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(гБдоходга н пмкдхолга.

Паметв Пнрку свТ>товала,Окако му бесТдила:Ман’се, Старче, тмхт> гусала,Мож’ те снаћи тушта зала;Нит’ ти пТваи иити гуди,А и нашто Т1и свп трудп?Тбгмђ тект> дражишБ тб! читавЂ рои,Па жаокји се тога бои! —Ше увТкЂ срећанЂ таи дарЂ,У ревности имати жарт>:Да послужи своме Роду,На просв-Вте тога своду!
II Мнрку е правпло тоПо искуству му познато.
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Сажалвива ипакЂ душаСовЂтђ оваи не послуша!Нћму срдце мирно туцка,Жаоке онђ сђ пажнвомЂ чупка; ВћнчићЂ отђ нбихђ малеНЋ ирави , За споменЂ га да остави.
Кад’ болови попустише, Што жаоке починише, Узме вЂнчиКђ таи предасе, И безт> стакла увФриее, Да су жала сва дебела. Ништавога отђ пепела, На се голммђ окомђ виде, Премда важе као гнвиде. Ал’ отђ гнвиде зла упп> бмва, Коп лготђ сврабт. причиинва!
Зато Ппрсо опстђ гуди,Не штедећи свое груди,Да се сврабу на путт> стане, II Иракопис'!* едномЂ дане! —
ЗапЂвати СтарацЂ поче,II узЂ гусле ово рече: 1Пе ЛатшЂ ништ’ увреб’о,III10 е отђ свог’ храброг’ зспћо 



58спр81 8спр1ит начишо, Тммт. се тект> подЂтешо. Нит’ Латннкн теже 6’ пало, Кад’ бм 1ои се рећи дало : N1)1)81, пи1)1а н ево самв Светог’ брака ушла у храмт.! А кад’ се башт> мЂгшат’ хтћде, Зашт’ се на томђ свуд’ не сћде ? Зашт’ не ппшес’ игрв, ор!еп1о ? Но држисе коренЂ свето!Ше ли то све замршаи, Коме е тежко наћи краи?1)
II Славена’ землћ своеЗамћна са словомт., то е Безпослица п суета Наслћдно намт. предата. Што са землн и са слово Покушаше ДЂде ново. За тммт. иду сад’ Унуцш Са добро слово и са цм, Са живћте п са ша Преселћннм’ са салаша! —
Ал’ да види таи нашт. Дида, Како Унукс* тера сада
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То наслћдство све 1ошт’ далЂ, Прек’ обале нћкуд’ шалђ,Да наипослЂ нн самт> не зна,У правило да то догна;Да то, велимг, впде Дшпе, Канли бм с’, што егрЂшише Оставивши свом’ Потомку Замршену ГрамматЈку! —
Сваши взмкђ своиство има,По ком’ говорЂ дае, прпма;Но нек’ пише по корену,Не трпећи тог’ измћну.Што е ман!> изузетка, То е лагша Грамматтка.Кад’ бм пис’о сваконко, РазумЂо не бм свако.Нека говорт. дс ст> цм ставлн, Ал’ писмо тммт> нек’ не калн; Нек’ говоре сви Простацвт:

куцн, рацаи, рецн, илацн,3)Сбори и тм, кад’ башт> хоћепгв,Али мотри да напишешв:
Нуд' си? ради самк, радк си, младЂ си Кнвижество се тако краси! —
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II говора и писаннЦћ.п> е иета разуч.шнн.Покраи цћли само ове Други трудп срећно плове. Чпсти говорг, болкма писмо, Ако желишв напредт, да смо; Но поступаи у томт> мудро, Замршан чуваис’ бодро! Труду твоме шири крмла, Да б’ кт> просвћти узлћтила, А не бмла нбоп уставомг,4) Често личномђ п завадомг!5)
!Г1!жаи.1ови111> то свћтуе,Како да се папредуе, СамоволвностБ много удп,А сада е та у моди,За суетомЂ сад’ се тежи, Отт> корена с’ радо бћжи; Корент> неда криво поћп,А суета мож' заићи! —

Иисмена намт> Епстатт. прође,6) А на ерм не наиђе;Зашто? узрокт томе иштиУ незнанк), кое тиштп.



8 Узми редомт> СписателТ, Иове 6зБ1к’учите.1Т>, Мучпо да ћешг. кога наћи, Кои 6б1 знао казат’ браћи, ГдТ. и зашго ерш с’ нишс? Ето зато брзт. га брише!
Тако с’ крше то незнанЂ, А подмеће тобож’ знан!>: Нема, велис’, собственг свои гла Иа што ће ламт>? н1е за наст>! Неће НовакЂ службе друге, Равличенн ни услуге. Узори му ништ’ не важе, Н самв узорт>, то онт> каже! Разлнка му шта ће рТчи ? Лкиито онт, на ту дречи; Смисао слога, вели, учи, Ова она рТчв шта значи ?
Предуго се ерБ1 вукло, У главу е многе тукло, 11а сад’ глава многом’ бучи, Те га неће ни да учи, Неће да зна за примтре Нт.мца у томт, мудре мТре,
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Нит’ отг другог’ ког’ парода Просв-ћштеног’ нрима плода;Но самт. себи бразду пара, Све на путу својп. обара;Нпти натрагт. нити напредт. Обзпрес’ на толикш вредт.!
Кукавно промукло срм!Мртвачкји ти с’ сандукт. м1ри; Извлачисе тм наполћ,И не чини главоболћ!Нек’ те храни света Кнђнга,То е само нЂна брига;Ту по волви ликуи, тужи, Србску Штнцу пакг не ружи! И Русст» нека сбира уста, Кад’ му дође башт. до густа, Нек’ ти дае труднми твои гласт., Кодт, нЂга си у добрми част>! 

Србннт> те неће, иа неће, К’о нп туђе у томт. свеће! —
Тако ти е и сестрицаПрабаба ирошла Ужица;Не зпаше 1ои наћи мћста, Па Јои зато животт. преста.

г



0 Не ммслимђ н оживит’ и). Уништчо трулежт. е шо.Но и нвои е Ппсмо светоПристаниште свевбчито, Ту намЂ мирно ночива та БезЂ досадног’ тога рата. —
Оставимо сад’ писмена, II пређимо па имена. Да, да; рТ>чи с’ нове кук). Ма да доста евмкЂ труго. Зашт’ се кук)9 нек’ е ново Штогодђ ткогодђ опвтђ сков’о, Па ма бмло смЂсе Турске,7) Ал’ за главу не Славенске!8) —
Нћколпко накарада’Ево ндног’ тога рада; 

„Неовнсан, осмернца, 
Сета, дванајестернца,
Чнтанака, декламуе,Коеоткуд’ констатуе, 
Олнцетвор — садржнна,
Кн, нејач, Рцеговнна,
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( чигапЕ>. речепнца, 
Божаство, вештаственпца, 
Алаксаидар и ПнннстарП толнк1и 1ош.т’ друпи кварт>.Ал’ тко ће га избронти?Тко ли све протолковати?Заеад’ само една придаИека буде сека Внда!9)

■Еовацћ! намт. иишт’ ие маре. Што Чптателв чело таре, Погађагоћ’ шта рТ.чв значи? Ил’ се НовакЂ само ачи!? Зашг’ на ову честног’ лика Толпка га стои вика?Зашто? — тежи огадит’ к), Славенску ту аветшнм)! —>0)
ОвдТ. Пнрку мучно буде, На гудиги оит> престаде! Гусле далТ. отт> себ’ вргне, Изт> грозе се нви тргне, И овако заплачесе, Са сузама изнснисс:



12 Родолгобе врлми Савпо! Свог’ Народа правши Авво! РукомЂ твојомђ написано,”) 1Пе своиски уочено, На то као ие пазисе, Да чимђ пре Родћ просвЂтисе; Јошт’ се крое халвинице У повптку за дЂтенце, А о мЂри башЂ ни слова СамоволвнмхЂ тмхг кроева! — То е ваИиз јп па1ига, Кои отт> ц1>ли назадт> тура! — Породу свом’ животђ дати, Кадра есте еамо мати;Та пакЂ матп естЂ ПросвЂта, Нек’ дакле та, една текЂ та, Крои рЂчма слично руво. По правилу и за уво !Иначе е посла тога ПородЂ удна зла неслога! —
За просвЂту заузмисе, Сђ томђ Ке рЂчи роитпсе; На ковапЂ рЂчи иове 1оште журно часЂ не зове. —
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Рсдћ па |>еДЋ води унапрсдд,,Друго иде сђ тммт. узпоредт*. —”) 'Гако рад’мо, пакт. онда знаи, Зап-ћвапго е нашем’ кран ! —

-оефхдо-
1. ) Безкраинћга тога у писани) замршал нека су овдћ за доказе, између премногихт. другихт., сио- менути:а. ) Вуков одговор на Утук Г. М. Светића. У Бечу у штампарији јерменскога манастира. 1843.б. ) Нови српски Буквар. Рецензија 'Б. Дани- чића. У Бечу у јерменскоме манастиру. 1854.в. ) Рат за сриски језик и правопис, написао Ђ. Даничић у Будиму у штампарији пештанскога университета. 1847.г. ) Утукт. езмкословнми о езмку и правопису Србскомт.. Одђ М. Светића. У Новомт. Саду у кнви- гопечатнви 1оанна Коулицји и Орт. 1846.д. ) Вука СтеФ. Караџића и Саве Текели:е писма Вмсокопреосвешгеноме господину Платону Атанац- ковићу, православноме Владици Будимскоме, о срис- коме правопису са особитијем додацима о србском језику. У Бечу у штампарији јерменскога манастира 1845.

2. ) П изображенји Нћмацт. рећиће ?де Хаирс ал’ ће написати 3)је 2)аи('е. — У ђачкомт. момт. времену имао самв Соученика еднога изв Србје Ср- 
1



14бенду, и еднога Грка изсредт. Грчке — Лаку и М1- халаћа; Лака е нисао шап »еппапОеИ, а изговарао тап пчг»апђе11; М1халаћт> е писао ћебе, кеба, а из- говарао кебе, ћеба, и то обоица тако тврдоглаво, да и на благу и на строгу опомену отт, своихђ У- чителп’, и као узпркост, изсмБпванго отт> своихв Соученика’, поправитисе не дадоше! —3. ) Валвда се неће св тммђ дотлЂ дотерати моћи, почемЂ и шицки као да ирестаде писатисе.
4. ) Колико е мудрованТмт, тммђ гкако ће се писати?“ напредованЂ кнвижевности зауставлнно, и колико се све еднако 1ошт’ зауставлп, може се и изв тога судити, што ево за половину вбка ирозуп намт. троструко нокушенЂ писанп: Сливенски? — 

Сливеносрбски ? — Пукосрбски ? Прввш се начинв брзо суста; друпи као да мало дулЂ потрап ; тре- ћш, гле! болуе у претериванго и у лагкомшсленоп мрвости и на сама производна окончаванн Славенска, а камо ли на цвле рЂчи. Нису ли то нке уставе кт> просвТ.ти? колико ихт. има, кои се управо тога ра- ди затежу и устручаваго писати?! —
5. ) Види три Утука Милоша СвешиИа у езв!- кословннма препиркама ст> НукомЂ КараџиИемЂ, гдт> се и С'в едне и друге стране морадоше наво- дити и лична такоће нанаданп. Прввт е Утукв из- данв 1839; а трећји (послбднвји) 1846.
6. ) Обрана езика Србскогв одт> изопачиванн и простаченп нђговогв и Кирилице одт> Вук-овице, пи- 



15са • Еветати МЈхаиловић. У Великомк Бечкереку, писменима Францт. Павла Плаица 18(13.7 ) Занимлвиво е слушати. како гдЂкои наши КНћИЖНИЦМ као СТ> ПОНОСОМБ у бесћди СВО1ОИ мт>- шаи) и по кого Турску рћчв, на пр. дође ми аберт>, мБсто дође ми гласт>; ехетр1а 8оп1 оФоза! —8 ) Огт> Славенскога тако се безобзирке бћжи, да се и отт> супруге направи батина, тојага! Види Вуковт> Рјечникт>. Можда се у Србш и говори пре- носно пословицомв; ал’ зашт’ се, на 3 мћста у Рјеч- нику спомингоћи то, нигдћ не каза , да е супруга 
•удиша жена? зато, шго е рТ>чв та Славенска по Славенскоме значенго, а по Србекоме е то, што ре- космо по Вуку !9 ) Неовисан — тако да; врт> се не говори, виси за клинт>, него виси о клину, дакле неовисан, а не незивисанг, ма се колико разбацао Цјцеро ст> нЂго>омт> опоменомт>: сошпе^шНшз Ш8 евзе ри1а(иг М, цио<1 Уо1ип1а1е ошпЈиш вше 1е^е Уе1из1а8 сошргоћауЦ. 
— Осмерица', кажи намт>, штазначи? спхове о тћ 8 слова? — Сеша, Оаб ©ејиТЦ, вепзиз; па зашто барт> нје кад’ се већ'в.одавно гако узело у цос$ап2 Не звЂраи отт> Славенског’ и <шдт>, гдћ га нема, да сгр- моглавце не иаднеигв тако <1е сое1о ш соепиш! Тег- 1и1Нап. — Дваназестерица, по свои прилицм друга 
осмерице ст> 4 слога ввнше надуваиа. — Чишанака ше могуће, да ћесе одржати као ни Цркава, иеара, 
фунаша. — Декламоваши, Консшашоваши, нађоше 
Новацш, да е ближе кт> Србскоме, него деклалп>а- 
ши. консташјиаш«; а шти ће на то рећи деклам и 
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констат ? — Олицетлоритп — да чудна . а безуз- пЂшна натезанл! — Садржина проганн содржаи; нек’ е ново! — Епосђ; колика неправда Грку! зарт> не бише досга узаимити, него јоште тако стра- шно нагрдиги? — Нејач, есу ли то напрсчадв или и друга до извИстног’возраста дЂца све до омладине? или и животна? или и воћке? — Рцеговина, на томт> кумству ће захвалитисе Херцеговацт> или Ер- цеговацт> самЂ лично. — Считанр не вЂруемЂ, да е кадро изгурати наше старо срицанЂ. — Реченица шта значи ? требало е, да намт> е барЂ доле подт> звЂздицомђ протолковао ШколскЈи Листђ. — Бо- 
жасшво! — прбђи све падеже отђ Богг>, па нећешв наићи на Божа; зашто дакле ту а мЂсто е 1 ово ти удара на Славенштину ? кад’, призмвагоћи Бога. говоришв: ахЂ и о Боже! ипзкђ нећешв да рекнешв 
Божесшво! 0 1ешрога! о гоогез! — Вешшаственица чудна цЂдила, докђ се изцЂдила та отђ хвата рЂчв, у којои е правши Србштине карак герЂ а; а да се умЂсто овога упише е, увређеномЂ бш осЂтиласе мрзоств на Славенштину! — Александар, Минисшар са а миришу на право Србско, а са е смрде на пра- во Славенско!! — Вида', ето опетЂ едне убаве секе, ков валп да значи јдеу. Ову рЂчв— гдеа— задржаше други изображени езвпџЈ, а насЂ на све, што е Славенско — премда е рЂчв та Грчка — наведе и натера на виду. Па кад’ се озшђ већ'в прохтЂде та- ко, зашто се не пође по постоећем’ производнности нравилу? ге се не рече: висш, кад’ е отзаманде 
зависшг, отђ ззвидиши, ненависшв отђ ненаеидиши'1 Ал’ добро ће бвгги не терати макЂ на конацЂ, па и не говорити далЂ о томђ , да се не излеже завида, и ненавида, па да насЂ не снађу Вукове супруге!



1710.)  Неће бмти сасвммв касно ст> нЂколико рЂчЈи отговорити Србскоме Дневнику на карммачки 
доаис у Бр. 142. г. 1862. У злу срдцу свомт> вапге 
Цневник „какав би прогрес учинијо народни језик. кад би се бар у конзисторнје и друге органе народ- нога живота увео, кад нам је још једнако обдеља- вање нашег народног језика на политичном пол>у у великој мери препречено, сваки иоле разборити чита- лац увидиги може.“ — Таи „иоле разборити чита- лац“ ево му се на то огзмва овако: гезрјсе Ппеш! Каква и колика е то неразборитосгв, безт> свакога обзира на таи мудрости изрћк в, готовб бмти на сва- ку и наивећу жертву! У што се јошт’ неђе пачати тји наши бзмковитези! тежко црквеноме езмку подђнби- ховмма брзоплегнмма ударцмма, крше га и проганнго безобзирно вант> и изт> Богословскихт> училишта’, и- ли, ако то и пе башт> сасвммЂ, а оно га праве ту шиб- комт> узв бубанв, изтискугоћи сваку и наибезазле- Н1ГО и наисродшго рћчв изт> ироповЂдш црковнмхт>, кое они изт> племените и пламенитв свое лгобови кт> просвЂти народнои ревностно чине тако изт> 3 уз- рока: а. ) што Црквено-Славенскога езв1ка не знаго, ма да е таи у цркви, па зато намт> свмма светт>; а она истина „всЈепБа поп ћађе1 озогеш 11151 јдпогап- 1его“ тврдо постои ;б. ) што слабо маре за цркву, па смо зато желвни видити ихт> у нбои ;в. ) шго имт> е наивмше до тога стало, да се виде вБгсокбучеии предт> забленутомт> простотомт>.Прво им б просго 6б1ЛО , почемт> су младоств свого ст> другима наукама и забаг.ама провели, па пе имаше 1-оемена научитн таи нама, као што рекохт,, 2 



18свегв езвшж, те да 6арт> познаго оно. на кое тако ако мрзе, лготито вичу, и отт> кога се као какве при- лЂпчиве болђсти клоне и удалпваго. — За друго нека сво1ои сов^сти отговараго, почемЂ би иначе, као проглашени просв-Бте ревнителви, примЂромт, своим-б могли знаменито много кт> духовноме про- стога и побожнога народа созидашго допринеги. — А рад’ трећег’ могли би се и сами безт> ич1е укорне опомене, ако се иоле разберу, заруменити.Срећа в наша, што така безобзирна мудрова- нп често у самомт. постанку свомђ задавл^на буду, као и оно такође н-ђкдашнђ недотупавно булазненЂ, да се ово и оно изосгави изтв Лпаургге, па да се тако скрати та. Но незванши таи брзоплетг насрну онда на увЂкв буднога АрхЈешскопа Сшрашимгро- 
еиИа, кои га осђтлвиво куцне по прстима, те се ку- кавацт. мораде повући, и беззаконе свое листиће изт> календара свога — већт> печатанога, но срећомт. јоште норазтуранога — као куколв и зубачу почу- пати, пакт> онда тако оплевлђнт> календарт. носити на вашарт>.А зарт> ВЂограђани добро раде, ако Догматшу у ВОГОСЛОБСКОМЂ училишту пучкимт. еЗБ1К0М'Б пре- даго? Тбшђ се, Дневниче, полази кт> опасноме ис- куству, да ли се може таи начинт> узеги за правацж, коимт> се В1>ра, а ст> овомт, уедно и Народкосте такође, наипоуздаше штити, брани и чува. Ал’ па- што нам'в ново у томт> искуство ? Нису ли то исто ПрадЂдови наши учинили, и цравацж намт> очигледн оставили ? Тко наст* е таи, кои не 6б1 знао, да с. Стари наши у преужасномг ономђ процЂпу тврдвшт. своимг постопнствомђ сачувати могли своЛ пра- дЂднбш законт>, кое заиста не бБ1 слђдовзло бшло, 



19да су несмогрено мЂннли бшли то, кое намв валн да буде и пребуде свето, почемЂ е башЂ то наипо- уздаши условЂ, подђ коимђ добри стоимо и за ВЂру и за Народноств, за коихђ тврдо и непоколебно вЂ- кованЂ сви, хвала Богу! сложно и животомђ и смрћу емчимо. Кои се радт> о тои нашпхт> Праотаца див- нои у постопнству ачини подпуно увЂрити. таи нека чита предговоре и поговоре нбиховб^хђ кнвига’, до- ста презорно названмхв „Србу.л1>“. Руку на срдце пакЂ признаимо, да се ми ст> очако лагкоммсле- нв1мт> самоволвствомЂ не бБ1 на НБИХ0В0МЂ ндипу- номђ мЂсту одржати могли, или бм, ЖИВОТЂ смрти предпочитугоћи, рулвомЂ потегли бмли тамо, камо и множиномђ браћа наша у Босни и Булгарји жму- рећки нагнуше и отидоше! —ДневникЂ се жести на рВчв вопроа у пропо- вт>ди црковнои; жели л’ иитанЂ ? ал’ ово е воаро- 
шенге, нека дакле буде Србски пиш. Тко се ту смВе? кад’ смЂ сад’ свапгга бшти, зашто не 6б1 и иит бшти могло — Кои знамо Славенско-црковниб езБ1Кт>, знамо и то, колико се оба међу собомт> слажу, пакт> зато смо противу свакога, код ихђ толико завађа, да плаши ХрЈснане отт> нроповЂди, у когои 6б1 се чуле рЂчи воирос и отвјет, ербо се, вели, те Сла- венске р-ћчи сасвим наопачке против поњатија. кое означавају, употребљују." Нека нз.мђ опрости Днев- никђ; гпе доста: рећи па угећи, него е требало и доказати, да такве ствари не дираго у живацЂ, кои е теби незваноме недогледанЂ! — А наипослв што се рЂчи воаросЂ тиче, ше ни та башт> тако страшно Славенско страшило, да ће лгоди сбогт> нЂ изђ цркве посуктати наполЂ. почемЂ и СрбинЂ проси дћвоику, и у сиротинБИ хлћба ; а са онм.чђ во лагко ти е 

'о



20по твом’ обшчаго начинити ва! Даи намт> пропов^ди, даи, ма бмо и воаросЂ у нвнма; ал’ смо гогово до тога дошли, да чесго едант> другом’ вопрост> пред- лажемо: е лп бшла и проповЂдв? нисмо го чули, Богт> зна огв коег’ доба! —Но у свои туги тои нашои ипакт> нађосмо нЂ- што, кое одобравамо Дневнику, а то е ово двое:а. ) Граммапку Славенску валн на Србскомг езмку предавати; ерт> ништа ше немудрге, него езмкЂ кои предавати на езмку ономт>, кои се предае,б. ) УчигелИ у Богословскима училиштима пла- ћати пристоино доволкно, како да се могу Мужеви на преважно то зваше бирати врстно способни и пуедуготовлВни „Уш ргоГевогн." А како? и гдђ? ћесе т1и валвно приправити. Како ? на то треба трошка; а откуда намт> таи? Изт> клиргкалнога Фонда, кои е, као што се говори, близу дваредт> ве- ћимт> отт> Народнога — неприкосновенога— нарастао, иа бм могао опетт> зато и самт> напредно расти, а уедно и моралну кормств приносити Цркви и На- роду. Узт> нВга има и другихт> манвихт> Фондова, кои бм унраво тммђ начиномт> наиболи отговарали намвнутои ц1>ли отт> своихт, Родолгобивмхт> Завт>- шгателн’. — А на друго питанв: гд'ђ ? лагко сватко отговорити си може. —11. ) По сему гц к.тм конетно 1цлсну1о, лко дфе н7, Лгтопнсд !Јлтн||с епл сдокл нс 1цостлнзтћ, то д? п ксл 1.1ол 1Ц0СТЛТН квдзт <о Мдтн1|с.“ Види Писма подт> ') на стр. 12.12. ) Тога се правца понаиболв држи Сељак, економјчне Новине. Нвму е главнши задатакЂ, упу- 



21ћивати и руководити кђ мудроме домоводству и полБообдВлнванго. 'Борбе РадиЂ, Уредигелв Сељака, задагка се тога свога крђнко држи, премда му се отт> стране Народа слабо иомаже, држисе, велимв, тога, а мимо тога узгредЂ куша и кованТ. новмхђ Р'ћчш, у чемЂ ви онђ увЂКЂ срећанв ше. Но нЂму се покраи онога важнога и главнога задатка нЂго- вога може и опростити, ако кад’ у томђ другомЂ не сгоди и умаши. — Држи, Роде, Сељика\ наука ■ги е у нт.му иреко нуждна и послЂ ВВроисповЂдне 
ирва. Свештеницш и ДЂтонаставницш! читаите и казуите землЂдЂлцшма и насамо и у скупу, шта сге у Сељаку читали, не бм ли већт> едаредт. и 
СрбинЂ изђ дремежа свога пренуо, тргаосе, накЂ пресгао у томђ обзиру за вданЂ единвш правацЂ држати оно свое: „тако ми е н ДИда радго, иа та- 
ко $у и л\“ Еле хвала Риди^у на обштеиолезномЂ 
Сељаку\ Онђ е и оннпе и ношјне Ради/љ, или се то а брзо или затегнуто изговорило; онђ е изабрао наипоузданш а уедно и наикоршстнш нутЂ кђ На- 
роднои просвЂти. Даите дакле, да му у издаванго 
Сељака своиски помажемо, како да не бг.г сбогЂ не- хатости сђ наше стране, и безЂ подпомаганн пре- нумер. цјомђ сустао и престати морао на обшту грдну штету Народну'. —
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