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Лесковац, 1. и 15 Мај 1914 год. Год. IX.Бр. 9. и 10

Весела је Србадија1 \

Весела је Срсадија 
Када српско гнездо свија 
Када служи своме роду 
И умире' за слободу 

Весела, весела,
Весела је, ој!јј

Хај, весело, Србадијо!Ј 
Нек одјекне поклин мио: 
Свуда, где год сунце сија. ] 
Да се слави Србадија.

Весела, весела,
Весела је, хој!

Весела је Србадија,
Када барјак свој развија, 
Када борбу свету води 
Да свој народ ослободи. 

Весела, весела...
Весела је, ој!

Весела је Србадија 
Кад јој бојна слава сија 
Кад топовска рика јени 
Бритка сабље кад зазвечи 

Весела, весела,
Весела је, ој!

? Ј

Београд. Мл а1)Инац

1 Пева се на глас народ. песме Весела је Србадвја Уредн.
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(Бр. 9 и 10 1. и 1б. Мај 1914. год. Год. IX

Слепи Никола *

„Имао сам их“ рече он
Грејало је топло пролећ- и уздахну. 

ње сунце. Над још влажном Па сиод болести ослепио? 
земљом треперила је ваз- „Нисам." 
душна јара. Око плотова из- Мени би чудо.
бијала је из црне, ђубреви- Он осети моју забуну, па
те земље млада нежна ко- ме узе за руку и рече: 
прива, а у башти је мирисао „ИспричаНути све о мени, 
зумбул. Челе окрепљене про- ако само желиш да чујеш.“ 
летњом топлотом излетале Ја то одавно желим, ре- 
су, али им је лет био слаб кох на то, и он поче. 
као ход болесника, који се „Ја не памтим своје ро- 
тек предигао. Шарени леп- , дитеље. Помрли су док сам 
тири тражили су прве про- био мали. Сећам се само 
лећне цветиће, или падали једнога рођака у чијој сам 
на влажну земљу око по- кући живео. Он ме је му- 
точића, који је текао кроз чио као скота! Ни жена му 
наше двориште. Све је ожи- није била ништа боља. Уза- 
вело. Ја и Никола седели луд сам њега звао чиком. 
смо у дворишту и грејали а њу стрином. Она је за- 
се на топлом сунцу. Ја сам тварала хлеб од мене и о- 
му причао о ономе што око блачила ме у старо поце- 
нас бива, а што он не види. пано и одбачено одело. Чи-

„Лепа је прва коприва; 
лепа зелена трава; лепи леп- 
тирови", говорио је он са 
неком тужном чежњом.

Цветао нам је и зумбул; 
осећаш ли га како мирише? 
приметих ја.

„Осећам га, и он је леп“.
Зар ти знаш како он из- 

гледа ?
„Како не бих знао?! Има 

га плавог, белог и црвеног".
Па ти си онда некад имао 

здраве очи !

II.
*

ка ме Је гонио да радим 
најтеже послове, а кад бих 
посрнуо под терегом, он ме 
је тукао и терао од куће. 
И ја сам лутао далеко ван 
села го и гладан ноћивају- 
ћи под ведрим небом.

Једном сам седео крај п) 
та и чекао да ми ко од чо- 
бана удели парче хлеба. Док 
од некуда дођоше цигани. 
Разапеше чергу, наложише 
ватру, и остадоше ту, да 
се од пута одморе. Има-
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1. и 15. Мај 1914. год Бр 9. и 10.Год. IX

није било живе душе. На ми нриђе засијаше јој очи 
западу је исчезавала сунче- као у какве шумске авети. 
ва румен, а са истока се Она подиже суву кошчату 
навлачио истина још блед руку и лупи ме њоме по 
ноћни плашт. У брзо се и лицу.
ноћ спусти и на небу које „Зашто ме бијеш?!“ пи>

нух ја. Она ме удари још 
јаче. Онда ћутећи спусти 
онај суд који држаше у 
руци и поче вадити из ње- 
га неку кашу и мазати је 
по једној прљавој крпи. Од 
те каше осећао се опор, не- 
пријатан мирис. То беху уку- 
ване неке отровне траве. А 
кад намаза крпу, подиже 
је и веза ми њом очи. Ја 
се нисам могао маћи. У 
први мах осетих пријатну, 
благу топлоту од тога али 
одмах за тим почех осећа- 
ти у очима љутину од које 
ми ударише сузе. Осетих 
убрзо и бол и почех мрда- 
ти главом да се ослободим 
тога завоја али узалуд. Бол 
је бивао све јачи и јачи. 
Некад бих писнуо од бола, 
а Циганка би ме ударила 
ногом у трбух или слабине 
и наморала да ућутим. Од 
тих ужасних болова онесве- 
снух и тек сам дошао себи 
кад ми је та стара вештица 
скинула завој и ослободила 
очи. Али и ако ми скину 
завој ја бејах опет- у мраку. 
Тај мрак ме не напушта ни 
онда кад око мене запева- 
ше птице своју милу песму

се Једва видело од густе 
шуме затрепташе прве зве- 
зде. Ја нисам смео у страху 
ни да погледам у Цигане. 
Гледао сам у коње, у кола, 
у земљу па чак и у небо, 
али сам само крно поглед 
од тих зверова.

„Хоћеш циганскога хле- 
ба?!“ рече ми онај опаки 
Циганин. „Сад ће ти загор- 
чати !“

Он ме узе за руку и по- 
веде дубље у шуму. Собом 
понесе и једно уже. Ја сам 
дрхтао као прут и чекао 
крај мојим мукама.

Кад дођосмо до једног 
великог грма, он ме приве- 
де њему, наслони ме леђима 
уз њега и поче ме везивати. 
Ја сам га кроз плач молио, 
али он наје хтео ни да ме 
чује. Кад ме увеза тако да 
нисам могао ни мрднути, 
вратн се Циганима.

За час па код кола за- 
сија ватра. Стара Циганка 
је нешто кувала у једном 
суду. Кад би готова упути 
се мени. Мишљах: да се та 
бездушна баба смиловала да 
ми донесе што за јело. Али 
сам се љуто преварио. Кад
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Год. IXБр. 9. и 10. 1. и 15 Мај 1914. год.

IVк-ао поздрав новеме дану, ! 
који за мене беше без свет- Око мене осећао сам жа- 
лости. Значи да сам слеп гор света, рику говеда, ври-
помислих Ја у страху и Јаук- штање коња и шкрипу кола. 
нух из свега гласа жалећи Одмах сам се сетио да сам 
своје једино и највеће благо, на неком вашару. 
своје очи! Јаукао сам све „Ту стој и проси“, рече
донде, докле ме немилости- ми млада циганка оштрим 
ви Циганин бојем не уми- , гласом, пуштајући ми руку. 
ри и не поведе колима где „Даруј ме чико, даруј мај- 
ми дадоше парче хлеба да ко, дарујте ме слепога и не- 
не скапљем од глади. вољног“ почех ја богора-

„Ти си сад слеп “, рече дити, седајући на врелу пра- 

ми он мирно као да ми је ш-т>ивУ, земљу. 
саопштавао неку радосну Народ је пролазио, а у 
вест* „Очи Не те болети клпу падзо је мдрјаш
још за који дан па ће проћи, за марЈашем.
а онда ћемо те водити по ^ад оих пРестао са ПР°' 
вашарима да просиш. Ни- шњом, грудио сам се, да у
ком не смеш говорити чији Т0Ј ЉУДСК0Ј гРаЈп распознам
си и одакле си. Ако те ко К0ЈИ п03нати глас- Све сам

се надао дај^е какав познати
човек наићи, познати ме и 
отети од тих бездушника, 
који ме начинише просја- 
ком. Али узаман! Сваки је 
гледао свој посао. А ко зна 
и на коме сам се крају на- 
лазио. Можда је моје село 
било сувише далеко одавде. 
Мислећи о том престао сам 
богорадити. Усред тога за- 
носа лупи ме изненада но- 

провели у тој шуми, јер за гом млада циганка и рече 
мене то беше једна дуга и тихо: 
и тужна ноћ, а кад су ми 
очи преболеле увели су ме 
опет у свет, али сад као 
просјака“...

пита, кажи да си мој син 
и да си се слеп родио.

Мени из слепих очију гру- 
нуше сузе. Жалио сам за 
очима, жалио за лепотом 
света, за сунцем и цвећем, 
за небом и свим оним што 
ми је некад било мило и дра- 
го, а што никад више не 
могу видети.

Незнам колико смо дана

„Богорадај скоте!“
Даруј брале, даруј роде,
Даруј мене мученика !

Зајауках ја трпећи бол у 
I телу и бол у души.
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1. и 1б. Мај 1914 год. Бр. 9 и 10.Год IX.

То ми је оио први вашар. шака и пошто чуше из мо- 
Увече смо се склонили на јих уста праву истину оста- 
један крај вашарског поља. више ме у томе селу. Доц- 
Ту беше слепачки логор. није ме један добар старац 
Пред нама је буктала ве- доведе у ваше село где ме 
лика ватра, коју сам осећао добри људи примише под 
по буктању и топлоти. Кроз свој кров“. 
благу јесењу ноћ чуо се тих А за што се ниси вратио 
жагор света који се све ви- у своје село ? 
ше утишавао. „То никаа не бих учинио.

После тога сам био на А и коме бих отишао. Моме 
многим вашарима. Ја сам рођаку који није ништа бо- 
просио и хранио ове нерад- љи од Цигана, који су ме 
нике, а они су ме за то му- толико мучили!" 
чили глађу или бојем“. Слепи Никола заврши нри-

Па како дође у наше се- чу. Једна квочка заквока и 
ло, прекидох га ја. Како по- пилићи у страху запијукаше. 
беже од тих неваљалих Ци „Уха! Уха!“ узвикну он 

гана. и запљеска сувим рукама, 
те поплаши јастреба, који„Казаћу ти. Можда се ни- 

кад не бих исчупао из њи- прелети изнад наших глава.
Кад сам те вечери испри-хових канџа, да се нешто 

не деси. Мој госцодар укра- 
де у једноме селу коња. По- 
тера га стиже на путу и 
врати све Цигане, а мене 
испиташе: како сам им пао

чао маЈпи оно што сам чуо 
од Николе, она се заплакала
и саветовала ме да га чувам 
и волим као брата. Ја сам 
тако и радио...

РадовнКВрњачка оања.

Нашим освајачима Једрена
(из ЗБИРКЕ „КРВАВИ ЦВЕТОВИ“.)

Хајдете натраг! На тој црној њиви 
Коју сте ралом топовски разрили 
Доста сте крви потоцима лили! 
Време је, да се одморите и ви!

Да ли сте живи остали у боју 
Или вас листом могиле покрише, 
Или вас срце и не вуче више 
Доћи у лепу Отаџбину своју?
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Год IX1. и 15. Мај 1914. годБр. 9. и 10.

Сврстати бразде, па онда обићи 
Ројеве златне и свилена стада ?

Видети опет оца, сеју, брата,
И стару мајку, пуну неспокоја,
И сузну љубу и дечицу, која 
Питају тужно: „Где ли је то тата?“ Ићи у забран, над ким се надвуко

Застор од лишћа ? Кроз сеоце бело 
И вотњак мали, што се сав обуко 
У своје цветно блиставо одело ?

Крај свога старог огшишта седети, 
У светлом кругу, уз песама звуке 
И, након свега поново узети 
Дечицу своју у крваве руке?

На шиве, жељне, и зноја и рада,
С ралицом оштром радосно отићи,

Хајдете натраг! Даље ваше није! 
0, децо наша, о ратници смели, 
Доста сте другом лаворове плели! 
Време је, да се сетите Србије!

Ној. Ј. Илн1>-.Мла1|Н.

Богати Маври
Маври су веома стари на- толички нагони их (г. 1492.) 

род, који и данданас живи да се покрсте, па од тога 
у Африци, а негда је живео доба зову се Морисци или 
на најудаљенијим северним Мајони. 
обалама Африке. Колико је
повесница забележила њих и после мухамеданскоЈ вери 
су победили прво Римљани, остали верни, изгонп Фи- 
после су их побеђивали Ван- лип II њих 130. тисућа, а и 
дали, Грци, Арабљани, или I другу им половину постиже 
Сарацени, док их у XI сто- иста судбина од Филипа III 
лећу Арабљани не прогнаше (год. 1609.) и они се вра- 
те основаше краљевину Фец, тише преко мора у своју 
или Мароко, ал они се по- постојбину. Ваљан је то на- 
сле опет здружише, сачи- род био, код кога је цве- 
њаваху као један народ, под тало земљоделство и занати;

мирољубиво су се понашали 
У XIII столећу, победама према Хришћанима, ма да 

хришћанским, скучени су су их ови у Шпанији јако 
били на саму Гранаду у притешњавали.
Шпанији, и Ферединанд ка- Тако је прогоњен један

Али пошто су они потајно

именом Маври.
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Год. IX. Бр. 9 и 10.1. и 15. Мај 1914. год.

вредан народ из Шпаније, јој је негда био. 
а тиме је страдала привреда
и благостање. У опште се ких послова са кострети, за- 
држи, да је ирогон Мавра нати су им посрнули. Трго- 
узрок опадању Шпаније. вину воде у три правца ; са 
Фец и Мароко одржали су Левантом, и са унутрашњом 
се све до наших дана, али Африком каравански, а са 
збогсмешавања с другим на- Европом на бродовима. 
родима, и због нездравих Приложена слика прика- 
политичких и верских при- зује вам богате Мавре али 
лика, народ се никад није угњетена сиротиња сасвим 
успео до оне висине, на ко- друкче изгледа.

Осим ткања ћилима, и не-

| Чика Јова Змај

С л а в у ј

хо, као да се бојао да опро- 
ба свој глас ; зазвижди, за- 
пева па ућути. За тим поче 
певати све више и више,

На ивици једнога потока 
у густом џбуњу сваког про- 
лећа певао је славуј. Спо- 
четка је певао помало и ти-
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Бр. 9. и 10. Год. IX1. и 15. Мај 1914. год.

носи га у башту. Али сла- 
вуј неНе да пева.

То мора бити да није онај 
славуј помисли дете, пусти- 
ћу га, шта Не ми кад не 
пева.

све јаче и Јаче.
Једно дете зажеле, да га 

ухвати, да би му у соби 
певао. Он намести клопку 
и ухвати сироту птичицу. 
Славуја метнуше у кавез. 
Дете је било врло задовољно 
и мишљаше, да ће славуј 
одмах отпочети певати. Про- 
ђе дан, два, цела недеља, 
славуј Нути.

Храни га црвима, мрави- 
јим јајима и семеном, воду 
мења по неколико пута на 
дан, покрива кавез свежим 
гранчицама и цвећем и из-

И пусти га. Славуј стаде 
на високо дрво, рашири кри- 
ла, очисти перје кљуном и 
поче да звижди и пева из- 
вијајући.

На зелоној гранчици пти- 
чиц је певала

У лепом кавезу птичица 
је ућутала.

С руског Савка Раднчсвн!.сва.

С л а в у ј
С прољећем, као да се Ено славуја, мален као 

будимо из неког неугодног врабац, одјевен је врло про- 
сна и очекујемо нешто ново сто: озго црвенкасто сив, 
и угодно. Чисто оживимо, 
кад угледамо, да се природа 
буди, да дрвеће пупи, бе- 
хара и листа, да цвијеће по- 
маља своје шарене главице 
и поздравља нас својим див- 
ним мирисом. Па тек пјесма 
тица селица, како нас се у- 
годно дојима. Кога још није

I
очарао милозвучни глас сла- 
вуја?!

Чисто нас изненађује, да оздо отворено сив. реп смеђ, 
из оне скромне одјеће до- али ипак својим поносним

држањем изгледа озбиљнији,Ј лазе онаки гласи.
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него врабац и својим пјева- за кратко вријеме, ето му 
њем занео је толике велике и женке, коју дочека с осо- 
душе, да се на свим јези битим весењем. 
цима, свих народа заносе Женка снесе 4—6 зелен-

кастих, сивих ЈаЈа и док она 
Живи по гајевима и шу- сједи на јајима, славуј је 

мама у равници, обично ђе услужно двори разним по- 
потоци жуборе, у густом нудама, кратећи јој вријеме 
ниском џбуњу правећи гни- својим дивотним пјевањем.

Кад се излегу млади, ње-

његовом пЈесмом.

Јездо од траве и корЈења, а
споља обложивши га глат- гова пЈесма умукне за неко 
ким лишћем и маховином. вријеме, јер је у послу, хра- 
Колико нежности у њего- нећи своје тиће, доносећи 
вом поступању према женки. им сваки час разне бубине, 
Ето га код нас већ крајем црвиће и бобице од неких 
марта и тамо, ђе се густи плодова. 
бршљан највише сплео, око Кад тићи мало по одрасту,
дивно расцвЈетаног шипка, | онда их отац учи пјевању; 
ту је свио гнијездо својој извија дивне пјесме, које ма- 
женки. Путоваше самац, из лишани са заносом слушају, 
далеких крајева, по тихој сједећи у гнијезду, као ки- 
прољетној ноћи. И гада про- пови. Тада и они почињу 
сипа умилне гласе своје ди- помало пјевати, док се из- 
вотне пјесме, гласно и жуд- вјежбају, као и отац, па из- 
но дозивајући свога друга воде и сами нове и нове 
из далека. 'Пјесма му се раз- мелодије, којима се свијет 
леже на четврт часа хода и диви и заноси.

I

18/11. 1914. Мостар. Всра

С л а в у ј
У .лесми се радовао,

Песма му се свуд разлегла.
Место беше усамљено,

Ал’ је славуј ипак пево 
Својој срећи радов'0 се 

И слатке је снове снево.

Певао је славуј мали,
Певао је у самоћи,

Певао је дуго, дуго 
У тој лепој мајској ноЂи

Певао је, јер је женка 
Умилне му птиЋе легла,

М< Ан...
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Мој престо
Шша се оно беласа врх зелена брега ? —
То је наша црквица, беља и од снега.

Испод брега дере пут, — с њива и ливада. 
Враћају се чобани и њихова стада.

Блеје јањци вгсели, а теоци ричу.
И фрулице малене безбрижно ћурличу.

Ено кола препуних миришљавог сена, — 
Цветна паша ливада, то је снага њена.

Поред кола бабаЈко, полако се креће,
И миршие мирисно покошено цвеће.

Сад ће они час по час и кући да скрену,
Ала ћу се играти у мирисном сену.

Попећу се као краљ уврх кола горе.
II у сену направит миришљаве дворе.

Ал ће бити весеља, на престолу томе,
И краљ ће ми завидит' на краљевству моме.

Милорад М Пстрови!«.

Доктор Џенер
Још одавна је позната у- 

жасна болест — богиње. Оне 
су сатрле много милиона на- 
рода. Некада су од њих у 
мирала читава села, читаве 
вароши. Лекари су употреб-

љавали различита средства, 
да би од ове болести изле- 
чили људе, али све узалуд. 
Ако је ’ко и остао жив, ве- 
чито*је био слабуњав, ма- 
локрван; неки пут глув и
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слеп. Али 1796. г. један сео- 
ски лекар, Енглез Џенер, 
пронашао је лек од богиња.

Џенер је био свештенички 
син и рано је остао сироче.' 
Школу је учио у селу. За 
тим га је поучавао сеоски 
лекар. После неколико го- 
дина Џенер је отишао у Лон- 
дон. Тамо је он продужио 
изучавање медецине код јед- 
ног знаменитог лондонског

боле-тање о богињама 
сти, од које готово није било 
спаса. Он је много читао о 
тој болести, и посматрао је 
богињаве болеснике.

Изучавајући болести жи- 
вотиња, Џенер је приметио 
и у њиховој крви богињу, 
сличну човечијој, само сла- 
бију. Он је чуо да се крав- 
љим богињама заразиле же- 
не, које су музле краве. 
Жене су добиле лаке бо- 
гиње, а оне друге, праве 
богиње, нису ни добиле. 
Онда је Џенер почео ми- 
слити : како би било да љу- 
дима превија кравље боги- 
ње, можда ће се спасти од 
оних великнх богиња. Це- 
лих 30 год. радио је Џенер 
на овом питању. Он је вр- 
шио опите, посматрао бо- 
лесне животиње, привијао 
Оогиње једне животиње на 
другу. И најзад се уверио: 
да кравље богиње пред) 
пређују ове садашње бо- 
гиње.

Сад је требало то оку- 
шати на човеку. Џенер је 
узео гној са кравље боги- 
ње и привио га на руку 
осмогодишњег дечка. Деч- 
ко је добио лаку ватру, за 
тим се сав изасуо, појавиле 
су се мале бубуљице. По- 
сле неколико дана дечко је 
оздравио. Сад је требало 
урадити оно што је најглав-

Доктор Џонор Т-

лекара. Успех Џенеров био 
је сјајан. Он је свој предмет 
изврсно изучио. Да је остао 
у Лондону имао би велику 
практику и леп приход 

Али млади лекар није то 
хтео. Он се врати у свој 
завичај, у своје село. Тамо 
је имао довољно посла. Ле- 
чио је болеснике, који су му 
из далека долазили. Као ле- 
кара интересовало га је пи-
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није а то је: требало се у- ! 45.000 људи мање на годи- 
верити, да ли ће привијена ну. Тако је исто било и у 
крављабогиња сачувати деч- другим земљама, где су се 
ка од ове-садашње* богиње. служили Џенеровим прона- 
Џенер је узео гној са чове- ласком. 
чије богиње и привио га Џенера су представили 
истом дечку. Лекар је био краљу и краљици. Грађани 
убеђен да је његов начин Лондона дали су му дипло- 
лечења сигуран, али ипак му украшену брилијнтима 
се уплашио. Ни дању ни и изабрали су га за свога 
ноћу није одмицао од деч- почасног грађанина. За ње-
ка, ниЈе Јео, ниЈе спавао, сам ј гов велики проналазак дали 
он био је готово у грозни- су му велику суму новаца. 
ци. Прошло је потребно вре- Име Џенерево помињало се 
ме и дечко је био потпуно с поштовањем и благодар- 
здрав. Доказало се да је ношћу. Престале су клеве- 
Џенер био у праву : крав- те и подсмевке и скромни 
ља богиња је сачувала деч- сеоски лекар стекао је свет- 
ка од садашње. Џенерова ску славу. 
радост је била велика. До- Џенера су звали да се 
казао је да се није узалуд пресели у Лондон, давали 
трудио око тога питања чи- су му прва места, обећава- 
тавих 30 година. ли велике награде. Али он

Џенер је свој проналазак никако није хтео да напу- 
објавио лекарима. Писао је сти своје мирно сеоце. Овде 
о њему у новинама. Али је он, у кругу своје поро- 
нико му није веровао, сви дице, продужио свој оби- 
су му се подсмевали. Ми- чан рад. Он је као и пре 
сао о таквом лечењу била лечио болеснике, помагао си- 
је сасвим нова и изгледала ромахе; као и пре и сад 
невероватна. Стога је мно- 
ге непријатности и туге под- 
нео јадни Џенер.

Али је правда победила.
Најзад се увидело да је Џе- 
нер имао право. После упо- 
требе његовог проналаска, 
почели су мање умирати од 
богиња. У самој Енглеској 
почело је сада умирати за

је чинио опите и посматрао.
Џен&р је умро у 74. годи- 

ни. Над гробом му је подиг- 
нут мраморни споменик — 
статуа. Споменик представ- 
ља Џенера. Он седи на столи- 
ци и превија богињу детету, 
које му лежи на коленима.

Слава Џенеру !
С руског

Т Афродита М. Поповића б. учит.
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Мали Сликар
Сликао је цркбу, шуму, 
Јбихо село, поље,
И с5е су му слике Ообре, 
)(е може бит’ боље.

Вобио је јуче ЈУЕилан, 
СПрабу за сликаке,
И Шо му је хајмилије, 
СаОа ужибаке.

Већ одабно, ошац му је 
Спрабу обећао,

Цицу, куцу, и сбе Оруге, 
У кући по реду,
31а још мора и Стојиног, 
Чупабога меду.

Ла се саба журхо, бреОхо, 
ј(а посао Оао.

И н>его6у слику саОа,
Зама Оецо шал>е,
? уз слику оО »их сбију, 
И српско позОрабље.

Веч. тетка Вткосава
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Мали Градо
Таман бели дан настао 
А наш Градо већ устао 
И појахо свог парипа 
Гледај само како ђипа!... 
Коњ му чудан ~ нема мане 
Од врбове стесан гране! 
Језди Градо — диго главу 
Саплете се .. па на траву.. 
Ал’ је јунак — па не плаче 
Већ на коња опет скаче: 
Бије.. нсује... (Ко би знао?) 
Криво му је што је пао.

А кад му се то досади 
Он нућару малу гради... 
Доврши је — затим седне, 
Па погледне.. па погледне 
Ал’ му нешто добро није 
Па по ново разори је.
И по цео данак тако,
Сад овако, сад онако.
Мали Градо тако ради 
Никад му се не досади!

Т. Ђ.

• • ■

• « •

Београд.

Дивље животиње
Лав. јужној Африци, покрај ре- 

Још у врло старо доба ке Нила, затим у Азији: у 
лав је добио назив цара Персији и Индији. Највише 
свију животиња због свој воли отворена места, тра- 
мушкости, смелости, храбро- вом обрасле лугове са ме-

\

сти и снаге, ради своје хе- 
ројске нарави и великодуш- 
ја, озбиљности и спокојства. 
Сила и вера у победу си- 
јају му се у погледу. Све 
на њему сведочи о благо- 
родству; сваки је покрет ла- 
вов срачунат и пун досто- 
јанства; тело и душевне осо- 
бине лавове се налазе у 
потпуном складу.

Лав живи у средњој и

стимичним шумарцима, рав- 
нице с бодљикавим жбуно- 
вима и ненасељена места у 
горама и равнима.

Лав радо бира за своје 
легло унутрашњост боље за- 
клоњеног места или се кри- 
је по шипразима; тако исто 
воли високи рогоз крај ко- 
рита река које немају увек 
воде, а у оскудици рогоза 
се завлачи у густе трњаке.
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Овде се лав одмара 
или неколико дана 
ма томе да ли је 
богата ловом

у свога господара.
При нападу на дпв.ђс зве- 

рове лав их сачекује или им 
се необично опрезно ири- 
крада у друштву с другим 
лавовима, идуНи уз ветар и 
поред тога не само ноћу но 
и при сунчевој светлости. 
Лав ступа за див.ђим ста- 
дима тако исто као и за до- 
маћим животињама и, слич-

дан
пре-

околина
или не, си- 

гурна или оиасна за њ.
Лав сиада у породицу ма- 

чака, али је ленивији од дру- 
гих врста мачака и не воли 
велика путовања. Живот во 
ди ноћу. Дању се лав ретко 
може срести и то само слу- 
чајно у шуми или када га 
гоне и псима истерују са ле- 
гла. Лавово рикање Арапи 
зову „раад“, т. ј. грмљави- 
на. Изгледа да оно долазп 
из дубине груди и као да 
му хоће нрснути. Утисак 
који царево рикање изазива 
код животиња

но другим мачкама, сачекује 
их у близини највише по- 
сећиваних раскршћа и водо- 
поја. Када одиђедневна вру- 
ћина и наступи хладовита 
ноћ, лепо сложена антилопа, 
кротка жирафа, пругаста 
зебра и снажни бнво журе 
на појило. Опрезно се зве 
рови приближују извору или 
бари, знајући да су за њих 
најопаснија места која им 
дају највише освежења.

Лав претпоставља круп- 
анти- не животиње ситним, али 

се понекад и ове су му добре;

врло ]е
силан: хијена која је зави- 
јала у тренутку умукне, ле- 
опард престаје да риче мај- 
муни почињу цикати и, пу- 
ни страха, пужу се на нај- 
више врхове дрвета; 
лопе у бесном трку
пробијају кроз честар; по- веле да се понекад задово- 
сред стада које је блејало љава чак и неком врстом 
настаје мртва тишина. като- скакаваца који лете. 
варена камила дрхти, пре- На човека лав врло рет- 
стаје да слуша глас свога ко напада. При разумној 
гониоца, често пута збацује нсзи лавови који су младн 
свој товар и јахача п тражи похватани, постају врло пи- 
спаса у журном бегству; томи. И што се човек ви- 
коњ се пропиње, хрже, ши- ше с њима бави, лавови 
ри ноздрве п баца се назад; се на њ све то више нави- 
пас скпчући тражи заштите кавају.

I

Радовиште. Н. К.
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Право јачега
А што је најгоре, 
Султан гладан није, 
Јер одвише има 
Да једе и пије.

Султан је међ псима 
Најјачи од свију,
Па је приграбио 
И ност и чинију

Тако само воли 
Да пркоси свимз,
А то није лепо — 
Макар и међ псима.

И никоме не да,
Да сњим добит дели, 
Ма да би сви радо 
Из чиније јели.

Ако му ко приђе 
Он режи и лаје.
Нит иас глође коску, 
Нит је другом даје.

Св. Р. Милосав.кевић.

П о ж а р
Л. Н. ТОЛСТОЈ

стали код куће само сгарци 
и деца.

У време жетве цело село 
отишло у поље на рад. О-
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У једној колиби беху баба 
и троје унучади, Баба нало- 
жила ватру и легла да се од- 
мори. Мухе стадоше падати 
на њу, пецајући је. Она по- 
крије главу марамом и заспа.

Једно од унучади, Маша, 
којој је било три • године, 
узме с ватре мало жара на 
цреп и пође у предсобље, 
где је било сламе, спремље- 
не за прављење ужа, којим

нако сањива, страшно се 
уплаши и сасвим заборави 
на децу, истрчи из куће, 
вичући за помоћ.

Маша је за то време се- 
дела под клупом и ћутала 
а само је мали бата једна- 
ко плакао што је разбио 
нос. Вања чује његов плач, 
погледа под клупу и пови- 
ка Маши: „Бежи, сагоре- 
ћеш !“

Маша потрча к нредсоб-се везуЈе снопље,
Маша метну жар под сла- љу, али од дима и ватре 

му и почне дувати. Кад је немогуће је било изаћи, ге 
слама планула, она се об- се врати назад. Тад Вања 
радује, уђе у собу и узе отвори прозор и рече јој, 
брата Ћпру за руку, коме да се провуче на поље. Кад 
беше година и по — тек је она прошла, Вања дохвати 
што је проходао — и рече брата и повуче га, али је 
му: „Гле, Ћиро, какву сам малишан био тежак и ко-

прцао се. Плакао је и гурао
Слама је буктала у ве- Вању и овај је двапут па- 

лико и праскала а баба је дао док га је догурао до 
спавала, Кад се предсобље прозора. Већ су и врата на 
испуни димом, Маша се по- соби горела. 
плаши и побегне натраг у Вања провуче дечкову 
собу. Ћира се спотаче о главу кроз прозор, па је 
праг, разбије нос и стане хтес да га пребаци на поље. 
плакати. Маша га уведе у Но Ћира, ваљда се много 
собу и обоје се сакрише уплашио, ухватио се ручи- 
испод једне клупе. Баба ни- цама за прозор и није се 
шта није чула и мирно је пуштао. Тад Вања довикне

Маши: „Вуци га за главу!"
Најстарије унуче, Вања, Маша послуша а Вања га 

дечак од осам година, био стане гурати и тако га једва 
је на улици. Кад је спазио пзвукоше на улицу. За њим 
да куља дим из куће, брзо је изашао и Вања а кућа је 
јурне и утрча у собу, па сва изгорела. 
стане будити бабу. Баба о-

I “ватрицу направила!

спавала и даље.

С руског превела.
Ангелина Св. >1ил<и акл.снн1.
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Праведан цар
Неки цар саградио дво- ј рећу кад буде воља божја. 

рац и пред њим засадио леп 
врт. Али на самом улазу у че му: 
тај врт стајала је колиба и

Благајник оде цару и ре-

Сељак је тврдоглав, 
у њој живео неки сиромах нипошто не даје колибу. 
сељак. Цар хтеде да сруши Него недај му, царе, ништа, 
ту колибу, да му не квари већ заповеди да му се ко- 
изглед на врт, с тога посла либа силом узме и поруши. 
свога благајника оном се- То је једино. 
љаку, да купи колибу. Бла- Цар му на то одговори:

Не, ја то нећу.
Тада му благајник рече: 
— Зар може испред двор- 

цатрула колиба стајати. Сва- 
ки ће погледати на дворац, 
па ће казати: леп би дво- 

Не, ја своју колибицу рац био, да га колиба не 
ни за сто дуката нећу про- квари. Рећи ће, да цар но-

ваца није имао да колибу

гаЈник оде сељаку и рече му:
— Ти си срећан: цар хоће 

твоју колибу да купи. Она 
не вреди ни десет дуката,
а цар ти сто дуката даЈе. 

Сељак му на то одговори:

дати.
Благајник му рече;

Онда ће ти цар две-
купи.

А цар рече :
— Не, ко погледа на дво- 

рац, казаће: цар је много
ста дати.

А сељак ће опет :
Ни за двеста, ни за новаца имао, те Је такав 

хиљаду дуката нећу је дати. дворац саградио; а погле- 
Мој деда и отац у овој су даће нл колибу, па ће ка- 
колиби живели и умрли, и зати: цар је и правичан био, 
ја сам у њој остарио и ум- те је колибу оставио.

Превео Л*уб. С. ЈоцићПирот, 1914.

Сличица из нашег рата 1912 и 1913 г.
3. НајвсКи јунак.

Ето, децо моја, и ви ће- 
те то добро запамтити, па

ћете некада и вашима при- 
чати, да смо ми издржали 
два узастопна рата и да
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Нашли човека у 7 броју :
Багрдан: Реља Поповић; Бачевци: Драг. Милутиновић; 

Бимољ: Анастас Оцевић, Алкивијад Кондојани, Александзр Об- 
радовић, Боривоје Леви, Драгољуб Петровић, Добривој Рашко- 
вић. Костадин Ристић, Михајло Ристић, Михајло Димитријевић 
и Никола Шундић; Брчко (Босна): Борислав Прњатовић и Дејан 
Лукач; Жупањац: Боривој Марић и Зорка Зеленова ; Јагодина: 
Велимир Максимовић ; Кузмин: Богдан и Ђорђе Басарић; Кур- 
гиумлија: Правдољуб и Слободан Ранчић; Крушевац: Амалија 
Љотићева, Десанка Јовановићева, Загорка Радосављевићева, Је- 
лена Антићева, Јелисавета Митровићева и Чедомир Милосавље- 
вић; Књажевац: Босиљка Становић. Видосава Стаменковић, Ви- 
досава Тошић, Драга Радовановић, Добрила Виторовић, Драгиња 
Милосављевић, Драгиња Гојковић, Јелена Грбићева, Косавка Ми- 
лојковић, Милица Златковић, Милица Ђорђевић, Милева Мило- 
сављевић, Никосава Живковић, Олга Веселиновић, Радмила Пав- 
ловић и Славка Паунковић; Лесковац: Јован Крстић, Љубомир 
Богдановић и Часлав Динић ; Мостар: Војислав Мирић, Вукан 
Бабић Зорка Аничић, Љубо Вукојевић, Милан Докић, Миле 
Шантић, Ранко Ковачевић; Ниш: Бранислава Тодоровић, Доб- 
рила и Катарина Ковићева, Јосиф Ристић. Милка Момировић, 
Роксанда Ристићева, Радивој Цветковић; Наланка: Владета 
Спасић, Душан Поповић, Милан Јованввић, Милош Павловић, 
Петар Станковић, Синиша Николић, Тихомир Банковић и Фрид- 
рих Јаспар ; Прокупље: Бран. Вуковић, Живојин X Тонић, Жи- 
војин Будић, Љубица Петковић, Милојка Данчевићева, Миро- 
слава Динићева, Радосав Марковић и Стеван Бенић; Сеница: 
Анка Млађеновић. Андра Петронијевић, Анђа Живковић. Бранко 
Карамарковић, Даница Церовић, Јован Јовановић, Љубомир 
Марковић, Милица Јанковић и Милорад Марковић; Свилајнан: 
Драгутин Живковић, Момчило Ђорђевић и Милорад Добросав- 
љевић; Тхузла: Милан Симић; Ћићевац: Чедомир Илић; Чај- 
ниче: Ковиљка Калацановић.

Од уредништва
Овај број и ако је на Шабаку и по продаје се по 0.10 дин.
Овим смо бројем завршили прву половину године и од- 

мах ћемо наставити даље издавање листа. До краја школске го- 
дине изаћи ће још бројеви 11. и 12 ти. За време великог школ. 
одмора (јули и август) неће лист излазиги, па ћемо одмах у 
септембру наставити издавање листа са бр. 13 им. Претплат- 
ницима који су платили лист за пола године одужујемо се са 
овим бројем, онима који су платили лист за целу годину оду- 
жићемо се тек крајем децембра ове год. Они који су платили \
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Ј/г године и не желе даље примати лист треба да нас о томе, 
картом известе.

Ми се надамо да ће наши досадашњи претплатници при- 
мати лист и даље, па их молимо да тако и буде. Претплатници 
који нису досад послали претплату потребно је да то што ско- 
рије учине.

Нови претплатници могу побити све бројеве од почетка 
ове године, а могу се претплатити и само за другу половину 
године (бр. 11—20) што стаје 1 дин. (ван Србије 1.25 Кр )

Сувишне примерке (али свију овогод. бројева) треба одмах
вратити

Уиравишељима ткола и школ. одборима
Спремили смо нарочито за поклоне ђацима о год. аспи- 

тима известан број комплеШа (по 10 бројева) Ђачког На- 
преШка у лепом повезу. 11 садржином и Шехником биће Шо 
једна од најугледнијих књига, која ће се нашим ђацима да- 
вати о годигињем испиту. „Ђачки Напредаки препоручен је 
од сШране господ. МинисШра ПросвеШе и Глав. ПросвеШног 
СавеШа.

Комплети се продају по 1 30 д. од комада, али ћемо шко- 
лама даваШи по 1.10 кад поруче до 10 комада (испод б ко- 
мада не можемо слаШи) а преко 10 рачунаћемо по 1 динар 
од комада.

Књиге ћемо слаШи само по пријему новца или уз до- 
плаШу и Шо о нагием трогику.

НоШребне признанице слаћемо уз комплеШе. Поруцбине 
ваља слаШи или уреднику у Врање или благајнику у Лесковац.

С Р Д Р Ж Н Ј : 1- Весела је Србадија — 2. Слепи Никола — 3. Нашим освајачима 
■ — Једрена. — 4. Богати Маври (са сликом). — 5. Славуј (превод)

— 6. Славуј (са сликом). — 7 Славуј (песма) — 8. Мој престо — 9. Др. Џенер 
1са сликом». — 10 Мали сликар (са сликом>. — 11. Мали Градо. — 12 Дивље 
животиње. — 13. Право јачега (са сликом). — 14 Пожар — 15 Праведан Цар.
— 16 Сличице из наших ратова. — 17. Где је стражар — 18. Ребус — 19. 
Аритмографи. — 20. Нашли човека. — 21. Од Уредништва.

„ Бачки Напредак“ дечје новине са сликама пзлази цва пута месечно 
(јула и августа не излази).

Цена за Србпју на годпну 2, на пола год 1 динар. (Ван Орбпје 2 50 
Кг. годишње). Претплата се шаље: благајнпку Ђачког Напретка Лесковац, 
а рукописи. наруџбине и све остало: уреднику Ђ. Напретка Врање.

Уредник
Милан В. Поповић

учитељ у Лесковцу.

Власник
Лесковачки учитељски

Нолегијум.

Уређује
Уређивачки Одбор.

БЕОГРАД, НОВА ШТАМПАРИЈА — ДАВИДОВИЋ, ЉУБ. М. ДАВИДОВИЋА.
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