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1)аше1 Рп'п1, кгИхе а рап бУођоЛпб Сегпбкогу а Вп.1, 

иб1апо\’ије \ге агогитбпГ зе 8(аго81апн а 81агб1пн г се16 Сег- 
пбћогу а Вг<1 „ођеспу хетзку гакоппЈк/ (11е к1егећо иуп! 
а уегЛу ћиЛоиспб Сегпоћогес а ВпТашп та1у 1 уе1ку, ђоћа1у 
1 сћт1у воиЈеп ћиЈе зГејпб ро гогити, ађу ка2(1у зуб ргауо 
тШ тоћк

Ки12е а рап, јепх зе зГага о бГбзВ аћ1аћођу1 §у6 Г!бе, 
зубћо пагоЈа, 8\усћ ћпПпиусћ ђгакиг,— кђегГ ро Гоћк 8(о1еВ 
8*ои уКбгпои кгс\’ рго1еуа\бе, гасћоуаћ зуои гпатепкои 
зуођо(1и, кГегои аг роЈпез зе уусћ1оићај1, — рГеје, ђу гог- 
тПу паго(1 јећо, тШ ћгаШ Сегпоћогс1 а ВгсТапб тећ јак 
зро1ебпои 1ак 1 Јотасј зуођос1и, ађу ј! ргес1 зубГет оргауЈи 
сћ1ићШ зе тоћП. КаМети Лођгети ђгаГги Сегпоћогс1 а 
ВгсГатии ћис!е 1еп1о гакоишк пејтПејб! га1оћои, пејтеШ 
ЛгаћосеипозН, ропбсаЛх V пбт ајћи ћиЛе тШ гикојетзђгГ 
ј габШи пнгпбћо ЈН\’о1а, габСПи сН а уаЗпозП, 'габШи таје- 
1ки 1 Нођга зуећо.

Аш јеЛиа гетб пеђо Г!бе петиге ђуН бСазГпои, иетиге 
ргозркаП, аио иетихе тШ ат ргаге уагпозП ргес1 з\’б1ет, 
пета-П гакошћка, ккегу кахЛећо 2\’1абС ал’бес1ту \’е8ро1ек 
зГејпе ро ргауи зоисК а ргес1 кагЛут параЛпут а г1ут Г1о- 
убкет ћгат; ргоГо ук!е1о зе кпкеН .а рапи пагоЛа Сегпо- 
ћогзкбћо а ВпЈзкећо сПШ кабЛбти Сегпоћогс1 а ВпЈашии 
гакоип! зуођоЛи, Гакогои 'гакоии! з\'оћо(1и, ћег кГеге гаЛпа 

■ јта 8уоћос1а петиЗе шШ орга\ч1оуе а ЛизГојпб сепу. Во 
пупбјбка ћу1а Сегиаћога 1ак- јако ВгЛа, рга\ч1а, вуоћоЈиа, 
а1е гјеупећо хакоптки, ккегу ђу СегиоћогсГ а ВгсГапти зуо- 
ћоЛи ире\’иП а ћајП, петб1а, ас ргауо а 6зис1ек V из1есћ 
у1ас1со\’усћ зе пасћахе1у. Кијге араи, кГегу 81 рГеје, аћу кагс1у 
8ато\’о1пу зоис! ротти!, ађу пагос!и з!а1е ргауо ћу1о ире- 

• упбио, хаугћије оЛе Ппебка ка/Јб 8ато\’о1пе зоихеш, а иа- 
пПзГб Гоћо 8ато\’о1пбћо изГаиоуије зоигеп! гакоиие а зрга- 
уеЛПуе.

8 окоузкут згскет ј с1иб! ос1е\’гсћп’а ћозроНаг (раи) 
, пагоЛа Сегпоћогзкбћо 1 Впккбћо гакоитк гетзку з\бти 

пагоЛи 1 зк1а(1а зат ууаокои рГчзаћи, ге ро(1 бгои осћгаиои 
1еп2е гакоппЈк ора(го\’аН ћис1е; №1 81аго8(о\’б а зГагб! па- 

1* . 



гоЈа /акћпајг бе, 2е ТоћоТо дакошПка Јг/еН 8е ћшТои, а 
роШе пећо, јак ргаге 2П1, воиЈШ, а о сетп ве пегтшпје, 20 
бргауесГИуе а буеЈоппТе ка/Јепш ћга(гп СегпоћогсЈ а ВгЈа- 
шпи зТејие ћиЈои зоиЈШ.

2ако1Пик ТепТо јенђ НбкпиТ V Тоћка ууНбсасћ, ћу јеј 
кахЈу Сегпоћогес а ВгсТашп гоШ шоћ1, ипп-И јеп счзН. АТ 
јеј бНа ка/Ју, а кЈо б1бН 2па, аС јеј икаие ка/Пети, кЈо 
пехпа, аћу уеЈе1, јак гакопшк рго пекТегу рЈебТирек 2111, 
ћу бе тоћ1 уузШћаН убесћ ргезТиркиу, ћу ТгезТи ибек

§. 1. КаМу Сегпоћогес а ВгЈапш језђ ргеЈ зоиЈега 
бТејпуш.

§. 2. КагЈегаи Сегпоћога а ВгсТашпи ро гЈеЈепе а а/ 
Јо пупејбка гасћоуапе бУоћоЈе гибТауај! оЈе Јпебка а ћиЈои- 
спе себТ, шајеТек, 21уоТ а зуоћоЈа јећо ројгаТеиу, 1 пегаиие 
аш јеЈеп Сегпоћогес ш ВгсТапш аш еоиЈ зргауеЈИуеши 
ћгаТги Сегпоћога а ВгсТапши ТеТо робуаТпозН ве ЈоТукаН.

§. 3. Кшхе јакг СесТ, 1ак2 1 уеиЈу ћиЈоиспе гизТапе 
јако рап паб! гетб озоћои пеЈо1кпи1е1пои, јако робУаТпозТ 
кахЈегаи Сегпоћога а ВгсТапши, а со Такоуећо језћ роушеп 
кагЈу Сегпоћогес а ВгЈашп јеј сШ1 а о пега шс з1ећо пе- 
пЈигШ, ап12 коћо ргоН пеши V пбсега ророи/еН.

§. 4. КЈућу пекТегу Сегпоћогес пећ ВгсТапш ве оро- 
уаиП озоћпобН аиећ ЈибТојпозН кшхеђе ићШШ, ћиЈе роЈоћпе 
ТгебТап јако Теп, кск затоуоћте Иоуека гаћјје.

§. 5. Кп1ие, јакогТо рап паб! гецк, јетиг убесћпу 
го28ис1ку па згагТ, јег ћу пејуубб! боис! гогћоЈпШ, ргеЈпе- 
зепу ћу11 тај1, 'та ргауо 1 шос исШеН тПобТ.

§. 6. боиЈсиш, кс1у2 аеЈај! па ппаТо буе, ћу боиШИ а 
уес1 роЛе зтећо гогити 1 гогзиЈки гогМгаП, језТ ђгећа пеј- 
ргуе, аћу зе гогротеппИ, 2е ћћсзеш пагоЈа, Ј1е ћогбке уи!е 
га боиЈсе а зргатсе пбТапоуеш јвои, ћу Ј1е зргауеШпобИ а 
бУеЈот! боиЈШ тоћћ, 1 јебТ ТГећа, аћу ка2Ју зоиЈсе па зуиј 
иИпепу 811ћ ратаТоуа1 а рпбаћу пегибП апећ с!1е ПћозН пе- 
зоиЈП, пућгг роЛе бргауеЛпобН та1ети 1 уе1кети.

боиЈсит јебТ уу81усћа(1 Јикагу јеЈпе & роТот 1 Јгиће 
бђгапу роШе рогаЈки а петај! ЈороибО,' ћу јеЈеп Јгићети 
Јо геб1 бкака! а геб рге1гћоуа1, пућгг, јак ргуп! уутћт, 
ћу Јгићу т1иуП1 роса1, аћу оћа т!иуП1 ћеге зуаЈу а кпки, 
аћу тоћ1 кабЈу зоиЈсе јтћ Јикагит уугохигаеН а кЈе ро- 
1гећа ћиЈе Шегећо 2 шсћ 8е ргерћаН, аћу ореТ гек1, со рГупР 
кгШе 2ге1е1пе пеууб!оуП, апећ 2ЈаП песо Г1с1 /арошпек ТећЈа 
аб јеЈеп боиЈсе р1а бе а пе бпас! убкћт, а кЈуг оће 81гапу 
с11е Јр1пе уи1е убесћпу зуе го2туз1у уугекТу, ТећЈа аТ оЈ-



81оир1, аћу зоиЈсит т!б1о зе иИпПо зуоћоЈпе, ћу 1 опх тоћП 
убе ро рогаЈки ЈокопаШ гохећгаН а бргагеЈНуе, јак зе б1иб1, 
гохзиЈек исшШ, кђегу 1оши зе Ја, коти рпраЈпе; гохзиЈек 
убак зат та с!о зоиЈшћо харјвшки роб1ауеп ћуН, аћу бе 

’у$Је1о, јак а кс1у о бет гогзоихепо.
§. 7. ЈезШхе пек1егу зоиске роспе пекоћо и зоиЈи га- 

б1алга11, петоћа ЈокагаН рпбту а ргауа. ргос јеј га>1ауа, 
пеЈћајс шубП буусћ Јгићиу, ћу јеп јећо гес зе иуагоуаТа а 
гикоПу јшећо, јепх зргауссШуе та тубЈепћ 1акоуу па јеуо 
Јауа а ргауј, ге је 8Уего1шк, ирЈасепу* а гизНе! зсиЈи а ш- 
коПу оргатЈоту боиЈсе а зргаусе пагоЈа; ха 1о та ћуН пе- 
јеп хе боиЈи уућпап а ка/Је с11 а уагпобН б1агоб1енбке па 
у/Ју гћагеп, пег та ђу11 тппо 1о 1 оЈбоигеп, аћу гар1аН1 
Г20 1о1агиу роки1у. '

Вотпег 1ак 1 1еп, кЈо га ир1а!ек пећ рга1е!зкои 
осћоШобк апећо сПе зубћо пегогити пејаке (ајетбГч рго- 
ггасН а гекпе, со у1ас!а рго узепагоЈш ргозресћ се!ећо па- 

"гоЈа С1ш, а^ б1 1о ш!иу1 рак росНај! апеђо пергауе, ропеуаЈх 
аш јеЈпо сШо гас!оиспе ргобргуаИ петихе, кЈух уе Јгигше 
хгаЈсе а уугуеЈаб зе пасћагћ

§. 8. КајЈе-11 зе, ге ћу кђегу боиЈсе хаЈа! апеђ ћга1 
ос1 пекоћо ирЈакк хућШ, ћу оћха1оуап6ћо тшшка озргаге- 
(ПпП а ЈокопаКћо с1оуека ођушП, 1акоуу ађ хе боиЈи јебђ 
уућпап а з1о>Јуасе1 1о1агиу га роки!и аГ гарћШ.

§. 9. К1егу Иоуек оЈе Јпезка рпбћћ! апећ Ја пекТе- 
гети боисћи ир1а!ек а рпјЈе-П 1о па јеуо, 1и пећиЈе шсећо 
У1се ро1гећ1 уућ1еЈауаУ, рго1охе оп заш Нш ирћНкет зе 
уухгагије а иЈауа, ге пета зргауесИиобН агогтуб1и к (оти. 
б куш ргс'Ј боиЈет боисНН зе сћсе, 1 ха (о та ћуН оЈбои- 
хеп јако ушп!к, аћу гаугеп ћу! Јо ха1агс, ћу беЈе! ха кахЈу 
Јика! 1ус1еп, а 1еп ир!а(ек аГ ргуЈе Јо Убсоћеспе пагоЈш 
рокћаЈтсе.

§. 10. 8цк, к!егу боиЛсе г ирћкки оћупн, оћЈг/1 па- 
ћгаЈу раЈеза! 1о1агиу; ј^есћШ раЈезаХ кЈагиу’уехше оЈ ир1а- 
сепећо зоиЈсс, з к1егушх 1ак па1огепо ћисПг, јак озте рга- 
унПо 1оћо(о гакопшки гш..

§.11. КЈуђу боиЈсоуе пеђуП јеЈпе уи!е а зЈејпећо 
бгохитеп! о пексеге уесј, к!егои ћу боиЈШ сћТеН, пећгг је- 
Јеп 1ак а Јгићу Јшак гохбигоуа1, 1ећЈа кЈе ћиЈе текша 
зоиЈсиу, хибђапе изиЈки зПа па зкапе јкћ, а!е аг бгсЈотПе 
зе уујаЈи, ге 1о ћег јакећокоПу ирћПкћ а буегоћшби бгут 

^гогишст ихпауајј, ге језкбргауеЈПуо јак роуЈЈајј.
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§. 12. КПуђу пбккегу Боис1се апеко 8(агО81а гризођП 
перокој пеђо гша(ек V 'сђигшб, Такоуу аС пеп! 1грбп, пеђгг 
ђисТ ргорибТбп а па тТз1б цбћо аб у1ас1а розТау! јшбћо с!о- 
ћгбћо а росНтећо а V сИчшпб впабеИубћо б1оубка. Коупбг 
1акб језћ ргоризТШ перо81ибпбћо апеђо 1ету6ћо а пеЈђап- 
Итбћо зоис1се, бТагоБТи а зТагбЉо.

§. 13. Ропбуас12 јак боисЈсоуе а Бргаусоуб 1ак ј обИШИ 
кте1оуб па убеођеспб и1га1у изТапоует јзои, ђу пећ1ес16И 
а пеуукопауаН тбећо јтбћо пег гетзка пгеп! а с!1е гри- 
еођи р1тИ роттпоз! 8уои, јакг ђу V гехт т!г а рокој 1ерб! 
ћу1; рго!о петиге ђуН т јеНпоти уо1по сћос!Ш га 8\’упп 
ргасепн с!ота апећ па сез1у 8у6 а Тгћу, пеђгг тај! ги8(а- 
уаН с!о итћггепбћо бази уе 81игђб гетзкб лбгпб, к бетиг 
ивТапоует јзои.

§. 14. КагИу та1у 1 уе1ку Сегпоћогес а ВШатп јез1 
роутеп с!ођге а росНуб воиЛсе 1 озћаћпТ зТагозТу а зћагбТ 
роб1оисћаН, с!Ш а тПоуаН а кагс!бти г тсћ бевб ргокаго- 
уа11. Кс1уђу пбкНо изТапоуепб зоисТсе а вћагб! гпсисТП а гаћап- 
ћП, 1ес1у ђис!е с1езШ 1о1агу роки1оуап; петб1-И ђу бћп р1а- 
1Ш, ћисИг рокиТохап убгетт.

§. 15. ЈезШге ђу пбкТегу зоис1се пећ зТагозТа апсђо еђагбТ 
гћапођП Сегпоћогсе пеђоВпТатпа, 1сп аб гар1ас! скасе! ТоЈагиу.

§. 16. Кагс1у ггас1се паб! оТсоузке гетб а пабтћ ћгаШ, 
к!егу ћу 8 перТ’а1еИ иа§1т1 уујес1пауа1, ађу паз! гепн г1б ибтП 
пећ пагос1 гперокојШ сћ!б1 апеђ тази роб!па1, ђис!с ћпеН, 
јактПе ска јЈбН 8уеПкоуе 1о с!окагои, оћпбт ге зубТа зргоуогеп.'

§. 17. Такоубћо ггасТсс а гћоиђсе па§1 оТсоузке гетб 
тиге 1 пејро81ес1пбј§1 Сегпоћогес аВпТапт гађШ, јактПе 
рогпа, ге јез! ггасЈсе а ге гетзка у1ас1а јеј ргоиа81ес1ије; 
кПо ђу икоуећоТо 21ас1се ТајП пеђ пеискП апеђо пегађП, 
кЛух ђу 81убе1 а игпа1, ге јеећ ггасТсе, (акоуећо ТТеђа гоупег 
јако ггаНсе ргопазЈесЈоуаН а ТгебШТ.

§. 18. т 2а бази уојпу кПуђу перп1е1 па па§1 гспп ис!еТП, 
јез! кагДу Сегпоћогес а ВгсТатп роутеп, јактПе 81у§1, ге 
у1а8( ћгапШ (Теђа, сћорШ 8е зђгапе а јШ рпШ перТПсИ а 
гћоиђсх иа§! окотзке гстс а паб! вуођосТу; пабе1-И ђу 8е 
пбкТегу Сегпоћогес пеђо ВгсТатп, пеђо р1бтб, пеђо уезтсе 
аиеђо госИпа, ге ђу пебИ ргоН пабети уебро1пбти перТИеИ, 
аС кагПбти Такоубти 1ћоб1ејтки к у1абН 8Уе а ђагИга угаТа 
језТ гђгаћ, ђу ткНу у!се га зуећо гпоТа пспозП, а уагиозН 
тег1 обШтип Сегиоћогс1 а ВгсТапу ткс1у аС иерогпа; рТе- 
с1е\тб1т а1е језТ ТТеђа рпразаИ ти газТбги хепвкои, ађу ИЛе 
убПеИ, ге пета тигбкећо 8гс1се.
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§. 19. КагПу уојуода пеђ б^агозТа апећо зТагб! ус зусш 
р1етепи апећо па ћгашс1 језћ роушеп ћпес1, јакшПе 81у.бћ 
ге псћегрсб! паб( гепп 8 кСегбкоПу зТгапу зе ћћг1, 1к1 агиј 
к уојпб роуокП а јеј па опо пНзТо ргескћагеН, кскћу пе- 
ћегрсб! гепп паб! ћгогПо; к<1оћу пебе1 апећо Ис1и псрохуа1, 
ћисПг јако ггас1се о(1боигеп па зтгВ

§. 20. КЛућу ос! гетзке у1ас1у ћис! б1аго81оуе пећ 
8ои<1с1, апећо зТагб! пећ регјашсЈ (гћгојпоб!) розћШ к пекТе- 
гбти р1етспи пећ с1о уезтсе, аћу утшка гајтић, 1 .пабе1 
ћу зе пекс!о, јепгћу уштка ћгапП, 1сс1у тлј! ош оЛ у1ас1у 
роз1ап1 П(1е тос 11оћо1о ћгапПеГс, јепг пптка ћгаш, гајшоиН 
а зоиПи ос1еуг(1аН. , ,

§. 21. Кс1ућу к(1о зе ороуагП рогскПшоиИ огиг! па 
опу оЈ зоисТи а у1ас1у розћшб ИсП, к1ег! тај! уттка исћ\-а- 
1Ш, ТеПу ппј! И Ис1е ос! 8оис1и а гетзке у1ас!у роз1ап1 тос 
1акоуећо1о ћгашТек а.ги§Ие1е рокоје а гетзкећо рогас1ки па 
ппб1е гаћШ, језШге ћу ћпес! огиг! пеосИогП а у1ас!е Поћго- 

.уо1пб зе пе\ггс1а1.
§. 22. Кс1о ћу уптећо Сегпоћогсе псћ ВгсТгпта. к(1уг 

ћо у1ас1а сћорШ сћсе, јакушкоИу гризоћет ргоризШ, ћу и(ек1. 
1ако\у аТ опо ргоутеш гарћШ гпоТет пећ 1гез1ет, ки кСе- 
гетиг ћу ћу1 ћу\га1 оскоигеп тттк, јепг иСекк

§. 23.. I опет ос! лг1ас!у робћгпут ИсЈет СГећа бе тШ 
па рогоги, аћу с1оуека псгаћШ пеупше, ргоТоге 1 ош, јсбсИ- 
ге г1е ћег ро1гећ! испп, сПе гакопа боиЈи оПроућћШ ћиПои.х

§. 24. Аћу гасћоуап ћу! 8 роћгашспутј пбепи пПг а 
рокој, кТегбг угајетпу ргозресћ а §1еШ 1 па§1 'гепн рппазејћ 
гаћгапије зе јак кгаскг, 1ак 1 кагсЈе та1е а уе1ке ргебТоирет, 
гоупбг Тег 1 8ро1ебпе ро1и1о\*ат га бази рокоје, 1о јеб1, кс1уг 
пеуесТете уојпи. 1

§. 25. 2а кагс!е Такоте ргоћгебет-зе па роћгатспе 
геш1 ћис!е кагс1у Сегпоћогес а ВгсТашп гоупег 1ак (гебћсп 
јако к(1уг ћу зе ћу1 ргоћгебП 1ш1 грибоћет ргоН буети ћгаЈги 
Сегпоћогс! пећ ВгсТапти. ' 4

§. 26. V баз рокоје а ргппеп пезпп бе \1о Тигеске 
геше, кТега 8 паб! гепп ћгашсТ, беТпе сћосИН и 1аш когкСШ, 
рго!оге ког181 боиПет (оти зе уга11 с! ћшТе, а ушшк ћш!е 
ос! боис1и роТгебТап.

§. 27. Аћу јшг, рогас1ск а јес1по(а V пагоНе 80 иигге1у \ 
а пећу1о шегЈозоћпећо кгсе рго1Ш га опоћо гЈосшсс, ћус ћу1 
Сегпоћогес пећ ВпТапт, кТегу ћегт ргауа а ћсг роТгећу пећгг 
пазПпе а г1оћпс гаћуе ћгаТга Ссгпоћогсе пећ ВпТапта, 
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петихе Такоуу угахс(1п!к хаПпут рок1ас1ет зс уукоирШ, 
пех јак јеј исћуаВ, пссћђ ћис!е ха81јге1сп.

§. 28. К(1ућу угахссћнк хе хетб Тс1о и1ек1, песћТ росШ 
јећо х (1оти, х рохетки 1 хе убећо Тоћо, со па росШ јећо 
рпсћах!, ха репехп! рокиТи 8с уехте а убесћпу рсшхе х 1е1о к 
рокиТу несМ <1о хеп18ке рок1ас1пу 8е и1ох1.

§. 29. Такоуу угахесИПк, хсте ^псрГПек а ка1 нетихе 
П1к(1у с!о паб! хете вс угаТШ; кТсгу Сегпоћогсс пећ ВгсТашп 
Такоуећо х1остсс ћу рпјти1 пећ ћгапП апсћо 1ајП а пси- 
сћуаШ, кс!ух 81уб1 а ихпауа, ,хе х1обт зрасћа1, Такоусћо 
јебТ рос1оћпс ргопазксТоуаН а ТгсбТаН јако затећо угаћа, 
језШхе јећо рГИе1еш а ћгапНект бе икахе.

Такоуут рак хризоћет хИ И(1е пстајке ћгаш1е1е, 
пећис1ои тШ зпаћу бтШ х!е, јак јзои ве паибШ, а ћгаш1е1е 
пећиПои х1обшсе зе хазТауаВ, ксТух ха пећо р1аТШ а воис1и " 
оПроуМаИ роутш ћисТои. ' , -

§. 30. ТоћоТо расћаТеТе, апо гоупех 1 јећо ћгапИе1е, 
ксТућу пбкс!у а па кТегешкоИу т1б(б хајпиШ а хаћШ ћуН 
тоћИ, тихе 1ес1у пејћИхб! Ссгпоћогес апсћ ВгсТатп' гоупех 
1ак хаћШ јако 1оћо кс!о ши ћу1 хаћП ћгаТга; а 1ак аС хаћН 
-јсбћ јесТеи ха сТгићсћо, -- бргауесШуу у§ак пстихе тшШ 
.упнНка р1а1Ш.

* §. 31. К(1ух кс!о рибкои апсћо похет ус зуаПс пекоћо
рогат, ксТух ћасТкои псћ вуас1ои о несо зе роћас1а, аТ с1оусс1еш 
јбои рГес! боис! а боис! аС оНробаТки гохећеге убе с!1е роГасТки, 
кс!о роба! буас!и а ћас!ки о кТегои коИу уес а роТгећпозТ а 
кс!о ргупс ћој ћу1 хаба1 а огих! бе исћорП ргоИ буеши ћгаТги ' 
Сегпоћога пећ ВгсТапти. Тећсћх ро гохуахеш узећо јак 1о 
ћу1о а ујакеш ћехргал! кс1о зе пасћахе1, ћисТе зргауесШуо 
робоисИН гапи а гохуахШ 1 обТаТт ос! јесШоћо пећ оћои 
истепе рок1езку а изТапоуШ ТгебТ, кс!е ћис!е хаћос1по; 1 песћТ 
иугхеп језћ утп!к с!о усхсш апећо аТ харћШ хетзкои репб- 
хп! рокиТи, јак боис! ха ргауо ихпа.

§. 32. КТегу Сегпоћогес псћ ВгсТапт огихпп пећ ИГеует 
пеутде пбкоћо гат пазШт а х ћехћохпобН, аћу ћу1 пахуап . 
ћгсИпои кс!е к ћгШпбћи рпбту а роТгећу нста, па Такоуећо 
рокиТу а 1геб1и сТуојпабоћпб 8С иуаИ.

§. 33. КсТућу пекТсгу Сегпоћогес псћ ВгсТапш Сегпо- 
ћогсе псћ ВгсТапта гапП а гики пећ поћи ти зсћготП, 1еп 
аТ хар1а11 б1о 1о1агит; пећу1о-И То итувЈпс, раПебаТ; хћлш-И 
ши ћћгуи апећо око иту81пс уугах!, 8сс1сба11о1агиу; пећу1о-И 
1о итуб1пе, 1псе1 1о1агиу. Вссеп! убак ха гапсш, песћГ вс 
б1а1о х пазШ апећо ћех иту81и, аТ р1аМ 1еп, кс1о јебТ утеп.
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»§. 34. Кс1уђу рак к(1о ис1еп1 ђгаГга Сегпоћогсе пеђ 
ВпТашпа поћои пеђ бПшкеш а пегтиб ћо рогат, аб харћШ 
га (о ис1егеп1 рас1с8а( НикаТиу; јсзТПхс јеј оиеи V (отхс 
ићохет а гохх1ођсп1 хађ1је, кПух ,ђу1 ис1еГсп, исша хаи хаПпе 
оПрогеЛпобН; (ак јако ха 1оирехшка, јепх V кгас1сх1 хаћупс.

§. 35. 2ађ1јс-И ћо (еп, к(1о ђу1 ис1егеп, ха ћосПпи аиеђо 
Пгићећо с!ие, кс1ух ђу1 их иПеГеп, ђис1е (гсзТаи гоупех јако 
1еи, кс1о ватоуо1пб с1оуека хађјјс.

§. 36. К(1уђу јес1си Пгићећо сћ(б1 ис!сГШ а 1еи1о ро- 
. баТебшка ис1еп1 с1п\’е, пеп! јеЈеп сћићети шс с11ихеи,' рго- 
(охс (еи, к(егу. ис1еГШ сћ(е1, ргуе пех ис1еГП, (ак утеп јсз( 
јако кс1уђу ђу! иПеГП, рго(охе кс1уђу ђу1 1иоћ1, ђу1 ђу ис1еГП.

§.37. Моћ1о ђу 8е рпћоЈШ, хе ђу ибкоти ризка бри- 
б(Па апсђ кђегуткоИу хризођет хеђу с1огека песћТејс гаиП 
пеђ хађП, јак па тпоћа т1б(есћ 8е 1о рпћосТПо. Тећс1а а( 
боис! (о(о ие х итузЈа ибтбие х1е со псјгЈсе јеп тохпо втШ. 
ВиПе-И гаиеп, (ес1у песћС 1еи, кс1о (о х!е пе бтузЈпб ибЈш1, 
р1а(1 и(га(у ха 1есеп1; јебШхе ћћгуи, ,око, поћи иеђ гики 
рогиб!, ђисИх зоихеп јак 33. ргаукИо хп1.

§. 38. ЈезШхе кс!о хађуе с1о\ека, јеих ћо рГерасИ, кс1ух 
зе ђгаиП а јсј хаГ1ка1, ђу ос1 пбћо зс ухсШП, (сп узак ис- 
изГоирП, ха (акоуећо исп! хаЈие ос1роуес1по8(1, рго(охе јеб( 
Гебепо, хе (акоуу парасПнк хађК ђуН тихе а хе 8оис1и хап 
тс 8с пеоПрогМа.

§. 39. ЈеИкох Сегпоћогс! а ВгсТаиб тај! ххук уукоиа- 
уаП ротзШ иејеп па у1пп!ки а хћоиђс!, исх 1 иа иелшиет 
ђгаСги јсћо, (ес!у ос!е Лпебка (акола ротзћг језС хароубхеиа, 
а ксТо ђу иеушпећо б1огтека хађП, ђис1е на 8шг( оЈзоихеи. 
ТоПко хћоиђсе, к(егећо заш боиП ргопаз1ес1ије, шихе хађШ, 
аубак ђга(га, ђћхеисс исђ рпђихпећо, к(еп V 1от хсећг ие? 

V ушш јзои, хађШ пеаии; песћС опеи ћћгги пазасИ, к(1о х1с 
истП, а шкоИу кс!о с1гићу.

§. 40. РоТукаП зе ус сТгои тоћои (оИко харавпкј, аубак 
ђех рпђојшка, ћех зћгота&Тогат тојзка 1 С181 ротосј; кс!о 
ђу бе1 харабшкит ха рпђојшка пеђ ротоиика иа рошос, 
ђис1е 8(еш (оћггиу рокиТоуап.

§.,41. Кс1уђу к(егу Ссгиоћогес иеђ ВгсТаит х ђехђо- 
, хпобШ СегиоћогсГ исђ Вгсћшши хараШ 8(ауеш, ,(ећс1у а(' хс 

бУећо, јак 8(аусш (ак ј тбе об(а(ш, со ђу1о V бГауст хаћу- 
ии1о а 8ћоГе1о, паћгасП; нито (о а(’ ђехђохиоа! згои ћћгсои 

. харћШ, а (еи, коти 'ђу1 бћггет хараШ, тихе јеј зуођо- 
с1ис хађШ. , - •
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§. 42. КТегу Сегпоћогсс псћ ВгсТашп ђу коши па 
бкос1и копб пећ уо1а апећо јакбкоИу 2\1Те с1отас! гаћП, 
песћС гарћШ 2а рокиСи гстзкои (1езс1 1о1агиу 1 песћС га- 
р1а(1 опоти бкос1и, коши копб псћ \го1а псћ пбјакб Јоћућбе 
гаћП; 8атоуо1пб убак псбпп шкс!о 8оис1Ш, ргоГоге 11118(111 
боис! бкоПи осепЈа со 21оирепо, 2 опоћо ши паћгасћ; 1о11ко 
рза тиге гаћШ, кс1у/ јсј кс бкос!б параОпс. х

§. 43. К(егу Сегпоћогес пећ ВгсТашп Ссгпоћога пећ 
ВгсТапти ћу 11112 пећ рибки /ЛотП, 1ећс1а 1си, јепх ћех иту- 
§1и 1о 21ошП р1а(1 јеЈеп с!П, а коши језћ бкосћг истбиа, 
бкосТије с!уа сШу.

§. 44. Кс1ућу Мегу Ссгпоћогсс псћ ВгсТапт с1гић ос!е 
х Нгића гћгашбс ууријбП а пегбтуб1пб рибки псћ пих 21о- 

тП, 1ећс1у р]а(1 ска сШу, а (еп кс!о ти ј1 ријбП, бкос!ије 
јес!еп сШ.

§. 45. КГегу сЈоубк V па§1 хепв ос!е Ппебка ћис1е сћШ 
ргоПаИ 8(ауеп1, пећ рогстск пећ ротех!, пећ 1ез апећо 
ОбТаТп! 8уе шоуПс јшеш, аТ зс пејсШуе оШе а паћ!с1пе јс 
ћИгбЈти зоће ргес1 8Уес1ку, сћсе-И а тигс-И коирШ, кс!ућу 
рак песћШ иећ петоШ јећо пејћИгбј, песћС роухћисИ тег§1- 
раби, 1о јсз( с1бИ(е1е рогсшки, 2с1аИ ћу оп коирШ иссћШ; 

_кс!ућу рак 1 1с1Ио псс1Нб1 пећ петоћ1 коирШ, 1ећс1а песћГ 
8Уоћос1пб ргос1а, коши шиге уе 8\ге усзшсј пећ ус згет 
р1етепи; језћ ТоИко Тгећа, аћу ИШпи ргес! 1гст1 бусс1ку 
ибтП о 1от, јак ћу1 псјћИгбШо зоћб а тег^раби роћхие! а 
јак оп1 ћисТ песШбИ пећ петоћИ коирШ; Мо убак ИзИпи 
рзаИ ћис!с, песћС 8\гб јтепо а рпјтет рос!р{бе, (аке с1еп а 
тбб1с гоки,-аћу с!окопа1е бс убс1б1о, кс1у ИбНпа парзапа јевТ 
а па кТегет ппбГб, рГес! кГегупп јтепет 1 рпјтепЛш пахуа- 
пупи 8Убс1ку, 2 Иегећо р1етепе зубсПсоуб ћуИ а јак Ј8ои 
1По 8е росТерзаИ апећ рзаХ) пеитбјке јак Ш кМхку ибнпИ 
рго убТб! у(ги, јак ргос!еј с!1е гакопа ибшбп а ир1пб гар1а- 
сепо, а јтак коирб ћу11 пстиге. То(о 8е роуШа ос!е с1пебка 
Тет, кТеп сћебј! пбсо кироуаИ а шкоИу 1бт, ккеп По Јпебка 

, кироуаИ.
§. 46. КејћИгб! Ј тег^Траба тиз! га опи базТ коирШ, 

сћсе-И коирШ, 2а кТсгои тибе 1 сћићети ргос!аио ћуН, а1е 
ткоИу пезпп кироуаН га сеии, га кТегои зе јсши 2с1а.

§. 47. бупоуе госИбиу тоћои јеи 1сћс1а ае росШШ, 
кс1уг госИбе к го2с1е1еш зуоИ; јтак с1е1сш ћуИ петихе, ро- 
кис! о1ес псћ шаТка па 21уе јзои.

§. 48. 01ес, к(егу зат зоће ћу1 бсћо уус!оћу1, тиге 
с!1е уГПе 8уе 111021 бупу (о 1’02с1б1Ш; кс!ућу рак окс јес1поши 
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зупи у!се ги51ауј] пех сђићети, „пезт! (о ђу(ј гибепо, ргоШЗе 
кахс1у зуут тајеШст с11е уи1е »ус пакћШаН тиге.

§. 49. Каг(1у б1оубк јсз1 уђиШикет вубћо јтбп! 1 
гибГауа ти па уиИ, /с тибс 8ус јтбп! 1 ћсг зууск рПђи- 
гпусћ с!б1Ш. ТЈбтП-И 1о га 8Убћо /ЈуођуИ апеђо 2П8(ауП-И 
уе бУбт гагбгки, (и ве 1ођо ОоГукаН пезшбјг

§. 50. Ро зтгИ оГсоуб, језШ ођес га зубђо гпођуИ 
јтбпГт пепа10211, ђис!е гогс1б1епо бШјпупн базШн вупит; 
јеб1-П таШа па 21Уе, игШа, с1окис1 јсађ гка, росШи ауеђо 
тиге, к(егу ро јејгзтгИ 8е гогсћШ, ■ јзои-И 1оИг сШку ос1- 
гозИб; јбои-П псс1озре1е, псс1б11 80 с!окис1 пес1ого8(ои; јтбп! 
убак розГауепо ђисТ рос1 с1оћИс1ки росШусћ ИсИ, <1окис1 сИђку, 
скасаШћо гоки пес1о8ађ1у.

§. 51. Кс1уг Дбуа рос11е ођубеје пазГ 2етб 8е ргоуИа, 
пета гаЈпеђо росШи тнпо убпо, кксгб ј! госћбс рп ос1(1ау- 
касђ 2 с1ођге уи1е с!ај1.

§.' 52. Ус1оуа, пета-И с1б(1, игка рокис! зе пеус!а, се1еђо 
росШи згбћо тиге, Ус1а-И зе убак, ђис1е с1оз1ауаН па гок ро 
с1езШ 1о1апсђ; та-И а1е с!бН, аГ (ГозћГуа сћЈарес јес!еп с1ика( 
а ћоЈка ро скои с1ика(есћ гобпб.

§. 53. 2ив1апе-И кђегу о1ес ђег тигбкусћ НбИ, та-И 
убак јес1по пеђо у!се гепзкусћ с1е11, 1ећс1а тс21 пб у§е, јак 
оСсоувку 1акг 1 с1б(бку росШ ђис!е го2с1б1еп; јепот гђгап ђис!е 
ропесћапа пејђИгз! ти&кб ћ!аУб, кс1уг ИШх о!ес уе 8\бт 
гауб1и ђис! с!сеп пеђо нбкоти јтбти ј! пеос1кага1.

§. 54. КсЈуђу (акоууко о1ес тб1 везћу ус1аие аиеђо 
ЗУођосШб, с1о81апои 8еб1гу сШ јес1еп а <1сегу с!уа.

§. 55. ЈезШгс сИгка вата ђег тигзкусћ с1бк, 1о јев! ђег 
ђгаХгиу, па гкб гизГапе, 1ећс1у ијГта гбе тогИе а петоукб 
јтбпГ о!соуо.

§. 56. КПуђу с!бга кс!уг зс тс!а пбјакб.јтеп! ос1 зуусћ 
госИбиг ђу1а рппсзћа, итгс1а ђу гзак ђег с1б(1, 1сћс1у \’бе 
(оГо јтбт а Убе 1о, со ђућг Ш111о јтбшт \’у<1б!а1а, гогс1б1спо 
ћис! јејГ ђгаШт, пета-И у»ак ђгаГгиу, 111021 зезку, а пета-И 
ат бееГег, пејђИгтт рпђигпут.

§. ђ7. ХегибШпе-П ткоћо, 1ећс1у с1бсИ пејђИгб! рГГђи/пу; 
пеп!-И рпђихпбћо, 1ећс1у рпрас1пс гбе пагосћп рокћиЈпе.

§. 58. Моћ1о ђу 8е рпћосИН, гс ћу зуи вуусћ' госИбиу 
песШ а јш1 рпкоп бшП; га (акоуои игагки та ђук ропејргу 
рокиШгап, а језШхе 8е пероћшП, ђу вуусћ госИбиу сШ а ро- 
б1оисћа1, та ђу11 ро1гсб1ап убгсшт апеђо 1б1езпб. Так ђис1е 
ро(геб1ап с!уакга1; ро (ГеИ тбак тигс ћо о!ес уућпаН 2 с!оти.
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§. 59. Јакох V кахс16 г!51 а V кахЛбш кга1оуб(уЈ хако- 
пет јез( р1а(Ш с1ап, ађу у1ас!а, зош! а уојвко тоћ1о ђјШ 
иЈгхоуаио, о1оуо а ргасИ хаора(гоуап,. сеИох V пабТ хспн 
пеју1се јеб1 ро1ге1)1; ађу 811 шсс бТаусиуајтс ођеспс ро(геђу 
гаргауоуапу ђу11 тоИ1у: папхије зс Сегпоћогсит а ВгсТапит, 
ађу (ак јако пут 1 усхс1у ђиЈоиспб р!аНИ Јап, к(сгои пнзТт 
81аг§1 а б1аго81оус ууђЈпШ а Јо. пагосИи рокЈаЈшсс V игсепу 
саз оЈуаЈсН ђиЈои.

§. 60., КЈођу зе рго(т1 1и1о иапхспои Јаи к убепагоЈт 
хспшкс рокгеђб а рговрбсћи ЈауаИ, ђис1е СгсвЈап јако јшу 
хгаЈсс а рго1игп1к раб! о(еске хете.

§. 61. КЈођу 8сиј тајсТек аиеђ*соб јтсћо, х бећох 
8е с!аи р1а(Ш та, ха(ајП: з1гап (акоусћо бе папгије, ађу 
111181111 бђагб! пеђ вкагобТа јети убс, со бкгу1, ха рокиТи уха1, 
1и1о убак роки(и ађу зуут ктегит гохЈеШ.

§. 62. 8(агб1 а бТагозТоуе уе уебшсдсћ а окгезссћ тоћои 
роки(и (оИко Јо 20 1о1агиу ђга11 а с1с1Ш, кахЈои убак рокиШ 
ус(81 тиб! угсћшти зоиЈи ргтебН а. ро1охШ Јо хетзке 
роНаЈпу. -

§. 63. КТегу бђагб! пеђ 8(аг081а псђ воиЈсе роки1и, јех 
пагоЈт роНаЈпб рНраЈа, апеђ ретх 2 Јапе ха(ај1, 2ар1а(1 
5кга( 1оИк, коИк па репсхкћ рпја1 а хакајП, д ђис!е б(аго- 
8(епбке а зТагебтбке^ тос1 хђауеп.

§. 64. КахЈу Сегпоћогес псђ ВгсТашп тихе, бТгап ро- 
ки(у пеђ - јшећо гогзиЈки, к(егу ти кпуе а ргоН хакопи 
и&пеп ђу1, _8уођос1пе угсћпипи боиЈи ха!оуаН; 8оис1 рак па- 
111ес1нс, јсбШ с!1е хакопа јсЈпапо. боиЈсоуе, к(еп кГтуе а ргоИ 
хакотики оЉихоуаИ, ђиЈои хе зоиЈи ууИпаш, па рспехкћ 
рокиТоуат а уебксге 8(аго8(еп8ке сН а уахпозН хђауеш, 
јак о 1от озте ргаукПо 1оИо(о хакопшка хш.

§. 65. К1егу СегиоИогес пеђ ВгсТашп ђу оЈс Јп^бка 
рпбе1 к $оис1и па ха1ођи 8 роуебепут око1о кгки катепеш, 
ђис!с, ђуТ 1 ргауЈи тс1, Шезпс ТгезТап.

§. 66. Кахс1у Јисћоут V паб! хеил јсбТ роушеп кахЈе 
пес1е1е сћоЈШ Јо козТсТа, коб(с1 V С18(о(е иЈгхоуаИ, ргаукПа 
сћкуе вуаТе уегпе уукопауаН а Ис1 јак пеју!се тихе Јођгети 
исШ а зуаТои уГги V пеш иреупоуаИ; кТсгу ђу 1оИо иесшП, 
ђиЈе киехбкеИо игаЈи хђауеп.

§. 67. КохуоЈи шихе бс хепои, кТегу с!о пупејбка V иаб! 
хепИ ђу1 V ођуссјј, оЈс Јпсбка у!сс 110111, 1сс кТсгсћо х пи- 
(ПО8Н, псЈозкаЉи апеђо ргоћгебет шихс пеђ хспу пабс рга- 
У081аупа уусћоЈт снксу ЈороибИ.



§. 68. Рп каМет Сегпоћогс1 а ВгсТапти, к!егу ос1е 
сЈпебка ћш1е сћНП 8е /стИ, ти81 ве т181т Дисћотп! 1Н с1ш 
ргсс! осћкуктт уур1аН, ЈС81-П (1еуа, к!сгби хетсћ ројтоиН 
затубИ, 88 хетсћсш арокојепа, ро!от јзои-П оћа врокојсш, 
рак је тихс осћ1а11; кс!уи пејзои нрокојеш, певпнјшћ 0(1(1аН; 
јевШие је с1исћогш пнто у&П јес1поћо пећ скићећо О(1с1а, 
ћис!е 2 паб! буа!е сЈгкуе уу1оисеп, пећоС гетсћ 1 пеуе81.а, 
(1окис1 јебТе Ј8ои зазпоићеш, шоћои каМећо сази зе гогскојШ : 
к(1ух хбак их јесЈпои јбои осћТат, 1ећс1а ј!сћ шс у!се гогскојШ 
иетиие, 1ес1а јеп бшг! јесћшћо пећ скићећо, апећ јсп рГ1- 
бшу, кГеге беЈезаЈе бесћпе ргаупПо 1оћо1о гакопшка оћзаћије.

§. 69. К1егу с1огек роја! ћу 2епи га 2ћа ти2е јеј! 
апећо с1еги ћу и1оирП, к!еге ши (Нуспн гоГНее пећ рпћихш 
апећ иејћПибс сПуспн пес1ого11, кГега госПбиу пета иа 21уе, 
аТчПе гакопа а оћусеје пабЈ ргатозЈаупе уусћосћп у(гу јев! 
бИћаи со ћехћо/тк а Јирјс сшсћ (1е11 а иезт! гПгхоуаН 8е
V гетГ паб!; јтеп( јећо ћисПг ос1ћа(1пи1о а гогсШепо јако 
1оћо, кс!о вашоуо1пб с1оуека гаћце.

§. 70. Кс1ућу с1еуа 2 с!оћге уи1е, ћег уМопи зуусћ 
госНСиу ос!еб!а га јтосћет, 1ећс1у јјт шс исшШ бе иетиге, 
рго1о2е је зата 1азка ћу1а згагаћг.

§.71. Кс1ућу 8е рпћосШо, ге ћу кузпСепгоћогес пећ 
ВпТашп с1еуи апећ ус1оуи 2пеис1П, ј1 а1е угШ а 8 ш ос1с1а11 
8е песћ1е1, а! 2ар1а11 с111еН 130 1о1агиу, сш12 сП1е ћис1е шос1 
ћу!1 уусћоуапо, а кс1у2 (111е роуугоз1е, (1о81аие 1 оио о!соубку 
росШ јако јте закоппе с1с11. — Уегте-П 81 (1116 к 8оће,, 
пер1а!1 тс, а (1еге иећ У(1оуе иеш 2ас1ие ротоск Кс1ућу 
ћу1 геиа!, аС 2ар1а11 1е2 130 1о1агиу а гахтеп јег! с!о 2а1аГе 
иа беб! тевкиу, кс!е шснп јшут иег сћ1ећет а уос!ои 
21уеи пећисЈе.

§. 72. Кс1ућу зе рпћосШо иејакеши Сегпоћогс! иећ 
ВгсТапнш, 2е ћу ши 2еиа иећу1а уегпа, кс1ућу рак зепи воои
V ћ1ис1поб11 ргерасП, јез! ши с1ого1епо јес!иоћо 1 Огићећо гаћШ; 
кс!ућу убак опа и!ек1а, 1ес1у V иаб! гет! зе 2с1г20Уа11 пезпп.

§. 73. К(1ућу ксккоПу 8е рпћосШо, гећу 2епа к!егут 
коН грибоћет 1111121 буепш ро ЗкоћуИ (1усћ1Па а ћо 21уо1а 
гћауШ сћ!е1а апећ јакуткоПу грибоћет 21\о1а гћауПа: јак 
бе 1о с1о'8уе(1Г1, та 1акоуа 2еиа оскоигепа ћуН па 8шг1 јако јшу 
угаћ; 1оПко гистс! Зешг гаћПа ћу11 петихе, рго1о2е рибка а 
81ге1ћа јеп рго 1у јев!, к!еТт рибки 11081 а рибкои 8е ћгат.

§. 74. Кс1ућу «е ргП1О(1По, 2ећу нек1ега гЈога пећ с1еуа 
аиећо кГегакоПу јша иепа к икгу11 сћућу 8уе 1ак 2аћ1оис1Па, 
2е ћу сН1е гагсТоизПа, оскоихеиа 1шс1е 1акоуа ћпбшсе па 8шг1.
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§. 75. Кс1ућу ћу1а пепалчб! а х1у ?дуо! шех1 хепои а 
ти2ет, а ти2 8е Зепои хШ ћу песћ1е1, тоћои 8е јеп гох- 
1оибШ а1е пе гохубзН. Јез! убак ро!от пшх роутеп, 2епи 
уус!г2оуаН, а1е петихе 8с аш оп хешН аш опа усћИк

§. 76. К(1ућу убак Шо 8 ти/.ет гох1оибепа хепа пе- ' 
81ибпб ве сћоуаћа а ти/л зубти ухс!ог бшПа, 1ес1у ј1 тих 
ргезШпе ууЈгхоуаН а ротос шШеН, 1 аТ јеб1 /луа јак сћсе.

§. 77. КТега хепа ћу 8Убћо пш/е окгаЈаћц ћисС.ропеј- 
ргу а робгићб ро!ге81апа убхеппв, а1е роТгеВ ћшТ роТгевћша 
Шезпб а 8 пшхет го/лескта, опа рак у(1ауаГ1 8е петихе, 
а!е ои тихе 8е охенШ.

§. 78. КТегу /Јо(1бј ро ргоћћтет 1оћо1о хакотпки ро- 
1ге11 ћш1е 1ареп рГл кгас1е/л, 1еи ћисИх оЛноихеп па зтгћ

§. 79. ЈИегу Сегпоћогес пећ ВпТапшу/ЈоЈбје хаћуе 
рп кгас1е/Л,'С1081апе осћпепу 20 1о1агиу; пех аС кахс!у та бе 
па рохоги, аћу бргауесИкећо с1оубка пехаћИ, ргоТохе ха пећо 
јако угахесЈтк осЈроуШаН ћис!е.' * >

§. 80. Кај(1е-И 8е 1оирех јаказ ргес! ргоИабепћп ТоћоТо 
хакопШка брасћапа, аТ ве 1а1о 1оирех, јако?. 1 ГНгаТу бкг/е 
1н ибтбпб харћШ, аубак со ћу 8е ибтПо ро ргоћ1абепИоћо(о 
хакотИка, песМ кахс1у /Јо(1бј /а кахсЈои кгас!ех ћоћ јез1 
рокгезШ!. 2а кгас1е2 ибТапоуије зе 1б1ебпу 1гез1‘ 1ак1о: 
кТегу' 1оирехп(к икгасТпе Сегпоћогс1 пећо ВгсТапти гћгап, 
сТобкапе 81о гап; ха уе1кбћо пећ та!ећо копб пећ уоћа рас1еза1 
гап; ха јеЛеп и1 усе1 гоупбх 1оИк со ха сТоћућбе; ха О\ТС1 
та1ои пећ 'УеЈкои (Јуасећ гап; ха кгас!ех х Лопш пећ хе 

ч Јуога а обћИпЈ гохИбпб кгас!ехе ос! пејтепб! убс1 ах с!о оусе 
20 гап. То1о 8е гохипв ха кахсЈои кгаЈех 2 с1оти брасћа- 
пои а' оЈпебепои, перпрот(пај1с пегохитпбћо^ Ш1е1е, кГеге 
ћу 2 ДбНпбке робеШозН со ибтИо, апећ јтећо х беЈесИпиу, 
к1егу пета јазпбћо убс1от! а гохити.

§. 81. КТегу 1оирехшк ћу ћу1 роћареп, кс!ух ћу ко81е1 
окгас!а1, ћи(1е, пес!ћај1с па 1о, хсТаИ ћу1 их к(1у кгасИ апећо 
ргоН зоис1и ћгебП, иа зтг^ ос1боихеп.

§. 82. Кс1оћу хетзкб вТгеИуо окгас!а1, 1еп ћпес! јак 
рп кгас1е/1 ћис!е с!орас1еп, па 8тг< ћисТ осТзоихеп. Воупбх 1ак 
ро1гез1ап ћисће кахЛу кс!о уегејиб пећо ро(11ај1 хетзке бТгеИуо 
окгабН зе оска&ћ

§. 83. КЛућу пбјака таћа пећ уе1ка бкоЈа хкахои па 
оћШ, па зепи, увисј, сТупЈсћ, 81ауеп(, бстешШ апећ кСеге 
коИу убсд V пбкТегбт окгзки пехшву81пб ћу1а ибтбпа, 
хибТауије зе 81агоб1оу1 а ктеЛит уезшсе пећ рктепе, ћу 
игбШ сепи 1 охпапвИ хћоићс!, аћу бкос1у ћех убеИкбћо оШеп!
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2ар1аШ; кс!ућу а1е пазШт а гохћгојет пазсћуа! бкосШ, (акоуећо 
песћС охпапИ 80ш1и, ћу ро(11е б1уГЈсаГ6ћо Игићбћо ргаукИа 
ТгезТап ћу1.

§. 84. К(1ух Јоирехтк ј(1оис1 па кгаЛеЗ хаћупе апећо 
ћис1е-11 рогапбп, пеш хап о(1роуе(1по811, ропбуас1х јез1 хјеупе 
ро(1о1кпи1о, аћу јеј уебкега хете (ге8(а1а 8кјпе јако расћа1е!е.

§' 85. Тгћу тај! ћуП пИгпе, ћу кахсТу ргобауаИ а киро- 
уаВ тоћ1 бећо ТГећа; к(1о ћу па 1гх1сћ бшП гта1ск, ћисИх 
роки1оуап 2(1 1о1агу апећ ро1геб(ап уехетт.

§*. 86. ‘ К1егу Сегпоћогес пећ ВгсГашп рге<1 сћгатет 
певпахе пећ 8Уас1у, апећ јше робоћпе пеб1ибпо811 ћу 1горП, 
аТ је8( роки1оуап 25 1о1агу апећо роТгебТап убхетт,

§. 87. Оћутоуап! вргауесШуећо б1оуека ћис1е пејобТГејј 
ро1ге81апог а ш јес1по О8оеоуапВпе8т( ћу11 обзоигепо с1пуе, 
пех јез1 роТгећпе (1о8Убс1бепо 0(1 јес1поћо ј181ећо буес!ка апећ 
ос1 У1се 1к11, к1еГ1 8е пећуИ (1пуе ргоН 8оис1и ргоћгебШ; 
јебТИхе бе ргоћгебШ, петоћои тШ оргауЈоуе с1иубгу и 8оис1и, 
рокис1 ј181у1т 8\’бс1ку зе 1о пе(1оШе. ЈебШхе 1еп, кс1о оћућ 
Гшје, пебокахе, хе (о ргаус!а, со ћуГГекГа бћп опоћо оћха- 
1оуа1, 1ес1у оЈзоисИ 8оис1 а ро!геб1а (акоубћо оћ2а1оуа(е1е 
8(ејпб, јакоћу оћха1оуапећо ћу! ро1геб1а1, кс!ућу тб1 кгкс1и. 
К роб1ес1ки хћууа јеп, хе јес!еп 1 с!гићу 81 уехте б!угу бе81пе 
ИсП, к1еГ1 81021 рПзаћи; кс!о у!се бебТпусћ ПсИ уехте, ћу 
ргоп рпзаћаИ, Јозаћпе ргауа а зргауесИпобН.

§. 88. РобкхћЈсе кГезТпећо јтепа а 1огћ1се обе с!пебка 
уке ћуН пезтбј!, јеИкох (акогои роз1их1лс1 Ис1е 8\Тоје јтбпГ 
Јеп гохћахиј! а сћиЈупн ве бГауајј; кГегу ћу 1оћо пероз1есћ1 
а ргоН Готи 1о хакоппети ибГапоуелИ јеЛпа!, ћис!е роки- 
Гоуап скета 1о1агу, ч апећо (гебТап уехстт. РозН па (от, 
ћу с11е пабећо згћвкећо оћубеје кГебГпе јтепо 81ауепо ћу1о 
јако/То иропппка ргас1б(1бкећо рокгебТепк

, §. 89. Возауасћи оћубеј, хе Ис1е а хепу 81 у1азу иб(п-
ћауај! рго тгке а ро оћИбер зе бкгаћои 1 ро (1е1б1 баз хоћу- 
,2(1бпу 2и81ауај1, хаћгаГшје зе кахЈети Сегпоћогс1 а ВгсТатпи, 
а кс1о ћу рго11 1е1о харотбсИ јес!па1, ћис!е ро ргушкгаГе 
рокиГоуап (кбта с!ика1у. То зе с!ауа па згохитбпои јак 
тихзкут 1ак хепбкут, к1еГ1 ћу ос!е сЈпебка гоћухсТоуаИ зе 
а у1азу бШћаН 81 пергевТауаИ.

§. 90. К1егу Сегпоћогес пећ ВгсТатп ос1е с!пебка сћсе 
(Ш1 ретхе па игоку, тиб! гћоГоуШ ИбНпи а (о ргес! скбта 
8у?с1ку, аћу бе убс161о, тпоћо-И репех опоти па Лгоку с!а1; 
к(1ућу пећу! ис161а1 ИзНпи, 1ећс1у !еп, кТегу рпјте ретге па 
бгоку, с!а с11е сепу ха1о1ш; а!е пебш! рпјтоиН игоку убШ





16

7 1о1аги пег 20 Јеиагиу; кЈоћу уеШ игоку ћга1, (оши уехше 
$е се1а ј1б1ша, 4<1егои ћу1 па. игоку Ја1, а 1а јљНпа јакох ј 
рокШа па 'репбгкћ рпјЈс Јо пагоЈп! рокћШпу.

' §. 91. КахЈу изкок, јак шПе <1о наш вуоћоЈпе /ешб 
убТоир!, Ј1е гатбТи зуаТбћо Ре1га, нбкЈеј^ћо'РапаЧ-сгнећогу, 
је&1 иуо1иеп, а нсбпи ти тк(1о кпуЈи исшШ, кЈух безкпб 
Ј1е пабећо гепткећо гакоптка сћоуаН а пЈШ зе ћиЈе; 
1 ихпа аЦјпећо ргауа јако кахЈу наб ћга!г Сегпоћогес а 
ВгЈатп; га, кагЈе рак ргоћгекст ћиЈе 8оиге1> 1 ивкок* (ак, 
јак 1епТо гакопшк 'гт. *

§. 92. А ропбуаЈх V НЧо хепп пеп! гаЈис јтб наго- 
Јпо8Ј1 Ш1Н10 јеЈткои згћзкои, а гаЈпе јте ујгу ппто ргауо- 
з1аунои уусћоЈш, 1и шихе орб! сшнес а јтоубгес вуоћоЈпе 
21Н а 0116 буоћоЈу а опоћо ?. пабећо ЈотасЉо ргауа ихјуаН, 
јак 1оћо кахЈу Сегпоћогсс а ВгсГапт их1уа.

§. 93. КЈућу 8С ЈорибШ пекЈо ргебШрки V орПзћЈ, 
ТећЈу јеп 2 ро1оуке ћиЈе- ТгезТап и рогоупан! 8 ргезТоире- 
111111 V бШгПуобН; кЈућу убак уе зуе ргоШћубМозН Такоуе 
ргсзТоирет а ргоћгебеп! ибтП, ћиЈе роЛе хакопшка јако 
зШхНуу 1геб1ап.

§. 94. "КТегу Сегпоћогес иећ ВгЈатп ћу 8е ороуахП 
Јота роуук Је1аВ, а ћу!а ћу 2 1оћо кпки ргатсе 1 хиб1аП 
ћу пек(еп тгМ, ТећЈу 1еп, кЈо роуук хризоћП, ћиЈе оЈ- 
боиген па бшгб; В убак, со ротаћаП, а! јзои рокиТоуаиј 
ЈебШ 1о1агу_; кЈућу 2 1оћо роууки тс х1ећо пећу1о, 1ећЈу 
а( 1еп, к Јо роуук Је1а1, ЈуасеП 1о1агу јеб1 рокиТоуап.

§. 95. РгоутПси оЈзоихепусћ Јо ха1аге ироТгеМ бе к го- 
упат бПтс апећ к јте ргасд, кТегои ппб1ш у1аЈа ивШпоук —

Убесћ 1есћ1о 9511 ргауМе! јбше па Јпебп! Јеп зуаТећо 
уеПкећо ишбеЈтка а уНегПеЈе .Јшћо јеЈпоћћавпе а 8ро1еспе 
бс убепН гетбкупп бТаговТу, кГеп јзте ^убкћт ЈпебпЉо Јие 
V Се11п1 111ауппп Ш1б1е уебкеге Сегпећогу ла ВгЈ ве бћгоша- 
гЈШ, ро(лтЈШ а рпбаћи па бевТпу кпх а 8Уа(е еуапдеПиш 
и&шћ, ге 1еп1о хакотпк ораТгоуаН а роЈ1е пећо бе сћо.уаВ 
а зоиЈШ ћиЈеше; кЈоћу оЈеаЈпебка јећо зе пеЈгхе!, 1оћо 
оЈеугЈауатс уесие кћЧће јако ргоНутка а перп1е1е паз! 
оТеске гешб. /?•,. ' ' ' '

Ха Се41П1, Јие 23. Јићпа г. 1855 ро иагог. КпбТоуе.,

Кт/е Сегпоћогбку а ВгЈзку:
ЈЈ. ч V. г.

ијетшк. .




