ђеб Моп1е Кег8(ас ођтоапЗ воп СаКаго т’б 
сегподоп[сђе @еБ1е! 1га(, пБег Б1е Нете ©п[сђа[1 
УеПкгај пасђ Медик.

Хе»и8, ипЈег 36°—291 б[Шсђег бапде ипБ 42° 
— 251 пбгБИсђег (ВгеИе де(едеп, Ш Бег е1пЈ1де аи[ 
еигора1[сђе 2(г1 деБаи!е ипђ дгбјј1е ©Н Сегпа^о- 
га’3, тоо аисђ Ме §атШе Бег јеђјдеп У1асИка’в ап[ар 
[[д ф. §1ег (1еђ( тап посђ ђ!е Житеп Беб фа(1а(1еЗ 
аиб ђет оог »ЈегЈеђп Зађгеп бег Ст1-Соиуег- 
пеиг Сегпа^ога’6, ^егг КаНошс, »еПпебеп тоигбе. 
Кокен »егд(е!сђ1 Хе§из Бапп пШ Мовкаи, Бађ, 
ТО1е БоП Баб фаиб Беб ег[1еп Котапоеу'б, ђгег ђ!е 
аВођпипд бег (ВсИег је$1дег 3)ђпа[Ие пШ Бег[е1Беп 
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@ђг(игсђ( ипкгђаПеп ппгБ. 2)ег дгеј(е Ла)л(ап иоп 
1Уе<1и8 ј(( (т 9?и(с Беб аибдејекђпе(ј1еп, (ар(ег|'(еп 
ипђ (сђ1аие((еп.

Зт 2ђа1е »оп Ме^и.? Педеп посђ Бк т 1ВоИ5*  
НеБегп о(( Бе(ипдепеп ©г(е 8иге, Сеуо ипђ Уе- 
1е»1еуо ; аијјегБет (гпБ ст ®(атте Хеоив Б(с аиЗ« 
деБеђп(е(1еп, БеБси(епБ((еп ©г((сђа((еп Сегпа»ога’д.

<§а( тап ђЈедиз јга ЕЕисЈсп, (о ђејд! тап о(Н 
(иБбЈНкђ ап ђеп ђбсђ((еп фипН Бје(еб ЗВедеб ђтап, 
^оп П'о аиб тап Беп 8кас!аг-®ее, БЈе <б(аБ( 8ка- 
Паг ипБ аиф ђеп обегеп еђепсп ЗфеП А1Башеп’в т 
®еђп(исђ( еггедепБег $егпе егБПсН. ®апп тапБеК 
тап т ђаб дШсГИфе Зфа! воп Сеппје ђтаБ, ипђ 
пасђБст тап Ва1с1, Б1е БеБеи(епБ((е ©г((сђа(( ђеЗ 
$ђа1е$, ђа(Пг( ђа(, пасђ:

СеНпје, ип(ег 36° — 34 1 бјНкђег Запде ипђ 
42° — 23' пбгБПсђег ЗЗгеке, ђје ЗЈеђБепЈ ђеЗ У1а- 
Шка’8, Пед( 3500 Зи|ј ибег Бег 9Леегеб(1асђс, т 
етет 3000 Л(а(1ег (апдеп, 490 Жа((ег ђгекеп — 
(иг Сета^ога гоођ( (сђоп Бе(гасђ(Нсђеп — Зфа1е, 
Баб етИепб ет @ес детое(еп (еђп (оК, ипђ пасђ ђег 
9Је(1ђепз СеНпје БепаппЈ пмгБ.

Зп Бсе(ет 5фа(е (шБе( тап аисђ ОиБоушк, 
Ропјјкгај ипБ посђ етјде 1(ете ©г((сђа((еп ап Беп 
пбгБКсђеп фбђеп.

Се(1пје, пеђтПсђ БаЗ тП (е((еп 9Ј?аиегп ит*  
(сђ(о((епе Жо((ег, пшгБе 1478 т (еђг ипд!исПкђеп 
Згадеп »оп Бет (сђтагјеп Но де(Н((е(, ипБ БЈеЗКбп*  
сђе ооп 2аћ1јак Бађт »ег(ед(. Зт БпИеп Фссеппп 
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ит ђеб 17. ЗађгђипбегЈб тигбе »оп ђеп ХигГеп 
пнебегђоК, 1785 воп ЗИађтиб фа[фа Јит (еђ(еп 
9Ла(е тебегдеђгапШ, паф ђет 3(бЈиде ђег ЗлЈгГеп 
а&ег јеђебта! —ЈсетНсђ (геи ђег Игде(1а!1— гоЈебег 
пеи аи[деђаи(. ®е((6ет ђа( Гет [етђПсђес биб 
ђаб 2)ђа( 6е(ге(еп.

5)ег 1(п!е б?(о[(ег[(иде(, теНапђ ет ©екесђеђе*  
ђаИег, ([( ји ЗВођпипдеп итде(!а((е( гоогбеп, ип& 
еоп(га[Нг( тсђ( тоетд тН ђеп дгаиеп, апСИеп (§(т 
(а([ипдбтаиегп. 2)аб Жо[(ег Иед( ђаг( ат б[(Исђеп 
§и^е етеб [(е((еп 8е((епб, »оп ђет ет гипбег, 
т(( ^ет6еб(бр(еп 6е[р(Шег Хђигт беп $ео6асђ(ег 
ипђеппИсђ ап[(ап(. ®ег бекђпат ђеб (еђ(оег[(ог6е? 
пеп У1а<(1ка'^, пиптеђг ђеШдеп фе(ег’б, гиђ( т 
ђег ^псђе, т бегеп ©сђађђаттег аисђ ђег Лор[ 
МаћтисГб — 1уо’3 91асђГбтт(тд, босђ ШепедаЈ — 
етђа([ат(Г( аи[6еп>ађг( ((1. Зп СеЈтје ([( бег 
беб ЗксђстапбпЈеп, ђег ?ап6еб=§аиђ([с()и(е ипђ ћег 
6((сђб(П(ђеп ЗЗисђбгисГегеп 9(иђег етет фи(г>ег(ђиг« 
те 6е[(еђ( бсе Зсецбсп} пиг посђ аиб пеип 6(§ јсђп 
§аи(егп, те1сђе (ђеПб ђеп 21т?егп>ап6(еп беб У1а<ћ- 
ка’5, (ђеПб ђеп ®епа(огеп деђбгеп. Зп СеПпје ([( 
аисђ ет @а(1*  ипђ @т1еђгп>п(ђбђаиб, баб, пасђ 
5(г( ип[есес 2В1г(ђбђаи[ег етдепсђ(е(, деплјј јебеп 
ЕКеИепђеп 6е(пе61д(.

®ег 1еђ(вег[(ог6епе У1а<Пка сег(е6(е (т б?1о[(ег 
(етгетеб, гиђтгессђеб ®а[еђп; ег(( бег Зеђсде Неђ 
ђеп Д1аПа[( баиеп, ипђ (сђеиКе јебст, бег (ссђ 6ог( 
ап[а[[(д тасђептоШе, беи баЈи ег(ог6ег1(сђеп ®гип6.
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јепе, ђ(е еПхш ?и[( ђпПсп, ЈигпсЈдеЈодеп »от 
ЗбеШгеЈђеп ет детбсђКфеб, иот ђгпЛепђеп (5еге*  
тоше! [гесеб беђеп ји [пђгеп, [идеп гок ђтег ђе(, 
ђа(5 ђс[ад(е ОгипђђђепШпдеп посђ пкђ( етде[(еП( 
пшгђеп.

2)ег егЈђКфбрПсђе Ц5аПа[( ([( еш ии пеиеп ®ф(е 
ди( егђаи(еф етеп ®(ос( ђођеб, ђгеђјјд §еп[(ег 1ап*  
деЗ Оеђаиђе; ап [ешеп ђесђеп §гоп(еп (!пђ ђигсђ 
ЈПШ б?1а[(ег ђође ЗЈсаиегп брб[е деђ((ђе(, ап ђегсп 
»Гег бсђеп ЗЗегђђејђГдипдвђђпгте тк ©сђсеђђсђагЈеп 
апдеђгасђ! тигђеп; т стст ђег фб[е [(еђеп »јег, 
хоп ђеп Злсгђеп егођег(е ^апопеп.

®сђбп ([( е§ Ји [еђеп, гоепп ап ®опп« ипђ 
8е1ег(адеп о[( 2)аи[епђе «оп ©егподогегп аиЗ ђеп 
ђепасђђаг(еп ©г(еп ипђ®(аттеп, (ђг (апдеб ©еТОеђг 
ађ[еиегпђ , ђаб [НПе &ђа( »оп СеНпјс ђедгпјјеп. 
®а [ђеПеп ђе (ссђ (ђгет гесђ( деПеђ(еп УЧаШка »ог, 
1едеп сђт (ђге ®(геШдШ(еп апђе(т, егјађ(еп сђт 
ђ(е[ј ипђ јепеб пђег сђге Зиђапђе, пђег ђеп ®(аиђ 
јђгег (пгП[сђеп ЗЈпдекдепђеШп, пђег јђге §о[[пип# 
деп, (ђге 23е[пгсђ(ипдеп и. [. го. Жепп ђсђ ђје 
9?асђ( аи[ ђсе [сђгоагЈсп ЗЗегде п(сђег[епђ, ЈЈеђсп [ге 
ђејт, поф пи( ешег ®а(»е »оп (ђгет ди(еп ©еђЈеЈег 
ипђ [етет 5)ђа(е 31ђ[сђ(еђ иеђтепђ. —

®еп 22ед »оп СаИаго пасђ СеНпје 
тоНеп ТО(Г ђеп С еНпје-С[стоед, ђеп »оп 
а(ђапе[([ф ХаМјак јп’3 <§егЈ Сегпа^о- 
га’б [иђгепђеп ђеп Се( јпј е - 2Ве[(тоед 
пеппеп.
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®(е(ег Тбтт( »оп аГБапеШф РосЈ^опса (апд(( 
ђеб КпГеп Могаса - Ц(егЗ и&ег ђје Жипбипд кеб 
81т-8(иреЗ ђегаб, и>епће( (1сђ &еј Мојапоујс п>с((« 
Исђ, ћипђ(сђпе(ће( (поф јттег (апд((ђеб (шГеп Мо- 
гаса- 11(егб) ђ(е ђејђеп (шГеп Могаса-Шпђипдеп, 
ипђ [иђг( т ђје а(6апе(1[сђе $е(1е Иаћ1јак, ат гесђ*  
(еп И(ег ђег пиШегеп Могаса-ЗИипђипд де(едеп.

Хаћ1јак, ше(феб ђег (сђгоаце Ко 1478 тк 
ејдепеп ^апђеп т ЗЗгапђ ((есНе, ђатк (ете ®едпег 
Гетеп ЗЈиђеп ђаооп јбдеп, епппег( ипб ппеђег ап 
Мобкаи.

ЗИасђеп П)т ипб аи(, ејпта( ђсп СеИпје-223е(1*  
гоед Ји деђеп.

@(ејсђ ооп Хаћ1јак гое[Шсђ де(апд< тап апђ(е 
пбгђ((сђ[(е ®рј&е ђеб 8ка<1аг-®ее’б, п>о ђег пчГШсђ*  
((е Могаса-Зкт ш ђеп[е(6еп (а(И; иђег ђјејеп Мо- 
гаса-§(гт (иђг( ђег ЗВед аи( сегподоп(сђеп ЗЗођеп 
(3?ађ(а Кеска), ипђ (аи(( »оп ђет Сг(е 7а1ко- 
гша (ипп>е(1 ђес СегпојеуЈс-ЗКипђипд) ђет Пп*  
(еп Сегпојесчс-Ц(ег рагаПе! етдедеп Мб Кека 
ђтаи(.

ЗЗог ђет (а(1 (риг(об »ег(сђп>ипђепеп ®сђ(ође 
Кека тоигђе ет(1 ет (ЈагГеб обтап([сђеЗ феег аи(> 
депеђеп.

Зеђ( еп((егп( (гф ђег Се(тје-2Ве(т>ед »от 
(шГеп Сетојеу1с-Ц(ег, ипђ П>епђе( (ссђ 1»е((погђ*  
п>е((((с() пасђ бсги^ап, »оп 1»о аиб ег ђ(е ^бђеп 
ђе$ ЗЗегдеЗ Уег(је!ка ђјпап аиб ђет СегпојеуТ - 
2И)а(е п>е(тогђп>е(Ш(ђ пасђ Воћегбкозет (иђг(. 
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®[е[е8 ©г(сђеп (('ед( аш ©иђађђапде етеб »ош 
ЗЗегде Ооћегзпјак б[Шсђ аиб1аи[епђеп ипђеђетеп« 
ђеп Зе[[епЈП)еЈдеГ, иђег шеЈсђеп ћег Се(тје-ШЗеШ 
тед т погђП)е[Шсђег ЗПсђтпд деђ(, ипђ, еЈпе ;шеи 
1е ^бђе ђтап[иђгепђ, т ђеп ®(атт Се(тје 
(п((; ђ(ег 1аи[( ег ете Пете ®(гес(е аш .капипе ђ(е- 
[ег ^бђе [ог(, тепђе( [ссђ ђапп пбгђИсђ, ипђ [аШ 
иађе ђе( Се(тје гое[Шсђ т ђаЗ Сестје - 5фа( 
ђтађ, пасђ СеКпје. ®ет 2аи[ ([( воп ХаБ1јак 
ап ет погђте[Шсђег; ег ([( теђг ђгасШађе1 ат ђег 
Се((пје-©[(тед. —•

53е(гасђ(еп пчг еттађ( ђ(е »от СеНпје-ШЗеде 
[пђПсђ аиб[аи[епбеп [пп[ ^иђЈШде.

1. $оп Ате§и§ [иђг( ет Нетег ШЗед пђег ђсе 
©г((ђеп Катеут ип'о КорКо рагаПеЈ ђет ШЗеде 
»оп Са((аго еп(дедеп ђт јшп ©г(сђеп Хапелчт 
ђтаи[, ђапп ап ђеп шеђШсђеп Бо\сеи-81ђ[аПеп 
ђегиш пасђ ђа(та(т([сђ Оић, то ег [ссђ тк етет 
вот б[Шсђеп СеСтје-Хђак тттепђеп ^иђђејде 
»егет(д(. ®ет 8аи[ с[( ет [пђгое[Шсђег.

2. ЗЗош Се(тје - ©[(гоеде [аи[( [егпег Ј(т[сђеп 
Ват1 ипђ Се(тје, ђеп ЗЗегд Ог1оукег8 б[Шсђ 
[а[[епђ, ет 8иђ[(е[д ЈП>([сђеп јпш [пђ«е[Шсђ [аш 
[епђеп, (т ЗЗегде 8пнтр ђф »егејтдепђеп ^бђеп 
ђтап. 2)еп 9?огђађ[аП ђе§ 8иг(тр’с*  ђтпђег шеп« 
ђе( ђсђ ђ[е[ег 2бед п>е[Шсђ т ђеп ®(атт N0^11.4, 
ипђ 1аи[( ап ђеп ®пђгое[(ађ[а11еп ђеб Ео\’сеп ап 
ђје ШЗе[(дгепЈе, еђсп[а1Т пасђ б|1егшсђ[[сђ Вић.

3. 53оп СеНпје [е[ђ[( 1аи[( ет ШЗед ете®(гес(е 
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(пђПф ђигф’б СеНпје - 5фа[; ђапп (пђтое|"Шф ибег 
(пп( §ођеп, тое(фе јпш тк Гђт рага11е11аи(епђе®егд- 
гејђеи »егђтђеп, ипђ пђег ђеп ®пђо(1ађђапд ђеб 
ЗЗегдеб Маз1оп Гп’б ђа1таНт(фе ®еђјеђ.

2)(е(ј (1пђ ђ (е ђгеј ®пђађ[аи(ег ђеб 
Се1Јпје-©Г[1»едеб.

4. -Когђпогђ1»е(Шф »от ЗЗегде Воћегзпјак 
1гепп( (1ф »оп ђет СеНпје - 2Ве(1гоеде ет ©пђгоед, 
ипђ (пђг! [апд(1 ђеб о(Шф ђ[е[ђепђеп @еђ[гдб|иде$ 
КађегЈе ипђ Ј1»[(феп ђет Ог1е (Јјјгп ап ђ1е 
Пф([е ®Р1ђе ђеб СеНпје - ®1аттеб, ђапп 1»е(Шф 
»от ЗЗегде беозНк т’3 ђа1таНт(фе ®еђје1; (есп 
2аи( Ш еш (пђПфег.

5. ЗЗои Нека 1аи(1 есп би^ПеЈд (пђ1»е(Шф иђег 
ђеп Сегпојеујс ђигсђ ђ[е ©г1(фа(1еп Хассг, С1- 
81оро1је ипђ Ка1и§јегау1се (ГКађЈа Неска) ш 
ђ[е 91ађ1'а Сегттска, тоо ег (1ф пШ етет 81и§« 
1аи(ег ђеЗ 1еђ(депапп1еп СеНпје - ©иђтедеЗ, ђег 
ђигсђ ђ|'е ешде(фођепе 2Ве([(рфе ђ« 91ађ[а Неска 
»от 2Ве([еп 1отт1, »егеппди ®1е(ег »от СеНпје- 
®1атте Готтепђе ^ијфејд (пН (пђо(Шф (и ђ[е 
Сегттска ^ађја, ипђ (пђг( ђигф ђге ©г1(фа((еп 
Ро<1<јог (ат ИгГргипде еспег ђег Огосоука-Иие{< 
1еп), ОрНссс, Топис, ВегсеП, Еоуоујс, Вги- 
ват ипђ №ко81с, ђапп (пђт»е(Шф иђег Масио;е 
ипђ теГШф Мб Викоучк т ешет ЗЗодеп ит ђеп 
о(1|пђо(Шфеп 51и31аи(ег ђеб ЗЗегдеЗ С1асПса ђегит. 
ЗЗоп Викоспк 1»еНег ђигф(фпе[ђе( ђ[е(ег 2Вед т 
(иђб(Шфсг ЗНфНтд ђГе ПиеПеп ђег Сегшса, ипђ 
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[цђг( ђапп ђага((е( т(( ђеш гесђ(еп б(и(ј# «^ег 
ђ(е Ог(е С(1и1пс1о, Кгекигп ипђ Согпјасј 1П П>е((*  
(кђет, Воп Согпјасј ибег РЦтепсд, ЈоуЈсЈс ипђ 
СоИ1пје т погђпогђб((Псђет 2аи(е ап ђеп 8ка<1аг- 
®ее ђтађ.

2)(еђ (јпђ ђсе јп>еј ®иђађ(аи(сг ђеб 
С е 11 п ј е - 23 е [( и> е д е

ЗЗоп (Ј^т, Ро(1«;ог, ОрНас, Тот!с ипћ 
»оп Јавеп (т [е(ђег 9(ађ(а) (иђген ипђеђсиСепОе 
§иђ((е(де (иђ1г>е[Шсђ т’б 2)а(таНп|’[сђе. —

23е(гасђ(еп т(г еттађ! 1не оот СеНпје-ЗЗсде 
нбгђПсђ аиб(аи(епђеп(ип[§и[ј[(е(де, »опСаиаго ап< 
де(апдеп дедеп ХаћЈјак.

1. 23он УеП- Кгај (пађе те((((сђ »оп №е- 
«ив) П>еПногђте[(Нсђ |иђг( ђигсђ Ме ©г(е Ои<;и!о 
ипђ Уегћа ибег ђеп ©егд 8Сереп ет биђ[(с(д Јиг 
б[(егшсђј(сђеп €ее[(ађ( ОокгоСа.

2. (Воп Аге§и8 (аи(( ет Зђогђтед т ђеп 6(атт 
СекПс, текђег [Гф ђе( ђсг ЈПпђе 81. ЕПа т ђгеј 
2(гте (ђеП(.

а. 2)ег ете (аи(( те[(Псђ пасђ Уиск(о, ипђ 
Јег[аН( ђ(ег еђсп(аПб т ђге( Зтсјде,тођоп ђег е(пе 
[иђгое[(П(ђ пасђ ХаЈавј-уеЈј, ђег т(((1еге погђтоеђк 
Ксђ пасђ ГЈћа (ооп ђа [иђп?е((Псђ иђег 2а!а81- таП 
т’б 2)а(та((п([сђе), ђег б[(Псђе иђег Вга^шкпЈјал 
(ооп то ет биђ[(е(д [иђПеђ пасђ Сћа, те((Псђ т’3 
2)а(та(пи[сђе (нђг() ипђ Јегего пасђ ОћоП, ап ђје 
ЗсогђдгенЈе ђеб СекПс-®(аттсб, (аи((. 2)(е[ег (еђ*  
(сге ЗВед (иђг( ђаип иђег ете §бђе пбгђПсђ т ђеи 
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©(аппп Спсе, п>о ег ђа!ђ т е(пеп »оп СЈгаћ ибег 
Ро(1а8(1ге!о (оттепђеп, т’8 2)а(таНт'(фе 1аи(еп« 
ђеп 2бе((»ед типђеГ. 2Јоп ОђоЗ (пђг( аиф ет 
§ијј(1е(д (пђ!»е(Шф паф ОаЈтаПеп.

ћ. 2)ег пиШеге ?(гт ђеб ђет 81. ЕНа (гф (ђеп 
(епђен 23едеЗ (аи(( иђег О1Не (®(атт ВеНсе) , 
Оузјпе, СгиШпа, Сгао, СеПпе, Вођга^ога, 
Ргобешпо, Тегтпе ипђ Коуте ђ13 К,о.1>11м1о (аКе 
ђ(е(е (т ®(атте Сисе) ап ђеп веЗ ЗЗегдеЗ 
Еизас. ЗЗои ђјејет ппШегеп ?(гте (пђп »оп Оп1е ет 
23е(П»ед пђег егпе бјбђе ап ђеп егпеп 8(. ЕНа-Зкт 
паф Јегего, т д(ејфег деодгарђффеп ЗЗгепе (42° 
— 30 1 — 2011 пбгђПфег) тп О1(1е. ПШегђаШ 
Оу81пе ппгђ ђег Јтоепе 81. ЕНа-Шгт »оп еЈпет 
Оиепведе ђигф(фпШеп, ђег, (еп(геф( аи(фт, ђаЗ 
те(Шфе Ро(1а8(1ге1о тН ђет бјШфеп Уоппс (Сеуо) 
»егђтђек ЗЗоп Сгаћ ипђ Ооћга^ога (аи(сп ®пђ*  
1ве((п>еде аиб, ђ(е (1ф ђе( Еироуас »егеипдеп, ипђ 
пђег СпШшпо (п’3 2)а(таппффе тппђеп. 93ет> 
(о(деп ппг ђ(е(еп ппШегеп 81. ЕНа-?(гт тепег. 
ЗЗог Егозетпо (геип( (1ф »оп (ђт 91огђ1ве(пвед 
паф Тгезпјеуо, ат ^нђе ђеб ®пђо((ађђапдеб ђег 
фбђепгефе јпоффеп ђеп ЗЗегдеп Тетоуо ипђ 1пбас. 
Тгевпјеуо ј(( б(Шф тп КођНШо, 1ве(Шф тп Сга- 
11оуо ђигф ЗВеде вегђипђеп; аиф (иђгепвоп Тгев- 
пјеуо Ј1ве( З’ф|1е|'де ђигф етеп дгођеп 5феП ђеЗ 
®1атте5 (иђ(пђте(Шф паф ОаПпаНеп.

с. 2)ег б(Шфе 21гт ђеђ ђеј 81. ЕНа (1ф Шеп 
(епђеп ЗВедеб (пђг( т пбгђПфег 9Кф(ипд пђег 
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Нсзпа (Вс1Јсе),УоЈп1С (Сеуо), Огапк1о, Се- 
гоуо, Во^еПс ипђ 8(иђ1са ( аПе ђје(е (т ©(аште 
Ре81УС1) јпм(феп ђеп ЗЗегдеп ЕеХегио (п>е((1(ф) 
ипђ РЈдпшЈеа (б((Пф) паф Егсе^оута, ђапп, 
ђје МаКса, пађе Беј јђгет 6(п((и((е т Г>еп §еИеп 
Кађао, иђег(фге(1епђ, т погђгое((Пфет ?аи(е паф 
Х1к81С. 23е(гаф(еп пнг &1е[еп 51гт депаиег. 53еј 
Незпа (гепп! (сф »оп фт б(((јф ет Зтејд, ипђ 
1аи((, Ма1о81Г1Ло (ВеНсе) геф(б !а((епђ, погђб(к 
Пф иђег ете §ође паф Мак1еп (Сесо ), тоо (ђп 
ет — еБеп(аП§ »от ђгШеп 81. ЕПа-?1гте (иђбјИјф 
иђег Уе1е8(оуо (аи(епђег — ^ирј1е(д ђигфјфпеЈМ, 
тое!ф (еђЈегег ђапп о(((иђб((Пф т ђеп ®1атт Ко- 
тапј (аи((, ђеп пбгђПфеп ЗЗодеп ђеб 8Пп1са-8(и< 
реб, 1ое((Пф ипђ б((Пф »опбсИап, а(б ®еђпеђигф< 
(фпеФеС, (сф ђапп погђб(С(јф паф а!6апе(с(ф 8риг 
тоепђе(, »оп 8риг ап погђтое(СПф ат ПпГеп ХеСа- 
П(ег (ог((аи(С, ђес СгаПас, ат ®п(1и((е ђег Х1а- 
Ста т ђ(е 7еСа, ђје Цакј-Моа! (епде ЗЗгисГе) 
ипђ погђ1»е(СПф ђаооп, ђес епсет ЈтоеИеп @т(1и((е 
т ђ(е ХеСа, ђ(е НосЈјјп - Мо8( (ХигГепрпе((ег< 
ЗЗгисГе) »егап1ађ(, ђапп,ђје ХеСа иђег(фгеИепђ, &е1 
ЕгиСак (Ве1ора\'Пс) т ђеп Вевпа-Зтесд ђеЗ ђгИ< 
(еп 8(. Е1(а-?(гте6 типђе(, тое!феп ег ђес Мак1еп 
ђигф(фт(Сеп, ипђ ђег ђигф МЈо^озС (2а§агас), 
ђес Сегкс (Ве1орауПс) ђ(е 8ии1са иђег(еђепђ, 
иђег С1а\чса ипђ Огеа1ик еђеп(а((§ паф ЕгиСак 
ђ(пађ(а((С. ЗЗесђе »егет(д(е 23еде 1аи(еп ат геф(еп 
Хе1а-и(ег иђег ТгогПо ипђ ОгепозКса ђе( Водс- 
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11 с ш &еп ђпНеп 81. ЕНа-фапрШгт еш. $еђгеп инг 
аиЈ Ме(еп ЈигисЕ. 53е1 81и1иса 1аи(1 тоје&ег е!п 3»е1д 
б(Шфађ, ћег ибег Роуја (®>1атт Резсусј) ипв Ви- 
орупјк (Ве1орауИс ) аиј ђет ©иђркНеаи&егЗЗегде 
Каћао ипђ 8Пјеуас ђ1п(иђН, Ме И>е(Шфе ®р(ђе 
ђег ЗЈађЈа Рјреп, б(Шф »отФегде Ео1ј.еухса ђша(>, 
ш пбгђИфег ЗИфШпд ђигф(фпеН>е1, ибее 8ге*е18-  
ка§ога ( ®1атт В.осс1) пбгМЈф ап 4>1е Могаса, 
паф Јавепоуо, 1аи(1, ип& ј(ф ђ(ег ш Јтое: 21ппе 1ђеШ, 
ђегеп ејпег ЈтоИфеп Јавепоуо ипв Ваге и&ег Ме 
Могаса ипђ пбгђИф и&ег ђеп 53егд Јаг-ог паф 
&обт(ф Јехего (иђгђ ђег апђеге потое[Шф ат 
геф(еп Могаса-Ц(ег (оНШи(1, &е1 Озгесј ешеп 
©|1аиб1аи(ег&еЗ ТЈВИ - ЗЗегдев ђшап*  ипђ П>1е1>ег 
Ве1 Тегшшсе ап Не Могаса ђ1пађ(иђН, ђапп (еП>е 
ђигфСфпеШе!, ат ИШеп Могаса - П[ег Ме ©Пе 
81агсе ипђ ВаЈс ђегиђН, ипђ а&егта(б ибег &(е 
Могаса ђигф ЕеуЈаЈа ип& беоса еше пејтде .§ође 
ђшиђег паф ђегседоопијф Огокпјак (иђп. ЗЈот 
ђпНеп 31гте ђеб 81. ЕПа-ЗВедеЗ 1(1 пиг поф беци*  
[идеп, 1>а(ј ег (сф беј ЕекесаиЛ) (ВеПсе) (раНе!, 
ипђ (иЗ ОгапШош Ј1»еОЈгтеп ћепЗЗегд КорНшк (п 
®е(1аН ешеб (рђагцфеп ЗтоеЈесЕев ит1аи(Г. б1т п>е(^ 
Пфеп 1>1е[ег 31ппе Иед! УоШјс, ооп п>о ђег (фоп 
апде[иђПе 23е(1и>ед иђег Ове^оупса паф ЕоЈав- 
<1ге1о ђш[иђП.

2)1еђ тоаге ђеИаирд ђаб ооп Хе^из пбгђИф 
аиб1аи(епђе — ђје дап$е 9?ађ(а КаЈипвка &игф# 
ђгеиЈеиђе — 81. Е11а-2Вед(ђ(1ет. ®1е Жгфе 8п



ЕПа, ди! 6е(е[Нд(, гоаге [опи( еш пНсђНдег (1га(еди 
[сђег фипН, гоеП тап 6ог( 6а8 дапЈе — аиб беш 
ЗЈогбеп Сегпа^ога’6 пасђ Кедиз (иђгепђе — 2бед*  
пеф (п ешег ?јаи|1 ђаИ, ипђ ђе: ешег 23оггис(ипд 
паф Себпје ђ1е а(1еп(а(и иђег Ј\Је§и8 орепгепбе 
Шшее јђге ПпГе — ђђег бје пнсђНд(1е — §(ап(е 
бигсђ ејпе Неше ЛиђђепабНјеИипд јп 8(. ЕНабесЈеп 
16пп(е.

2)ег »оп УсН- кгај пасђ б(1 еггегф([сђ 
Оођго1а ипђ ђег »оп Ке^иа пасђ 81. ЕНа 
(иђгепђе 23ед [(пб 6(е ЈП)е( 91ог6а61аи[ег 
беб С е I ј п ј е - © (1 ш е д е 3.

23е(гасђ(еп пнг (отк беп СеПпјс - 2бе[(гоед, 
ипб [еђеп пнг, »е(сђе §ир|1е!де ооп 6(е[ет погбПсђ 
а6(аи[еп.

3. ИпГОеН 6[Шсђ воп СеКпје (гепп( (!сђ еш 
Згое(д »от <§аир(гоеде, ш 6(е ЗЈаМа Неска, пасђ 
ђет ©г(сђеп ТеМјагј, (аи[еп6, гоепбеС јсф бапп 
погбојШсђ, 1ђеГ(1 (хсђ ап бег ©ие((е 6е$ Со1ас - 
§1и([еб (ап бег ®геп$е бег 91ађ(еп Кеска ипб 
Еезапбка ) ш јгосг Зкте, шоооп бег гое[Шсђе погб*  
6[Ш(ђ ибег Котеп (Ееаапзка), беп 23егд К&§1- 
егзк1 о(Шсђ (а[[еп6, (апд(1 беб ПпГеп 8ктса-П[ег6 
иђес ВеаНапоујс ш беп аоп 31ог6п>е(1еп иђег Уе- 
1е§1оуо, Мак1еп ипб НаШЈоујс (оттепбеп Зп)е(д 
беб бгШеп 8с. ЕНа-2(гтеЗ е(птип6е(; 6(е ^ог([еђипд 
6је[е6 23едеб ([1, ГОО бег ЕПа-2(и6(аи(ег о[Шсђ ооп 
8Шап гојебег ап’б ПпЕе 8Ип1са-Ц[ег (гШ, ипб 
деђ( (апд|1 б1е[еб П[егб ш [и66[Шсђег 9Нсђ(ипд иђег 
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ВашПс ипђ Огаћоу1са (®(ашт Котап'|) паф 
8(апјеујс (АК)апЈеп), то ег Цф т(( ђет јГОеНеп 
‘Лгте ђеб »от СеИпје- 2бе[(п)еде а&де(аијепеп З^еи 
деЗ (31г. 3) оеге(п(, ђег (нЗ Огаае (п погђбјШфег, 
иђег Кгизе (нб Веп (АЊатеп) (п [иђбјШфегЗИф*  
(ипд 1апд(1 беб ПпГеп Со1ас-Ц(егЗ [огШе[, ипђ 
Јпл[феп Веп ипб 8(апјеу(с т погђб|Шфег (К1ф< 
(ипд ђ(е 81(пјса ђигф[фпе1ђе(. 2>(е »егеетд^еп Јбеде 
1аи(еп ооп 8(апјеу|с иђег Попса т погђб[Шфег 
9Ј1ф(ипд дедеп ђаб геф(е Могаса-Ц(ег, ап ђје 
Могаса-ЗЗгисГе Уеп1гоу-гао8( (т АЊатеп, погђ*  
П>е|'Шф »оп Роб^опса), ђапп 1апд(1 ђеб геф(еп Мо- 
гаса-Ијегб (нб ибег И1аПса (АШатеп) ипђ 
1апд[( ђеб геф(еп Хе(а-Ц[егв погђ(»е[Шф (нЗ НоКа, 
дедепиђег »оп 8рии.

4. 93от Сеипје - 2беГ(теде (геип( Пф [егпег 
пбгђПф »от ЗЗегде ОоЈјегзлјак (ап ђег ©гепде 
ЈПм(феп ђеп ЗЈађЈеп Ка(ипзка ипђ Кеска) е(п 
Зтејд, ђег ибег Вокосо ипђ Б^Ис (Неска) !апд[( 
ђеб ЗЗегдеб Вокого т о[(погђб|Шфег 9Пф(ипд 1п 
ђге 91а(на Бевапбка, (п ђаб 5фа( ђег [Јбјса ђјп« 
ађ[аП(, ипђ, ат <3иђа(фапде ђеЗ ЗЗегдсб СгаПас 
ођег ђет НпГеп [/тјса - П[ег [ог((аи[епђ, иђег ђеп 
©г( ПгаПас ђтаи$[иђг(. Зч СгаЗас оегет1д( ег рф

5. тК етет ђгШеп 3>»е1де ђе§ Се(Шје-5бе[(*  
Иоедеб, ђег б[(Пф »оп Нека иђег ђеп 53егд Кегпес- 
ка — Катписа 11огђб|'Шф (п ђје 91ађ(а Еезапвка 
ап ђгс 1л8Јса ђтађ[а(И, ипђ, ђ(е ЕШ-иса иђегГфге!# 
(епђ, ш СгаПас еш(аи[(. ‘КЈе »еге1п1д(еп2беде [иђгеп 
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тоеђег погђојКјф цђег ђеп Со1 ас -§(11(5 паф 
Кгизе.

®1е(ј [1пђ ђје ђге( 96огђаи61 аи[ег ђеб 
Се1Јпје-2беј11»едеб. —

Зе§1 гсаге пиг поф ђеб ЗВедеб ђигф ђаб Мо~ 
гаса-3фа(, гоеК ег ш ђеп Се1п)је-2Веј1и>ед епи 
[а(И, §и епоађпеп. (§г (о6’( (1ф погђПф ђе( Ваге, 
аш ПпЕеп Могаса-Ц[ег, »оп вет »оп Јавеиоуо 
паф ђоЗш[ф Јеаего [иђгепђеп Збеде аб; ђапп 
(аи[( ег (т Могаса~5фа(е [иђ6[(Кф иђег Кајсеунга 
(Могаска), Месигес), Е1р1је (аш би11е ешеЗ 
[иђп>е[1Пфеп ®еђ(гд6аи61аи[ег6 Х>ег ђшаг([феп 2((ве) 
ипђ кеб.ије (ђ(е[е ђгег ©г(е (п ђег 91ађ1а Могаска, 
®(атт Воусч) ап’3 геф(е Могаса - К[ег паф 
Кјсагн (Рјреп) ђегип(ег, ипђ, (апд[( ђеб геф(еп 
Могаса - П(егб ш ћег 91ађ(а Р1рег1 ђ(е1ђепђ, иђег 
ЈеЈшт, Ре1гол’гс, Мегке (а((е ђге( ат ®(п[1и([е 
Нетег @еп>а[[ег (п Ме Могаса), Сегпсј, 8(епа 
ипђ Во<гап1 ђегађ, П>0 ег ЈП>([феп (еђ(егет Ег(е 
ипђ ђег ЗЈшпе БикЈа ап’е> ПпЕе Могаса-К[егпаф 
АШапјеп (п((, ипђ ш [иђПфег 96(ф(ипд паф РоЈ- 
^опса (ап ђег НПпнса) ђт(би[(. 2)(е ЗЗегђтђипд 
Рое(<*опса ’б т(( ђет геф(еп Могаса-Пјег ([( ђигф 
ђ(е Могаса-ЗЗгпсГе Уетгоу ~ тоз! погђП>е[(Нф 
ооп Ро(1^ог1са ђегде[(е(1(.

2?ои ђ(е(епг Могаса - ШЗеде (аи[еп ооп Шсат 
;п>е( Збеде пђег ђ(е Могаса 6[(((ф ађ.

1. ®ег погђПфе [пђг( ђаб геф(е Мат-Кека- 
Шег ( Киска) ђтаи[, ипђ пђег ђеп ЗЗегд КјОУС!

4
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(п погђб[(Нфег ЗПфЈипд вигф ејпе Нете ©(геФе А1- 
БагпепЗ паф ЗЗобшеп.

2. 2)ег [ДђИфе гЊег Вга(опо8Јс, ђапп, ђеп 
§Вегд Кош јп ешет ЗЗодеп (иђПф ит(аи[епђ ибег 
Ковог ипђ (ЈћП ђКиска) паф А1Бап1еп, ђог( ђаб 
и[ег ђеб Ј?е([е1б ђегиђгепђ, (п ђе([еп 2ле[еп ђег аП 
бапе(([фе Шкаоас - ®ес [(еђ(. —

9М[( ђеп депаппЈеп ©г(еп, ђге, аиђег Ме^из, 
СеНпје, Века, Сеуо, 8иге, Уе1ев(оуо е1с. 
пиг, »еП ре ђ(е 9Пф(ипд ип(егег2бсде 6еЈСЈфпе(еп, 
еггоађп( тоигђеп, (тђ> (п Сегпа§ога (еше гоеНегеп 
©г(с »оп 93еђеи(ипд. 2>т дапЈеп бапђе [шђе( тап 
ђегеп 240. Ппђ ђјеђ Нсше ^аијегдгирреп, »оп 
теђгегеп $ат(Иеп, ђеп паф((еп ЗЗеггоаиђЈеп дкјфег 
®(атте ђегоођп*,  ђсе јк[аттеп етеп детет[атеп 
фаибђаИ [иђгеп, ипђ (јфВгаШуо «) пеппеп. ЗИсф 
ат §иђе ђег §е![еп [о ђ(ф( ап етапђег дебаи!, 
ђађ пиг [фта1е ^иђђејде ђаЈПи[феп ђигф[иђгеп, 
Гшђ (и аф( Мб пеип 8и(ј ђоф, диађгаН[ф аиб ®(еш 
аи[де[иђг( ипђ ђигф еш ®(гођ» ођег ЗЗаитппђепђаф, 
ђеј ђеп ЗЈејфеп аиф 1»ођ( тИ 3(еде(п деђеФ(. Зп 
ђсп ©(ешшапђеп тосгђеп ђ(е ипђ ђа ©е([пипдеп 
де1а([еп, ђзе а(б ?и[(1бфег ипђ 9?аифаиб1а([ег ји« 
д(е1ф ђјепеп; (1е (шђ ђигф етеп ђођегпеп ©фибег 
воп тпеп јц [фПеђеп. 5аЦ аКе фби[ег (шђ тН 
®фјсђ(фаг(еп »ег[еђеп. 21иф дф( еб (ђиппађпИфе 
®аи(сп, Ки1а депапп(, тН ешст ©ђегђосЕе, ђе*  

*) бЗгиђегкђаП.
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геп @гђде(фс(з а(б 2Међ(1аП ђеппђ! Пнгђ; (1е (гпђ 
еђеп(а(ЈЗ тк <бфЈе(ј(фаг1еп »ег(еђеп, ипђ пие аЛе 
^икеп ;и ђаиегпђег ВегЈђеЈђјдипд (оПђ ипђ дееЈд*  
пеЈ депид. —

ЗЗаЗ ђ(е ЗЈЗеде апђеЈапд!, гоигђе шап (п Сег- 
па^ога »егдеђепб паф Ј?ип|1ђађпеп (ифеп; тап 
(ЈеПе (1ф ђагипЈег ђ!ор $п(ј(Јар(еп а!5 2Ведп>еЈ(ег »ог, 
ђ[е поф 6а;и (еђг ипђб(Пф иђег ®1осЈ ипђ ©Јепг 
ђа(бђгефегј(ф ђађ(п(иђгеп; (е(геп (гпђеЈ тап багап 
®ригеп теп(фПфег §апђ.

Зт дап;еп 2апЂе (геђЈ тап аиф ђедгегффег 
2Вег(е (епге ЗВадеп; ђ(е 'Вогпеђтсгеп ђ(1едеп ђапп 
ипђ тоапп егпе бцјфапђје ;и ф(егђ ођег 1П?аи1е(е1 
;и тафеп. —

§. 10.

ЖНИапГфе Фт-ашМгафЈипд.
СегпапЈога ј(1, иие (фоп епоађпЈ, аПепфаЈђеп 

иоп бе1бта((еп итЈђигт!. 9?иг ете Нејпе ©ггеНе 
Гт ®иђо(Јеп ђедгеп;Ј ђег $јт-8(и(ј ђеп (иђб(ЈПфеп 
§и(Г ђеб — рагаПеЈ тН ђег Могаса дедеп аЈђапе*  
(1(ф РосЈ^опса ађ(аПепђеп — Кот;п>еЈдеЗ, то 
теђег ©П(фа(Јеп поф ЗеЈђег ипђ ЗВеЈђеп (гпђ, (о 
ђађ тап (идПФ ђеп Ј?атт ђеб ®е&ггдвдгиегдеЗ (еЈђ(1 
а!б ;п>еЈ(е ипђ гееИе ®геп;ПпГе дедеп ђ(е(еп 2фе»( 
А1ћатеп’б ђеЈгафЈеп ђапп. 2)1'е (иђб(Шфеп ЗфаЈ*  
тппђипдеп Сета^ога’^ 1'п’б ЗЈ(ђапе(Г(фе, поп Рог1- 
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»опса ап НЗ Хаћ1јак ђегип1ег, шегђеп ђигф ћ{е 
диег »огђе1(1п(епђе Могаса де[ф1о[[еп.

Фагаиб егјиђ! тап 1е1ф(, ћађ еб пиг гоешде 
фипНе деђеп ?апп, гое(фе ешет ^сјпђе ћеп ®п(аП 
ипђ ђ(е ЗЗоггисЈипд ш Сегпа^ога де[(а((еп; аиф 
плгђ Зеђет еш1еиф(еп, ђађ ђје дс(аи(ег([(е ®(га(е*  
д1е ш ђеп 2ађргш(ђеп, ђ!е 91а(иг [о тоипђегђаг, (о 
дгођагНд ит ђ1е(еп фипН ђег бгђе дсЈодеп, 1е1ф( 
јн ®фапђеп тоегђеп 1опп(е — тоепп то(г аиф 
шф( ЈигисГђНФеп тооПеп аи( јепе Хаде, тоо фип« 
ђегКаи(епђе »оп ЗЉГеп ђаб (апа(1[фе @еђ!гп 
ап ђеп ЗЗоПтоегЕсп ђеб (фтоагЈеп фоф!апђеб ео 
(о(д(о8 »ег[₽пђ(еп, тоепп то(г еб аиф шф( 2Вип» 
ђег пеппеп ТОоПеп, ђађ ђ!е ЈигГеп ђеппоф ји то!е*  
ђегђоНеп Жа1еп ђф Сечпје ђогђгапдеп, [о јшђеп 
тоК ја ш ђег пеие[(еп ЗеК ешеп [фГадепђеп ЗЗетоеФ 
ип[егсг ЗЗеђаиђПшд. 2(18 пет11ф ђГе 8гапЈо(еп 1)а1- 
таНеп, патепШф Са((аго, ип(ег Магтоп(’8 ©ђег> 
Готтапђо ђе[еђ( ђаКеп, дејсе! е8 ђГе[ет, аиф иђег 
Сегпа^ога аи[ И((1де ођег детоа(([ате 2Ве1[е ђеп 
фигриг ђе8 2Вс((егођегег8 [ф(адеп $и гооПеп.

ЖК ђсг 21(1 тоагђ паЈигИф ђедоппеп. ЗДап 
таф(е ђсп бегподогегп ђеп 93ог[ф(ад, јђпеп иш 
сп(дс1ђИф ®(гађеп ђигф ђа8 <§оф(апђ јц ђаиеп 
и. (. (V. 2(ђег ђје ®ођие ђег @1р(с( егђИеНеп ђш*  
(ег ђег дгојјтнфјдеп фиПе ђа8 Гађегпе Ипдеђеиег, 
ипђ [Нтт(еп шф( ђеи

Магтоп(, 1т@е(иђ(е, дгојјеге @едпегђеЈтоиш 
деп јц ђађеп, ђе[(апђ аи( [ешет @п([ф1и[[е. @1пе 
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фериШхоп »оп ђгеј еђ(еп фосђГапђегп, ђагип1ег ђсс 
посђ (еђепђе Ођејт ђе$ дедепшаггјдеп У1ае11ка’б, 
тоигђеп јк Магтопх. паф Саиаго де!ађеп, ит иђег 
ђ[е(е 21пде[едепђе[Х §и ђегафеп.

2ле ®е(апђ1[сђа[( егјсђјеп, ипђ аи$ег!е ђбЦјф: 
„ <5 з 11'1 ипб Iе 1 пе дехлпде 6ђге, ђеп §е 
ђеп ипђ битфегг(фегдеђогпеп9?аро1еоп 
јП)х[сђеп ии[егеп ЗЗесдеп §и [еђеп; ађег ег 
тоде а!$ ® а[1 Готшеп, ипђ [ехпе хоехђеп*)  
ф!апе хп СаИаго 1а[(еп." 2)[е[е 1е&ђе $и*  
ђегипд ђгасђЈе ђеп 50?аг[сђаП ђегтајјеп 1п 23и1ђ, 
ђађ ег ђеп ®сђп>иг 1ђа(: „®о (оН Сегпа^ога 
(огХап пхф! теђг [сђтагјеб, (опђегп го*  
1ђеб ® е ђхгде ђехђеп!" 2)хе [1о[Јеп, тифхдеп 
®бђпе ђег ^бђе егппђегкп 1аИ: „2)г I пд е 2)и 
пиг шН 2)е1пеп 2)аи(епђеп е(п! ®хп Нер 
пег фаи(е ип(егег §е(ђеп п> 1’гђ 2)хсђ хп 
ђеп®пдра((еп [сђоп (о (апде зи ипХегђаИ 
Хеп п>х((еп, ђхб го(г 2)Iг 1п СаИаго ШЈи*  
пШопипђ ЦЈгохмап! ађдепоттеп, ипђ 
ђеп и с! т е д а ђд е [сђ пИ I е п ђађеп; ђапп,

*) 2Лап нчгђ по(ђ Ве[ ш(сђ[еђепеп ®е1едепђексп ђ(е ЗаЛеп, 
бејопНегб Збејјј ипђ ®фп>асј, аи(1ге(еп [еђеп.

гоепп 2)и ЈгоЦсђеп Јтоех сегподоп(сђеп 
Зеиегп егђагтИсђ |1еђ[1, ђаппђепГеап 
ип(еге ЗЗогСе! 2)ппд[1 2)и ађег 1гођ а(*  
1ет ЗбегтиСђеп (ехпђИсђ аи( ии(егеп ђеп 
Иде п ЗЗођеп, ђапп (о[ 1(1 2)и тИђеп2)е[*  
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пеп »егђипдегпђ ап ђеп [сђгоагЈСп 9т[[еп 
п а д е п! "

Магтоги Пе(ј еше ЗШђеПипд ет(аПеп. ®а 
(1е ађег ђјс ип1»ед(атеп Зе1[еп пиг етјет ипђ тсђс 
(т ®тпе Гђгег 9Ј?апб»егб ра[((геп !опп1е, тоигђе 
(1е ођпе гиеПеге @г[о!де дапЈПсђ аи(депеђеп.

бте депаиеге ®п(иђ1 (п 4>1е(е 93егђаШи([е ђе*  
И)од &еп 9Иаг(сђаП, ђ1е[е Зђее аи(јидеђеп. ®е(п 
б!исђ (сђтд ег[о1д!о§ ап ђ!е (сђшагдеп 9?ге(епдјр(е[ 
— ђIег :(! ђаб тоагпепђе (§сђо (иг !ип(Нде 

ођег е г !!
®еђеп пнг епђПф, тоећђе фипНе етеп 6т(аП 

»оп ®е 11е ђег &иг!еп тбдКсђ шасђеп, (о (т*  
ђеп мИг ђегеп (сеђеп. Зт 28е«еп Тапп шап »оп 
Сгаћоуо, ћп Ј?огђ1»е[1еп »оп ХЈктс ппђ Вгоћјпак, 
ип Јсогђеп »оп Јсгего, т1 ©(1еп аи( ђет »оп 
Ве1оро1је ит ђеп Кош (иђгепђеп &Веде, (егпег 
аи( ђеп ШЗедеп »оп 8риг ипђ Хаћ1јак аш [е1сђ1е*  
(1еп ипћ 1»ћ![ат(1еп т Сегпа§ога ет(а11еп ипђ 
»списЈеп.

®егађе ат ађпаћ[сђеп ЗДсееге 1еђп1 Сета^ога 
тћ етет 1»о1!епиђепадепђеп $е1(епдепнгге. ЗЗот 
ЗЗегде Тегпоуо јт ЗЈогђтејЈеп ђТ Јит ЗЗегде Б1у- 
ЈјћУегћ (т ®иђо[1еп, а!(о 1апд(1 ђег »оПеп &а1та*  
Нт(сђ«сегподоп(сђеп ®гепЈе (тђ ипГег ђеп (ип( ипћ 
ЈШапЈЈд §иђ(1е(деп, ђ(е т’б фосђтпђ ђтап(иђгеп, 
пиг [есђб јпш ®т(аПе ђаЈђгоедб дееЈдпећ ЗЗотТег- 
поуо ђт ап ђепЗбед »опСаПаго пасђ СеНпје јтђ 
ђгецеђп ипђеђеићпђе Зиђрејде, ђје, ђигсђдеђспђЗ 
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иђег 1ос!егеб ©[етдегбДе ђтаи[ 1аи[епђ, [а[1 [иг ађе 
2Ва[[епдаКипдеп тргасШађе[ [тђ, ипђ ђаН ап ђег 
®гепЈе [сђоп ђигсђ сегподоп[фе ©П[сђа[1еп [иђгеп. 
2>[е [ип[ пбгђИсђј^сп типђеп пасђ [игЈеш Каи[е т 
2Вођпђ[ађе аи[ ђеш пиШегеп Зкшеђеб 81. ЕПа-ЗВед*  
тоЈепб; ђсе »Јег [о[депђеп ебеп [о ш ђеп ГОејШсђеп 
81. ЕПа-2тт; ђсг »оп б[[егге[сђ[[сђ Во1>го1а аиб*  
1аи[епђе 8и[з[[е[д ађег ђеГ УеП-кгај ш ђеп Се- 
1тје-©[[п>ед; ђсе ЈП)е[ »оп СаНаго погђб[Шсђ ађ*  
деђепђеп [аПеп д1ејсђ ш ђеп Во1)го(а-22ед ет.

2)ег С еН п ј е-©|1гоед ј[1 »ог 51 [[еп 
ђге п>4сђНд[1е, »геИессђЈ п>т![ат[1е 91п*  
дп[[$Ип1е. (§6 тоигђе ђегест ип §. 9 ђје[еб 
бђариет ђагаи[ ђшдепие[еп.

®еђеп п>т оогаиб, ђа(з ђје 91иЗтипђипдеп ђег 
аиЗ Сегпа^ога пасђ 2)а1таНеп [иђгепђеп ШЈеде 
пме ибегђаирђ ђсе дапје ®гсп$е ипђ аИе ђа!таНпп 
[сђеп фа[еп ди1 ђе[еђ[ [шђ. 2)1е(ј пзаге аисђ ђпп*  
депђ апЈигаЈђеп, тоеИ ђсе бегподогег, ђеп ЗЗог*  
[ђеН [ђгег 2)е[еп(п>е шсђ[ деђбпд епоадепђ, ђе[оп*  
ђегЗ аиб ђет 23е(1еп ђег 91ађт КаШпзка аиб[а1*  
[еп, ђјс ®ее[1ађ(е Шзапо ипђ РегавСо ођег п>ођ[ 
даг Воћго1а пеђтеп, ипђ ђ[е [етђКсђе 5ктее јт 
ЗЈисЈеп ђеђгођеп ?бпп1еп.

Т ђетпп! ипђ [сђоп де[ад1, ђајз ш ђег 
91ађ(а Ка1ип§ка, ђигсђ 51гти(ђ »егап1а(з1, ђигсђ 
ђеп ђегисђНд1еп сегподоп[сђеп Жигђ тбдИсђ детасђГ, 
посђ јттег ђег 9?о(з[сђг»е1[ ђег’1игН[сђеп (Еаиђегђап*  
ђеп тк ®г[о(д [ете ЗВегђипд аи[[сђ[ад[. 93е[ [о 
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ђегоапђкп 11т(1апђеп, п>о ђје ®иф! паф 53еи1е (!ф 
рааг! пи! ЗЗакНапђбПеђе, ђ!е аиф ђеп ЗЗапђИеп 
ГОЈеђег ап ђ:е 9Ј1еп(фђек ђшђе(, ап ђ(е Зп1еге((еп 
јешег ЗЗгиђег, ђиг((е пиг еш ђ!аиеб ЗВипђег ип« 
(еге 31иб(аде биде (1га(еп.

21иб ђет СеНпје-®(апипе, ођпе Ме ЗЗегфеп 
ђјдипд »оп СеНпје ипђ ђеб ЗВедеб ђађш, гоеИ 
еше ^апђђоП §е!ђеп ђа$и депид!, $и ђееш(гаф(ћ 
деп, Гопп(е ђаб иптоек (иђИф деЈедепе Вгајс ипђ 
ђје ®ее((ађ( ВиЈуа, Са»(е1 ЕабЈиа ађег Јејф! 
аиб ђет Сеппса-!Јђа1е ђеђгођ! тоегђеп.

2)ес 2бед ђоп Сгаћоуо пасђ ђег ®ее(1ађ! Н1- 
вапо !апд(1 ђег КаСипвка - @гепЈе, ђапп »оп Ш- 
ааио иђег Оођго(а, ђеп бепПафипН СаПаго , 
(егпег иђег 8са§Пап, Риђ, 81тс, ђје ЛђареИе 
81аајеу1с. Вга1с, @а(1е(1 СотјПа ипђ гоеиег 
(иђо(1тобг1б, ап ђеп ОМј!-Уегћ апде1еђп(, гсаге 
а1б ешЈ1д тодКсђе ©регаНопб * ЗЗаПб !апд(1 ђег 
ооКеп ђа1таН(ф * сегподоп(феп @гепЈе $и пеппеп. 
2)1е(е 2пие (иђг! о(1 ђаг( 1апд(1 ђег @гепЈе ђ!п, 
ипђ 1(1 ап Тешет ђђгег фипПе ејпеп 23иф(еп(фиђ 
уоп сегподоп(сђет ЗЗођеп (егп; ђагит ђетегГеп 
тп д!е!ф ђјег, ђађ депатНе ©регаНопб *?3а(1ђ,  
1т ^аПе ђ!е фоф!апђег јђгеп ЗЗогфеП пиг јттег 
ађпеп (ипђ ђаб ЈС(д1 ђ(е 2)гођипд дедеп Маг- 
топ(), епНоеђег дап$Пф јигисГде1оог(еп ођег »1ећ 
(еШд ђигфђгофеп ипђ Јег(1исЈс!( гоегђеп ђиг(1е, еђе 
тап поф ји ешег ©ђегаНоп (фгеИек —
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$оп ВођгМа аиб ши(?1е иђег 2а1а81-ус1ј 6(1*  
Пф ш ђеп ®(ат1п Лео-иб ешде(аПеп, ш ђеп ®(атт 
СекПс паф ђет ©Не Уисјдо погђб(Н(ф иогдегисН, 
ђаб[е[ђе депоттеп, ппђ, тоеИ ђгег ђ(е ^еђепЈГОејде 
ђеб »е((Пфсп 8(. ЕНа- 51гте§ Ји[аттеп[Пе[Јеп, ди( 
ђе(е(5( ђМђеп ; бапп ег[( {бпп(е [иђб[(Нф дедеп 81. 
ЕПа орепг( гоегђеп. 9Ј?И ђет 23е(г$е »оп 8(. ЕПа, 
гоепп ПФ ђ(с Цедгафе феегебађЈђеИипд ђог( ди( 
(е((Ји(еђеп »ег[(еђ(, ([(, тоеН еЗ а11е 28еде аиЗ бет 
9?огђеп т (иф аи[п(тт(, ђГе ИпЈе §1ап!е ђеб »оп 
СаКаго орепгепђеп богрб »оШоттеп деђеЛ.

©[ејфјеШд ти(ј(е аиб ђег ©регаНопб * 53афЗ 
ооп гнег »егГфГеђепсп ЦкшНеп т’в ђође 2ап6 еш*  
де(аПеп тоегђеп.

1. ОЗоп Оић, ђаг( ап ђег @гспјс, ђеп Еотссп 
[иђНф ђегит, јп ћеп ®(атт СеНпје ипђ јп’б Се- 
Нпје - 5фа1 ђшађ, ђапп иђсг ЈЈтсл дедеп ђеп Се- 
(шје - О((тоед; Јидкјф ти(з(е (јоп Виђ ап беп 5Когђг 
п>е[[ађ(аПеп беб Еоусеп ешде(аПеп, ипђ Ше <§бђе 
ђеб Еоусеп 11оп ђеФеп ®еПеп аиб детоппеп тоег*  
ђеп, те[фе6 јшп 23еђи[е ђег геф(еп ?51апГег2)есЈипд 
ђег ат Се(јпје-©[(гоеде »оггисГепђеп §аир(таф( 
ипег1б(Шф 1[(.

2. ЗЗоп ђег Ј?Пфе 8(апјсу1с [иђс( [иђб((Пф 
»от ЗЗегде Ма8(оп еш Ш?ед еђеп(аПб т ђеп Се- 
Нпје-®(атт иђег (ип( фбђеп , те[фе јпш — пи( 
ђ[е[ет ЗВеде ђагаПе! 1аи(епђе — ЗЗегдгпђеп оегђт« 
ђеп, ђ(е Жгфе 8(. №ко1а ипђ ђеп ©г( Векш 
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гефт (а[[епћ, ш’б Се(тје-5фа( ђ(пађ, иппп((е(*  
баг паф СеПпје.

3. ЗЗсп Вгајс аиб 1аи[( ет 2бед погћ1ое[(Пф 
»О1П ЗЗегде §фо8(јк П)(е(>епп(|епСе11пје-®(ат1п, 
ипђ Бег 1Ј<г1п б[(Пф оогпбег, (апд[( ђеп геф(б ћ(еи 
ђепђеп ЗЗегдеп ХаћегЈе ипћ Воћегкпјак т ђеп 
Се(1пје - 33е[(1»ед, е(пе ђа(6е ®(ипће [пћб[(Пф »оп 
Себпје и11ђ ебеп [о гоеИ погћп>е[Н(ф »ош ЗЗегде 
Боћегбпјак. «§>(ег шп(ј(е еше ђа(6е ®(ипће ат 
СеИпје-23е[1гоеде »огдегпсЕС »егћеп, итћепфипН 
јц деготпеп, тоо ете ђа(6е ®(ипћ>е б[(Пф »оп Се- 
Нпје ћег — аиЗ бет ®(атте Котат ипћ ћег 9(а*  
ђ(а Еевапбка (оттепће, 6е( Тезпап »егет(д(е — 
Зи(ј[(ејд ш ћеп Се(тје-5Ве[(тоед типће(. бте 
®(ипће »оп ћег ©ресаПопб * 23а[т Пед( п>е[(Пф »оп 
(не[ет ЗЗеде ћег [фоп депаппге ©с( Ц§т. 11т т 
ћег ЗВоппстпд тф( деђтћеп ји [еђп, ти^(е пип, 
дГеЈфЈетд тК ћег дедеп Сеппје »оггисГепђеп 
(ђеПипд ипћ пиС фг т дШфег <§бђе 6(е(6епћ, ет 
ЈГОекее! 2)е(афетеп( аи[ ћега »оп Вга(с паф Ц§т 
— 1»е[(Пф »оп (еђ(егет — ђт[пђгеп6еп бијјјтјде 
»оггпсЕеп, ипћ Ц§т (п бет 3(идеп6(те пбеггитрет, 
тоапп ћаб дедеп СеПпје 6еогћег(е Вгајсег - (Јогрб 
»оги6егтаг[фш. 8еђ(еге 316(ђеЈ(ипд тпјј(е аиф ђје, 
ете ђате ®(ипће пбгћПфег аи[ стег фбђе б[(Пф 
»от ЗВеде де(едепе Жфе 8у. Ре(аг 6е[еђеп. Ж(( 
те[ег ЗЗоттипд, »огаибде[еђ(, те боттипЈсаНоп 
пи( ђег 8а[т 6(ет( ипћигфтофеп, ([( ћег ®(атт
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Секпје ипђ Секпје [е!ђ[1 »ош ©|1еп а&де(фпШеп. 
3)!е<ј гоигђе ђигсђ ђје [о(депђе

4. ЖоггисСипд егЈтесК. 2>!е[е ГбппЈе »оп 6а# 
[1еП СотШа аи§, ђеп Моп1е ВапсПега [иђб[Шсђ 
ђегит, погђб[Шсђ дедеп У1₽г§ де[сђеђеп, н>е!сђеб ап 
ђег ©иђдиеИе ђеЗ Огосоука-3(и|јеб Нед(.

ШШ ђет ЗЗеГфе »оп С(ег<>- таге ђег ЗВед, ђег 
аи$ ђет Сегтса- Хђа!е, ђје фбђе СХаШса ђегит, 
иђег ГЈссг" ђтаи[ бигф ђје 26е(1[р(ђе ђег ЗЈађЈа 
Кеска т ђеп СеПпје-©1атт [иђг(, ипђ [гиђег 
поф етен Зтејд пасђ бет ©г(е Нека, ат Секпје- 
5Ве[1теде, иђег Ка(и§јегау1се, С(8(оро]је ипђ 
2ас1г еп([епђе(, де[регг(, ђје боттишсаНоп тИ 
ђег »оп Вга1с аиб дедеп СеПпје деЈодепеп 2јше 
ђенмгН, ипб 1ђге [бгтИсђе МисЕепђеШтд, ђје рбШде 
31ђ[сђпе(ђипд ђег бјШсђеп ЗЈађЈеп »оп СеНпје »о» 
ђегеке(. 3«^ дапЈКсђен ©гјЈеШпд ђег[е!ђеп тијј(е 
оог ђег Вгатег - 2!ше ат Секпје - 2Ве[(теде еђп 
богрб еп([епђе! тоегђеп, ђаб, ђеп ЗЗегд Оођегвпјак 
ђегађ[аИепђ ипђ Ооћег8ко8е1о ипђ 8(ги§ап пеђ*  
тепђ, (1сђ т Кека, ат Сегпојеу1с-§(иђе, (еј1[еђ(е, 
те!феб дШсђЈеШд иђег КаШрЈегауЈсе, С18(оро1је 
ипђ Тјаси ооп О(ег& аиб де[феђеп тиђ(е. 2Хе[е 
2!пЈе ( Ка1и»јегау1се, С18(оро]је, 2ас1Г, Кека) 
1бпп(е ђапп т погђб[Шсђег ЗПсђШпд т ђје З^ађга 
Сезапбка ђтет иђег СгаЈас (јеп[екб ђег С18Ј- 
са) ђ(3 Кгизе (јеп(е!Ш ђеб Со1ас-8!и[[е5) еп!# 
[а!1е(, »оп !еђ(ет ©г(е иђег Огабе ђје Со!ас- 
©иеПе ђтаи[ ипђ иђег ТезНап ђје ЗЈегђЈпђипд 
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тН ђег Вгајссг - ?ш(е ат ЗВе(Н»еде, пађе ђе, Се- 
Нпје ђетпН ПЈСгђеп. ®ађнгф ф пип е(пе ЈШеИе 
бшсе ( Ка1и<гјегаУ1Се , С181оро1је, Хасп-, Века, 
ОгаЈас, Кгиве) деЈодеп, ђ(е а(б пиг((ате 91и= 
сЈепђесСипд ђег Вга1сег-8пие деПеп 1апп. 2ВН 
П)оКеп (1е „ Века - 21пје" пеппеп. ЗЗоп Нека аиб 
!апп е1п 2)е(афетеп( ђеогђсН тоегђеп, 1апд(( ђеб 
ИпГеп Сегпојеу1с-11(ег8 ђјпађ јп таг(ф(геп, Хаћ- 
кдздпа, оје Жгфе Кот, ђаг( ап ђег ^Ифтипђипд, : 
ипђ Ва(1о1П1гс1, геф(в »оп ђег(е!ђеп, §и пеђтеп, 
ипО (о ђеп Сегпојечпс ипђ ђаб ђогНде ®ееи(ег Ји 
(реггеп. 2)ађигф таге ђ(е 2Ва((ег = боттиппа*  
Ноп ђег 91ађ1еп Сегттска ипО Веска »егеИеИ, 
Пхе1феЗ Јит 93еђи(е стег »оИГоттепеи 9Гас(еп(1фег= 
ђеН ђег Нека-?ш(е ипђ Кека б (е1ђ(1 ег (огђегИф 1((. —

ЗппиНеп аИег ђ(е(ег (5т(аПе де(фађ Ме 23ог= 
гисЕипд ђег ^аир(таф) »оп СаПаго дедеп Ке&иа 
ат СеНпје - ©(Ноеде, тоађгепђ ете ЗШђеПипд 
ђеп Моп1е Кег81ас пбгђНф ђти&ег иђег Уегћа 
ипђ Биск1о дедсп УеПкгај $и пађегег Фесђипд ђег 
Нпђеп, Јит®фиђе ђег геф(еп ^(ап?е ађег ешЈТОеНеЗ 
богђб ооп Рић аиб, ђеп Еоусептое(Шф ђегит, 
иђес Хапеуфо, КорИо ипђ Вајсеујс дедеп КГе- 
§и8 »ог= ипђ пеђепап таг(фпН

®оШе ђје ЗВедпађте »оп 81. ЕПа ипђ ђ(е 
апђегеп 91сђепет(аПе т((Шпдеп, (о ђђеђђђ ђег 91и(!= 
§ид аи( ђ(е ©ђегаНопб «5Ва(18 ешегјеђеп 91ђ(ђе(1цпд 
»едеп деппдег <5п1(егпипд тбдКф, ГОепп аиф шф( 
Н5ађг(фетПф, ипђ ђег ^аиђЦтеЛ ђег 91еђепође= 



61

гаНопеп, ЗеНђеКипд ђег сегподоп(сђеп ®1ге((ћ:а((е, 
ј|'г — &еј (арјегег ©едепгоеђг ипђ (сђ1адепђет $исћ= 
Јиде — еггекђк

©јпђ а&ег аПе 9?е6епорегаНопеи ипђ Не Збед*  
пађше »оп 81. ЕПа де(ипдеп, ((( де(аПеп,
(о 1апп Ме фаир(таф( ођпе тоеКеге ®сђто(епд(е(1еп 
ш’б СеИпје ~5фа( ђшађјаПеп ипђ ђ(е 91е(1ђспЈ 
пеђтеп. ®ег 9(а(иг[ођп ((( ђег ди( апдетоапђ(еп 
51педбћш[( ип(ег(едеп. Сегпа^ога (чђ 42°, 25' 
33ге((е ((( п(сђ( теђг (гес------- ђосђ баб
([(’ б е ђ е п, то а б то п (о (е ђ г ђ е ј то е ((е (п! 
ЗВег Сегпа^ога егођег(е, ођпе ђаб ©е/ 
ђппеспегФепегаНоп (п ђ е п 8 к а <1 а г - ® е е 
јц (епђеп, ипђ ђеп депи((еп Хђигт ђет 
СеНпје јиг ђ I т т е 1 ђ о ђ е п ЦЗђгапиђе $и 
тасђеп, тиђ(етеђг а(б ђаб @1исЈ аи( 
(ејлег ® еПе ђађеп.

2)(е 2беде (п'§ [сђтоагје §осђ(апђ (иђгеп ђигсђ*  
деђепђб иђег (оКегеб ©(ешдегбПе, аи( ђет ђег ип< 
деиђ(е $иђ ђеб §пеђеп[(бгегб пиг (еКеп еше §е(; 
ђеп[(еПипд ег(аиђ(, тоепп ђег таје((аН[сђе бросђ1ап*  
ђег [Кп( ипђ (сђбп пче еш @еђап(е @о((еб »оп 
ђеп (фтоагЈеп ®1р(е1п ђегађ((игЈ(. 2Ке биђ[(е!де 
(шђ ипепђПсђ (сђта(, пиг ЗИапп (иг ЗЛапп Тапп 
ђ(е (БоггиђЕипд де[сђеђеп, ипђ тоепп ђег 23ед ђигсђ 
((еПс, [сђтошђс(пђе 91(ј[е 1аи[(, д(аиђ( тап, »ег(ар 
(еп Јт ©агде Ји тоапђе(п. 23(е (о(( пип ђег Ш?апп 
(еш ©етоеђг (ађеп, тоспп јђп ђхе @гђе тсђ( (гад(, 
то(е ђеп §ешђ ег[рађеп, ђег шеПеЈсђ! [сђоп ђеп Зтођ 
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аи( фп (ф!еиђеН, 1»епп ег (1е13 ђјпађ (сђеп шиђ 
аи( ђеп ђа1ђђгефег1(феп ЗВед, (ејпеп §и(ј пи! ®»*  
фсчђеН $и (еђеп ?!

©ђтоо1 иип ђ:е ЗЗепђеЈђЈдипд Сегпа°;ога’б ђеј 
(о ђетоапђЈег 3!егга1пђе[фа((епђе11 ет Ј?(пђсг(р1е1 де> 
папг.1 гоегђеп ђаг(, ођ1»о! ђје »опиЛепђеп тапп^ 
ђгеКеп 6о1оппеп »оп 1»еп1деп фоф1апђегп ођег ф» 
геп ЗВејђегп (1е18 дс!бђ|1 шегђеп Гбппсп, (о 1»аге 
ђоф, 1»епп шап 1»1е Ме ^ђга еппд е!п пеиеб 
фаиђ! аиб ђеш ’Литр(е (ГгесЕС, е(п епђИфеб ®п« 
ђг1пдеп ђег бо1оппеп шбдИф, гоепп пиг 2Веде §и 
ђигфђгефеп гоагеп. 2)еш 1(1 ађег тф1 (о. 2)ет 
фоф!апђег (1 пђ ЗВедепигЗЗедиетНфГеИ 
ђеб § г 1 е ђ е п б; ђеп @1пђг1пдИпд епи 
ђ(апд1 ег аиф »оп ђеп бегдеп, ипђ епн 
ге 1 (1I јђт ђ1е Јсеиеп, ђ 1 е ег ђеш ^гејеп 
ђ г Јпд 1.

2)1е 2Всде паф Сегпа^ога (Гпђ а!(о ђигфде*  
ђепђб ЗЗађпеп, ђје ш 2)гафеппе(1ег типђеп; фге 
§1ап!еп ђег 3!ођ. Зеђег ешЈеЈпе ЗЈГапп ђа! (1е1§ 
ејпеп ђе1ђ!деп ®едпег детоагИдеп. 2>а д 111 ђ (е 
егГегпђе $еф1огђпипд пјф1б, ђег(е!ђј1*  
(Гапђјде <бо!ђа1, ђег ђеде1(1ег1е ®о1*  
ђ а! 1» 1ђег(1 еђ 1 ђа.

Ппђ — 1»аге таппип е1пдеђгипдеп 
— 1»(е (сф егђаИеп? Ц5го»1ап1 ипђ 9Ии» 
пШоп, ђсе ђбф(1епб аи( ЗЈс а и I е (е I п ођег 
ф(егђеп аиб © (1 е г г е I ф ђегђе1де(фа((1 
1» е г ђ е п (б п п 1 е п, е г (о г ђ е г 1 е п е I п е 21 г т е е
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јцг 23 е ђ е с! и п д, ђ ј е, Б е» о г ре ђеп $ г о V Р 
апЈ ибегбгафЈ, јђи [атш( ђеп@[е1п ве» 
5 е ђ г I ђ а Н е. Зп та п ф е п ® е д е п ђ е п 1 [1 
тсНептоеИ (еН 2В а [ [ е г јн [1пђеп; Ме 
бегподогег т п г ђ е п [ 1 ф т о ђ I ђ п I е п, 
ђ ј е [ е б [пг [1е ђапђеЈпђе @ I е т е п I ђет 
^еспђе Ји пђегIа[[еп; ђег 2Ва[[егегђаН 
ег[огђег 1е пмеђег ејпе ђап{ђаИ[фе 21 иб*  
г п [1и п д.

®отИ Гоппеп пнг ејпег јт [фтаг;еи 
,§оф{апђе еспдеђгипдепеп 91гтее, гоепп 
[јепсфС гђг ®еп!рре ап ђеп [фгоацеп 
§еI[еп 1а[[еп гоШ, пиг ђђе 2и[1[фј[[е# 
гег §иг 2?ег[фа[[ипд ооп фгоојапс ипђ 
ГГО и п Ј1 ј о п етђ[еђ1еп. —
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§. 1.
X) ,е г к и п ( I-

бегподогег Гшб — посђ ћ[и((пе[епбе —11еђег« 
геђебеб бег Козоуо лег(1е((сђ1еп дЈпсНкђеп ©егМепо ; 
д[(о ®>иб(1авеп, еђебетииб пии пмеђег ЗНлег 
депатН, беб (1а»[(сђеп Ј?о1о[(еб ®и ђр(е( = 
[ег, дн>1(феп ђет (фтагјеп ип^ абпа(1[сђеп 9Ј?ееге, 
ђет ЗЗаКап ипб ђеп Ј?агра(ђеп ег((еђепб.

81и(јегОет (шбе( тап т Сегпа^ога ете бт« 
;ађ1 81псђ(1тде »ег(сђјебепег 91а([опеп, (ђепб (фоп 
ап(а[Г(д, (ђе(1б ете дип(Нде Жепбипд [ђгег ЗВег*  
ђатиђе ип(ег бет бткђе ђетдег ®а(((геипб[сђа(( 
ађтоагкпб. 2) [ е 91едеп((сђа (I бег ®еасђ(е*  
(еп ђа( пи( Се(пег 9Ј?асђ( 91и§[[ е(египд^ 
6ђаг(е1 д ето есђ(е 11. *)  —

*) ®сг У1а<1Аа ап(115сг(е(с аи( сјпе Ј>агаи( ђеЈпдПсђе бгаде: 
„Збагит [оШе (ф ев аиф? ЖЈеспе бегподогсг тД»ћеп, 
оот ЗЗакНапђе деСгеппС, ап^есттсђ десбеп, ииђ — @а= 
Де тодеп пиг (оттеп аи( Сеипје, је теђг ђеро Пебег."

§• 2.
<$’ р г а ф с-

®[е ([( б(е 11[г([сђе, »оп ©тјдеп [иђ (1а# 
»ј(сђе депапп(, ипб ђа( [(сђ т јђгег иггетђек 
егђаКеп.
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2)ег (Јегподогсг јрпф(, пче ђ(е егреп Шт 
|феп ®фгф(1еПег СипЈиПс, Уик , к. де(сђпе&еп, 
ип4> дедепгоагНд Шп|фе Зекипд (п 81дгаш, јо 
ине аИе егјфешепбеп ЗЗифег ђ!е[ег ®ргафе је§( пИе« 
ћег, 1>1с (егНјфеп ЗЗисђег ипР Зекипдеп абег (ек 
јеђег де(сђг(е(>еп тоегбеп. *)

*) ГоппСе 1еЈф( Зетапђ д(аиђеп, ђађ ј(гн[фсп ђет ЗПп= 
[феп ипб [одепаппЈеп @егђ([феп еш дстаИЈдег 11п(ег[ф(еђ 
[е(. ©еп 6Шеп п>(г ђ6(Пф[(, ђе(ђе ©ргафеп ји »егд1еј= 
феп, ипђ ег 1»1гћ рпбеп , ђајј (ге јгф - паф 91ђ[ф(ад 
бег а11[1ат[феп ШЗбгЈее (п бсе [егђ(|фе!г ©ђгафе — во(1= 
(опипеп дкЈсђсп.

©је[е$ ^>(пђегп(§ бее ®(е(фђе(( ђо([еп п>(г ђа1б 
деђођсп, ђа ђ(е[е Шегаг([фе 9(пде(едспђе(( ш ђеп ®((5ип= 
деп ђег де(еђг'(еп ®с(е(([фа(( $и ®е(дгађ е([г(д(1 ђегг(е’= 
ђеп ћтђ , ипђ [(ф ђ(е ОЛеђгђеИ ђсг ©Нтте ђегеШ [пе 
ђје 81и(ђе(шпд ђее а(([(а»([феп ЗВогЈег аиђде[ргофеп ђа(. 
91иф д(аиђеп 1гт, ђађ јеђег бгеипб ђег ®(1ђипд гшђ ђев 
§ог([фп((еб, ћ?е(фег КаНоп сг аисђ шнпес [е(, ђ(ег ђеп 
ђеГГсп ®г(о(д 1впп[сђеп ђпг((е, ћ>е(1 ђађигф ђе(ђе 8ј(ега= 
(исеп ји е(пег ји(аттеп (Псјјеп; т((ђ(п ђет паф $((= 
ђипд (сфјспђеп фиђПсит (>е(ђег ЖђеПе с(пе ђорђеКс Шп= 
дађ( ©фгг(([(е((сг, ђ(с[еп ађег тгеђег егп »ег1ћсђг(е® 8е[е= 
риоПсит ји @еђо(с (1сђ(, ппђ пиг [о ђ(е [1е(дспђе ®П= 
ђипд ђег сђсп [о (педеп[феп, а(б [а(оп(ађ(деп (Пг1[фсп 
©ђгасђе егге(ф( тегђеп (аип.

91оф ћ>аге еш 11п(ег[ф(сђ ;и ђеафЈеи , ђег ђес (»6= 
(еп ®фп((је(феп. ®(е 1а(ђоП[феп ЗПггег (6еп(га1ђипН 
ХадгеБ) петПф 6еђ(спеп (Гф ђег 1а(сш([феп, ђ(е ог(ђо= 
бохеп ЗПггег (®еп(га1ђииН ВгодгаФ) ђее с(гШ[феп 
беНсгп.

ћ>агс геФ( дп 1»пп[феп, аиф Зеисп, ђ(е ђег с(п= 
П[феп ЗеИегп ип(ипђ(д [шђ, (егђ1[ф=(Пгг[фе ®фг(((еп де= 
пЈеђђаг ји тафеп, ппђ итде(еђг(— ђоф а((ев деђ( [е(= 
иеп ®аид , ја ђсе[еп ®(еш ђев 81п(1о(јсб ђггг((е еше пђег= 
ћНсдепђс Лп^ађ! деђјсдепсс бфгЈПЈЈеКег ђог( ођег ђа ђа(ђ 
ђеђеп,

®6 д(ђ( еш (оађгеЗ ®еђтденф( ђег 8(ф((геипђе; јепе 
ђје ђа ђе(пгф(еп, 1ђге еђ(си ЗЈафТоттеп тоф(еи јгф 
ђсп ђофгђјдеи Жадеи ђигф ЗЗИђипд пђег!ађеп; ђа аћег 
ебеп ђ(е(ј 1ш(егђ(с(6(, [о ргођђезефеп пт ђсп 11г(ђе((б=
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§ 3.
3 а I) I.

Сегпа^ога ЈађН јф беПаирд 120.000 @јп*  
азођиег.

[ђепфсп ЈчеГеб 53еђтдепф(с« Ге(ие Зи(ип[(, г»е<( бепп 
ђоф бсе дпНде ЗеК »оп је4>ет Ш1еп[фепде6ап(еп епбКф 
ђеп ®сђти(5 ђес ©иттђеђ ађјпец!, ипђ — --------1»а«
ђ(е(6( 1>апи ?

Леспе 8с(ега(иг с(1 аиб етст [о(феп ©фђатте »ои 
(ВогипђеНсп, ЗЗобђеКеп ипђ ЈЈЗегбафКдипдсп [фпеИег сг= 
61пђ(, а[$ 6(е Шп[фе.

бб егдаб (1ф [одаг, ђађ тап деђ(с(еп[ф ат пеи ег= 
6(пђ(еп Шп[феп 8Иега(иг6аите [фп((е(п—П>о(((е. ®еЗ = 
ђа(6 тагб [фоп (гдсп61»о данЈ (п ипјегет ®(ппе бетегп, 
бађ 6(е бНегаЈие , б(е 8[пде(сдепђс!( 6>ег @е(еђг(еп , Геи 
пебтосд« »ое бав [Јогит бег ђо1Ш[феп обес ђо!це(Кфеп 
ЗЗеђбебеп деђбге; со 1ваге бепп, бађ тап т бет Шви 
(феп С беп ег(1еп Жапд 6е$ 9Ве((6гифе« »сгпађте.

8(1« абев ип(ег бШегдпабсдђег фегг ипђ ^бпсд де= 
»иђ(е, степ (вођКђиепбеп ©оппепђНсђ јп (пс дјдапНђфеп 
91е6е1та[[сп бег 83е»1аит6ипд јц 1вег(еп, бсе бппег, 1»аи= 
пд ипб [го[Нд ђ(пп>еђ(еп п6е» 61е (гс(е @Н»пе 6е« (гсие= 
(1еп, (пг 1ђп јит Хсбе бевеНеп 83оИе«, 6а Је»(1геи(еп Дсђ 
6(е дИНдеп 91е6с1п, ииб 6е» §еп ђађ [ет ји6е(п6св 83о(Е 
тсебег ап’в »а(е»((фе <§е»ј дебгпсђђ------- 811(6 1»ед8бе1(*
6»иф! —

9?иг бет бКпбеп ®едпе» Ш»1[фе» СИегаГиг б1е[е« 
8Вбг(феп: 8Вепп [о, ј. ®. сп бет јеп(([епеп 361п[сђ(ап6е 
е1п јебе« ®пг!1еп(ђптфеп [еЈне ејдепе 8с(сга(пг ђа((е, ипб, 
1»(е е« (е(сђ( де[феђсп {бпп(е, бигф Зађ»ђип6сг(е Ге(п 
2(Ф( аи« [етет ®о6еп [ф(пде, [о —пип бапп [ађе тап 
6о»( Ш1еп[феп аи[ гејфКфегеп Зпђеп!

®о абег (апп 6е» 21ф(сп(1еЈпег (е[еп, гоа« 6(е[е» ипб 
јепсг ©фгШ(1е((ег т ЗЗегКи [ад(, ипб бПебе [с(п »а(ег= 
1ап6([фе« ШЈеКфеп аиф ит Зађгђип6сг(е дигпф, ег егђа(( 
пф аи[ бег Обегђафе 6е« пеипјеђп(еп Зађ»ђип6с»(е« — 
бег сп([егп(с ®с1еђс(е ге[ф( аиф јђт »е((еи6 бсе^апб (п 
6а«Ф1ее» 6е» ЗсШ—Цпб шагит ?—8Ве(1 ђе, о6п>о! (је 
ПФ »сг[ф!ебеиагНд аиЗбепФсп, етапбег »сгђеђеп 6. ђ. аи[ 
беп $е!едгађђеп, ап ђеп пђег беп (аи[еп6јађпдеп Жп[(еп 



70

§• 4.

I п 11) е г I и п
2)[е фаиђ(а6[опђегипд ј[1 Ме 4п ®(атте (р1е- 

шепа); еш ђег!еј ®Штга ђедгеф [аттШсђе т ет 
ипђ ђет[е16еп — теф воп ђег 92а1иг а6де[сђГо[= 
[епеп — 8апђ[1псђе шођпепђе [ЈатШеп, ђ[е ш 1ап*  
дегее 2ш1е пиг гоетдег д[е!сђег ®(агат»а(ег 31аф*  
(оттеп, ипђ 61е[е ОепегаНопеп ђтђигсђ ш бапђ*  
рпсђе ап[а[([д [шђ. $1е ш 1иг?егег 8ш1е »епвапђ# 
1еп ^ЈатШеп баиеп тефепЗ [ђге фиНеп апешап*  
ђег, ипб ђПђеп еше — аи§ теђгегеп ^аибђаИ 
Јипдеп ђеНеђепђе — ®етеш[фа[1, ®гиђег[сђа[б 
(ћгаШУо); 6а ре, 1в(е де[ад1, ш ГигЈег бшје 
ВепоапМ [шђ, [о [иђгеп [1е дегобђпПсђ аИе дЈекђеп 
батШеп^ ЗЈатеп, ипђ ип1ег[сђејђеп [1сђ ђ!об ђигф 
2аи[*  ођег ЗЗешатеп. ®1е[е ®етеш[сђа[1еп (ђек 
1еп [кђ пНеђег ш ^атШеп; 1еђ1еге ђегесђпеп ђсе 
Зађ[ [ђгег ©Иеђег пасђ ђеп ^атррђјдеп, ипђ 
ђ!е(ђеп ђсег, пие јттег, гђгет ЗИПег[шпе соп*  
[едиепИ —

еЈпеЗ дапјеп ЖоПсв (еш ЗеНдесј! [ф!ад1, Гсспе §1егод1р-- 
рђепђапдеп!

®о — пие [о 1апп ип[сге о61де Иппађте <&русг6с( 
НеП>еп.

8а§1 бађсг бав @1ес6сп бег ЗПпег ипапдс(е1пбеС 1 
®је, 61с а(1е е(пе ©ргасђе ии( љетдеп ГМбпшсђипдеп, 
»оп ЗеИ ипђ ®сђ(<Ј(а(еп ђег6е(де(Т1ђП, (ђгесђеп, тбсђг 
1еп аиф дегпе ејпеп а([»егј1апбИфеп &е1едгађђеп 1ђгег 
деишп[атеп ®еђап(еп ешпдеп.
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Веска , .............. 5 25 1500 2300 13.000 2600
Јиевапзка .... 8 8 600 1100 6.800 1511
Ве1орауПс .... 4 53 1500 3000 16.800 2100
Рјреп..................... 3 10 8С0 1650 10.600 1630
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ЗиГлттеп . . . 39 240 10.900 20.000 120.000 1846
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§• 5-

Јппсгс ШгшаИипд.
Зеђе §атШе Бе1гафШ ђеп ^озробаг (<§аи&= 

оа(ег) а(б паф[(еб ©ђегђаир(, а(3 ЗЗеггоаНег а11ег 
ђаиЗПфеп 91пде(едепђе((еп; [о пне ш етег дапјеп 
®етеш[фа[( пнеђег ђег 81аге§1па (21е((е[(е веб ©г*  
1еЗ) ђаб 9Кф1егат1 ибег [аттШфе ^атШеп ђег 
®ете1п[фа[( [пђП; ђег б((е[(е ипђ Зпде[еђеп|1е 
ешеЗ ®(аттеб птђ д1ауаг (^аирШпд) депапп!, 
ипђ 1еке( ђје шппеге 3(пде(едепђе(1 ђео[е((>еп.

ЗЗег ђег Жађ! аПег Ме[ег фаирЈег пнгђ ђег 
9Ка(ј[(а6 ђег пШ 6г[ађгипд де(фгоапдег(еп Зађге 
апде(ед(.

ЗИеђгеге ®1атте, ђне ђигф пађеге ЗЗепиапђК 
[фа(1 ођег апђеге 2>п(еге[[еп јгф 6е(опђегб ап ешап# 
ђег де&ипђеп (пђ(еп, п>ађ(еп (!ф детет[фа(Шф аи$ 
ђеп »огпеђт[(еп §атШеп етеп кпјаи (8иг[1), ђег 
а!б ђбфНе Зи[1апЈ ђег тпегеп 81пде!едепђеШп дШ.

Зиг 6гЈсектд ђеб ®ететтоођ1еЗ »егђеп 8кир- 
вНие (23ег[атт1ипдеп) ђег "овропап, 81аге8ше, 
§1ауап ођег кпјаиц п>ођ( аиф а(1ег шбде[аттђ је 
паф 53е[фа([епђек ђег 31пде(едепђеН, абдеђаПеп.

ЗИап (!еђ! ш ђје[ег фегЈбтпШфћШ, ђа(ј аиГ 
ђег ®е[еИ[фа[1 *>ег  ®еаф(е(еп [фоп [гпђјеШд 
еГпе ИпШгогђпипд ђеб ®К(епб ип!ег 
ђа§ @етејпп>ођ( а(б аКе(п(деб §геК 
ђеКЗрппсјр ђ ег»ог[КфI; ђајј ре ГетебтедЗ 



ђк огђпипдо[сђеие, гође фогђе ј[(, а13 тое(сђе (и 
»ои '»1е1еп фиђКс([(еп еђеп (о ипгоађг а(б Кеђ(о5 
де(сђКђег( п>игђе. 2В(г егЕеппсп ђег 93егпип(( 8(гта 
ђапп, Оађ тап ђаб ЗЗесђаКтјј ЈпК(сђеп ЗпђМђиит 
ипО ®е[атт(ђеК $и рги(еп »ег[(еђ(, ипо 1оппеп 
иптбдКсђ иђефђеп, пне ћа$ ђосђ(аиђ([сђе ЗЗоК ђеп 
©сђтегрипћ [етеб ЗЗегђапђеЗ (е[( тпе ђаС, тђет 
ОаЗ ЗЗегђаКт^ Јпмјсђеп Зпђпнђиит ипђ ®е(атт(*  
ђеК (п [етег 2ИК(е Јиде[сђК([еп ипб апдера(ј( пКгђ, 
ођпе ђ(е аибтаг(§ ђе|'сђа[(јд(е ђНедсегипд [(е(б јп 
ђе(а(Кдеп, ипђ (ђг апђег[еКђ ђ(е — о(( еђсде — 
§апђ је1ђ|'( ип(ег ђеп (саиКсђеп, гоаппеп §ККсђ 
ђег @е[еђ((сђа(( ји (иђгеи.

,/Гне[еб ђа(пагсђаК[сђе ^еђеп егЈеид( ђје »оЦ*  
(оттеп[(е @е[аттсђигд[сђа[( ип (ег ђеп ^ег*  
гоапђЈеп, ипђ Гетег »оп Гђпеп (апп »ег(еђ( (оегђеп, 
ођпе ђа(ј а11е апђегеп а(бђа(ђ [ете 23ег(ђе(ђ(дипд 
иђегпеђтеп. 2Ле(ј ([( ђег ®гипђ ђег ®(и(гасђе 
ипђ ђег ЗапККеп(еђђеп, те(сђе ииг аиђдеаПе(е 8о(« 
дегипдеп ејпеб ђигсђаиЗ егђаКепђеп фппсјрб 
Цпђ. ®аЗ ЦпђеП, гое(сђеб ђ(е[е беђђеп пК( (1сђ 
ђппдеп, пИгђ д1ис(Ксђег 333е((е ђађигсђ аиђдедПсђеп, 
ђађ ђ(е[е(ђеп ђе( ђет бегподогег ђаЗ @е(иђ( ђег 
ђег(бпКсђеп ЗВигђе (га(Кдеп ипђ (ђп (еђгеп, [едКсђеп 
®КеК тК [етеп ^апђђ(еи(еп а(3 ет дгођеб Ип*  
д(иК ји ђе(гасђ(еп. Зт ^еиес (етеб Зогпеб ђбг( 
тап Гђп ги(еп : и кего! Во§ Н ј вуеК
Јоуап! (5Жсђ( аи(’$ 33(и(! (сђ ђе(сђтобге ђ(сђ ђеј 
®о(( ипђ ђет ђеШдеп Зођаппеб!)."" —"
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2>ег »ег((огђепе У1асНка Ре1ег I. шаг( еђ(еп 
®:о(( ш &1е(еп ЗЗгепприпН &еб сегподоп(феп 23о& 
Се>5. 6г дађ еш ®е(еђ, ш п>е(сђеш еб ђеЈ|И: „®ш 
бегподогег, ђег етеп (етег ЗКкђигдег пи( 5иј[еп 
(п((, ођег пи( &ет Стик (сђ(ад(, ћаг( ооп ђеш 
ЗЗекПлдкп де(б&(е( тоегђеп, ођпе ђа(5 Мејј ђет(е(« 
ђеп ђбђег апдегесђпе! пмгђ, а(б тоепп ег ешеп аи( 
(п(сђег 5(ђа( ег(арђ(еп ©јеђ де(бђ(е( ђа((е."

2)еп гисђ(о(еп ЈВег(иђгес етеб ЗВе(ђеб (гф 
ђог( ипаибђктИсђ &ег Хођ ђигсђ ђје ^апђ оеб ЗЗе*  
(годепеп.

ЗЈиг 2)(еђе ипђ 93е(гидег »ег(а((еп &ет ®епа(е, 
Ј^бгђег аиб §3(и(гасђе ђет $едеп(еп.

ЗЈисЈтЈгЦпђ, а(бЗЗ(пђед[јеђ ђеб 2Ј? < (« 
(е1ђип((еб &ег ®е(е([[сђа(( ап&(ео&ег*  
((е ® егесђ((д(е ((, (ш& је&ет кпјаи етјде 6е[о& 
ђе(е ЗВасђеп ђејдедеђеп. —

§.6.

нп& Ш0га1Ифе ^епГфареи.

2>ег бегподогег ђа( ђеп ђђђ(1((ђеп $ђе(( &еб 
Ш?еп[сђеп ап (иђ геш ипђ ипЈегј(бг( ђеп>ађг(, ипђ 
(иеК ег ((е(б »от 93и(еп ђег 5Еа(иг (ет Хђип ипђ 
Ј*а((еп  (аид(, (ш& а((е (ете ^апМипдеп ђт Јиг 
§је&епбп>игђ(дГе1( паЈигКсђ, п>аб тап п>ођ( »оп ђег



Та

ђег 9(а1иг (еђг ипдекеиеп фЈитђђек СеЗ 33аиег§ 
тапфег бапђег ип1ег(фегђеп тбде.

„2)јеЗИаппег(гпђ дгбђСеШђеЈШ (еф§ ®фиђ ђоф, 
(фбп ипђ пегогд деђаШ, »оп ИнГђст, ађег (гегет 
51п(еђеп, те!феб, гоепп тап еб детођп.С 1(1, теђг 
Зи1гаиеп, аШ ЗЗегђаф! еггед!. . . . 2>ег 53аи ђео 
ЗЛађфеп ипђ бгаиеп г(1 п!ф1 (о ђофНаттгд ћЧе 
јепег ђег ЗИаппег. ©еПеп (геђ! тап ђегГђпеп (фб*  
пе $огтеп, п>е1фе ђ!е ^аиб^ ипђ (5е{ђагђе11, (о 
гше ђаб ђе(1апђ1де Зладеп (фтоегег ба(1еп п!ф1 аи(*  
Готтеп 1а((еп; аиф 1ђге ®е(ГфШЈиде епШеђгеп ђеб 
(етеп ©фиШеб ипђ ЗЈибђгисЕеб, гоеГфег ђ!е тапп» 
Пфеп фђђјсодпоппеп фагађеп(Н(ф ђеЈејфпе!, ип1ег 
ђепеп пнг, ипђ 1ф ђађе ђоф теђгеге фипђегГ ђе« 
ођафШ, Гегп ђиттеђ ®ејгф{ оогдеђоттеп. ЗЗегђе 
@е(ф1еф1ег ђађеп јгсаг етеп дгођеп Шсипђ, ађег 
ђапп ђ!е (фбп(1еп З&ђпе, ђ!е тап (1ф ђепГеп Гапп, 
гоеЈфе бег ђеп Жаппегп ђигф ђеп (фгоагЈеп ®фпиг# 
ђаг1, ђеп аНе кадеп, поф теђг деђођеп гоегђеп. 
Цеђпдепб (гпђ аИе ®е(гф1ег, воп ®оппе ипђ ЗЗЗеи 
1ег оегђгапп!, (фгоагфгаип, ђГе ЗЗасГепГпофеп ђег« 
оог(1еђепђ, ђег ЗЗШГ ђеб ЗШдеЗ ип(Ш, ађег ђ!е(еб, 
(о то!е ђаб @еђбг ооп асфегогђепШфег ®фаг(е, 
ђ1б 1п’$ (ра!е ЗШег. 2)1е Жегђег ђађеп (еђг 1апде, 
(ете ипђ ђипНе ^ааге, ђге ип(егеп §аагГип|Негп 
»ШГоттеп (еђп гоисђеп. Зтеј Зођ(е, ђге 1ф Гаи(1е, 
тоодеп, пафђет (ге аибде(о11еп гоагеп, 1% ф(ипђ 
ипђ (гпђ ђег (фоп(1еп ®егђе $и »егдГегфеп."
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Зп ђег ђђђ(с(сђеп 3?га(( ђиг((е ђеп бегподо*  
гег (ет ©гђепђегоођпег иђег(се((еп; (е(ђ(1 ђ(е Жек 
ђег ђиђ(еп пШ ђег (сђп>ег(1еп ђеп ђеПеп §еТ 
(шдепђ ђтап. Зт 95егд((е(деп, пп Лђефппдеп 
ооп (сђаиегПсђеп 5?1и((еп тоеке((егп јсе пиг ђег ®ет(е 
ђеб ЗЗегдеб.

2)(е Зтбђаиег ђеб сегподог((сђеп ЈЈпедегб иђе» 
((есд( а((е ип(еге 33едп((е ђаооп, ипђ (апп пиг ђигсђ 
(ете иђег(сђтапд((сђе 23а(ег(апђбПеђе д(аиђПсђ ег« 
(сђетеп.

„®(е ег(типИсђе $ђаНга(С, П>е(сђе ђеп сегпо*  
доп(сђеп ЗЗЗејђегп тгоођт, п>1((еп (ђге 1педеп(сђеп 
©ђеђепеп шођ( јц ђепиђеп, тђет (се јђпеп Те 
(фп>ег((еп ЗХгбеИеп аи(ђигђеп. 9ИП ипдеђеиегеп 2а= 
(Сеп ђе(ађеп, (1еђ1 шап (се (еЈсђЈеп 8и(јеб аш (Капђе 
ђег 21ђдгипђе ђађтдкИеп, ипђ о(С, а(3 (иђИеп ј!е 
(аит (ђге ЗЗисђе, ђгеђеп Пе ђађес т ђег фапђ ђје 
®ђтђе( ипђ р(аиђегп тИ етапђег. ®еђс ет §1а- 
уаг »огиђег ођег ете вогпеђте фег(оп гђгев ®е« 
(<ђ(есђ(еб, (о ипгег(а((еп (се те, ипђег Не(ег ЗЗегђеи« 
дипд гђпеп ђ(е ^апђ јц (иђеп."

®ш де(ипђег 23ег(тпђ, (гесег, (СоЦег (еи(сђес 
®тп,;ђеп '(о »је(е 1т(тег((еђеп, таппПсђес ®гп(ђ, 
9Ли(ђ ипђ ©и^ђегЈсдтП, 2(еђе $и ®оН, $и (ешеп 
ЗЗегдеп, јц (етет 2бе(ђе, ђет ®еђђеђђег, ђеп ®(атт« 
ђгиђесп ипђ ђеп ®Шеп ипђ ©еђгаисђеп (ешег 93о» 
(ађгеп, ®а(1(геипђ(сђа((, -КајидЈеИ ипђ еђ(е ®т» 
(асђђеН — ђ(е(з аКеб деђаисђђ т ©сђтагтеш —(|1 
ђаб ®Пђ ђег ®егподогег’б.
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сегподоп(фе 2Ве(б 1Г( шф1, Пле ђеј ипЗ, 
ђев ЗИаппеб ®р1е(тоегГ ппђ ђаб 3!е1 (ешег ЗЗедЈеп 
ђеп аПеш; (Ге 1(( (еш ђеШд((еб бПешођ, »егђ(еп( 
ађег аиф ђ(е(е Збигђјдипд »оПГоттеп. Зђге ®Ш 
(еп „(гадеп ђеиШф ђаб ©ергаде ђе§ де(еП(фа((1и 
феп Зирапђсб, јп ђет (1е 1еђеп. ®1е (1пђ Ше (1а> 
Хеп ®е(ађП1ппеп ђег б?педег ипћ (рГедеГп (1ф гоођи 
де(аШд т ђет ЗЗНђе, х»е(феб паф((еђепђеб ®е*  
С1ф( »оп јђпеп епи»1г(1:

сегподоНГфе 2ве1ђ.

,,„®т <§а1ђиГ ги(( теђНадепђ аи( ђет ЗЗегде: 
„?1гтег 8(ашба, »ег(!иф( 6т 1ф, ћег 2)1ф ипде# 
гаф( (аКеп Неђ!" Цпб (1е( ип(еп ип 2)ђа(е ооп 
8ига ђбП Гне ®а((1п 8сапЈ8а’б МеГеп (Ни( ипђ 
»егпштН, ђа(ј (ђг ®а((е (ГеГ. 'ШбђаШ егдгеф 6(е 
(еипде ®ђп((ш еш ®е(»еђг, |~(игј( (оН, ипђ »ег(о!д( 
ђје дгипеп '|<(ађе, аи( ђепеп ђ(е ЗЈГбгђег фгеб @а(*  
(еп ђегађ(Недеп; (ип(зеђп ЗдпГеп, ап (ђгег ®р(ђе 
Сеп<Зс-А»-а. 21Ш (ге Сеп^с-А^а егђНШ, ппптГ 
де 1ђп аи(’б Логи ипђ (сђ(е(ј( (ђп аи( ђег ®(еПе 
(ођ(. 2)1е иђпдеп ЗжГеи, ефђгеШ ђигф Ме Лиђп# 
ђе(( ђје(еб <§е1ђет»е!ђе§, (Иеђеп, ипђ (а((еп (се ип*  
деђшђеП ђеп б?о»( (ђгеб 'Лп(иђгееб а6(фпе(ђеп, ђеп 
пе пш ш 1ђг 3)ог( пшпп(. 2>агаи( (фге(ђ( §аН, ђ!е 
2бШ»е Сеподс’3, ап ђ(е 2бШ»е 8(апјза’б: „6ђп» 
Г(ет»е1ђ! ©и ђа(( пиг ђеШе 'Лпдеп аиђдег1((еп, пи 
ђет ®и тсшеп Сеп<Нс-А§а де(бђ(е(; 61Г( 2)и а!(о 
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ете еф(е бегподопп, (о Јотпф 2)и тогдеп пи 
1ет ап Јне @гепЈе, тоје аиф (ф ппф аИет &ог( 
ет[(е11еп (»егђе, аи( п>т ипб пт етапбег тер 
[еп, ипђ [еђеп, п>е[фе »оп ипб ђетеп Ме ђе((е @аК 
(т гоаг." 2)(е 6ђп[(т (в[г[( ђаб ^гаиепдегоапЈ 
а& ипђ [ед( те егђеи(е(еп М'[етег ип& Збајјеп Сеп- 
§1с’б ап, пшип( [етеп Ја(а<*ап,  (ете беГоеп фт 
[(о(еп ипб [е(пе дтпЈепђе ОгеГегЈаге, &е((е1д( ђеп 
[КоЦеп ЗЈеппес кеб А^а ипћ [Пед( ђађт и&ег 6(е 
ф(ађе »оп 8ига. ЗЗеЦеђет §е[(сп ги(( [(е: „Збепп 
ђ(ег ет сегподоп(фег: ЗЗгибег (т ЗЗеЦесГе Иед(, 
(6»(е( ппф тф(, јф 1>т (еш 2иг!е, [ф ђт етЖтђ 
»оп Сегпа^ога." 81&ег а(б (1е пип аи[ ђег ®гепЈе 
ап1апд(, [(еђ( Це, ђађ ђ(е (геи(о(с Ви(а (ђгеп Оје- 
уег тј(деђгаађ( ђа(, ђег аи( ђођет, (фтоагЈет 
91о((е готђетбгапп! дедеп ђје јипде @ђп((т ђегап*  
[ргепд(. 2>је[е ађег епваг(е( [ђп (опбег 8игф(; т(( 
(кђегег Лиде[ (п((( [и (ђп т’6 ^егЈ ипђ (гепп( ђапп 
(ет §аир( »от 91итр[е; те (Пеђепђе Ви1а ађес 
ђо(( ђ!е[с ет, (иђг( (хе де(е[[е[( а13 ®Навт пп( (1ф 
пасђ 8ига, (во (1е (ђге Лтђег, ђ[е 2Вси(еп 8сат- 
§а’б т ®ф(а( пнедеп тијз. 11пђ> а1б пип ђ(е Ви1а 
:ђг (о (ип(јеђп Зађге 1апд детет, ет!а(ј( (се ((е 
(ге( §и ђеп Зђпдеп."" —

2)(е сегподоп[фе ^гаи [[( т тогаЦфег $1п<> 
[(ф( ЈетебгоедЗ ђ(ођ ђаб <5р[еЦеид ђеб Ш?аппеб, 
пие тејј пиг јц о[( т авттЈеп бапбегп ђег ^аИ 
ф. фјег [[( (1е 1вађгђа[( ип»ег(еђђаг; багит тпп 
Це ((ф аиф ођпе ЗЗеђетеп (е!ђ[( ђет бгетђеп ап*  
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вегИаиеп (п ђег ®его(|јђе((, ђа(ј ег (гф (ете 11п< 
ЈјетПсђђеИ дедеп (1е ег1аиђеп гоегђе. ЗВад(е ег ее 
ђеппосђ, (ђге ®сђатђа(Нд(еИ ји »егкђеп, (о гоигђе 
ђег Хођ ђеб е1пеп ођег ђеб апђегп ЖђеПеб ђк де*  
пнјЈе ^о[де ђаооп (ерп. бте сегподоп(сђе ®сђопе 
Пеђ( пиг јп всг ЗЈи^ђфЈ аи( фе!га(ђ, ђеп (геи1о(еп 
83ег(иђгег ађег (п((1 ђег Хођ. ?аи( Беп 93о1Гвде[ап= 
деп, (сђађкп еб (иђ еђеђет ђ(е Лпедег ђ(е(еб 2ап« 
ђеб Јиг <5ђге, (игН(сђе 2Ве(ђег §и (аи(епипђ ји еђе= 
Псђсп; ђосђ де(ф(еђ( ђјеђ јеђ( шф( теђг, ђепп ђет 
Сегпо^огег ег(фет( ђ[е 5Ки(е[тапшп, (е(ђ(( тепп 
јге БеГсђгђ ((I, аПди(еђг ишег (ејпет ®(апђе, а1е 
ђађ ег јге диг ®е(ађгНп (оађкп (оШе. ®к(фгоођ[ 
ђђегђеп, (птШеп ђег ђе(Нд((еп фаг(еИатр(е, ђ(е 
^гаиеп ђе(ђег ЗЗоИег аиђег ђет ®рк!е, ипђ ђепг 
пеп ођпе ®е(ађг аиб ешет бапђе т’б апђеге »ап^ 
ђе1п." ®(еШ (сф е(п ЗЗЗегђ ап ђк ®рфе ђег 
Жатр(ег, (о илгђ к(п §етђ, (е[ђ(( ђег 2лп(с шф(, 
тадеп, аи( ђ[е 91пдге1(ег $и (еиегп, аиЗ §игф(, 
ђаб ЗВесђ Ји всНеђеп.

„<5ђге( Ме §гаиеп, ((е ((е ф (е п ип(> »ебеп 
§(тт(((фе 91 о(еп (п’в 1гђ((фе бећеп.."

плгђ »оп ®еаф(е(еп деиђ(! ©о (еГб, ђађ (»(г ђсп 
(Јегподогег тН 5Еођег( ђеп дг[есђј(сђ : (1а»((феп 
ЗКИег пеппеп!

®(е 5Ва(ег[апђ§Пеђе, ђје ?(еђе Ји (етет 5Ве1‘ђе 
иђег(гад( ег аи( (ете 91асђ(оттеп. Зп ђег Јаг(еп 
(огд(атеп 53еђапђ1ипд ђег Јђтђег аи(јег( (гсђ 1еђђа(( 
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ђје 23а(ег[апђ§1(еђе ћег бегподогсг — [(пђ [Је 
пГф! ђје ГипјНдеп ф[с:1ег кеЗ [фгоаг*  
јеп фоф1апђе6?! $Јпђег!оГ(дГе(1 :[( ђог( »ег*  
[ад(еб &ђеп$д1иФ.

'ЈМф[( ђет Збејђе јј! ђет Јроф[акђсг ђег 'Леп 
[епђе ат ђеК1д[(еп ипђ ђ!е ®а[([геипђ[фа[( тсгђ 
ђог( тИ тоађгег фегЈНфГеН деиђк

2)ег бегподогсг 1ј1 ђапЈбаг, ђагит еђг( ег 
[(е(б ђаб ШпђепГеп ђег [иг’б 23а(ег[апђ де[аПепеп 
^еГђеп.

2> 1 е 331п(гафе таф( ђеп бегподогег 
јит ®фгесГсп ђеб 9Ј? и (е! т а ппе б. Зш 31и*  
ди|1 оегдапдспеп Зађгеб [ађ тап аи[ ђет 2)атр[< 
[ф([[е „ ЗЗагоп ®(игтег" ип(ег апђегеп^ 9Је[[епђеп 
аиф етеп бегподогег ипђ етеп ХигГеп. ‘2)е5 
ХигГсп [(аггег ЗЗПсГ ђа[(е(е [(е(3, пир(гаш[ф ђеођ« 
аф(епђ, ап ђет ®г[(егеп; аи[ ђ:е ап сђп депф(е(е 
Згаде тоагит ег ђет бегподогег п!ф( Ји (гаиеп 
[фстс, егпнеђегЈе ег Гиг,;: „ЗбеИ ег еш ^егподо*  
гег [[(!" 2)сг[е1ђе 2игГе геаг »оп 8егајеуо ипђ 
ит ?и [етет ©ђеипе, ђет $а[фа »оп 8кас1аг, 
јц деГапдеп, таф(е ег аиб ^игфГ вог ђеп фоф*  
[апђегп, сшеп Иттоед »оп аф( 5адсп. 2)се(ј ј[( ит 
[о теђг егп ЗЗетоеЈб [иг ип[еге ођјде 23еђаир(ипд, 
госпп тап еггоад(, пле де[ађг!об тап Сегпа<*ога  
ип(ег ђет јеђсдеп У1асПка ђеге([еп Гспп.

„2)1е ®пефеп*  ®1а»сп, 1»с1фе ђег 9?а(иг тоек 
пађег [(еђеп а[§ пдепђ еш апђегег еигора![фег ШоИб*  
[(атт, ђађеп еђеп ђагит т фгеп @!((еп »1с1е 
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^ригеп акетфитКсђгп беђепб ђе1»ађт(, »!е1 Пг# 
рое(те, Јидкчсђ ађег аисђ »је! 21ђетд(аиђеп. ЗЗеЈ 
јђпеп гоегђеп Ме 9?1)трђеп ипђ ?оса(до((ђе[(еп, а1б 
Оје ђеЗ ^еЦепб, ђег ПиеПе, ђе§ ЗЗетдеф ђег ®(ађ(, 
ђеб ђаибПсђеп ^егђеб, ишпег поф »етеђт(, пис 
ип(ет ђет ЗЈатеп »оп @пде!н ипђ ®етеп. 2)ег
@еп!иб ођепђаг( (!сђ аи( »е;
Ог(еи, ђ!е ег ђе[сђи(Ј(; ђа!ђ ег[сђет( ег т @е[(а[( 
етег ®ф(апде, ђа!ђ »еггаф е[п би[(ђаиф, ет 
пафШфеб 2еиф(еп [етг @едет»аг(. 2)(е (ђе([а1к 
[феп ^аиђепппеп сШтеп ђеи ЗЈЈопђ оот «§!тте[ 
ђегипкг, ипђ ег дјђ( фпеп, т.ете јипде Јђиђ »ег*  
гоапђеи, ЗЈ?([ф, ђ!е (се ђе! гђгеп ЗаиђегЕип[(еп де« 
ђгаифеп. 2)ег @!аиђе ап ХаИђтапе ![( аПдетет 
»егђг^Пећ @ђп((еп ипђ Хит!еп вег(ф(исГеп, гоепп 
Пе^капђ (тђ, »егјаиђегТеЗ (Рафег, ођег Јппкп ЗВар 
[ег, гое(феђ Заиђегег гоефеп, тђет (1е Јгоес деђек 
[(д(е$ !е[е1[(ете, ђ(е ©тиђПђег јгое!ег ©епгеп, етеб 
таппИфеп ипђ етеб гоеФИфеп, ђтет Гоег(еп. 2>[е 
®(а»еп (иђгеп о[1 т фгег 2)а[сђе го(ђеп ф(е((ег 
ођег ©етђђогп, ит [ссђ »ог ђет ђо[еп ЗЗИсГе =и ђе*  
гоађгеп. 2)ег[е!ђе ј(1 аисђ Пг[асђе, ђл(з ђје Злпкп 
ђеп @(аигђ (Ипдђаиђјдсп) »егђо(еп ђађеп, фге 
§ађпеп апЈи[еђеп," ет Шђегд1аиђе, ђег аисђ т ђег 
тођатеђат(феп 33е»б1!египд 21[пГаб Не( етдегоиг« 
јШ ([(, [о го!е 'ег (хф [е1ђ[( ђе( ђеп јшп бђгфеш 
фит? иђег(ге'(епеп тођатеђаш[сђеп ®(аттеп је« 
пеб ЗбеШђеНеб ђф ђеи( ји. 2аде егђаКеп ђаг. 
28(е ђе: аПеп. ®пефеп /®1а»еп ђа( (гф аиф ђес

6



/

82

ђеп бегподошп „тапф ђи[(еге бедепђе »оп ®ее# 
1еп ђетађгЈ, ђге, ит гђге ®ипђеп ађЈиђиђеп, »ег« 
ђатт1 (тђ, паф ђет 2/ође аи( @гђеп итђег ј» 
пгеп ођег тоођ! даг (гф т ђаЗ Огаб е(пЈи[ф(!е» 
ђеп, ит ђеп УикосИакђ ођег ЗЗатрргеп $иг 
•Кађгипд јц ђјепеп.! ®ег УикосНак (гобгШф 
2бађпоо(() [ф(а(Г т-јјипет ®гађе пиГ ојТепеп 
деп ипђ (1аггет ЗВИсђе, [ете ЈПаиеп ипђ ^ааге 
таф[еп, ђе(ђеб 33(и1 ппШ ђигф [ете ЗЈђегп. 5п 
ЗЗоПтоп&пбсђкп деђГ ег аи[ ®1ге1[егејеп нпђ [аид1 
беђепђеп ђаб 231и1 аиб, тђет ег јђпеп Не З^и^еп« 
а&ег б([пе1. 61еђ( ет 2)ођ1ег т вет ЗВегђафК аи[ 
ђге[е абеј[е [ет @габ ји »ег(а[[еп, [о 1»(гђ еК 
Нсђ аиЗдедгабеп; !(Г ег т 93егтое[ипд иђегдедстдеп, 
[о ђедпидГ (гф ђег ЦЈоре, хђп тН ЗВефта^г ј« 
ђе[ргепдеп; 1[Г ег ађег гоф ипђ ђ(иНд, [о 1шђђ'Ж’И 
гђт ђеп Жеи[е( аиб, ипђ ((б[П фт ђес [етег 2В1е' 
ђегђеегђјдипд етЛфђ! (п ђге ЗЗгиф ђатК ег ђф 

тф( теђг гиђгек Тбппе. @ђета(3 $ег[фо[[еп Тне 
©егђеп ђеп $ор[ ђеб ^есфпатеб ипђ »егђгапп1еп 
ђапп Реп ^бгрег. Зеђ( ђађеп (ге Јтаг аи[ ђје(е 
јНлфр- »егЈ1ф(е(, ђоф [адеп (ге јттег поф, ђајј 
[е(ђ[( ђје ђипдепд((еп (Кађеп етеп [о(феп бејфпат 
(Кеђеп, ођпе јп »адеп, фп аиф пиг тк фгег 
®фпађе([рфе Ји ђегиђгеп." —2)(е[ег ?1ђегд(аиђе, [о 
готапГфф [ете ђипНеп Згоегде ђаб ^оф(апђ поф 
ђјеипђ ђа [рагКф ђигфјјеђеп, ђапп (гф тђет (ак 
Јеп ЗЗођеп ђег 33егпип[( (игђег ппптег егђа((еп. 
91иг 1ое(ег ђа((еп поф [ете 2Вигје(.—

Л.
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7.

Ф г а ф I-
5)ег бегподогег (гад( ет 9?а((опаШе(ђ; [егпе 

^агђеп, пле ет[( Ме аПег ®нђ[(аоеп, [шђ го4ђ, (»е([ 
зпђ ђ(аи.

„ Жи[ ђет бете Јипасђ[( ђа( ђег Жотепедгтег 
ет §етђ $оп дгођет ЗетепЈеиде, п>е(сђеб ађег, 
гоЈе ђе( ђеп тетеп [(ат[сђеп ®б((егп, иђег ђет гоеп 
геп, ђтиеп, (игОДсп ®е(пђ(е(ђе, ђа§ пиг 6(3 ап 
ђГе Ј?те геиђ(, депадеп (»Ггђ. Кеђег ђ(е[еб ([( еш 
гоетег 2е(ђго<Ј, ђег тк јепет, тосе (ђп ђје (Нбтег 
(гидеп, те( З^еђпКсбеб ђа(, иоп дго&ет ЗВоПеп[(о[[е 
1>еп ђсе Збесбег »ег[ег((деп, деи>ог[еп, бег ђеп [(аг? 
1еп ЗДасбеп ипђ ђ(е 6ге((е, ђаапде бги[( ђег ^>(ђе 
ипђ $а:((е о[[еп (ајјђ (апдб ђег $ап(е ађег тИ ђ(аиег 
2ВоП[((с(еге( ипђ ше(еп [сђтагЈеп ^пбр[еп вегЈЈеН 
([(. 2)(е 3{егте1 [гпђ те(( ипђ т(( &(аиеп, т ђје 
®р(ђе Јп(аи(епђеп ^и[[сђ(адеп »ег[еђеп. (5т (еђег# 
нег ЗКетеп ђа(1 ђге[е Же(ђипд6[(ис(е ит ђеп 8ејђ 
Јијаттеп; ан јђт ђапд( е(п т(( »се(еп теђјеп 
дет ипђ ђгег Виађеп »егЈ(ег(еб бђа^сђеп, теекђеЗ 
^идет, деђаШеЗ 93(еГ ипђ фитег еп(ђа1(; т ешет 
Нетегеп, ађпПфеп ђерпђе( [гсђ ђаЗ ЗеиегЈеид, аисђ 
ђапд( егн 5)ађаТђеи(е( ђагап. Пеђег ђГе[еп ЗКе^ 
теп ([( ит ђје бепђеп епг ђип(еб, гооПепеб $исђ де*  
[сђтпдеп, тое(сђеб ађег аисђ о[( ип 28ш(ег пне ет 
Хигђап ит ђеп 5?ор[ дегоипђеп ткђ. 5п ђге[ет 

6*
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®иг(е( ((есГеп ЈГОеЈ ((е(б де(ађспе ф(((о(еп нпђ ђег 
фапђ(аг, еш Ј1«е( ®фиђ (апдеф (исН(Фсб ЗДеЦег, 
а(б §аи» ипђ' ®>Нфгоа((е »ог(ге((((ф, ађег аиф ји 
аПеп ђаибКфеп ЗЗегпфтпдеп ђгаифђаг, ј. 53. ит 
>&о(ј ипђ §(е((ф ји ђасГеп к. 2Ие $иђе ђот 5?п(е 
ађшагт (Гпђ пп ®оттег ђ(о(с, (т 2Вт(ег пп( гооН 
(епеп барреп ђеђеФ(. 23(е((агђ(де де(Н(сНе ЗВоПеп« 
Гата(феп ђесГеп ђеп ^пбфе!. 2>(е ип(еге §и^ђе!(еп 
ђипд ђИђеп ђје ђеј аПеп П(п(феп ЗЗбИсгп деђгаифШ 
феп Орапкеп (е(а(Н(фе ®апђа(еп), тое(фе т етет 
@с(1еф(е аиб ЗПетеп »оп 3(едепђап( ђе((еђ,еп. ®(е 
ђсђатПе го(ђе ЛТарре, (фтоагЈ »егђгат(, ((( јц аПеп 
ЗађгебЈеИеп ђсееТЈЈде Ј?ор(ђеђес!ипд. 2)ег ј?ор((е(ђ(( 
((( »оп ђег ®Нгпе аијгоагт д(а(( де(фогеп, ат фстеп 
ђаир(е ђПђеп Ме фааге ешеп ГигЈеп Зор(. ?1и( ђег 
!т!еп ®фи((ег ђапд( ђе( ђејђеп ®е(ф!еф(егп $и аПеп 
ЗађгебјеНеп ђсе 8(гика, ет аиб ЗИдепђаагеп »ег(ег> 
Нд(ег ©ђат!, ете ®Пе ђгеП ипђ (ип( ®((еп (апд, ап 
ђетеп бпђеп т(( (апдеп §гап(еп »егЈЈег(. 2)(е(е 
8(гика, ђес ђеп дететеп 2си(еп детбђпПф ђгаип, 
ђе( ђеп ЗЗеппбдПфегеп ЈЈегИф го(ђ ипђ (фгоагЈ дс*  
1уггђ(, ђјеп( Јиг ЗЗеђеНипд етеб ЗфеПеб ђеб ©ђег« 
(е(ђеб, вогЈидПф ађег ђег 2Ва((еп; пп 91едепте((ег 
пнгђ (1е ђес Вапде паф ит ђ(е ®фи!(егп де(ф(адеп; 
ђеб 91аф(б ђ!еп( (хе ат 2>еФе. 2>ге ЗВејђег »ег(ег» 
Ндеп ђје(еб @е«еђе о(( (еђг (ет ипђ ЈЈегПф, (опне 
аиф ђГе иђпдеп Л!егђипдђ((ист. 21п §е(Надеп (га« 
деп ђ(е ЗВођфађепђеп иђес ђет ©ђегПеЈђс ете 
ЗаФе ођпе ЗХегте!, »оп дгипеш, гофет ођег(фп>аг*  
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;еш ®атт(, пи(®е(ђе аибдепссђЈ, о(( тНЦШјМГ# 
ђгат(. ®(пе (апде (игН(фе $ађа^р(е([е ипђ еше 
2Пђапе(ег * §((п(е »ет(1(!апђ(деп &аб ®ап§е. беђ# 
хеге ((! (пп( ©фиђ (апд, ђ(е ®фа((ипд тф 9Ле(((пд 
[(агЕ 6е(ф(адеп ипђ о(( пи( фег(тШ(ег е(пде(ед(.

2)(е 5лаф( ђег 2Ве(ђег ((( шф( (о д(е(ф(бгпид 
а(б (епе ђег ЗЈЈаппег. 2)(е агтеге Јс(а((е ((( пиг 
т(( ешет (апдеп фетђе, ешет ®ш(е(, ђег пзрПе*  
иеп ®фш;е ипђ ђег 81гика ђеНе(ђе(; ђес ђеп 2бођ(» 
ђађепђегеп 1апп тап §гаиеп, таппђаге Зипд*  
(гаиеп ипђ јипде ЗИађфеп ђигсђ ђеп Ј?ор(риђ ип*  
1ег(фе(ђеп. 2)(е ®с((егеп ђеђесГеп ђаЗ р(а(( де[сђех*  
(е((е ^ааг пи( ешет ап ђеп @с!еп т(( (агђхдег 2бо((е 
аибдепађЈеп Хисђе. 2)(е Зипд(гаиеп (гадеп ђагиш 
(ег ђаб го(ђе бђаррфеп, тђ ЗЈЈипЈеп ђеђапдеп, ђигсђ 
еше ЛађеС пи( те(аИепет Ј?пор(е ођеп ђе(е[((д(. 
2)(е јипдеп ЗЛађсђеп (гадеп еш(аф ђхе го(ђе б?арре. 
ЗЗгаШе [еђеп еше 3(г( ®е(1еф(е аи[ ђеп Ј?ор(, гое(*  
феЗ дап; пи( Ж:п;еп ђафЈ(еде(агКд ђеђесГ( ((I, ипђ 
ш ђег 'Ж((е ђигф еше 91ађе( (п ђсе Зрбђе деђаКеп 
пшђ. 21п ђеп ®е((еп ђапдеп ап Нешеп 9Ј?е(аШе((/ 
феп ®оппе, 9Лопђ ипђ ®(егпе ђегађ, ођег Цпђ (п 
;гое( (апде ^аадбрЈе оег((9ф(еп, ђје паф »огтагЈЗ 
ђегитђапдеп, тоођшф ђе( јеђег ЗЗегоедипд еш ®е*  
гаи(ф пне ®фе11епде(аи(е еп(((еђ(. Зп ђеп ©ђгеп 
((есЈеп (дгође ЗИеЈаПппде, еђеп (о ђпђ аПе §шдег 
ђапи( п&еНађеп, ипђ ит ђеп ^а(б ђапд( ађпПфеЗ 
гаи(фепђеб ®е(фтејђе. ©етобђпКф (хпђ ђ(е(с 3(ег*  
оа(ђеп, аи( ђ(е (1е о(е( ђаИеп, ооп 9Ј?е((шд, (еИеп 
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»оп [ф(еф(ет, (игН[фет ®П6ег, јттег тИ [а((феп 
®(ешеп ђе[еђ(. 2)се 58гаи( (гад( аиф паф ђег фоф*  
ЈеН [о (апде ђ(е[е 9Ј?е(аК1арре, ђЈЗ (1е Јит ег((еп 
9Ј?а(е 9Ј?иНег пжђ, гоо [е (о(фе ђапп [иг (ттег 
ађ(ед(. . . 2Вогаи[ ћаб тоеЈ&Пфе ®е(ф(еф( паф(( 
ђет ђгс( &1б шег Ц?(ип& (фгоегеп ®е(фте(ђе &еп 
тефеп 2иги§ ГОепђе(, ([( ђ(е ®((с(еге( ђег фетђеп 
аи( 33гн(1 ипђ фа(б ип& ап &еп Шегте(п, ђје птћ*  
Кф аиф тК дгорет ®е[фтас(е Ригфаиб т ЗВоПе, 
о[( тН ®о(ђ ђигфтоипђеп, де[(И1 (тђ. бесђег Ш 
ђ(е[еб ©бегђетђ, тое(феб пиг 616 ап &еп ®иг(е( 
тесф(, пјф( (иг &аб 2Ва(феп &е(Нтт(, ипђ ђјс (фо? 
иеп ©НЛешеп егђаИеп а((о &а(о сте Зида&е оон 
®фтиђ, ђег јеђе ЗЗетоипђегипд (1ог1. „®(е(е фепи 
ђеп (1пђ и&пдепб ип[егеп [фоп[(еп фап(ег*®Нс(еге1еп  
т «§(п(1ф( &е§ ®е(фтаФеб, ђсг а&ег (ттег опепга« 
К[ф ђ(е(&(, д(е1фЈи(1е(1еп." 2)(е ђигфаиЗ де(((с& 
(еп 21егте( (тђ (еђг тое(( ипђ пађегп (сф ђеп &а(=> 
(опагНдеп ®е((а((еп, ђсе ип(еге 5)атеп пп( [о »је( 
ЗЗогПе&е (гадеп. 93оп ђ1е[ет (етегеп О&ег&етђе 
ађтоат(б »ег(п(( ете 31г( дго&еп 11п(еггос(еР, &ег &сР 
ип(ег ђ(е ЗЗЗађеп гејф(, &(е ®(е(1е ђе? фетђеб. 
Пе&ег ђ(е[е ег[1е ЗЗеКесђипд то(гђ ете^ЛтЈ Зтп(!а 
тИ (еђг ГигЈеп 3&егагте(п ооп тое([ет, дго&ет ШЗо^ 
1еп((о((е декадеп, Ме (!ф пиг (т ®фш((е ђсг 5)аШе 
е(таб ооп јепет ©ђегПеФе ђег ЗЛаппег ип(ег[феи 
ђе(. 51Ке§ ђсс(5 ит(ф((е(5( е(п ђапђђтеИег, (еђегпег 
®иг(е( тИ Зссггафеп аибдепађ( ипђ о(е([аг&(деп 
(а([феп ©(е(пеп ђе[еђ(., ап ђет ст т(( тоејјјеп 9Ш 
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де(п ((аг( ђе[ф(адепеб ВДЈфеп ђапдк Зп ђ:е[ет 
ђерпђег (1ф, апђег(( фагаГ(еп[Н(ф (пг ђ(е (»ејђПфе 
®(е(Ее(г, ет {(етег <5ђ:еде(, Згошг, 9?ађе(п ипђ 
ађпПфег ПеЈпег фаибђеђаг(. (Дп етег ®фпигђапд( 
еш ®ф(п([е1, ап етет 9Ј(етеп ет 2т[фептеј[ег 
ипђ ип(ег ђег ПпГеп ®ги[( ((есН ет (сђиђ(апдег 2)о(ф 
ап ешег о|Г Шђегпеп $е((е 6е[е((јд(, ђеп тап ађег 
пиг (е((еп (геђ(, гоеК фп ђ(е 81гика ђеђесН, 6(е п>ге 
јепе ђег ЗИаппег ђе[фа([еп, пиг е(тоаб (ејфгег :[(. 
Зп ешет ђипС[агђ:д »оп 2Во11е де(1оф(епеп Хб[ф# 
феп, ђаб ат Пп(еп ЗЈгте ђапд(, ђејшђеС |1ф ђаб 
®СгтЈеид, аиф о(С ®ег, ођег аПеб ©еђгефПфе, 
:»аб аи( ђеп ЖагГс деСгадеп пнгђ. 3)се ©фпце 
([( теђг еш 6фигј(еИ, еш »:е((агђ(дег, т ЗгпсИгфС 
ђег Зејфпипд (фоп дегопНег ШЈоПСеррјф, »оп ђа(ђ 
о»а(ег §опп, т(С [фиђтпдеп Згап[еп »егђгатг. 
®(е ®(гптр[е (шђ поп ЗВоПе, ђ(е пђпде Зи|Фе*  
Несђипд т ђег ђег ЗЛаппег ађпПф."—

§• 8-

11 а I) X’11П ГЈ 453 П1 с 19-

ЗЛеђјифс ((1 ђег т Сегпа^ога »огђегг[фепђе 
^ађгипдбјпчјд.

3)ег 31с?егђаи тојгђ — ђет ЗЗођеп епС(ргефепђ 
— гоетд ђеСпеђеп. 2)оф :»о 9?а(иг ете ^апђиоП 
®гђе ђтп)аг(, (:еђс тап аиф ђеп ЗЈотађеп, »оПјд 
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ђетоадпеЈ пие ат Хаде ђег ®ф[аф[, јт бфпччјје 
(етеб 21пде(гф1еЗ ђет ЗЗођсп (етеп'1 2пђи1 ап ђеп 
^еггп ђег ®фођ(ипд ађЈТОтдеп. ?(т (огд(аШд(Јеп 
ипђ де(ф[Ше([еп гшг4> ђте ЗЗођепГиИиг јт N05118- 
ипђ Сеппса-3фа(е бе1пеђеп. ©еппоф ђаг| тап 
тк ©егофђеН ђеђаиДОеп, ђег бегподогег деипппе 
(ешс 33еђиг(т((е Гетебтедб ђет ЗЗођеп ађ.

ЗтЗаВге 1844 гоапђегЈеп аиф ђгефјд ^атШеп, 
тк теђтифЈдеп, ђефгапЈеп ЗЗНФеп фге деПеђЈеп 
ЗЗегде »ег[а((епђ, паф ©егМеп аиф ит (ђге 9(аф^ 
1оттеп(фа(1 ш ете диНдегс 9?а(иг 511 »егр(1апЈеп. 
31иф пзигђе етта1 ђег ооп 91и(з1апђ детаф1е 31п< 
Пад, ђаб 33а1ег1апђ ?и »ег1а((еп ипђ дедеп етеп 
дцЈеп ®о!ђ ат Каиказиз ји (атр(еп, »оп гаеђг 
а1б &аи(епђеп апЈипеђтеп ђе(ф!о((еп.

®еп ОЗегдђаи (епп! ђег (фгоатјс фоф(апђег 
!аит ђет ЗЈатеп паф. —

§• 9-

ЛапирШпгеп.
®(е ЗЈ?апи(ас(иг ((I (п Сегпа^ога аи( (еђг п(е» 

ђегег ®1и(е; аиф (ф еђпђ (је ђет ЗМНефппе 
ђегфоф(апђег Еетпевгпедв ЈиЈи(адеп.

„9?(ф[ депид, ђа(з еб ђегеп (т е[депШфеп ®шпе, 
гоеП (а(1 аПе 23еђиг(п(((е »оп ђеп ЗВеФегп »ег(ег> 
Нд( ођег аи( ђеп ;9ИагНеп ешде!аи(1 гоегђеп, (а(1 
даг !еше дф(, (о (ађ( (1ф аиф »оп ђег пафђеп Зи« 



89

Нш[( гоепјд ш ђје(ег ^јпђф! еП»аг(еп, [о 1апде ђег 
®(апђ ћеб <^апђ(»ег?егб (»1е ђфђег еш »егаф(е(ег 
ппђ »епроИекг 1[(. ЗЗоп ешет Жесђегтафег ј. 33. 
[адеп ђ(е 9Ј?оп(епедгјпег [ро(П»еј[е, ег (гесђе еЈп п>еп 
ђИфеЗ ®е[фап. Зеђег ®фпНеђ( ђе!(ј( ејп Зеденпег 
ипђ [е1ђ[( ђег 23иф[ептафег, ђеп (се ђоф [о поф*  
шепђјд ђгаифеп, депјејИ, гоеП аиеђ ег (1ф пи( 
[фпНеђеп ађдеђеп ти(ј, (еше дгбјзеге ®ђге. Иеђш 
депб [еђ!( еб ђеп ЗИопкпедппегп Гешебгоедб ап ђеп 
пбфјдеп 91п1адеп јпг ®г1егпипд «оп фапђшеНеп."

9ЈЈК ђег ЗкбегеКипд ђеб деФеп багђеђо1Јеб ђе» 
[фа[Нд( [сф еш дгојјег ХђеП ђег ^офФпђег. 1[( 
ђаЗ §о!ј ђеб аисђ ип(ег ђет ЗЈатеп фегисђепђаит 
ђеГаппСеп ©(гаифеб тН ђеПдгипеп гипђПфеп 331аН 
(егп, П>е1фег ш ЗЛепде аи[ ђеп бђПсђеп ©еђНдеп 
п>аф(1. 2)1е ЗЗФфеп (1еђеп 1п дгојјеп гб(ђПсђеп @пђ*  
п(реп ђе([аттеп, пле »епоппе брааге, п>о»оп ђег 
ђеиффе ЗЈате 1бттН 3)аб Ф>о1ј ј(1 дгипПсђ деФ 
ипђ п>1гђ »оп ђеп Ш?оп(епедгшегп епћоеђег д1есф 
ап 1)г( ипђ ®кПе, п>о еб деђаиеп, ођег ђосђ аФ« 
ђаФ ји фаије, (о 1апде еб поф (п[ф 1[(, »оп ђег, 
пиг Јит ЗЗегђгеппеп (аидНфеп, ђгаипгофеп ЗЈшђе 
епФ1б(ј(." ®(е 331а((ег плчђеп Јиг ЗЗегеПипд ђеб 
6огђиап1еђегб ђе[Нтт(.

5)1е ЗогеПеп ипђ апђегеп б([фе ђеб Сегпоје- 
\'1с-51и[(е§, »огЈидПф ђје 1Јк1јеуа, еш [агђеиеп« 
ађпПфег §([Ф, тоегђеп деђбп! ођсг дегаифег! паф 
2)аПпаНеп ипђ 3(аПеп аибде(иђгН Цеђегђаир! ђа*  
ђеп еб ђ!е фофЈапђег ш ђег (Еаифегипд ђеб 51еФ 
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(сђеб Ји еГпег дго^еп Зег((д(е(( деђгасђ(. ®сђбр[еп*  
ипђ З^едепРефђ „пигђ Р0ГЈидбгое((е јт ®(атте N6- 
§и§ ђегеИеС. ®еп ђ(е?и дсе(дпе(еп Хђјсгеп тег=> 
ђеп ип <§егђ((е ђ[е (§шдеП)е(ђе аибдепоттеп ипђ 
ђег $ор( ађде[сђп(((еп, ђагаи[ђег дап;е иђгјдс Ј?бг= 
рег аибде(рапп1, де(а(јсп ипћ дегаифег(. 23епп 
ђје ЗибегеОипд деђбпд де[сђ1еђ(, (ађ( (1сђђ1е[еСа- 
ви-асНпа (апде егђаИеп, ипђ [сђтесН аисђ пјсђ( иђе(."

2)јеђ г(1 (о Јгетђсђ Рег 11т(апд сегподоп[сђег 
9Лапи(ас1иг; §ађп(еп (бппеп (п ешет 2апбе ођпе 
а((ег $апђе(6»ег[1сђепшд 1нсђ( ђе[(еђеп. —

§• 10-
’ 1ј а п & с I.

Фег С^апђе! пнгђ ш Сегпадога пиг [о те(( 
ђеШеђеп, а(б еб ђје ђппдспђ((е ЗЈоЈђтоепђјдГек ег*  
ђе([сђ(. Зпђет ђег 11еђег[(иђ ап ејшдеп 51г(((е(п де» 
гађе ђшге(сђ(, ђје ипеп(ђеђг(кђ[(еп 23еђиг(ш([е ђа« 
(иг е(пЈи(иђгеп, [о еп([ргесђеп ђхе 9Је(и1(а(е ђ:е[е§ 
Ј5апђе(3 [ешет (ЈЗппаре »оПђоттеп.

©а посђ ђа;и ђје (5(п(иђг [ешег 33еђиг(ш[[е је# 
ђег ешЈе(пе бегподогес [иг ђсђ ђе[огд(, [о ђаг( 
тап (т [сђП)аг;еп Зросђ(апђе теђег ^)апђе(бде(с11« 
(сђа((еп посђ П)ођ(ђађепђе Ј?аи[(еи(е, шсђ( ешта( 
фаиДгсг (исђеп; пиг ш ђег 9(ађ(а Веска ђађеп т 
ђег пеие[(еп 3<и( еннде $аи(1еи(е аиб Шђашеп ®е« 
П)б(ђе егпсђ(е(, ш ђепепфи(оег, ®ејђе, ЗЗаиттоКе 
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ипђ 9?ађпађе1п ђ[е [а[( аиб[фИе(Шфеп ШгНСе! ђИђеп. 
®ег ешЈЈде пнфНде фапђекђипН :(1 аи(јег ^апђ, 
СаПаго. ^бгеп мпг шаб ®ИедИ(Ј пђег ђеп §апђе! 
ђег бегподогег $и Са((аго [ад(: „фигф ђ:е епдеп 
дегоипђепеп ®(га(зеп ђеЗ ®1ађ(фепЗ »ог ђје Рог1а 
(ПЕЈитега де[апд(, . . пађ( тап ђет $1ађе, тоек 
фег [ек дегаитег Зек ђеп ЖопЈепедпиегп $и гет 
ђгејта! гобфепШф [:ф пИеђегђо1спђеп Вагаг апде*  
пне[еп :[(. Зле ©гепЈеп [епђ Јђпеп [фаг[ деЈодеп. 
Зиг ЈНесђЈеп ипђ јиг бтЈеп еше шеђеге ©(етгоапђ, 
ип(ег »е[фег ђје ђејђеп аиб ђет ђаг( апдгепЈепђеп 
$е1[еп еп([рппдепђеп 81п(зфеп :п :ђгет пиг паф 9Ј?п 
пи(еп §и ђе[Нттепђеп $*аи[  ђет ђигф ђ:е ®(ађ(> 
таиег ђет 93ИЛ епђодепеп @о![ етдедеп еНеп. Зп 
ђ:е ®(ађ( [е1ђ[( ђаг[ !еш 5Ј?оп(епедппег ођпе ђе[ош 
ђеге @г1аиђш(з ипђ аибђгпсШф де!об(е 61п1а[[аг(е; 
беп ^гаиеп :[( ђег 6т(п(( пђегаИ ипосПкеђН; ђ:е 
6т1а(фаг(еп 'гоегђеп [(ет пиг т деппдег Зађ! »ег- 
ађ[о1д(. ...

®етеп ®(о!ј ипђ ®фтис!, ђ:е ®а([еп, ђ:е1ђп 
[оп[( иђегаП ђедкКеп, :[( ђет ©Јотепедппег тфс 
де[(а(Се( тК аи[ ђеп Вакаг јц пеђтеп. 3« (ђгег 
81и[ђегоађгикд :[( ет геф(§ аи[ ђег §1пђбђе ип(ег# 
ђа!ђ ђег $е[(ипд де[едепеђ ©(етђаибфсп ђе[Нтт( 
тео [:е етет е:депб ђ:сЈи ђе[Нтт(еп ЗВафЈег пђегде*  
ђеп тоегђеп; пиг ђаб ђо!фагНде 9Ле[[ег, ђе[[еп ег 
ђејт @[[еп [:ф ђеђ1еп(, плгђ 1ђт де1а[[еп. . .

2)а(з 3?аи[египђ 33ег?би[ег шф(, го:е аи[ ђет 
Вагаг $и $ади[а, »оп.етапђег ађде[реп( ипђ ђигф
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ешеп пеи(га(еп (ипђсћгеЈђагеп) Зпчјфепгаит с\е*  
[сђјеђеп [шђ, [опђегп ођпе те((еге§ ђег иптИге(ђаг[(е 
ЗЗегГеђг [(а(([(пђе(, аисђ (еше 2(п[(а1(еп де(го[[еп [шђ 
$иг 2)ебш[есНоп ђегејпдсђгафЈег бВаагеп ипђ ®е(> 
ђео, [[(, [(гепд депоттеп, е(пе Зпсоп[едиепј ђег 
[оп[( иђегаК (т Зђа([ег[(аа(е [о [(гепдеп ®ап1(а(б» 
та|јгеде1п. Зтоас [шђ еб аПегђтдб т91ади[ађигсђ*  
>»ед шши(1е(ђаг аи§ (иг(ј[сђет ®еђје(е (оттепђе 
Јђаи[1еи(е ипђ ЗВаагеп, ђ(е [еИ аКег ЗеИ &аб ђе*  
1иа(јпе(е @е(е((е ђег Готтепђеп ипђ ађдеђепђеп ^а*  
гагоапеп ипђ а((е [оп[Ндеп [огд[аШдеп 9Ла|згеде1п 
диг ЗЗегђтђегипд јеђег пиг тбдИсђеп ЗЗегиђгипд 
т(( ешет б[(егге(сђ([сђеп 11п(ег(ђап »егап(ађ(; ађег 
ђ!е 9Ј?оп(епедппег Цеђеп еђеп [о, тоје ђег Јиг боп*  
ситаЈ »егр[1(сђ(е(е 91еј[епђе ш итшНеКЈагег ипђ ђе^ 
[(апђјдег, Ваирд пиг »оп гаешдеп ®(ипђеп ођег 
Хадеп ипЈегђгосђепег ЗЗегиђгипд т(( ђеп (игН[сђеп 
©гепјпасђђагп, [е( еб пип (п [пеђИсђет ЗЗегГеђге, 
[ег еб т [етђПсђет ЗЗедедпеп. -Ниг ђапп, 1»епп 
еш ®егђасђ( ђепасђђаКег фе[(ап[с1(1е ођп>а((е(, (ге= 
(еп ђ(е[е(ђеп [(гепдеп ®аш(а(б * 9Ј?а(јгеде(п ст, 1»(е 
аи[ ђеп (игП[сђеп ®гепЈ-Вагаг’б. . .

@шеп б5аир(ђапђе(Г)1»е(д ђКђе( ђа§ дс(ђе §аг# 
ђеђођ — Шш8 Соппие [п ђег 8апђеђ[ргасђе ги- 
јеујпа, »оп ђеп 3(аПепегп 8со1апо депапп(-—, ђаб 
геЈсђНсђ аи[ ђеп б[(((сђегеп фбђеп 9Ј[оп(епедго’б [гф 
[шђе(, (п Нешеп 93ипђе(п ђегип(ег деђгасђЈ, ђапп 
»оп ђеп Пи[(епгаагНеп аиб т дгбђегеп бађипдеп 
јц ®фј[[е пасђ 2пе[( ипђ ЗВепеђјд, ипђ »оп ђог( 
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аиб шекег ђеЈпеђеп то!гђ, оогпеђтГђф паф 9)?аг# 
[еШе. ©(е ЦЗ[1апЈе ([( сш ђођег ®(гаиф, ђаГђ 53и[ф 
ђа!ђ ЗЗаит тЛ ђеНдгипеп, гипђНфеп 33(а((егп; паф 
ђет ?Гђђ1иђеп 5((ђеп ђ(е §гиф(е ејпеп [ГосИдеп ЈТпаиеГ 
теН[фтоеИ1$ ђиппег гбфКфег $ађеп, »оп текет 
апЈи[фаиеп пие ешгб(ђ((ф де&аШег 9?е&е1; ђ1еђ тад 
аиф ђег ®гипђ [еш, 1»еђђа(& тап (п Леи([ф(апђ, 
тоо ег ешје(п ђ(ег ипђ &а Гп б?ип[(даг(еп »оНоттГ, 
ђ(е[ет ®(гаифе ђеп 9?атеп 'фегисГепђаит дедеђеп. 
®аб$о1ј 1»(гђ ооп ђепЗЈ?оп(епедппегп спЈтеђег д(е!ф 
ап ©П ипђ ©ГеГГе, то еб деђаиеп, ођег ђоф а(б*  
ђа(ђ јц §аи[е, [о (апде еб поф [п[ф ()1, ооп ђег 
3?шђе, ђ(е пиг јит УЗегђгеппеп (аид(, еп1ђ(бђ(, ђ(с 
231аКег ађег, те(фе $иг ЗЗегекипд ђеб богђиап 
иепоепђе! тегђеп, ђоттеп еђеп[а((3 гејфкф $и 
ЗЛагНе. ЗГиф токђ еш фоЦ, капоуеГ депаппГ, 
ђе[[еп пађеге 23е[фшђипд Гф тсђђ ег[ађгеп Гопп(е, 
ооп 9)?оп(епедго ђегђе!деђгаф(, теђг ађег поф »оп 
ђет ап ешет погђб(Н!феп 53и[еп ђег Восске де? 
(едепеп б|1еггс(фј[феп Огаћоуас, с(п>а: 5?иђђог[, 
шђет ђег ©Н [ешеп ЗЈатеп егђа((еп »оп ђеп ђаи*  
ђд ђог& тоафјепђеп 9?и[[еп (јт 3((п[феп ога1в, 
81п<?и1. огаћ). ЗепеЗ иапоуе! ђеђГепеп (Гф »ог*  
пеђткф ђје ЗЗакег дегп т фгеп ©е[еп; »егђгаппЈ 
д(ђ( е§ ешеп апдепеђтеп ®егиф; ђ!е 23(а((ег, аШ 
231еђ[и1(ег деђгаиф(, [оКеп ђег 9Ј?Пф ипђ ђег 23и(*  
(ег ешеп даг НеђИфеп ®е[фтасђ егфеПеп. ®пеп 
апђегеп ^јаир1ђапђе(8*91гШе(  ђкђс( ђаб дегаифеПе 
^§атте1[(е![ф, Сави-асГта дспаппг, ш ђеђеп ЗЗе*  
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геНипд ђсе ЗЗегоођпег »оп Хе^ик инђ СеПпје »ог 
аКеп јИ) аибЈеЈсђпеп; ђ[е[е Беј&еп. ®1атте пеђеп 
тоеНђш ш ђеш 9(и(е, ђајј ЗМетапђ ђ(е СабкасНпа 
(о (сђтас(ђа(( $и ђегеНеп ипђ тН [о гоетдет ®а(је 
Ји егђаИсп »ег((еђе; аиф Пе[ег( ђег ©(апппХе&ив, 
ипђ вогЈидб)»е[[е ђје ђа[е(ђ(( [огдПсђ »егр[(ед1еп 
^еегђеп ђеЗ У1а<Нка’б, ђет Ј?п((еп1апђе ђеп ђе[1сп 
ипђ де[исђ1е((еп Л^а[е- 2)аб аив а11еп ЗЛјеНеп ЗЛоп*  
Јепедго’^ Јит ®ег(аи(е ђегђесдеЖеђепе ЗЗЈеђ ф ђби*  
ђгд (игЈ јп»ог ес(( ђеп 1игП[феп 91асђђагп ађдејадђ 
ипђ ђПђе( ш ђ1е[ет баПе [одаг ђсе (5Н1е ђес јп 
ЗКагПе деђгасђГеп Збаагеп, ипГег ђепеп аисђ »ог*  
иеђтПсђ јепе »оп ђеп 21и[Еаи[егп ш дгођеп бађип« 
деп теј[( пасђ 'ЛриНеп ипђ апђегп ИђеПеп ЗЛаИепб 
ђе[огђег!ец 22е(ђ(1[сђе аиб ђег Веска 9?ађја — 
©согапЈеп, »оп ђеп ^а(иг(ипђ[деп а(б еше @а1*  
Сипд ђеб Сурппиз Е. ђеЈепђпе! —ипђ, ђ(е ^гпсђСе 
ипђ ®етп[е, [о пПе ђег фопјд ипђ ђаб Жајбтеђ! 
ђег Сегтса ђсђ аибЈепђпеп. ЗМе $ит 1Вег(аи( де*  
ђгасђсе 28оПе ђатт! дгођ1еп(ђс1Ш аиб 1игН[сђ А1- 
ћатеп. Ппкг ђеп ©ГЈеидпЈђеп 9ЈЈоп1епедго’б, ђје 
аи( (етет Ј?п|1ептаг((е (еђ(еп, . . (спђ ђје Ј?аг*  
1о((е1п. . . Лисђ »оп (ешет Ј?пођ1аисђ ипђ Зпле*  
ђе1п, ђје ег тН ђе[опђегсг 58огНеђе р(1ед(, 1ђеШ ђег 
(Јегподогег, ипдеасђШ [(агЕег е!депег (5оп(итНоп, 
ђеп З^асђђагп шсђПсђе ЗЗогг&Јђе тИ. $>ађ ђег, 
еђепјаПб т 9Ј?а([е ђгођеп егјеидЈе $ађа( пкђ( аи( 
дегоођпПсђет 2Веде јп 9Лаг(1е деђгасђс плгђ, Пед( 
1п ђег 9(а1иг ђег ЗЗегђаИп([[е; ађег тап (шђе( [ђп



\
95

$б[(еп(апђе еђеп [о ђаијГд/ ине апђегег ФНеп 

$оп Ејите Јоттепбеп итап[феп; ђаЗ (пег*  
(Ј[јф ђегђе плгђ те(еп бигси ђје ипдетете 51ођ(^ 
ђејг »ег[иђ(. б!иф ооп ђегј [о 6е((еђ(еп шг([феп 

 

Оа! тЈгђ тапфеб ф/ипђац ађпКфет ^8ед< ђег# 

ег &е[бгђег(. —
©ете ®едспет(бл[е, теЈШп ®а!;, $<■’!, ЗФапШ# 

^[ејђипдб[(иЛеп'.’Ш ^пШоп &е[(е*  

 

)епђ, П1лфг у.лт^^Н1:г>С!ГјпеГ! јцт Аг6ђ1еп 2фс(( 
Т паф 21ђ[а§ [епег ејдегеп јФп $шаи[е деђгаф*  

|(еп ЗЗоггафе. ®ђеп [о оегЈДС еб [(фаи[ђеп ЗЛаН;

(еп ји ВисКа ипђ ђеј Сг8(е11 Са/гиа, а([о тф( 

 

тје ет(де ђеђаирЦ, ВГојег 2ли[ф^апђе1. . . 

 

®ег Вагаг јц СаНа^ јђегђаир! јђег ђебеи(епђ[(е, 
ђа( оог ђеп иђпдеп А[;1ептагђе(/ поф ђе[опђегд 

»огаиЗ ђеп ш ђеп иђ(еп^а[)ГСц/[ттег теђг пп 
Зипеђтеп ђедп^епеп Шр^ег §[т[еп. 2Ие 8аи[е 

гсесђеп дгб^епфеНб аиЗ Вг\^а 5е§о$еп ипђ ег[1 
т СаПаго де[ф1[(е(; ђег дет\,[јфе $ег[ац[вргеШ 

(Г(аф(ђт Јеђп 2фа1ег — [ефјеђц^ 5тапЈ(д ®и(*  
оеп ЗЛипЈе.

Зи ЗЗегдШфипд ипђ ®гдапЈипд\„[егег б!пда*  
ђеп јГпђе ђ(ег ђег оот фго[е[[ог 54?е(К јт Зађгс 

1830 егтШеИе иеђег[ф!ад ђег @т[иђг\т) 
[иђг ЈП?([феп 2Лоп(епедго ипђ ђет СаМал_^Ге([е 
ете ®(еПе:

®(п[иђг: ©гођеб ®ф[аф(теђ 500 ®(Ц; 
фатте! 2000 ©ЈисГ ; СабСгаата 600 6еп(пе\ 
Лагр(еп, ^огеИеп ипђ апђеге §1[фаг1еп 200 (бепи
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гаппПоеи 50^ ФапПеп; ©еђ( 2(11
2(а(та(тег ®Пеп;|

иег; ©ЉПђГгбгеп 2^,000 ®(ис(; јипде ®Ј 

200» ®(исГ; <5фпЦ1(1еИФ 20 ®еп(пег; ЗбасђД 
бепПег; ЗбоПе 30 беп(пег; $а(д 80 ®еп«Ј 
®<ђфЗ(еПе 2000 ®ф; ®еНеГђе 2000 ®(аја (1 
®(ар јп % ђаЈепјсђЈ ЗЛеђеп ођег 1 у2 тпг(епм 

<р|сђе ®1шопе); @тт(е 2000 ®(аја; ®е(Ш 
8000 $аат Ј?аг(оЉ(п 3000 бептег; ЛођЈ 
1500 ^епЈпеЛ ©Го&лЦМсШег 1500 (5.?п»«»г 
(епђоЦ 200 ^птегј §Вгћкг?&^ »,^«0 $|егђе[ађец 

@(б (јц ® - л30( фкгђе јГеп; ипђ апђе»
деппдГпдјде @\деп(1ап>^

бШв (иђ ђ ®а[? 10(0 @еп(пег; 2Вет2000Ш« 
пПеп (@(тег); 
ЗЗапПеп; дгође (бетгоапђ 20 

 

тоПепе фојепЦрО; го(ђе^ц&еп 1000, Хпф(етЈ 
2000 ВНШ; 23е(АеНепЗОи^МпГеп 30,000 фааг; 

 

^ир(егде[сђ[гг 10 бепп/ј ®Иец 30 бептег; де< 
тођпКсђеЗ ®(аб 10 Нпег; ЗбафбПсђуг 1 ®еп( 

 

пег; 01е& 20беп^г5 ®*осЗДсђ  5 бептег." 
@опГ1 ПФ ђег фапђе! аи( Ме ап ђеЛ

ГНтпШп ®офе(/деп ®(а(( (тђепђеп ЗКаШе. 

 

ђеп Зфогеп »/ВисШа тоегђеп ђ!е[е ЗбосђептаШе 
ЗЈсШтосђ и бгеИад пи( ђеп[е(ђеп ?(иб # ипђ @т# 
[иђг*21шХ ц' 1и*е 5Ц Са11аг° ађдеђаГсеп.

Цј/аисђ ђеп ©реп ђе§ бапђев ооп ђет ипеп!# 

 

ђеђШфреп ЗЗегђеђге тф! аи$ЈиГфИе|јеп, гоегђеп 
аи/ ђог( ипђ Јтеаг (т бапђе аПе Збосђеп јпш 
Ј^аШе деђаИеп.

4бо ђес Сегпојеујс [сђјјуђаг Ји тегђеп ап(апдђ 
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Ппђ епиде фаи[ег аи(де[пђг1, Тег^оујиа депапш, 
1»о јеђеп ®ат(1ад 2ВофептагН [1аТ1(тђе(. 21п ђег 
®1е11е, тоо ђ(е Сегтса [сђ(([ђаг ГОкђ, ип(егп 
ђеб 8кае1аг-®ее’б, (1еђ1 ејп ђођеб ©еђаиђе, У1г 
депапп!, то ђег ЗВосђептаН! јеђеп ®опп!ад де*  
ђа(геп пнгђ. 21и( ђје[ет ЗбосђептагПе ег[фетеп 
аиф 2)а1таНпег ипђ 1пШ[сђе 211ђапе[еп, «>е1сђ 1еђ» 
1еге ђе[опђег(3 ®е!ге1ђе ?и 9Ј?агђ1е ђппдеп.

Сегпа»ога Гапп пђесђаиђ! ођпе ђеп »оПеп 
23е(!ђ ђеб $ка<1аг-<5ее’б ипђ СаИаго’3 п!е етеп 
«§апђе[ ђађеп. ©игсђ ђсп $ка<1аг-®ее [1апђе еб 
т!1 ђеп (тОДеп ^гооспЈеи т епдегег ЗЗегђтђипд; 
г$ [опп(е јђп тИ есдепеп ®ф1([еп ђе(ађгеп, ооп 
ђеп ХпгЕеп гође ®1о((е апГаијеп, (1е т СаПаго 
дедеп ^ађпГгоаагеп ит[еђеп, ипђ ђ(е[е пнеђег (п 
ђеп 1пгН[сђеп фсоотјеп (ђеиег »ег!аи[еп. Зп ђ(е[ет 
дпп[1(деп §а!!е тпгђеп аисђ 1»ођ1 т Сета^ога 
ет(де ^ађгПеп ег[1еђеп, ђигсђ гоекђе ђсе гођеп 
®1о((е ђеЗ ©г[еп13 ђеагђеНе! т ђеп[е[ђеп пнеђег $и*  
гпсШе[еп.

Цеђпдепб Гапп т.ап (ессђ! ђсебетегГипд тасђеп, 
ђајз ђеј ђеп с^осђ1апђегп ђаб Зп!еге[[е (пг ђеп ^ап« 
ђе! [1ејд1, тоаЗ дегађе је|?1 ®о!1 »егђпСеп 
ш о д е! —

11.
® с I ».

Зп Сета^ога сиг(п(, [е[ђ(1 аи( ђеп о(1П(ђеп 
ЗИбгНеп, (а(1 пиг о(1егге1сђ([сђе5 @е!о, 1пЗђе[опђеге 

7
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®((6егдго(феи, ЗгсапЈтдег, ЗЛапа Хђегера^ђак? 
ипђ 2)и1а(еп. Зп &ет ђепафђагкт 2Д1Е>атеп, ђе(оп<> 
ђегб ђе( 8каНаг, ((еђеп ђје бреггејфј(феп ®(1ђегдго*  
[феп т (о(фет ЗВеПђе, ђар тап ^иг (ип( ђег(е(6еп 
[фоп етеп ®(1ђегјП?апЈтдег егђаИ, тотИ тапсђе 
дапЈ агНдс ®реси(аИоп деНтеђеп готгђ.

ЗЗет ђет дегтдеп ЗЗођепегНаде, Бе( ђег Иптбд*  
ИфђетТ, ђигф фапђе( $и ЗЗЗођфапђ јтт де!апдеп, 
ГоафР боф аиб ћеп ?ађ(еп 8е((еп (етет фоф1ап*  
ђег ђег ЗЗеНеЈрађ т ђје <§апђ. ДпН, таЗ пиг ји 
ђаирд ђег ^аИ (р, Зјјипдегбпоф ет, (о деђеп ђје 
ЗЈагђепђеп §и ђеп ЈНејфеп, ипђ оеНапдеп 1ес( »оп 
јђпеп ЗЗгоД ођег ®е!ђ дедеп Ва5 23ег(ргефеп, еђ Ји 
ђерЈтпНег §пр ЈигисђиеграНеп, ођег аиф дедеп 
®егр(апђипд (ђгег (фбпреп 28а((еп.... тр (о 
па1иг((ф, ђарЗЗгиђег ђабЗђпде тИ егп< 
апђег 1ђеНеп." —

§• 12- 
11 с Н $ г а «•

©аттШфе бегподогег Бе?еппеп рф — ете Нете 
?1пЈађ1 ЛафоИГеп (т Киска-2фа(е ипђ ђје §1ифн 
Ппде рег^фјеђепеп ® (аиђепЗ аиЗдепоттеп —Јигдпе# 
фЦфттфШтПеп ЈИеИдЈоп, ђје ре Ји®гђ(етђеп а((ег 
ЗИиђатеђапег ретре(п (оП. 2)оф д(аиђеп инг, ђар 
ђје(е ®гђ(етђ(фа(( теђг ђег ипаи(ђбгИфеп 53е(еђђипд 
фгег (ЈгефеН а(6 ђет ЗИиђатеђапсбтиб д(И; ђ(е(ет 
ђбфрепЗ пиг ш (о (егпе, а(б ег (епе ипаибђктђ*  
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Исђ есђе((ф1. 2)ег ®1аиђе тад 6аЗ $е(ђде(фгеј (е(п, 
гоепп ђег ®ођп ђеЗ 23егдеЗ аиЗ ђеп 231и(тоодеп ђ!е 
®фбђе! (ешег $пеф(ег (фпејђеК

231г гооИеп ипб п!ф( 1апдег тИ ђ(е» 
(ет (Цагадгарђе 6е(а((еп. КагасШс тејп!, 
ђа(ј еђета!б ђ!е ©ефКфеп ђпНапдКф пн((еп(фа((Кфе 
ЗЗКђипд деђађ( ђађеп, ит теп1д((еп5 (п ђег 9?еК== 
дјоп ип(егпф( епђеКеп $и Гоппеп, ђетоефеп ипкг 
апђегеп Ме »(е(еп посђ »огђапђепеп аИеп 3?(гфсп» 
ђифсг, теГфе (ђеКЗ иоп ЗИбпфеп, (ђеКЗ »оп 2ВеК=> 
деКТКфеп де(фпеђеп гоогђеп (тђ. ©еКђет ађег ђсебж*  
(еп (иђ ђегфеп(фа(( иђег ђ(е(е (1а»((Феп Запђег ђетеп 
(1еП ђађеп, с(( ђег дгб(ј(е5феК ђег бГптоођпес пКеђес 
1п етеп (о1феп @гађ ооп Пппнјјепђек »ег(ип(еп, ђађ 
Веи(е, тое!сђе ди( (е(еп ипђ поф теђг (о!фе, п>е!фе диГ 
(фгеФеп (бппеп, ип(ес ђсе ©еИепђеПеп деђбгеп. ®?ап 
гое1ђ (еђ( ооп (е(пега апђегепЗЗифе а(в ђет (одспапп*  
1еп фого^одипп ипђ ђет *Р(аИег,  ђеФе јп ђег а1г(1аг>1^ 
(феп ®ђгафе »ег(ађ(, П)е!фе ђет бегподогег ипде*  
(ађс (о »еграпђКф ф, Пне ј. 23. ђаб 2а(спп(ф« ђет 
ђеиКдеп ЗПаКепег. ©гаттаКГ, ©еодгарђсе, @е> 
(ф(ф(е, Хђео1одсе, Ф?а(ђста(И 1С. ђепп( тап Гаит 
ђет ЗДатеп наф. ®е(ђ(1 (иг ђеп ип(егг(ф( јт 2е(еп 
ипђ ©фгеФеп дађ еЗ ђ(5 (п пеиегег ЗеИ (т дапјеп 
2апое аиф п(ф( е(пе <5фи(е. 2Вег @е(((Кфег тоегђеп 
1»о1Ке, тиђ(е епКоеђег (п ђеп Жб(1егп ип(егпф( 
(ифеп ођег !опп(е ђбф((епв, »епп еЗ ђег ®ођп ешеб 
@е!Г(Кфеп (»аг, (еспе ЗДибђНђипд оот 2?а(ег егђаК 
(еп. @ђеп (о дго(ј ((( ђег ЗИапде! ап 1Кегап(феп 

7 *
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^И[ЗтИ(е(и ипђ ап ЈтеШпа(идеп 2еђгте(ђођеп, [о, 
ђађ [е1ђ[( ђег ђ(ође ПпЈеггјф! ип ?е[еп ипђ ©сђгејђеп 
теђгеге Зађге тедппппН. 2)аб (КИиа1 ([( ђаб ејпјјде 
ЗЗисђ, ђаЗ јеђег ®еЈ[Шсђе ђа(, ипб ђИђеЈ тН ђет 
ЗЈогокдшт ипђ ђет $[а((ег [е(пе дапЈе 53(ђПо(ђе(. 
Пп(сг [о(сђеп Пт[1апђеп ([( еб шсђ( Ји »епвипђегп, 
ђа(ј, таЗ тап ЈНеПдЈоп пепп(, [ошођ! ђеип Ц?пе[(ег 
а(б Бепп ЗЗоИе дго(Иеп(ђе((б (п ђег 23еођасђ(ипд ђег 
НгсђИфеп ^е(1е ипђ аиђегИсђеп ©еђгаисђе ђе[(еђ(.

2)(е Зађ( ђег ®еИде([Шфеп [сђађ( Кагас(г1с [пг 
ђа$ дапЈе ®еђ(е( аи[ ЈПшђипђег(. Зеђег бегподогег 
ђапп ®е([Шсђег гоегђеп, [ођа(ђ сђп пиг ђег УОиКка 
теПјеп тШ. ®(п [о дегоогђепег фпе[(ег ђаг[ ађег 
пиђ( еђег а1в ђп$ пасђ ђет пасђ[(еп Зе[(е ђег ђеИ. 
ђгеђ Лопјде $3[аггегосгпсђ(ипдеп аибиђеп. Цт ђ(е[е 
Зе(( јеђеп ЗађгеЗ »ег(ђеИ( ђег У1а<Кка ђје фаи[ег 
пасђ ђег јеђебтаНдеп Зађ( ђег $пе[(ег, [о, ђа(ј 
јеђег ђа(ђ теђг ђа(ђ тепјдег егђаИ. ®а ђ(е 
1пп[(е ђег ®е1[Шсђеп ап <5(о(адеђпђгеп ји деппд (1пђ, 
а(3 ђа(ј Цсђ ђаооп (еђеп Иејје, [о Цнђ (1е пле а(1е 
апђегеп бегподогег дспо(ђ(д(, $е(ђђаи ипђ 23(еђ*  
Јисђ( Ји (ге(ђеп. @јшде ђапђе(п аисђ тИ2Пеђ, Са- 
бђгаскпа ипђ апђегеп 31гИ(е(п. Зп СеИпје ђа( ет 
®е([Шсђег [одаг еиг 22(г(ђђђаиф ипђ [сђепН, тИ ђег 
ффоЈе ст ®пг(е(, тађгепђ ђ(е 81Н1(е ап ђег 52апђ 
ргапд(, [ешеп @а[(еп рег[опКсђ 22ет ипђ 23гапп(» 
гое(п егп. ЗКапфе ђеНејђеп Јидкјсђ аисђ гоеИИфе 
22пгђеп, го(е ђ(е егпеб 8ег<1аг’б, \7о1Уо<Ја’б гс. Шисђ 
ф 1п деп>ј([еп ^атШеп ђ(е 22пгђе етев 6гЈрпе[(епЗ 
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егђПсђ, ипђ 1т бШдететеп Гапп тап ђ(е десјШсђе 
28игђе и&егђаир! аШ егђ[[сђ &е!гасђ1еп, тђет јеђег 
®е[(Н(сђе (етеп ®ођп ппеђег (пг ђ[е(еп ®1апђ ји 
ђНђеп р(1едН 31еи(зегНсђ ип[ег(сђетеп (Гсђ ђје 2беШ 
деђШсђеп ђигсђ даг тфт ооп дегобђпКфеп бегпо# 
догегп. ®1е Иадеп 1Нф[ пиг Гете ЗЗагЈе, гоаЗ [опП 
ђегт дпеФД(феп 9Шиб фг детбђп1[феб 21&јеГсђеп ф, 
(оп&егп (феегеп (1ф аисђ ђеп дгбјИеп ЖђеН ћев Ј?ођр 
ђаагеб тН ђет 33агђ(егте((ег Гађ1. @је Јгадеп Збађ 
(еп пне (еђег 51п&еге, ипђ ЈЈеђеп (п &еп $пед, (о*  
тоо! дедеп етеп аиђегеп §етђ ат аиф ип1ег (!ф 
(е(ђ(1. 2)а (еђоф ђетјепјдеп, П>е1фег етеп8Иеп(феп 
итђппд(, &(е Шибиђипд дефИфег ЗЗегпфтпдеп »еп 
ђоСеп ф, (о р(1едеп (1е ("иђ ђагаи( јп ђе(фгапГеп, ађЗ 
21п(иђгег Ме Пеђпдеп $и 1еНеп, аи(Јитип1егп х. 
51исђ ђе(т 9Ј?е((е(е(еп ти((еп (1е ђје 2ба((еп ипђ те 
Ц3а1гоп1а(сђе ађкдеп.

2бЈе аНе дпефИфеп ЗВеПдефНфеп (спђ аисђ 
ђ(е т Сегпа§ога »егђепаГђеП 2)(е бИегп 1а((еп, ђа 
ђ(е 53егђеиа(ђипд оог ђег фпе([егпжђе де(феђеп 
ти((, јђгеп (иг ђеп дефНфеп ©тпђ ђе(Нтт(еп ®ођп 
(сђоп т ђеп ЈКпђегјађгеп тН ђег (иг Гђп детађНеп 
93гаи1 сориКгеп, 1х>е1фе етјГгоеНеп ђ(3 §иг пШГИфеп 
ЗЗоМЈЈеђипд ђег @ђе аТ Зипд(гаи (т фаи(е (ђгег 
бИегп ђ1еНИ ипђ аисђ п>о1 јт ®сђег$е ођег аиЗ 
ЗЈесГеш РорасКа депапп( пнгђ. @г(1 ТОепп ђег јипде 
бђетап ђегапдетасђ(еп ипђ Јит фпе(1ег деп>е[ђ[ 
гоогђеп, ђаг( ег (ете ЗЗгаиГ тН ђеп детођпИсђеп 
©еђгаифеп ђе(т(иђгеп. ®ШђГ ђје ЗЗгаи! посђ (т 
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2Иађфеп(1апђе ђеиђгеп (5(Гегп, (о ти(ј, ђа Ме дг(е*  
фј(феп фпе((ег Цф пиг етта! оегеђеПфеп ђиг(еп, 
ђег јипде ®еЈ((Пфе ЗЗЗШгоег БГееђеп; ђје ?3гаи( ађег 
!апп, гоег.п ег (е(ђ(( »ог ђег деђбпдеп Зек (Шђ(, аШ 
ЗИббфеп илеђег ђе(га(ђеп.

б!ијјег ђеп Јађкејфеп Жгфеп, ђегеп (еђеб $ог( 
И>ешд(1епв е1пе ђа(, д(ђ( с5 (п јеђег 9Јађеа аиф $16*  
(1ег, ођгоо! тф( т јеђет $(о(1ег ШЈбпфе. ®је Жб*  
(1ее деђогеп (ђеПб ђет У1асПка, (ђеНб (1пђ (се ®е*  
тетдШђег$Иађ(а. Зп ђеп (еђЈегеп (иђгеп ђ(е2(и((1ф( 
кагибег теШепЗ ЗВекдефПфе ођег аисђ ВаЈеп, ипђ 
ђ!е ®е((Шфеп Готтеп ђапп пиг ЈитеИеп, ит т ђег 
$1гфеЗ)?е((с Ји (е(еп. Кагабгјс д(аиђђ ђа(ј еб ;п дапЈ 
Ссгпо^ога тфЈ иђег (ип($еђп ЗЛбпфе деђе. 5Ие 
бИбпфе (еђсп јп ђег 9?еде( оот 93е1гГе6е ђег 2апђ*  
П)(Нђ(фа(Г ипб »оп (штШЈдеп ®е(феп(еп госђПђа*  
Ндег 3)?еп(феп. ЗЗе: Жгфтефеп ј. ®- гоегђеп т ђ(е 
дгб(;егеп $(б((ег Сф(еп, ®фа(е, ЗЈедеп аиф ®е1ђ 
деђгафк Зп ђег $(е(ђипд ђађеп ђ(е 2)?бпфе дго(је 
ИеђпПфГеН тк ђеп иђпдеп ЗЛбпфеп ђег дпефј*  
(феп Жгфе, ип(ег[фејђеп (гф ађег ђигф ђ(е го(ђе 
$арре ипђ ђаб ит ђ1е(е(ђе детипђепе (ејђепе Зтф, 
тођигф ђи(е ђаб Шп(еђеп ешеб Петеп Злпђапб ег*  
ђаИ. 21иф 1гадеп (1е ђег 23ог(фп(1 дета(( тефепфеПб 
23аг(е; еппде (тђ аиф, ђа аПе $(б((ег, аи(јег ђепеп 
т ђег Кеска*3?ађја,  пађе ап ђег 1игП(феп ©гепје 
Педеп, ђегоађпеН Зт ®апЈеп (тђ ђ(е ®егподогег 
гоешдег геПдГбЗ а(6 ђје иђпдеп Згоејде ђеб (егђс*  
(феп ®(аттеб. 31иг ђје §а((еп »егђеп деп>(([епђа(1 
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БеоБасђ(е(. д(Б( (»ешдЗКаппег, П)е1фе Бе1ф1еп ипБ 
соттишсиеп; Бес Беп ђсег оБп>а[(епБепит[(апБеп 1а(з1 
Цф БЈе[еб !аит апБегб егтоаг(еп, ЈпБега $. 53. Бет 
ПИбгБег Бјеботтишоп ЈтоапЈЈдЗађге (апд ипкгјад! 
([(, тбђгепБ »е(сђег Зек јђт вег[сђ(еБепе 53и[[еп 
аи[ег(ед( ГОегБеп, д(е(сђп>о1 јеБег бегподогег [(е(б 
§ит ЗЈЈогБе, п>ешд(1епб а(б 31о(ђ1веђг деги[(е( (е(п 
гпијј. —

§. 13.

=ИН|Гсп)‘фпШЈфе ип& ДЈитатШе- 
ЖпГиИеп.

а. $ сђ и I с п.

У1аЈ1ка Ре1ег II. ђа! (т <§осђ(апБе јвж КеГпе 
®фи(еп дедгипБек

5)(е. јп СеИпје, тое(сђе 35 ЗбдПпде аиб Беп 
Бе(1ен §8и[егп ЈађП, г)! (т Ј?(о(1ег [е(Б[(. бЈдепШф 
?бпп!е тап (1е Бе([ег ®(([1 пеппеп, Ба Б(е ЗодПпде 
Ба[е(Б(1 ипеп(де(БНсђ Јсо[(, ОиагНег ипБ бгЈЈеђипд 
деше(јеп. 2)(е Б(б јеђ( вогГоттепБеп 2еђгдедеп[(бпБе 
ПпБ: 23(БП[сђе @е[сђјсђ(е, БаЗ 2е[еп ипБ ®сђге(Беп 
Бег 91аНопа([ргасђе, [о(во( т стП[сђеп а!§ (п (а*>  
(е(ш[сђеп 53исђ[(аБеп *),  ипБ [Кесђпеп.

2)(е Бп((е 2еђгап[(аИ гвНБ еђеп[а(13 воп Бет 
[еђгдеп У1аШка епваг(е(. —

#) ®п 83е([р(е1 [пс В(е Га(ђоП[фсп ЗПпа!
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1». Шђеге 55с(дг0сг11пдбшШс1.
81и( Ј?о((еп ђеб јеђсдеп У1асНка’б ((I ЈиСсНпје 

ејпе Нете ЗЗифђгисГеш егпф(е( гоогђеп.
®ек 1835 ег(фет( аиф ђа(е(&(( ђег сегподо*  

п[фе бПтапаф „СегКса" тс1(( де;(етепђ пп( »аЈег^ 
КтђЦфеп Зпђеге^еп Бе(фа[Нд1.

„53Т јеђ( ђа( ђ(е СеНпјег фге[[е, герга(еп*  
(к( ђигф ђеп 1833 иот У1а<Пка аиб феђегб*  
бигд ткдеђгафЈсп 2)гис?ег 2Шфае(, поф Јеше 53е*  
(фгапЈипд (ђш §шђе(( ег(ађгеп. Зђге З^епђепЈ 
Г[( иип (геШф 1»ођ( ете дап$ апђеге аФ јепег, те(фе 
иаф ђег ЗлађШоп (п етет аи( 1уо Сегпојеујс’б 
33е(1е ОћоД е(деп5 $и ђссЈет ЗтоеФе егпф(е(еп 
баиђе 1нЗ ;и 2(п(апд ђеЗ [еф;еђп(еп Зађгђипђегт 
Бе((апђеп, ипђ »оп ђег поф ипЈег @еогд, ђет (еђ(еп 
$пг((еп аиб 'ђег г5лтИ1е Сетојеу1с, тк скШјфеп 
2е((егп деђгисНе ^(гфспбпфег (сф оогрпђеп [о((еп. 
81(5 ®еогд аи( (»јеђегђоКеб ЗЗШеп (етег (п ђеп 
ЖоПбИеђегп а(б аибпеђтепђ ((0(5 ипо еп([ф(о[[еп 
ђагде(1е(Кеп »епеНапИфеп @етађ(т поф т (рб(еп 
Зађгеп ђ(е гаиђеп ЗЗегде тН ђег д(ап;епђеп 2)отп 
пап(е 91ђпа’б »ег(аи[ф(е, пафђет ег ђет ЗВеГгоро*  
К(еп @еппап, тк ђет ђ(е ЗфеоНаНе т Сегпо»ога 
бедтт, (бгтИф ипђ (еЈегИф т’е ЗЗегтаПипд ђеб ?ап# 
ђеб п&егкадеп, ВетафКдЈеп (хф ђје ХпгГеп јепег 23е(1е, 
ипђ т ететЗеШаитеооптеђг ђепп ђгес Зађгђипђег*  
(еп (тђеп (1ф »оп етег ЗИисГеш т Сегпа^ога Ге(пе 
®ригеп тб аи( Те т ип(егеп Зтдеп »оп ђет дедеппто 
Ндеп УтШка де[Н[(е(е. 91аф(1 ђеп ођеп апде(пђг(еп, 



аиб ђег Б([(ђб[Нсђ сегподогКфеп ФгисГеш ђегоогде*  
дапдспеп ®фгфсп ег[сђет( (ек 1835 ђег Беш(б еп 
п>ађп!е ЗНтапаф ипЈег ЈНеђасНоп Беб . . ©еђегт*  
[(ђшБегб . . . 6г [епБе( паф Бет 9Ли((сг ађп!к 
сђег, ђјебјеНб БеређепБег фо(*  ипБ ®1аа(бГа1епБег — 
а!(о дапј ипБ даг ЈеНдетађ ђсђ соп[ШиЈгеиБ — па(ђ[Г 
аидетејпеп сђгопо(одј[(ђеп ©росђеп, 8е[1Бе(НтЈпши 
деп и. БдЕ, Ме 1аи[епБе ЗеНгефиипд Беб Зађгеб 
ииБ Баб јеБебтаПде ®еБиг(бјађг аГГег ђођеп фаиђ*  
Јег 6игора’б оогаиб. ©агаи гејђеп (кђ Бапк ђфо> 
п[ф*деодсарђГ[ф4МИН(сђе  ®Г(јЈеп пБег Сета^ога 
ипБ Б:е итИедепБеп ЦЗгооЈпЈеп, ®еБ(ф(е, тогаН(фе 
5Ди([ађе, ЗЈооеПеп. 23оп БејопБегет Зп(еге[[е ОпБ, 
аијјег Бет . .. 91Вп[[е Бег ®е[ф((ђ(е Сегпа»ога’$ т 
Беп о(сг ег((сп Зађгдапдсп, еипде @еБЈсђ(е, Бсе ит 
јђгеб [реаеи (оса!еп, паНопакп, ђ(ег ипБ Ба аисђ 
пис Бет 23о(Ге оБег [етеп <§еп[сђегп сопдепјакп 
ЗпђаКеЗ ете пађеге 93е(гасђГипд »егБЈепеп. Бгапд( 
[гсђ ђјег јит »огаиб ете (Ггепд $игпсГгоеЈ[епБе ЗГиде 
аи( дедеп Б(е [рбШ[(ђе 2опаг( ипБ Беп ђбђт[(ђеп 
33еј[(ђта(5, тоотП ет пеиегсг §Ве[и(ђег СеНпје’$ 
БЈе Ба[е(6[(, пНе ес апдЈБ(, аиб Бет ЗЛипБе Беб 
У1асНка’б »егпоттепе 21еиђсгипд Бед1еНе(, Ба(ј Бје 
сегподоп(сђе ЗЗоКброере Бег §отсг’[сђеп д1е(сђе. 5И*  
ГегБтдб БеигГипБе( — пЈсђБ пиг т Бет 2)ипђ[)ле1еп 
депн[[ег ГеШопагНдег 9Је[гат > 2ШеБегђо1ипдеп, т 
ГесГег ипБе(апдепег 9Ј?([сђипд еђгепБег ипБ ђбђпепБег 
@(деп[сђа((бБеЈе(сђпипдеп, т Бег еђј(феп ЗЗгеНе ипБ 
БеђадКсђеп @п(пН(Ге1ипд Беб ЗЗедеВепђеКНсђеп ипБ
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апђегеп 4>егд1е(феи 51еиђегИсђ(е1(еп — аисђ ш ип 
[ртипдПсђег ®ш(асђђек ипђ ЖађгђеК ђег 21п[фаиипд 
ипђ 2)аг((еПипд, 1п (п(сђет 51иб!1апдс ипђ Нагес 
®р!еде(ипд ђеб иптШеЈђагеп беђепб, јп ГегпГдег 
ХпсђНдГек, ипде(сђтисНег 91аше(а(, ипђ јепет »о!# 
1еп тасђНдеп ^а(игде(иђ[, П'1е сб иђегаП а1б ®сипМ 
1оп ђег есђЈеп ЗЗоИброејГе ејдеп, (епег те[Шсђе 51иб*  
(епђПпд, [о 1»1е ђег дап;е »1е1»егЈГОе1д(е ®1атт 
(егђ1[сђег 9?а(1опа1де[апде тк ђег ип(ег јоп1(сђехп 
<§ипте( деђогпеп аИегеп ®сђ»»е[(ег, ђег д!апЈепђ 
&1аиаид(деп, тк јђгет ђип(е1д1пђепђеп, [геШсђ пип*  
ђег (1гађ(епђеп ипђ пппђег тоеКпсђНдеп, ађег аи( 
ђ(е 9?ађе ипђ пасђ Зппеп депсђ(е( ђагит п!сђ( тсп^ 
ђег Пагеп ипђ апЈЈсђепђеп 51иде ђсђ а(6 $осђ(ег 
еш ипђ ђег[е1ђеп ђосђдеђогпеп ЗИикег, ђег ЗШиг, 
ђег еплд јипдеп, ет(д (геи ипђтађгеп. ®(еђеп аисђ 
ап иг[ргппд1(сђег 8е&епб(иПе, ап ешдеђогпет ®а(1 
ипђ ®1и(, ап јепег т (ђгег ипђе»иђ(ђе(( ип(еђ16а*  
геп ЗВГгГипд пт (о дет!([ег ап е(п(аф ипде[и(ђ(ег 
©гаЈЈе ђје пеиегеп ђ(е[ег ©акипд јђгеп (гиђег јпг 
5Ве1( деГоттепеп @е[сђпн[(егп ипоегЕеппђаг ит Ж1е» 
1еб пасђ, [о (оппеп ђосђ аисђ ђе Ме[е1ђе Збједе пкђ( 
»еНаидпеп; еб (еђИ (ђпеп тсђ! (епе (»ођКђиепђ ап*  
ти(ђепђе кеиђегјјде $га[(, ђаЗ @гђ(ђе(1 јђгеб ®е=< 
(сђ1есђ(еб; еб гсд( (иђ 1ттег посђ ш Гђпеп ђеппак 
Псђег ЗЗокбпИђ, ђеппПсђ ЗЗапдеп ђеб @е(пђ13, фш*  
деђеп ап ет еппд ЗбаПепђеб, тад ђкђ ђктеПеп 
аисђ (хсђ ипђестИсђ »егђипђсп; (1е »егђакеп Ји јепеп 
(:сђ нпе 2Вете, гоепп аиф п1сђ( ђеЗ(е!ђеп ђосђђе*
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дпп|Ид1еп Зађгеб, ђосђ дегеф ап »еп»апђ1еп (Неђ^ 
[1ос1еп ш »егтоапђ!ет ЗЗођеп." —

с. 51гап4ђеИб4>г1еае.
63 ђеђаг[ тоођ! Гаит ђег бгтоађпипд, ђа{ј еб 

1п СегпапЈога, 1П ТОе1сђеб ег[1 4>ег јеђјде У1а(1јка 
ешеп фаисђ »оп 2б1([еп[сђа(1 ђгасђ!е, Јеепе (ШђсПеп 
ипђ ђе(ид!еп ?1егЈ1е дјђ1.

®је Збипђеп ађдегесђпе!, ђ:е ђег Ј?ат»( ит 
[ет беђепбгесђ! ђет бегподогег 1е1ђег ЈадПсђ (Ф1ад1, 
ђе[аИеп јђп аиђег §1еђег пиг (еИеп ЛгапђђеИеп. 
2)апЕ ђег 23ог[еђипд (пг ђјејј (1а»1[сђе 
®раг!а!

21и( (еше ЗВипђеп 1ед( ђег ђосђШпђфсђе фе1ђ 
ђје посђ ђатр[епђе ђ1и11дс®еПе ејпеб ЗЗПе^еб. <5оп(1 
ђН[1 ег (1сђ ђигсђ аПегкс пађеПедепђе 9Ј?П1е1, ђегеп 
де!гаит1е ®ђ(1етиипд ђоП, гоје иђегаП, еше 21еђ« 
Нпдбђе(фа(11дипд ђег аИеп Збесђег Ш, ипђ јђеПб 
ешег угегђЈеп @г[ађгипд деНси, 1ђе1(б тН 31ђегд1аи*  
ђеп гппјд »егтоеђ! ег[сђеш1. —

§• И.
<еВеп.

Зп ђег спнППНеп ®еИ тодеп ђагиђег [еђг ађеп*  
(еиегИсђе 31п[ссђ1еп ђеп[сђеп, ђсе ттђе(1епб ђ!итђ ипђ 
пђегЈпеђеп (хпђ. ®ег ИпешдетоејђЈе ђпг(1е ђеп бег*  
подогег [о ЈсетПсђ ип!ег ђеп ЗЗаиег ип[егег бапђе 
ш ба!ђедопе ђппдеп, ја [о тапсђег, тоеПђег 1го& 
ђег »оп @о11 егђаНепеп 93егпип(1 1т 2)аите1 ђе§ 
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®«1опб (гсђ ТошдПсђ аши(Тг(, ађп( тф!, ђар кдепђ*  
то ЈП>1(фсп (егпеп Тађ1еп бе!(сп ејп агшсб, ипде*  
ђПђеТеб ЗЗоИ ђи 9ЈЈеп(сђђеП о(е! ег(геи[(сђег геђгси 
(епНгТ.

2Вк ђпђ Јиш ЗВПзедђгшђе итде(сђпађђ(. 
ЈЈеђипд ипђ ®(иђ[ит [оШеп ђосђ аи( ђје ^еегјТга^е 
ЈПи(сђеп 9Ј?еп(сђ*  ипђ ®о((ђеН (иђгеп. Ппђ ђосђ! 
’8е1гасђ(еп ипг Ме ©ођпе ђег «§осђ*  ипђ ЗЈепђде# 
ђогпеп! 9?асђ ооПепђе(ег, (огд(бШд детађкег ЗЗНђипд 
(спТеп (ге тефепб »от ©ТапђђипВе ђеб 9Ј?еп|'сђеп јпг 
®а!ошфирђе ђегађ. 11пђ ђађ ђ(с(е §Ше тк ешет 
2)иттђе[(^$поПед|’ит ш ђ(е(е ЗВеК де(сђ!сН, тагс 
ђепп ђосђ е(пе детад(с ЗЗеђаирЈипд. 2баб ђТв 
пип, ђаб ђсп Жетсђеп (о Јит 5В(ђег(рги(ђе тасђ(, 
ђ[е (огд(бИђд((е @ГЈ1еђипд јшг дефјдепф***  ђегађ« 
Ј1еђ(? — 51((егоегпип((! 2)сг ®а[оп 1(1 ђје (осТепђе 
@е[едепђеП, ђег (сђЈарђе биПђаИоп, јп ђет ђје 9ф 
1егвегпип(1 аиб ђег 91а(иг епПиеЈсђеп тосђ(е. ©осђ 
ит(оп(1! 2)ег Зђегбепде! ј(ј(, (ппТ1, (сђ[а((, геппТ 
ђигсђ’0 Веђсп ипђ (аШ т ђје ®гиђе — ђешађе т(е 
еш 9Ј?еп(сђ

’Жг (адГеп, ђађ ђег бегпадогсг ђје Т?еп(сђђс[( 
ег(геиИ(ђ геђгајепНге. ф ег, [о ппе ег деђогеп. 
©(пђ пчг (геј? — 9Мп! пмг ([пђ еб пјф(, 
1в(г ((пђ ®с1ађеп, гоеП пнг (геГ јц (егп 
п ј(ђ( 'о ег(1еђ еп. 2В(Г (огђегп 2ођ(еп((Н1е вот ®е< 
(еђе, тепптН 9>1а1и» ипђ ЗЛеп((ђепгесђ(е (гесђ »егк*  
ђеп, ипђ п>о ђаб ®е(еђ кг(, ип(ег[а((еп гок пНеђегит 
— гоепп еб 1псђ( дегађе ипЗ ап ђеп <§а!$ деђ!— еспе
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о((епе, ип»егђо1епе ЗЈКјзђГПГдипд аиЗЈи(|лесђеп. <б(а(( 
ђеш Ггг( ип(ег@еГ((итђег, ипђ еп(п)еГђ( јеђеп (Иаит ђег 
®сђбр(ипд шг( (еГпсп Жадсп, ипђ (огђег( (гођјд ђГе 
-ЈгеГђсГГ ооп ђеп @б((егп — ђа I ©сђшасђ ипђ ®сђап*  
ђе! ђег ип((егђПсђе ®е((( Г(( »сгГедеп пи’( ђет ®(аиђ*  
сђеп @гђе; ђепп ит @гђеп(геГђеГ( ђе((с(( ег ја пиг, 
ипђ ђппд( ђје 8б(ипд еГпег [о (сђбпеп 2(и(дађе етет 
@о(( аи(, ђег (Ге Гђт дађ. ®о ђ1ејђ( ег бгешђПпд 
аи( (бгђеп — таб (аде аисђ ђагап! ађег ђеђепП 
пиг, ђађ еб еГпе 3?асђтое!( д!ђ(, еше 9?асђгое[(, ђГе 
Јгоаг шг( еГпет »оп ипЗ ипађђапдгдеп @е!|'(е Гп @е= 
теГп(сђа(( (гг((, ђет гогг ађег (еГпе @гђеп(сђа(( гесђ( 
(и(ј »огђегеКеп Гопп(еп, ђатК ег »гГеђег тоеКег 
»егеђе(нђ «§апђ апЈсде ап ђег (ГГГсђНдеп §е!та( ђег 
®ефег, ђГе ђа (Гпђ — Г(( »1еПе1сђ( пиг ете
28есђ(е1(еК1дГеК Ј1»Г(сђеп ђеп ®(егпеп! 31ђег (о — 
(о ђ!еГђ( ђег ®еГ(( ^гетђПпд аи( @гђеп, ђаЗ ГгђГ(сђе 
беђеп пмгђ ГеГпе @еГ(Гег(сђи1е — сгп ЗисђГђаиб! 1Гп*  
(еге ГгђГ(сђеп 21пде1едепђеКеп де((а((еп (Гсђ тттег — 
(еђеп ђепп пГсђ( аисђ ЗЗГе(е гп дапЈПсђег 31и((б(ипд 
аИег ©гђпипд ђаб (сђбп((е Зђеа( »опбгпђек?! 3(( 
ђаб ЖђгаппеГ, ђа(з ђег ођег јепег ипђ пГсђ( тет Пеђеб 
Зсђ аи( ђетЖђгопе (Гђ(?! 2Ваг јепег 9Ј?адпа( пГф( 
9Ј?адпа(, ђег е(пет ег(сђгосГепеп ©апдег ^геГђеК ђа*  
тГ( ђе(ГпК(е, ђар еб Гђт ип»еп»еђг( (еГ, (епеп, (о 
о(( ег (сђ(есђ( (Гпде, иђегђаир(, (о о(( еб Гђт ђеПеђ(, 
ргиде(п ји (а((еп ? ! и. (. т.

®ег бегподогег (ргасђ ГеГп 2бог( »оп §геГђеГ(; 
ађег — тогг (ађеп Гђп (геГ (егп !------- - (геГ!!
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3а ! Iп (е I п е т Зппегп (сђ(цттег( ђаб 
Зађгђип ђ ег(, п> еIсђе8 ап ђје иппа(ин 
I ( (ђ е п ©(геђеђипКе и п (е г е б @ г ђ ђ а (I е б 
е п г (е § I ј сђ ј е г I г и т т е г п ђ а п ј а д е п (»I г ђ, 
гп (е(( Vег[сђ (о([епет 5?е(те, (п [е(пет 
Зппегп КедС, Не( де(а((е(, е(п 9Ј?ађпђг(е( 
»от 2бе((епдјр(е1 — »епп ег, аи( ђеп 
Iађ (еп 8е(б де(адег(, (е(пеп ЖадеЈоп &и 
ђеп®(егпеп (епђег, ([(’$, а(8 (ате Ме(ег 
511апд п>е(I, т е(I ђ е г, а(б ђ а ((е тап 
(ђп (фоп I г д е п ђ 1» о деђ огI — еIп>а, а(3 
ђаб П п (о е г (и т е(п ®еђап(е ® о ((е б 
п> а г — —

„23а(ђ ђог(еп 1шг........... (п ђет детоођпКфеп
Жаде(опе аПег Шп(сђеп 91а((опеп бгеђег (епдеп," 
егЈађ(( 2Ве1ђеп.

Збесђеп тасђ( ђа ејпе (еђг псђКде (ВстегЈипд. 
ЗШе 8(еђег ђег ®иђ((а»еп Шпдеп т те(апсђоК(сђег, 
егп(1ег 2бе1[е. Ппђ пне (оК(е еб апђегб (ет? 22Је 
(оК(еп (ђге (Неђег аи[јаисђЈепђе Зођ(ег (е(п--------
(е(сђ( ([( еђ, соепп тап ооп ђег 2б(еде ђ(3 јшп 
®агде »егпип[Нд ипђ Кеђепђ ђигсђ 23егпип(( ипћ 
2сеђе п>апђе((, (ет беђеп, ђаЗ беђеп ђег ЗЗгиђег, 
аКећ, аПеб т 2егсђеп(апдеп $и оегетјдеп. 2И е 
®иђ((а»еп ђа( ((е (б ђаб е г [(е г е сђ а*  
га(Сег([сг(; асђ! ђаб I е ђ (е г е п> а г п(е 
(ђг ®сђI(I(а(.

®ап(ђаг(е(( ([1 ет ђегоог[(есђепђег Зид (т ®е» 
ти(ђе ђеЗ (сђсоагЈеп фосђ(апђеШ. ®ог( д(ђ(’§ феК 
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ђеп(ђа(еп Ји »егпф(еп ит ђеп фгејЗ ђег ЗЗегеИндипд. 
@(е(8 еђп ђег бегиодогег ђаЗ 'Лпђепкп ђсг ит ђ(е 
[фтоагЈеп ЗЗегде де[а(1епегг <§е[ђеп, ипђ [шд( поф 
ђеи(е 1уо’б (!еђеп. ЗВе1феб ©ергаде [оПеп ђ(е[е 2(сђег 
то[ (гадеп? — ®гађде[апде, те!фс, ђје деПеђ(еп 
фе(ђеп поф ешта( Јиг ®гиђе декчђепђ, Хођ ипђ 
38еггое[ипд а(ђтеп. ЗЗот ађпа([[феп ђјб Јит [фгоаг« 
Јеп ЗЈЈееге, »оп ђеп Ј?агра(ђеп ђ[§ Јит ЗЗаКап Гбппеп 
гојг ђје[еп те[апФо1([феп ЗПапдеп [аи[феп. —

2)(е Шп[фе ®ђгафе е[дпе( [сф [ђгег 53Јед[атГе11 
гоедеп »огЈидПф јит ®е[апде. 2)се Зђатђ[е тегђеп 
о[( д(ејф ап ©г( ипђ ®(еКе »оп ђеп роеН[сђеп фоф« 
[апђегп ђе[ипдеп.

3(иф ђег дедепгоагНде У1аШка ђађ [о тапфеб 
■ЛаНопаШеђ »ег[а|з(, гое1феб ш ђје ЗсаНоп иђег*  
дапдеп ([(. — @ше ®атт[ипд [етег 93о[(бде[апде 
ег[фјеп ш ђје[ет Зађге Ји 53е(дгађ, гоогаиб тапфе 
1'п(еге[[ап(е ЗЈоНј [иг [егпеге @е[ф1ф1в[фге(ђег Сег- 
па»ога’б јп [фођ[еп [еш гопђ. —

^еђгеп го(г Јит фоф(апђег ЈигиН, ђед!е((еп 
гоЈг (ђп, пафђст гок [е(пеп $1апдеп ииђег тапфсг*  
1е( $бепаф(ипдеп де!аи[ф(, ш [еше фи((е. гЈпгфђе! 
@иф шф(, ђ!е Зђг (ђп ђед(еј(еп гооШ!

„5Во тап Ппд(, Ја [ајј ®(сђ гиђ[д сиеђег;
СВбЈе ФСеппђеп ђабеп Есшс бјеђег."

2)ег ^гетђПпд ипђ 91е![епђе, [е(ђ[( ђег @гђ[ешђ 
‘Хиг(е ш ?3ед(е(1ипд ешеб (^егподогегб, тј( ешеш 
(13ог(е: гоег Сегпа^ога а!б @а[( ђс(п((, гоиђ го(е 



112

ејп ипап(а((ђагеб 2Ве(еп деђаИеп. 'Х)(е §осђ(пиђег 
д(аиђеп, еб (е( ђе((еп 53е((иптипд, ђ(е (ђеиегеп ’Лп*  
деђбпдеп, ђаб ђеНјде 93а(ег(апђ ;и »ег(а((еп, ипђ 
аи( Р(е(ег бгђе епНд »еп»а(51 511 гоапђегп. 5)агит 
ђетШе(ђе( (ђп ђег бсђтагје, тбсђ(е дегпе ђигф 
ИеђгеЈфе, цаг(е ЗЗеђапђНшд (ђт (еш ђегђеб 1*ооЗ  (пг 
91идепђ1(с(е оегде((еп тасђеп. 2ВН — т(г »егасђ(еп 
ђеп §е(та((о(еп, 1а|1егп ђ(е 93ог(еђипд, Р(е т (ђт 
(ђге ипђедге((Исђеп Збеде деђ(!

Зт ®ги(зе ђеб бегподогегб, ђег ђет а((ег 
@песђеп*®(а»еп  д(ејсђ(, Иед( ЗЗегиђЈдипд (иг ђеп 
ЈадепђепбгетђПпд, Пед( еш пђег(сђ)»апдНсђеб ЗЗЗођи 
гооИеп, еш ?(идепђИс1, тоо ђег фтипе1 аиб ђет 
®(аиђе (сђ1ад(. 2)ег бегподогег ђедедпе( ођег ет*  
р(апд( ег @исђ (п [етег фп((е, (ед( Ме ^апђ ап’5 
§егЈ, ђапп — аи()»аг(3 ВПсГепђ — ап ђ(е ®Нгпе; 
ег теш(: „фјег ап те(пет 33и(еп (исђе ®еш »еп 
(огепеЗ @гђепд(пс! — теш ®е((( егђеђ( ЗНсђ $и ђеп 
®(егпеп!" 2)еЗ 2Ве(оеб @гиђ ј(( еђеп (о »1е((адепђ, 
ипђ еп((рпсђ( (ешет дап$еп 2еђеп. @едеп ђеп ЗЗе« 
дедпепђеп де(»епђе(, 1ед( еб (нефапђе ап ђеи »оПеп 
(би(еп ипђ (а[И (ђп де(епНеп §аир(еб »огпђесдеђеп; 
ћа ђепП ђ(е ИЈегподогш: „Зсђ Неђе 2)(сђ ипаиб*  
(ргесђПсђ — теше ®шпе Гапп јсђ ®(г тсђ( мпђтеп!" 
®оп(( дгп(з( тап (1сђ ђогР Гпгј ипђ ђегдНсђ [т((: 
»гпгауо!« (де(ипо!), »рото21 Во<»!« (@о(( 
ђе((е!), »уаиЈа ИисК!« ((ттег (е( еб!). Зсаиеп 
дги((еп (хсђ Ригсђ фапђ*  оћег ЖипђГиђ; (е^егеб 
пи( ејдетђптНсђег ^е(НдГеј(, ђетесН ©НедПђ. 9(исђ 
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тоН таф(еп ђ(е(е ЗЗетегНшд; ипб тбде тап’б д[аи# 
ђеп. 2)ег агте ©НедНђ ђеођаф(е(е ђ!е[е @г(фешипд 
детоф тП (еиф!ет 'Лиде — топ (фтоегдеп ипђ еђгеп 
(ешеп ©фтегј!

§игфШ (5иф п:ф(, ђхе Зђг ђеп $оф[бпђег 
ђед1еИеп тбф(е(, (игф(е( биф шф( »ог бапд« 
гоеНе. ®ек> Зђг 2)[р1ота(еп, (о ђ|'р1отаН(п( тП 
јђт гт ЗЗегегфе (ешеб фогцоп(б. (§г топђ @иф, 
о(г 1п’в @еђ[е( ђег ©фтоагтегег, ђеб ?1ђеп(еиегПфеп 
ђшиђег(фтое[(епђ, тк [1о1ј егђођепет >§аир(е ђге 
®ф!Ф(а1е [ешеб ЗЗоИеб егјађ[еп, ђ(е Зфа(еп (ешег 
ЈЈЈагфгег (§иф (шдеп, т((6фаг[ђПФ ђ[е дедептобг? 
Ндеп ®егђа1(п(ј[е ипђ ЗЗеЈгеђипдеп ђеб ^геШаа*  
(еЗ ђе(аШпеп, ипђ биф ш детоапђ(ег 91еђе иђег*  
Јеидеп, ђа(ј Сегпа^ога аке (еше Ј?га((е јиг 33е<= 
(гешпд оег 6епафђаг(еп, ђеп ХигГеп ип(ег(1еђепђеп 
Каја’б аи(Јиђ[е(сп ипђ ђ[е(е (иг (гф јц детотпеп, 
ђегек ф, (о То(е ег јеп(е(1б ђег ©гепјеп (фоп (о 
тапфеп Наја, гојеђег аи( апђеге Ниде ЗВефе, јит 
81п(ф[(е(зеп ап Сегпа^ога — егПаг( ђигф ЗЗегтоеИ 
дегипд ђеб Нагас’0 — бетоод. 9Ие1(е[Нд (бпп( Зђг 
ђ[е ЛидепђПФе аиб(иПеп. (5г$ађ1е1 јђт ооп биегег 
§е[та(; ег топђ биф аи(тегЕ[ат ђе(гаф(еп, ођ 
биегег б?аКе (1аипеп, Јигпеп; ег егдге[(( ђаб 32ог(, 
таК (еше фе(та( тН ешег Зфгапе 1т Шиде, ђе/ 
геп 8агђеп(р(е! Гегп (Иедепђодеп ђеб бјнттеШ пле< 
ђегд[ђ(, ипђ — геф( @иф ђш. @ГЈађ[е( фт »оп 
(биегеп ^гаиеп, тоепп Зђг егп ђиђ(феб 6арј(е1 »оп 
ђег ^еШдђеН ђег(е1ђеп ђбгеп тоо1И. @ГЈађ[е( јђт 

8
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ииђ Јепеб; Зђг шегђе! (Впсђ типђегп, то!е шшд 
ег Пф гоипђегк ®апј пи ®едеп1ђе11е апђегег ипде*  
ђ[1ђе!ег 8еп1е рги[1 ег ђае »епоШеИ[1еп §аПе пШ [е= 
пег ЗВигђсдипд, ђје Ге[п »еп1ип[1ђедађ(еб 2бе[ен 
ђеп *Ргос1атаНопеп  ејпег бШтаф! »егјадеп [оШе. 
бспђ јсе тсђ! ђ[е [!е13 егђађепегеп 31и(дабеп, ђипђ 
ђегеп аПеииде 8о[ипд инг пиг Јиг ®е11д!е!1 ђебЗВЈр 
[епЗ етрогјЈеЈдеп. 2Вег Це ипђеасђШ 1а[И, ђеп ђедга*  
ђеп [се. 2)1е ЗфогђеН ф е!п [Ниђепђеб 31аб, 1ђг 
®гађ[(ет ет ЗеНГо!о|ј. — 2)ег бегподогег »ги(( ипђ 
тбд! јеђеб ®иегег ЖогГе, ођпе т [сђипепдеп ЗаПеп 
тИ аи[де[регг1ет 9Ј?ипђе јеђе $ог[сђипд 1гаде ођег 
|гесђ аи(Јидеђеп, ипђ [о ђаб гоејје ШегђаИпф ђег 
аиђег ипв аи(1аисђепђеп ®г[сђетипдеп Јиг теп|сђ11« 
сђеп ЗЗегпииг! Ји »егЈеппеп ођег Ји оег1еитђеп. 2>је 
јђт јтиођпепђе ит>ег[а![сђ1е У?а1иг вегђигд! 1ђт 
ђаб аИеб ®е!епђе, тН ђег теп[сђП(ђеп ЗЗегпипЦ 
ђеи!е ођег тогдеп Ји(аттеп1ге[[епђ, ји ип[егет 
2)!еп[1е, Јиг бпиеИегипд ип[егеб 2В1[[епб ег[сђа[[еп 
Ш фепеп ђег ®сђбр[ипд [оШеп [ссђ ооп ^јт^ 
те(9[рго[[еп, ђје 1ђг ^иђ [1о1ј ђеИеЈеп тиђ, ооп 
Жипђегп ипђ Жађгсђеп т ђге ЈПетте јадеп 
1а[[еп!! —

2)ег бегподогег ф т ђ1е[ет фипНе, пле т 
ђеп теШеп ЗЗеЈЈеђипдеп дапј ђаб @едеп(ђеИ [ете5 
Зксђђагб, ђе$ [а!аП[Н[сђепЗлпђеп, ђег ттШеп [еп 
пег ®сђп>е1дегејеп јц дбпјИфег ?Ца([ШНа1 ђегађ(тН; 
беј[еп ©еђјгп, етет ®оппеп[1аиђсђеп пађе деђгасђг, 
т дјдапН[сђеп ©сђаНеп ооп 31ђегд!аиђеп ЈшиДппп 
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&еИ; п>е(фег ђ!е т ђеггКф((ег @1опе (теђеНеђгеп*  
ђеп 2лттрђЈиде ђег ЗЈа(иг а(б еше баипе ?Шађ’б 
(аит ђеаф(е(; ђадедеп ©тпфтпдеп, Ме ђегшеп[ф» 
Кфе ®е!ј1 (фоп (т Лпађепакег 1га(, 4>итт ап(1аип(. 
Ипђ ђоф (гпђ бегподогег ипђ 2ж?еп ЗЈафђагп. 
91иг ђ(е соп(га((кепђеп беђгеп @ђп(1иб’б ипђ 5Ии< 
ђатеђ’б тбдеп беп 2В(ђег(ргиф беикп.

5о(депђе 21пеГђо1е, ђГе бег бегподогег, а1б П)к 
(ђп пче (еђ( ђед(еке(еп, ип1ег тШекндет 2афе(п 
ипЗ ег;ађке, п>адеп п>к, ђет дееђг(еп 2е(егГгеГ(е »ог< 
;и(иђгеп: „(§шеп 2ж(еп" — ђођ ег ап — „ђег ђаЗ 
б(1ге(фј(фе ©еђјес п>о( ;ит ег(1еп (ПЈа(е ђе(иф( ђа*  
ђеп тад, (ађ тап ;и Сгабшка ђигф еш(де 2тде 
ђе(1апђјд ђаб фо(1ђаиб ђскаф!еп. бпђПф пађт 
ег (1ф ђаб -§егЈ, ешеп ЗЗогиђегдеђепђеп ;и (гадеп, 
тоаЗ Ме 2еи1е ђешеде, ((ет ђеШдеб фаркг *)  т 
јепе ©е((пипд Ји п>ег(еп. 31и( ђ(е 31п(гоог(, Г>се(е 
®г(е(е гоапђегп ш аПе 2феНе ђег ЗВек, (1апђ ег Јиг 
<5а(;(аи(е оегп>апђек. Зп ђег ђагаи((о(депђеп 31аф( 
:»аг »ог ђет 5)3о(1ђаи(е ?агт ипђ 23егђа((ипд — е5 
тоаг ђес Хигђе, ђеп тап ђе( ешет (Втђгифе егтрр! 
ђађеп п>о(ке. 31ђег ђ(е 93егђа((ипд (об(е (гф ш ете 
(фаКепђе ЗафраШе аи(, ат ђег ег(фгосГепе ХигЈе 
де(1апђ, ег шо(ке пиг ђ:е ©е((пипд, ђје »оп Зтјјеп 
т ђеп 53пе((а(1еп (пђс(, епоекегп, ит ђтеТЈидег

“■) ЗеМ ффегСфпШфеп (р »еш ЗИиђатенпег ђеШд, теј( 
тап ЗВок „5Шађ" (>агаи( [фшбеи (апп. Е>! Вее 
ииГ ?4пђе ег поф ђетдсгев!

8*
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1апдсп ипћ тК ђеп 33ие(еп ђје »егте(п1е ш(еге[[ап(е 
ЈЕеЈје Ји тафеп."

2)ег ©етодогег егјађКе ђје[е 31п сГбоТе 1п [о дегоађК 
1еп 51ибђгис?еп, ћа(ј пчг тК 31есђ( (1аип(еп, ибег ђхе 
ЈНешђеК ђег ©ђгасђе ђосђ ег(геи! (»агеп. 2>ег егп(1е 
$осђ(апћег депе(ђ јеђ( (п б(е !б[Шсђ(1е 2аипе, ег егЈађКе 
ипв, ђа(? ћег 2иг!е, Гоепп егЗетапђеп ит ешеп Лор( 
ђигЈег тасђЈ, јђт (гбКепћ: »N0 ћој 8е!« ([игсђ(е 2(сђ 
п(сђ(!) јиги((. ®п ди(ег ®1и(а11 ре(([сђ(е ћеп апђегеп, 
шобес ђег фосђ(апћег аи( б?о(1еп [ешег тиђатећапп 
[сђеп 9?асђ6агп ћ(е @еп1([оКе [етеб ЗШђеЗ иђђсд 
ег[сђ!о(ј — ђапп гоигђе ег пиећег ет|1, (тд(е ипб 
пасђ ћеп ®(етеп.

ЗКе (»егћеп гоК јепе ®(ипће »егде[[еп. (53 пзаг 
Ји »Је(, ит пиђ! теђтифјд де[Нтт( ји »егћеп. 
2бК тоапћеИеп аи[ ћет ®оћеп, то ип(еге Фгићег, 
тоо 9Иеп[сђеп ћаб 2е6епЗгесђ( ћигсђ ®пбте 231и(еЗ 
еггшдеп ти([еп, ипћ — [о дапЈ (1сђ [е!6[( »ег!аид« 
пепћ — (ђг 6е[огд(еЗ 31иде [(е(3 аи( ћеп ипд(исШсђеп 
Каја ћег 2иг!еј псђ(еп. 2бК (вапћеКеп аи( ћет 
23оћеп, то 6Је ?1пђапдег ешег 23етип((1еђге ћаб 
!Несђ(, »етип((!д Ји [еш, тК ћет 2оће [о »Је1сг 
@61ег беЈађкп. Ппћ (сђтеђ( шсђ( ибег (ђгеп §аир> 
(ет [(е(3 ћсе $1шде ћеЗ »еписђ(ел ЗИиђатећапегЗ?! 
@161’3 (иг ћеп ^осђ(апћег еше ®(ипће ћег (Ниђе, 
еш ипде(ги6(еЗ ®1ис??1 фо1(сг( п(сђ( [1е(3 61и(1есђ*  
Јепћег §апа(!3тиз ап Сегпа§ога’3 2ђогеп-------
еш ТЈагфгег гоапћеКе ш ип[егег ЖК(е, ћег ап па& 
(еп8е((еп, о[( тК ђипдетћет ЗИадеп, @о((еЗ бђгс 
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1П1 <5(аиђе аи[геф( ђаИ, ((а(( јшп [фше(депђеп 53и1» 
(епђефег ђеб 9Ииђатеђапег’б ђега&зијгпГеп. ДреНег 
Цппепђ ђПсИе ег т ђ(е ђипђеШаие 2бе(( ђтаи(, 
(а(ј(е јтегиђ ипјеге ^апђе ипђ (ад(е пп( ешеш иш 
»егдеђПфеп 2опе ђег <беђп(иф(: „Пђ’б & о г 1 и> о I 
аиф е(п Сегпао-ога дјђ(?! —

Збјг (га(еп ђигсђ ете шеђеге — пи! ејпег Јјо1ј* 
(ђигс јц оег(фИе^епђе — Сејјпипд (п &(е <§и((е, паф*  
ђет &ег, егдгпппН аи( ипб ап((игтепђе 2бо((б# 
ђипђ ђигсђ ђеп §оф1апђег ђе(фп'1фИд( шаг. 2)се 
(геипђИфе фаибтиНег еШе ипб етдедеп, ит ђеп 
фапђт(ј јц тафеп, тое(фег ђегЈНфеп ®(((е плг »ег# 
деђепб ђигф (ИеоегепЈеп ипђ ЗШеђпипдеп аибјитеп 
феп (иф(еп; ђагит (ед(еп Шг ђ(е <§апђ ап’бфегЈ, Јиш 
Зејфеп, ђа(ј ипб (о(фег2б((Иотт п>ођ( (ђие. Ип[ег 
@г(фе(пеп ђгаф(е бгеиђе ипђ (НиђпдГеИ т ђ:е (НПе 
^и((е. 2)ег фаивђегг етђрпд ипб т(( @ђг(игф(. 
2)(е 2бе(ђе етеб ®опп(адтогдепЗ гиђ(е аи( (ешет 
51п(Иђе, ЈаиђегЈе ђтпиде Хертфе аи( ЗЗођеп ипђ 
2бап0, (фгоеКепђе ЈВ(((еп аи( ђеп ипв апдеђо(епеп 
®(еш(1ђ. 2)ег ^аибђегг пађт ипб дедепиђег еђеп*  
(аКб аи( етет @(ете ЦНађ, гејф(е ипб 6а((ее ипђ 
ђеп СГоик, ипђ ђа(ђ гоагеп Шг аИе ЗЗеГапте, ипђ 
јадЈеп ип(ег (тшдеп ®е(ргафеп ђеп (Наиф ђигф 
ђ(е <б(иђе. —

2)аб (Иаифеп Шгђ ђог(, т(е (т дапЈеп ©пеп(е, 
ипђ — тап ег(аиђе ипб, ји [адеп — т ®рашеп 
а(б ете »оп ђег ЗИаппИфЈеИ ипЈегкеппђаге ®е(ф(с& 
ИфђеИ ђе(гаф(е(. @т ђигфгефепђег ги((((фег Б((Н 
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пег, ђег ђеш фа[фа »оп БкаЈаг де(1е(, егђ1е(( »оп 
Ме[ет ђеп 21п(гад, Ме бђагде ји 1а[Уеп, ипђ ш(ејп 
®е[о(де $и (ге(еп. 2)ег 53с[фе16епе таф(е Ме 2?ор 
[(еКипд, бајз ег ђет фа[фа аи[ !ете 5Ве1(е $и ђгепеп 
пп <51ап6е [еп „б?бппеп ®је гаифеп?" — [гад!е бег 
фа[фа. „Зф Нп (ет^етб баооп, СозроЈаге!" — 
епо!еђег(е ђег©г(1иег. ,Дип [о гаифеп ®Јс тк беп 
дапјепХад »ог. ®т6<5[еЈи(пеђеп т[( 6ег5Вигђе?"— 

<5еђеп 1»1г ипб т бег ®(иђе беб фоф1апђегЗ ит. 
®1е ф (кБеп 61б аф( 8фЗ ђоф, ипђ епфаК 100 
ој5 150 ®е»1ег1[и(ј. 2)ег ^и^ођеп, т 6е([еп 5ШШе 
ђегфегђ (1еђ(, ([! теф тп Беђаиепеп ®(етеп Бе(ед(. 
®пиде®(ете, [еИепег §о(ЈНбђе, а(б <5фе ипв 2л[ф, 
ђбфИепЗ поф ете ђбЦегпе ©[епбапГ, (не Хгиђе јиг 
5(и(6е1»ађгипд »оп Же16егп, 5Ва([еп, ЈђапШегГ^ 
дега(ђ(фа[(епи.[. те., бег ЈгбепеЛгид ипђет^пп!« 
Бефсг »оКепђеп [о ЈзетКф ђаб браибдегафе'; аијјег 
5е( ђеп 5Вођфа6еп6((еп [иф( тап »егдебепб ете 
53е(([(а((е; ђег 4јоф(ап6ег (ед( ђф де(го(( аи[ ете 
23т[епта((е, беђееН (!ф тК бег8(гика, ипђ [ф(ит*  
тег( Ба16 ђтибег т ђаб Вапб ђег ®1е1фђеК. фје 
ипб 0а Ј(ег( Ме ЗВапб баб 53К6 е!пе5 дпефИфсп 
феШдеп*)  ипб 61е (апдеп ЗИп(еп; тф( (еИеп аиф 
ете 6е6еи(еп6е@атт(ипд »оп Злпђапеп ипб (лаф(п 
деп (иг!1[феп 5®а([еп, б!е ђеп де(а(1епеп9Ј?и[е1таппегп 
аиб бет ®иг(е( де;одеп, ипђ а(5 Бедефегпђе 5)го= 
рђае »оп @п(е( јп ®п(е( т ®ђгеп деђаИеп ипб »ег= 

*) Л’о1аВепе еНсЗ п!ф( ип1г(еп ^еШдсп!
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шеђг( ш(гђ. Зиг 23е1еисђ1ипд ђјепеп Л1еп(раппе- 
2)ег СозроЈаг ђсШе ииб 1пЈ«н[сђеп ејп ?(ђепђтађ( 
ђегеНеп 1а[(еп. 91и( ђеп ®(еш, ђег а(б Зл(сђ ђ(еп(, 
1ед(е тап е!п гипђеб 58ге(( пи( Сав(гас1ша, ЖНбГи*  
феп ипђ бсегп. ШЈап [еђ(е (1ф ип б?геј(е ђегит; ђег 
2бп(ђ ђаНе ппб §и бђгеп [одаг еипде ЗЈасђђагп епи 
деГађеп; ег, „ђег (оп(( иптег аПет (ре(((, ђа ђсе 
^атШе јђп §и (еђг асђ(е(, а(3 ђађ Пе »адеп (оП(е, 
(ет ЗЛађГ Ји (ђеПеп, ђ(е(ег (бгЈргсеЦег ђеб фаиб> 
аКагеб (а(з( (сф ђеј ешег (оЈсђеп ©еГедепђеб ђегађ, 
ап ђег дстеш(атеп 5д(е( јн (ре((еп.'‘ ЗипасђЦ 
{ге1(’( ђсе НакЈа. ођег 8ПуоуЈса *)  ш ешет ЗЗесђег, 
ђег (сђоп ооп ђеп )8ог(ађгеп ш јиђеГпђет &оа((е е« 
ђођеп гоигђе. „ЗЗоп ђет фаиЗоакг, ђег фп Јиег(1 
(еег(, пнгђ ег ђеп 2д(сГ)депо((еп иђегшсђ!, ипђ деђ( 
(о (т Иге((е ђегига. 9Лап 1р( аиб ешег <5сђиј(е1, ађег 
тН (оеК теђг (ИешКсђГеН, а(8 ет §гапГе еб (иг 
тбдПсђ ђаПеп тбсђ(е." бшет ®а(1е 1»кђ тоо( 
аисђ аиб ђе(опђегег Шсђ(ипд аиЗ ешет ^о(ј(1п<1е 
ет дађе((бгт(дег ®р(еђ ЈидејсђпШеп; то ет 9Ие((ег 
пб(ђ(д (((, пнгђ еб аиб ђет @иг(е( деЈодеп ипђ пасђ 
ђет ©еђгаисђе ођпе тоеПегеЗ пнеђег Јпн(сђеп Р1е 
Ш?огђтоа((еп оег(огд(. —

*) @(п аи« (Црантсп бсгсЈШсг 8гапп(п>С1п.

Збк (реф(еп еш(( т(( ешет бетодогег ап ђег 
2л(е( етеЗ фођеп, ипђ 1опп(еп п!сђ( депид ((аипен, 
пне (еђг ђаб ЗЗепеђтеп ђје(еб 91а(иг(ођпе6 тК ђег 
1е16ђа((еп ботбђсе, ђје ип(сг бапђјипГег ш ђег -_Ие« 
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ЦђепЈћИеИ, соп(га[Нг1е. Зпттеп аПсг »огпеђтеп 
2)атеп нпђ феггеп таг ег тсђт тепјдег ат »ео 
(едеп, (иђг(е тк [етет 2т[етасђђагп ете [еђг ап*  
[(апђјде, (ттдс ®оп»ег[а(тп, [сђеиђс [гсђ пјсђг, аП*  
детете ®е[ргасђе т(( ^гадеп Ји ип(егђгесђеп, ђје 
1не!теђг ЗЗекђгипдеп (сђјепеп, пађт (оо! аисђ [е[ђ(1 
ђаб 2бог(, ипђ ђес(атгг(е [ете (одј[сђеп ©гЈађтпдеп 
јц аКдетешег 2и((. 2)(е оогГоттепђеп, посђ пее де*  
де[еђепеп ®епсђ(е пађт ег — пасђђет сг ђсђ, еш 
®е[ргасђ т(1 [ешет ©едепиђег аптир(епђ, гоо( ит*  
де[еђеп — тк етет бтђапђе ипђ ешег ЗЈегПсђкИ 
ст, ђге ппђт Ји ГОип[сђеи иђпд Иејјеп. —

2)аб ЗЗеиеђтеп ђе§§осђ(апђегЗ ђе12л[сђе ј[( ап[(ап' 
ђсде фегЈШђкк. 2)еи([сђе! [игсђ(е( 6исђ пјсђг 
»ог ипоегђаиИсђГеШ 35едес((египд [ЈгеиЈ 
т’$ е(п(асђе@егјсђс, гоеппђегфаибђеггђге 
фе1ђеп(ђа(епђег23ог(ађгепегЈађ[(,ђ(е®е*  
шигЈе аиб ђеп ђесђепЗШсђеп „23а(егIапђ 
Иеђе ипђ ©аиђђагЈеП" — аиб(апђ([сђе ®е> 
тоигЈс! — 2Ие Зл[фде[ргасђе ђгеђеп ђсђ аисђ о[( 
ит [ђге ®та1б»ег(а[[ипд, ит гђге ЗЈпдеђедепђеИеп 
т(( ђет @гђ[е1Пђе и. [. т. „91асђ воИепђект 9Ј?ађ(е 
ђедтпеп ђ(е 2лт([ргисђе, ђепп ђег Штгдептпђег 
(гтН пиг »ог ипђ паф (еГпег ЗКађЈјек, ипђ (асђ( 
ипб аиб, »епп ег ипб ЈПн[сђеп ђет ®[(сп (гспГеп 
[сеђ(. Збепп ђ(е 2лттр(ег [ссђ (еђг т ђ(е 2апде 
Ј(еђеп, (о гиђг( ђгеђ ђађег, ђа[ј ђег ®песђе ипђ ђсг 
®(а»е ђаб @е[ргбсђ Кеђеп, ипђ ђег 2Еет ђаб[е(ђе 
ђе(еђ(. 2бепп ђег фаибђегг пасђ ђеп ег[(еп 2)оа(1еп 
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биф Ме фапђ шф(, [о ф ђаЗ еш Вејфеп, ђађ 
(фшбг(, ®иф [ог(ап Нб т ђеп Жођ Ји »егфсјђјдеп, 
гоаге еб аиф дедсп ет дапЈеб феег. 2)ег 81еИе{1е 
ђег §ат(Ие егђеђ1 (сф епђИф ооп ђег Жа(е1 шГ1 ђеп 
2бог(еп: „,,®п ђађеп ишЗ еђг(ат де(е(?1 ипђ [(еђеп 
ш а11еп (§ђгеп ппеђег аи(."" — 9Лап шф( ђепба^ее- 
„©(ејф пне шап (т ©пеп(е аиб ешеш ЗЗефег (гшђ(, 
[о гаиф( шап аиф, јиш Зе(феп ђег @ђгегђ(е(ипд, 
аиб е(пет СЉик, ђеп гаап ооп фапђ Ји фапђ де*  
ђеп 1а(И."

91еђт( поф п(ф( ?1ђ[ф1еђ! ®ф(иттег( етта! 
ете 91аф( ипЈег ђет $>афе ди(сг 9Ј?еп(феп, (т 
®фоо|је ђег ®а(1(геипђ[фа(с — (се (тђ тф! јађкејсђ 
[о(фе ©(ипђеп! —

ЗЗЗепп Зђг @иф п(ф( стр[еђИ, 1»1гђ ођпе ЗИи 
(гаде т етет [еђашГеп ®етафе ете ©>ф(а[(Ш(е 
тИђег Јаг(е[(еп ®огд(аИ, тН дапЈИфегфт(ап[еђипд 
аКег ејдепеп 93еђиг[пј[[е, ђеш(е(. ®ф(а(е1 [иђ! аи[ 
ђег ©фгоеЦебиегег „5?аттег гоафеп ђ(е ^тђег, ђе*  
(опђегб Ме јипдеп ЗИађфеп, дђессђ [сђгое1д[атеп 
€пде(п етапђег ађ(о[епђ, ђсе дапЈе 9?асђ( ђтђигсђ, 
ит ђаб беиег $и ипЈегђаКеп, ипђ ђеп ©>ф(иттег 
јђгеб ®а[(еб јц ђегоафеп." — 53ег(а[[е( Зђг ђсе фп((е 
ђеб фоф(апђегб, [о ђШе( сг биф пиг ит „етеп 
©фи(ј аиб Еиегет ®еп>еђге, ете б1ђ[ф1еђб[а1»е фт 
јц ®ђгеп, гое(фе о([епГипђ1д таф(, ђа(ј Зђг тИ 
Сђт ји[пеђеп тоаге(."

ЗИејј 1(1 ет ђегђоттКфег ©еђгаиф, (о о[( ђег 
фоф(апђег етеп ©г( »ег(а(И, ођег ап [етег 33е[(1т« 
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типд апЈбтт!. 11еђегђаир( ђапд( ег тН $НеБе ап 
ђеп ®[((еп ипђ Оеђгаифеп ђег ЗЗогјађгеп; ег (сђеК 
ипв, (!е пи( ђег 9Ј?ође »ег(оеф[е1( јц ђађеп; ег еђг( 
ђаб ЗШег * **)), ([ејђе( рф гоЈе [еше ЗЗогсИегп, (ппћ 
аиб јђгет ЗЗефег, рф( т(( јђгеп 22а([еп ■-•■*'),  д[е[ф па> 
(пШф, та(пд ипђ 1ар(ег пне [ге; пи( е(пеш 2бог(е: 
2)ег^оф1апђег ђа( поф (ешефапђђгеи »оп [ешег Иг> 
гјдеШђитНфЈек етдеђи|1. 11п1ег ђ1е|'еп (Чефеп ђегоог: 
ђ(е ЗЗШЈгафе, ђаб 51ђ[фп?[ђеп ипђ 91и[ђеп>ађгеп ђег 
$ешђеб?бр[е, ђег Жађфепгаиђ ипђ ђ!е @е»а!ег*  
[фа(с ђигф ђ:е $оп[иг.

*) „3):е(ј :(1 (п ђег дапјеп дпефј(ф=((а»1((ђеп ®еИ »ег §а11, 
(е!ђ(1 6е! беп ХпгЈеп 1(1 еЈп Каја, бег (есђјјд Зађге 
јађИ, (ш »оп ђег Зађ1ипд »свНагаГб, ипб (е!1>(1 бег. 
ипбапМд (1оЦе ЈКиђатеГапег ге!сђ( еЈпет (оЈсђеп (е(пе 
'$(е((е ипђ бај(ее."

**) „ббгг (иф(еп »егдебепв" — (ад( 5Ее1ђеп — „ејпјде 
г>1е(ег 5®ај(еп кигсђЛаи( ап ипв ји ђгепдеп------ ,,„®1е
((пћ ипв (о 1»еп(д (еК а!в ип(еее бгејђе(("", дађеп (?« 
јпг ?1п(1»ог(."

Иеђег ђ(е 331и(гафе ђађеп То(г [фоп (п §. 5 
ђгејеб 6ар[(е[$ ип[еге ЗЈЈепшпд ш КоћегГб 26ог(еп 
аибде(ргофеп. —

5)аб ^ор|'ађ[фпеФеп пнгђ јт §. 15 ђе[ргофеп 
»егђеп. —

2)ег ЗЛпђфепгаиђ 1»пгђе ипјегеп тођегпеп 6п(< 
(пђгипдеп »оиђоттеп д[егфеп, гоепп ђег бегподогег 
ппг егп тоепјд ЗЈЈапГег аппађте, ипђ ђег деђеђЈеп 
53еи(е тфС [од1е[ф ђаб го!ђе Ларрфеп — ђаб <бп 
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дпактеп! ђег Зипд(гаи — оош Ј?ор[е пеђе. ®фоп 
ђег оег|1ог&епе У1а<11ка еј(ег!е ђе(опђег8 дедеп ђеп 
ФЈађфепгаиђ, гоеП ег ђег 331и1гафе (1е1б гетфе 91ађ*  
гипд дПН. Ре1ег II. ј(1 еб де1ипдеп, ђеш ЗЈЈађфеш 
гаибе дегоаШд бепђаИ $и [ђип, ипђ ђ[е(еб (гпђе 
@гђ(1пс( ешеб ЗЗагђагепфитб ђпфе (т©ф(ттег ђег 
јеђсдеп ђоф1апМ(феп ВДогдепгспђе (1ф еђерепб аи(*  
1о(еп. —

Фетјешдеп, П)е!фег ешет јипдепбегподогег ђје 
ег|1е §ааг(фиг 1ефе1, тоојц пиг ђедип(Нд1е бгеипђс 
дегоађИ гоегђе.п, 1бтт( ђипђ Не[е бегетоше, ђје 
а(б 8атШеп(е(1 ђедапдеп ГОкђ, ђје ®еђа1ег(фа(1 П)(е 
ђе[ ?3е(фпе[ђипд ђег ЗжГеп ипђ Зиђеп ји; ђег ®е> 
»а(ег (пН $оп ђје(ет 31идепђ[Ше ап (п дефјде 93ег« 
П)апђ1(фа(( тН ђет ®с(фогепеп. — Зи фгеп о((еп11[*  
феп ипкгђаНипдеп »ег(атте1п ђе (!ф аи( ешет 
(шеп, тоо тодПф дгппеп ф[ађе оог фгеп ©г((фа(*  
1еп; ђ[е пађе ђе[ СеНпје гоођпепђеп ЗатШеп Ј1е» 
ђеп П)о[ оог, Ји ђег1е[ иШегђаНипдеп ш’б СеНпје- 
Хђа1 ђшађЈи(к[деп. Зт 2ВеШаи(еп, јт ©ђгшдеп пђег 
7ђјђ 8 ®фгШ ђгеИе ®гађеп ипђ ђет 2Вег(сп тК Мб 
ји 50 $(ипђ (фтоегеп ®(ешеп ђипдеп еб ђхе ЗИеН 
(1еп јиг ([аипепбтоеПђеп бегНдкк; пђесђаир! (шђ 
Лга(1пђипдеп ђге В[еђПпдб*ишегђа1[ипд  ђеб бегпо^ 
догегб. 2ВН (ађеп ешеп $оф[апђег пШ ђешађе (а» 
ђе1ђа(1ет ЗИШђе дедеи ешеп ЗЗагеп јц $е1ђе §Геђеп. 
@г итгоапђ ђеп ИпГеп 21гт тН ®1г1с?еп, ђГе11 т 
ђсг Шеф(еп ђеп фапђјаг, ипђ дшд (о, 1уо’б беђеп 
(Гпдепђ, ап ђје У3е(1(е. $еп ПпГеп Зкт геГфђе ег 
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ђеш егЈбгп! аи[ 1ђп епфиппепђеп ИпдеЈђише. 9бађ*  
гепђ пип ћег баг, кеп иттоипђепеп §(гт [а([спђ 
јђт ђкШесђЈепђ аи[гесђ( дедепиђег [(апђ, [Иејј 1ђт 
ђег ббгподогег ђеп с^апђјаг ђШ јшп @п[[е ђигсђ 
ђ>.е тоеЈсђе баисђђаик — (§1пеп бегподогег, ђег 
еше ®о![сђа[( пасђ Нека ђппдеп [оШе, [апђ тап ат 
^и^е ђеб Фегдеб Јег[(е1[сђ( ЈТО1[сђеп асђ! егкдкп 2ббк 
[еп Иедеп. 2)ег 'Лпие тијј (1ф тк фегкНебкап де# 
тоеђН ђађеп. @ш ЗВетоејб, ђађ ег [е!ђ[( посђ 1т 
ЗМисђађе де(атр[1 ђађе, 1[(, ђађ тап [етеп бејсђ*  
пат шсђ( Јегп[[еп (апђ, тоаб паНиПсђ де[сђеђеп тоаге, 
гоепп ешег ђег асђг ®5([е ат 2еђеп деђИеђеп тоаге. —

*ј ®1п ссп(асђсе! ©1шф-3п(1ситеп1 т(( етсе ©агтђпк.

®п [екепег @епиђ 1(1’6 [иг ђаб 51иде, Тоспп [ссђ 
ђје пеђдеп §осђ(апђег, дегиђе( то!е ат ®сђ(асђ1[е1ђе, 
тк ђеп пеНеп бсђопеп Јт ЈђгеЈЈе аи[[(е(1еп ипђ [пп 
депђ шг Ко1о (Шп(сђег 5?геШ1апЈ) [ссђ ђгеђеп. 2)а 
(отт( тоо! аисђ о[( еш'2Шег тк [ешег ђипђеНјађпдеп 
Си§1е *)  ођег ђет 2)иђе1[ас!е ђШЈи, ипђ пип [ађН 
еше тоађге 2и[1 ш ђје ЗтпЈепђеп-------ђагпеђеп [сђеп
ђ!е бгпђегеп ипђ ђејспдеп ђеп 2ођ ђег фе1ђеп. 'Лисђ 
ђсе ЗлшЈепђеп де[еПеп [ссђ јеђ! Ји ђеп ©апдегп; ше 
токђ ејпе @е[еП[сђа[( аибешапђег деђеп, ођпе »огђег 
ђје ђеИеђ(е[(еп ЗЗоПбИеђег ађде[ипдеп Ји ђађеп. 2Ие 
СиСига (ђоЦсгпе 31а[сђе) деђ( «оп ЗЛипђ ји ЗИипђ. 
— „Зп ђет 1ђео(гаИ[сђеп ©пеше, тоо ђје ЗкПдЈоп 
®гипђ!аде ђег ®Шеп деђИеђеп 1(1, (шђ аКе 91аНо» 
па1[е[1е геИд1о[е §е[1е. 2)1е ®песђеш61а»еп ђађеп 
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јпш дгојје 8е[(е јт Зађге, ©[(егп ипђ Збефпафки 
ођег ©рфђапЈаб, »оп Бепеп ђаб еше ђаб 84*  *> ег 
2(ф(ег, ђаб апђеге ћав 8е(1 ђеб Зогђапб овег ђег 
2ба([еггоефе ђеф(. 81ш 2бефпаф(6аБепБе »егјееђ! 
[:ф јеђе 8ашШе т:( ешет ипде[3иег(еп 2Ио(е, се- 
випса депаппС, ипб 6га1е1 еш дапЈеб ®фгоеш ођег 
еш апђегеб Зфјег; [о(фе ©рефеп пепп! тап ревјуо 
ођег ресепјса (53га(еп рагехсеПепсе). 2Ме6ђп(1« 
паф! иИгБ ш ћег Жгфе ођег »(е(теђг јт 11т(геј[е ђег*  
[е(Беп ЈидеБгафЈ. 2)ог( :[( Раб дапје23о(1 »ег(атте(г, 
ипђ тоепп ђш(ег ђет ЗЗогђапде, ђег Раб 2ШегђеШд((е 
аИеп ЗЗИФеп »егБпд(, Рег $оре гоађгепђ ђег 2((игд(е 
Б(е (еЈегИфеп 2Вог(с: »»Мп-ћогјј, Кп81о§ ве госП!«« 
(ЗпеБе ®о((е6, ®ђп((иб ([( деБогеп!) сг(6пеп 1ађ(, 
ђапп ј(1 аПеб ЗЗо1Е пле е(сс(п(п(, ипђ ?Ше пнеБег*  
ђо(сп тј( 2>оппег[Н(птеп: »»Уо јвНпи ве гоЈК«« 
(гоађгИф ег ј[1 деБогеп!). 2)апп итапп( еш 9?аф*  
Баг Беп апБесеп, Бег 8ешђ [иф( [сшеп ^еепђ, игаагт( 
фп ипБ д(Б( (ђт Беп бпеђеп ®о((е6; [е(Б(1 Б(е ®ђе« 
да((еп [шБ деЈтоипдеп, тоепп (1е (!ф Бедедпеп, етап*  
ђег о([еп(Пф јп Ги[[еп. 21аф ђег §е(тГеђг ег[о1*  
деп пофтаПде Птагтипдеп Ј1»((феп Беп »ег[атте1*  
(еп ЗатШепдПеђегп, П'огаи( (!е (сф, јеБеб сше Бгеп- 
пенђе ^егје ш Бег фапђ ђаПепБ, јп 2л[фе [еђеп. 
2)(е (§:фе, 1»е(фе итдеђаиеп п?игђе, ит ап фгет 
8еиег ђје[еб Згиђтађ! §и БегсИеп, [[1 шф( дапЈ »еп 
Бгапп(; теег пип ат ЗЛосдеп $иег[1 Ји2к[иф Гбтт! 
тоЈгБ деБе(еп, тИ [ешет ®(оКе аи[ Ме[еб деђе(((д(е 
бфеИ ји [ф(адсп, ипб сг (ђи( сЗ тИ Беп 2бог(еп: 
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,,„®(бдеп Ф!г [о р(е(е ф(егђе, ®сђа(е ипђ ^иђе »ег# 
ђеп, а!б ђ(е[еб ®сђеК §ип(еп дедеђеп ђа(!"" 2>ег 
теђг ођег 1»еп(дег»егђ(пђКсђе2’.оп, 1П(»е!сђет ег ђ(е*  
(еп ©едеп [рпсђђ ф е(пе теђг ођег гвешдсг дипјНде 
23огђеђеи(ипд (иг ђје ^атШе. 2не ип»егЈеђг(еп §еиег« 
ђгапђе (вегђеп акђапп »епвађг(, ит (ра(ег ап ђ(е 
Ле[(е јипдег ^гисђШаите аи[деђапд( јп (вегђеп, ђепсп 
(1е ®сђе(ђеп ђппдеп [оКеп.

2)аб ©[(ег[е[(, аи( ©песђђсђ Иатрп (2ад ђее> 
ЗјсђЈеб), ђед(пп( д(е!сђ(а(1б ит 2ЕШ((егпасђ(, (ођа(ђ 
ђег форе аиб ђет Зппег[(еп ђег АПгсђе ђегаиб*  
деп1[еп ђа(: »»Кп8(о.ч уовкгеке!«« (6ђп[(иб ![( 
аи(ег((апђеп!) Ли[ ђ(е[е 2бог(е епв(еђе(( ђје дапЈе 
ЗЗоИЗтепде: »>Л’о јвНпи уобкгезс!«« ((вађгИсђ, ег 
Ш аи(ег[(апђеп!), ипђ ппе ап Жејђпасђгеп сг[о1деп 
ђапп иђегаИ ђгиђегНсђе Итагтипдеп. 2)1с Шпарђ ога 
(де:ве1ђ(еб 33го() 1в(гђ ип(ег ЗШе »епђсЈИ, тап 
(а»е( етапђег еш, ђа§ 2атт $и »сг(ре1(ев, 1ве!сђеб 
Гејпс апсђ посђ [о аппе §атШе Ји ор(егп егтапдеИ. 
2)бг(ег ипђ ЗЗегде ђаПеп ппђег »оп б((пгеп[сђб([еп, 
ипђ воп ђст (Ии(е: »»Уо 18(ти уозкгеве!«« 2)је 
Псђ ђедедпеп, ђје(еп рсђ дедеп[еШд ©[(егејег ђаг ипђ 
((ођеп (ге ап ејпапђег; ђаб Јегђгосђепе ® деђбн 
ђст, ђег е$ Јег(сђ(ид, ипђ ег ђе(гасђ(е( ђје[еп Ипп 
[(апђ а(б ејпе 33огђеђеи(ипд [е(пег егдепеп (апдеп 
беђепђђаиег. 2)(е[ег дпефј(фе ЗЗгаисђ ([( ђигсђ аПе 
[1а»((сђе бапђег ђшђигсђ МЗ *Ре(ег$ђигд  деђгипдеп. 
Зп ©егђјеп ипђ ЗЗШдапеп ([( детобђпПсђ ђег ђбиб« 
Ксђс фегђ ђег ©фаирЈађ ђег ©[(ег[геиђеп; ђеип ји
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ђ[е[егЗађгебјеп 1|1 ђје пиђеге ЗТаФг, Јт кђ!еп $апф[е 
дедеп ђ!е ЗеогМгспђе ђедгфеп, ипПтфИф; [т ®пђеп 
ђадедеп рпвеп ђ[е §е[ег([ф!е[[еп јт §ге(еп ипЈег 
ЗеИеп [ЈаН. Збађгепђ ђег бђаггоофе 1ађ[ ђег 51!*  
ђапе[е ипђ бегподогег ђје ЗВа^еп гиђеп; ђаб ф 
ђег ®оКеб[пеђеп, ђеп ипјеге тШеТаИегИфеп 55игд*  
ђеггеп [еђеп ©оппЈад ји ђаИеп р[1ед[еи. 51ђег ђ[е 
®[п1гафе Пжђ пиг ји 6а1ђ аи( ђеп ®гађегп ђег 
51ђпеп ооп 9?еиет де[фтогеп. 5!т ШЈопФде ип!> 
фјеппаде паф Б[[егп Бед(61 тап ПФ аи[ђеп^[гфђо[; 
јеђе ^атШе ђа1 еше ооп ®епегаНоп $и ©епегаНоп 
пђег1ге{ег1е®[атт1а|е1 ђе[ [гф, гое[фе ђје^атеп [ђгег 
(ХођЈеп епфаИ ипђ ђеп 2)јрффеп ђег акеп 1а(е!*  
т[феп ипђ дпефИфеп ЈЈођ1епдеп?о(ђе ЈгетИф ађп*  
Пф [геђ[. гоегђеп Јђецеп ођег батреп аи[ ђеп 
©гађегп апдерпђеЈ, ипђ ђег 5тд оегдеђГ ипГег ®е*  
ђегеп [бг ђ(е ®ее[еп ђег Шегђогђепеп. 2)апп ђ[ефЈ 
аиф 1ђг ЈгђффеЗ 51пђеп!еп п(ф1 ипђегиФђфНдЈ, тап 
рге[[’1 ђа§ ®и!е, ђаб ђе дефап, ипђ ит фг еђ!еб 
53!и1 (ог(Јир[1апјеп, [иф[ тап ЗЗегђФђипдеп, ђ[е 
гђгег топгђјд јгпђ; фепафеп [оп>о! аФ ЗЗегђгпђегип*  
деп тоегђеп ђкг де[ф1о[[еп. $ге[ег 1еђ[еге 53гаиф, 
1ое1феп ип1ег аИеп бигораегп ђге ®пефеп*®1аоеп  
а11е[п поф ђетађп ђађеп, ђејЈеђЈ ђапп, ђађ тап 
ете Јђеиеге 5ДЗег[оп ап ЗЗгиђег*  ођег ®фП)еј!еграН 
аппшшк. ШЗађгепђ ђ[е[ег егђађепеп 8«{«Иф(еФ, ђје 
ђег фпе[1ег д!егф ејпет ©ђеђипђе еш[едпе[, ђаИеп 
ђге бјеђепђеп етапђег ђеј ђег ^апђ ипђ [еђеп ђф 
дедеп[еН1д пђег ђеп ®гађегп [ђгег ЗЗаЈег етеп ^гапј 
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»оп јипдет 2аи&е аи(б^аирг; ђаип де&еп ре (1сђ 
ђеп ЗЗег&тђипдбтјј, ђег (Ге (иг ејпапђег $и роћгаит 
(ЗЗипђебђгиђегп ођег ЗЗипђеђ((ђп>е(Геги) ођег ро- 
таПса, рооспп (ЗЗипђебтиНегп ођег ЗЗипђебобкгп) 
тасђк <5о вог ®оИ »егђипђеп, (тђ ђсе ЗЗгиђег 
ипђ ЗЗаЈег »егр(Псђк1, етапђег ђе! (еђег ®е1едепђек 
паф $гб(1еп ђеци(Геђеп &1б Јит паф(1еп Зађге, тоо 
ђ1е(е[ђеп ЗЗапђе егпеиегђ гаегђеп, то(егп тап еб 
тсђ! »огЈЈеђ!, (Ге тН апђегеп фег(опеп Ји (сђПеђеп. 
2)се(е93апђе (тђ п1сђ1ипаи(16бПсђ,го1е(1е еђеђет детое*  
(еп ји (ет (сђетеп, дкссђтоо! ађег тсђ! ттђег ђеПГд, 
ипђ ђег @егтег, пне ђег ?3и1даге Еепп! ГеГпеп (еЈег- 
Исђегеп ®т ат ђеп, гое1сђеп ег 6еГ (етет ЗЗипђеб*  
ђгиђег (сђтооП!

2Ле ?т(ег(Геђипд ђеб ђтјагиб птђ т ђеп 
©оИбПеђегп $ит ©тпђНђе ђег тЈеђегеггоасђепђеп 
ЗГаГиг. 21т 2!аде пасђ фа!т(опптд »ег(аттет (иђ 
ђје јипдеп Жбђсђеп ђес ®оппепаи(дапд тН јђгеп 
23а((егГгидеп ап ђег севта (ЗВгиппеп) ипђ ђејтдеп 
ђаб »от ђе(геНе 2Ва((ег ипђ ђеп детитеп §тр, 
ђет ђаб (еипде 51иде ђеб фт(сђеб (ђаЗ ®тпђПђ 
ђег ®оппе), тђет еб (Гсђ ђагт (рседеИ, (ете Жаг> 
ђеИ пнеђегдГђГ. АТотпП ђапп ђег ?1ђепђ ђегап, (о 
(Гђеп (Ге оог ђег »бНгИсђеп фбИе ипђ (шдеп тГеђег: 
„„© ђетдег ®еогд, 2)е{п §е(1 1(1 пађе; тИђ еб тт 
ђес (етег ЗШеђесГеђг етеп@аНеп ЈТиђгеп? © тосђ1е 
еб писђ тсђг теђг ђес тетег ЗЈтНег (тпђеп, тбсђге 
Гсђ 1ођ1 ођег ЗЗгаиђ (ет!"" Шт ЗЗогађепђе ђеб @г. 
®еогдеп(е(Ге§ дсеђеп ђје »егђеИаГђеГеп^гаиеп апб, ши 
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§гпђ(тдбГгаи(ег Ји ₽(1псГеп, »огЈПдПсђ [о(сђе, ђје јиг 
©егепипд »оп 8(еђеб(гап(еп деђгаисђ! гсегђеп, (се 
тоег(еп ђ[е[е фјкпЈеп т 2ба[[ег, 1»е1сђеб ип(ег ђет 
2Ј?пђ(гађе, а(б ђет ®тпђ((ђе ђеб @1исЕ§гађеб, де*  
[сђб₽(( т, ипђ т ђег §гпђе ђеб (о(депђеп ЗИогдепб 
гоа[сђеп пе (1сђ пи( ђ(е[ет 2ба([ег, т ђег фођпипд, 
ђађигсђ [сф Ји »егјппдеп »Ие ћ(е 9?а(иг, ђегеп де*  
ђе(тп1^г>оПе ®пп[(е (!е ђатјс ешаЈђтеп; ђагаи[ 
[(есђеп (1е [ссђ (п[сђе23(итеп[таи^еђт(ег’б©ђгођегт 
ћеп @пг(е( ипђ Јсеђеп ш ђ(е ^пфе. Збађгепђ ђе([еп 
(а(И [еђег 5ат(((еп»а(ег ђа8 23(и( ешеб баттеб »ог 
[етег ®сђ1»е(Ге (Кејзеп; ђаббатт гокђ т етет ®(пс!е 
деђга(еп ипђ јшп дгођеп ^атгИептађ^е аи(де(([сђ(< 
те(сђеб тап јп бђгеп ®(.@еогд’б, ђеб ®фи§₽а(гопб 
ђег [(а»([сђеп ®(атте ипђ ђеб аИдететеп 23е[сђи*  
ђегб ђег ЗШегђаиег, еттттС. ®(е ђаКеп ђеп »оп 
®(. @еогд де(ођ(е(еп Фгасђеп (пс ђеп (е(ђђа[(еп, ђо*  
[еп @е((( ђеб е((сдеп 2бт(егб.

ипд(исПЈсђег 2бес(е »ег(сђтађеп ђје деђПђе(еп, 
ђ. ђ. ђје (гапГоптгЈеп, @песђеп«®(а»еп ђ(е(е ®₽(е(е 
ђсе гђпеп ђаб ђеШде, еђ(е бШегСђит пђег((е(ег( ђа(, 
Пе ђеђаиегп гђге ПпђеГапп([сђа[( т(( ип[егеп ЗЗаШап? 
Јен ипђ еггоСђеп ђе( ђет @еђап(еп, ђађ тап (ге (пг 
ђ(ође 23агђагеп ап[еђеп (оппе. 91и( [о(сђе 2беј[е 
(пђг( ђје 93егасђ(ипд, гое(сђе ђје ^гапђеп дедеп ®((# 
(еп, ђ(е Гђпеп ип»ег((апђ((сђ (тђ, ап ђеп $ад (едеп, 
ђје опсп(а(([сђеп 2(ђега(еп аи( 21ђтоеде ипђ (ге(ђ( (се 
ап, тг бапђ »оп 2Шет, тоаб јђт ₽ое(([сђеп 2?с(ј 
ипђ 8еђепб(п((е »егНеђ, Ји епЖетеп."

9
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Злаиггд депид, ђа(ј Ме{е пIеђег(фIа> 
депђе ЗЗешегГипд еГп ^гетђег таф[!!!

§• 15-

/ефШ 1»ег Сегшгдат.
ЗИе сегподоп[феп 2апђе$оег(ђе(ђ[дег Ппђ тф( 

(Геђепђе, пчтдег а!б дегедеИе Злиђреп; абег 
јећег ®пЈе(пе ђаг ЗЛиф, 21(1 ипђ ®е1ђ[1(1апђ(дГе1г, 
ип(> Јгоцфеп @Ш[ф(и(ј ипђ 21иб(иђгипд Иед1 ђа пиг 
Ме [фтоапдеге Ц?аи[е пне Јтођфеп ®фаП ипО бфо. 
ЗЗег [о(феп ®деп[фа((еп тиђ ђ(е2(еђе јц [ешеп (гејеп 
ЗЗегдеп ипђ ђагаиб тифегпђегЗдЈгЈепђајј јђп »оПеиђб 
Јит <§е1ђеп [1етре1п. Зп ђег $ђа! (1ф1 ег поф :т« 
тег пие ет[1 итег ђет [фгоагЈеп Ко, гоо Зеђег, 
ђег (етеп $о((еп ођпе 23е(еђ( »егКејј ођег [оп[1 ете 
бе[дђеИ »егпеф, §гаиепНе(ђег апкдеп ипђ (1а(1 ђег 
23а([еп ЗЈосЕеп ипђ ®ђтђе( ђапђђађеп ти(?1е, п>ађ» 
гепђ (ђп ђ(е 2Бе(ђег Јит ®е[ро11е [ешег 1ар(егеп23гт 
ђег »оп ®1атт ји ®(атт (иђг1еп. 2)ег Јођ аи(зег 
&ег ®ф(аф! птђ »оп ђеп ®еаф(е!еп а(б &аб дгођсе 
ПпдГисГ ђе1гаф1е(, ђ(е (БепиапђСеп [адеп »оп етет 
[о1феп: „®ок, ђег дгође ЗЛогђег, ђађе (ђп дс1ођ(ес." 
Зђг (игф1сгПф(1ег ®фјпф[ ([1: „Зф Теппе ђ:е ©ек 
пјдеп! (1е [1пђ аПе (т ЗЗеНе дерогђеп!" —

Пеђег ђге $еф(аг1 ђег фоф1апђег Пе(је јгф т 
ђегЗфа! ГетЗЗиф [фгеФеп; (геф (о ет(аф, Гигј ипђ 
еп1|фе(ђепђ пче ђег §1иф, ђеп ђег ©фтоагЈс [ГипђКФ 
ђтиђег(епђе1 ап ђеп ађпеђтепђсп ЈтГептопђ. фајј
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ипђ (епђ |игф(егКфе ©гсапе, ђје аиЗ ђег ®ее*  
(епп>е(( ђегиђегтоеђеп ап ђеп е(епђеп Т?еп[фепђаи; 
ађег паф 9?еде1п Јег(гиттеп1 ђе фп еђеп [о гоешд, 
а(б (еф ђег 91огђ[(игт ђигф еше фо[аипе јадеп (а(5(. 
2)(е тоепјдеп ■-Вог|Тсђ(еи ипђ Лип[(е, ђ(е ип Ј?атр(е 
ђег бегподогег 'Лптепђипд (шоеп, (ђпеп »1е(теђг — 
[(е(б (п ђеп А?атр[[сђгап[еп — јиг опђегеп 9(а(иг 
детогђеп, 1а[[еп ђф (п тепјдеп Зеђеп деђеп — — 
ђађ(п! ђађт! ђогђ ([(’б (е(ф( 5е!ђђегг [ет; ђсф ат 
ђаггеп $е(б ђа ођен дгип( !еш Когђеег, пиг ђ(е 
@о((еб(геиђе тсђ( ит ђГе <3ф(а(е ђеб 93а» 
1ег[апђ»ег1ђе(ђ1дегЗ--------шф( ђађш! шф(
ђађш! —

?[п јеђет ђег ђеђеп фипђе, ђ(е г»оп (шНјфег 
КеНе ешеп Шпдгф' ђедипјНдеп, [иђг( еш 8егс!аг ђ(е 
8е((ипд ђег ЗЗесфејђјдипдб*  ипђ 5Кергеј[аИепаиде1е» 
депђеђеп. ^ађб ђе( ешет 31пдп([е ђег УТасПка — 
шаб (еђосђ (еКеп ђ! — п(ф( [одГегсђ ап ђет ђеђгођ(еп 
фипђе (ссђ еш[апђе, Еапп ђег 8еп1аг паф ејдепет 
®и(ђип!еп [еше 31п[(а!(еп (ге([еп. ?1исђ ш јепеп 
(еп, шо ооп (иг!([фег ®еј(е ешет бегподогег 2е(ђ 
ипђ 11пгеф( де[сђ[еђ(, ођег даг ђаб беђеп депоттеп 
плгђ, ђа( ђег ђогНде 8егЈаг ђаб ОЈефС, ођпе 
тоекеге §1п(гаде [еше ?еи(е ји [атте(п, ипђ (т сип 
!([феп ®еђ!е(е 91ергс[[а((еп ;и пеђтеп.

21и[ ђге ег[(е Липђе, ђег 2Ии[е(тапп јјсђе деп 
Сета^огаб ^е1б(ђоге, е((( ђ(е ш ђег 9?ађе [Фоп 
ђа;и ђе[(шише 9Ј[апп[фа(( (п ипд(аиђПфег ефпеКе 
ипђ Јсатр(ебши(ђ ап ђеп ђеђгођ(еп 93ип!Т, П)о(иг 

9*
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аиф Ме (ХарИапе Ји ђарсп ђађеп. ®од!е[ф и6ег» 
пЈтшЈ ђег 6е[ге((епђе бегОаг ђаб ботшапђо ђег оег» 
(аттеИеп ЗЗегфеФјдег, ипо ег[ђеШ (ете 33е(еђ[е ап 
ђје §ађпеп1гадег. ©је(е (иђгеп, ђге §ађпе »огап« 
Јгадепђ, паф ђеп ®е(еђ[еп ђеб 8еп1аг’б фге ЗЗги*  
ђег т ©гђпипд ап ђеп Зешђ. Зп ©гђпипд тоШ 
ђјег тф[ еш гедекефкб Ш(ФИе(Јеп, Ш?аг(фпеп ипђ 
ЗЛапоопгеп ђеђеиЈеп, (опђегп ет га(феЗ, (геиђсдеб 
ЗЗописЕеп, тођш ћег ђе[ђ[де §ађпеп1гадег (еше ®е*  
по((сп (иђН------- е(п 1и,гјеб бгегсЈНит Јит

*) ®ог ђге! Зађгеп, а(в тап Ме (Јегподош јп Сгаћоуо 
(т (Иогђеп 6е(фа(Нд[е, пђегјхе! ејпе ©сђааг 9Ш>апе[ег 
Ме беГђеп Зп[е1п БекепЈпа ип(> Угапјпа ипЈ иађт (се 
тН ишидеп ®{шфеп.

Хође!
Зеђег бегподогег {атђ(Г (геЈгоПИд 

ипђ дегп — пне ђепп пјф[?! 28е[[ еб јеђоф 
тф{ (1е1б ЈђипШђ ф, (еше — геепп аиф геф1 (раг# 
Пфеп — Жипђоопафе »ЈеПеЈфг 6игф’3 дапЈе 8ап6 
ђјб ап ђеп $атђ(ђ[ађ ји (фкрреп ипВ тоеј! еЗ 
(фоп де(феђеп, бађ ђје ЗтНеп аи( [гдепђ ешеп 
фипв ешеп ®фешапдп(( ипкгпађтеп, итђје®1ге[{*  
Јгаре ђег фофИпђег ап јепет фипКе јц сопсепИи 
геп, ипо ђеп »ађгеп ©ђегаНопбрипП (фгоаф ођег 
даг тф1 »егфеФнд! ји (тђеп *),  (о »егђеп (еђ{ — 
ђигф ©фађеп Бе1еђг1 — 6е[ ХигГепеш(а11еп пиг е$и>а 
2000 ЗЈЈапп Јиг ЗЗегфеЈМдипд етеЗ еТЈеЈпеп (рип[*  
Јеб еп1(епђе1. Зђге ®ета((пипд, »оп ђег (се т 1!и(1 ииђ 
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Хођ (Ц пшттег (геппгп, 1(1 ђег НапЈјаг, ЈГОе1ф1(1о: 
[еп, ђ!е 51>к6би(з 1апде 5Нп1е ип& Шефа1гоп1а(сђе. 
®1е шег сегподоп(феп ®е(сђиђе »егђеп — го!е тап 
1е1сђ1 ђедге!(еп птђ, гоепп тап ђаб Леггаш тИ ђег 
©сђпеШдГеИ ђег ,$?атђ[епПо1сЈе1ипд бегдккђ! — пиг 
1т аи(пг(1еп §аПе *)  апдетепђе!, ипђ ђапп ип!ег 
ђег ^еПипд ешеб — еђеђет ш ђег б[1егге1сђ1((ђеп ?1г« 
1Шспе де(1акђепеп — ®епа1ог$ ап ©с! ип») ®1еКе 
де(сђа((1.

*) 5Вс1 С>ст ЗЗеејисђе, Не Зп[с1п ЕебешЈпа илђ Угашпа 
ппеђег ји егобегп.

ЗИе фосђ[апђег (а([еп 1ђге ®1еПипд ђегаг! »ог 
ђет 6пдра([е, ђаЗ пиг ђаб 6еп1гит ђег[е!ђеп ђет 
^ешђе (кђ1ђаг, ђ!е 31иде! тбдИсђ(( »егђеШ оогде*  
(сђођеп ђпђ, ипђ егтагкп [о ?аИ — тепп п!сђ! 
© 1и1гасђе (1е еп1(1атт1е — ђепп теф Јеђпта! иђег*  
1едепеп, $ођ кфјепђеп §е1пђ.

®1еЗл1г{еп гис!еп [1е1б ш ЈТОе! §аи(еп (5ле((сп) 
уог; ђег ЈгоеКе гиск вет ег[1еп аи^ег ђет ЗВегесфе 
ђеб ђосђ1апђ1[сђеп 5еиегб пасђ.

31и( ©сђиђгоеНе етђ(апд! ђаб (ЕепЈгит ђегфосђ*  
1апђег ђеп^ешђ тИ ешет ип(еђ!ђаг ађге[(1г1еп Ли« 
декедеп; ђигсђ ешеп ешЈе1п [1еђепђеп8е15 деђесП ођег 
аи( ђ!е (§гђе ђшдејкесН (еиег! ђег бегподогег (еш 
Псођс ађ, ђаб Геш оегђађ(еЗ фегЈ Оег(еђ11, гсађгепђ 
ег [еш го1ђеб ^арђсђсп (еспађ аи((1еШ, ит (о ђ!е 
Шпђипд ђеб ©едпегЗ кге ји (иђгеп.
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®(е 9Ј?и[с(таппег дгеј(еп дегоођпПф ђа!ђ т 
ђофКег 2Втђ ап, п>аЗ ђеп ^офтпђегп тоШГотшеп 
(фет(, ђа (1е ђаб фапђдетепде поф (ттег ђет 
бегпдс(еф(е ђогЈсеђеп. Зђг (ЕепЈгит п>епђ( а(бђапп 
ИјНд дигцсЕ, ит ђеп §егпђ Јит ЗЗогђппдеп ЈтЦфеп 
ђаб тогђеп(фе 5Шпдие(еиег јп (осГеп — — ђег 
$атђ( (|1 (фгесШф; ђа д(6(’б Гете фаи(еп, 1ет 
ЗВипђепиегтпђеп; е((егп, ђа(Нд ГаКеп ђје ®ф(аде 
ђеб §апа(ттиб, еГ^егп ђ(е ®ф(аде ђег ^гегђеИ; 
(Геђ( ђег фофтпђег етеп ЗтгГеп (аПеп, (о е((( 
ег 6Пђ(фпеП т’б (етђИфе ®е(итте(, ђе((еп $ор( 
Ји ђо(еп; Гет 5фе(( Шјф(, еЗ гоаге ђепп, ђађ ете 
Ји еп((фјеђепе ®сђ(ађре ђет Жи(е!таппе ђ(е ђго*  
ђепђе ®Нтте ђеб ®фШ(а(еб ђаиф(, тоогаи( ег (1(еђ( 
ђег®ф(сЕ(аТд(аи&(де, тоађгепђ ђегбегподогег ((едеп 
Ји ти((еп д(аит-------- пиг 2ођ ((( ђаб бсдпа!
ђег ЗЈиђе!

®(еђе ђа! ђаб дапје ©гегсШит ђег 
фо сђ(апђ ег.

®е(гаф(еп плг ђаб т(( Ве(феп ђеђесГЈе ®ф(афН 
(е(ђ! @ђе тап поф ап !Р((еде ђег 93еП»ипђе(еп 
ђепН, ђедтп( ет гар!о(еб 6?ор(а6(сђпетеп. @т 
§етђебГор(, ђе(опђегб ђег етеб ЗтгГеп, ((( ђје ђеђг((е 
Злорђае ђеб бегподогегЗ. ђег ЗЛађраб аПег ЗЗга*  
ооиг, ђге Х)е(шШоп ђеЗ ®(едеб. ©се егођеНеп ЈГ'ор(е 
тегђеп ђет тН етег @о(ђтипЈе ђејађИ ипђ пасђ 
ђегГотпШфег 2Веј(е теф аи( ђ(е ®(еп(р(ђеп ђеб 
СеНпје-ЗфиппеЗ аи(де((есГ(, П)о (1е јпг бг&аиипд 
сегподоп(феп фе(ђеп(тпеб, ет тиђеб 2)еп(та( (ђгес 
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®е|фјф[е, јп (егпе ©есеппјеп дпп[еп, тоепп Це шф1, 
оот 9Јаф1(1иппе ђигф’0 2фа1 дегоПГ, еше ЗЗеиГе 
ђег <§ипђе гоегђеп *).

*) ®!е(е ЖегЈађпшдегоп^е ђев .КеЈзђаВђсђпееђен^ 1а[з1 (1ф »ог 
ђет ^огит ћеи ®е[сђ[сђГе, Ме ја аисђ ипегђбгСеб 1аИ 
ађпледГ, аи[ (оГдепђе ЗВесје тспп тсђе спђ{сђи1ђ1деп ђосђ 
ткђег ђекасђЈеп:

1. МесђГ[егНдГ Не аи[ Јоеђтп1ђ[де ©гбНегиндеп [пђ= 
ееиђе ШЈђтепђсдГек, ђ(с мг .Кпед пеписп, [о 
тапсђев, »аб ђ[е Ш1ога[ тИ ?[ђ[сђси еиГ[сђ1еђеп 
»есђаттђ.

2. Збепп ев ђађсг иие сгдепђ еНаиМ, 2Кеп[сђеп јц 1сђ= 
Гсп, [о [(I ђаб Јђођ[ађ[<ђис1ђеи аи ђет $ођ[си ииг 
еспе тсђђб аиђееиђе Зи(ђа(, есп еођее ЈМедбдег 
ђгаисђ, ииђ 1»кђ [аск[сђ

3. вокспђв Јиг 2ВођПђаЈ, теии ев ђеп 8е!ђеп ђев вег* 
типђеЈеи 80?и[е1таппе$ с1п [сђпекеЗ бпђе тасђГ.
2)1ап еиппеее (1ф ђсее, ђа§ ђје Зшгђси ©сђтссћ-аик 
ииђ ЗЗепвипђек о[Ј [еђепђјд ђедгађеп. ЗЛеђшп ипђ 
бђиигдсе ђпс[Геп аисђ [п јепсп ©еђЈеГеп тсђГ [о 
1есф1 бспдапд (1пђеп. ®аб [сђГепе ђет ЈаЈаПђеп 
Згеве! ап ђсг ђсШдсп 53е(Нттипд.

4. ЗВађпђ ђег Жи[е1тапп, јсђег (ЈђгфспГођ[ (ес еспе 
®(и[е Гп’б ^агађГеЗ. ®!е[св ЗВађп Гаип (1сђ 1е(сђј 
ејпђ ђсс ђет гођеп 51асђђагп спЗЗсЈид аи[ Ме 5пг= 
Геп е[пде(сђПсђеп ђађеп, тепсдђепв ђеп ®е[сђгапИе« 
геп Ји дапјНсђсг (5п([сђи1ђ!дипд ђјепсп.

ЗЗог ђгеј Зађгеп, паф ђег ®ф[аф! »оп Сга- 
ћоуо, егејдпеје еЗ |1ф, 1>а(з еш јипдег бегподогес 
пиг еш Ођг »ог ђеп У1ас11ка &гаф!е; $и д[ејфег 
ЗеН Сат еЈп апђегег, ђег ђеп А1ођ[ тк ејпет ©ђге 
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»огЈе^к. 9Кап и>оШе пШигНфеггоеЈје јепеп ађпш*  
[еп; ег јеђоф ђе[(апђ аи( [ешеш ЗЈефЈе, гоогаиЈ |1ф 
[о[депђег фгосе^ епНрапп, ђеип ђег УЈаШка (ииид 
депид БеПедЈе. 2>ег пн( ђет ©ђге егђођ [ејпе Жаде: 
„Шб ђаб ®е(есђ( аш ђјђјдСЈеп тоаг, (га[ аиф тете 
Ј?иде(; Гсђ [ађ ЈИшђипђегЈ бфгШе оог ипЗ те(п 
©р[сг (аКеи. 2)а ггоИге [ф, паф ђег ЗЗШег ®еђгаисђ 

5. ©Р1»о( 4>(е ИпСђае Рев @(пеп Не еЈпев 91пђегп п(ф( 
аи[(и(>(, [о [оШе тап Иоф ђет агтеп, ђеђгапдЈеп 
б^гподогсг, 4>ег псфпз 1о((1, а1в К>ав Зеђет де6пђг(, 
тф( ји [сђтагЈ апгефпеп, 1»аб тап »оп ип[егеп 
ЗЛпђегп(п?((п(а, НеЗгефеК ргеЈчдеп ипђ ®с1а»сгс( 
Вппдеп, Веепађе гпђпНе. —

еВоп ®>еИе 4>ег 91едјегипд 1»игђе вег 11и(ид аиб (о(деп6еи 
©сппђеп поф п(ф4 епНфееђеп аи^деђођеп:

1. 2Ве(1 Ригсђ (е(пе ?(&[фа([ипд Јет Хпг(еп(е(пРс, ('ет 
53(и(гасђег, е(п ипдеђсиегев 8е1к> »опЗШјјђапМппдеп 
ипђ Цп(ђа(еп его((пе( 1»пгРе.

2. 5ВеЈ( Ме(ег ©сђгаисђ ђеп ^>осђ(апРег диг Зег(1огипд 
Фе<5 ©агђагеп (рогпк ©ее 8е(де ђа( еш (ттепоађ* 
гепђеб ®фапРта(; ђег З'т[<ђспгаит дг»Ј[феп ђсп 
аи(дсј1есКсп 5?ор(еп ф (01110 Злорђае. ®о (апде 
»ог Сегпадога’Р Хђогсп Ме ЈЗагђагес 6гп((1, ти§ 
Раб 53о(Е (ваф егђаКеп (»егбеп Ригсђ ®ККе(, 6(е 
рагаШђгеп; (опп аиз т(( бет (1а»((сђеп О(ртр.

®сг ©сђабеп, бег аив 6(е[ет ©еђгаисђе сп([рппд(, (ј! пиг 
4>ег , 6а(ј Р(е (ар(еесп, (седгејфеп бегподогег (п Рсг @исђ(, 
$пг(еп(6р(е ји егобегп, (1ф »еге(пје(п, Реп тоађгеп 3»'еК 
Рев б(идспВПсЕев аив Рет ?(иде (а((сп, ипђ (о [сђоп тап= 
сђсб ®е(ссђ( »сг(огсп. —
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ипђ ђеп тејпеп ји ©ђгеп, ђеп (§г(Нтд *)  ађђоЈеп. 
2>агит еШе (сђ Ј1т(сђеп ђеп ^етђ, ипђ шаг, пШ 
ђег ттеп ђ(е(е§ ©ђг ђаНепђ, т(( ђег ОЈесђЈеп ђеп 
НапЗјаг (сђттдепђ, дегађе (т 33едп((е ђеп 
беб ®е[аКепеп ађЈи[сђпеЈђеп, а(б ђхе(ег тет@е(ађгт 
ппсђ иђег ђеп §аи(еп гоаг(, ип& &еп Зттеп (бђ(1е; 
пиг ђ((еђ пиг ђ(е[еб ©ђг, ГООпШ иђ јеђ! »ог 2(г(1еђе. 
<5ђпсђ, фегг! 2)и ђ((1 дегесђГ." — 2ег т(1 ђет 
$ођ[е [ђгасђ: „?е(сђ( ф еб 2(г $и (адеп, ђа(ј 2ет 
®сђи(з (ђп 1га[. ЗНсђ! те(1 »оп 2(г [1апђ јсђ; ете 
$иде( (ађг! пиг ђипђ’б ЗЗет ђа; Гсђ егБНсГе ђеп, ђег 
еЗ (о дт детет!, (сђ(аде ап — &ег Зигђе Кед1. (5з 
и>аг тсђ! гесђ), &ађ 2и (о ит ђеп Ј?ођ( еШе(1; 2)и 
ђа!1е[1 ђеђетеп (оПеп, ђа(з Гсђ пиг ет ђгаисђђагеб 
23ет ђађе, ипђ 2т тсђ! пасђтттеп (опте." — 
2а (асђеПе ђег У1атка ипђ (ргасђ; „Зтаг([1 ип(ег 
©еђгаисђ, пиг Ж>д(е ји ђе$ађ(еп, ђосђ ђје[еп Лор( 
ђа (еппе пђ; ег деђбгк етет ©ђтпе, ипђ ђаПе! 
Зђг ппг аисђ пиг ђ(е ©ђгеп деђгасђ!, хсђ таг’б Ји< 
(пеђеп. 9?еђт1 ЗЗете биегеп ^ођп ипђ тетеи 
2ат!"

*) ®сг сгђс Хпг1(1Нор[.
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ЗКе ,^1ааи»ег(а|р1П0.





(јегпаоЈога, (еН 1777 ђШјфтеЈдепђ »оп ђег ф(ог(е 

1оЗдеп[[еп, Ш е!п ешдеСфгапН топагфИф гедЈеПег 
®(аа(, поф ођпе ®1ааШдгипђде(еђе, ђејТеп ©ђен 
ђаиђ( (паф ђег 1833 деђгофепеп гое(Шфеп ®егоа11 
ђег ©оиоегпеиге), ђег У1аШка, [фоп (гиђјеШд аиб 
ђег пафреп &п(е (еШеп 9Јаф(о1дег тађИ, ђег |'о(ог( 
јц (ешет ђођсп ЗЗепфе ат 5Ви|'еп ђег ЗЈаНоп егЈО*  
деп топђ *).  —

*) ©сг ЗЗгибсг ГеО јсјЈЈдсп 91едеп(еп сгђкИ тсдспбсђтасђг 
Пф1е11 (еЈпег ®стаПп Гче ©Наиђшђ, посђ 6е( бебзеИсп 
4>ег[е16еп е(пе јЉеКе §гаи јп псђтеп, Нс 1ђт аисђ (сђоп 
ешеп ®сђп дебаг.

§. 2-
> е г Ж а п а 1' ф.

Нас1оје Ре1гоујс, а(3 ЗЛопф Ре(ег Ре(гоу!с, 
гоигђе ат 30. ©Нођег 1830, иптШеШаг паф ђет 
2ође РеГег I., јт аф(Јеђп(еп беђепфађге тк ђет 
ЗЗЈјфој^ађе Ш ђег <§апђ а!б ХПаШкаРеГег II. »оп 
Сегпа^ога ипђ Вегс1а ђедги(ј(, ат 6. 0с(ођег 1833 
Ји ЦЗеђегбђигд Јит 331(фоје депнчђк

2)1е јеђјдепУ1асНка’б »опСегпа^ога ипђ ВегОа 
Гшђ аиб Хе^иа, ђађег фг ЗЗеШате »воп Хе^чн«. 
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2т НгфПфеи 91е[спр(еп (»егђеп (и аиф »соп 8кае1аг 
ипђ дап$ Рптоге« 6еШе((. 2)ег фофтпђег пепп1 
[етеп У1а<Нка »зуеН соероеЈаг« (ђеШдег феп), 
1т »ег(гаи(еп Птдапде аиф 1»о( [ф!еф(ђт »"о§ро- 
Јаг«. ЗЗои ђеп Зтгтп т(гђ ег »ђег (фтагЈе Ка- 
1и&јега« (паф КагаОиЈс ђје а1((1а»1[фе (?тИ(фе 
иеђег(еђипд ђеб дпеф1[феп »Купоз« [§егг] де*  
паппН

2> е в сегподог;(феп ЗЈЈопагфеп » о П е г 
Зл(е[ [((: »РеСег II. »оп Хс^иЈ, §иг(т 
У1а(Пка »ОП Сегпа^ога ипђ Вегба, (т 
НгфИФеп 9Је(спр1еп) »оп 8ка<1аг ипђ дапЈ 
Р Г1 т о г е.«

2)ег У1а(Ика’3 ФЗарреп 1(1 ђег 2)орретђ1ег, :»еП 
феп (фоп 1уо СегпоЈеуЈс јт ®фИђе (иђПе.

2)1е(ет Но СсгпојеуЈс »егђапГеп (1е аиф ђ!е 
@и(ег 1сап Ве§оу1па, ђегеп бпгад (1ф аи(40,000 
@и(ђеп 1>е1аи[(. 2)ег У1а(Ика егђаК (егпег »оп 

5Лиђ1апђ (ађгИфе 30,000 @и(ђеп, »е[феб јп ђег 
(еђг ппдеп ШЈетипд вег1е((е(е, ђег јеђ!де УЧаеИка 
(е! пиг ет воп (Диђтпђ ђе[о1ђе(ег ®(аа(ђа[(ег. 2)а*  
гит бетеНеп плг ђ:ег, ђа(ј ђ(е[е 30,000 @итеп пиг 
(Шб (Ка(еп етег ги([1[феп ®фи!ђ ап ђ!е У1а(Пка’б 
»оп Сегпа^ога [тђ, тђет ђ!е[е, аТ Сегпа»ога 
тИ 9?и(јтпђ »егет( дедеп ђ(е ЗгапЈо[еп т 2)а(ша*  
Иеп ттр[(е, етјде ип(егдеогђпе(е $кфеп(ргепде( 
етбирЈеп. 2)1е УтШка’ ђеЈЈеђеп аиф етеп ?т(ђеК 
»оп ђет 31[ф(апде 1т 8ка(1аг-®ее, »оп ђеп 9?еф(3« 
(теНеп ипб етеп [гетИШдеп ЗЗеНгад »оп ђег ?3еи(е, 
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ђје 6е( ђеп (НаибЈидеп ипђ (Нерге[[аПеп ђег <§оф(ап*  
ђег дедеп ђсе ЗшгЈеп дешасђг тоегђеш —

®(е 2е(6тоафе, Регјатсј (5еђег6и[ф(гадег) де*  
папп(, ђа( Рс(ег II. аи[ ђгефјд ђег ђеггКф[(еп ипђ 
пш(ђ(д[(еп 8еи(е егдапЈ(. —

®еп ег[(еп ?Ше(пђегг[фег Сегпа§ога’б, ђеп 
(иђпеп ипђ »ог[гфНдеп !Не[огта(ог Ре(ег II. ђа( 
9?а(иг Јит <§егг[фег де[(етреП; [еше ^огтеп (1пђ 
дјдапНјсђ еђс! ипђ [фбп, ипђ ит[ф1јеђеп е(пеп де*  
(аи(ег(еп @е([(----------- тап пшгђе (ђп ип(ег аПеп
§оф(апђегп а(б §егг[фег егЕеппеп I!! егђгеК 
[еше бгПеђипд 511 фе(егв6игд. ЗЈсН ешег апдетер 
(епеп пН[[еп(фа[(Кфеп ЗЗНђипд »ег6шђе( ег ђје Ј?епп(*  
шђ ђег ги[[([феп, (гапзбП[феп, ((аПепцфеп ипђ 6а(ђ 
аиф ђег (еи((феп ©ргафе, ипђ ([( јеђ( е([пд(1 6е*  
тиђ(, сте ргафтоИе ©атттпд та(ђета(([фегЗп« 
[(гитете, ђ(е фт §игј1 ШЈеКегтф »егеђг(е, аиф 
атиепђеп 311 (егпеп.

Зп [ететЦ5а(а[(е (»ођп( аијзег (ђт ђег2К(т((ег, 
ђег 21ђ[и(ап(, §егг МесткочНс, ђје ®епа(огеп, Лејђ*  
тафе ипђ ЗЛепег[фа((.

51иф ђеп^еетђеп, ђ(е ђегУттка дпађјд ипђ 
ПебеооК етр[апд(, (тгђ еш @етаф (т Цт(а[(е аш 
де(те[еп; тап [ре((е( ап (ешег ЗФ(е(, ипђ [фоп паф 
Зл(фе тијј тап ђет ПебептоигТдеп (Иедеп(еп ђеф 
Пф детодеп [ет, тоепп тап ђс([еп ®[ег детоађпе, 
[етеп @а((еп аПе 2(г(еп воп 11е6егга[фипдеп ипђ 
^геиђеп 311 бегеНеп.

@ше 216(ђеј(ипд ђеб ©ебаиђеб т ђег ИтегђаП 
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тпд деб[[пе(; ђог( ђе[тђе( ђсђ ђ«е ®(ђКо(ђе{ ипђ 
ет ЗЗтагђ. 2)(е?1&епђип(егђа((ипд Јјеђ( [хеђ дегобђп*  
Нсђ ђј§ 9Ј?(((епшсђ( ђтет, тђет ЈИН[сђеп ?г1едег1- 
[сђеп ипђ апђегеп @ГЈађ(ипдеп ипђ ЗЗеђргесђипдеп 
[(е(б аи<3 (ппдеп З^бђгеп деђатр[( ипђ ба([ее дегессђ! 
гопђ. — 9?асђ ђеп §16епђип(егђа((ипдеп р(!ед( ђег 
Жопагсђ о[( т $Вед(е((ипд [етег 23ег(гаи(еп ји (и(ђ> 
тоапђет. 2)апп [сђп>е(д( [ет ®е(|1 т ђеп [егпеп 
(Ваитеп &еб Нагеп З^асђЈђЈттеТ, (еђг( а11а ипрго- 
хчзасоге Јиг 1гђ([сђеп 'Вегиђгипд Јигисђ.

23епп плг пип ђетегГеп, ђа(з (сђоп ђег ег((е 
©оппепђКсЕ Ресег II. ђејт ®(иђ(ег(1[сђе (иђ'(, [о 
ти[[еп тоЈг де[(еђеп, ђађ ег ет ђедетегпђеЗ ®едеп*  
(ђе(( [етег ^асђђагп, ђег [аи(еп Ц3а[сђа’б, ђађ ег 
ђеп 2Виг[ ђег23ог[еђипд Ји гесђ([еп(деп ђешиђ( ([(. —

§■ 3. 
Л 1> с I.

®је Уо1УоЈа’б, КпјагЈ ипђ посђ теђгеге ипбе« 
ђеи(епђе23игђеп(гадег ђађеп Еет апђегеб ЗЗоггесђЈ а(в 
Ме®е(едепђе((, (1сђ ђ(е21сђ(ипд ипђ &ебе јђгег 
ђигдег (епђтг Ји епоегђеп, т:( ип[егет ?!ђе( пиг ђ(е 
@гђКсђГе(( детет. —

§ 4.

©аЗ боКедтт, ђаЗ пеђеп ђет $Недеп(еп јиг 
ЗЗепиаКипд Сета^ога’8 ђе[(еђ(, (|1 ђег 1831 рои
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1»е1ег II. егпсђШе ®епак 6г 1(1 детте! аиб &ет 
фгајтетеп (ђеб (Кедетеп ЗЗгиђег), етет 93(сегфга*  
(тетеп (веб (Иедепгеп 91е(|е) ип& јп)61[ ®епатгеп, 
јне »оп ђет Утбјка дегоађИ ипђ аПјбђгПсђ »оп 
јђт т Гђгег ЗЗигће ђе(1аНд! ођег ђегеп етђођеп 
тегђеп. Зп Не ©јђипдеп ђеб ®епа1б 
типђеп а 11 е 6 а п а I е ђег г п п е г п 93 е г« 
гпаИипд. Зтгсђ Гђп гоегђеп

1. аПе @е[еђе аиЗдеагђеПе! ипђ депеђтгд! ипђ 
ђег ЗЈедеп! ђеђгеп! ((сђ Гђгег Гт 9с а т е п ђеб 
сегподои[сђеп93о1(е0 ипђ © епа!б, 
ипђ тШеф 0Јегђипђег1ЈГОапЈ1д ђејађПег ЗВа*  
феп. 2)је @е[еђе те!еп ђигсђ ђје кпјагл 
((геђе II. 6ар(1е(, §. 5) т’б 93о11, 1»еIсђ е 
ап ђег ®ргђе ђег фгоогпјга 1»ег« 
тоатипд (1еђ еп.

2. ЗП ег ђсг ођег(1е ®еггсђ 1§ђо(, г п ђ е [ (е п 
91атеп аисђ ђ Iе псђСегПсђе ® е1»аИ 
тН Зтбпађте ђег Хођеб(1га(еп, тг дапЈеп 
Вапђе ђигсђ ђ(е барПапе »егтаИе! тоигђ, 
п>е!сђе ђеНаијгд ип[егес фоПзег ет(рге<ђеп. 
<§1гоа [ип[ЈГд ©сђгШе оог ђет Жорег [1еђХ 
етт тпдПсђес богтооп ®кт аи(де[иђгкб 
©еђаиђе, ођпе ©ђег(1оНи>егГ, тк ©кођ де» 
ђеШ; ђк(з ф ђаб ®епа1ђаи§, ипђ пнгђ де*  
гобђпИсђ [игЈ „ђег ©епа!" депаппк ЗтегЗти*  
геп ђПђеп ђеп бтдапд. 2)игсђ ђк ете ЈбттХ 
тап т ете Нете81ђ1ђеПипд, гое(сђе Зетђтеђ 
ипђ @[ет диг ®1аПипд ђгеШ. ЗлШ тап ђигсђ

10
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ђје апђеге, јо [1бјј! тап гнеђсг аиј јтоеј Јђи« 
геп, те[фе ш 11п1егаМђеЈ1ипдеп 1еИеп. ©е(р 
пе1 шап ђсе јпг Жефгеп, јо егђПсП шап ејпеп 
91аит, 1п П)е1фет тсђгеге ЗВеЈфсШеп тН 
®1гођ де(и1К (1еђп, ђ(е ђеп ®епа(огеп $иг 
ЛафИиђе ђсепеп; ап ђег Збапђ ђапдеп фге 
§Кп1еп. Зп ђег 21ђфе[[ипд НпГб ГсеђС тап 
аиј ђег етеп ®е(1е пебеп ђег ЗЛаиег еше 
фешегпе ЗЗапЈ, ш ђег 9Ј?Ше ђетехП тап ђеп 
ф(ађ, тое1фес ђеп §егђ оогреИс ипђ тоо бенег 
детаф! пИгђ. 11т ђ(е|еп ђегит тоегђеп ђ!е 
®[ђипдеп деђаИеп; аисђ гопђ ђ[ег Јид(екђ 
ђигсђ еспеп 2)(епег ђађ 6|'(еп (иг ђ[е ®епа? 
(огеп ђегеИе! ипђ ђ[ег гостпеп јссђ ђје[е(ђеп 
госЦгепђ ђег ГаИеп ЗађгеЗдеИ. Збепп ђег 
У1асПка (п ђеп <бепа( ЈотпН, (о [еђ! ег ђсђ 
дегоођпПф аи( ђ[е Пешегпе ЗЗапЕ, тоо тап 
(ђт посђ е(пе тооИепе 2)еФе ип1ег(ед1. ®аб 
»оп ђеп ®епа1огеп ђапп посђ *Ц[ађ  (шђе1, 
1'еђ[ (сф пеђеп јђп." „2)(е (ЈИеНепђеп фагЈесеп 
[еђеп (!ф аи[ Неше, пссђг ешеп ®сђиђ ђође, 
ђоЦегпе ®1иђ(е ођег аи( <5(еше хчпдб ит ђаб 
беиег ђегит, ипђ [о, тИ (апдеп ф(е[|еп (т 
Жипђе ођег (п ђег §апђ, (1пђе1 ђје ЗЗегафипд 
<5НШ." 2)[е ®егефНд(еНђђ(1еде деЈфсеђ! де*  
тоођпПф д(е[ф паф (пјфег 5фа( ођег 51пђат> 
дјдтафипд ђеђ ©ггеПеђ ипђ типђПФ; јт (еП 
сепеп баИе, а!б ебешеб јфгфПфеп 21и((ађеб 
ђеђигПе, „тоНђ ђег<5еНе1аг ђеб У1ас11ка’б де«
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гијеп, ђег ћаб 91б(ђ(де еп(1»еђег (га $а(1а(1е 
(сђгесђеп ипћ ђапп (ееКд ш беп ®епа( ђппдеп 
(апп, ођег еб ђог1 пасђ (игОДес 21г( аи( ђеп 
еп [сђшђеп тиђ."-------2)аб ЦнђеП (о(д( аи(
бет §и(је, шђет аиб ђеп тетдеп баОеп еђ(ег 
§ег§еп, беп сегподоп(сђеп 6о(>ег, ђаб ипде*  
(сђтШе 91еф( ђа(ђ> аијдеМаМеН ђаг((ед(. Жиф 
ђпђ ђ(е 9Вегђа((т([е ђ(е[ег 91а(иг(ођпе јц ет*  
апђег, (ђге 93егђ(пђипдеп (о аКег Зп(пдиеп 
5ааг, (о еш(асђ ипђ [оппепђеИ, ђађ еш аПеп*  
(аЦб 9ВоПђгисђ(дег, (е(ђ(1 т(( <§Н(е ђег егГтеп 
Шђ»оса(еп бсапћејсђб, ђшпеп ешег ©(ипђеде*  
(сђ(адеп аи( (етеп 91с(еп[(о[[еп аиб ђет ®епа(е 
(ађгеп гоигђе.

®1е »оНоттепђеп ®(га(еп (тђ:
А. $(е 2)ођебДга(е ђигсђ фи1»ег ипђ 231еђ аи( 

®(и(гасђетогђ, фосђ»епа(ђ дедеп ђаб ®е*  
тетгоођ! ипђ ЈНгсђепгаиђ. Злођ; ђес ђапђ# 
дгесјКсђеп бгејдеј^егеј ђег Ка(ип§ка ЗЗат 
ђкеп ((( ђосђ посђ те ет $аиђ (п ђет 1е§« 
(еп 21(ђ(е ђег ђеђаиегпт»ег(ђе[(еп ®(егђ(и 
сђеп ђедапдеп тоогђеп; ђег ®сђ(и[(е( $иг 
$тсђеп(сђађ(аттег Бе(шђе( (гсђ т ђеп фат 
ђеп етеб Злепего. —

2)(е 98егђа((ипд етеб ЗЛогђегб ф ип((ге(Нд еше 
ђег [сђто(спд((еп 3(и(дађеп, п>с(( ђог( ђег фегђ ет 
ип»ег(еђ((сђеб.§еШд(ђит[((, ете »ег(сђ(о[[епе ф(ог(е 
гсасе (се аисђ аиб фарјег, ат ет ипђигсђђппдНсђеб 

10« 
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53оП№ег( 6е(гаф(е( Птђ*).  „Ребег II. ђа( Ме(е 
©фпнепдТеП де(б(’(, пИе ЗПегапђег ђеп дгођффеп 
^по(еп: ег (а((( ђаб фаиб ђеб ©фиИндеп (т ЗЗгапђ 
((еФеп., ппђ ђ(е(ег пжђ пип ђигф ђ:е ^(аттеп де*  
пб(ђ(д(, $и епШшфеп. ЗЗигдегПФ (ођ(, (е(пег @гипђ=> 
((иФе ипђ (етеб ЗИеђеб, гое(фе ђеп ЗЗеггоапђСеп веб 
®е(бМе(еп апђе^пфаПеп, &егаи&(, еп1(((еђ( ђег Жбг*  
ђег пи( (етеп 5Ва((еп, ђег еТЈЈдеп фабе, Ме фт 
61еФ(, ипб (иф( ете Зи(тф(бе( ђеп $иг!еп, ГОо(егп 
ег п(ф( еШ>а бег ешет ®(атте »егбипђе(ег 11в!о!еп 
§1и(пате (тђе(. 2)(е(с 2(п ооп 9!еф(бр(1еде, тое(фе, 
т(о(егпе (1е Ме ЈЈтђег ђеб ЗЗегтефегб фгеб дапЈеп 
©депфитеб бегаи&(, ебеп шф( (еђе 9Леп(феп(геипђ*  
Пф :((, шић и&пдепб пиг аибпађтбгоефе, ипђ Јгоаг 
дедеп таф(те ЗЛбгђег, (ое(фе, »оп етег Јађ(ге(феп 
2)1епег(фа(( ип(ег((и|, ђеп &е(адегпђеп ЗВафеп (го$еп 
јц Јбппеп дтибеп, т Шптепђипд деђгаф( ....

*) 28(е Бе( аПеп Ог(еп(а(еп. 5п ©опрапНпобе! ЗГеђеп (ие 
(пгНфјеп $аи$еи(е, п>епп(Те ^ит ®е6е(е (п МеЗКофјес 
деђеп, пиг еепе ©фпис диее »се Б(е сфепе Хђпге (ђгев 
@е>»6(6ев, ођпе Не[еб ји ткђШјјеп.

§а(: ђег ®епа( етеп Јит Жође »егигфеШ, (о п>ег# 
ђеп аиЗ јеђет ®(атте ет ођег ЈТОе( 53ета((пе(е 
аибдеђобеп, ипђ ђ(е(е [фее^еп аПе пи( ешст Ш?а1е 
аи( ђеп 93егиг(ђеП(еп, ђег (еф ипде(е((еК т етег 
©фиђтоеКе »оп »1егЈ(д ®фп((еп аи((1еП(. §аП( ег, 
(о ег(ађгеп (ете 53еп»апђ(еп п(ф(, (оег (ђп (бђ(е(е, 
ипђ ГОфјеп 1иф(, ап »ет (1е ђје 93(и(гафе аиби&еп 
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[оПеп; (|1 ег Бадедеп пиг »еп»ипђе(, [о Пнгђ ег, ђа 
пип е(пта( ђаб иђгЈђеН ап 1ђт воП[(геШ((1, бедпа*  
ђ(д(. ЗВ(гђ ег даг тф4 деЗго^еп, [о еп(гое(сђ( ег, ипђ 
бедГ&Г (ссђ [гејеп §и[[еб јц Беп Ш!о1еп."

B. 2)(е ®е(ББи(је [иг !Јођ([сђ(ад, ЗЛађсђепгаиВ 
ипђ Бе: вег(огепет *Иесђ(б(1ш(е.  §иг Зхђк 
[<ђ(ад ти(ј ђје ©итте ооп »(егђипђег( ®и!# 
Беп $и ®ип[1еп Бег батШе Беб ®е(ођ(е(еп 
ег(ед( тегђеп. §иг ђје ®п(еђгипд етеб ЗЛађ« 
сђепб, (т §аЦе [ге Бег 93ег[иђгег »ег(1б(з( 
ингђ т(( ђипђеП ®и(ђеп ооп ®е((е ђеб ЗЛап? 
пеб §и ®ип[(еп Беб Жбђсђепб деБи(з(. ЗЗег 
е(пеп ®(ш( »егПег(, а([о Бег ®фи(Мгадепђе, 
ти(ј еше апдете[[епе ®итте $и ®ип[1еп 
ђеб У1аШка’б, Беб ®епа(б ипБ Бег Збафе 
ег(едеп. — 2бег Б(е ®е(ББи(је тфг (ефеп 
Тапп, Б(е(Б( БсЗ $ит 2тде Бег 3«ђ1ипд ип!ег

C. §а[1, и>е(сђе п(е а(б ездепШсђе ®(га[е ш 
Беп ПНђеКфгисђеп Бе$ сегподоп[сђеп ®е*  
па(3 ес[сђе(п(.

®ег 'оегиПђеШе фосђИпђег »ег(апд( теј(1епб 
посђ, иог [ешеп де((еБ(еп КедепЗеп де[иђг( $и гоеп 
ђеп, Бе([еп 51иб[ђгисђ ег ђођес асђ(е( ипђ БетШђздес 
»оПЈЈеђ!, а(б Бсп Беб ®епа(еб, Бег посђ сттег п>е*  
тд Бе(а[Нд( пнгђ, (пђет Бег [ше ©сђтоагЈе посђ (пи 
тег ПеБес Баб пЗсђ[(е ипђ Бе[(е ^огит Бе(п((, Баб 
^огит [етег (Вгиђег.

9(п г>ег ®ђ(ђе оегаи(зегеп ЗЗегпза^ 
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Шпд Цеђ4 бег ЗД1пј{1ег, <§егг МИакоујс,>ЈШ« 
Јег ђеб ги([([феп ®к ШппешОгђепб, е(п 2)а[таНпег 
»оп @еђиг[, ђег ђигф теђгјађпде Иеие 2)(еп[[е е(п 
ХхеђПпд ђеб ЗЈедепЈеп, ђигф (ехпе ЗЈоиНпе фт ип? 
епШеђгИф детогђеп [(I, ђа ег ђепп аиф [фоп [о 
тапфеп Јег[НЈгепђеп 21п(1о(ј т(1 ђеп 1игН[феп Дко*  
»т§еп »егђифеЈе, ђег Ниде деиђЈе §е1ђђегг ат 
Жатр(р1ађе ђег беђегђпде. 2>(е 6огге(ропђеп5 тН 
ђеп 1игН[феп ЦктИпЈеп гоиђ [1(п[ф,ђ(е тН ©е(1еп 
ге(ф ИаПеп((ф де[иђп.

§• 5.

I аа(« Нп ки п(IV •
2)аб папјте[еп ђе[огд 1 ђ ег ЗД[п(([ег. 

ЗЗоп ђје[ет— [оп[1 [о пнфНдеп — (рагадгарђе, ооп 
1»е(фет ђаб дап;е ђо11е беђеп тН [етеп (Јгеиђеп 
ипђ ©фтегЈеп [о »егЈтереИ ђе(т ®фор(е деђаИеп 
т(гђ, ђег ђеб ЗЗеШегб ЗЗеНефађ, ђе$ Ј?отдб фип 
риг ([I, ипђ ђеп гоН пиг ђагит ђег 23ог[еђипд тфђ 
иђе[ апгефпеп ђоппеп, теП ег ђеп @еЈ[Ј ђтаифадЈ 
ђигф а11е ЗЈаите ђег ®фор(ипд, (1ф »от егоН 
деп 531аи [ет ©Н1Н ЗЗго! Ји ђо(еп [иг ђеп »от фип*  
дег дерађеИеп бејфпат, т ђ(е[ет (Рагадгарђе 
егтапек тап ђе( Сегпа^ога !ет [ађргтЈђрф оег« 
теђЈеб ®ђ[1ет, ђеше 33(одгарђ(еп »оп ЗппапЈде*  
п(еб — ђогђ тНђ ег гет 'рђ[[о(орђ1[ф ђеЈпеђеп, 
пиг т [о [егпег етег ЗЗеафЈипд »егф деђаИеп, а1б 
ег аиф ђоН 9ЈЈ(Ие( Јит Згоесђе детоогђеп; ђоН д[ђ1’б 
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Кше ЈЕере, шо! о(( еш Пешеб ©е(КИ, (оаб Кшеб< 
гоедб »оп 23ег(ф1«епђнпд ћеб сегподоп(феп фо(еб 
ђеггиђгЈ, пафђет ђ(е Шибдађеп ђеб(е1ђеп аиб(ф1Је{К 
Пф ооп ђеп ш §. 2. еп»ађп(еп @г1гбдп(((еп ђе*  
(1гК(еп тоегђеп. —

Ре(.ег II. гоаг еб,ђег ђ!е (еђјде ©(еиегегђеђипд 
јп’в беђеп пе(. „6’3 таг Тете 1ејф(е 21и(*дађе,  ђ(б 
јц ђ(е(ет ®гађе еш ЗЗоИ јц ђетејЈЈегп, гое(феЗ (еК 
ЗађгђипђегКп детођп( таг, ооп (ешеп §етђеп 31ђ? 
дађеп ;и егђеђеп, ођпе је (етеп ©ђегђаир(егп (о(фе 
;и Јађ(еп. 2)(е (гиђегеп У1аШка’3 ђаНеп пиг ђађигф 
ђеп ®пфеп * ®(а»еп ете (о ђође ЗЈЈетипд »оп ђет 
(фгоагјеп <§оф(апђ ђејђппдеп (оппеп, ђа(з (хе ђе((еп 
»оШде ^геЈђеК аи(геф( егђкИсп. ,,„2бН (ф(адеп ипЗ 
тК ђеп Хигђеп, те(( пНгђеп Нагас »егтејдегп; (оН 
(еп п>К 21ђдађеп ;ађ(еп, (о (бппеп гоН (а пиг еђеп 
(оди{Каја’3 гоегђеп"", (ад(еп ђ(е (^егподогег ип(ег 
сјпапђег. 21ђег ђ(е ®фегдеп ђеЗ ђеП. У1а<Нка’3 ђигф== 
Јодеп ђаЗ 2апђ: јеђеЗ ^аиЗ ођег јеђе баииИе (»агђ 
п(ф( ђбђег а(б (ип( бгапђеп јађгИф де(фађ(; тап 
(хфег(е ђет ЗЗоКе ђаЗ (Неф( Ји, ђ(е 83епиепђипд 
(е(пег ®е(ђсг ји сопИоШгеп, ипђ ђаЗ ЗЗоИ ;ађ!(е." 
иеђпдепб ђађеп ђ(е 53е((егп д(е(ф иг(ргипд((ф етг 
де(еђеп, ђајј ;ис 23е|Кге((ипд ђег ®фи1ђеп к. јеђег 
(ет Ш?бдКф((еЗ ђеКгадеп ти((е.

Зит 8еђи(е ђег ©(еисгегђеђипд (оттеп јађг# 
Кф ђје Ог(ЗбИе((еп, иаф ђеп (ш §. 5 ђеб ЈГОеКеп 
6арНе(3 еппађп(еп) 23ег(ат(ипдеп, ;иг 33ега(ђипд 
паф СеКпје, ииђ ђаи тоегђеп паф јђгет ®егеф(еп 
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@и1ђипТеп »оп (еђег $атШе (ип( 6:3 (еЉЗ ЗгоапЈЈдег 
Јиг Шбдабе ап ђеп ©1аа1 (е(1де(еђ1. — 2)аји ГбтпИ 
ђег Зеђеп! (иг ЈНб(|ег ипо @еЈ|1ПфГеЈГ, ђег ђигф 
(гегплШде @е(фепГе «оп ћег детафЈеп 5ВеШе »ег= 
теђг1 гопђ, ипђ бег бегподогег ГепШ Гете »еОегеп 
8а(1еп.

ШЗепп јебе ђег еП(1аи(епђ(ге6епђипђ>ег4 ^атШеп 
јађгНфе (ефб З^апЈЈдег епЖфЈеЈ, (о таф1 Ме(ј 
ете ®1аа[бетГип([ »оп 23,400 ®иГ6еп. 2Ме(е ап 
ђГе ©ГааГбаибдабеп деђаИеп,

дГбГ ет 2)е(шГ »оп 3,300 ®и(6еп, тоеГфе ђегВЈедет 
аи§ (Всдепет 6е(ГгеОеГ, аГ(о ;и ГеГпег ®ГааГ&> 
( ф и 16 (иђгеп. —

ђ е г
•јађгИФ 

93е(о1к>ипд 
Гп ®и1веп

ђегеп

(1П<)

беЈГеђеп
а!(о:

фга(П>епГ 6еЗ
©епаГб . . 1,200 1 1,200

23ке*фга(16еп1 1,000 1 1,000
ЗЈПпфег .... 800 1 800
ЗГбјиГапГ . . . 300 1 300
<5епа1ог .... 200 12 2,400
барОап .... 100 12 1,200
РегјапЈо; . . . 80 30 2,400
©фегде .... 40 420 16,800
беђгее ............. 300 2 600
Зи(аттеп . . . . . • 26,700
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§• 6.

М г т е јј е ш п ф I.
2)[е јтапј[д1аи[епђ тођ[ђета[[пе[еп, Јатррђи 

деп ^апђебусг^ђегђгдег ((геђе ЈТОеПеб барНе1, §. 15) 
Сегпа§ога’б (гпђ шсђ1 [Јеђепђ, ипђ гоегђеп (т ®е1*  
1ипдб(аПе ђигсђ асђ! бегНапЗ ђе[еђПдС, ђепеп ђје 
$ађпеп(гадег ипкг[1еђеп, »оп ђегеп 2)асђегп гт?1и*  
депђПсђе ђег @е(ађг ђје ^ађпе теђ1, ап ђ(е ђсђ Оје 
пасђ[1еп ^педег гегђеп.

беетасђг ђас Сегпа^ога Геспе. —



-
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2>је ®е(ф1фге Сегпа§ога:б, ђ. ј. Ме ®фШ(а!е јепеб 

ђофђегЈсдеп @егђепђап(епб, (ек ег ђге (ефдеп фб*  
ђеп ат ађпаН(феп 99?ееге ђеђаијЧ, (аПеп ЈпИ(феп 
ђјс ег(1е фафе ђеб (ип(Јеђп1еп Зађгђипђепб ипћ 
ђ!е(еп §еђегјид.

931ег ипђ ет ђа!ђеб Зађгђипђег! ђег (геје®ођп 
ђег 81ага 1т Латђје тк ђеп 5тг?еп, ђег ®ђп(11т 
Јђатрје тк ђеп Зпепђеп, ђегеп ЗЈеПдсоп, ђегеп 
дбННфе 911ф1ипд ђигф 9Леп(фепђегШдипд деђН 
ЗЗсег ипђ ет ђа!ђеб Зађгђипђег! — (геиђ @исђ тк 
ипб! 91оф (ф!ад1 тап ђеп бегподогег тф1, ипђ 
аиЗ тиђатеђапЦсђеп ЗбоПеп ђПђ! ђаб Лгсиј ђег 
53егпип(1 ђосђ иоп ђеп (фгоагЈеп ЗЗегдеп!

2Ие ОиеПеп, аиб ђепсп ђее ®е(ф1ф!е Сегпа- 
§ога'б (ПеђЈ, (хпђ ЈЈгађШопеп т@е(1аИђоп 93оИб== 
Пеђегп. 91иб ђет ЗеНеп(ф(ипђе (ф(адс Гђг $(апд 
(геипђПф Ји ипЗ ђегаи( т’6 пешцеђпЈе ЗађгђипђеП.

®аг( »оп З^оЛесђ (ад(, ђа§ ЗЗедеШегипд ипђ 
фоепе 'Хђафафеп етПеПеп. 2б1г (иђгеп ђје(е де*  
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дгипђе$е ЗЗешегЕипд ђагит ђјег ап, п>е(( т ђеп 
сегподопјкђеп ЗЗоИеШеђегп ЗЗедетегипд ете Меп« 
ђепђе 8еиф(е (ф»тд(, ђ(е (се пиг ,;и 1е(ф( ап 
ђеп деИеОЈеп §е(ђеп ђег Зђа( ђа((, ипђећппшеп 
ит ђаб 2б(е, ит ђеп ^егп ђег бафе.

ЗЗаЈегтпђбПеђе дге(ПНе( (п ђа§ агтјеИде Кебеп 
ђеЗ бегподогегб ет. бгИебНне 5е((еп, ђ(е јђтЗЈађ*,  
гипд о{г (Јгапђ »егншдегп, ђаЗ тиђе §аир( (о (аП 
(о ђаг( јђт ((иђеп; ег Пе6( (се, »еИ (1е (ете г^геЈђеИ 
ит(ђигтеп! @т гиђгепђеб ЗЗеЦрје! сегподои(Фег 
28а(ег(апђбПе6е дГМ ипб 233е(ђеп т (етет ?1и6(1иде 
паф Сегпа^ога: „®о шагеп плг" — (ад( ег — 
„паф теђгегеп ђег тиђ(еПд((еп ®(ипђеп тетеб Уе== 
ђепб $и етег епдеп §е1(еп(ра((е дс(апд(, ђигф ђје 
пНг, пле ђисф е:п дофјфеб $Ифеп(еп((ег, т ет 
ипегтађПфеб ®(еттеег ђтет(ађеп. „„11п(ег 23а*  
(ег(апђ"" пе(еп 6(с ђге: бегподогег, ипђ еф 1ад 
е(п $1ибђгисЕ »оп ®(о($ т (ђгеп ЗЈПспеп, а(б гоепп 
(се пиг Регп де^ејд! ђаНеп." 23а(ег(апђбНе6е аи(ет 
ђаптагеЗ ®еши(ђ 6а(к(,тпп аиф ђег е((сде фђП 
(о(орђ (иђ(еп ипђ (ђаШф 6е»е((еп; абег аиф пиг 
(ђп тпп (!е ип6еде(((ег( 1а((еп. 23а(ег(апђбНе6е 6е= 
дефес( ђеп бесподогег, ег ј(1 роеН(ф; ђ:е(ј (1е(П (е= 
ђоф ђег ЗЗВађгђеИ (етег 23о(ТИеђег, ђеп еТЈЈдеп 
СтеКеп сегподоп(фег ®е(ф(ф(е — (ет 23еђеп(еп 
етдедеп.

Сурпап Воћег1(ад( (фоп: „ђ(е ®е(ф(ф(сСег- 
по§ага’$ ((( ет (апдеЗ §е(ђепдеђ(ф(, ђаб »оп ђгеј 
Зађгђипђег(еп ђег апђеБ(, ипђ Ји гоеГфст јеђес пеие



161

ет пеиеб, гиђтгеЈфеб ЗЗГаМ Пе(егђ" бг пађг! 
аиф ђје @гп>аг1ипд, „ђа(з ђегет(1 аив ђ(е(еп сегпо*  
доп(феп ЗЛебшаб, гоепп ет дго(зег 2)1ф(егде1(1 фпеп 
«еђеп етђаист, етеЗПабе ипђ 21епе1ђе Јид[ејф ђегоог*  
деђеп; ђепп (1е (егегп тф! пиг ^ге ®једе ејпеб феН 
ђепде(ф!еф1еб, ђе((еп ®го(з1ђа1еп т ЗВађгђеИ ђепеп 
јепег игде(ф[еф!ег дкјфтттеп, [опђега (фПђегп §цјј 
д[ејф аисђ ђаб ®(геђеп 1ђгег Лпедег, ешеп Јег(1ог(еп 
®1аа1, ејп »ег(ип!епеЗ 9се(ф пнеђег ђечи(1еПеи."

2)ег Жиђатеђапттиз (ае!е ђје Фгафепјађпе 
[п’0 (сђтагЈе фофтпђ —■ (1о(з1 1п ђје фо(аипе, 2)(ф*  
1ег ђег ЗДШ ипђ ЗЈафшеИ! (иђг( ђ!е е((егпеп ЗЛаппсг 
;иг ип(1егђПсђ{еИ ап!

ЗЗедтпеп П>1г ђ1е(еб фетспдеђјф!, ђедјипеп пж 
сз пп! ђег егђеђепђеп $о((пипд, ет тигђјдеб ЗЗоИ 
пађег Геипеп ?и (егпеп! —

Збађгепђ ©иПап Атигас! I., депапШ Скагу 
(фе!ђ), т ЗКасеђотеп ипђ ®пефеп1апђ тН (етет 
фесге ђе(фа(11де( гоаг, «егп>е[дег1е 1ђт ђег 2)сбро1 
ђеб (егђј^феп ^адегшфеЗ ђеп ђегђоттНфеп $пђи1, 
ипђ тоШе (еше ®фиђђегг(фа(1 (ог!ап п!ф1 пнеђег 
апсг!еппеп.

®је(з ђеп>од ђеп Збе!1(1игтег, пафђет ег ЗКа? 
сеђотеп ипђ ®пефеп1апђ итегјоф! ђаНе, т!1 (етеп 
(седЈгипГепеп, (апа11(феп 3#об1ет’б дедеп ®сгђ!еп Ји 
еПсп.

2)ег т $бтр(еп егдгаШе 2)е()>р1 Багаг шаг 
ђатат феп(фег ђеб дго^сп (егђИфеп Јђа1(егге1фе(5. 
Зес иађепђег ®е(ађг »егет!д1е ег (ет феег тН ђет 

11 
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ђоЗп([феп ип(ег 1ђгет бТбтде ®(ерђап ТсеНко ®(е 
тосђ(еп ђгејјид 2)аи(епђ (ар[егег ®(ге((ег Ји[атшеп» 
деђгафс ђабеп, ђје (се ип(ег ђје <§е(ђеп ипђ ®сђпне» 
дегјођпе Багаг^, МИоа ОђЈкс ипђ \’ик Вгапколчс, 
»епђеШеп, ип(ег вет ©ђегђе[еђ!е М11о8 ОБЈћс’б.

2В1е ет ЦпдепмКег, 21Пеб »епшфепђ ипо »ег*  
ђеегепђ, гисНе Атигад тН ејпет, дгб(ј(еп(ђе11б аиЗ 
(НеПегп ђе(1еђепђеп, (1еђепЈ1д(аи[епђ 9Ј?апп [(агГсп 
<§ееге т ђег 9?1ф(ипд »оп 8а1оп1к1 ђегап, иђегјНед 
ођпе 21и(еп(ђа!( беп БјићоНи Оа§ћ, ипђ 1га( ат 
15. Зинс 1389 аи( ђет§е(ђе »опКозоуо е(п, г»о ег 
»аб [егђ([сђе бреег 1т 23едп((е [ађ, [е(пе ®(еПипд јц 
огђпеп. —

2)аЗ ®сђ!асђ((е1ђ »оп Козоуо, ип(ег 39° б[(» 
Псђегбапде ипБ 42° — 301 пбгђПсђег ЗЗгеИе дећдсп, 
Ш еиге — »оп ипђеђеиСепђеп ?апђђбђеп ђеђеШе ~ 
(Јђепе, ипђ т(гђ ип (биђг»е((еп »от СагПаоћ, 1т 
©иђеп оот ЦјићоНп Оа§ћ, б(Шсђ ипђ пбгђИсђ ооп 
сјпет Згоејде ђеб (е^егеп Ји ешет ЗЗесђеп деј1а!(е(, 
тое(сђеЗ пеђеп ђ(3 асђ( ЗлеПеп ип ®игсђте[[ег ђа(. 
21и(јег ђет СапЈа^ћ ипђ БјићоНп Оа»ћ, аи[ ђе» 
геп ђејђеп ®ећеп (ссђ (1еПе $е(3та[[еп аи[(ђигтеп 
Гспђ ђ<е иђпдеп — ђ(е[е бђепе ит[сђИе(јепђеп — 
ЗЗегде пиг »оп деппдег бјбђе. Феп дгбјНеп 2ђеП 
ђег 5Иогђ[(г»е(([е((е ђеЗ депапШеп ЗВесГепЗ ђедгепЈ( ђег 
§1и(ј Ме1га\чса (1игГ1[сђ ,,1ћаг“). 21и(?ег ђје[ет 
пчгђ КовоуороЦе посђ »оп (ешеп - пи( јђт ра» 
гаПе( 1аи(епђеп — ЗиДиЦеп ђег 81сћнса ипђ апђе*  
геп ЗЗасђеп ђигсђ(сђп1((еп, те!сђе, ђег ©сђејђетоапђ
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ђег ипђ ®иђ(игГе[ епЦиеПепђ, ђаЗ ГВесГеп
ђе! ђођет 2ба[[ег[(апђе ђигф (ђг Ши^гегеп ђе(пађе 
ш ешеп ®ее «етоапђе(п, ђејјеп 2ба[[ег ђигф 4>је 
Ме(гаујса ш &1е Могауа ађде[сђп’етт( ГОкђ.

2)[е Ме(гау1са ипђ 8|(1п1са де&еп тк ђет 
Сап1а§ћ дедеп сшеп »ап Шђапсеп ђегооггисГепђсп 
§ешђ ђгес ЈсепШсђ ди(е ЗЗегфеПндипдђШиеп, оог*  
аибде[еђ(, ђађ ђег Моп(е Тгја§а1а, (ое!фсг ђ(е ћпГе 
§[апГе депапШег бшјеп ђеШ, аШ ®ф[ц[[е1 ђег $о(Шоп 
[1агГ ђе[е[ћд( ипђ ђе[сђ( таге. 2)[е §е[Шпд РпаНпа 
ђесГ( ђеп ЗГисђид ооИГоттеп.

2)аб ЗЗесГеп ооп Коаосо ђа( [ип[ .§аиђ(> ипђ 
Јтое( Нешеге бапђтоеде, ђ[е Пф [аттШф ш ђсгЗИШе 
ђеб[с[ђсп, ђе[ ђег §е[(ипд РгшИпа, осгспидеп ипђ 
ђог( ешеп ®(га{јеп(по(еп ђИђеп. 2)ег еше ^аирћоед 
ђигф[фпејђе( ђаб @еђћде ш погђћфес 9Ј[ф(ипд ипђ 
де1апд( ђе( Кгивеуас ап ђеп теГШфеп 31гт ђегМога- 
уа. 2)ег Јтоеће, паф ©[(еп [иђгепђе ^аирћоед тепђес 
[Гсђ (т Хђа1 е ђег о[Шфеп Могаса пасђ ЗГогђеп, деђС 
иђег Мсва паф 23и!дапеп ипђ ап ђГе 2)опаи. Пеђег 
ђеп Бјићоћп Оа»ћ [иђг( ђег ђгШе<§аиђТОед ђигсђ 
8корса (ДЈакор) (т 2ђа!е ђеб Оагс!аг-§[и[М паф 
8а1оп1кј, ат 21гсђфс1. 2)ег шег(е фаиђТОед иђеп 
[(сјд( пп( ђеп Јтоеј — ћп 2ВГп(ег (пргасШађћп — 
Г!апђтоедеп ђеп Сагћа^ћ, ипђ 1аи[( иђег ђеп [е[(еп 
©г( Рпвгепсћ ш ђађ Хђа1 ђеб гоефеп Опп. 2>ег 
[ип[(е ^аиђТОед епђћсђ иђег[еђ( ђес Ме(гаујса ђеп 
дћкђпатјдеп 8(и(ј, ђегиђг( Хоуј-Вагаг, ипђ [иђг( 
ђигф’в тое[Шфе Могаеа-Хђа1 пасђ ®егђ(еп.

11*
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Т>(е[еб (о ебеп ђе[сђпеђепе ЗЗесГеп ђјеп(е ђеп 1389 
дедеп етапђег орепгепђеп (ег&Исђеп ипђ (игОДсп 
феегеп јшп ^г(ед0[(ђаир1ађе. —

Багаг ђаКе Пф тИ (етет фееге ат 31ђ(а11е 
ђег фођеп ђе( РпзНпа, тН ћет ИпГеп 81иде! ап 
ђје[е 8е(1ипд де(еђп(, аи[де(1е(И. бте 9Ј?е(1е ш 
(етег ®(е(тпд ђгаибЈе 4>Је ђигсђ те!е бЈедепди([е 
апде[сђ10о(1епс КнЈшса, ипђ (гепп(е ђаб [егђђфе 
^еег г>оп ђег (игОДеп 81и([(еПипд.

Јсаит ђаКеп ђсе 9Лоб1ет’б ћеп §тђ иђег(сђпНеп, 
а!б (1с »оп ђеп (ар[егеп <бегђ(егп, Гђгсп 2)е(ро(еп 
ап ђег ®рте, тН (о1сђег 2Ви(ђ апдедп([еп тоигђеп, 
ђађ (1е, дап;Исђ де[сђ1адеп, гђг феИ т ђег §(исђ( 
(исђ(еп. 2)осђ ђ(е ђгођепђеп $Вог(е ђег ЗЗеЈЈге *),  
Гђге ®ађе1ђ(еђе ипђ ђег аиЗде(гс(епе §1иђ ђгасђгсп 
ђ(е ЗапИ(сђагеп (еше ооп Атигас! пси егпсђ(е(е 
2)гирре) пнеђег ;ит ®(еђеп. 2Ие ЗВађ! ;то1[сђеп 
ђет Хође ђигсђ’б <3сђгоег( ипђ ђет пссђ дего([[егеп 
т ђеп 8(и(еп БгасђЈе ђге (апаН[сђеп 9Иоб1ет’б ;иг 
53ег;гое(((ипд; (и 5еђг1еп ит ипђ [1иг;(сп т ђеп 
Зјетђ, ит ;и [(егђеп ођег ЗЗађп ;и ђгесђеп.

*) Атигас! <гаг [фоп »ог ђес ®ф(аф( Гисф 1>еп 2Когкрађ! 
ОБШс’3 [Јс|а11еп.

^јег тоаг ^ес 31идепђИсЈ, „ђет (Пеђепђеп бетђе 
дотепе ЗЗгисђеп ;и банеп, ођег сђт егпе [(ађ» 
(егпе ©сђи^тоеђг еп(дедеп;и(еђеп." 5)осђ ђ(е (сед*  
(гипђепеп ©егтег, тН фтпђегп ђе(сђа(Нде(, ипђ 
аи( етеп [о детоаШдеп 2тдп(( П1сђ( де[арс, (е(» 
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ј1ејеп пиг деппдеп 2В(ђег|?апђ, ипђ, »от »еггафе*  
п(феп УикВгапкоуЈс п(ф( ип(егј1иђ(, (Јођеп (ге епђ*  
1(ф (е((’(1.

*) Соп Уик Вгапкстс фоН»еЈ[е КоБШс (©ргојШпд етег 
®(и(е) депатН.

®ег аПе^бшд Багаг (Ге( (фГОег »еп»ипђе( т ®е« 
(апдеп(фа((, ипђ гоигђе ибег ђег 2е1фе ђее! егпгогђе(еп 
АтигаЈ’3 де(ф(аф(е(. 51иф ђег еМеејрекОБШс- -»оп 
Уик Вгапкоујс ђеип ИбпЈде, аи$ 9Је(ђ ибег ђеп 
ап (ђп ибеПгадепеп ©Бегђе(еђ(, беб ЗЗеггаГђеЗ ђе*  
(фи(ђјд( — тоигђе (фоп (гиђег (т Зе(Ге бе$ »оп 
(ђт $иг 91еф([егКдипд егтогбегеп ®и((апЗ шеђегде, 
ђаиеп.

„®фбп тагеп Ме (п(феп 9Го(еп Јп Багаг’5 
гоејјзет ®ф(о(зе" — (1пд( поф ђеи(е Надепђ бег 
©егНег — „ђофТОетапђ (опп(е (адеп, п>е(фе (фбпег, 
те(фе (п(фег (еи 2)(е(е 9со(еп п>агеп Ке ЗФфкг 
Еаиаг’3, беЗ «§егг(фег8 »от ебепеп ©егНеп, ђе(*  
(еп 23ог(ађгеп (фоп ®апе гоагеп ипђ §е(ђеп пме ег. 
Иагаг дф( ђег(Но(еп ете, ђгеУиковауа ђет МПоа 
ОБШс*),  ђ(е 9Јо(е ЗИапе ђет Уик Вгапкоујс ппђ 
ђ(е МјНса ђет Ј?аГ(ег ВајагеГ; ђ(е $Ео(е ЈеПпа 
(феп(( ег гоекђш ђет ађеКдеп ^јеггп Сегпојеујс 
Јиге, фегЈод »оп 2епга. — ®Је Зек е((( ђа« 
ђш; ђа (оттеп ђгег !Ио(еп фге ЗИиНег 6е(ифеп; 
пиг ђ(е МШса (бтш( пГф!, 1»еП (1е А?а((ег 
ВајагеГ ЈигиНђаК. Зт гвефеп ®ф(о(је 6едги((еп 
(гф Ме ®фп>е(кгп; ђоф ђа(ђ дегафеп (ге т ®гге((, 
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аШ јеђе Г^геп ®ета! бог 51Пеп ђег»огђе61. ХеПпа 
Сегпојеујс Јиге’б ©аКт тет(, поф Гете ШЈиИег де*  
ђаг ешеп ^етеп д(ејф јђгет Сегпојечис; ђа ттт( 
Вгапкоу1с’б ®е(ађг(т ђаб 2бог(, ђа(ј поф Гет 
9)?еп(феп(фоо^ (о етеп еМеп ипбередбагеп фетеп 
дебаг, а!б (ђг Уик (((. ЗЗеј Те(ет ®(ге((е (апд( 
О(н11с’б @а(((п \Тико§ауа ап, ђ(е бетеп ®фгое(Гегп 
ђегЈПф аибЈитфеп, ипђ (рпф( Ји (ђпеп: ,,„®е« 
6егђе( @иф тф( (о бгоШд ипђ пе1ђ1(ф! 1ођ( ппг 
пиг тф( ђеп Вгапкоут, ђег Гет ђеГаптег §е!ђ, 
аиф тф( ђеп Сегпојеујс Јиге, ђег тееђег <§еф 
поф фе[ђеп(ођп :((; (опђегп егђеђ( пи( ткђепМПов 
ОВШс, ђеп фе1ђеп(ођп, ђеп фетеп, ђеп еше фео 
седотпепп деђаг!"" 2)(е ®етаИп ђе§ Уик Вгап- 
коу1с еГЈНГте ђагођ, (ф!ид ђге Уиковауа тИ ђег 
»ефеп ^апђ, ипђ (о (ап(( (и теђ (ђа(, (1гбт(с 
ђоф ђег Уикоаауа ђаб 531и( аиб ђег 5Еа(е. ®јс 
(ргапд бапп аи( ђеп (ИпГеп ЗЗетеп теђеПадепђ аиђ 
ђег гоефеп ЗЗигд, ипђ (иф(е (ђгеп ®ета1 2еј(с 
(ргаф (ге јц фт: „„ђсе @ета1ш ђеб ВгаикоуЈс (ад(, 
ђи (еје(( тф( еш @ђ!ег, »оп @ђ(еп еп((ђго((еп, ђи 
(е(е(( еГепђег 23ог(ађгеп 51ђГбттИпд, ђа(( тф( ђеп. 
ЗИтђ, т!( Уик Вгапкочпс Ји Гатр(еп, теП ђи 
тК ђетег 9(еф(еп Геш §е1ђ б1((."" 2Леђ ГгапГ(е ђеп 
МПоб (еђг; ег 6е(Нед беп ®(ге1(ђепд((еп, (иф(е Уик 
Вгапкоу1с, ипђ (рсаф а!(о Ји фт: „„Уик Вгаи- 
коччс! ШЗепп ђјф ете ШЈиНег деђогеп, Готт аи( 
етеп ^еТепЈгоеКатрј, ђатН пж (еђеп, тег »оп 
ипб ђег дгб(јеге ^еГђ!"" 1Дпђ Уик 6е((1ед ђеп ®(геК< 
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да«1 ипв гШ аи( ђаЗ еВепе '$е1ђ. ©ег бђашр( ђе*  
д:пп(, (еђоп (1пђ ђје бапЈеп еп(јтое(, ђје (сђаг(еп ®си 
ђе! ђИђ(еп :т (гиђеп ®оппсп((гађ1е; (>апп ђгесђеп 
аисђ ђ(е(е. 2)а (сђ(адеп (ссђ ђје 2Ви(ђепђеп т:( (сђте*  
гет Вигбоуаи (2)согден((егп); ђет МПов (асђеН 
јеђ( ђаб ®(ис(, ег (сђте((ег( ђеп Уик (п 6еп®апђ; 
ђапп (ђпсђ( ег (о $и (ђт: „„ЗЈеђе ђе(т, Уик! ипђ 
гиђте ђ(сђ посђ 6е( (ретег (геиеп ®е(ађг(т, ђађ 
ОђШс пи( ђк !е(пеп3»оеИатр( 1атр(еп (апп! Уик! 
(сђ (бпп(е ђссђ јеђ( »егп(сђ(еп, ђеше ®а(((п ш’6 <5сђ(»аг« 
ЈеђиКеп; ђосђ »егде((е (сђ (сђгоег, ђа(ј ђи пиг^геипђ 
дегое(еп; Ј(еђе пи( @о((!"" —

53а!ђ ђагаи( (оттеп ђје ђиттеп (ЈигГеп, ђеп 
МигаП 8оПтап ап ђег ®рсђе, гаиђепђ, (сђ(асђ(епђ, 
фбг(ег ипђ ®(ађ(е (п $(аттеп (адепђ. Еагаг (апп 
теИ »оп аПеп ®е((еп епг тасђНдеб §еег, ђеги(( ђеп 
Уик Вгапкоујс ипђ ђеп фе!ђеп О1лПс, ит (На(ђ 
ји ђаИеп, ипђ аШ (ге ђеб 2бејпеб депид деИипТеп, 
(рпсђ( Еагаг а!(о Ји 1ђпеп: „,,<§бг( Ји, тете бреИ 
ђеп, детађИе ЗЗапе ипђ 8шТ(еп: ФЈогдеп тегђеп 
плг ђ(е ЈЈигЈеп апдгеј^еп. МПоа ОћШс, ђег <§е(ђ, 
ђеп Хигђеп ипђ 6ђи((еп (игсђ(еп, (о11 ђаб <§еег (иђ*  
геп; д!ессђ пасђ јђт ((еђ( Уик ВгапкоуЈс!"" 2)ет 
Уик, ђег ђеп МПоа П1сђ( (еђеп 1опи(е, де(а!И ђ(е(ј 
тсђ(, ег (иђг( ђсјјђаШ ђеп Еагаг т’6 ^геје, ипђ 
(рг!сђ( »ег((ођ(еп јц (ђт : „„2бе!(ј( ©и ђепп тсђ(, Ие*  
ђег <§егг! ђађ 2)и 2)еше ®(геНег ит(оп(( »ег(ат*  
те!((, гоИ тоегђеи »оп МПо§ »епа(ђеп (»егђеп, Пп= 
(геие :(( (еш 2)ап(!"" Еагаг (сђтејд(; Ве(т ЗЈасђК 
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тађ!е Бппд( ег, (1ф(с Зфгапеп јш ?!иде, тН до(Бе» 
пет ЗЗефег ^оСдепђеп 2(оа(1: „,,28еБег ап( ®е(ип1>= 
ђеф ђеб Ј?аЈ(егЗ ођег $бтдб, (опБегп аи( ђаб ЗВођћ 
(ет тетеб ®фпиедег(ођпеЗ МПов, ђег пиф »егга« 
(ђеп пнгБ, пне ЗиБаб (ешеп ^еггп!"" МПов (фтбг( 
оегдеБепб вс: ®оН, Ба(ј ег (етеп ЗЗеггаф Бедеђеп 
тегБе, ипђ те ап НпЈгеие Баф(е. 6г (ргапд Багит 
аи( Бје ^>е(Беп(иђе, де(апд(е ;и Беп тоејјјеп ЗеИеп, 
тое(п(е Б(5 5В?(((егпаф( (фтегЈИфе Зфгапеп, ипБ 
Бе(е(е ђапп ји ®оП. —

Бег 9Могдеп(1егп Б1е ЗЛогдепБаттегипд ап< 
те(Бе(, Бе(1е1д( МПов [еЈп Бе[1еЗ ф(егБ, ге(1е( ап’$ 
(етБИфе ?адег ипТ> Б1((е( Б(е фе1Беп: ,,„ба(ј( ппф 
(п’б ЗеП Беб ®и(сапб, јф тШ Еагаг’б феег »ег« 
га(ђеп, Беп Иагаг (ебепБЈд аиб((е(егп!"" 2)етОћЈНс 
д(аиБ(сп БгеЗтгГеп ипћ (иђг(еп (ђп оог беп®и((ап. 
МПо8 Гте( Пф теБег аи( Бје (фтагЈС @гБе, Гиђ( 
Бет ©иКапе §и(5 ипБ ЈНегБ, еп(Б(ођ( (ејпеп 2)о(ф 
ипБ (1б(ј( фп т МигасРб ^егЈ. 2)апп ЈЈеђ! ег Баб 
®фтег( ипБ ђаи( т Б(е ЗЗеЈие ипђ !₽а(фаб ет. 
3(Бег аиф јђт тоагБ 1ет ®1иЛ теђг Бе(ф(еБеп, Б(е 
Биттеп ЗтгЕеп Јег(аБе((еп фп."

®т тогдеп(апђј(фег ®с[ф(ф(б(фгеЈБег [ад( г»оп 
Б1е[ег ®ф(аф(, Ба(ј Бигф ®(готе ооп 33(ис Б(е Б(а*  
тапЈепсп ЛКјпдеп ш ђрас(п(ђепе, Бег ©рееге (рје» 
деГпБег ®(ађ( (п ШиБш, ипБ Бигф Б(е ЗЈЈепде Бег 
аВде[ф(адспсп Лор(е ипБ гоПепБеп ЗлпБапе Бав 
®ф(аф((е(Б т ет о(е((агБ(деб 2и!репБее( »еггоапБеП 
тигБе. —
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Зи ћет 93ег(и(1е ћ(е(ег (о еп([фефепђеп ®ф(аф( 
ђе( Козоуо ђађеп ђаир([аф1(ф ћ(е [ф(еф( де(го[*  
[епеп ЗЈЈапбсегб ђег (егђцфеп §еег(иђгег, 1не тапдеи 
ђа((е2бађ( ђев $егга(пб јпг 2>е(еп(ш г21и((1е(1ипд, 
5(е ЗКфгГеппипђ 1>ег бђагаПеге (ђгег @едпег ип5> 
ђег ЗЗеггаХђ ђеЗ Уик Вгапкоујс ђејдеЈгадеп.

ФГеХигГеп гисћеп т(( етег дго(зеп9)?а[(е јггеди^ 
(агег Хгирреп (ћ(е Заш([фагеп тоагеп (ар[ег, ађег 
еђеп (о ипђ(3ар((п(г( пне Раб иђпде феег) т ејпес 
©регаНопбПпЈе, 1>. (. ођпе23а((3, аи( Рет 2беде »оп 
8а1оп1к1 паф Ковоуо »ог, иђег(((едеп т дгојјег Пп*  
огђпипд ђеп Ејићопп Ва^ћ, ипђ дађеп Гђге КпГе 
3(ап(е ђет ЗЗегде Тпао;а1а ђ(о[з. Збаге Хне(ег 23егд 
ђе[еђ( детое[еп, (о гоагеп ћје 5тг(еп ег[( паф дгођеп 
2)ег1и[(еп ођег хнеПеЈф! даг пеф! иђег ђеп Ејићобп 

де(оттеп. бте 81гтее »оп ћгсј(ј(д(аи(епћ 
П)ођ!ђеП)а((пе(еп ипћ (ар(егеп ЛТгседегп, пне ђ(е ®ег*  
ђ(ег, ђа((е Цф ђт(ег ђ(е(ет, т(( е(пет ЗЗоПтегГе »ег*  
[еђепеп, па(игПфеп 2ВаПе пог(ђеПђа(( дедеп ћа5 
21п(фП)агтеп с(пег ВегШепеп фогђе ђа(кп Гбппеп, 
ђје пиг (п Нетеп фаи(еп ђхе [фпнепдеп ф(аће ег*  
[Шдеп (опп(е. ®је ХигГеп гоагеп поађтјфетНф де*  
пб(ђ(д( дегое(еп, (!ф етеп апћегеп ИећегдапдбрипН 
јц (ифеп. фа((еп (1е ћеп Пеђегдапд, п>аб ег[( паф 
бгођегипд ћеб Моп(е Тпа§а1а тбдИф П)аг, ћеп*  
поф [огс(г(, [о п>аге ђјеђ пи( 25ег(и[( ђег ђа(ђеп 21г*  
тее де[феђеп, ипћ ђ(е (еђ(е 3?га(( ћег ЗдМеп ап ћеп 
1((егп ћес 81бп1са деђгофеп. ЗКфЈ (т ®(апђе, (сф 
иђег ђаб ®еђкде јигиФЈи^еђеп, ђб((еп (1е Ме 2ба(*
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(еп |1гес?еп овег (ссђ т 6(е ф(аппе ђаиеп (ај[еп 
ти([еп.

ит ђ(е[е ЗЗегтсђЈипд ђег (игН[сђеп ЗХгтее т’б 
22ес! Ји (е&еп, ти(ј(е [ссђ ђаб (егбј[сђе ђреег иаф 
33ег(и(( ђеб ЗЗоПтегЕеб Моп(е Тпа§а1а тН ((агЕег 
(ЕасђђиЕ ђтЕег ђје ЈГОе((е 23ег(ђе(ђ1дипдб1пие, ђје 
бттса, ЈигисГЈЈеђеп. “ЈИе 3)е[еп((»е*31и[[(еПипд  гоаге 
ђт(ег ђ(е[ет апде[сђп>оИепеп §1и[[е а сћеуа1 ђег 
®(га[[е [о(депђе дстое[еп: 2)ег ипђигсђп>а(6аге 3(ијј 
»ог ђег §гоп(, ђег гесђ(е §1иде1 ап ђеп[е(ђеп, бег 
КпЕе ап ђ(е — ип(ег е(пет гесђЈеп ЗВтГе! еттиш 
ђепђе — Стабатса де(еђп(. (5(пе ЗЕеНе гисЕтагЈб 
сце[ег фо[Шоп Иед( ђ(е бе[тпд РпаНпа а(б (ЕиДђаН. 
®е(6[( ђаб, ђатат еИвађ ђе[е[Нд( дегое[епе Козоуо 
Еопп(е пасђ ешет ипдтсЕКсђеп ЗтЗдапде јшп Зи*  
((исђтоПе ђепиђ! тегђеп. '1>(е [егђ([сђе 21гтее гоаг 
ђађег »ог аПеп тодИсђеп ипд(исЕб(аПеп »1е1(асђ де*  
(иђегЕ, Шађгепђ Атига<1’б с^еегпаф ешет ппјјдтсЕ*  
Ееп 21пдп((е аи[ ђ(е [ег61[сђе ®(еПипд ођпе ЗЕисЕЈид 
ипђ 1*е6епЗт(((е(  т ђет »егђапдтјтоПеп 31т(е([е(ђе 
[ет @гађ де(ипђеп ђаНе.

ЗЗоп гигН[сђе1 ®е((е п>аг ђег 51пдгјј[брцпЕ( аи( 
ђ1е[е [(га(ед([сђе 3?еђои(е ди(деп>ађ((. 9Еасђ АтигасГЗ 
®ешођпђеН »оигђе ђег §етђ аи[ ђет (игЈе((еп ЗВеде 
иђегга[сђ(, ипђ Еопте (1сђ пиг т @Не Јит Латр(е 
ги[(еп. З^асђ ђет ег(о(д(еп Пеђегдапде ђеб (игН[сђеп 
^еегеб ибег ђеп ЦјиђоИп Оа»ћ тас ђ(е ИпЕе 8(апЕе 
ђег ®егђ(ег (п (ђгес 8(и[((еПипд ђес Ковоуо 6(о^< 
де[(еП(, ииђ Ме(е тијћеп, (тбаПе АтигасРЗ Пебег« 
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дапд ибег ђје 81<1тса ђег ђег 9Ј?ипђипд ђег Сга- 
вашса де[сђађ, ођпе Лашр[ ђеп ^исГјид ап(ге(еп. 
Зит @1исГе ђег ©егђјег јеђосђ п>аг Атигас! шсђ( (о 
Нид а!б (ар[ег, ипђ иђег[сђп(( ђеп §(и^ »ог Гђгег 
$гоп(е, 1оа5 сђт ђа((е »егђегђПсђ тоегђеп 1бппеп.

ЗВоШе Атига<1 ооп »еђШсђег ®еНе ш ђаб ЗЗе*  
<Геп »опКовоуо ђппдеп, [о ђа((е ег ђеп посђ реНе« 
геп СагЈа<31 ипђ ђје — ђигсђ Ме §1и[[е МеНаујса 
ипђ 8Н1шса деђ!1ђе(еп — ЈГОеГ ЗЗегГђеГМдипдбИтеп 
$и иђег[сђгеНеп. 1Воп бјШсђес ®еНе ђшдедеп (оаге 
ђег, дедеп ђеп Ва1кап $и [ссђ егђбђепђе ЕјићоНп 
Ра^ћ ипђ ђег, Ковоуоро1је о[(п>аг(б ет[сђПе(јепђе 
Згоесд ђеб[е!ђеп $и иђег[(есдеп дегое[еп, ђе( 1ое1сђег 
@е1едепђеИ ђ(е ђеђеиЈепђ [ссђ оег1апдегпђе ©ђега*  
НопбПте ®е[ађг Ие[, дапЈПсђ ађде[сђт((еп јп гоегђеп.

ФатаПдес ЗШ соаг јеђосђ ђсе 2бЈ[[еп[сђа[( ђег 
©СгаГедсе ђје[еп 9?аНопеп посђ даг шсђ( ђеГаппН 
2)се фееге ег(оаг(е(еп јссђ 1п ђег бђепе ипђ ђзе гође 
Јђга[( (сед(е дегобђпИсђ. ®о аисђ ђеј Козоуо. 2)се 
®егђ(ег егтоаг(е(еп ђаб [ешђПсђе феег еПоа еше 
ЖеНе ђш(ег ђег 81<1тса, ап ђег 6(гађе ооп Рп- 
»Нпа пасђ МеСгаујса, шо ђсе 6'ђепе [1сђ јп ђеп 
Рп8(1пеп§бђеп егђеђ(. ®ее[е ®(еШшд шас теђг 
о[[епјшг 3?а(иг. ®(е ®егђсег ђаКеп аисђ осеИессђс 
ђсе Шђ(ссђ1, ђеп иђег ђеп 81и|з [еђепђеп бешђ ш ђсе 
81и(еп Ји ђедгађеп; ђаЈи ђаНеп (се ађег тсђ( ђеп 
Иеђегдапд ђеб дапЈеп (игГс[сђеп феегеб ађшагбеп 
[оИеп. 2баг ђа$[е!ђе де1оог[еп, [о тиђ(е тап ђеп 
Зешћ ГгаЈНд ипђ ипаи[ђаК[ат оег[о1деп, ипђ, ођпе 
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јђт ЗеН ји 1а(Геп, иБег Бје @е[ађг пасђЈиБепГеп, т 
ђеи 81и(ј Н>ег(еп.

ЗпБет (гсђ јеђоф Баб {ег&ј(фе §еег т(1 $1ип» 
Бегп Бег93еп»ипБе1еп ипђ ЖоБЈеп аБдаБ, ипБ пиг ет 
Пејпег ХђеИ БЈе 93ег(о1дипд тк ЗсасђБгисГ Бе1пеБ, 
ГеђгЈеп Б1е ЗлкГеп — Б[е @е(ађг »ог (ссђ [еђепБ — 
ит, дп([еп Баб фаи(1е[п ХарЈегег тК (апаН[сђет 
ЖиЈђе ап, ипБ БеђаирСеЈеп Баб БесеПб »егБогспе 
БЈиНде ®сђ[асђ[(е1Б. —

ПеБег Бге[(нд[аи[епБ де[аКепеп блпБапеп [1игЈ[ 
БаЗ [егБ1[сђе (Ие>сђ »оп Ковоуо аи§ [п Злиттег, Бег 
гиђтооИе Ј?ах[ег Еагаг ј(1 п(сђ[ теђг, [еЈп 91асђ[о1дег 
©ирђап [сђтег 1п6и1р[1јсђНд, Бег Бгсие фе1Б Оћ1Пс 
КедХ де[сђ[асђ1е1 ат ?1т[е1[е[Бе, Бхе, Бет ЗЗГиББаБе 
епПоппепеп ©егбјег, Б(е Б1е ЗТпесђ1[сђа[1 [сђеиеп, пгеп 
ђеппаНоб, деасђш итђег.--------

ЗГасђ ипаи[ђбгНсђег 33ег(о[дипд Бигсђ Б1е [апа*  
Н[сђеп 9Ии[е1таппег »оп §е(6 ји §е1б дејад!, [ЈисђГеГ 
[Гсђ епБПсђ е[п фаи[е ипд(исШсђег <5егБ[ег ш БаЗ 
[еШде §осђ!апБ, Баб ат 23и[еп Боп СаПаго аиб 
Ас1па’$ ЖеИеп 1аисђ[, ипБ дгипБеЈ Бог[ [т23ег[аи[е 
Бег ЗеИ ете §т(1сШе [иг Бсе деасђ[е1еп ЗЗгиБег.

„®[е тагеп Бапп" — [ад[ ЗЈоБегБ — „д[исШ< 
сђег а13 Бсе Злојапег, Ба(ј (хе Б(е[е1Бе тсђ[ аи[ (гет*  
Бег @гБе дгипБеп, Ба(ј [се Беп ђестаШсђеп боБеп 
пиђ1 Бег(а[(еп тијзГеп. ИеБпдепб (хпБеБ Бхе аи[[а1< 
[епБ(1е иеБеге[п[[[ттипд (п Беп 23егђсШт[[еп Бее ег> 
(Беп бегподогег ипБ Бепеп Бег ег[<еп 91отег (1аШ 
5ВеГБе ®[аа1«3де[е11[(ђа([еп ђаБеп (Гсђ аиЗ (ИсЈиБегп



173

деђКђе!, аиб Лшђегп бег ђаг1ђегЈ1деп, ђе!(јђиш 
депдеп 9Вб1((п; ађег ђ!е[е (Наиђег ођег фа1ђи1еп, 
ђађеп (ссђ, ат СаПаго иле ап 4>ег 2лбег, ;и 1Шо*  
Геп етрогде[сђгоипдеп. 2)ег изГоГе 1(1 ешеб ђег ђег# 
»ог((есђепђ[1еп (ос1а(еп ШдеђПђе, гое!сђе ђ1е@е[сђиђ1е 
аи^игоеЦеп ђа1; ег ј(1 ђег ЗЗегђаппђе, ђег еш пеиеб 
Жа(ее(апђ де(ипђеп, ђег ЗЗеПедГе ођег ЗЗегиПђеШе, 
ђег, декеппГ ооп ђеп ©сппдеп, тН етет ®ађе ђеп 
@гађеп ђег бгађаПе иђег(ргипдеп ђа( *)  ипђ ђоН пип 
(ге! ипђ ип(ег 23гиђегп 1еђ1. Зп ђеп ©гипђегп (Иот’3 
[еђеп пж ђаб ег((е ђеиШсђ аибдеђгадЈе ЗНиђсгђНђ 
ооп ШГоГеп ђеб 2Шсг(ђитб. гоаг а![о Геш Жп<= 
ђег[р!е1, тоаб ђеп (Ноти1иб Рег1е1(е(е, [ешеп ЗЗгиђег 
Кетиз, ђег иђег ђеп ЗВаИдгађеп ђег пеиђедгипђе« 
(сп ®(ађ( ђшп)едде[ргипдеп тоаг, јп (ођЈеп; ђепп 
јепеб ЗЗегдеђеп ђеђеиШ шсђ(б 21пђегеб, а!б ђађ сг 
Јит 8е1пђе иђегдедапдеп 1иаг..............2!и( ђје[е 2ВеЈ[е

*) ®ађсе Не ©епсппипд ЈЈвкок, ие(фе ђисђрађПф [о »се! 
ђе1ђ1 «(3 „ђег фтеЈпдеђпипдепе."

ђхепђ ђ!е пеиеге @е(сђ!сђ(е Сегпа§ога'б јпг 21и(На« 
гипд ђег аПеп Тсђ(ђе оот 11г(ргипде 9сот’б. 2В1е 
ђег ®Наое ођег Цп(ег(ђап ђеб а11еп 6(гиг1еп5 1п 
Зсот Зи[1ифђ [исђ(е, (о (Иеђ! ђег »оп (ешет Зпчпд*  
ђепп оег(о1д(е Каја »оп 8е1б јп §е1б ђјђ пасђ Сег- 
па^ога, гсе1сђеб ђаб (1сђег[1е 21(р1 [иг а(1е @еасђ(е(сп 
ђег дпе(ђ1[сђ*[1а»1[сђеп  <§а(ђш(е1 ф. 2Шеб, [е(ђ[( ђег 
»ег(о(д(е ЗлпГе, (Иеђ1 пасђ Сегпао;ога, пие ђ(е а!< 
ђапе[1[сђеп @е[апде ђеЈеидеп.... 2)(е2Шбђгисђе егђ< 
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Ифег^лппКепгафе &е»оИегпСета»ога аиф тН2)а1< 
таИпегп, сне »опОергеЈф »ег[о(д(П)егђсп. 2ИеШ?еђп= 
Јађ( ђ(е[ег ЗИеп[феп ([(, гоепи [фоп ре аПе [иг Жаи*  
ђег деИеп, ђигфаиб геф([фа[[еп, ипђ (еМдИф (ђге 
31пђапдНфГеН ап (ђге а((»а(егИфеп ®(((еп .... Јтоапд 
[и, аибЈитапђегп, тоепп (1е тф( (п (ђгеп ®а(ђсгп, 
ођпе ©&ђаф, пне Не $ђ(еге (е&еп тоШеп."

-3)(е(ј »оп ђет 11г[ргипде ђсг сегподоп[феп 
ЗТаНоп. —

ЗВЈг (ђеИеп хђге ®е[ф(ф(е (п в(сг фепођеп ет. 
ТИе ег(1е фепође деђ( »оп ђег ©гипђипд &(б $иг 
РепНсиг&Јдеп ®ф!аф( &е( 8каПаг дсдеп $ЈЗа[фа АП 
Ве§ 1604.

2)(е ЈгоеНе ЦЈепобе Иед( ЈИ)([феп 1604 ипђ 1703, 
гоо, »егтоде ЗЗегНад, ђје [1аг(е ЗЗаГна Ка(ипбка 
[фоп воп бес Зађ(ипд Оеб Нагасб (Лорфеиег) ђе» 
[геИ ГОигОе.

2)(е ђп((е фепође ге(ф( »оп17ОЗ ђјб диг ®ф!аф( 
&е( Кги§а(1777), ш Сегпа^ога’б ипа&ђапдГдГеИ 
»оп 9?и[Иапђ, ©е[(ге1ф ипђ [е(ђ[1 »оп ђег ф[ог(е 
т [о [егпе апегГапп! гоигђе, а(б ђаб дапЈе 2апђ 
»оп Оег Зађ(ипд ђеб Нагас’3 ап ђеп ®иНап [НШ 
[фтејдепђ епфобеп 1»агђ.

2)1е »(ег!е (репође ф »оп 1777 [ог(1аи(еп1>. —

(Вгре ЈЈеги^е.
„ТИе ЦНебтеп ипђ ђ(е ЗФаМИопеп, )ое(фе апб 

јепсг ЗеН аи[ ипб деГоттеп, [адеп аиб, ђађ (т 
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(ип(Јеђп(еп ЗађгђипђеНе Сегпа^ога псф Геше (1с*  
ђеп^е 93е»б1Гегиид ђаће, ипб осп ђеп [ег!>1[сђеп 
фпСеп пиг »ађгепћ бег [фбпеп Зађгевјећ ће(исђ1 
гоагђ. 2)1е 2)а1>(егеп, гоеЈсђе ђес Ковоуо басоп Га*  
теп, [е($1еп ђсђ, ип(ег ?1п(иђгипд беб 8(га8Јпмг 1уо, 
депапи! Сегпо) (ћег ©фгоагЈе, ђ ђ. бег ОеасђШе, 
ћег 31еђеП), ш ђ!е[ег ^еЦепплЧђе (е(1, ипћ [о пне Ме 
^гапГеп 1ђг 1!апб, ш тое!сђеб [1е еп1 деп>1[[ег Ггаосиз 
ешде(иђг1 ђађеп [оП, Егапсјеп паппСеп, (о тешеп 
аисђ 61е бегподогег »оп јепеш 1уо Сегпој ађЈ1н 
ђаштеп ипб пеппеп ђаб ©еђћде, П>е1фе$ ђје(ег 
§е!ђ »оп бет Зосђе бег ©гођегег ђе(геИе, Сегпа- 
<Јога. бђеп (о егђсеН аиф ђег §1иђ, бег ђаб 8ап1> 
Сег „(гесеп бсђгоагЈеп" ћигсђ(1гбт1, ипб (гиђегОћос! 
ђ!еђ, ђеп ЗЈатеп Сетојеујс.

11т ђ!е »је1(асђеп батШеиђапђе, 1»е1сђе БегеНеЈ 
ђје 1а1еш1[сђеп $Пђапе[еп тћ ђеп дпесђфђеп ®егбеп 
»егејтдкп, посђ (е[1ег ји Гпиђ(еп, ђепаЈђек 1уо ш 
р»еПег @ђе ЗЈЈапеп, ђ!е 2Фсђ(ег ђеб Јоћаппез Ка- 
8(.по(а, ђе§ ЗВаГегб »оп бкапОегће^. <5о тћ ђеп 
»огпеђтђсп а!ђапс(1(сђеп 8атП1сп »ег[сђћ>адег1, ђе*  
Гатрђе ег ђа!ђ 1тОЈегеше тћ (ешеп ЗЗегтоапМеп ђје 
©бтапПб, ипђ (сђоп ђа11е ег ш ђеп бпдрађеп, ђје 
ђа$ 2апђ [сђиђеп, ап ђет ђепГтигђЈдеп $аде »оп 
Кеспохувка (1450), ап п?е!фет (еш ЗЗгиђег ипђ 
®1геЈсдепо([е ®согд ш ђеп Лгтеп ђеб ®једеб де(1ог# 
ђеп тоаг, ђет (игфЈбагеп МоћатеЈ II. еше »о1К 
ђапђсде 911еђег1аде ђејдеђгаф!. 21ђсг Моћатес! II., 
ђигђспђ, (еше ®фтаф јп гафеп, ег(фјеп јт Зађге 
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1478 »оп ЗЈеиет ат §и^е ђеб (сђгоагјеп ©еђкдев 
ипђ ђеђгадд(е ђигф (еше ®едет»аП ђаб ђе(адеПе 
8каг!аг, теШ)еб ђје ЗЗепеНапег ип(ег §1п(оп ЕогесЈаи 
»егШејђсдСеп. 2)ата!б кјрек 1\то, Јиђет ег ђеп 
^атр( »оп Шђатеп ађкпНе, ђет ®1аа1е 23епеђ1д 
аибдејејсђпек 2)кп(к." 2)аб ЗЈпђепкп ооп 1\о’3 
^е(ђеп!ђа1 Бес ђег 33е!адегипд ооп бкабаг ђегоађН 
пасђГкђепђеб ЗЗоИбПеђ:

„Зт ®ј»апе (рпсђ! ®иИап Мећтед Ји аПеп 
(ешеп ЗЗејкеп ипђ $а(сђа’б: ,,„2бег тад( еб »оп 
бисђ, теше Злеиеп! тк ешет тасђНдеп с^ееге ђаЗ 
а(ђапе(1сђе бкабаг ји егођегп?"" §Ше 5Ве$ке ипђ 
*,]3а(сђа’б (сђпшдеп (1Ш, пиг еш дегоН(ег 8и1етаи, 
ЗЗеЈк »оп ЗЗобпЈеп, ттпк ђаб ЗЈЗогђ ипђ (рпсђс 
Јит ®икдпе: ,,„®1ђ тк, ®икап! ЗГеИег ииђ биђ« 
дбпдег, асђ1Ј1д(аи(епђ Лпедег ап ђегЗађ!, ипђ :сђ 
деђе аи( ђаб тоејђе 8кас1аг, пШ ЗКафС гоШ јсђ е§ 
егођегп!"" 2ВаЗ ђег ЗЗедЈг »оп ЗЗобтеп »еНапдђ ђаЗ 
дПк :ђт ђег биПап, асђ1Ј1д(аи(епђ ^педег, аПе де*  
шађИе фе!ђеп. Ппђ 8и1етаи деђ! ђатк дедеп 
ЗПђапЈеп, ђотт! ђа!ђ Јит тејђеп 8ка6аг, ђеГадек 
еб »ои аПеп ®еИеп ипђ (сђгесђС ешеп тефеп ЗЗпеЈ 
ап ђеп ЗЗепеНапес 51п1оп ђогебап, то ег 1ђп (сђоп 
ђедги(И, ипђ а((о $и јђт (рпсђ!: ,,„21п1опБогебап! 
(сђШе тк ђк ®сђ!и((е! 8ка<1аг’б! ЗЗегИеге п1сђ! ит> 
(оп(С 2)еш дгаиеб <§аирђ 2)ешег јипдеп ^>е!ђеп 531и1!"" 
21ђег когебап ђеапкиогкк 1ђт ђа8 ©сђгејђеп а((о: 
,,„®е1 (ешЗГагг, Ц3а(сђа »оп 53обтеп! 1сђ ђађе ђет2)о*  
депЗкеие де(сђгоогеп, ппђ гсегђе ђје јЈерипд 8ка<1аг 
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ппђ! иђегдеђеп, (о 1апде тејп фаир! ат !Нитр{е 
(((."" 2б1е ђег фа[сђа ђеп 23пе( »еграпђеп, (апд! 
ег ап, 8ка<1аг $оп аПеп ©епеп Ји (Спппеп. $ип(» 
;еђп Зтде теађНе еб воп ђег ЗКогаеш бјб §иг 31ђепђ*  
раттегипд; »1е1е (е(1е (Јђигте ЈегрбПе ег; аи( ђге! 
©Пеп тафГе ег ®ге(сђе; ипђ, пасђђет ђСе§ де(сђе# 
ђеп таг, ®1игт аи( 8кас1аг. (51п ЖђеП ђег 2дп> 
(еп ипСегдгиђ ђје ЗВаПе, е!п апђегег (Нед аи( ђпе 
23ги(Н»еђге; ађег ЈоПБпђп ипђ (пг тсђ(6 »еНогеп (и 
ђје Лбр(е ђејт ®1игте аи( ђаб гоејјје 8каНаг. ЗЗГег^ 
1аи(епђ ђег ђе(1еп 1пгН(сђеп ®геп$ег *)  ђИеђеп ђепп 
ег(1еп ®1игте 1ођ1 ит ђје §е(1ипд.

*) 2>је[е декеп (пг ђ(е 1а|^егреп ЗЈићатеђапег, П>еП (1е Бђз 
јшп ђеипдеп $аде ш ђеђапМдет Латр|е тп ђепбђгк 
(1еп (1пђ.

12

2116 ђсг пасђ(1е $ад апђгасђ, (НппНсп ђје $пг« 
!еп пеиегђшдб. ЗЗоп ђегЗЛогдепђаттегипд ђјб ш ђје 
(ш((еге 9?асђ{ ђбНеп (!е тсђ! аи(, ђје Зс(1ипд ап$т 
дге!(сп; ђосђ 8кае1аг ђеБатеп (1е тсђ!, тоеП бХпђоп 
ЕогеЈап еб веПђеЈђјдк —

Зп ђег $е(1е ађег тапдепе еб ип(егеп «§е1ђеп 
(сђоп ап 5лшћ»а((ег; ђ(е(з (сђсеп ђет БогесЈап ђе*  
ђепШсђ ипђ ег (ргасђ ђе(зђа!ђ јн ђеп ^аирШпдеп: 
,,„§а1 ђепп ђешеп ете §е[ђепти11ег деђогеп, ђа(ј 
ег аи(ђгесђе тп (пп(1аи(епђ ђег ђе(1еп фе!ђеп, (есђ 
ђигсђ’6 1игН(сђе <§сег (сђ!аде, ипђ 2Ва((ег ђппде 
оот §1и((е Војапе (иг ђје дапје ®е(ађипд »оп8ка- 
баг?"" ЗШе §е!ђеп (1агПеп аи( ђ(е (сђгоагје ®гђе — 
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егп ^е(ђ (е(( ЗеИсп, ЗГатепЗ Сегпојеујс 1го, 
бапиЗ ооп Хеп1а ипђ Сегпа^ога, (рисђГ ји Еоге- 
вап: „„Литшеге ®јф тф4, ?1п1оп! Зсђ тоегђе деђеп 
Јит §1и((е Војапе, ипђ тоегђе 2Ва((ег ђппдеп (иг 
®еше сР>е1ђеп."" 2)апп (иђг( ег (еше бегподогег, 
©гседошпег ипђ бсЛгагапег аиЗ ђег 8е((е, (1игЈ1 
?га(Нд аи( ђЈеХигГеп, тађ! јтоекаи(епђ Злпђапе ађ, 
ипђ де!апд1 6(б јшп $1и((е Војапе. ®а (гапГеп ђје 
<§е(ђеп воп ђет Гиђ1еп ОиеИ, ГеђгЈеп де(ипђ јш 
гисГ, инђ ђгасђСеп 2Ва((ег (иг ђ(е Јипак’0. —

ЈГигј ђагаи( (1ипп1сп ђје ЗдЈгГеп 8ка<1аг јшп 
ђпНеп 9Ј?а1е; (1е 1ед(еп беИегп ап ђје ЗВаПе ипђ 
ррапЈкп ђа(е!ђ(Г ђ(е дгипе ^ађпе аи(. Еогес1ап ег« 
д(ђ! (јсђ ађег тсђ! ђеп ЗлпГеп, (опђегп ђаи( (ђпеп 
ђ!е Гађ(еп ®иттГор(е ађ. ®ег ЗЗејп ђа( (е!ђ(1 ђеп 
®ађе! де(еђтоипдеп ипђ ђ!е Зап(((сђагеп јши ®(игте 
дејадГ; ађег ђ!е ^Вигдег Гиттегп ђсђ ђ’гит тоешд 
ипђ тађеп јђпеп пиг ћ!е Гађ1еп Осђађе! ађ, (сђ!а> 
деп ђ(е ЗтгЕеп пп( ^о!ј ипђ ©Гешеп, тк (сђтоап 
Јет (ри(оег ипђ (сђтоегет 331еј.

2((§ пип ЗЗеЈЈг 8и1етап ј1еђ(, ђа(ј сг ђ!е §е(Ге 
шсђ( егођегп Гапп, таг(сђ»П ег ађ ооп ђег(е!ђеш 
ипђ деђ( тоејпепђ јшп ®иКапе, (ешет фегг(сђег.

ђИеђепЗлтођапе итбкасЈаг »оп ЈТОеј(аи(епђ 
де(а11епеп ^>е1ђеп." —

„ЗЈеппосђ (питрђ!г(е ђег ^>а(ђтопђ, ппђ пасђ*  
ђет ђ!е ЗлКГеп Егседоута егођеп ђа((сп, дтдеп 
(1е ђет (сђтоагЈеп Ко ђс((ег Ј11 ?е(ђе. ®игсђ ђ!е Пе« 
ђегтасђ! ипђ ђје (ттег ((иппј(сђегеп 5Дпдг1((е ђе^ 
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^етђеб ђеђгапдђ, [исђ(е ђег ©гејђ §и([е (пЗЗепеђјд; 
а&^г ђ[е ЗЈерибИГ, ђ[е еђеп е(пеп §пеђепЗ> ипђ фап» 
ђе(б»ег(гад пи( ®и((ап Вајаге! а6де[ф[ојУеп ђа((е, 
!опп(е ђет ^е(ђеп пиг еи(еп Хго[( дегоађгеп, ипђ 
ђег ©сђгоапе ЕеђПе ђеип (п [е(пе ЗЗегде, ит ђоПтИ 
ђеп $а₽[егп, ђ(е јђп §ит ^иђгег дешађН, [е(п@гађ 
јц [исђеп. 81(бђа(ђ [(есНе ег тк ејдепеп фапђеп ђ(е 
$е[(еХа1>1јак, ђ(е ег тиђ[ат ђепХпгкп ађдегипдеп, 
јпЗЗгапђ, »ег[еђ(е ђ(е ЗЈЈбпсђе »оп ђоП пасђСеНпје 
ипђ егђаи(е ђ(ег, јп сЈпег »оп ђес 9?а(иг ђе[е[Нд(еп 
®(еИипд ђсе ЈШсђе ппђ ђ(е 5е[(ипд, ђ(е посђ јеђ( 
ђ[е <§аи₽([(ађ( ђеб ^апђеб ј[(. бпђНсђ [еђсе ејпе аСђ 
детете 93ес[атт(ипд јепег (ођебти(ђ(деп .Кпедег 
е(п[Нтпид [е[(, ђађ Зеђег, ђег ођпс аибђгисЈПсђен 
§3е(еђ( ђеп (ђт $иг $ег(ђе(ђ[дипд апдепНс[епеп фо*  
Иеп »еН(е|је, [етеб 253а[[сп[сђтисЕеб ђегаиђ( ипђ, т(( 
§гаиепНе(ђегп апде(ђап, ђсп Збесђегп и6ег((е[еН Гоег*  
ђеп [оП(е, ђ(е (ђп, пи( ЗеосГеп ипђ ®₽1пђе[ аибде: 
ги[(е(, (т дапзеп бапђе јит @е[рб((е ђегит[иђгсп 
пшгђеп. 2)(е ©сђеи »ог еспег [о(сђеп ©сђтасђ тасђ(е 
ип(ег ђ[е[еп [гесеп ЗЛаппегп јеђеп 33егга(ђ иптбдНсђ. 
Сегпа^ога ег[(агЕ(е, ипђ тосНђт сг[сђо(( ђег ЕНиђт 
ђеЗ сегподоп[сђеп 5Во(Ееб. 1со »егтађ((с [ете ђејђеп 
ЛбсђЈег пи( сНаисђ1еп §иг[(еп; ђје е(пе пи( ђет та< 
1асђ[[сђеп фо[₽ођаг Вас1и1, ђсе апђесе ап ђеп ^егг« 
[сђес ®еогд Вгапкосчс. .?еђ(еге гоиђ ип(ег ђет 91а< 
теи тајка Апс1је1ка (ЗЛиНег §(пде((а) посђ ђеи(;и*  
(аде »оп ђеп ©сгђеп а(б феШде »егеђН.

ЈИе дгође УеиехЈа [исђ(е рсђ пи( 1ло ји »егђт*  
12*  
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ђеп, ипђ »оп ђје(ет Шидеп61Ше ап ђабеп 6!е ®егх 
подогег ђет 9?огђеп ЗГаПепб ипаибде(еђ( аШ бсђиђ.- 
п>еђг дедеп ђ!е ХигГеп деђјеп(, п>е!Ље, ђа (се пасђ 
ђет Хође ®Гапђег6егд’б ђсђ ЗЗобпЈеп ипћ 5116ап1епв 
ђетбф((д( ђа((еп, ђсђегПсђ ибег ђсе ЗЈерибШ »оп 
®(. ЗИагсиб ђегетдеђгосђеп гобгеп, ђб((еп пјсђ( јепе 
|1а»1(сђеп @ог(агеп ипђ фа1ђи(еп јђпеп (бпд(( ђсг 
О(Ни((е ђеб ађпа(1(сђеп ЗЛеегеб етеп Татт еп(де» 
депде(еђ(.

2>аб Шпђеп!еп 1со’3 ђе$ ©сђтагјеп — ђе« 
Гаппкг ип(ег ђеп (игН(сђеп ЗЈатеп Јуап Ве» — ђа( 
јссђ т ђет ®е61где (о (п(сђ сгђаКеп, аШ ђб((е ег 
Гаит ег(( (ете §аи(6ађп 6е(сђ(о((еп. ОиеНеп, ЗЈшпеп, 
^6ђ(еп (оегђеп пасђ (ђт Кап Ве^оуа ђепапп(, ипђ 
тап ђо(((, 6а(ј ег ђеге(п(1 п>1еђегег(сђетеп тегђе а(б 
роШШђег $еПапђ. 2)(е 8хс6е ђеб ЗЗоКеб ђа( (ссђ ит 
(о (сђгобгтеп(сђег ђ(е(ет дгојјеп ЗЈГаппе Јидетапђ(, 
1>а ег Гете пшгђсдеп 9?асђ(о1дег ђа((е; ђепп ђ!е (рб(е» 
геп ^бирШпде ооп Сегпа^ога пађтеп фа!б((е ипђ 
®ђгеп((е11еп ооп ђеп ЗЗепеНапегп ап ипђ гоагеп ип*  
(бђсд, ет ипђбпђ|деб ®е(сђ!есђ( ји ђеђегг(сђеп. ®ег 
аПе 1уо ђа((е (е(6(1, ипђегои(ј(, ђје(еп 93ег(аП 6е« 
(сђ1еггт$(, тђст ег (етеп ешЈЈдеп ®ођп тК етег 
2а(етепп »егтбђКе. Зп ђеп до!ђепеп ЗЗисђе »оп 
®(. ЗЛагсиб, шопп ђег тбсђНде 1ео (етеп 9?атеп 
пеђеп ђепеп ђег »епеНат(сђеп ©гођеп етде(гадеп 
(апђ, п>агђ етјде Зађге (ра(ег аисђ ђсе 93еипбђ!ипд 
(ешеб етЈсдеп ®ођпеб пШ етег ЗЗепеНапепп аијде« 
Јессђпе!, пе!сђе ђ!е(ег 21пда6е $и(о1де, ђет ®е(сђ!есђ(е 
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№220 апдеђбНе, тоодедеп абег ђје ®егђеп (ге [пг 
ете 2оФфег ђеб 1ар(егеп Мосеш^о егНагеп. 2)је[ес 
2еђ1еге гоаг, пафђет ег пШ §Н(е1уо’б ђеобфтоап 
јеп ђаЗ ооп ђеп 2лп!еп 6е(адеНе бкадаг еп([еђ(, 
®оде дегоогђеп, ипб п>ип[сђ(е пип — паф 2аи1 ђег 
®аде — пШ (е(пет роШ([феп $Випђебдепо([еп аиф 
ете §атШепоег(нпђипд апЈиШир(еп. 2ле ф(еФтеп 
пеппеп 1уо’3 ®ођп ба1ђ ®еогд, ђа(ђ ЗЈЈапт ођег 
81а:пва. 2Вк (ђгПеп ђјег етјде ЗЗгиф[(псЕе аиЗ 
ђ(е[еп ђ((1оп[феп ®е[апдеп пШ:

„2)ег СетојеуЈсКо [фгејђ( ап ђеп 2)сдеп ђе>3 
дгојјеп 93епеђ(дб: „„ЗЗепитт, о 2)оде! 6а(з ппг ђа*  
ђејт ђег [фбп[(е 91е((еп[(оФ ђ1пђе(, д(еЈфпШ 2)к ђ[е 
(фбп((е бег ЗЈојеп. 2)агит (а(ј ипЗ ђје 91о(е пШ 
ђет ЗМђеппоФе оегетеп."" б1и( ђеб 2)одеп (геипђ*  
Ифе бгпиебегипд Бедјђб (гф 1уо ап (етеп ^о( ипђ 
бппдЈ ђш бађипдсп ®фађе пШ, ит ђ1е (фбпе 
2а(етепп (пг [етеп ®ођп ји тоегђеп. 51(б ег пип 
а((е (егпе Јђо((ђагИШеп оепђеШ ђа(, [еђ(еп ђје ба(еп 
пег ђ(е ^офЈек аи( ђге паф(Је 2Вет(е[е (е[(. Зит 
б1ђ[фјеђе ађег [ргаф Ко, ђег [оп(( (о те([е, ђ(е 
оеппе((епеп ЗбоПе: ,,„2феиегег 2>оде, ђа(ђ пШ[(2)и 
пиф пнеђег(еђеп ап ђег ®р(§е ооп (ефбђипђеН аиШ 
еНе[епеп §офЈе((бда[(еп, ипђ [тђе[( 2)и ип(ег гђпеп 
етеп бпфдеп, ђег [фбпег таге а(б те(п ®ођп 
бгапта, [о [о(1(Ј 2)и пШ гоеђег бЗгаи( поф ЗЈШдШ 
(фи(ђеп."" 2)ег 2)оде ђгпсН (ђт (гецпђИф ђјефапђ, 
ге(ф( (ђт беп до(ђепеп б(р(е( баг, ипђ 1уо (еђге( 
илеђег т [ете фе(та(."
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Шб ег [ешет ®сђ(о([е КаћЈјак пађе(, дешађг! 
јђп Уош јЈегПсђеп ЗШан ћег Ки1а, ђегеп беп(1ег т 
ћег 3(6епђ[оппе (Нштегп, [ет (геиеб 2бе1ђ. ®1е 
[КедЈ (ђт етдедеп иђег ђ(е Ејуа<1а, ђеђесћ ђеп ®аит 
[ешеб 9Јгап1е(б т(( ^и[[еп, ђгиђћ ђ(е (игсђ(ђагеп 
Збадеп ап (ђге бги[(, (гад( [се [е(ђ[( т (ђге ЗЗеђаш 
[ипд ипђ ВЈеЈеЈ ђет фетеп ешеп (Нђегпеп 2(гт[е([е( 
ђаг. §гођ((сђ »ег(еђ(еп (1е (о ђеп 2бт(ег, (т ^гиђ*  
(тде а&ег шагђ бгапша »оп беп б(а((егп ђејтде*  
[исђ(, 1»е(сђе (ђт дап;((сђ ђаб @е(хсђ1 Јегп([еп. Ш(б 
пип &е( ђегаппађепђет ^егђ((е ђег ®ге(б [еше [ефб# 
ђипђег(8уап (<§осђЈе((бда[(е) »ег[атте(( ђа((е, гоагђ 
еб (ђт (ејђег тсђ( [сђмоег, ип!ег јђпеп ешеп Јипак, 
ђег [сђопег таг а(б (ет ©ођп, ђегаибЈирпђеп. 2)а 
ђеђесће (1сђ [ете <5((гпе т(( ђи[(егеп §а((еп, ипђ ђег 
[сђтагЈе ©сђпигђаг!, ђег ђ(е ®сђи((егп [(гефе, [ет(е 
[(сђ ђегтеђег. 2)(е ®а(Нп, ћшђ(д ђег Пг(асђе [етеб 
©сђтегЈеб, [сђтасђт [етеп фосђттђ, ђег (ђп »еп 
(еће(, (ссђ тН Веп ((о(Јеп бтетегп »ег[сђп?адегп јп 
гооПеп. 1уо, ђигсђ [о(сђе 53оП»иг(е »ег(еђ(, [сђаипН 
(тттепђе 2би(ђ; тсђ( инИ ег теђг »оп фосђјећ 
ђогеп ипђ ш(а(ј( ђ(е 8уаћ.

Жеђгеге Зађге »егрпсђеп, Ва ег[сђет( р(ођКсђ 
ет ®сђ(([ пт етег 53о([сђа(( Веб 2>одеп- 2>ег 93пе( 
еп[ат [етеп фапђеп; еб [(апђ ђагт де[сђпеђеп: 
„„Збепп 2)и ете 2б(е[е етјбипј!, тиђ( 2)и [(е епћ 
(»еђег [е(&(1 тађеп, оћег (хе Зтђегеп и&ег(а[[еп, ђа< 
пт ђег ®сђпее ђеб ЗбтЈегб тсђ( ђеп Мипидеп (Еа[еп 
»егђегђе. 2бег ит ет ЗЛађсђеп (ге(( ипђ (ђг За»»ог( 
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егђсШ, тиђ (1е ђе(т(иђгеп, ођег 1ђг теГђеп, ђађ еб 
(ђг (гефеђе, еш апђегеб ЗЗипђшјј ешЈидеђеп.""

бпђКсђ еп([сђ((е(ј( [(сђ 1уо, ит пиг (еш ЗЗЗог! 
јп ђаИеп, пасђ ЗЗепеђјд јц Јјеђеп; ег »ее(атте(( 
аПе [ејпе еђ(еп Збајђепђгиђег »оп Ои1с1»по ипђ Ап- 
Цуап; ђје Вгека1оу1С, ђ(е Кис! ипђ ђ(е Вга1о- 
по81С, ђје бсШеп »оп Род^опса ипђ Вс1орауПс, 
ђ(е Уа8ојеу1с, ђје дапЈе 53(и(ђе ђег Зидепђ ђШ 
јц ђет дгбпеп Епт. 2)еп Јипак’б ђеређИ ег, ђа(ј 
јеђег (п ђег ђе(опђегп Хгаф( Се'пс® ®(аттеб, Зеђег 
(о гејф аШ тбдПсђ де[сђтисН ег[Леше; ег гоШ, ђајј 
ђ(е 2а(е(пег [(аипеп ђе!т 9Шђ(Ш ђег фгасђ( ђег ®ен 
ђеп. 2)(е еђ(еп 2а(е(пег ђеђђеп Јтоаг ШгапсђеНеј: 
[хе »ег(1еђеп (ип((оо(1 ш Же(а(( §и агђеКеп, !о((ђаге 
<5(о([е ји гоеђеп, ађег јђпеп (еђИ, гоаЗ оог ЗШеп 
ђепсјђепбгоенђ (((, ђ(е ђође ®Шп, Т>ег б5егг[сђегђ(Ш 
ђег ©егподогег.

ЗКб пип ђ(е (есђбђипђес; 8уаН 6е([аттеп [шђ, 
:ђи( (уо јђпеп Шпђ, гоаб ег ипђеђаф([ат ђет 2)о> 
деп »ег[ргосђеп, ипђ то(е ђег §(тте( ђ(е(ј ап [е(пет 
»опбИаКегп епШеШеп ®ођпе дегасђ( ђађе, ипђ [ид( 
ђапп ђшЈи: „„®ејђ ЗђгЗЗгиђег ђат(( еш»ег[(апђеп, 
ђа(ј пж тоађгепђ ђег 9ђе([е ејпеп »оп <§исђ ап 8(а- 
пЈ8а’б ®(е(1е ип(ег[сђ(еђеп ипђ (ђт ђа(иг ђ(е §а(((е 
ђег 9ЈШдШ иђег(а([еп?"" ЗШе 8уа(1 ЈоШеп ђ1е[ет 
3(п(сђ(аде 93е((а(1, ипђ ђет јипдеп ЗЗојоођеп »оп 
Ви1с1"11о, Ођгепоуо Цјиго, ђег ип(ег ЗШеп а(б 
ђег ®сђбп((е ђе[ипђеп, п>агђ ђје ШоПе апде(гадеп. 
бапде ((гаиђЈе (1сђ Ојиго, ђосђ гоагђ ег ђигсђ ге(сђе 
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®е[сђеи!е »егтосђђ (п ђеп(Вог[ф(ад еТЈадеђеп. 2аг< 
аи( 6с[Недеп ђ(е 8уаН ђ(е ђ(итеп6етапЈ(еп ®ф!пе, 
Пагипгег аисђ јепе бејђеп ипдеђеиегеп Јђапопеп Кег- 
1по ипН 8е1епко, ђсе (ђгеб ©(ејсђеп тоеђег (п ђсп 
јхебеп [гапН[сђеп Лотдгекђеп, поф Ве( ђеп 2ис(еп 
рпПеп. ®ог ђет (Иођеп ^паКе ђ(е[ег ђетеп ®е[сђиђе 
(ш(1 ђег (Кеппег Ји(аттеп ипђ [(цгј( тапсђег фе(1> 
?и ЗЗођеп.

Зп ЗЗепеђјд апде(апд( (Недеп ђје бесподогег т 
ђет ђегЈодПсђеп фа(а((е ађ. 2)1е ^осђјеИ ђаиегђ ете 
дапЈе Жосђе (апд, ипђ а(3 (се ђеепђјдс 1(1, [рНсђГ 
Јео : ,,„2ђеиесег 2оде! ип(еге ЗЗегде гаађпеп шт 
Јиг <§е(т(еђг."" 2а егђет (1сђ ђег 2оде ипђ [гад( 
ђ(е @а((е, 1»е(сђег шНег (ђпеп ђег ЗЗпгиНдат 81а- 
т.ча [е(, ипђ ЗШе гое([еп аи( Бјиго. ®о д(6( ђепн 
ђег 2)оде ђет Ијиго ђеп фосђЈе(т(и(ј, (сгтпИ ђеп 
до(ђепсп 91р[е1. 2агаи( пађеп ђје ђетсп ®ођпе ђеб 
2)одеп тН јгост деЈодепеп бПшеп »оп (аи[еиђ 2ш 
(а(еп2Вег(ђ; аисђ (ге [садеп иасђ бсашва, ипђ ађег*  
та(б Јејдеп аПе 8уаН аи[ Ојиго. 2!е 6е(ђеп 23 е? 
пеНапег итагтеп (ђп а(б ©сђтоадег ипђ ибепекђеп 
јђт (ђге ®е[сђеп(е. 91асђ тпеп [сђгеНеп ђсе бејђеп 
®сђпНедеНбсђ1ег ђеб2одеп ђађег, тН јгое! фетђеп • 
»оп (ет((еп ВеТЈеид, иђег ипђ ибег тП @о1ђ ђигсђ: 
плг((; ипђ а(б (1е пасђ ђет ЗЗгбиНдат (гадеп, тоеН 
[еп аПе буаН аи( Ојиго. §гођ ђег де!ипдепеп ?([( 
(еђгеп 1\о ипђ ђ(е бегподогег ђеип."

2те фјеђтеп (Нттеп т ЗЗепеђ ђеб ®с6(и([ез 
ђ(е[ег ®е[сђ1сђ(е тсђС тИ ешапђег ибегет. 2је ®е*  
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|'апдс »оп Сегпа^ога ђепф(еп, ђађ 81ап1ва, паф< 
ђет ег [еше ЗЗсасК етр[апдеп, »оп ђет а(ђапе[с(феп 
ЗЗојоођеп [ешеп ђеђипдепеп 31и(ђеК ап ђеп ^оф*  
ЈеИ8де(фепђеп де(осђес(, ђесиђестифјде Ојиго јеђоф 
(сф ђасШасПд детејдеи ђађе, [е(п дедеђепеб ЗЗесфсе« 
феп Ји ђаКеп. 2)адедеп пеђтеп ђје ®е[апде »оп 
ђес (Гопап пкђес 8(апЈ8а фаг(ес, ји @ип[(еп ђеб 
а(ђапе[([феп ®(а»еп, ђеп (1е МПоз пеппеп. 2)је(е 
1е$(егеп фјебтеп, те(фе »оп пКпђес 1педеп[феп ипђ 
ђе(фа(ђ дедеп ЗЗеЈђег тКђес де|1пп(еп ®егђеп де[иш 
деп гоесђеп, »есђгеИеп (гф тоеШаирдес иђес ђ(е ЗЗсаск. 
®(е [(еКсп ђ(е (а(е(ш[фе Зипд(гаи ђас, ппе (1е 8(а- 
шза ђ(Ке(, ооп Ијиго ђ(е 31иЗКе[есипд [пттШфег 
®е[феп(е Ји [осђесп.

,,„3ф ђапп,"" си[( (ге »ос Зпдптт [ф(гфзепђ 
8(ап'18а јц, ,,„(ф Тапп шф( !а[[еп »оп ђ1е[ет сшјп 
деп [фбпеп ^етђе, ђаб [ф тИ е(депег ^апђ тИ 
®о(ђ ђисфплсН, (п ђет (ф тешеп @а((еп Ји Пеђ, 
(о[еп дсђаф(е; ђге( Зађге (апд ђађе (ф (Јад ипђ 
9?аф( ђасап деагђеИе!, ипђ (а[( ђа( еб тКђ теш 
81идепКф( де(о[(е(. ®оП(еп аиф (аи[епђ бапЈеп ђсс 
»еп (Јођ ђсођеп, ђи тпђ( Јатфеп, 8(ап18а, ипђ еЗ 
Ипеђегегппдеп; ођес п>ад(1 ђи’3 шф(, [о тепђе (ф 
ђеп Зиде( тејпеб ф[есђеб ипђ јаде паф ђет ЗЛсег 
ге5и(егђш; ђогђ ђ[(иКе (ф ет?Поеђ(аН, гфе тН [етеп 
2>оспеп тК ђаб ®е[хфђ аи[, ипђ тК ђет ®(и(е, ђаЗ 
»оп тешеп Збапдеп 1саи[еН, [фсејђе (ф етеп ©ие[, 
ђеп (1идв те(п §аИе паф ђет дгођеп ^епеђјд ђпп# 
деп пнгђ; ђапп теегђеп теше де(геиеп 2а(ешег ђес= 
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ђеЈеНеп, ппсђ ји гбсђеп."" 81(3 [о!сђеб ђ(е 2осђ(ег 
ЗЗепеМдв дегеђеЈ, гоејђ 81апјва [ссђ шсђ( теђг јц 
[а[[еп: т!( ђег ђге1(аф де[1осђ(епсп фе!([сђе ђаи( ег 
[ешеп (Неппег, ђађ ег ђађтга[е( д(ејсђ етет Злдег, 
ипђ ат ег ђе! Дјиго ап!апд(, (пђч 4>ег бесподогег 
(ђп пи( [етет 2биг[(р!е[ј тШеп аи[ ђ!е ®Нгп. 2)а 
(т!( ђег [сђбпе ЗЗојооВе (ођ( ат г$и[зе ђеб ЗЗегдеб 
теђег.

®(агг »ог@п([еђсп [еђеп ђјебуаб стапђег ете 
ЗеК (апд ап, епђПсђ ђедтп( (ђг 53(и( ?и ђеђеп, ипђ 
ре деђеп етапђег ®ађеп, тсђ( теђг 8геипђ[сђа[(&» 
дађеп, пет, ®сђгес(еподађеп ђег 2би(ђ ипђ ђеб Хо> 
ђеб. 2)еп дапЈеп Хад ђтђигсђ !атр[(еп [о ђје^аир*  
*ег ђсг ®(атте дедеп етапђег, ђјб ђа(ј јђг бсђјеђ« 
ђеђаг[ е([сђбр[( гоаг, ипђ ђ!е 9!ђепђпеђе( [гсђ т!( ђет 
23т(ђатр[е ђеЗ ®сђ(асђ([е(ђеЗ »егт![сђ(еп. 2)!е 5бе*  
тдеп, ђсе ђег 2тђ »ег[сђоп(, гоа(еп ђт ап’б $те 
(т 93(и(с. ®еђ(, п?Ге ђог( ет ®гет тиђ[ат ђађјп« 
[сђгеНе(, ипсегкппђаг (јГб ђег^еТСегпојсучсКо; 
т патеп(о[ет ©сђтегЈе [1еђ( ег §и ®о((: ,,„<5епђе 
т(г етеп 2бтђ »от ©еђјгде ђег ипђ јег[(геие ђ(е[еп 
ипдтсШсђеп 91еђе(, ђатК (сђ [сђаие, тег »оп ђсп 
ЗИетеп ат беђеп ђ((еђ."" Ппђ @о(( егђогЈе [ет ^(е, 
ђеп ипђ [апђ(е (ђт етеп 2б(пђ[(ођ, ђег ђ(е 2и[( 
ђигсђ[ед(е; ђа иђег[сђаи(е 1уо ђаб §е(ђ, теНђт т(( 
ф[егђеп ипђ ји[аттепдеђаиепеп (КеНсгп ђеђесШ ЗЗоп 
етет 2е(фепђаи[еп ЈПт апђегеп ђе«ед(е [иђ ђег 
®и>т, ипђ [исђ(е, ођ ег ђеп ®ођп пјсђ( стђсст.

®п 9?е[[е 1уо’0, Јоуап, ђег (ође5гбсђе(пђ ђа« 
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(ад, [ађ (ђп оогиђегЈЈеђеп; ег гафс [еше (еђ(еп 
$га[(е Ји[атшеп, егђеђЈ Цсђ, аи[ ђеш (5'Пбодеп де*  
(1иђ(, ипђ ги((: ,,„§бге, ©ђе(т 1уо, 2)и деђ(1 (о 
[(о(ј оогиђег ипђ [гад(( тсђ! 2)е1пеп 91е((еп, о& ђ(е 
Збипђеп гоо( (бђ(Исђ [гпђ, ђје ег (иг 2)(сђ етррпд. 
2баб тасђ( ®(сђ [о ђосђти(ђ(д? ©јпђ еб ђ(е @е> 
[сђепђе вег [сђбпеп 2а(е(пепп?"" — 1уо !еђг( ђех ђ(е= 
[еп 2бог(еп (гсђ ит ипв [гад(, ш Хђгапеп ЈегрИе^епђ 
ћеп бегподогег Јоуап, пИе [е(п ©ођп 8(аш8а шго 
деђоттеп^—■ ,,„@г !еђ(,"" егп>хеђег(е Јоуап, „,,ег 
[1ођ пасђХаМјак аи([ешет (сђпеПеп 9Јо([е, ип1> ђ(е 
2)осђ(ег ЗЗепеђгдв, ђ(е ег »ег[(о(јеп, !еђг( а(3 3ипд(гаи 
ђеип Ји (ђгет 33а(ег.""

9?асђ Оет иђегетЦпг.тепђеп Зеидш([е аПег^еб*  
теп (га( 8(ап18а, пасђђет ег [еспеп @едпег де(бђ(е(, 
Јит 3$(ат ибег, ит ђег (Насђе ђег а(ђапе[([сђеп ®(а# 
»еп јп еп(деђеп; ађег аисђ ђег Ве& »оп Ои1сј§по, 
ОћгеиУик, ЗЗеНег ипђ (Насђег Оеб [сђбпеп ЗЗојоо^ 
ђеп, тоагђ аиб $игсђ(, ег тбсђ(е ђигсђ ђЈеЗтсГе ђеб 
ЈНепеда(еп ит ђаб@гђ(ђе(1 [ешег 23а(ег Готтеп, 
[е!тапп. ®јеђеп Зађге (апд ђјепђеп ђејђе фаиђ(« 
(шде ђет ®и((ап, ђег ђапп јшп 2ођпе јеђет еш 
егђИсђеб фа[сђаИ( дађ. Оћгеп Ве^ егђ(е1( ђаЗ ооп 
ОикаЈрпе ђеГ 1рек, П)о (еше 31асђ(оттеп, ђ(е 
МаћтиЗ Ви»ог1с, [(е(б тасђНд деђИеђеп (шђ; 
8(ап18а гоагђ ји 8кас(аг ешде[еђ(, П'О [еше 21асђ^ 
(оттеп ђ(3 ЈитЗађге 1833 деђегг[сђ( ђађеп, јц тое(*  
сђег ЗеИ ђег геђеШ[сђе Ми8(арћа, (еђ(ег фа(сђа аи$ 
ђ(е[ег ип(ег ђеп (Катеп ВизсћаШ ђеГапШеп §ат(([& 
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т ђег Ц?(ог(е »егђаппЦ (»агђ. 2)јг[еп ЗЈатеп ен 
ђјеКеп ђ(е ЗЈасђГоттеп 81ап18а’3 јпт 21пђепЕеп ап 
ђаб 2)ог( ВивсћаН, тођјп (сс е[п((та1б јТођеп, ђа 
пе »оп ђеп бђгфеп ђеб ©еђегдеб, ђ(е (ге ип(егјосђеп 
(»оН(еп, ђес БеакороЈје де[сђ[адеп тоагеп. 9?осђ 
је§( [шђ ђје ЗЗетођпег 8ка<1аг’§ ипђ ђ:е бегподогег 
п(ф( пи( ешапђег »ег[бђп( ипђ (ттег посђ ђогђегп 
(се Ј?6р[е Јит 91пђеп(еп ђеб [сђбпеп Бјиго. Зп ђег 
фапђ1ипд^»еј(е Ко’б ипђ 8(ап18а’3 1ад ђсе Пг[асђе 
»оп аН ђет ПпђеИ, 1»е1сђеб [еп ђет Сегпао;ога ђе- 
1гој(еп. 2Ис ®е[сђ[сђ(е ђ[е[е§ Јјосђ1апђеб ђгеђђ (ссђ 
ђпгсђаиб ит ђеп а((еп опеп(аП|’сђеп @гипђ[ађ ђег 
@е[атпиђигд[фа((. 2)1е[ет пасђ ј[( јеђеб ®е[сђ1есђ( 
»оп91а(иг ип[(егђ[[сђ ипђ ипит[сђгапН ипђ (апп пиг 
ђигсђ ђ(е <ссђи(ђ ђеб Лепеда(еп, ђ!е »оп (ђгег егђ!и 
Псђеп 5Д?[Псђ( (ссђ 1обде(ад( ђађеп, ипСегдсђеп. ®о 
тагђ ђепп т Сегпа^ога, д(е(ф тје т 3(гае1, ђаб 
аибепвађИе ипђ ђевопесђ(е(е @е[сђ1есђ( ђигсђ 31ђ(аН 
»от @1аиђеп јег[ђа!(еп: Сегпа^ога гоаг ђаб 91(ђ[ 
ђег ђет §атШепде[еђ (геидеђПеђепеп фе1ђеп, 8ка- 
<1аг, ђа§ ®атапа ђје[еб ЗЗоКеб, пађт ђеп ®ођп 
ђеб иеиеп 2)а»[ђ аи[, ђег (одЈеиђ ђ[е 2Ва([еп дедеп 
[еш есдепеб @е[сђ(есђ( 1еђг(е. Зтаг (вегђеп, ђа, ђет 
опеп(а([(сђеп ®(аиђеп пасђ, ђ(е фе!ђеп ип(1егђ1кђе 
^а1ђдб((ег (хпђ, ђ(е Лпедег воп Сегпа&ога (седгејсђ 
ђеп (Непеда(еп бИђатепб (вјђег[(еђеп, аПејп ђ:е @е*  
[атт(ђигдег[сђа(( ђеб ?31и(еЗ 1а[(е( [сђтоег аи( фпеп, 
јђге деђпе[епе Пп(1егђНф?е[( ((( (иг (се пиг ет ип<= 
ип(егђгосђепеб 9Лаг(ђгег(ђит: (се ђађеп (идКсђ ђеп 
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§еђИп(( фгеђ *Р([еде»а[егф Сегиојех Јс 1со, ипђ 
ђје »егђапдпфиоПе $е(га( 81аш8а’б тгх етег 2а1еи 
пепп $и ђифеп. 9?аф ђеп Федпфеп ђез (тпКфеп 
©пеп1б ђаг( ет ®ои»ега(п п1ф! аиђегђаШ [етеђ 
53о1!еб ет 2Ве(ђ П)бђ1еп, ђепп ђађ фегг(фегде(ф1еф[ 
ти(ј »от гетреп ®еђ(ик (ет ипђ д1е!ф[ат ђ!е 
ОитЈефепЈ ђеб ЗЗоШИђитб ђагреПеп, дИфпие ђ(е 
Жпђег ђаЗ @ђепђ(1ђ фгеб ЗЗаЈегв (гпђ. ®1е 23ег> 
тађ!ипд тП етег §гетђеп 1(1 (опаф ет ЗВегђор 
дедеп ђје ®е[еђе ђег ра1пагфаП(феп @е(еП[фа(Г, ђа*  
ђее аиф ђ(е јеђјдеп ®иИапе, д!е(ф ђеп еђетаПдеп 
ЈЈбтдеп фегГитб, ђеп еђетаКдеп ги[(1(феп Сагеп 
ипђ ђеп 1еђ(еп [егђЦфеп Кга1јеи, ђеп 51ђпеп ђег 
Сегпојеу1с, пиг 5бф!ег фгеб Вапђеб (ге!еп.

Фее фе1г(фег([атт 1го’б ђеђ ®фтаг$еп иђег*  
1сђ1е тф1 1апде ђеп 51ђ(а11 81апта’б; (ет 1еђ1ег 
®рго((е, ®еогд, »егтађНе (!ф еђеп(аП^ т(1 етег 
ЗЗепеНапепп, ђ:е ђет фаирШпде ђе$ ®еђ(гдеб етеп 
ЖђепшПеп дедеп [ет гаиђеб 53а!ег(апђ ет(1б(фе. 
8П(о »егКејј ®еогд Сегпа^ога, ит (т ®епи((е ђег 
иррјдеп ^геиђеп ЗЗепеђјдђ ипде[1бг! $и (еђеп, ипђ 
Сегпа^ога, ђаб, »оп тпегет Зт(е[раИ Јепфеп, 
дедеп ђеп етђппдепђеп §етђ Гете апђеге ЗВеђге 
а!8 ђеп §1иф (етео 231[фо[б, ђе§ УЈаШка Сегтап, 
ђаНе, ђеид!е [(ф ип!ег ђет Зофе ОвтапШб. 2)(е 
51ђ(аПдепо[(еп 8ипј8а’б [еђгЈеп ЈигисГ т’3 ®еђ(где, 
егођегкп ђје §еРе ОћоП ипђ ђетафНд(еп рф ђег 
фапђебрКфе фгег фгфШфеп ЗЗгиђег, ђ!е аи( (о!фе 
ЗВефе ђФ Ји 21п(апд ђеб афЦеђШеп Зађгђипђеги
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Каја’3 1еБ1еп. 9?оф јеђ( деђепђеп Ме (Кегподогег 
»шг (§п(гиј1ипд ђес ЗеН, тоо 1ђг 2апћ ђесф(ог(е ешеп 
Нагас ЈађКе, ђег (еђјдИф јиг ЗЗе[(геКипд ђег ®фи*  
Негсефпипдеп ђеб <биНап ђејНтпИ шаг. 3116 {!е пп 
Зађге 1604 дедеп ђеп *Ра[фа  ооп 8кас1аг, АН Ве^ 
аи[[(апђеп, фп. [ф[идеп ипђ »епоипђе! ђе1тјад(еп, 
[сиф(е(е ђ(е[ег ®(ед п1ф(6 тоеКег, а16 ђајс ес (ђге 
[фтоапЕепђеп ЗЗегђсШшђе епидеппађеп је(([(е1[(е; ђе 
ес1апд(еп пбтПф ђаб 91еф(, 8027 ђесоа((пе(е ®(сеи 
(ег јиг ‘41егфе(ђ(дипд (ђгег ђгешпђпеипЈЈд 2)ог(ег ји 
ђаИеп ипђ иптК(е1ђаг ип(ег ђет <5иКап ји ((еђеп, 
ђег 1ђс $г1ед6ођесђаир( ипСегђет 9?атеп 8ра1н ипђ 
јђг ЖгфепођесђаирС ип(ег ђет 9?атеп У1асПка аш 
ег(апп(е. Зп ђ(е[ет ЗиГ* ап^е 3- 1606
ђег са(1агепГ([фе ЦЗа(ПЈ[ег, Мапапо ВоШгга, ђес 
ђеаи[(гад( гоаг, ђ:е ©гепЈе ЈП)1[феп ђег ЗЉГе: ипђ 
ђст »епе((аш[феп @еђ1е(е (е((Ји[еђеп.

Зпч-Нс
ЗП6 (п ђег 5»[де ђ(е ЗЗепеИаиег тН ђег $(ог(е 

т Јспед 'оепшКеИ тоигђеп, (шедеИеп (1е ђје беспо*  
догес дедеп (ђсеи детешјатеп бетђ аи{. УЈвапоп, 
ђег Г(еђеп(е У1асПка паф Сегтап, [фтесфеИе ђф, 
[е[пет бапђс етеп (геиеп ЗВипђебдепоЈГеп т ђег [(о(-■ 
Јеп ЗЈериђНЕ еггоогђеп ји ђађеп, ђ!е фгегфИб пип*  
теђг, ђисф ђ(е 3)1ое1[(опеп ђес бегподогес паф*  
ђгисШф ип(ег[(иђ(, Шге бгођегипдеп аи( ђет (игГН 
(феп §е(Напђе ђедапп. <5о [фЈидсп Зепе 1т Зађге
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1627 ђ(е јшп @п([ађ ђеб ђе(адег(еп Са8(е1пиого 
ђегђе^еНепђеп ®?и[е!таппег ипђ ЈТОапдеп ђје ®(ађ(, 
(!ф ђеп ЗЗепеНапегп $и егдсђеп. Зпђе[[еп детоађг(еп 
1>еп ^оф(апђегп аи[ фгеп ејдепеп ©еђјесе пиг поф 
ђ(е2ба(ђег ејпе [«.фегеЗи[(иф(; ђспп 8оКтап, Ц3а[фа 
»оп 8кае1аг, ђа((е [ђгс бпдрсфе ђигфђгофеп, фге 
5)ог[ег шеђегдеђгапп( ипР СеНпје Јег[(ог(, ипђ пзепп 
ег аиф, аи[ [етет (НисГјиде паф 8ка<1аг, итоек 
Роб^опса, »оп ђеп КктепНв ипђ КисЈз, ђје Ба*  
та(в ђ(е §е[(е 8рик (ппе ђа((еп, иђег[аКеп ипђ 
дбпЈПф де[ф(адеп тоагђ, [о ТОагђоф е(п дгојјегЗфеН 
[е(пеб ЈЗеегеб т Сегпа"ога ЈигисГдеђНеђеп ипБ ђе*  
ђаир(е(е ђф т ђеп ђогНдеп ®еђ(гдбра[[еп. ЗЗоп ђеп 
ВизаНЈз ип(ег[1иђ(, сгђођеп ђје[е ®е[а$ипдек поф 
тоје »ог Реп Нагас ђј§ ји ђет ђепГтоигђјдеп Зађое 
1703, Бег Несга ђег бегподогег. 2)ата(6 патНф 
ђегеђе(е ђег У1асИка ВапПо Ре(гоујс Хе^ик, а(б 
ег аиб Цпдагп, тоо ђег [егђ[[феЈДЗа(пагф Агзетиз III. 
фп $ит 9Ие(гороН(еп детоефЈ ђа((е, ђе(т!еђНе, [е(пе 
^апђб(еи(е, т етег Лаф( аКе 9Ј?и[е(таппег ђсб 
фоф(апђе0, ђје ђ(е 2аи[е »егтоејдегп гоигђеп, Ји 
егтоигдеп, ипђ ђ(е[ег ф(ап тоагђ оо(([(апђ(д аиЗде*  
[иђг(. 2)а6 23оИбИеђ, тоекђеб ђаб 21пђепГеп ђ[е[ег 
2фа( оегетојд(, »егђ(еп( ђеГапп( Ји тоегђеп, тоаге ев 
аиф пиг ит ђег ЗЗетоеддгипђе тоШеп, тое(фе ђаб« 
[е(ђе ђег»ог[иф(, ит ђ(е[е дгаиепђа[(е ЗЗедеђепђеИ 
Ји еп([фп(ђ(деп; еЗ [иђг( ђеп 2л(е( »8уе-О81оћо11« 
(„®апЈ ђе[геј(").

„2)еп Наја’0 ооп Хеп(а ђа(, дедеп дгојзе ®е=> 
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(феп!е, ђег Ц$а(сђа ћеб ђ[ц([деп 8ка<1аг »ег[(а((е(, ејц 
$Нсђ(еш јц ((феп. еб »оПепђе(, (п(( ђег ЦЗоре 
1уо »ог ђ!е »ег(атте((еп <5(аттеоаИе((еп ипђ [₽псђ(; 
„„Шфге Жссђе ј[( аи(депсђ(е(, ђосђ ђеоог (!е тсђ( 
дегое[ђ(, [[( (!е ет ипђеШд босђ; 1ађ( ипб ђагит 
»от Ц?а(сђа етеп $ге1ра(ј аибгоИЈеп, ђатИ ђег сеп 
подои[сђе ®[[сђо( ттте, (и ји гвејђеп."" 2)ег*Ра[сђа  
де(вађг( ђеп Зшрађ (иг Реп (сђгоагјеп Кат&јега ипђ 
ђје ?1ђде[апђ(еп Иепса’3 (гадеп јђп [1идб јшп \’Ја- 
сћка паф СеНпје. ВапПо РеПоејс, ђа ег ђаб 
(Всђшђеп 11е[(, [сђиНеК ђаб Зраир! ипђ [рпсђ(: 
„„ЗЗес ђје[еп ЗлКЈеп [[( аи( (ет 33ег[ргесђеп јц ђаиеп; 
ађег ит ип[егеб ђеШдеп ©тибепб (»Шеп, ссђ гвегђе 
деђеп, ипђ гоаг’б, ит шттег (вЈеђегЈиГеђгеп."" 6с 
!а(ј( (ејц, 6е[(е§ ф(егђ [а((с1п ипђ геНеС бавоп. 2)и 
(геи!о[еп ЗКи[е1таппег 1а[(еп јђп аисђ ђје Жгсђе 
гвесбеп, ђапп ађег егдгефп (ге сђп ипђ (иђгеи [ђп 
детебеП пасђ РосЈ^опса. бе[ ђ[е[ег 9?асђпсђ( ег» 
ђеђ( [гсђ дапЈ Хеп(а, фосђ« ипђ Втсђтпђ, ипђ еШ 
пасђ ђет »еггисђ(еп бкасЈаг, ђеп ©тег *Ра(сђа  ит 
©пађе ји (Јеђеп. @г (огђег( ђшти(епђ ®ит(еп 
2о(еде1ђ, ипђ ит ђ[е[е <5итте т @етеш[сђа(( пи( 
ђеп ®(аттеп »оп Хеп(а аЈфиђппдеп, тијИеп ђ!е 
бегподогег аИе ђеШдеп ®е(а[[е »оп СеНпЈе »ег> 
!аи(еп.

®ег УаШка 1»[гђ (шдедебеп; бег ђег ЗШеђег*  
Геђг (ђгег 1еисђ(епђеп ®оппе тпп( ђге §теиђе ђег 
ЗЗегдђесвођпег ?ете ©сђгапђеп. ОапИо ађег, ђег тпде 
[сђоп ђје ПгсђНсђеп Цеђегдп'([е ђег т Сегпа^ога 
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етде(адег(епЗтг!еп (огдепооП ђе(гаф(е( ипђ (т@е(((е 
Г>еп 21ђ(а11 (еспеб 93о1Ге6 »огаи$(ађ, ђепиђ(е ђје(еп?(и# 
депђНЛ ипђ ђегеђе(е ђје »ег(атте((еп ®(атте, ђа(Ј 
(<е е(пеп Хад (е(((еђеп, ап п>е(феп аПе ЖигГеп (т 
бвпђе егтогђе! тегђеп (оПеп. $и (о(фет 93ог(ф(ад 
(фнмедеп Ме тефеп ђег С!ауаг’б, ипђ ђје (ип( 
©еђгиђег МагНпохпс аИеЈп егђ(е(еп (1ф, ђје 5фа( $и 
»оПђипдеп. 2)ес 2Вефпаф(бађепђ пнгђ детоађК §иг 
ЗКогђпаф!, §иг -Кафе (иг ђје <5ф(аф(ор(ег ооп 
Козоуо.

2)ег ђеШде Шђепђ Готт! ђегђеј, ђ(е ЗЗгиђег 
МагНпоучс Јипђеп фге ђеШдеп ^егЈеп ап, ђе(еп (п» 
ђгипШд Ј’.1 ђеш пеидеђогепеп ®о((е, (еегеп јеђег е!пеп 
'Вефег ЗВеЈпеб Ји бфгеп 6ђп(((, ипђ фге дегоефкп 
Л'еи(еп (фпмпдепђ, ((игЈеп (1е ђгпаиб (п ђ!е (јп((еге 
9?аф(. ПеђегаИ, тоо ЗлгГеп теШеп, ег(ф!епеп ђје 
(ип(2Вигдег, ипђ тег дедеп ђ(е Хаи(е (1ф ((гаиђ(е, 
!«агђ ођпе ©гђагтеп детогђеГ, ђ(е ађег Јит ЛгеиЈе 
(фтоогеп, тоигђеп ђет У1аШка а(б ЗЗгиђег »огде< 
(1е(И. 2)аЗ ЗЗоК, Ји СеСпје »ег(атте((, ђедгијф 
(аифЈепђ ђеп ЗВефпафГбтогдеп; Јит ег((ек 9Ла(е 
(е(( ђет 2)аде »оп Кобоуо, (опп(е еб аибги(еп: 
Сегпа^ога ((( (ш!л*)

®о геагђ ђеп <5(аттеп ђег Ка1ип8ка-ЛТа1иа 
пнеђегит фге ЦпађђбпдјдГеП јп 2фе((; ђ:е ђепаф*  
ђаг(еп 2)(((пс(е ађег ђагг(еп поф (ђгег 6г(б(ипд аиЗ

ЂкОе 8!ек »1гк иосђ јеђ( т ђсг ^атШс М.ахппоу(е 
Зејивдеп.

13



194

ђег Ј\песђ1(сђа(1. бИ(о ђедапп (епег ђе1ђептђ(ђјдс 
Ј?атр(, ђег (1сђ ђј$ аи( ип(еге 5)аде (ог(де(роппеп 
ђа(, ешЛпед, (п гое(сђет ђаи((д ЈиШ^сђе ®е(апдепе, 
Јит §ођпе, дедеп ©сђгоејпе аи$дегоесђ[еИ тоигђеп. 
^ађгепђ ђе([еп егђјеНСегпа^ога аПтађПд ете (е(1ек 
®е[(а((ипд: ђаб (ађгепђе, ип[(асе <§>1г1еп1е6еп плсђ 
ђег ра(пагсђаП[сђеп Зеђепбтоејђе. ®(е Гегђсјсђеи фи 
га(еп, ђ(е ©е|(егге!ф јт (есђсеђпЈеп Зађгђипђепе тп 
|\> дГисШсђет @г(о(де дедеп ђ!е (НсриђШ ЗЗепеђјд 
деђгаисђ(е, гоигђеп епђПсђ, пасђђет ји (ђсеп9(атеп 
„1ШоГсп" ип[(егђНсђ детасђ(, ооп ђет 2)одеп Зо*  
ђапп ЗЗетђо дапјПсђ аи(депеђеп ипђ (исђ(еп пип 
ете ЗиРисђ1 *п ђет (Ф^агјеп фофГапђе, јп Мктс 
ипо Ји 1’јреп. бђеп (о ђаИе Огоћпјак (т Зађге 
1695 апђеге 1ШоГеп аи(депоттеп, гос!сђе ђје ЖигЕеп 
ЗИђапЈепб аи^деђореп ђапеп. ?Ше ђје|'е §1исђ(Нпде 
осђпеЈеп (Гсђ Ји(аттеп пасђ 2)ог(дете(пђеп ођег^ги« 
ђесјсђанеп ипђ паф фктеп ођег ®(аттеп, ип(ег 
ђет Фогђапђе етег ођегреп ЦМете, ђег оопХе^иж, 
еисег Ко1оп1е ђоп ®егђеп »от ЗЗегде (п ђес
®гједого!па, гое1сђе, ђа (се т 2Иа)'[е ејпдегоапђеп 
гоагеп, »оп 21п(апд ап ете дгође, пасђ ејдепеп ®е> 
(еђеп [еђепђе ^аппИе ђПђеп. 2)ег Ј?педЗ(иг[(, гоеИ 
Љег ђје(е ЦИете 1п ®ете1п[сђа(( тИ ђет 31[сђо(е 
ођег ХПасПка гедсегГе, ти(ј(е ђа(ђ ађЗ РраирГ ешеђ 
©(аттеб, гое(сђег аКе иђпдеп ђе( 'ЖеИеп иђеггоод, 
јц етег дегођТеи ©ђсгђеп(сђа[( иђег ђге дапје Неше 
?НериђШ де(апдеп, ииђ ђ(е(е, аи( Лођеп ђег деђ'(1ђ 
феп ©ђегђегг|сђа[( |1сђ теђс ипђ шеђг епсгоЈсГеЖбе 
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©егоак, ђе(е(Нд(е пф ш ђет дгођеп ®1атте ђег 
?ее«;им, 1П >ое[фет ђе (оПегђ(е. 2)оф таг Ме 11е*  
ђег(гадипд ђег(е!ђеп ап депи((е$бађ1ђеђ[пдипдеп де*  
{пир(1, (пђет еб ђет фаирк ђег ЛТе»иаЈ {гег ((апђ, 
т:( 33е[га(ђ ђег 31е(1ереп ђеб ®(аттеб, ођпе 9!исФ 
[јф( аи( @г((деђиг(, ђепјешдеп ип(ег (етеп паф|(еп 
ЗЗепиапМеп §ит 9?аф(о1дег јц п>ађ!еп, ђег [ђт а!е1 
ђег 2)иф([д[(е етр(ођ[еп тоагђ.

ИпНе $1еп0&е.
2пе 6ђпппаф( ђе§ Зађгеб 1703 ђа((е Се>- 

па°;ога (ш дегааф(, ђоф БКеђ ђаб (бгдеђајђ ђ(е(ег 
ипђеНГфтоапдегеп 97аф( ђет иђпдеп (бигора ипђе*  
(апп(. (§г[( $е(ег ђег @гође о((епђаг(е ђег 2ВеИ ђа<3 
2)а[ејп ђ1е(еб пеиеп ЗЗоИеФ 6г ђа((е, ђа ег (т 
Зађге1711 ђет ®и!(ап ђеп ^г1ед егНбг(е, ђ[е дапЈС 
опеп(а1[[фе бђгфепђеН дедеп ђ[е ЗЛгЈеп аиђдиггче*  
де!п де[иф(, ђоф пиг ђје бегподогег теагеп (ејпет 
9ги(е де(о!д(. (§јп ђ[((оп[фег @е(апд [фј[ђег( 1п 
(га[1(деп Зидеп ђеп ©пСђиђаГтиб, т!( гое!фет Сег- 
па"ога ђ[е(еп ^о110аи[ги( »егпађт. 2)аЗ ЈНеђ ђеђ( 
ап т(( ђет 33пе(е ђеб бјагеп, ђеп ђег тођ(от[([[фе 
@е(апђ(е, МИо ВаНохчс, оог[[еб( $и СеПпје јп 
пет дгођеп 8оћог аПег @1ађагеп ђеб ^оф(апђев. 
2)ег ги(([(фе ЛаЈ[ег, пафђет ег ђапп (еше иђег 
ђеп ©фтоеђепЈоиЈд ег[оф(епеп ®1еде, ђеп ЗФд ооп 
РиЧауа, ђеп 53егга(ђ ипђ Хођ Махерра’3 ђепф!е(, 
[ф!(еђ( (о[депђегта(јеп:

13*
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„,,5еђ( 9ГСП1 К« 2лп(е тјф ап пп( Гетег дап< 
^еп 9Лаф(, ђеп ®аг( XII. ји гафеп ип1> &еп бјеш 
(фегп ©игођепб Ји ®е[аПеп; а&ег (ф ђојТе аи[ ђеп 
аПтафНдеп @о(( ипћ »егкаие аи[ђаб [егђј[фе $Во({, 
ђе[опђегб аи[ ђ:е 1ар[егеп бкте ђег бегподогег, ђје 
депнр тк ђефеђеп теегђеп, ђ(е 6ђп[(епдегса!( §и Бе® 
[шеп, ђје Хетре! ђег 91еф(д(аиђ(деп инеђег аи[ји/ 
пф(еп ипђ ђсп -Иатеп вег ®!аоеп ји »егђепНфеп. 
Јгпедег ђеб [фтагЈеп фофЈапђеб! Зђг [ејђ д(е(феп 
@еђ(и(еб пи( беп 91и[[еп, д(е(феп @(аиђепб, д(си 
фег Зипде ипђ ђапп, [е(ђ Зђг шф( аисђ, д(ејф ђеп 
9Ји[[еп, ЗКаппег ођпе ЈјигфЈ? 5К[о ђгаиф(е( Зђг 
пГфђ етта! ђ!е[е!ђе ©ргафе $и геђеп, ит ап јђгег 
беНе Гатр[еп $и {бппеп. 2(и[ ђепп, Је!д(@иф, ппе 
Зђг [ејђ,» »оигђјд ђег фе(ђеп ђеб 8Н(ег(ђитв, ипђ 
ђетађг! (§иф а(б ђаб де[игф(е(е ОЗо(Г, те(феб п(е 
т!( бет Зтгђеп Зпеђеп [ф(о|ј.""

©ђ [о(фег 33о([фа[( ђеб [(а»[[феп бјагеп, ђеб 
дгојјеп фп[(Ифеп ЛГа([сгб, [фпнпдеп аПе ђ(е ®ађе( 
ипђ дш[еп паф фгеп 23иф[еп, ппђ пне аиб етет 
50?ипђе (бп( еб: „„2а(ј( ипб јјеђеп дедеп ђ!е ЗтгЈеп 
Неђег ђеиГ а(б тогдеп !'*"....  Зп ЗЗобтеп ипђ т 
ђег Егсе^оуЊа тегђеп ђ:е ХигГеп де[ф(адеп ипђ 
т фгеп $е[(ипдеп ђс(адег(. 23е((ђт Недеп ђге ти« 
[е(тапп![феп ®(ађ(е ипђ 2)бг[ег т ?1[фе, ипђ тф( 
ет б(иђ ([(, ипђ тф( етЗЗаф, ђег шф( оотЗЗ(и(е 
ђег 11пд(аиђ|деп дегб(ђе( гоаге. 81ђег ђ(е[е ^геиђе 
тађпе пиг ЈП>е> ПЈ?опђеп (апд, ипђ ђег Зпеђе, ђеп 
р(бђ(1ф ђег Саг Ре(ег тН ђег ф[ог(е $и [фНеђеп 
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де$гоипдеп ишг, Бгаф(е ђеп ©егбеп Т?(јјде(сђ(сЈ. 'Зле 
бегподогег п?оШеп [сђјег »егЈ1»е((е(п, ђеппоф абег 
[је(зеп (ге п(сђ( аб »ош б?атђ(е, ипђ ђата(б [сђоп 
зе(д(еп (се (ссђ, пле (!е јеђ( (гпђ: а(ђ 23е(п(ппђег ппб 
ХигГеп(геј[ег. ®о (апде ешег »оп гђпеп посђ ат 2е6еп 
(((, [1ге((еп (ге дедеп (еђгоеђеп 8е(пђ, [е(еп еб Згагђеп 
ођег Жпђеге. За ђсе бичђек ђег бегподогег ((I (е(п 
еШег Хгаит. 91иг ®оИ а((е(п »еппад јге ји 6е*  
та((!деп.

бше апбеге $р(ес?те »ег»о(([(апђ(д( ђ(е(е ©ГЈађ*  
[ипд ш пасђ(1еђепђег 2беј[е:

®(ат6и( [сђ1»е(д( (т ®(едееКаите( ибег 6(с®Јоб» 
(огоНег, 6а ег[сђе(п( игђ(6ђ((ф јп [ешеп ШЈаиегп еш 
(игН[сђег Лиедег »оп ђег 6(иНдеп §е((е Опо°;о81р. 
11п(ег Зфгапеп 6епсђ(е( ес ђет (а([ег((сђеп ЗХоап ђ(е 
©сђтасђ, ђге ђет [(оЦеп ©обпсеп 6(е [сђтаце Сег- 
па§ога апде(ђап: ђеп ЗЗгапђ ђег ®(ађ(е, ђге ф(ип*  
ђегипд ђег 2апђ[сђа[(, ђ(е 25еп»и[(ипд ибегаП. @г*  
дг(([еп »оп ђ(е[ег ©сђПђегипд, д(6( ђес ®и((ап [ец 
пет 6е(!еп @егађНег, 2(сђтеђ $а[сђа, (ип[ј(д(аи[епђ 
Жапп ипђ ђе(ђ( (ђп ђ(е бтрбгег Ји »егШдеп. ©игсђ 
ђеп (Вепгад ага $ги(ђ ђа( ђег 1игП[сђе Саг пи( 
дапЈ бигора бпеђеп; пиг ђ(е бегподогег [(еђеп посђ 
дедеп (ђп јт Зе(ђе; гиегђеп [хе а11е(п ђет дгојзеп 
ЈИессђе (гођеп? —

Шпде(апд( т(( [егаеп (ип^ЈЈд 2ди[епђ (п ђег @6епе 
»оп 1*ос(оо11са,  [сђгабг ђег ©егабНег ап У1аскка 
РагШо: „„©сђШе т(г ешеп тађгдеп Нагас ипђ а(3 
®е(|зе(п ђ(е Јипак’3: Ророу1б »оп Сеуо, Мегуа! 
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»оп Уе1еб1оуо ипђ Беп(5а[!еп МапДизЈс. !5ђи(1$)п 
еб шсђЈ, (о бгепие гсђ Баб дапЈе 9апђ теБег »оп ђег 
Могаса 6ј§ Јит ®а[Ј(ее (Бет аБпаН[сђеп ШЈееге), 
пеђте [еБепБјд 2)кђ де[апдеп ипБ тагЈеге 2)[ф јц 
2)оБе."" 21(б ђег У1аШка [о!феб ©фгегбеп Пе[Ч, 
»еиП ег БШегНф; Багаи[ Беги[[ ег Б[е <§аир(ег БеЗ 
гаиђеп §оф[апБеб паф СеНпје. 2Нб [ге пип 9Ше 
»ег[аттеИ, [адеп Бје ®пеп: ,„,9а(И ипб Беп Нагас 
дебеп."" 2)(е ЗГпђегеп: „,,9а(И ипб ПеБег ®!еше де*  
Беп!"" М1сипо\'јс абег ги[еп аиб : ,,„®е[ађг1еп! 
де&е! гоаб Зђг Гоо11е1; Гф, тејпеб 2феИб, тоегБе п(ф{ 
тете ЗЗгиБег а1б ®ефе(п аибПе[егп, еб [е[ Бепп, 
Бађ (ге те(пеп Ј?ођ[ тИпеђтеп."" бпБИф Бе[ф[(е(И 
Б(е 53ег[атт[ипд; еђег Б(б аи[ Беп 1еђ(еп ЗИапп (иг 
Беп ђеШдеп ®[аи6еп ипБ Б:е Сђеиеге ^еЈђеН §и [1ег« 
Беп, а!б (гсђ Беп Здгаппеп §и егдебеп, ипБ 2Ше [фтб« 
геп Гсе, п(е Беп 2)игГеп апВегеп 2лч6и( ји (■епђеп, а!§ 
Баб деиег гђгег 33иф[еп.

ип1егБе[[еп [1еђ1е Бег У1асНка јнг дпабепгер 
феп УПа Веб ЗЗегдеб Кита. — „„©еф ип[егег 
ЗЗегде!"" [ргасђ ег — „„(ђие тп (ипБ, ћие »(г Б(е 
ПпЈађ! ооп (уетБеп БетоаШаеп тбдеп!"" ИпБ Бје 
диСе УПа етБеШе јђт Бсе ЗЈЈШе!, Баб §еег Бег 
ипд(аи6(деп Ји »егтсђСеп. 5)ш бегподогег гоегБеп 
егтоађИ, ап Б:е ®гепЈе аи[ ЛипБ[сђа[1 311 Јсеђеп: 
Јаико ипБ Во§с1ап Јиганкоујс ипБ Бег дгође Ка- 
§1арсеУ1с Уико. 2):е БгеГ <ђе[Беп [1е:деп, Бге 53иф[е 
(т ЗДгте, [п Баб 2фа1 »оп СеНпје ђјпаб, Јодеп 
еПепБб Бигсђ јпш 3?ађ(еп ипБ егге(сђ[еп тИ®оппеп*  
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ипкгдапд КокоЈа. ©ог( таф(еп (!е §а((, (ђг 1Вго( 
;и »ег;еђгеп, [фтоаттеп бапп пп 2)ипк1 вег 9?афс 
ибегбк Могаса ипђ [фкјфеп [1ф еш ш 1>аб 2адег 
ђеб фа[фа. 2)к даи;е 9Јаф( гоапбегкп ј!е бигф 
ђа§ бадег, ођпе ап’3 @пђе ;и де(апдеп. 2)а (гад( 
Уико: „„$Вк»к( ђег бшгкп тбдеп то! ап 6к[ег 
®геп;е [кђеп?"" 2)оф ђк еб гоијјкп, тооШеп еб 
шф( [адеп, ипђ 6к еб ђакеп [адеп тбдеп, тиђкп 
еб п(ф(. тосђкп сђгег ко( ап ђип6ег((аи[еп6 
[еш, ешдсгефпеб Ме геНдЈб[еп 53аиегп[сђаагсп, 6к 
јп а((еп 9Јаф6аг1апђ[фа((еп 6(6 пасђ 33и(дапеп ђш 
аи[де6окп гоогђеп. 2)агаи[ [ргасђ Уико ;и [е(пеп 
бекеп ®е(ађг(сп: ,,„^еђге( ;игиФ ипб те(6е( ип[е*  
геп ?1п[иђгегп, таб Зђг [ађе(, ит ткђ абег [ек> 
ип6е!иттег(; (ф 61е16е ђкг ;и биегет 3)кп((е.""

„2Н[о кђгкп 6к Јигабкосчс пнебег пасђ Се- 
ппје ипб оепсђккп беп Кпезеп: ,,„2В(г [ађеп беп 
§еш1> еше [о(сђе ЗЛепде, ђађ, тоагеп ток аПе 2)ш (п 
ба(; оеппапђек, еб Јаит ђшдеге(ф( ђа((с, [иг фге 
®ирре; абег"" — [еђкп (к ђш;и, ит 6(е ^игфк 
[атеп ибег ђк ®гб(зе ђег ®с[ађг ;и (аи[феп — 
,,„6к[е6 .§еег ([( пиг еш ;и[аттепдега([кг ^аи[е 
ооп ©пагпндеп, беп6еп(ађтеп ипб МгирреШ."" — 
@гти1ђјд( бигсђ (о(фе ®о([сђа[(, ђбгкп аПе ^јМе« 
теп, 6к ;и Секпје вег[атте((, апбафНд 6(е 9Ј?е[[е, 
егђкКеп беп ®едеп јђгеб де(к6(еп У1ака, ипб т(1 
(ђЗефгоа^ег 6е[ргепд(, бгафеп [ге аи[ ш 6ш 31о((сп, 
ооп бгеј УојуоЈеп апде[иђг(. 2)к ег[(е $Ео((с [оШе 
бигф е(пе »сг(кШе 3(иф( ђк Здпкп ђегаШоскп, ђк 
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апвеге ђаип ђоп ђеп ЗЗегдеп аиЈ (к ђегп(еђег(1игЈен, 
^не ђп((е а&ег (п <®сђ(асђ(огђпипд (и (т Зфа(е ш 
тоагкп. 2)шЗ!аде 1апд ((апђеп ђ1е(е ШоИеп ап ђеп 
И(егп Х>ег У1аћјпа, а13 ађег Јит ђп((еп 9Ла(е № 
®оппе (1ф пе(д(е, ег(сђ(спеп ђ(е ©бтапПв ип(егђа(ђ 
Угаша. \’ико, ђег »егтепНе иеђег(аи(ег, (иђгЈе јђге 
ипиђег(еђђагеп ©сђагеп; р(ођПсђ ђеђ( ег ап Ји (шдсп: 
,,„Хар(еге ЗЉГеп, »Псд( ђ(ег ђег (Киђе, (ађ( биеге 
ОЈо((е (апд(( ђегУЈаћта пшђеп, (сђ(ад( биегс ЗГасђи 
де((е аи(, ђепп »оп ђ(сг ађ ђ(б СеНпје гоегђе( Зђг 
Гет Пагеб 2Ва((ег (тђеп."" 2)а§ ХигГепђеег тасђ( 
фа((, (1еП( (еше Збасђеп аиб ипђ (шГ( ш ®сђ(а(.

2)а т(( ешст 9)?а(с (1игЈ( еше ђјсђ(с 2бо(Ге 
(сђтагЈег АТпедег ооп ђеи ЗЗегдеп ђегађ аи( ђаб 
(сђ(а(((Ше бадег ипђ гедпе( 2ођ. 2)(е 23ед'ђ »ес(а((еп 
јђге геГсђеп Зе((е ипђ дега(ђеп (Кеђепђ ш (ешђИсђеп 
фпКегђаК. г§игсђ(&аг И>и(ђс( еб ип(ег ђеп §1исђ(ћ 
деп аи ђеп ®сђ(исђ(сп ђеб ЗЗегдеб Регјшк, ипђ 1»аб 
ђег 81ђдгипђ шсђ( »ег(сђНпд(, »еГЈеђН ђаз (сђеп< 
ђјде ^еиег ђег Еегподогег. 2)ш »оПе $аде пигђ 
ђаб ((оЦе ^еег ђег 9ЈЈасђ(ђађег (опђег 91а(( »ег(о1д( 
»оп детешеп фасђиГеп. 2Ве(сђ’ ђепПсђег ЗЈпђПсГ, 
пне ђје (сгђ1(сђеп ®ађе( (ипГеИеп, (»се (се ђје $ор(е 
ђег бетђе (ра(1е(еп, 1»(е Ме 8е((еп (е1ђ((, аи( Г(е 
(га(еп, т 6(исГе (ргапдеп! 81((о ђеђесНе (ссђ ћп 
ЗиК 1712 Сеп.а§ога тИ (Ииђт ипђ (иП(е (иђ пп( 
ипегтеђПЉег 33еи(е. 2)агит, тете (егђ((сђеп ЗЗгш 
ђег ипђ Зђг ?1Пе, ђепеп ет (шеб ^егј (т ЗЗијеп 
(сђ!ад(, (геие( @исђ, ђепп ђ(е апде((атт(е §шђеН. 
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пнгђ п(ф( ипЈегдеђеп, [о 1апде плг поф ип[ег (фтаг> 
јеб фоф!апђфеп ип(ег пеппеп."

2Ие ©једег папп(еп ђеп ©г(, гоо ђаб §еег 1>е0 
©егабПегб »егп(ф(е( 1»аг: Сагеу-Еаи (31а([ег^ 
?[ђђапд^. Зп §о!де ђје(ег 6ф(аф( тоигђеп ше1е 
$бг[ег, ја дап$е 2)фпс(е ђсп ХпгЕеп еп(п[[еп, ипб 
ђ(е ЗеГ1е 1Чтска, ђје (!е 6е1адег( ђаИеп, 6((е6 беп 
бегподогегп. 28и(ђеп(ђгапп( ибег ђ(е(еб 9Ј?Г(јде[фГсЕ, 
гп[(е(е ђег ге(пе Саг (ђег ®и!(ап) га(ф е(пеп пеиеп 
^еегебјид аиб, ипђ ЈТОеЈЗађге ђагаи[ гпсПеп 120,000 
®(ге((ег, де(иђг( »оп Ритап КЈирпП, дедеп Сег- 
падога ђегап. ?((( пи( 9Ј?асђ( »егејпепђ, 6о( Оитап 
ђеп <§оф[апђегп еЈпеп еђгепђопеп Зпеђеп, ипћ ђ1е[е, 
ђигф (еш 33ег[ргефеп 6е(6бг(, [апђ(еп ((ебепипђђтјлд 
јђгег апде(еђеп[(еп @|а»агеп (п [ејп 2адег. 2)оф 
Гаит апде(апд(, тигђеп ђ(е(е(6еп [е((депоттеп ипб 
а[б6а(ђ ђедапп ђег ®(пгт дедсп ђ(е ®егд!апђ[фа[(, 
ђ:е (о[сђегде((а(г ђигфђеп (геи1о[еп фа[фа гђгег 1пф« 
Нд((еп Жег(ђеЈђ(дег 6егаи6( таг.

„2)еп ©егаоПег ипђ ђ[е [пп(Ј[д(аи(епђ Зтгђеп, 
ђ(е (п ђеп (егђдфеп 28а1ђегп ипђ ®ф(иф(еп деђПе« 
ђеп, ји гафеп ([о 1аи(е( ђае*  ЗВоИбПеђ, п>е1феб ђ1е(е 
ЗЗедеђепђеП сгјађК) ипђ ђ(е ЗВипђеп, ђ(е ђаб фегј 
ђеб ®иИап де(го([еп, Ји ђеПеп, »ег[фоп(е КтргШ 
ш Сета§ога Ге(п ?Шег, тф( е(п еЈПЈЈдеб фаиб. 
6п(ђ[б^ »оп ®фје(ј6еђаг(, ти(ј(еп ђ(е Јипак’3 тоеи 
феп. 2Не јппдегп »ег[фапЈ(еп (1ф аи( ђеп фбђеп 
ђег^егде, ђге апђегеп (кђеп дедеп СаКаго аи[ 
ЗЗепеђгд^ ЗЗођеп, »егпаиепђ, ђа(ј ђег 2)оде, ђеп (и 



202

ђпгсђ Гапде Лпеде (!сђ »егр(Исђ(с(, Пе п(сђ( ђепЗ(иг< 
(еп иђегап(тоог(еп тегђе. @(((е ^о([пипд! ђег ЗВе« 
пеНапег 1(е(ј ђ(е ©бтапПЗ т [ет @еђ(е( еЈп(аПеп 
ипђ ‘оСе «§јфо|еп теђегђаиеп. Фосђ та? (готт(е 
ђет 2)одеп [е(пе пеие 8геипђ[сђа(( тН ђеп ЗтгГеп? 
3111’ [ете о[(1(сђеп ЦЗгошпЈеп гоигђеп (ђт еп(п([еп. 
2)(е(ј тоаг ЗЗепеђјдб 2ођп [иг ђеп ЗЗспаЈђ ап ђсп 
®егђеп."

2)се (еђ(сп 93ег[е ђеб сегподоп[сђеп @е[апдеб 
ђегиђгеп ете (гаипде фепође ђег ®е[сђ1сђ(е ЗЗепеђјдо, 
тс(сђе$ ђее ђ(е[сг ©екдепђеИ тпе гоегђеп (оП(е, №аЗ 
е(п ®(аа( рго(Шг(, тепп ег, ооп (аи(татп(сђет 
®реси(а((опбде([(е ђе(апдеп, [ете 93сгђипђе(еп рге(§< 
д(ђ(. 2>ег ХигЈе, ђес пиптеђг, (т ЗЗејсђе 9Ј?оп(епе< 
дго’0, [ссђ (геј ђетедеп (опп(е, ђигсђ$од итнгтоеђп 
аПе оепе(!ат[сђеп фгоотјеп ђег дпесђ([сђ*[1а»([сђеп  
фа(ђт[е(, »оп ЗЗобтеп ап Нб пасђ ђет 3((ђтив 
»оп6оп'п(ђ. Зи [ра( де(»ађг(е ђје^отдт ђеб ађпа*  
(1(сђеп ЗКеегеб, ђар :ђге 933ођ((ађг( ђигсђ (ђге ттде 
ЗЗегђтђипд пп'( ђеп [егђ([сђеп 3?и(1епђетођпегп ђе< 
ђтд( [е(; ђа [исђ(е (и »оп 9?еиет ђеп бегподогегп 
аи[;иђе((еп, те1фе иптег посђ (и ђеп ипЈидапдИсђеп 
ХђеКеп јђгеб @еђ(гдеб (1сђ ђеђаир(епђ, (ад(адКф, 
д(ејсђ 21ђ(егп, аи( ђ(е Зтгђеп т ђ(е ЗфсНег ђтађ< 
(Кејјеп. Зт Зађге 1716 де(апд еб (ђпеп [одаг, ђсе 
ђееђеп ®а[сђаб »оп Егсе&оуша ипђ ЗЗобтеп, ђ(е 
тк -§ееге5тасђ( (п ђаб фосђ(апђ ешре(еп, ђтаи§< 
ЈиСшђеп, ађег (те [сђапђе(еп Гђгеп €(ед, тђет (и 
ђеп ЗЛапеп ђег »опКшрпП »еггаГђегЦсђ итдеђгасђ*  
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1еп (1еђепипђђге1(ј1д фаирШпде ®е[апдепе ор[ег1еп. 
Зт Зађге 1718 Јодеп ђје бегподогег, 5500 Т?апп 
[1агђ ђеп ШепеНапсгп ји §Н[е, гое(сђе 1п АНуага 
ипђ Ви1с1^по е(пде[сђ(о[[еп тоасеп, ипђ 6е|геИеп Це 
ђигсђ (ђгеп ®1ед иђег ђеп ЗЗеЈП ооп 5116ап(еп. б'1п 
2)ап![адипдб[сђге(ђеп ђеб ®епа(б »оп ЗЗепеМд ап 
ђеп У1аН1ка ВапИо ђетађг! ђаб (ИпђепГеп Мејег 
@го(ј1ђа1 ђег [сђтоагЈеп Лпедег. 1727 ег[осђ!еп Не 
ешеп пеиеп, д(апЈспђеп ®јед иђег ЗдсђепдИ(\ђђеНг, 
ђег т(1 ЗЛиђе 1ђпеп еп1гапп, ђосђ пиг, ит еппде 
Зађге [ра(ег »оп апђегеп ®(а»еп, јп ђег ®<ђ(асђ1 
»оп Осакоу, ђеп 3!ођ $и етр[апдеп.

Зттег ађег теагеп поф п(сђ1 ђје ®ригеп »оп 
КЈиргШ’б дгаиепбоПег 93еп»и[1ипд »егпи[(ђ1. 3)?еђ« 
геге ©Гатте тоагеп [а[1 дапз ејпдедапдеп. 2)сг »оп 
Огптс тоаг, Ји[о(де ђсг ЦНебте, ђ(е иђег[сђпеђеп 
Ш: „ђје ЗЈасђе »оп Сеуо", ђјб аи[ 40 9Ј?апп де> 
[фтођдеп, а(б ип»егти(ђе( [е(п фаирШпд, 3?1со(аиб 
Тотаве, ђсђ (п Сего »оп Зти[епђеп »оп 5Љ!сп, 
ип!сг ђет 93е[еђ( ђеб Ве§ ЕиБоучс ипђ ђеб @ои» 
»егпеигб ђег 8е(1ипд К1оћик, е(пде[сђ(о([еп [ађ. 2)ег 
1ар[еге УојуосЈе ђјеН ђеп®1игт ђег ЗтгГеп [о (апде 
аиб, ђа(ј ђаб .§еег ђег бегподогег Зек ђаНе, ји 
[етег ®е(ге(ипд ђегђециеНеп.

Збађгепђ аи[ ђег ®ђепе ђег ј?атр[ тои1ђс(е, ипђ 
ђаб §еиег ђег ®е1»еђге Ме $!и[1 ег(иШе »оп ћег @гђе 
ђјб $ит §(тте( ап, [(апђ Тотаве тН ђеп ®е1пеп 
аи[ ђег 8с(б!ирре »оп Се\о ипђ 6а1 @011, ђигсђ 
ешеп 2бтђ[1о(ј ђје 2)атр[1»о((е $и Јег[1геиеп, ђатк 
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(ге (ађеп, »реЈфеЗ »оп ђе(ђеп бреегеп ®Једег ђПеђе. 
бпђПф, Ггеђе, ђа (Недеп фге сегподоп(феп ЗЗгиђег 
ђегаи(, ђје (о еђеп теђг а(б (аи[епђ 2дп!еп(бр(е ађ*  
де(ф(адеп ипђ еђеп (о »1е(е @е(апдепе т ЛеНеп 
(ог((иђг(еп. —

„© те(п ®оН!" — пе( Тотаве аиб — „3)ап( 
(е( 2)(г, ђађ пнг ип(еге ооп КшргИј детогђе(еп 
ЗЗаДег (о ђеггПф гафеп. 9Ј?бф(е[( 2)и ђепп, ђ(е (иг 
Сегпа§ога ((агђеп, ђ(е ђ(тт(([феп ^геиђеп епндеп 
Хпитрђеб дегоађгеп."

2)је ђоЗ ђађјп (о (фтоапГепђе баде ђег бегпа« 
догег (јпд ап (1ф (е(‘ег $и деђаКеп; ђсг (оптађгепђе 
Ј?атр( ЈПН(феп Сегпао-ога ипђ ђег ф[ог(е $од ђ(е 
ЗЗИсЕе Реб сгоЈИјхгГеи бигора’б аи( (ссђ; ђ!е ђе(ђеп' 
ти(ђ(деп фоф(апђег гоигђеп »оп фгеп фп[Н(феп 
ЗЈафђагп тП ®едепЗ!пип[феп иђегђаи[(, ипђ ђ(е 
ЈГОсНе фа([(е ђеб аф(Јеђп(еп Зађгђипђег(3 ђгаф(е 
јђпеп е(пе 9?е(ђе »оп ®1едеп. ђа((еп (1е
иосђ еше (еђ(е Цпд(ис!3репође ђигфјитафеп. 9(ф( 
Ц?а(фа’ф ђеп О?еЈ(г Мећтсс(-Ве§оу1с ап ђсг ®р(ђе, 
ђјеКеп Сегпао;ога, ооп 1739 ап, (сеђеп Зађге еш*  
де(ф(о((еп. 2)оф де(апд еб Реп бегподогегп, ђигф 
Гиђпе 81иб[а(1е дедеп ђсе ЈађКеЈфеп (игН(феп ЗЗег^ 
(фапЈпидеп, ђеп бејпђ ји (фгоафеп ипР Гђп ат 
бпће дапЈПсђ аи(^игејђеп.

Зп тПђет ®(едеб(аите( »сгђгапп(еп ре ђата(3 
1п ешет <5(а!(е ДеђЈЈд фгег @е(апдепеп; ађсг (ет 
8?о((бПеђ ђа( ђ(е @гаие(1ђа( »сгепнд(. Зп (фбпе*  
гет 31пђепГеп 1еђ( ђег 25. З^ооетђег 1756. @ш Еиђ« 
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пег, шпег, 1еђепб(п[фег <3е[апд те(ђе( ђсе (§г*  
ејдшјђе ђ(е(еб Задеб тк ешег ©епашдђек, пне тап 
(1е пиг 1гдеп'О »оп ејпет 9Л(Шагђепф(е еггоаПеп 
Гапп.

„2)ег ЗЗе.ЈП' »оп ЗЗовтеп (фгејђ! ап ћеп Гфтоаг*  
јсп Ко1о»ег УазбН Рс(гоу1с, дги(ј( хђп ипђ [ад( 
а![о: „„®фП)агјег ЗЛбпф, (фјсСе тјг ђеп Иагас 
беб фофШпђеб ипђ а!5 5лјђи( јП)б(( ђег (фбп((еп 
Шђфеп »оп ЈП)б([ ђ(3 (ип[јсђп Зађгеп, тепп шф(, 
[о (фтобге (ф, 2)е(п ^апђ јп »егђеегеп ипђ а(1е 
'ЦЈаппбђКђег, (ипд ипђ а((, (п ®((аоеге( $и (иђгсп."" 
Ј)ег У1а<Нка (ђе(!( ђ(е[еп 53пе( ђсп ®1аоагеп ђег 
®>(атте т!( ипђ егНаН, ђар, П)спп (1е (1ф (идеп, 
ег |(ф ооп јђпеп а!б @ђг(о[еп (об(аде. 2)!е @(а»а« 
геп дађеп $иг 21п(П)оП: „,,@ђег тооИеп то(г ЗШе ип« 
[еге Јебр(е ђегдеђеп, а!$ т(( ®фтаф ђеђеШ 1еђеп, 
[е(ђ[( гоепп ђ(е б?пеф([фа[( ип[ег 2еђеп ит ст Зађн 
ђипђеП (п[1еп гоигђе."" ®о ђигф ђеп ®е((а!1 ђег 
Оепидеп ђе[(аН(, егплеђеН ђег У1аФка ђет ЗЗеЈП 
вопЗЗобшеп: „„ЗВЈе !апп[Г2)и, (Непсда(, 44Ј(1аитеп> 
(се[[ег ооп Егсс^осчиа, ђеп Нагас »оп ђеп Жп< 
ђегп ђеб (ге(еи фоф(апђеб (огђегп? 2)ег 5лчђи(, ђеп 
пнг 2)(г [епђеп, (еј е(п ®(сјп »оп ип[егет ЗЗођеп, 
ипђ |1а(( ђег јП)б((Зипд(гаиеп [о!1[( 2)и ЈП)б((®фп)еФ 
пе[фп>апЈе ђађеп, теотК 2>и 2>е(пеп 2игђап јјегеп 
тбде[(, аи( ђађ 2)н Јппе П)егђе((, ђа[ј (п Сегпа- 
"ога ђ(е Зипд(гаиеп шф( (иг 2иНеп, поф (иг ЗЈе« 
педа(еп ђ(иђеп, ипђ ђађ, еђе мнг е(пе ргејбдеђеп, 
пж Кеђег дКеђеНађт, ђег Шидеп ипђ фбпђе ђегаиђ!,
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*1егђеп гсегђеп. 2В1П[( 2)и ипб апдге[[еп, [о (опии 
ђегап — 2)и пнг((, [о ђо([еп нлг, ипб 2)еЈпеп Ј?ор( 
1а([еп; ег пнгђ ш ип(егеп Хђа1егп гоПеп, ђге (фоп 
пиг (о »(е( 3)иг(еп(фађе[п иђег[ае( (спђ.""

„€>ђ (о!фег 81п(1»ог(, с»аг( ђег $а[фа 1»и(ђепК 
ђгапп( Ссе ®(е(пе $и ЗЗођеп, (ађге ђеп 33аг( (п (ете 
^>апђе, ипђ пе[ пп( 2)оппег[(1тте аПе [ејпе <баир(г 
1еи(е §и(аттеп. ®[е еП(еп ђегђеј пи( в1егЈ1д(аи[епђ 
ЗИапп, ипђ де[иђг( »оп ђеп Кјаја (6(еП»ег(ге(ег 
ђез 23еј!гв), гиЛеп Де »ог, пи( ?\еиег ипђ 231и( 
ђаб (фтоагје §оф1апђ ји иђег(ф1»еттеп. 2)1е (5еп 
подогег еггоаг(е(еп (се и: Веп фа([еп »оп ВгоО, ишег 
ђег 1»е[уеп §е((е Опо^ошо. 3)ог( ђедгијјЈеп ђејђс 
фееге (1ф тК @ег»еђг(еиег, ђаб ођпе Цп(ег(а(ј »јег« 
§еђп Хаде тоађг(е.

[ЦЈбђПф Падеп ип[еге [ипдеп фе!ђеп, ђађ Це 
:»еђег 5В1е( поф фи1»ег ђађеп, ипђ ђа (1е јп сђге 
©фапЈеп, ђје шф( теђг §еиег [рејеп, ЈигиФЈЈеђеп, 
(аПеп ђ!е (игП[феп ®фагеп [епдспђ ипђ ђгеппепђ т 
ђје 2)бг(ег ејп. 21ђег @о(( (апђ(е ипб ипеп»аг(е(е 
•Ј>и1(е: (гођ ђе§ ((гепдеп ЗЗегђоСео, ђеб »епе([ап([феп 
2)одеп, ђгаф(е (п ејпег 9Јаф( ет т11ђ(ђа(1дег §гет» 
ђег теђгеге 2аи[епђ фа(гопеп јпш Лаи(. @п(ЈиФеп 
егдп([ ђес ђ1е[ет 91пђПФ ђје ®бђпе Сета^ога’^: 
јге (1пдеп (бседебгфђтпеп. ЗИК апђгефепТетШЈогдеп 
ђећеиЈеп (:е [(ф ипђ [(ицеп иђег ђаб 2адег ђсгЗтг*  
(еп ђег, д1е(ф1»[е 2Вб1(е ип(ег е(пе 1»е((је фегђе. ©(е 
(ф1адеп ипђ »ег(о1деп јсе иђег ЗЗегд ипђ Хђа!ег ђШ 
(и ђје 91аф( ђјцеш. 3)ег КЈаја [еђ[( (1ођ »еп»ипђе(, 
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афетЈоб, јц [ешет ЗЗеЈк, фт ЗЈМђипд ји фип, 
пчеспе! ђег <ббђпс Сегпа<;ога’8 ег ђејт[иђге."

©ђдкјф ђсг (аЈешффсп ЗсФфе Јидефап, ђа((е 
ЗЗепеђјд [(е(б ђеђеи(епђеп бшфф аи[ ђаб [фгоагЈе 
фофФпђ деи&С, 6Ф 1т Зађге 1767 ЈНијИапђ Ме 
^егЈеп ђег бегподогег дстапп. бт [1а»[[фег бФеп*  
(еиегег пеђтИф — паф сшјдеп еш 6[(егге[ф[[фег 
®е[ег(еиг — бег ип(ег бет 5Иатсп ®(ерђап МаП 
(ђег ЖеФе) ђе! еФет §оф!апђег јиМанп, шт>ек 
Вибиа т 2)[еп[С де(ге(еп тоаг, ђа((е [еФеп ^еггп 
ешдегеђе(, ђа(ј ег тфс теђг ипђ псфС гоетдег, аФ 
Саг Ре1ег III. [с1. ЗЗаФ т[(еСе ©Серђап [сф ш Сег- 
па^ога еФ, гоо ег, ђес ђег ЗладђеК беб УЧасНка 
8аса, ђег, пафђет ег т фсСегбђигд [(ибпС, ЗЈаф*  
Јо1дсг беб ипег[фи(Сег11феп УаззПЈ дсгоогђеп п>аг, 
1ејф( сФе фагСе! детапп; ја, ат ®пое Иејјеп [сф 61е 
бегподогег »сг1е1(еп, фп јп гђгет ®(ааФођегђаир(е 
ји п?ађ[еп, [о сте аиф Г>ег [еФфђе фа(г!агф »оп 
1рек фт [еФе 2)1еп[(е апђ1е(еп Пе[ј ипђ 1ђт еш 
[фбпеб ф[егГ> јшп ®е[феп1 [апђСе. Згоаг јад(еп ђ!е 
2лМеп, аФ [се Ме(ј егфђгеп, ђеп [ЈЗгаФСеп [огС, бег 
пип ђеј ђет, беп ег аф фегг[фег апегФппС, ©фиђ 
[ифсе, аПет Мс Наја’0 ђјеПеп ђагит еђсп [о [е[( 
ап Сет ЗЗеСгидег, ипћ иђегаИ, [еП>[( аи[ »епеПапи 
[фет ®е61е(е, егђоб [1ф, фт јн ®ип[Сеп, ЗплефаП 
ииО МиНдег ®(геф 97атеп(11ф 1»аг Ме(ј бег §а11 Ф 
Гет ©сађсфеп ХФапо, ђе[[еп бФгоођпег сш, теђгеге 
саи[епђ ЈЈеапп ГсагГеб сБеФдсгппдбђеег ђеб 2)одеп 
Јшиф'ф1идеп, ипђ теђгеге фипђегс Гагсп ег1едСеп.
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ЗЗепеђЈд (оК пип ђе: ђет гиф[феп фо(е ђагаи( де: 
ђгипдеи ђађеп, ђађ ег ђ:е бегподогег и&ег ђеп ип« 
есђ(еп Саг еп((аи[сђе, ипђ пШШсђ п>агђ Ји ђ(е[ет 
Зпоесђе ђег §иг[( Во'°;огик1 паф Сегпа^ога ађде*  
де[апђ(, тоо ег, Јп ©едептагГ (аттШсђег ЈцСеНпје 
»ег[атте((еп @(аоагеп, егНаг(е, ђађ ђег есђ(е фе(ег 
»ег[(огђеп, ипђ (е!п ®га& (п 9?и^1апђ јп (гпђсп (н. 
®агаи( (»игђе ђег Неспе ©(ерђап аи( 33е(еђ( ђеб 
УЧасНка 8ауа вегђа[(с( ипђ ђет ®е(о(де Оо1<го- 
гикс иђегдеђеп; &а а&ег ђег п:Ш(сђе @е[апђ(е (егпеп,^' 
@е(апдепеп (п е(п, иђег ђет [еппдеп де(едепеб Згт*  
тег де[регг( ђа((е, ђепиђе 2еђ(егег [сђ(аи ђ(е[еп Цт« 
(Сапђ, ипђ ие[ ђеп бегподогсгп Ји: ,,„3ђг [еђе( 
пип, ђађ (е(ђ(( ђег §иг|1 ппсђ а(з (ешеп ©ђегђеггп 
апегђепп(> ђа ег шсђ( (»ад(, т(ф ип(ег јгсђ е(пЈи« 
диаШегеп."" 5)игсђ ђје[е ©сђ(иђ(о(дегипд пг (ђгет 
ЗВађпе &е[(агК, [(игЈсп ђ:е (Уегподогег ђегап, ит 
јђгеп (ђеиегеп ®е[апдепеп Ји ђе(ге(еп, ипђ Оо1^о- 
гикј ти(ј(е еШдег Јит $?апђ ђјпаиб, а(ђ ег ђегегпде*  
!оттеп таг.

11т ђ(е(е(ђе Зе:( гисНеп ђЈеЗлШеп — пче тап 
д(аи&(, 0ц[23е(пе& ђе,г 5Вепе((апег — пГб $е(ђ. Тгсј 
фееге, »он ђеп ђге: ЗЗеЈЈгеп ШђатепЗ, ЗЗоЗпђепд 
ипђ ЗИасеђопЈепб де(иђг(, (је(еп јц д(е(сђег 3«К »оп 
С1ићк(о, №кшса ипђ Рос(<;опса ђег (п Сегпа- 
»ога е(п. 2):е ©!геШга(<е тагеп де(ђеШ, ађег ђаг(( 
паШд ђег Ј?атр(. ЗЈасђ јПжтопаШсђеп, ипип(ег< 
ђгосђепеп ®е[есђ(еп (ађеп ђ(е (Јегподогег (ђге дап;е 
ЗКипШоп ег[сђор[(, ђепп ђађ (геи(о[е 23епеђ!д, ђа& 
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»оп иип ап јђгеи ип(егдаид (иг (еш §апђе1^(п(ете((е 
(бгђегНф ђЈеН, ђа((е (е!пе дап$е ®геп$е пи( егпег 
2пфђеп?е((е шпЈодеп ипђ Неђ гоеђег2еђепЗтН(е! поф 
®ф!е(Феђаг( т ђаб <§оф(апђ ет. ®о де‘апд еб 
ђепп ђепСбтапНб, теђгеге 2фа!ег јп »егђеегеп ипђ 
те!е 2>бг(ег пЈеђегЈнђгеппеп; ђоф Гопп(еп (Г< ођ(фоп 
ђе дгојје ®(геИ(га((е ђефаттеп ђа((еп, шф( ђгб Се- 
(јпје »огђппдеп ипђ тијИеп т(( ЗЗедтп ђеб 2бт(егб 
јђгеп ЕЕисђид ап(ге(еп. бшеЦНеЗте, ђ!е Во§оујпа 
(®ег!@о((еб) иђег(фпеђеп (Г(, (ф!!ђег( ђ!е(еп гиђпп 
ооПеп §е(ђЈид 1708.

„2)ег 2)оде »оп 93епеђ!д (фге(ђ( ђет Саг ђеб 
шефеп ®(атђи!б, дгиђ( јђп (геппђПф ипђ ђеђ( 
а1(о ап: ,„Дешег ®и!(ап, 2)и (»еф(, ђађ аи( (епен 
§е!(еп »оп Сегпа§ога ђеј ђет ђ!ођеп ЗЈатсп ђеЗ 
ги((1(феп <$а!(ег5 ђаб 33о1? аи((1атт(, го!е ^тђег 
(иг јђгеп ®а(ег. ?ар ипб »егеш( ђге(е (ИеђеПеп »ег*  
п!сђ(еп, аи( ђаб ђете ©ђиг теђг ноп !ђпеп иђпд 
(е(. ЗФ ђ!е(е теше 2)а!ша(еп аи( ипђ тете ђгоа(п 
(сђеп ^гетнШдеп ипђ ђе(еђе фге ©гепЈе, ипђ та>3 
2)ешет®ађе! еШђопиШ, пнгђ тетет ®фтег(е шф( 
еШпппеп!"" бНбђа!ђ (аттеИ ђег Озтап-Саг (ете 
?!(ђапе(еп, ЗЗобшаГеп ипђ 9Гите!!о(еп, ап ђ(е ђип> 
ђегЈЈшапЈсдШи^епђ ^ијјдапдег ипђ (ИеИег. ЗЗоп ф» 
геш Шеш де(иђг(, гиФеп (се дедеп ђаб (фгоагЈе ^кф*  
(сшђ ипђ ђгефеп »оп ђге! ®е((еп ?ид!ејф ђегет, $е< 
пеђјдб феег(фааг ађег !аиег( ап ђег ©сепЈе.

Фоп аПеп ®е((еп ит((еП(, ги(еп ђ(е бегиодогег 
@о((, ђеп §оф((сп, ап ипђ ђе(ф!!е|јеп т (есегИфеп

Л4
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ЗВешп, ђа|з (:е ђаб беђеп :пф( аф(еп, ђа(ј Г« гиђт; 
\>оП [иг ђеп ®(аиђеп ипђ ђхе (ђеиеге ЗгеЈђеП ((егђеп 
гооПеп; ђагаи( еПеп (хе, Јеђп(аи[епђ дедеп ђии» 
ђег((аи[епђ, т де(опђег(еп фаи[еп дедеп ђеп бешђ. 
2)[е Злиђеп Јодеп (епдепђ ипђ ђгеппепђ ђегап ипћ 
Огапдеп тоек гп’б ?апђ ђтет; ђа ађег ђагпе јђгег 
ђегбтђ; ђепп и(ф( оег((еђеп (ге, д(ејф ип[егеп $пе*  
дегп, (гф ђт(ег §е((еп ипО ЗЗаите Ји оег((е^еп. ЗЗеп 
деђепб (огђегп (1е ђ(е Цп[егеп ђегаиђ: „„Зђс ®?аи[е» 
[ее(еп »оп бегподогег, (Ше( ђегоог, ђат:( пнг @иф 
јп’б 31пде([ф( (фаиеп! 5Шо (1(еђ( Зђг ђт, пле (Иа(еп 
т’б ®е((прђе?"" 2)оф (ттегђт (иђгеп аи§ ђеп 
33иф[еп ђге ЗЗИђе ипђ (га[еп ипоегтеШ ђеп §етђ.

9?еип Збосђеп 'апд ((ш(е( [о ђег Зтгт, ђјб ђа(ј 
ооп (јЗитег ипђ ?3(е( ђје агтеп фаттеп еп(ђ1б(ј( 
јтђ. ®фоп ђгођ( ђаб ЗЗегђегђеп, ђа ег[фет( ђа$ 
сегподоп[фе @(ис(, ђаб @1исЕ ооп ©ђеп: ат 4. 
^оиетђег [(игЈ( ипегтејШфег (Иедеп ђегађ ипђ ђа!( 
ап ђт ЈитВДогдеп; ®епн((ег[тгт оегђеег( ђаб ^адег 
ђез !)одеп ђе( Вис(иа ипђ шђ( ђаб Зе(( ђеб $а[фа 
ооп 8кас1аг т ®(ис(е. ©ђ [о(фег ЗЗептггипд [ф(еи 
феп ђ(е §оф(апђег ђегђе: ипђ гаиђеп ђеб Зејпђеб 
ипђегоафсеп ®ф(е(;ђеђаг[. 22ођ( »ег[огд(, (го^еп (и 
јеђ(, ђеп ђш ЗЗејђгеп; ђоф ђје[е, га(ђ(о$, пне [и 
ђап 26ш(ег (т ®еђ(где аибђаиегп тбдеп, ЈЈеђеп ооп 
ђаппеп ипђ иђ?г[аеп ђ[е ф[ађе тј( гђгеп ?е(феп. ®о 
ђј[[( ђег п>ађгђа[((де ®о(( ђепеп, ђ(е ји фт ђе(ец; 
ђагит д(аиђе ап бђп[тв, (ђеиегегЗЗипђебђгиђег, »ег> 
(гаие ђет ®о((е, ђеп ђ(с бегподогег оегеђгеп, ђет
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©оИе, »оп ђет Це бгеиђе, 9Ли(ђ ипђ ®е(ипђђе(( 
етр(апдеп."

5)ег Нејпе ®(ерђап, (иг ђеп ђ(е §оф(3пђег ђ(е*  
(еп гиђтооКеп ®(ед ђаооп Ггидеи, (рјеИе »ађгепђ 
ђеб ЈТпедеб пиг ете ипГегдеогђпеГе 9?оПе, ипђ ђге*  
(еЗ (ет рафоеб ЗЗегђаПеп гоаг сз, таО (ђп ит ђ(е 
5ВоИбдипВ ђгафГе. Зпђе((еп ђаИе ег ђоф сттег 
»(ег Зађге (апд ете (о(фе ®егоа(( т Сегпа^ога 
аи$деиђ(, ђа(ј ег — тоаб (е(ђ(1 ђег \’1ас(јка тф( 
»оади — јпш фоф(апђег тедеп Кеђ((ађ(3 ег(ф$е(зеп 
Ке(ј, ипђ ђађ ег ђагаи( ете 93ог(е ипђ ете тН 
®ј(ђег аибде(сд(е $(((о(е теђгеге Збофел (апд аи( 
етет §е1(еп ап ђсг ®(гађе »оп СаПаго Цедеп 1а((еп 
{опп(е, ођпе ђар Зетаиђ дегоад! ђаПе, (хф ђагап 
ји »егдге((еп. 91афђет ©(ерђап т §о(де етег 
»егегр(о((оп егђ(тђе( таг, ?од ег (гф т ет ЈПо(4ег 
Јигисђ тоо ег, пле тап (адГ, »оп етет ®р(оп ђеб 
фа(фа »оп 8кас(аг егтогђе! гоагђ. 5)је (е(((ате®г# 
(фетипд ђ:е(еб ЗХђепђеиегегв ђа((е п>епхд(1епЗ ђаб Ји 
§о(де, ђа(ј(гф ђ(е^о((пипдеп ђегбегподогег ђеђеи(епђ 
(Хехдегђеп, ђепп ђигф ђге иеђегЈеидипд, ђа(з еш »ег« 
ђапп(ег $ај(ег т (ђгег 9И(((е де(еђ(, гоигђеп (се јттег 
теђг т ђет ®еђап1еп ђе(1агЕ1, ђа(ј (!е »игђсд (е(еи, 
етЗЈеЈф јц дгипђеп. 2)аб бпђе ђеб аф(Јеђп(еп Зађг« 
ђипђеПб Јејд(е (1е ђег дг1есђ1(фг(1а»1(феп ЗбеК а(б 
(јгођегег ођег »је(теђг а(б 23е(геЈег; ђепп, 2)ап( 
јђгег ^)и((е, Гоппђе ехп (Јђе(1 ђег Егсе»оујпа ипђ 
ђје погђ((ф((еп 1)(((пс(е ЗКђатепЗ (гф ђет Нагас 

14 * 
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еп1Ј1еђеп. ®је(е 9ееуоГиНоп (иђгГе ђо(Ш(фе 53еп»Ш» 
(ипдеп ипђ ђШНде ^апђдетепде ђегђе!.

®је еигора((феп ®го(јтаф!е тагеп епђКф 1ппе 
дегоогђеп, ђа(ј еб (сф ђег ЗИиђе (ођпс, (1ф ит ђаб 
(ЛтагЈе §оф1апђ јц Гиттегп. ®е(1ђет гоагеп (1е 
ђе(П((еп, ђаб(е1ђе дапЈ ип!ег фге ®ета!1 Ји ђеГот« 
теп. 5Ве(опђегб »ег(о!д!е ђ(е 6(1еп’сјф1(фс ипђ ги(« 
(Г(фе ЦЈоНН! ђ!е(еб 31е1; аПеШ ђег ђатаКде УШсКка 
ђег бегподогег, Ре1ег Ре1гоујс, ти(ј1е (гф ђ!е јсвп 
(феп ђејђеп ШфегКфеп $б(еп епфапђеие ®1(ег(иф1 
Ји 91иђеп јц тасђеп; ег 11е(ј (сф 1т Зађге 1777 ип!ег 
ђет ®фиђе ©е(1ге1ф’б Ји Каг1оујс 1п ©ђгпнеп Јит 
ЗКеГгороШеп гоефеп ипђ ђсдађ (!ф ђапп Јит Саг, 
ђег 1ђп Јит (бђгептКдКеђе ђег дгојјеп <5ђиође »оп 
ЗЈијПапђ егпапШе. ®о, Шђет ег ађтеф(еШђ ђа!ђ 
ђеп ејпеп, ђа(ђ ђеп апђегеп ђи1ђ1д!е, Је1фпе(е \1а- 
<Кка Ре1ег јепе дс(фШ1е фоШП »ог, 1»е1фег (еше 
9(аф(о1дег ђ!б аи( ђеп ђеиНдеп $ад 1геи деђПе« 
ђеп (тђ.

б!иф аи§ ђег ЗШагфсе, 1»е(фе ђје обтап1(феп 
фго»П1Јеп ЈепиПеГе, 1»и(ј1е РеСег ЗЗогфеН $и Јјеђеп, 
Гпђет ег еше бШЈађ!©фпс1е, ђГе (еПђет ип1ег ђет 
ЗЈатеп Вег<1а’б (сф тП Сета^ога »егђипђе1еп, »оп 
ђет ДЗа(фаШ »оп 8ка<1аг 1обп(ј, ђоф тијј1е ђГе(ег 
®етшп ђигф ђ1иНде <5фШф1еп егГаи(с тоегђеп, ђе< 
геп 1еђ1е, ‘ђГе »оп Кгивва, (иг (апде ЗеИ Сегпа- 
^ога »ог ђеп а1ђапе(1(феп (51п(аПеп (1фег(1еШе. 2Ие 
фаПипд ђе§ У1а<Пка ап ђГеГеш ©фШфПадс гоаг 
ђетипђегпбгоегф, ипђ (апдеЗеК гоапђип ђје (гот» 
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шеп ®ш(е »оп СеНпје ап( 6(е(еп $ад Ме ЗЗГбеГ*  
((е((е ап, 1»о е-3 ооп ђеп ЗИеМапИегп ђе((И, 6а(з 
(1е, воп ®Феоп 6е(1ед(, Гђг <§аир( тсђ! пнеРег е» 
ђобеп ипђ ђаб 33о(( Збгае( гнегЈЈд Зађге (апд, 6(6 
јшп $ође (ђгеЗ 23е(шегб, т бгчевеп Пеђеп. ®ег 
®(ђеоп ђеб (фгоагЈеп <§оф(апбе6 Ие(ј баб <§аир( 
(е(пе6 ©едпегб, Реб ЗЗејПб »оп ШбапЈеп, е(п&а((а*  
ппгеп ипђ ((еШе еб т (е(пет бтрСапдјЈттег $и 
81апјеУ1с аи(, »оп то еб (ра(ег паф СеКпје де« 
ђгаф( гоаго. 23(е ђаб <§аир(, те(феб ји 91от бет 
2етре1 Реб Зиркег а(6 ©гипМаде (неШе, гоасР Ше? 
(еб <§аир( Реб ВиваШ д(е(ф(ат Рег ®гипр((е(п Реб 
сегподоп(феп ®ар(1е(6. ЗИИ ђје(ет д(ап§епР>еп ®(еде 
6е( Кгивва ђе6( е(пе пеие Аега Рег бегподогег ап, 
ђепп пиптеђг даИеп (1е т Оеп 21идеп @исора’6 (иг 
(ге(, ипо (е(6(6 Оег ®и((ап егГапШе депл((егта(јеп (ђге 
ипа6ђапд(дГе(Г ап, (пбет ег (ђпеп (еК јепегЗеП Ге(пеп 
Нагас теђг а6(огђег(е.

5)(е 3:гапЈо(еп гоагеп паф Оеп ®(едеп, 0(е (хе 
ш @дрр(еп ибег Р(е ХигГеп ег1атр((еп, »оп (атт& 
Пфеп ®пефеп -- ®(а»еп т(( @п(ђи(1а6ти6 6едги(з( 
тоогбеп, а(6 абег 91аро(еоп (хф »ег(е((еп 1(е(ј, пШ 
ђет ®и((ап т ЗЗипб јц (ге(еп, (ф(ид 5Шеб ит, ипђ 
пип гоагђ еб Реп 9^и((еп 1еГф6, Сегпа^ога јитЗЈЈШ 
и(риШ( (ђгег геасКопагеп ИтЈпебе дедеп Ме (гап*  
Јб(г(фе феп(фа(( (п беп еђетаКдеп »епе1(аи((феп 
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фгоигпјеп $и тафеп. ®о епфрапп Гиђ аи| ђ(е(ет 
@еђје(е ет (апдппепдег $пед ЈП)((феп ипјегеп ЗЗе« 
[а(Јипдеп ипђ ђеп бегподогегп, 1»е(фе, о&(фоп (!е 
теђгегепфеНЗ ђеп ^игЈегеп Јодеп, ђоф п(е ођпе 1а> 
р(егег ®едет»еђг плфеп. ЗЗЗигђе аиф ђ(е(ег ЗТатр( 
дедеп ђје Цебегтаф! Рее 23е(егапеп аиб ђеп НаИепи 
(феп 5е(ђЈидеп тф( »оп (о д(апЈепђет@г(о(де де(гоп(, 
а(6 ђје §оф(апђег (1ф ђаооп »ег(ргефеп тоф(еп, 
(о (гид ег »еп(д|1епб РаЈи ђе(, фгеп 5Лиђт и&ег 
бигора Ји оегбгеИеп, ипђ (гођ аКет 9Ј?1(зде(фГсЕе епи 
плсГеИе ђоф ђег 2Шђег((апђ, &еп ((е (о (иддетођпЈеп 
Лпедегп еп(дедеп(еђ(еп, (п фпеп теђг ипР теђг Ра8 
5Ве»и(ј((еш фгег Лга(( ипђ фгег ђођеп ЗЗефттипд.

2)ата(б, (о 1аи(е( е(п атШфег 31гШе( Рег 
»СегИса«, и&ег(1е^еп ђ(е Згапјо(еп (т ^пеђеп »оп 
Сатро Когтјо ђет о((егге1’ф1(феп $а1(егге(фе ђеп 
53и(еп »оп СаИаго, ипешдеђепН, ђајј, а(3 СаПаго 
(1ф Јт Зађге 1410 (геШнШд Реп аЗепеНапегп ђш< 
дађ, (о(феб ип(ег ђег ЗЗеђшдипд де(фађ, ђајј, гоепп 
ђегешј! 23епеђ(д Шф( теђе |’т <б(апђе тоаге, ђ(е(е 
®(ађ( јп (фиђеп, (1е фге иг(ргипдИфе §гефеН пне# 
&ег егђаИеп ипђ п(ф( ап пдепђ еше апђеге 9Ј?аф( 
ађде(ге(еп тоегђеп (оШе. 2)агит !опп(еп еб ђ(е ЗГи*  
((епђетођпег (фтег »ег(фтегЈеп, ђа(ј (1е дедеп аКев 
9?еф(, ђет гот((феп 3?а((ег ЈидефеШ (»огђеп, ипђ 
1ђге фбирШпде ђе(ф(о((еп, 31ђдеогђп«(е ап ђеп У1а- 
Шка ђег бегподогег ји (епђеп ипђ фп ит Жаф 
ипђ §Н(е Ји ђН1еи.

ЗЗоп ђ(е(ет 21идепђ(Ше ап ђе(гаф(е(е еш дгојјег 
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ХђеП ђег [егђ([сђеп ЛНфепђешођпег ђеп УтсПка а!б 
јђгеп патгКсђеп ©сђиђђеггп, ип& [ет @ш|1цђ аи| 
(се пађт т ђет[е(ђеп ЗИајје ји, Ине На§и§а тЗЗеп 
(аП депе(ђ. 2)(е[ег Бегиђтге бге([(аа( [(апђ, оог 
ђет ®п(аПе ђег 8гапзо[еп, аи( ђег дап;еп §а(ђт[е( 
(п [о(сђег 3(сђтпд, ђађ ђсе ®(а»еп ђег 2л(г1е: ПФ т 
ејдепег $ег[оп ђађт ђедађеп, ит [етеп ©епсђтђб*  
(еп Гђге ©ШеШдЕеђђеп §иг <5п([сђеГђ>ипд »ог;и(гадеп. 
®ете 91п[(оЕга((е, ђ(е, дапј пасђ ђигдегПфеп Зц* 
[сђпШ, (еђсдПсђ пи( ђаг(атеп(ап[сђеп Жегђапђтпдеп 
ђе[сђа[(јд(, пиг аи( де[еђтађ(де ©гђпипд ђеђасђ( 
ипђ »оп аИеп ђет беђепв*  ипђ $(((еп»е[еп егдепеп 
21пта(јипдеп (егп п>аг, да(( [иг ђ(е »а(егтђ[(е »оп 
дап$ бигора. 3):е[ег Е(еГпе @(аа(, ђег т ђеђапђи 
дег 9?иђе (еђ(е, ђ:(ђе(е ђеп »оИ[(апђ1д[(еп @едеп[а$ 
дедеп ђге гед[ате, (педеп[сђе сегподоп[сђе ЗЈериђПЈ. 
$иг Зе(( ђеб (бтјидеб ђег §гапЈо[еп т Ва^иза »аг 
еб дегађе [ип[ипђЈП>ап;(д Зађге ђег, ђа(з ђог( 9Ше*  
тапђ Јит Зтђе »егиПђеШ (»огђеп. ®ађ тап [гсђ 
депб(ђјд(, ете Хођеб[(га[е ји »егђапдеп, [о 1ед(е ђ(е 
ЗсериђШ Злаиег ап ипђ Кеђ етеп ®сђаг[псђ(ег аие! 
ђег ЗтгЕе( Еоттеп, ђег [еђосђ [од(ејсђ, пасђђет ег 
[ете ШђеК »егпсђ(е( ипђ [ете 23е;ађтпд етђ[ап= 
деп, пнеђег [ог(де[сђт( гоигђе, ођпе ђа(ј еб јђт де*  
дбпп( П>аг, аисђ пиг ђеп иђпдеп ХђеН ђеб Зтдев т 
ђге[ег ®(ађ( ђеб ^гГеђепв ;и »епоеШп. 91иг аПе(п 
ђге Се(а’§ ђег бегподогег ипђ ђ(е ђагаиб [иг ђје 
1а(етг[сђеп ©егђеп еп([рппдепђе ЗЗегртТтпд ;иг 
(Вттасђе, [(бг(еп ђапп ипђ гоапп ђге (:е[е ®(Ше 
ђ(е[еб бапђеб.
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91’к Бет 2(и(1ге(еп ђег §гапЈо[еп бедапп ејпе 
пеие $еН (иг Бје (а(еш((феп ©егбеп: ђГе »егђстБјдеп 
@гипБ[ађе ђег аКеп БНерибНГеп плфеп ђеп аиб $а« 
пб ђесибегдеГоттепеп БетадодИфеп 91п{хф4еп; даг 
тапфе ф(ебте Над( ибег баЗ гои[(е ЗлеФеп Бег Ба« 
таИдеп [ег6((феп ЗасоБшег. 2)(е ооп СаПаго )оег« 
ђеп т ешет Б(е[ег @е[апде де[фЈ[Бег1, пие [и ап 
58опараг1е [фпебеп:

„© 2)и, Бег 2)и ипб ЗЗаГег ипб ЗВиНег Б(([, 
1отте еИепБб ђегБеј, [о 2)и п[ф( П)Ш[(, Ба(ј БЈе 
®фп)а6( ипб Беп 91и[[еп оБег ЗЗгШеп и6егПе[егп; 
пИг егп)аг(еп 2)(ф."

Зп6е[[еп (о((е(е еб тапфеп Латр[ ипб тапфе 
21п[(гепдипд, Беоог Бег (гапјбц[фе @т[1и[ј ЈпСаКаго 
јсф деИепБ тафеп Гоппбе; Бепп дЈеЈфјеШд [фпебеп 
апБеге Јипак’б ап беп Шђпша! бетаујп т бет 
пшјјеп СогГи:

„ЗЗЈег Зађгђипђегк (тђ пип оег(1о[[еп, [ек ‘о(е 
®егБеп Беј Кокоуо (ђгеп Саг оеНогеп; [еПБет 
П)ођп(еп ђје@ђе((1еп ип[егеб ®1аттеб т Рптогеа*),  
ип1ег Бет ®фкт Беб 2)одеп »оп ЗЗепеБјд, Бег ипб 
тПБе гед(ег(е, ?аит гоаг ет ®агег Кебгејфег дедеп 
[ете бБЈпђег. 2)агаи( ђа( тап ипб »ег(аи[1 ап Беп 
$а1[ег »оп 2В(еп, ипБ пип тбф(еп ђ(е Засобшег 
ипб пчеђег ап хђгсп ^геипБ 53опађаг(е »егђапБе(п. 
2)и абег, гиђтдеГгбпЈег бетаујп, еПе ђегбеГ јц ип» 

*) ©:е[ег 9(ате Бе;е(<Бпе( а((е ЛДГипШЛег, Пјо [егИ[ф 
де[ргофеп лчгг.
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(егеш ‘Зфиђс: 2)и пнг(1 ђег 23а!ег ип(егег ®сђпе 
(ет."

Зп ђет ЗЗоКбПеђе ђе((к еб гоеИег: ђађ ђег гир 
П(фе 21ђппга1, пафђет ег ђ1е(еп 23пе( де!е(еп, тИ 
(ејпег 31оПе аиб1аи(епђ, (гф ђеб 25и(епв ооп Са1- 
1аго ђетафНдЈе, гоаб (о ЈЈетПф тИ ђеп ђфоп(феп 
Лафпфкп иђегет(НтпН. 2)је(ет Ји(о!де (оШе пат> 
Пф СаПаго, јп ©етађђеН ђеб ЦЗеИгбђигдег 23е» 
1гаде§, ап ЗгапГгеЈф иђеНа((еп гоегђеп; ђ!е @јп? 
тоођпег ађег иђегдађеп, (т @т»ег(1апђт((е тН ©е*  
Цегејф, ђ!е ®Гађ1 ђеп ђе( СогЕи (геиЈепђеп 9Ји((еп, 
ђегеп фегг(фа(1 (ге, гп ®е!гаф1 ђег -гоеИеп @п!(еп 
пипд 9Гиђ(апђб »оп Саиаго, гоетдег (игфШеп, а!б 
ђге ђег Згапзо(еп, ђег феггеп ЗИаПепб. 2)а пип 
его((пе1еп ђге (бегподогег, »оп тобГооПЦфепХгирреп 
ип!ег(1иђ1, фгеп 5е1ђЈид ооп 1806. ®1е ђедаппеп 
ђагпП, ђа(ј (1е ђеп @епега1 Еаипмоп ипђ ђ1е (гап*  
Јо(г(фе 53е(ађипд ооп На^ива апдгфеп: ЈтапЈЈд*  
1аи(епђ 9Ј?апп (1аг( ђе1адег!еп (ге К.а°п8а ипђ ји* 
д(е(ф СаИаго, тое!фе (е(Иеге <5(ађ( (ге ђагит т 21п# 
(ргиф пађтеп, п>еП — пНс (ге оогдађеп — ђге(е!ђе 
ђјб 1443 Јит (егђ((феп ђНегфе деђоПе ипђ етеб ђег 
аИе(1еп 5Ве(1ђ(ђитег гђгеб У1аШка гоаг. фт((фШф 
Ка»иза ађег д1аиђ(еп (ге ђаб 9ГеФ( ђеб @(аг!егеп 
деПепђ тафеп ји Гоппеп. 2)(с ги((((фе §(оНе ђаНс 
јцг ип!ег(Н"фипд ђег §оф(апђег ђгеПаи(епђ Жапп 
аибде(ф((((, ипђ ђге ®е(адегипд гваг (п »оПет 
@апде, а!б @епега! МоПгог »оп Хага аиЗ тН 
1аи(епђ(ефбђипђег1 ЗЛапп — ђеп еЈИЈгдеп т 2)аП 
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та(1еп јцг ЗЗегуидипд [Геђепђеп [гапЈб(([сђеп $гиђ» 
реп — »ог Кацива ап1апд(е, гое(феб »оп ђгецеђп*  
1аи[епђ 23е(адегегп ешде[сђ1о([еп п>аг. 6г дп[[ ђје 
ип1егдеогђпе1еп ЦМетеп ђег (Јсгподогег тк ђет 53а« 
[опе(( ап ипђ »аг[ (ге аи[ ђГе 91и[[еп ЈигиЗ, ђсе 
ђађипђ д!е(сђ[аПб јит ЗВапЕеп дебгасђ! тоигђеп. 
Зђге ЗШШепе ипђ јђг ?адег 1т ®(1фе 1а([епђ, геђ 
(е(еп [хф № [ГисђНдеп фаи[еп аи[ ђје §1оКе ипђ [иђ< 
геп тк »оИеп ®еде!п ђаиоп. 2):е[ег [а[1 ипд(аиђ» 
Пфе ©јед ђе[е[(1д(е ђсе [гапЈб(1[сђе фегг[сђа[( ш ђеп 
Птдебипдеп ђеб 23и[епб »оп СаПаго. 21и[ ђ(ођеп 
ЗЈаибГпед ђе[сђгапГ(, [исђГеп ђхе §осђ!апђег ђигсђ 
ешЈеШе ©ГгеЦјиде 1ђге 9Шеђег1аде ји гасђеп ипђ (бђ? 
(е(еп аи[ е!пет ђег[е(ђеп »еп ©епега! Ве1§ог^иез, 
пеђ[Г ешет 31ђји(ап(еп МагтопГв, ЗЈатепб СаЈеХ, 
(»е!сђе 1еђепђ(д јп јђге-фапђе де[а!1еп п>агеп. бпђИсђ 
»ег(огеп (ге 1п ђет ®е[есђ(е ђе: СаЖеНтоуо, 1т 
Зађге 1807 [о »се! &ођ(е, ђађ (ге пјсђ! 1апдег ђаб 
г$е1ђ ђеђаирГеп (опп(еп, ипђ [сђ!о[[еп тП ђеп 8гап*  
Јо[еп, ђепеп ђигсђ ђеп 5л1(г(ег ЗЗегЈгад СаНаго јц» 
де[ргосђеп (»аг, етпеп 1апдег[еђп(еп §пеђеп, гпеГсђег 
ег(И 1813 плеђег де[ГбгГ п>агђ. Пт ђге[е Зек [ог» 
ђег(еп патИсђ ђ!е бетодогег »сђге ®1ађ( СаПаго« 
ЈигисГ, ипб ђа (Гс (ђпеп пЈсђг дсИпчШд иђегдеђеп 
т»агђ, гисНеп [ге аиЗ, ит (1е т(1@еп>аИ јц пеђтеп. 
бше Гапде ЦМебте, тоо»оп пнг пиг ђ(е ^аиђ(итг(([е 
плеђегдеђеп, [сђПђеП ђ!е[еп §е1ђЈид.

»У1аШка Ре(ег [еђгејђг пасђ N6^08 ап ђеп 
®иђегпа(ог Уик НаЈотс: „„ШГегГ аи[, ®иђегпа(ог 
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Уик! ЗЗегЈаттк 2)ете Хе&иај ипђ аПе ИекПс 
ипђ ј(еђе ап јђгег ®р(§е паф СаНаго, ђје 1ар(егеп 
5гапЈо(еп јц Бе1адегп: Бе[еђе ђје ЗВеде, ђ(е паф ђег 
§е(1е (иђгеп, аи( ђа|з ЗКетапђ ђтетђппде. Зпјгор 
(сђеп (иђге ссђ ђје Жетјдеп »оп Сеппје пасђ МаЈпа 
ипђ пеђте ђје ®1ађС Вибиа ет."" ?ПЗ Уик ђге[еп 
[аиђег де[сђпеђепеп23пе[де[е(еп, 1апЈ! ег »ог^геиђе, 
(аттеП ете (Чагђе (ВоНе, (ЧеЈдС 311 (Но(з ипђ еП1 де« 
деп СаНаго. ?1т 11(ег ђег СогаЈда (сђ!ад1 ег (ет 
ЗеИ аи(, 6е[еђ1 ђ(е фођеп ипђ (сђпесђе! Саиаго ађ 
»оп ђег §е[1е Тгогса. ?1ђег ђег ХЧасПка Ј1еђ1 тН 
ђеп ®етеп ђтађ зи Маша, тоо аПе фптогееп ((ег# 
ђЦсђе ■Ки(1епђегоођиег) (ђт еп1дедеп(Пеђеп ипђ (геп 
тоЈПсд 1ђг бапђ ђет (сђтоагзеп <ђосђ(апђе »егђтђеп.

9ИН пасђПет ^гиђгоЈђ егђеб! (1ф ђег У1асНка, 
ги(1 аПе (ете ЗЗгиђег »оп Сегпа^ега ипђ Рптогеа 
Зи(аттеп ипђ (ог(сђ1, пле ег ВиНиа тоде ђе(шеп, 
ођпе ђа$ 331иђ ђег ®егђеп ипђ ђег 1ар(егеп 8гапзо(еп 
Зи ор(егп. 2)а псђ!е! Ресег Бјигазкоујс (ссђ ет> 
рог, (и(И ђев УЧасИка фапђ ипђ геђе! ипкгЈђатд: 
,,„(§т 9ИП1е1 тођ! (еппе Јсђ, ВиПиа пШ гоепјд 231и! 
Зи еггтдеп. 6$ (а(И ђ(е ®1ађ1 тсђ! тшђег (егђј(сђе 
фапђигеп, а!$ (гапјо(1(сђе ЈТпедег: ђ’гит (а(ј ипб 
ап ђеп ^аирНЈпд ђег фапђигеп, ап КегвШјеуЈе 
Уико [сђшђеп, ђа(ј ег ©ЈгеН ап(апде тП ђеп (гет*  
ђсп ^педегп, ипђ »епп (!е пип (гсђ [1ш1еп, пађеп 
плг ђеп ипђетафЈеп ЗЈЗ&Пеп."" ©ег У1ас11ка ђе(о!д| 
ђеп (Еа1ђ ипђ| (фгеЈБ! ђет ^&ирШпд ђег фапђиген, 
»ег[рпсђ!, ђа^ 31и(з!апђ шсђ (ђт 1ођпеп [оПе.
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®ег Кег8111јеу1с вег[аште(1 (еше ЗЗгпђег ипв 
Пе[Ч ђеп етрЈапдепеп 23пе( »ог. ®(е (рапђигец 
егплеђегп: „„®сђ(тр(1(сђ гоаг’б, ђ(е бгапЈо(еп Ји »ег*  
гаЈђеп, ђеп ипб апвеПгаиЈеп фо(1еп јп Вег1а[[еп!"" 
®!е »еггоефп 5>еб ^аирШпдб ЦПап; ђег ађег &1е(б4 
(е(1 1т @п1[сђ1и([е ппђ (рпсђ!: „„‘ХШгоеП гои ЗШе 
©егђеп [спђ, ти[[еп »егеш! го(г ђапђе!п тИ ипјегет 
ђеШдеп У1аШка."" ®о иђеггеђеГе ђег фаир(тапп 
ђ!е тефеп (ешег Јђпедег; ђје абег ап 8гап(се1сђ ђаб 
1еп, (сђа((1 тап ђе! ®еИе. ©агаи( иђефШеп (се ђсе 
^гапјоСеп, »игдеп, ђје (ссђ Го1ђег(еђеп, (е((е!п раан 
гое![е ђ(е апђегеп ипђ ојјпеп тИ Злдебапђгисђ ђје 
Хђоге ђеб ГОеЈђеп ВиОиа. фосђ ;и ф(ег& ипђ 1е(сђ1 
тоје ђег дгаие ^аКе ЈЈеђ! ђег У1аШка е(п ипђ ђап*  
(е! ђет §(тте(.

ЗПв @иђегпа!ог Уик, ап ђег СогајЈа де1адег1, 
Вис!иа’б (ЈтИ »епитт!, геђеђ ег Ји ђеп ©ешеп: 
„„©сђапђе и&ег ипб, гоепп го!г посђ тифд (сђеп! 
31и(! тН ђет ^гиђгођђ ((игтеп го(г ТгоШа."" ЗЗоп 
ђеп 2бсШеп СаНаго’0 ђегађ дегоађНе ђег (гаијб(1(сђе 
фаирШпд ђаб 22одеп ђег (егђ![сђеп ©сђаагеп ипђ 
ги[(: „,,@ђге ђет §осђ(1еп! (о (еђеп гого ђосђ епђ*  
Исђ, ГОЈе ђје 3!едеп Сегпа»ога’ђ ђ(е §е(1е ђеб ^?а& 
(егЗ егНеШгп!"" 2)агаи( $и ђеп ®етеп дегоапђ!: 
„„3(1 (етег ипСег (§исђ ЗШеп, ђег 'Ггојса сРји((е ђгјп*  
деп тосђЈе?"" 2)а егђеђ! (1сђ фаиђСтапп Сатра- 
то1е: „„®ј& пиг, ©ђегђ, ииг ђгејђипђеН ЗКапп, (о еН’ 
јсђ ђ(п аи (ипђ »егђгеппе ђ1’е[еп23егдга(1еп ђје® сђгоап јс; 
ЈГОапЈсд ађег гоШ јсђ (еђепђ вог 2)(сђ (иђгеп.""



221

6ашрашо(е ђпсђ( аи[ ши [ејпеп ®1геИегп; ђосђ 
тђет ђег §1ђ(ег дедеп Тгојса аи([(е(д(, {фГејфеп ђје 
©егподогег (ђт (п ђеп 9?ис5еи ипђ шп[(е((еп (ђп, 
ђигсђ Зе([еп деђесђђ аи( аПеп ®е(1еп. 2>ег де(апдепс 
§е(ђ деђегђе( ђсђ д!с1ф е(пет ботоеп; ђапп т де» 
[сђ(о[[епеп ЗЈејђеп [(ипп( ег ђеп ЗЗегд ђ(пађ; ђоф ђа 
Уегпес ег егге(ф(, [(гесН ејпс Ј?иде( ђеп (игф(ђагеп 
?1ђ(ег шеђег; ејпе апђеге (г!ђ( ђеп Кпјаипи БјаНаг, 
ђеп 8гапЈо(еп(геипђ, ђ(е ђп((е (бђ(е( ђеп бађпеш 
(г&дег. ®о (аКеп ђипђеП (ар[еге ШГаппег; ђ(е ап> 
ђегеп Геђгеп, т(( 2Бипђеп ђеђесН, ЈигисГ, »ег(о(д( 
'ооп ђеп ЗЗегдгаНеп ђ(3 ип(ег ђ(е 2Ва((е. 21(6 ђ(е 
(ип[Ј(д ®(ге1(ег јц Тгосса [о(ф?б [еђеп, иђегдеђеп 
ре ђ(е §е((е, ипђ ђег ©једег јсг[(ог( (Ге. 2(ђег »(ег 
дгипе ЈГапопеп пађтеп (ге т(( (хф, ђ(е (фбпеп (гаш 
ЈоГмсђеп Лапопеп, ђ(е ђет ХЧасНка Згеиђеп[фи([е 
(ђа(еп, а(6 ег (ат Јит ©оиоегпеиг Уик, ипђ ЗЗеи 
ђес фееге (сф »еге(п(д(еп.«

®ег атШфе 33епф( иђее ђ(е бтпађте оои 
Вис(иа ипђ Тгосса »сг»о((((апђ(д1 ђ(е $(ебте ђигсђ 
сјшде пбђеге Шпдађеп. 6г |еђ( ђге бгођегипд Ви- 
с(иа’б, ђег тое(фег [1еђепипђ[ипГЈ1д бгапЈо{еп дсЈапдеп 
тигђеп, аи( ђеп е(([(еп ®>ер(етђег, ипђ аи( ђеп 
Јгоофеп ђеС[е(ђеп Ш?опа(б ђсе (§г((игтипд Тгојса’3, 
ђег ејп (игсђјђагес 21иб(а(1 ђег 53е[ађипд »оп Са(- 
(аго, тоођеј, аијјег ејпег 21пЈађ( &ођ(еп, [кђепипђ*  
ђгеђпд @е(апдепе ђеп (5егподогегп (п ђГе фапђе (се« 
(еп, иппШ(е(ђаг »огђсг д(пд; ђоф д(ђ( [епег ЗЗепсђ! 
ји, ђађ ђ(е, »оп ђеп бгапзо(еп Ш1(егпишг(е, §е((е 



222

Тго1са етебНтђе паф ђет ®$иппе ђег ^роф1апђег 
ш ђсе 1!и(( (1оц. Збаб СаПаго ап!апд(, (о ђсеК 
ђапп ђег ®епега[ СаиИес еше теђгтопаШфе 33е1а» 
дегипд аиб ипђ егдађ (ссђ ег(1 (т ©есетђег ђепбпдг 
1апђегп. ®1е(е иђегда&еп СаПаго, 1га(( етсб, тј( 
ђет УЧаЛка ађде(сђ1о((епеп 5Вег(гадб, ђеп бегпо> 
догегп, п>е(сђе 1>а6(е16е пип јк 1ђгегфаир((1ађ( таф« 
(еп; ђосђ дшд јђпеп ђ!е(е пмфНде бго&египд (сђоп 
(т (о1депђеп ^гиђјађге (1814) пчеђег »ег(огеп, пи 
ђет Ла((ег ’Л1егапђег ђје(е1ђе (е1ег11сђ ап ©е(1епе!сђ 
а6(га(. 81и( 93е(еђ1 ђеб ,Да1(егб »оп ’Ж1еп" ђгасђ 
®епега1јМ11и11поуЈс- <»оп Ка»и§а аи(, ит ђепУ1а- 
<Нка ооп 1>ет 33и(еп »оп СаПаго јц »еПгејђеп. 5)(е 
ЗЗоКбКеђег деђеп т[( ђитр(еп <5([[[(сђгоејдеп иђег 
6[е(е (гаипде ЗЗедсђепђеК ђштед, ђ!е 1а(ет[(сђеп, 
®егђсп Ва»и8а’б ђадедеп егдеђеп (гф ш 1апдеп 
(ро((е1пђеп 53е(сђге1ђипдеп »оп ђет Ипдетасђ ђеб 
ђеШдеп У1асПка’б ипђ ђег (Каитипд Саиаго’6; т» 
ђе((еп (оппеп (1е ђосђ пјсђ( итђт, ђ[е ®(аиђђа(Ид< 
Ге1( апЈиегЈеппеп, тН ђег ђ(е (сђгоагјеп Лпедсг ђ!е(еп 
Ц31ађ (о 1апде дедеп МПиИиоујб ипђ (ете ©е|1епеи 
сђег »епђеПпдкп, ђ(3 (!е (ђге 1еђ(е факопе »ег(сђо(< 
(еп. ХгаиНд (еђПе УкиНка фе(ег ђест т (еше ЗЗегде 
ипђ ђ(1ед( т 91иђе ђсе ЗЗипђеп (етеб ЦЈоИеЗ, ђ(б ип 
3.1820 ђег дгаи(ате Се1аки11п, 2>еЈ(г »оп ЗЗођпЈеп, 
тК феегеЗтасђ! ђсеМогаса ђегапђат, ит ђјебегпо*  
догег јц ип(егјосђеп. 2)је(е 1осГ(еп (ђп т јђге бпд*  
ра((е ипђ ђеппе(еп ђигсђ Гђгеп »о1[((апђ(деп ®1ед ђег 
Ф(опе, ђа(з, (»епп (1е аисђ »ог ђес еигорацсђеп
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$педб!ип[( ђа((еп пшфеп тиЦеп, Це ђеппоф, ђеп 
ипдегедеИеп ^огђеп ђеЗ Зб1ат дедепиђег, [ђге »бШде 
исђеНедепђек ђеђаир(е(еп. 2>(е ЗМеђеНаде ђеб ђоЗ*  
т[феп ЗЗедГгЗ, ђег ђа!ђ ђагаи[ »ог ®фат [(ф епН 
1е(ђ(е, ђгаф(е ђје 2Ли(е1таппег ђађ[п, &ад Це поп 
пип ап [(ф т!( ђет [фгоагјеп <§оф(апђе пиг поф т 
^1ап(е1ејеп етИејјеп, ђје »оп (ејпег ђ[[(оп[феп ЗЗе*  
ђеи(ипд [тђ.

21т 18 ©с(ођег 1830 [(агђ, (т »(египђафЦед*  
[(еп Зађге [етеб 'ДИегб ипђ паф етег [а[( ђа!ђђип*  
ђеПјађпдеп 9?ед[египд, ђег дсође \’1аШКа $е(ег, ђег 
биђпнд XIV7. ооп Сегпа»ога. ®[е(ег [фНф(е ©ед*  
пег 9?ађо1еопб ат ађпаН[феп ЗКееге ђа((е теђг а(б 
Идепђ етег [етег Жогдапдег ђа$и ђејдећадеп, [ет 
2апђ Г(аа(Иф $и огђпеп. ©ејпе Хар[ег(е1( ипђ [етс 
ипђеид[ате 22ШспђНа[( тоагеп тИШГНђе дераагђ, ђ!е 
јђт т ђођеп @гађе ејдеп (»аг. ©ете @ађе ђег 
Цеђепеђипд ипђ ђег 23егеђ[ат1еИ тоаг [о аи^егог*  
ђепШф, ђа§ ет 22ог( »оп (ђт депидђе, ит »опђеп 
бегподогегп ђ(е дгбјИеп ©р[ег јп егГапдеп; [е(пе 
9Каф( п>аг ипђе[фгапђ(, ипђ [е!ђ[( ђег @иђегпа(ог 
деђогф(е [ејпеп 23е[еђ1еп, ођдђеГф ђ(е[ег фтапЗбигђе 
д(е(ф [(апђ ипђ [ђт дедепиђег јетеп®ф ђа((е. ®ете 
ра(пагфаК[фе, ет[афе 2еђепбпш[е тоаг [о [Ггепд, 
ђађ ег пјфђ етта( пзађгепђ [етег (еђ(еп ^гапфеН 
т [етег ®ф[а[[(иђе, ођег теПпеђг т [етег агтШ 
фсп Зеђе, Зеиег ђа((е. ®ођа(ђ ђ(е[еб §аир( ђеб 
фетепооИеЗ ђ(е 'Лпдеп де[ф!о[[еп, еЈКеп ађе ЦИетеп 
ђегђеј, ит јђп Јит 1еђ(еп ЗДа1с ђ(е Зрапђе ји (ијТеп.
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Иеђег (ешет ®гађе Фагђ, (е(пет 1еђ(еп ЗбШеп де*  
та(ј, сш (ефбтопаШфег 2ба((еп(Ш(((апђ пп( аПеп 
шпегеп ипђ аиђегеп бШтђеп де(ођ(, ипђ ђађ Тпеде« 
п(фе §оф(апђ п>аг дап; аи(дс(6|’( ш ®еи(јегп ипђ 
®еђе(еп ипђ (1еђ(е $и ђет, ђег (еЈп дапЈеђ 2еђеп 
ђшђигф (1ф а(3 фпе((ег, пне а(0 ЗЗигдег, д(е(ф 
(ифНд ђеп>Је(еп. ЗПб шег Зађге ђагаи( ђ(е 53еп>ођ« 
иег поп СеШгје, ђе( ©е((пипд 6с§ ®агдеб »оп фе? 
(ег I., (етеп Јђбгрег ип»ег(еђг( (апђеп, ипђ (еше 
фиПе аи( ешет 51(1аг шеђегде(ед(, Ји п>е(фет (е(Н 
ђет ипЈађИде ЦШдег аиб аПеп (егђффеп бапђсп ђеп 
Јп((г6теп.

®(е(ф ђеп (оГдепђеп Јад паф фе(ег§ I. $ође 
ти{ј(е ђегјепјде (ејпег 9?е((еп, ђеп ег ((ф Јит 9?аф« 
(оГдег егђогеп, ођдГегф ђег(е(ђе ег(( аф(Јеђп Зађге 
ЈађИе, ђеп Лгит((ађ ђе§ 33ег(1огђепеп егдгефеп, Шагђ 
аи( ђје (Јеппе ђеб 1\о СегпојеуЈс де(иђг( ипђ »оп 
ђет дапЈеп ЗЗоГЕе ип(ег ђет 9?атеп фе(ег II. а(б 
г'1аШка ђедгиђГ. $е(ег п>аг поф п(ф( ешта( 2)(а*  
сопиб; т(( ®г(апђпф ђеб 1е§(еп ВиваШ, 22и((арђа« 
$а(фа (ђеб ®ођпеб ђеЗ 6егиф((д(еп Кага Маћтид), 
Гат ђађег ђсг 93((фо( ооп фпЈгеп ш ђге §оф(апђе, 
ит ђет пеиеп 9Гедеп(еп ђсе *бпе((егп>е!ђе  ;и еПђеПеп, 
ађег ег(( 1833 п>агђ ђег(е!ђе ји фе(сгбћигд Јит 
(фо( деП>е(ђ(. 53ЈЗ ђађш тоагђ Ц3е(ег ш (ешет егпШ 
Нф ђеђгођЈеп 23а(ег(апђе ЈигифдеђаИеп. фег®го^ 
оеЈЈг Мећтес! Кези! пат((ф д(аиђ(е, плфђет сг 
ђеп бтђбгег 9ЈЈи((арђа јп 8кас(аг де;п>ипдеп, (Гф ;и 
егдеђеп, аиф Сегпа^ога аи( ђ(е(е(ђе 2беј(е пне ЗШ 
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ђамеп, ђпгсђ бпедипд »оп 31°к(гасђ( ип(еггоег[еп 
311 [оппеп, ађег ег ђеђасђ(е тсђ(, ђа(з ш Сегпа^ога 
јеђег @шЈе1пе ђет ®е[атш(п>Шеп дсђог[ат [[(, ипђ 
ђа(ј аИе [еше ЗЗигдег ВеГ ђеш ег[(еп ©сђиђе ешеб 
аиЗгоагНдеп ^ешђеб фге (ппегеп ЗпнјИе »егде[[еп, ипђ 
(ђгеи ђеђгапд(еп ЗЗгиђегп јЦ?.<§Н(е еПеп. ЗЗегдеђепб 
оег[сђгоепђе(е ег[еш ®о!ђ, »егдеђепб »ег[ргасђ ег ђеш 
У1ад1ка ооп ©еИе ђеб ®и((ап5 еше иг!ипђПсђе 
(ЈгђПсђђекбегНагипд [ешег ббигђеп, пне [о(сђе ђет 
Зиг[(еп МПоз »оп ©егђјеп јп ХђеП тоигђе. 2)ег 
УЧаШка ђег ђегеПб [еше ®(еПипд [иг »огЈидПсђег 
ђјеП, а(б ђ(е ђег ађђапдјдеп, (пђиШрјфНдеп 2)опаи« 
[иг[1еп, еи(дедпе(е: „(о (апде [еше 9ЈсЧ(ђигдег јђп »ег*  
ГђеМдеп 1»оП(еп, ђеђиг(е ег Гегпеб 5иг(1епђ1р(отф 
ипђ (»епп [ге ђаЗ пгсђГ теђг г»оП(еп, гоигђе [ђт еш 
[о(сђеб »оПепђб иппиђ [еђп." ®п[е, 1»ађгђа(( ђосђ*  
ђег.цде 31п(г»ог( епђисПе ђ(е бегподогег. ®је §а*  
пи((е РеГгочис, аиб ше(сђег [ек ђет Зађге 1703 ђШ 
1832 ипип(егђгосђеп ђе1ђепти(ђјае фг(е((ег, 91ро[к( 
ђег §ге[ђе(( [о1»ођ( а(б ђег МеПдЈоп ђегоогдедапдсп 
тагеп, ђ!е[е пеие 5)?аНађаег(ат1Пе депођ »оп тш 
ап Оаб ипђеђшд(е ЗЗегЈгаиеп ђеб ЗЗоИеб. ®о ш [ек 
пет ЈтоапЈЈдПел беђепбјађге ппС ипит[сђгап!(ег ®е*  
таК ђе!(е(ђе(, ег(»аг(е(е феГег II. ђаб §еег ђеб @гођ> 
»еЈ(егб, гоеПђеб пасђ еигора([сђег 2бе([е ешдеиђ( ипб 
ђигсђ [еше Јађ(ге(сђеп ©једе иђег ђге а(ђапе(г[сђеп 
бтрогег ГпедбдетоођШ тоаг. ИпдеасђГе! [ешег Иеђег« 
тасђ( ђед(е ђосђ ђег@гођ»еЈ(ег бе(огдт(з, ипђ (апђ(е 
ђађег ег[( [ешеп аиб 7000 јипдеп $аНН(б (геде1тси

15
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|пде Злирреп) ђе((еђепђеп Жог(гађ, ип(ег ?1п(иђгш1д 
ђеб *Ва(сђа ’б »оп 8кас(аг, Хапвк ИаШ, »огаиб, 
иш ваб ^еггајп ;и ип(ег(исђсп. 2)(е(е ®сђааг пшђи 
Гђге ЗЗегоедипдеп (о де[сђјсН јп »е:ђегдеи, вађ (и 
ипепвагШ ап ђег [ешђИсђеп ®геп;е ее[сђ(еп ипђ, 
ђеоог посђ 93ег(ђеЈГндипд^Жа{згеде1п де(го((еп :»а*  
геп, ђеб ®пдра[(еб »оп МагИшс (ссђ ђешасђ(1д(е. ХШ 
(еб сш 21рп1 1832 оогде[аКепе ЈћНедбегеЈдшђ, »е(сђе$ 
пн( ђег ЗПеђеНаде ђеб Га:(егИсђеп АПгат *)  епђ1д(е, 
ег;ађИ ете фјебте ш (о(депђег 2Ве([е:

*) ®1п аи( сигсра:{фе ?(г( 6еИ>сфе(ев ипђ депМез (пНк 
(фев ХгиррепГогрЗ.

„Зп ђет (сђбпеп ®геп;ђог(е МаНппс ђа( ђађ 
јипде форетвејђ, ђаб 91ђ1егНпђ ђебфореп НаЈоујс, 
ешеп Хгаит деђађ(; (:е ђа( :т ®сђ(а(е ете ђ:сђ1е 
ЗВоИе ђегиђег »оп ђет ђЈиНдеп 8кас(аг г(еђеп (еђеп; 
ђ:е ЗбоИе ;од иђег РосЈоопса ипђ 8рије ипђ еп(< 
(иђ иђег МагНпјс еш Ггасђепђеб ипдегоШег, ђе((еп 
1еисђ(епђе ЗЗИђе ђег ЦЈорш, (атт( (ђгеи асђ( ®сђпи« 
геп, ђ:е ЗЈидеп »ег(епд(еп. Шђег »оп ђсг ЗЗегдПгсђе 
ђегађ егђођ (ссђ еш ђе[Ндег <2(игтпипђ, ђагаи( е:п 
јтоеПег »оп Јирша ђег, ђапп ет ђиНег »опХ1а6па, 
ипђ а!1е ђш, »сгеш:д(, (пеђеп ђ:е ЗВоИе ;игиН ђ& 
ђ:п ;иг бђепе »оп 8рије. 'ХНе[еп Злаит егјбђИ (:е 
:ђгеп: ®аНеи, ђег ђеи(е( :ђп аи( етеп пађеп Цеђеп 
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[аО ђег МовНшв, егђе&Г [Гф ипб гп[(е( [еше д1апЈепђе 
33иф[е.

Шф [[( ђ(е 9Јаф(шф( »огпбег, а(3 о(е ЗлШеп 
пп( $а!е(п (пђегфапђ епфиппеп аи(ђаб аппеФбф 
(еш. 2)(е[ађе §1иф( ђег ШЗеФег $и ђепеп, Гатр[(На- 
<1оу1с, ђег форе, ап ђег ®рфе [ешег ©етешђе, (нб 
ђа(ј ат (бпђе Л'е((еп[иде(п фп Јет[[еп Ји ЗЗођеп 
[(гепеп. „„^јегђег"", ги[( ђег ®а((е ђег (гаитпфпдеп 
форш. „„28о [ерб Зђг, теше 9?е[[еп 81е\ о ипђ 
Сауго? Хббпф бш (ф оегтипђе!, ђа 1ф ипјео 
©бђаф оепђе(&јде( дедеп ђЈеЗИогђбгеппег, ђоф [(егће 
(ф дегпе, [:е ђабепб феиег ђејађп. 9?иг (§(пб поф, 
теше агтеп Же((еп: [фа[[( тешеи ^ејфпат [ог(, 
ђатк ђег Злппе шф( теш ађде[фш((епеб фаир( епн 
гоефе, ипђ &гшд( Реп Јииак’5 Липђе воп Рег §ешбе 
6ш(а1(, аи( ђар шфј (Ге аиф ђаб ЗЗегђегбеп (ге([е."" 
(8(еуо ипђ СЈак>гје1 епеп пп( ђгефјд ФјпНеп ђег&е(, 
п&ег[аПеп ђ(е јег|'(геи(еп ХпФсп, [фпефеп ђшјлд 
б?бр(е а&, ипђ јадеп ђ(е апђегсп јшпФ јшп $а[фа 
Хаппк ПаН1.

Зпђе[[еп огђпе( Мапнк НаП1 3000 (ЈаГНГФ јш 
®ф(аф( ипђ [<пгт( пп( Ј?апопеп(еиег аи( ђ(е Ки1а’§ 
»опМагпгпс еш. 2)оф[фоп ([( ђег Ши(ги( ег[фоПеп, 
[фоп ((еђ( јпг ^п[е ђегеп ђег фаирппапп »оп Вег- 
тса, НаЈоуап-РиЈјеу, т(( [етеп <Е(ге((егп, (пд(еп 
феп Ме Вегфјапеп ооп Р(рег1 ипђ Ве1орауИс, ђ(е 
дгефеп, фгег 800, ђ(е 3000 2а((п(3 ипђ ђаб дапЈе 

15*
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(игН(сђе ^реег. Л'ат1к НаП1 тоагђ »от Ц$(егђе де« 
гоог(еп ипђ »ег(о!д( ђШ ап ђЈе 2)ђоге »оп брије. 
фипђеП ипђ »1египђ(есђјјдХигГеп ђПеђеп (ођ(§иг ®(еПе 
ипо ђгејђипђегЈ тоагеп »еггоипђек Усип тад ег деђеп, 
ђег фа|'фа №апнк НаШ, ђет гстеп Саг т ®(ат» 
ђи1 ?и ђојггеп, ђег јђт (етеп (фопеп ЛЧиат апоег« 
(гап(, ит ЛаШег т ботоеп Ји »егтоапђеШ. Зђг (ег» 
ђцсђеп §аИеп, то(е (ге((Нсђ »сг((еђ( Зђг еб, тП $Нп(еп» 
(сђиђеп ђеп фа(сђа’б 1>е(5 ЈГ'аГ[егб ђеп 2Вед ји тоеџеп, 
'ОатИ Це (гсђ п(сђ( Јт 2ИсНсђ(е ђеб 2ба1ђеб »егПегсп. 
ЗВе1сђ гејсђе ЈјагасегпђТО Зђг јђпеп детоађгЈ, ђ(б ђађ, 
ђеб ђаирдеп 53е(исђеб тиђе, Зђг гђпеп ђаб Лраир: 
ађ(сђпе(ђе(, ппђ (о @о(( тоШ, тојгђ еб ((е(б (о (ејп, (о 
1апде еб посђ §Пп(еп ипђ ђеђегЈ(е ЗИаппег т ђет 
(гегеп (сђтоагЈеп §осђ!апђе дјђ(."

®ег ®гођ»еЈЈег (сђШ(е (гсђ еђеп ап, ђје 9Пеђег1аде 
ђе$ ЈУЈиат ји гасђеп, ипђ т ејдепег Цкг(оп дедеп 
ђје Сето«огег [обЈидеђеп, а(б ђег ®иНап (ђп Ји» 
гисГпеј, ит гђп пасђ ®ђпеп дедеп ђеп ®ођп ђеб ЗЗП 
сеђИидб »оп @дђр(еп Ји (сђШеп. ®ођа!ђ аи( ђ(е(е 
ЗВе1(с ђег §иеђе ђегде((еП( тоаг, (исђ(е ђег УЧадЈка 
ђје јђт јп 5ђеИ детоогђепе 93оИбдип(( Јиг 93е(е((Н 
дипд (етег Ф?асђ( јч ђепиђеп. ®г тоад(е еб, ђеп 
@ои»егпеиг Каг1отс т 81пНаде((апђ јп »ег(еђеп, 
ип(ег ђет ^огдеђеп, ђађ ђе:(е!ђе ђеп ©е((егге(сђегп 
ђШђјде ипђ, (т @(п»ег((апђп1ђе тН сђпеп, пасђ ђег 
Сђегђегг(сђа(( ((геђе. 2)ег (есђјсдјађпде ©гегЗ тоигђе 
аШ §осђ»егга(ђег, тН (етег дапЈеп баппИе, ђеб бап» 
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ђеб »епше(еп, аПе (еше ®икг (»игђеп ешдејодеп, ипђ 
ђаб фаие*  (ешег 93а1ег Ји Кје§и§ ш ејпеп ЗЈ^феп^ 
ђаи(еп »егшапђеК. 6г п>апђ(е ПФ пасђ СаПаго, шо 
©е((егге(сђ нпбаи8де(еђ(, ипђ (е!ђ(( паф Оеш Хоое 
ђеб фаирЈеб ђег КаЈошс (иг ђеп Пп(егђа1( ђег де== 
асђ(е(еп башШе ®огде де(гадеп ђа(.

$>(е ®(е((е ђеб гоеККсђеп ©ђегђаир(е$ ђКеђ иш 
ђе(еђ(; ођпе (апде 23огђега(ђипд гоаг шап Јиг 21шЗ*  
(иђсипд ђје(ег плсђНдеп ЗИајкеде! де(сђпКеп, ђ(е 
(геШсђ ђигсђ ђје бгшогђипд ђеб 2шсђНд((еп ипђ 
58еКеђ(еј(еп ђег Кабошс ег(е1сђ(ег( гоагђ. ЗЗЗаге 
ђ(е(ег јипдеге ЗЗгиђег ђеб @иђегпа(огб аш 2еђеп 
деђПеђеп, (о шигђе ђег У1аШка шођ! шсђ( (о 1е(сђ*  
(е$ ®р(е( деђађ( ђађеп.

ЗЈасђђет *₽е(ег  II. аи( ђ(е(е 9Ве((е (еш ЗЗогђађеп 
д(иШ(сђ аибде(пђг( ђа((е, ге(((е ег пасђ ЗВЈеп; ђа ег 
јеђосђ шсђ( ђте дегопп(сђ(е ?(и(пате (апђ, (о ђе(Ктт(е 
Гђп (не5, (гсђ пасђ ЗЈи^апђ ји ђедеђеп, ит (ссђ »оп 
ђег ђеШдеп ®»пође Јит 23((сђо( гоејђеп ји 1а((еп.

2)(е(е 31ђте(епђе(( ђеб ХПаШка ђепиђ(е ђје ди*  
ђегпа(оп(сђе ДЗагЈђеђ ит(ссђ »от ЗЈеиеп јц де((аКеп, 
ипђ псђ(е(е ђебђаШ (ђге ЗЗНсГе аи( ђ(е §атШе Уи- 
коНс Ји Сеуо, »оп ђепеп ђје На<1оШс јђг 21т( 
ђигсђ @гђ(сђа(( ођег ^аи( егтоогђеп ђа((еп. 2)а§ 
(еђ(е §аир( ђег УикоКс, ји Роп^опса деђогеп, 
ађег Ји Са((аго апде(е((еп, гоаг ип(ег ђет »опдеп 
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У’1аШка паф (Ни(ј1апђ дедапдеп, иш ђ!е ђекасђШсђе 
6гђ[сђа[( [е(пеб 9беп»апђ(еп, Беб (п [егђ1[сђеп
Иеђегп а(б фе!ђ деГесеНеп @епега!б 1уо-Рое1^ог- 
сагнп јц ђеђеп. @с (иђПе аиф дТисШсђ »ог Беп . 
ти(п[феп ®епф(8ђо[еп ђје ®афе ђигф; ђедпид(е 
(сф ађег, ап[(а(( БаЗ 6ар((а1 пШЈиђппдеп, тк Беп 
ђ!ођеп 3(пГеп, ипђ ЕеђНе пасђ Сегпа^ога јпгпсГ, 
1оо ег Цсђ (иг ешеп, пШ ђег $егђе[(египд ђег ®е[еђ« 
деђипд ђеб бапђеб, ђеаи[(еад(еп ги((т(феп 21ђде[апђ*  
(еп аибдађ. 2)ег ®епа( тоаг »егђ!епђе( депид, (ђп 
Јиш фгађђеШеп, [е(пеп 91е([еп ипђ 9Јс1[еде[ађг1еп 
Уикссеујс ађег јпш ОЈкергајГђеШеп Ји еп»ађ!еп, 
ипђ Јидкчф гоагђ ђ(е[ег пШ сјпег <бфте[кг ђеб 
У1аШка »ег!ођ(. ®а јеђосђ ђег јипде Шсапп ђа!ђ 
ђагаи( (гф ’(п епсе [сђопе ЗШЕо»((епп »егПеђк, 
(се ђекафек ипђ пасђ СаПаго (иђгк, тоагеп ђје 
Сегпо^огег ђагиђег [о еп(ги[к(, ђађ ђе ђеп тек 
псГђндеп 93ег1ођ(еп (фтаф»оН аиб ђет ^апђе јад(еп. 
бЈђес аисђ аи( ђеп ©ђејт егђгесНе ђег тШкпоеПе ђе!т*  
деГеђгЈе У1а<Ика ђк Ипдпађе, (»е!фе ђег 9се([е [гф 
ЈидеЈодеп ђа((е, ипђ [о тиђ(еп (т Зађге 1814 ђеке 
94и([еп(геипђе ђаб 1!апђ гаитеп, ипђ ђађјп Јигиск 
кђгеп, тоо [се 1ђге ®сђађе ЈигисЕде1а((еп ђаКеп.

Зеђ( ег[( ђедапп фе(егб II. есдепШфе ЕНедГегипд; 
ђепп ђк ђађјп ђа(к ес шфђ детадђ а!б (Ке[огта(ог 
аи(Ји(ге(еп. Ит [етеп ®»Ш[а((опбр[апеп е(пе дип*  
Шде 31и(пађте јц (гфегп, (гид ег (је ап(апдв пиг 
а!б »оп ђет »ег[(огђепеп У1аскка ђепиђгепђ »ог, 
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шћет ђ!е(ег (иг ђеп ®сђиђдеј[( ђеб ЗЗакНапђеб 
даК, ђе([еп ђеШдеп 2б1Пеп тап депп([епђа[( пасђ*  
(оттеп ти[[е, епђПсђ ађег егдп(( ег (иђп ђаб 9(иђег, 
1епНе еб ш [е1иет ејдеиеп ЗЈатеп ипђ и&1е еше ^еш 
[сђа((, пне (хе Ееш У1аШка »ог 1ђт §и егјпе&еп, де< 
»адс ђсШе.

11т »оп ђег [о га(сђ епг.пдепепЗШдетаК фе(егб 
II. ешеп 33едп([ $и деђеп, депид( еб аПеш (сђоп ђхе 
51г( ипђ 2Ве1(е апјиђеи(еп, пНе ег 1т Зађге 1835 
ешет пеиеп ЗшгђеШпеде оогђеид(е. (§ше 91о((е Шђ*  
пег Јипак’3 аиб ђег Сеписа-9Шђ1а ђа((е патНсђ 
пасђШсђег 2беЈ[е ђте $е(Шпд брије иђег[аПеп, ешеп 
ХђеН ђег 53е[ађипд шеђегдеђаиеп, ипб еше ЈЈапопе 
пШ (ог(депоттеп. @ш(де 9Јс'опа(е ђагаи[ ђаПеп 
91о((еп »оп ђет ®(атте ђег Кисј ип(ег ђет ЗЗог*  
гоапђе, ђје Зшгђеп [пг ђађ ЗЗег&геппеп (ђгег ЖаШ*  
егпђ(еп Ји ЈисђНдеп, ђсђ ђег бе((е ђоп ИаШјакђетасђ*  
Нд(, јђге бађпеп 1т Зсатеп ђеб ег[(еп 53е[сђегб ђег^ 
[еШеп, 1уо Сегпојсусс, ђа(е1ђ[( аи(дер[1ап5(, ипђ 
аПе ЗШВаКеп де(го([еп, ђеп (Ј31ађ $и 6еђаир(еп. (§1пе 
(аиде фсебте, гое1сђе ђје СегНса »оп 1838 тШђеШ, 
ђгеј[1 ш Ка[(1дег ®ргасђе ђ!е[е Гиђпе Хђас.

5Пе 5В1с1)Нд!еИХа1)1јак’б, [еше х>ог(ге[[Шђе баде 
ат ®ее »оп 8ка<1аг, [сђјепеп ђ(е фосђ1апђег ђпп« 
депђ јп таћпеп, ђ(е ®(ађ( шсђ( пКеђег аиб ђеп 
фапђеп јп деђеп. 9Шеш фе(ег II. иПђеШе апђегб: 
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ег ђеђгођ(е (еше 8апђЗ(еи(е шк ђет ЗЗаппе, гоепп (ге 
аи( ђетЗЗејхђејђгегШгођегппдеп ђе((апђеп, ииђИаћ- 
1јак гоагђ дегаитк ^јегаи( [ф1о(з ђег УЧаШка тИ 
ђет фа(фа »оп Ро<(§опса ешеп епндеп §пеђеп; 
ђоф (п ђет(е1ђеп Зађге его((пе1еп поф ђ(е ЗжЈеп 
јепег ®(ађ( »от ЗЈеиеп ђеп ЈГпед вигф ешеп (Иаиђ*  
јид дедеп ђ(е ЗЗетођпег ђег Вег<1а’ђ, ђепеп (1е(ип(*  
Јеђп §(г(еп (ођ(е(еп, ипђ теђгеге (аи(епђ ®фа(е еп(*  
(иђг(еп, ипђ (од(е(ф еп((рапп (1ф ешЈђатр( ЈгоНфеп 
ђеп ®ер(ипђепеп ипђ ђеп ЦШшђегегп. 2)ег У1а(Нка 
(ф1еп ђ(е(е (Нерге(аНеп ипђеаф(е( $и (а((еп, тап 
ђе(гаф(е(е (1е а(б ђ(о(је §апп1(еп(е(феп, п>е(фе ђје 
Бе4ге(Јепђеп ЗЈедјегипдеп, ђге »оп СеНпје ипђ 8(ат- 
ћи1, тф(б апдшдеп. Зпђет аи( ђје(е 23еј(е ђ(е 
сегподоп(фе (НедЈегипд (1ф »оп ђеп ЗпмјНдккеп 
ђег ®(атте (егп ђЈеН ипђ Гђге пнгШфе ®ф(»афе 
ип(ег ђет ®ф(ејег ђег 91еи(гаШа( »ег&агд, деп>ођп(е 
(је аНтаПд ђеп ЈигЕеп ђагап, (1е а(3 еспе геф(та(иде 
ЗЈЈаф! Ји ђе(гаф(еп.

2)је(е ЦЗоНН! ђис((е (»ођ1 (иг ђеп ©п'еп(, тф( 
ађег ејпет еигораффеп ®(аа(е дедепиђег ат»епђђаг 
(еш. Зп ђег Зфа( (»игђе аиф ђа(ђ ђег У1а<Нка. 
депо(ђ(де(, аиб (ешет феШдфите ђег»огји(ге(еп, 
ђа (т 2(иди(( 1838 (еше?апђб!еи(е дедеп ђ!е©е((еп 
гејфег ешеп ^г(ед, ђеп (1е (фоп дедеп ђге ?јгапЈо(еп 
Јиг ЗеН ђеб $а((егге(фЗ де(чђП ђаНеп, егпеиегп 
(»оШеп, ит ешеп ®еер(ађ Ји депнппеп, ђеп тап. 
Сегпа<Ј»га »огепфаИеп ђаИе. Пп(ег ђеп 53еЈп(еп, 
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еђеша(б јц ђет §осђ(апђе деђогЈсп ипђ дедеп*  
»оапјд ©е[(епејсђ1[сђ*211ђап(еп  ђефеп, (оегђеп аи[де*  
[иђг(: ђег ооп МаЈт, »оп Разсгоујс ипб ђ(е ^ја11'*  
Гп[е( БибНса, ‘оегеп ®а(Јђсгдп>ег1е — еђеђет ђеп 
91едеи(сп »оп бегпадога Јидсђбпд — јт Зађгс 
1650 ооп ђеп ЗЗепеЈ(апегп јегЦбгС ипђ ђигф Јне ооп 
К18апо ег[еђ( (оигбеп, »оп гоо дедетоагНд ђ(е ^осђ^ 
Гапђег јђгеп ЗЗе&агТ ђеЈсеђеп ти[[еп, [о ђађ [се (п 
58е(ге[[ е(пее*  ипепЈђеђгКсђеп 9?ађгипдб[(о[[е$ ооп 
©е[1егге(сђ а&ђапдсд [1пђ. Т>ег ЗЗеЈЈсђ Равистс, 
»оо аи[ етег ђеггПсђ апдеђаи(еп ипђ ђигсђ ©Поеп 
ипб аибег(е[епе §гисђ(е ђегиђпНеп ђабб?(о[1ег 
Еа8(уа [ссђ ђе[!пђе(, п(тт( [а[( беп дапјеп б?и[1еп» 
[(псђ ооп ВисЈиа ђјб Апиуап еш. ®е(пе ЗЗегоођпег 
ђа((еп а(б ®ее[ађгег [хсђ 91иђт ипђ 9Мсђ(ђит ех> 
»оогђеп; а(3 б?педбдепо[[еп ЗЗепеђЈдб ђиг[(еп [(е ђег 
ЗЈедгегипд !е(пе Шђдађеп §ађ!еп, ђаКепђЈе [геје 2Вађ( 
(ђгес ©ђегђаиђ(ег [оп>ођ( [иг Лпедб*  а(3 бпеђепб» 
ЈеНеп, ипђ ђаб аи[ еспег Нетеп Зп[е( де(едепе ®сђ(о[з 
8с. 8(ерап ђпп(е Јит ®јђ [ђгег (Недсегипд, (ое(сђе 
аиб Ј(об1[ У1а8(е1п ођес ЗЗеооПтасђКдеп ипђ аиб 
[есђђ 8(аге81пеп ђе[1апђ. 2>(е[е [(о(јеп ЗЗипђеЗде*  
по[[еп, ђ[е ЗЗепеђхд [1е(б шагт Ји егђаКеп [исђ(е, 
ђиг[(еп — д(е(сђ1о(е ет[1та(б ђ(е §гапГеп (т гбтп= 
[сђеп б?а([епе(сђе —[га[( ешее*  ®е[еђеб ш ђ(е ег[1еп 
батШеп ђег 9?еђиђ(([ ђекаЈђеп. Ш(3 91еоо(иКопеп 
ипђ бђпеде ђеп сигођа([сђеп ®(аа(сп ђ[е ®гепјеп 
дађеп, ђје [се посђ ]’еђ( ђађеп, [че1 ђег сђ(с ®(атт ап 
Ое[(егејсђ; јеђ( ђе[(еђ( ђаб де[сђто(Јепе фаи[г 
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кш пиг поф аиб ђшђипђег^ ®>ее(еп, ше(сђе, поф 
пне »ог ш јтоо([ §атШеп де{ђе(((, јђге (иБепипђ*  
ђш(лд Ли[(епђог[ег тпе ђађеп. ЗпЈПм[сђеп ђаНе 
ђгисГепђег Жапде( Це [еН еппдеп Зађгеп ђегоодеп, 
»(е!е §(игеп ап 4не (^егподогег јц »ег(аи(еп, тое(сђе 
ђ(е[е(ђеп игђаг тафЈсп, (ђгеЗВођпипд ђог! аи[[сђ(идеп 
ипђ ђагт пасђ (ђгег ђегдеђгасђгеп 2беЈ[е ђаиреп."*)

*) ®а Ш »оп ипб сп1п>ог(спс а!в 1гси апеНапп1с — 
®сђШ>египд Гсв фапбигепгеИ^идеЗ тИ Гсг ©НедП§’$ 
п&есешјНтт!, јо ђабеп г»(г дгојјГешђеШ 1пИ 1>е([еп 2Вог> 
Гсп деСргофеп.

фа(1еп пип аисђ Јие »1е1[асђеп, ђигсђ 1че("еп (гсђ 
ђигсђтеиЈепђеп 2Весђ[е(ђе(т »егапттеп, ђаирд јц 
ђтНдеп ШиргТеп (иђгепбеп ЗЈеЈђипдеп т јипд[1ег 
Зек теђг ипб теђг ађдепоттеп, [о тоип[сђ1е д(ејсђ*  
1»ођ( ОЈе ој1епе(сђ(('сђе (Иед(египд ете [е[(е ®е(Нттипд 
ђег ОгепЈсп, ђге »огпеђшКсђ т т!(пап[сђег фтјгст 
тоиђНд ег[сђ(еп. ЗЗешт тоаг ћа§ ођегђа(ђ Вис(иа 
Кедепђе Л(о[1ег РоЈ Мапп ет *Ргта1ђе|гђ  ђеб У1а- 
<11ка, ипђ ег[( ЈигЈИсђ — јт ЗЛаЈ 1839 — ф ђаб, 
еђепђет[е1ђеи јидеђопде, етгаб ђођег (т ®е&пд де« 
(едепе Ј?(о[(ег 81апјеујс, [атт! ђеп ђат(1 оег&ип« 
ђепеп бапђешеп, о[1егшсђ([сђег ®екб апдетир гоон 
ђеп. (5ђеп [о 1гид тап аи[ ејпеп 21ив1аи[сђ ђег 
^е(ђег т ђеп дедеп[еШдеп @е&ге1еп т ђег 2Ш ап, 
ђа(ј (ип[Нд (ет фа(1го»1сапег теђг јт 9Ј?оп1епе*  



235

дп(феп, Гет ЗЛопкпедгтег т Разкоујс етеп 
©гипббејсђ ђабеп [оШе. ®1е[ег 51ибти[ф Бо1 шп 
(о ШегНдег (бфпНепдГекеп, ђа 6[Гепе1ф1(ф ЗШшшеп 
дапЈПф (ш ф »оп аИеп БепГбагеп ©гипвабдабеп, 
ђађег Бег 2беф[е1 Беб @гипББе(гђеб ЈпН[феп Б1е6[е!т 
ипђ [еп[еН0 ЗПетапБеп 9?аф1ђеП Бппдеп ГоппЈе. 
Зш ЗиПшЗ 1838 (апБ, паф »огђегдедапдепеп Беб# 
ђа!Б дер(1одепеп ЗЗегђапБтпдеп, ете Зи(аттеп!ип(1 
бег 6[1егшфј[фег[е1т Ји ђег ®гепЈбепфНдипд 53е? 
поНтафНдеп тП Бет У1а<Нка [ТН, гообеј аиф 
теђгеге фипђег! ЗИоптпедппег дедепптгНд тоагеп. 
21Бег [фоп 6е1 Оеп ег(Нп ®гепЈПегте([ипдеп !ат еб 
Ји З^егБипдеп, ипђ ођпе Згоеф! Гоагеп БегеНб Ба*  
та!б БтНде ЗфаШфГеНеп ег(о!дС, тоепп тап пгф1 
БеГ ЗеНеп поф (!ф дедеп(еШд пегђаиБЈд! ђаНе. ®ег 
УтсНка (иђеПе беп о[1егшф1[феп Зпдетеигб беп 
ипдеђтБегтп ЗЗеГпеБ гђгеб ®е[фа(Себ јп, ипб Б1е 
ОЗегтедипдеп пађтеп ете ЗеШапд фгеп гиђсдеп 
§ог!дапд. 2?а абег Б1е Жопкпедппег т фгег 51ш 
(фаиипд6п>е1(е бигфаиб Бег ЗЈЈетипд 1еБеп, Ба(ј 
бег етта! »оп етет Бег Зђпдеп 6е[е[(епе ®гип6 
Гђг ®јдеп1ђит [еђ ипб бигфаиб шф! ипбег §гет6е, 
[опбегп Бтђ ипЈег фге 53о1та(лдГеН деђогеп 16ппе, 
[о епоаф1е 6а16 пнеБег 51гдп>ођп ипб ®[ег(иф! 6еГ 
бепеп, Бсе гђге Бтђепдеп 8е1Бег [иг (гетбеб @еБ(е! 
абтагГеп (ађеп. $Ка(ф »егбшШе (!ф Б1е(е ®Нт» 
типд ип!ег Беп ©гепЈбеПзођпегп, ипб еб тагб 6е# 
(ф1о[(еп, 61е 53е(еђипд Б(е[ег, пне ђе [адГеп, (ђпеп 
апдеђопдеп ?апБ[Пес(е т Гетет ваИг ЈЦЈидебеп.
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фјеђ ј|1 ђег ешСафе Лђа1ђе[1апђ ђег ЗЗегђбк« 
шђе, гоеГфе ђ(е 53егап(а[[ипд дедеђеп ји ћет »(е^ 
ђе(ргофепеп (етђКфеп ЗЗедедпеп јп>1[феп ђеп Жоп« 
Гепедппегп ипђ ђеп б[Гепе(ф([феп Злирреп (т Зађге 
1838. @6 тад Јт ег(1еп 21идепђНсЕе ђе(гетђеп, гоепп 
тап (п теђгегеп богге[ропђепЈђепф1еп »оп ђег топ« 
1епедгт([феп @сепЈе аиб јепег аи(дегед(еп ђ1’е 
ЗЗеђаирГипд (1пђеГ, ђађ ђ(е ГигЈ »огђегдедапдепе Шп*  
П)е[епђек ђеб Жопсдб »оп ®аф(еп т Себпје ђеп 
деИадеп Ји ђеп о([епеп ^етђ^сПдГеНеп ђег 2Ј?оп1е< 
педппег дедеп ђ(е ођегејфИфеп ЗФирреп, ђеппђигф 
ђје[еп ГотдИфеп 33е[иф ђађе ђаб 23о1Г ете тоеН 
ђођеге ЗВеЈпипд »оп ђсђ, ипђ [ејпет УЗасИка ђе< 
Готтеп, ипђ [еј иђегтифјд тоогђеп, ђадедеп (!ф 
[екђет ђсеЗтгГеп ит [о ти1ђ!о[ег ђеЈеГдђ, ипђ јђге 
аИеп ^еспђе (гођ ђег т 1ђгет @сђ(е(е ег[Г ГигЈИф 
детафЈеп (бгођегипдеп ипапде[оф(еп де!а([еп; ађег 
[о дапЈ дгипђ 1об м>аг (епе ЗЗетесђипд п?ођ! депл(ј тфк 
9Ј1ф1 а(б ђађе ђег У1а<Ика 'ађђфШф јепеп Гошд« 
Ифеп 23е[иф ђепиђ(, (хф (п ђеп 21идеп [еепег 11 т» 
деђипд еше егђбђђе ЗВјфНдГеН јц деђеп, ђеј ешет [о 
га[ф инђ [о роеН[ф аиј[а(зепђет 93о(Ге Кедђ еше 
ђегагИде 2)еи(ипд ап (гф пађе, ипђ 1е1[ег @(п(1и() 
тад аИегђтдб ђађигф аи[ ђ(е ®1е(дегипд ђеб ®е!ђ(1« 
де(иђт деиђ( шогђеп [е(п — ђаб пнгђ [е!ђ[Г ђеи!е 
поф »оп 21и(пфНдеп ђогГ јидедеђеп. Јђетеђтедђ 
јеђоф ђеђагј еб ђег деђеЈтпЈјђооИеп 21ппађте [гет: 
ђег @т(1и[(есипдеп. ®(г тоегђеп аиЗ ђет фегдапде 
ђеб $атр[еб [еђеп, и>ге ип^фетђаг ег (1ф еп([роппеп, 
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ипђ пне ег ег(1 јт 53ег1аи(е (е(6р дедеп аПебап(бпд*  
Ифе 53еппи1ђеп 1а»тепагНд дегоаф(еп, ЗЛап (пђИ 
(Гф ји етег (о!феп аиб(иђг11феп 2)аг(1еПипд ап ©г1 
ипо ®1еИе ит (о теђг аи(де(огђег1, ђа јп ђеп »ег> 
(фјеђепеп 53епф1еп ђагиђег (о »је! 22Јђег[ргефепђе$ 
т11 ип(егде1аи(еп ипђ ђа (е1ђ(1 Ме бапђебјеПипд 
пиг (еђг (гадтеп(ап(ф ипђ иппфНд ђаиоп $ипђе 
дедеђеп. 3(јф1 $и »егГеппеп ђађеС ((( иђпдепб ђ!е 
®фплепдђеН, ођпе ђе1де[ид(е ЗшгашЈејфпипд ђеп 
®апд ђег ®е(еф(е деђопд Ји »егђеиШфеп, Јшпа( 
ђеј етет (о(ф’ ејдепфитПфеп <бфаир!ађе ипђ ђе( 
еФет $атр[е, ђег »оп ђет дегоођпНфеп <5ф1аф- 
(епдапде (о »»е(епШф ђф ип(ег(фе(ђе(.

2113 Ји(о1де ђег »от У1аЈ1ка де(феђепеп З11* 
Пфегипдеп ат 2. 'Лидиђ 1838 аи( ђет бегде 'Ггојса 
ђе: СготПа, ап ђег ^офеђепе »оп РаШгоуЈс, 
еђсп Јиг 21и(((еПипд сјпеб 1пдопоте1п(феп ЗеЈфепб 
21п(1аИ детафг тоигђе, ђатеп теђгеге ЗВопЈепедппег 
ђегап, ђ(е ^апђ(апдег ђес Зпдешеигб »оп фгег 'Дг> 
ђеП јц »ег(феифеп. 2>а ђ!е(е ђф ађег п1ф( ((огеп 
Међеп, (Кедеп ђ(е 31пдш(ег аи( ђ»е фођеп, пе[еп аш 
ђеге Гђгег ЗЗгиђег ђегђег, ипђ (иђгеп (о 1апде тП 
©ГетађгоПеп (ог1, ђ!б ђје пп(еп 53е(фа(и'д1еп »егјадГ 
тоагеп. 93а!ђ ђагаи( ег(ф!еп »от паф(1еп 5Ваф« 
ђаи(е аиб ете факоиЈПе, ет ип1его((ЈЈ1ег тф (ефб 
ЈШапп, ипђ ђа ђ(е 9Ј?оп1епедппег аи( (е!ђе ^еиег 
дађеп, (о гоигђе т д1ејфегпш(е епиЈеђеП. ©одЈејф 
јеЈдЈеп (гф теђгеге ђипђеП ЗЛопЈепедппег аи[ ђен 
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ђепафђаНеп фбђеп. ЗЈипшеђг — е$ тоаг Ј(»б1[ 
Цђг ЗИШадб — гоигђе »от фо[(еп»боттапђап1еп 
ђне ЗШагтјЧапде апдсЈипђеС; ипђ [о ђ(е дап$е 93оп 
ро[СепбГе((е аПагтпЦ ђ(е 11:1(ег[(иђипде>(гирреп ипђ 
9Је[ег»еп гисНеп »ог. ©1е (ттег ђјфСег аи[ беп 
фбђеп Пф [атте1пђеп ЗИопСепедппег »епђеСеп рф 
ђаирС[афИф дедеп ђсе [Сепигпе ЗВафђиссе (Ј?а[еП) 
ђеј СотПа, ђје [1е Бегекб ји ригтеп 81п[(а1С таф« 
1еп. ©ђпе ђигф јђг [оНде[еђСеб ©СетађгоПеп [Сф 
јгге тафеп јн 1а[[еп, ђе[еђСе фаир(тапп ©раппег, 
Рег аиб Рет теђгеге ®(ипђеп епС[егпСеп ВиЈиа еше 
ботрадпее Задег ђегапде[иђП ђаВе, ђ[е јпг 93ег# 
Сђејђјдипд Беб $а[еПб ппфНдјСсп ^бђеприпНе. 5113 
Р1е ЗКопСепедгтег [ађеп, Бађ (се дедеп ђаб[е!ђе пјфЈЗ 
аиЗЈипфСеп »еппофСеп, Јодепји ПфпиС гоПђет ®с« 
ђеи1 т ђје @еђ1где ЈПгиФ.

'21 т ђп((еп 21иди[С [аттеИеп [Сф аи[ ђеп «§>бђеп 
»оп СИег", ђет 1»1ф(1д[Сеп ©гепЈрађ 9)?оп(епедго’(3 
»оп ђ(е[ег ®еПе, теђгеге Хаи[епђе аиб ђет ђепаф« 
ђаНеп ЗЗеЈПђе Сегпјса, ђеђсођСеп аи( Рет гефСеп 
§1иде( ђа$ ®ог[ ХоуовеЈо, дп[[еп ђеп Ц?о,1еп »оп 
УШгак ап, ипђ [иф(еп баб ђогНде Ј?а[еП 1п ЗЗгапђ 
јц [СесСеп. @1п Ит[Сапђ — с»(е тапфе ђеђаирСсп/ 
Зи[аП — (гид поф ђаЈи ђе(, Р1е 2Ви(ђ ђеб Ј?атр[е$ 
аи[’6 <§бф[(е ји (гејђеп. пађеНе (јф ђет Ла[еП 
ет ОЈсапп, деђеШ ђигф ет ЗВеФ, ђаб 33геппта(епа*  
(кп ји ђбф[( ипЈП>е1[е[ђа[(ет ЗгоесГе (гид. Ј?ип деђбн 
еб ђе( ђеп ЗЈЈоп(епедппегп, ђеп Шђапе[еп ипђ ®аи 
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таНпегп јч ђеп ђосђ[(еп ®гаие(п, ђа^ еш ИЛапп 
дедеп е(п Збејђ [сђјејзе, [е(ђ[( гоепп еКг апдгејјепђег 
^ешђ [ссђ, [ешег ®гфегипд гоедеп, ђпнег јђг »ег[(?с!( 
ђЈеИе. 53оп јеђег дшдеп, [е(ђ[( ђе( ђе[(еђепђег ф(ии 
гасђс ЈТОцсђеп §ат1Кеп, ђ(е Збејђег ђејђег ЈђеКе 
паф гсНе »ог ипде[(ог( дедеп[еШд јп ђ!е сјпапђег ђе> 
[еђђепђеп §аи[ег ипђ ©г([сђа[(еп, ипђ тап [1еђ( |ге 
о[(та(в тађгепђ ђег ђф1д[1еп ®е[есђ(е т ђег 5Бог> 
ђеггејђе ђигсђ јђгеп есдепеп 2е1ђ ђје ЗЈГакпег ђеКеп. 
@Кнде тођ1деј1еНе ®сђиј[е [(гесИеп ђаб Збејђ [атт( 
ђет ЗИаппе шеђег. бт [игсђкгИсђеб ®еђеи1, оег 
®(асђе(, тоотК [се [е!ђ[( (ссђ Јит 81пдг1[[ реК[феп, 
[о!д(е ђет §а(1 ђег ЗЗеЈђеп; ђ!е 9)?оп(епедг(пег [апи 
те((еп ђсђ т ђ(ф(е 2)(а[[еп аи[ ђК[еп ШипН ипђ 
дађеи, пафђет [је (ђге Хођ(еп гоеддекадеп ђа((еп, 
ипипЈегђгофеп ^еиег аи[ ђаб Ј?а[е((." Зи д1е1фег 
Зек [(игЈ(еп [ссђ »1е(е <§ипђег(е аи[ ђеп геф(еп 
дс( ђеб о[(егге(фј[феп богђопб — патепШф дедеп 
— УјЈгак ипђ КоуозеЊ п>аг[еп аибде[апђ(е фа» 
(гоиШеп, ипђ [е!ђ[( еспеп тК [ип[$еђп ЗЈЈапп Ји <§и([е 
еКепђеп Задеп©[јгаег тК ђипђег([асђег 11еђегтасђ( 
ЈигиК — оег№ипђе(еп ђ(е[еп ипђ 1ођ(е(еп ејпеп 
Задег. ,/3)(е ЗЈГоШепедппег ађег, теђгеге З.аи[епђ 
ап ђег Зађ!, ђсеКеп ип(ег [огћоађгепђет 21пгеппеп 
ипђ [еиегп ђеп дапЈеп Хад иђсг ипђ ђ!е [о!депђе 
9?аф( ђтђигф јепе пјсђпде тК ®ф1пђе(п деђесНе 
2Ваф[(иђе итЈшдеК. Зп ђк[ег ђеђепШсђеп баде, 
дапсКсђ ађде[ф1п((еп »оп аПег ЗЗегђЈпђипд тК ђсп 
иђпдсп Игирреп, ђје!( ђје ФеГађипд ђеђ Ј?а[с(1'^, 
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ђе(1еђепђ аиб ешет ©ђегјбдег ипђ [ефбипђЈШапЈЈд 
ЗЈЈапп, нф (Фпђђа(1 дедеп Заифпђе »оп 93е1адегет," 
ђф епђИф паф »ЈегипђЈГОапЈЈд ®Шпђеп, ђег »оп 
бет јтоо1( ®1ипђеп епфегпИп Саиаго — ег(1 паф 
Сот111а,ђапп дедеп ХоуоаеНо — ђегђе1еПепђе©ђег(Ј« 
ПеиГепап! !Но(јђаф ђигф (еФ @г(фефеп пеиеп 9Ј?и1ђ 
ипб (ра!ег аиф (§п1(ађ ипђ 2еђепбтШе1 ђгафЈе. 
„ЖШ1епвеПе гоагђ ђег Ппк, ип!ег фаирФшпп ®рап» 
пег (Јеђепђе, ?51иде1 ђег »огдеђепђеп ЛеНе »оп 
пшфепђеп <§аи(еп, ђ!е ПФ аи(ђеп ©егдеп иђег фт 
де(аттеИ ипђ р1бђПф аи( еш дедеђепеб Зафеп 
ђегађ(1игЈ1еп, ШђегЗтШе апдедгфеп, Фђеђ еш ап> 
ђегег ®фп>агт Ш (еФег гефНп ^Фи!е ђигфЈиђгефеп 
[иф!е, ит ђег »оп ђет ©ђегЈоттапђаШеп, ©ђег(1« 
ПеигепаШ фођђаф, регјопПф ђе(еђИд1еп ЗЈђфеПипд 
1п ђеп ЗЈиФеп Ји (аПеп, ипђ [о пш тбдНф ђ!е ђес 
Хо\о8е1о јт ®е(еф!е 23едг1((епеп јц иШег(1иђеп. 
®раппег ађег, фге ЗФ(1ф1 егНппепђ, (ифге јепеп 
©Шпп ђигф гиђјде фаИипд ји ђгефеп, ипђ еШ(еп*  
ђе(е Јид(ејф аИеб ЗЗегуидбаге (п (ешс гсфГе §1ап!е. 
бИб ђје ЗШдгефепђеп Гђгеп ф!ап вегеКеИ (ађеп, гееп- 
ђе!еп (!е тк фгег дапЈеп 5?га(1 Пф дедеп ђје Пп!е 
31ап!е, ипђ (иф!еп ШфГ аИејц Ригф (ог1де(еђ(еб ®е< 
1»еђг(еиег, (опђегпаиф ђигфђаЗ (игф1ег11ф(1е ®1еш*  
гоИеп »от Тпмса ђегађ, ђ!ег ђеп 2)игфђтф $и ег» 
ЈпИпдеп. 8ШеФ ђје Злирреп, Ј1ве1 ботрадтеп Задег, 
иШег(1и(И ђигф епиде ^ипђег! $а(1гов1сапег, ђепеп 
ђ1е(е8 ђе(Нд (Шгтепђе $1пдге1(еп »оп ђсп ЗЗегдеп 
ђегађ п!фШ ипдетеођШеб теаг, пчфеп Шф1 »опфгес
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®(е(1сшд; нпђ (о Јодеп (сф ђ(е ТЈогНепедппег пасф 
шеђг(аф »егдеђепб тосеђегђоКеп 51пдп((еп пи( 1>ег 
апђгефепђсп 9?аф( (п ђ(е ®еђ(где ЈигисГ.

ЈВађгепђ ђ(е(еб ђ(ђ(деп ®е(еф(е§ беб СотИа, 
гис!(е Вђег((1(еи(епап((Иојјђаф, ет ©(((Јсег »от аКеп 
апег(апп(еп 23егђ(еп[(е, пи( ејпег Задепботрадше, 
»оп ђеп 9Лоп(епедппегп ипђетегП, »ог, ипђ (аиђ 
ђеј (ешег 51п6ип(( ђе( Коуове1о ђ!е !атр(епђе За*  
депботрадпје »оп теђг а(§ Јгое( ХаиГепђ 9Коп(с« 
педппегп ђ(6 дедеп ђ(е фбђе ђеб ©г(е§ ЈигиЛде*  
ђгапд(. @г ђеогђегЈе Ме т1(деђгаф(еп Задег Јит 
ЗЗописГеп дедеп ђеп ђођеп ипђ реСеп ЗЗегд Корас, 
1»е!фег а!б ®ф(и((е! ђег (ројсКоп ђеб геф(еп §1иде1б 
лпш(еђеп ипђ »оп п>ешд[(еп6 (аи[епђ Ш?оп(епедт 
пегп ђе[еђ( тоаг. 51(6 6(е Задег, ш ешег Јђе((е аи(> 
де(б(И »оп»аг(6 [фгеКепђ, ђ!е деђбпде 5!ппађегипд 
детоппеп, п?агђ аКђа!ђ ђаб Зесфеп Јит ®(иппе 
дедеђеп, ипђ ђје фоЦКоп пи( ђет ?3ајопс((е депопп 
теп. Зп(еге[[ап(, ипђ т ђег $педвде[ф1фСе »сеИесф, 
ипегђбК ((1, ђајј ђсе[ег ®(ист »оп (аит ђипђеп 
'Жапп шНегпоттеп, ђа(ј ег (т огђтагеп ®фп'((е, 
ја (апд(атег [СаК 1аи(епђ, ђеб (Јепашб гоедеп аиб: 
де(иђг( тоигђе, ипђ Јгоаг јп аи(де(б(ј(ег ©гђпипд. — 
2)1е ЈигиКдеђгбпд(еп 9ЈЈоп(епедгтег пађтеп, га(ф Пф 
гојсђег (атте(пб, ете ЈтоеКе 5(и(((е(1ипд аи( е(пег 
ипдејађг [ефб*  616 аф(ђипђег( 6фг1((е ђаооп епК 
[егп(еп ЗЗегдтрре. ©ђег(Шеи(епап( ЗЈојјбаф ађег, 
ређог (е1ђ[( гиђепђ поф (Ииђе дбппепђ Пе(з (се ђигф 

16
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еше ђаПЈе ботрадпје »ег(о(деп, ипђ ђ(е ЈП>е((е а!б 
91е[ег»е пасђгиЛеп. ®је тоигђеп а6егта!3 пи( ђет 
33а[опе((е апдедг1((еп ипђ ЈигисГдетофп. 2)(е 2лир*  
реп ђКеђеп гт ЗЗејгјЈ ејпег [еђг »ог(ђеПђа[(еп ®(ек 
1ипд; ђосђ Го[(е(е ђег 1еђ(е ®(ипп теђг Жођ!е ипђ 
33епх>ипђе(е, а!б ђег [гиђеге. ®о епђе(е ђаб @е[есђ( 
»от ђгШеп 31иди[(.

§!т »1ег(еп јге!еп пиг ипђеђеи(епђе ^(апГеШеп 
»ог; ђег [ип[!е »ег[(псђ ођпе аПе §ешђ(е!гдГе((еп ши 
сег »огђегекепђеп ЗЈпогђпипдеп. 23оп ђеп ат ег[(еп 
Хаде ип!ег 2(п(цђгипд ђеб ЗЈГајог ©офпдег јпг 
25ег((агГипд апгисГепђеп Јтое: ботрадпјеп »оп (§. ф. 
^пеђпсђ, григђе ђје ејпе аи[ ђеп геф(еп, ђ(е апђеге 
аиј ђеп ИпГеп г$(иде( еп([епђе(; еђеп(о тигђеп ђје 
аи$> ђет СаИагеаег ипђ Са81е1пио\ег ЗЗеЈПГеп 
ат (ип((еп еш(ге[[епђеп ЗЗаиегп, дедеп (аи[епђ ЗЈГапп, 
ш Ј»е( дГегсђ еп фа!((еп ђеп ђе(ђеп §(иде(п Јиде(ђеШ. 
^игђеп [есђ[(ептагђ еш аПдетешег 31пдп(( Бе[сђ(о([еп.

ЗЖ( Хадебапбгисђ гисГГе ђег гесђГе ^ГбдеГ дедеп 
ђаб Ј?а(еП Ук(гак оог. ЗЛе пасђ[(еп ђеп 3)?оп(е*  
педппегп деђогепђеп фи((еп ипђ ©(аИипдеп гпиг« 
ђеп п(еђегдеђгапп(, еђеп [о ђ(е аи( ђег фосђеђепе 
»оп Ра§1гоујс. ^еи!епђ ипђ ш [сђешђагег 8(исђ( 
гапп(еп ђ(е ЈЛоп(епедппег ибег ђге »ог!адегпђеп 
§е1(еп ђштоед гпб фосђдеђиде, Геђг(еп ађег, ђа тј(к 
1еп»е((е аисђ аиб ђеп еп((егп(еп ЗЗеЈЈгГеп теђгеге 
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3!аи[епђ Јиг Шнег((иђипд ђегапдеЈодеп шагеп, ђа1ђ 
ТЈе(п, ђа!ђ (п ђ1сђ1деђгапд1ег .§аи(еп, Јиш 2!ђеП 
ђа!ђ пасН, тП Сођепђеп ®с[фгеј јигисЕ, ипђ (СигЈкп 
(рппдепђ иђег ђк [сђго(((кп 8е1[еп(р1ђеп, ипђ Нптеп 
»ађгепђ Ш?а([еп (осЕегп @е[1ешеб »ог (ссђ ђеггоПепђ, 
пкђепиагк. 23е[опђегб ђеп ПпЕеп §1иде[ дп([еп [1е 
пи(ј дгбђкг бгђИкгипд ап, ипђ ђгапдкп аисђ плгЕ*  
Ксђ ђк оогде[сђЈсЕкп ђексп ЗШђсПипдеп, ђа ђје 
де(кгп ег(Е етдеко([епеп ЗЗаиегп (п пШђег ЗЗегпИп 
гипд ђ(е §1исђ1 егдп([еп, (п (ђге (гиђеге 91и[(1е11ипд.

ађес ђје ^аирЈађСђеПипд ђоп СотПа," ипђ 
ђаир1(асђ1кђ ђег ©ђег(ШеикпапЕ (е1ђ[( ап Кова1 
Карра ипђ Ма1а-О1гојса тИ ђег еРјаирНпасђС ипђ 
ђеп фађготсапегп ђегап[Еиппкп, „ргаШеп јђге еп 
пеиегГеп ђе[Ндеп 31пдп([е ађ, ипђ (Ге Јодеп (ссђ пасђ 
теђг([ипђ(деп ђаПпасНдеп б?атр(е т ђаб ^осђдеђНд 
ЈигиН, тађг[сђеш1Јсђ ит ђог! Псђ (иг ђеп апђегп 
Хад Јит 91пдг(([ ји [атте1п.

©је ЗНирреп ЈађИеп ат (есђ[кп аи( ђет гесђ*  
(еп ?$1иде1 ЗЛапп ап Хођђеп, еспеп 53((ссГег ипђ 
асђС ЗИапп ап ЗЗегтипђекп, ђег НпЕе §1идс1 ЈађИе 
(ип( ЗИапп $ођк, (есђб 23еп»ипђе1е, ипСег Ееђкгп 
етеп ©[[шег. — Иеђег ђеп 53ег1и(Е ђег ЖопкпедгН 
пег (а(И (ссђ пкђ!б ђе(НтпНеб егтИШп, ђа (1е јђге 
®е(аЦепеп тН ®е(ађг ђеб ејдепеп беђепб аи(’б 
тои1ђепђ[к »еНђеНлдеп, ипђ аи[ аПе2бе([е ђеп Јрап*  
ђеп, ја [е1ђ[Е ђет 51пђПсЕ јђгег §етђе $и епНеЈђеп 
[исђеп. Зттег ађег ђкјђс е§ ђеЈ ешет аппађегпђеп
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11еђег[сђ1ад тегГгоигђЈд, ђа^ тађгепђ ђ(е[ег Зтде, 
ђеб »оп ђејђеп ®еПеп о[1 [о 1апде ипипкгђгосђепеп 
ђе[Ндеп $еиег$ ппдеасђЈе!, ђ(е Зађ( ђег !1ођ1еп ипђ 
23еп»ипђе1еп [о ипоегђаИпјђтајид дсппд гоаг. ®о!1 
тапђјеб ђег ђКпђеп ^е[Кд1ек ђеб Зеиегп^, [оИ шап 
еб ђет а6|'фијрдеп <51апђрипН ђег $атр[епђеп, ип1> 
ђет [иг ђ(е геди1агеп ЗКирреп т(пђе[1епб ипдегоођп*  
Геп 3(е(еп [1е1!аи[п)агГб Ји[сђге(ђеп, гоађгепђ [иг ђ(е 
ЗИопгепедппег теђг ђаб ег(1еге деИеп тоигђе? — ђ!е 
ђсе^еШд 23е(ђе1Кд1еп [иђгеп бегђе ®гипђе ап, оег« 
типђегп Цсђ ађег ђагит пкђ! пипђег иђег ђа§ аир 
[аПепђе бгдеђтр.

I
„91ш Пеђеп1еп $1иди[1 ег[о!д(е 28а[[еп[1Ш[1апђ,л 

ђеп ђег аиб 91ади[а апдеЈоттепе @епега! ипђ ђег 
^геШђаирГтапп »оп баПаго ођпе 22([[еп ипђ Зп= 
гђпп ђеб ©ђег[1Кеи1епапШ ЗЈођђасђ, тН ?1ђдеогђпе*  
1еп беб У1аП1ка’б ађ[сђ!о([еп. „®а ооп ®е[1е ђеб 
У1ас11ка ђ!е [сђаг[[1еп ипђ дете[[еп[1еп 33е[еђ(е дедеп 
§ог1[еђипд ђег бе(пђ[еКд!е11еп ес1а[[еп гоагеп, [о гоад« 
!еп ђ(е ЖопСепедппег [иг ђјебта! Гешеп теекегп 21п« 
дгф' [опђсгп д(пдеп аиЗеЈпапђег, јеђе ШМђеНипд !п 
јђге ?1ађ1е. Зт @е[есђ! тосђ(еп [ђгег ипде[ађг ђгеј 
ђ(б о!ег Жаи[епђ ЗЛапп ап ђет Ј?атр(е ХђеК де*  
поттеи ђађеп. — ‘Дисђ ђге о[1егге1сђј[сђсп Злирреп 
ђеђгЈеп т јђге [гиђегп ’21и[[1е11ипдеп ЈигисГ, ађег инг 
пасђ ипђ пасђ, (о ђар ђег дапЈе Зчд [иг № еп11е*  
депђеп — патКсђ ђеп Ођег(1Пеи1епап( [е!ђ[1 — (ге=»
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ђеп Хаде деђаиег! ђа(, (»еођа1ђ 1ђп ђег[е16е аисђ 
[сђегјпшје ђеп ређепЕадЈдеп ^апђигеп*  8^5и9 пашНе."

„Ф1е ЈЈпедег ђаНеп јђге ЗкђеН деЈђап, пип 
Еатеп ђ!е 2)1ф1ег ап ђге (Иефе: ре Неђеп ђег д1ап*=  
Јепђеп Иађ(егЕеК ђеб 5?оп1тапђап1еп ЗЈођђаф, ђеп 
Це ђеп дгођеп ешаидјдеп Уојуобеп паппЈеп, @егеф* 
НдЕеК пнђег[ађгеп, ипђ еђеп (о (ешеп Задегп „ђеп 
ппегјфгосЕепеп 2Во1(еп" Ме тоигђјд (ејеп, ппЈ ђеп 
1ађ(егп Сегпо<;огсеп ји Еатђ(еп. ‘ЈЈиг ђаб 61пе 
ђе(гиђ(, ђје Јипак’8, ђа(ј Це п(ф! ш ®а1та(1еп 1т 
бЈпоегјНпђтђе тН јђгеп теегаптоођпепђеп тог!а> 
!1(феп ЗЗгиђегп, ђеп ^аЈђиЕепЕгЈед дедеп ©еђеггејф 
(оНјеђеп ЕоппСеп. ®1е д!аиђ(еп, ђађ ђ!е[е 9Ј?аф( ат 
@пђе ђев 5?атр(еб тиђе, јђпеп ђ1е[е рааг $иреп*  
теНеп 1т ©иђеп поп ЗЗиђиа иђег1а([еп (вигђе, ђа 
(1е (иг ђ1е[е1ђеп Еешеп22егф ђађеп, (иг Моп(епе§го 
ађег ђтгејфеп тоигђе, 1ђт ете еигорафђе ЗЗеђеитпд 
ји деђеп.

22е1( еп(|егп( ап (о!фе Зид«Рапђп1((е ;и ђепЕеп, 
ђепиђЈе »ЕеЕтеђг ђаб ®епег бађтеГ ђ!е (пеђНфе 
©Нттипд фе(егб II., ит ппНђт тоедеп ђеб Ј?аи(еб 
ђег $1о(1ес 81апје\чс ипђ РоЈтапн, ђеб фгтаН 
е1деп(ђитб ђеб ХПасПка Ји ипЕегђапђет, ипђ еб 
тоигђеп ђ1е(е1ђеп ођпе 311№ттипд ђеб 23о1Еб 1т 
3)?а1 1839 »егаиђег!. 8(апје\чс, тоеЕфеб пиг ;1»е1 
®1ипђеп »оп Ви<1иа Недђ (»аг (а(1 ет Зађгђипђем 
[апд 3?е|ГђепЈ ђег У1ас11ка’б детејеп, ипђ фе(ег I. 
ђаНе еб ег(Е ;иг Зек (елпеб (гапЈо^феп ЛпедеЗ »ег= 
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1а((еп, т ђег 93е(огдт(ј, ег тбфЈе г»оп ђег 53е(ађипд 
»оп Ви<1иааи(деђо6еп ипђ паф бгатшф деђгаф*  
тоегђеп. 2)а пип ©е((ешф (ете пеиеп бгтоегђипдеп 
(гфег ђаНе, тид еб аи( ете (оттПфе ®гепфегатипд 
ап: ЗЈијИапђ гоигђе »оп ђетеп ?пед(пђгепђеп 9Ј?аф*  
Јеп ат ®фјеђбпф1ег апдепоттеп, ипђ Јт ЗИагЈ 
1840 ш((е Х(фе(Пп, ги((1(фсг 6оп(и1 Ји Огзоуа, 
паф Сегпа^ога, ит ђ!е ©гепјсп ЈтоЦфеп Ме(ет 
бапђе ипв 2)а1та11еп јц гедиНгеп. ЈЈаф (апдеп 
ипШђапђтпдеп тоагђ е1п §пеђепб»ег1гад де(ф(ор 
(еп, ђег, тђет ег Сегпа§ога т ђ!е еигораффе ЗЈефт*  
(рђаге ђешпЈод, ете ђође ђ1р1отаН(фе Збјфпдкк 
ђаг, ипРег фофтпђегп (еђоф, Р1е (1ф ђигф ђеп(е(ђеп 
ђеетиасђНд! дтитеп, 1аик6 ЗИиггеп еггед!. ®о 
тијј Репп ©е(1ешф (еНђет, (гођ Рег епипдепепЗЗог*  
феИе, (1еђЗ аи( (етег Јри! (ет: еб ђа( ђађег ђЈеЗЗе# 
(ађипдеп ап ђ!е(ег Лп(1е, тИ сопдге»1(феп ЗШекп 
»ег(еђеп, тШеф ђегеп (1е ђеп ђпНег 5е1(еп оег(1есНсп 
^етђ »оп ЗВеИеп егшфеп (оппеп; »1е((е1ф( ђјеет*  
Ј1де 2ба((е тоеГфег ђ(е(еЗ (игфтаге 53о11 тф4 Ји 
тојђегпеђеп »сгтбфк. бпђИф пђегЈеидкп (1ф ђоф 
ђје Сегпо^огсеп »оп Рет ЗЗогфеИ етег, гоепп аиф 
(фетбагеп ^1иЗ(бђпипд тк ђет ©фтоађа, ипђ Ри!« 
0е1еппип, ђађ 1ђг УЈаТка 1т 9тде(1ф1е Вибиаз 
етеп @а!деп етф1е!е, тоогап !пп(Нд Зеђег, Рег (!ф 
ЗЈаиђешеп аи( б(4егге1фГ(феп ЗЗођеп егтиђеп топгђе, 
деђапдеп тоегђеп (оШе. 31и(ј(апђ (е(ђ(1 »егтидпеЈе, 
ит јепе 21иЗ(бђпипд поф теђгЈИ ђе(е(11деп, (етеп де*  
ђеппеп ?1деп1еп Ји Сегиа^ога ипђ Јтоапд јђп, (1ф 
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ш 2б(еп гоедеп [е(пег 23е(ђеШдипд Веј ђеп .§еег[ађ1> 
1еп ђег 4роф[апђег ји 'оегапсгоосСеп.

®ег У1аШка еп([ф1о([еп, вогег[( пиг аи( $о((еп 
ђее ЗдпЕеп [е(п ®еђ(е( аибЈиђеђпеп, (еп!(е јеђ( ђ(е 
Ј?атр[ђед(ег [ејпе^ ЗЗоИеб аиб[ф1Је[Шф дедеп ђ(е 
Егсе»оуша ипђ ЗИбапЈеп.

2Ие ©ишшраНоп ђ(е[ег 6е(ђеп бапђ[фа[(еп, гоо*  
[иг Ме [фгоагЈеп Јсгједег [еН ђге1 ЗађгђипђеНеп 
[(ге((еп, [фјеп епђИф јш Зађге 1841 ш §о(де бег 
®једе, гоеГфе (1е ®ф!ад аи[ ®ф(ад јгоеј Зађге ђш« 
ђигф иђег ђеп ђегисђ(1д(еп ЗШ ЗЗеЈЈег воп @гједо> 
»јпа ђавоп (гидеп, (ђгег ЗЗеггоНЕИфипд пађе. Ко- 
уа1е\’8ку, ђег паф Моп(епе<*го  јигисЕде(еђг( гоаг 
1е1(е(е ђата(б ђаб Ј?педбгое[еп ђег §оф(апђег, ипђ 
поф те гоагеп [1е 6е( (ђгеп ШНегпеђтипдеп [о р(ат 
тајнд $и ЗВегЕе дедапдеп. Ко1атпе, Вого§1аусе, 
К1о1>ик, ђ(е воп ђеп ХигЕеп пеи т ®(апђ де[еђ(е 
Зе[(е 8аћ1јак, гоигђеп (адИф ђегапп(; 6(е ђе[Нд[(еп 
3(пдп([е абег гоагеп дедеп Рос(§опса, ђаб ЗЗоКгоег! 
Шђатепф депф(е(. 2)а ђ(е Сегподогсеп аи[ ђје= 
[ет фип!(е [(е(3 §игис!де[ф1адеп гоигђеп, [о (фШ(еп 
(хе ®тде аиЗ (ђгег ЗЈЈШе, ђје (1ф аШ Ие6ег1аи[ег 
аибдеђеп ти(ј(еп, (п ђје ®(ађ(, ит ђ1е[е(6е $и ип(ег: 
пптгеп ипђ [атт( ђег 33е[ађипд (п ђхе 2и[( ји 
[ргепдеп; аИет фге $и(вегвопа(ђе гоигђеп воп ђеп 
ЗдпЕеп еп(ђеШ, ипђ [о ђа((е ђ(е[ег 2(п[ф!ад Ееше 
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гоеКеге 8о1де, а!б ђје фшпфЈипд ђег 11еђег1аи[ег. 
2Ие[е ©фтаф јп гафеп, ег[ф1епеп ђ!е фоф(апбег 
аГбђаГђ ђгеПаи[епђ ЗЈеапп [Таг! оог Ро»1§огсе, [ф!и*  
деп иђегаП фге ^ешђе, оегђеегЈеп ђ!е б1игеп јеп[еј(б 
ђег Могаса, ипђ ЈГОапдеп ђјејепјдеп ип(ег ђеп ЗЈЛг*  
ђј(еп »оп Ноп, ђ!е ђфђег фге ипађђапдјдТеП ђе« 
ђаир(е( ђаКсп, (Тф пи( фпеп §и »егђтђеп; пиг ет 
ЗфеП ђег Та(ђоП(феп КттепНб тое1дег(е јхф фпеп 
ђециррлфтеп.

ЗВаб ђ!е ти[е1тап1[феп 211ђапе[еп аптпд(, [с> 
гоегђеп <1С тк јеђст Зађге теђг ш ђје @пде де(пе« 
ђеп. 2)ег Лпсд дедеп (ге топђ [фопипдбтб де[иђг(; 
[е1ђ[( ђге ®е[апдепеп тоегђеп, ја [одагт беНпје, (гођ 
бет 23егђо(е ђеб У1асНка пЈеђегдетеђсК, ипђ ђје 
3)јф(ег [феиеп (1ф п(ф( ђје[е ®гаие! јц ргефеп:

„ЗЗед На8бап Еек1с, [о (аи(е(е еш ЗЗоКбПеђ — 
'Г(ге1[( тП ојегЈЈд ®епо[[еп ипђ иђег[фгеКе( ђ!е сег*  
подоп[фе ®геп;е, ђоф (Теђе, егЈЈеђ! ап ешет ђођеп 
§е1[еп оогиђег, аи[ Ше1феп Магко УисеПс т!( ђгеј 
ђег ®>етеп [(еђ(. Магко (ед( ап аи[ ЗЗед Набвап 
ипђ ег [шТ( (ођ( ;и ЗЗођеп" — „,,®(геФ ђје ®а[[еп 
ипђ 1ед( ђ!е ^аиђе аи[ ђеп [КисТеп, ођег аПе [е(ђ 
фг ђеб Зођеб"", ги[1 ђег [игфФаге Магко ђеп ђе*  
[ТигЈ(еп бтгТеп ;и. 2)(е ЗтгТеп деђогфеп, ђег ®(’е# 
дег [(е!д( аиб [ешет 93сг[(есТ ђсгађ, ТпсђеК (гс аПе, 
егдгеф ђаб ©етеђг ђеб а((еп фа[[аи ипђ (ге!ђ(, 
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п>(е ђаб ‘43(еђ [еше »сегЈ(д ®е[апдепеп пасђ ђет 
2)ог[е Сеггнса. @г »ег[сђтађ( ђаб ђође 2б[еде(ђ, 
ђаб ((е јђт 61с4еп, ипђ аи( ђет §о(е ђеб ®епсђ(б 
аПђа еп(ђаир(е( ег а((е, ипђ (фтисЕе( тП (ђгеп 
Лбђ(еп ђје б?и(а ђеб ®агбаг. ®о(( [сђепЕе ђет 
Магко @1исЕ ипб @е[ипђђе((."

®о(сђе Хђа(еп (шђ, п>еп(д[(епб таб (ђгеп 31иб> 
дапд 6е(п([(, 1Псђ( [еђг гиђтепбгоепђ, ипђ (оНШсђ 
егђ(е(( аисђ 6е( ђ(е(ег ®е(едепђеп ђег УЧасКка, ђег 
бсб јиш Зађге 1840 пасђ 2и[( ипб ЗЗеПеђеп ги[[([сђе 
©епНпипЈеп ап [е(пе $ар[егп аибде(ђс((( ђа((е, ооп 
фе(егбђигд аи§ 6(((еге 53оп»иг(е, пеђ(( ђег2бе((ипд, 
(ссђ (ип(Нд ђ(е(еб 9Ј?((зђгаисђб Ји еп(ђа((еп. Зп §о(де 
ђе([еп Пеђ ег ђге([(гоед сегподоп[сђе бђгепНеиЈе (еп 
Ндеп, гое(сђе ег пиптеђг (т 9с'атеп ђеб ®епа(6 
ипђ ђеб 93оИеб ђепеп, 1»е(сђе (1ф ит ђаб 93а(ег(апђ 
»егђ(еп( детасђ( ђађеп, диегђеппЈ. 2Ие 2;(фе<(а’§ 
дедеп ЗПђапЈеп ђаиегп [ог(, ипђ ђ(е еш|кђ(б»о(1еп 
(игН[сђеп ®(аа(бтаппег иђегЈеидсп (ссђ теђо, ипђ 
теђг ооп ђег ПптбдИсђђеН, 8каНаг $и ђаКеп. ?1и[ 
ђет дго^еп ®ее, ђег [еше 9Ј?аиегп ђе[ри((, тегђеп 
(аит посђ ти[е(тспН(сђе ^ађгЈеиде Јиде(а[[еп. Зђирег 
ђеп [сђоп [гиђег егођег(еп Зп[е(п 8(. №ко1аи§, 8(а- 
уепа ипђ Могакоујс, ђађеп ђ(е Сегподогсеи 
1838 еше теђгеге ®(ипђеп (апдеЗп(е(, тогаи[ (ссђ 
ђаб 2)ог( УгагНпа 6е((пђеС, ђе[еђ(, ипђ 1840 ђађеп 
(јс (дсђ аи[ етет посђ пађег ап 8кабаг декдепеп 
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бе&еИапђе »ег(фап§1, п»е1феб (ђпеп је&1 а1б 23еоБаф= 
П!пдбро(1еп ојепћ

1843 пађтеп Гђп Ме ЗИбапејеп пнеђег ш 23 е*
-



Ј п I) и Н.
®е(1е

ЗВоггеђе.................................................................................. 3

(ЗДез МарИе!.
Флб &Лпђ.

§. 1. 91ате....................................................................... 11
§. 2. 8аде..................................................................11
§. 3. ЗЗе(1апМђе11е...............................................................12
§. 4. ©гепЈеп....................................................................... 13
§. 5. §1афе1ипђа11....................................................................21
§. 6. ©беејЈафе...................................................   . 22

A. ®о1>епде(1аИипд .... 22
B. ®еМгде.....................................................23
C. §1п(Ге.....................................................26



252

®е((е
С. @ееп............................................... . 30
Е. §бђ[еп..................................... . 31

§ 7- ЗДа(игегјеидт((е...................................... . 31
А. ЗЖпегаПеп .... . 31
В. фДапЈеи...................................... . 31
С $ђ!егс..................................... . 32

§• 8- (5Ита ......................................................... . 32

§• 9. .КоттитсаНопсп ииђ ©г([<ђа((еп . 33
§■ 10. 9Л(Шаг[(сђе Хег'га(п6е(гасђ(ипд .

$арИе1.
Ф1е ЗЈовефиег.

. 51

§• 1- §егГип(( '. . 67
§- 2. @рга<ђе........................................................ . 67
§• з. Зађ! ....... . 69
§• 4. @[п(ђе([ипд ...................................... . 70
§ 5. Зипеге ЖегтаИипд...................................... . 72
§• 6. $ђђ|г[сђс ипћ тогаП|сђе @|деп(сђа[(еп . 74
§• 7. Хгасђ(......................................................... . 83
§ 8- Кађгипдвнгејд................................................ . 87
§• 9. 9Еапи(ас(игеп............................................... . 88
§• 10. ^апђе^........................................................ . 90
§• И. ®е(ђ , . .... 97
§• 12. 9(е[[д(оп......................................................... . 98
§• 13. 53|'([еп(сђа(Шсђе-- ипђ §итап((а(б--51пј1а[(еп

А. @сђи!еп...................................... . 103
В. ЗСпђеге ®е[бгђсгипд^т(Не1 . . 104
С. ^гапТђеИгђђеде .... . 107

§• 14- ®аб дс[е[((<ђа(Шсђе ђебеп . 107
§• 1о. 5есђ(аг( ђег (Јегподсгсг .... . 130



253

ДарНеГ
Т4е <${аа^1>егТ<ПП1п<|.

<ае(се
§. 1. 6(аа(в|опп................................................  141

2. ®ее ЗНопагф............................................................141
§. 3. 81ђе1  144
§. 4. ©(аа(б»споа((ипд........................................................... 144
§. 5. <г(аа(бС1п(пп|(е..................................... . 150
§. 6. $педвтасђ(............................................................. 153

ЗПкИсг
Тче ®е|*ф1ф1е.

Цгђлипд.............................................  . . 159
®г|1с фепођс.............................................. .174
ЗгоеИе фепођс.....................................................................190
®п((е ^епо^е.....................................................................195
ЈВЈег(е 1₽спође.................................................................... 213







Централна народна бибпиотека Црне Горе

м
9817


