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Српски устанак од 1804. године 
одјекнуо је широм целога Отоман- 
ског Царства, нарочито у његовом 
делу на Балкану. Потрес је био то- 
лико јак, да је уздрмао основе це- 
локупне Имнерије Турске. Мусли- 
мански свет је спопао грозан страх 
од покрета раје у Београдском Па- 
шалуку, јер му се затресло под но- 
гама и запалило над главом. Води- 
ла се једна ,,борба између господа- 
ра и унижених поданика, који хоће 
да збаце са себе ропске ланце. Као 
последица религиозно-националне о- 
позиције између Србина и Турчина, 
она је била страшна и огорчена**1). 
Незадовољство раје ван граница 
српскога покрета искакало је све 
јаче. У ње се покренуо бунт и пр- 
кос. Незадовољници су јатомице 
ирелазили у Србију, с надом да 
својима донесу слободу из Шума- 
дије. По селима наше нахије при- 
чало се о поразу Хафис-паше ни- 
шкога, о продирању* Срба уз Мора- 
ву, о узимању Крушевца, којему је
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где је она пајмање била природно 
заштићена. Са оснивањем Делигра- 
да створен је ослонац за продира- 
ње на југ. Делиград је имао и из- 
весну етнографску важност и зна- 
чај ирема Старој Србији?2) ,,Из нај- 
даљих крајева Старе Србије у ње- 
га су се стицали незедовољшци; раз-

Лесковац био глава и т. д. О овом 
последњем догађају народни песник 
у Шумадији певао је :

„Кад Крушевац Срби приватише,
,,Сва се турска земља усколеба,
„Сташе Турци ситне књиге писат\
,,Те пошиљу један до другога.
„Фала Богу! који књиге пР1ше?
,,Који пише, коме ли их шаље? —
„Књиге пише паша Шашић-паша 
,,У Лесковцу на Морави граду,
„Пошиље их Скадру на Бојану 
„Ка ономе Бушатли-везиру,
„По имену паши Ибраиму :

Аман пашо! ти отац, ти мајка!
Да л' не знадеш, да л‘ за нас не хајеш? 
Ђаури нам земљу приватише,
И паланке наше попалише,
Џамије нам наше оборише,
Нашу децу луду погазише,
Наше каде резил починише :
Развише им авлије мараме,
И са леђа скидоше кафтане,
Испод грла скидоше ђердане,
Све на њима енџије дукате,
И са ногу гаће од кумаша;
ТТТто господа у соби сеђаше 
На миндеру и свил’ном душеку,
То сад бежи боса по сиијегу 
,Усред зиме, кад није земана;
То је резил цару у Стамболу,
Камо л’ тебе цареву већилу!"

У лето 1806 године пада оснива- 
ње шанца Делиграда на обема стра- 
нама Јужне Мораве. Делиград је 
одмах по оснивању постао важна 
стратегиска тачка на југу Србије,

1
!

глашавали су турско зло и казивали 
српску моћ и уздање у се. Таки

у оно доба,драговољни војници 
звали су се ,,бећари“. Они су про-I лазили свуда куда су год хтели, и 
припремали су војсци српсксј пут, 
народу устанак, а Турцима — неми- 
новну погибију“3),

У Јокића има оваква белешка о 
постању Делиграда: ,,Дође неки 
Жика из Маћедоније, доведе неко- 
лико бећара, и начини, ннже села 
Вукашиновца, шанац, који се проз- 
ва Делиград (град делија). Он поку- 
пи још бећара и постави им ста- 
решине : Николу и Стрељу над бе- 
ћарима нишевачким; Џиду над они- 
ма из Лесковца, а Першу над свима 
осталима. С овим бећарима он ос- 
нажи и утврди Делиград“4).

Августа 1806 године Карађорђе 
је наредио Станоју Главашу да ире- 
ко Јастрепца пређе у Топлицу, диг- 
не народ на устанак и омете при-
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ђутим стизале само радосне вестн. 
У колико је слобода изгледала бли- 
жа, у толико је и жеља за њом по- 
стајала иестрпљивија. Многи је ни- 
су-могли чекати него су пошли да 
је потраже.

Смисао српскога покрета, који је 
најпре био уперен против дахија 
зулумћара, па се од пораза Хафис- 
пашпног на Иванковцу (6 и 7 авг. 
1805) окренуо и прзтив самога Сул- 
тана, али се кретао само у уским 
границама ,,општега отечества“ Ср- 
бије, ,,у чију су службу и одбрану 
похитали Срби из свих крајева“6) 
под турском власти,—смисао овога 
покрета изменио се 1809. године. 
Пошто су се на позив Русије (мар- 
та 1809) одлучили за борбу против 
Турака, очекујући од ње најлепше 
резултате, устаници су морали да 
повећају број своје војске. У Срби- 
ји се дигло све што је могло носи- 
ти оружје; ван граница Србије ста- 
јао је народ готов да одмах прихва- 
ти оружје и да се бори против у- 
гњетача. Тај народ требало је по- 
бунити. Програм устаника био је 
сада: ослобођење и уједињење и осталих 
српских покрајина.

План Карађорђев био је да се Тур- 
ци свом снагом наиадну у једнок

купљање Арнаута који су имали 
поћи у помоћ Ибрахим наши под 
Делиградом. Главаш је Јанковом 
клисуром упао у Топлицу, растерао 
сакупљене Арнауте, спалио Прокуп- 
ље (26 августа) и заузео Куршумлнју, 
па се спустио у долину Лаба5).

Поред свога значаја за српске 
ратнике на Делиграду, експедиција 
Главашева има и другога свог зна- 
чаја : она је народу у Топлици и 
Морави јужно од Ниша наговести- 
ла близину српских операција и 
говорила му о поуздању и снази 
српских устаника. Она им је мог- 
ла улевати само лепеј вере и бу- 
дити најленше наде на скоро ос- 
лобођење. Број бегунаца из ових 
крајева, који ни нре упада у Тои- 
лицу није био мален, после овога 
могао је само нарасти. Јер је роп- 
ство на догледу слободе постајало 
све теже у колико је притисак 
турски услед успеха српскога о- 
ружја бивао јачи. Бегала је раја, 
јер више није могла и није хтела 
да подноси турскога зулума : беш- 
чашћење српских иородица и оти- 
мање свега што се с великим тру- 
дом и знојем стекло. Бегала је, јер 
је притисак на њену савест постао 
неиздржљив, Из Шумадије су ме-
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најближи шанац начини на Каме- 
ници, а чете отиду чак нза Ниша“9). 
Ми знамо да ,,чете“ које су о т и- 

чак иза Ниша“ не могу 
бити друго него они бећари које 
је собом повео Стреља*. А Стреља 
је имао да изврши два врло важна 
задатка : (1) да одметне Заплање и Вла- 
сотинце и (2) да затвори Грделички Дер- 
вен и Ветерничку Клисуру. Из једнога 
места у Милићевића ,,Краљевини 
Србији“ није погрешан закључак да 
је Стреља, прешав Нишаву, одмет- 
нуо Заплање, па заплањске побуње- 
нике са некаквим Цветком Декићем10) 
послао ца пресеку пут Ниш—Пирот. 
А већ ноуздано знамо да је Стре-

*) Илија Стреља је родом из села Гради- 
шта више Власотинца. ,,Стреља је био човек 
смеђ, врло крупан; велика носа и бркова и 
необично крупних зуба“. (Милићевић, Зим- 
ње вечери, стр. 122). У једној својој књизи 
Г. Др. Тих. Р. Ђорђевић пише о њему ово: 
„Прикупивши масу добровољаца из своје о- 
колине, дошао је у Србију. Нарочито се 
одликовао на Делиграду 1806. год. 1809. год. 
успео је да продре у свој родни крај, ода- 
кле је мислио да упадне и да дигне на Тур- 
ке целу Македонију, али у томе није успео. 
Ватрена жеља Илије Делије да ослободи Ма- 
кедонију од Турака учинита га је омиљеним 
предметом народне поезије Македонаца« 
(Македоннја стр. 95. и 170). Успомена на 
Илију Стрељу очувала се и код нас у Ле- 
сковцу, само се он овде зове Илија Делија

правцу. Он је предлагао да се на- 
пад изврши у правцу Ниша, и да 
се пошљу војске које ће затворити 
према Пироту Црвееу реку а према 
Врању Грделичку Клисуру и Ветерницу, 
јер се и једном и другом клисуром 
(овом другом пут је краћи) преко 
Лесковца могло доћи у Ниш. Како 
у Савету није имао већину, пред- 
лог његов није ни прихваћен'). Ипак 
је с његовим планом учињен изве- 
сан покушај који није остао без 
последица.

0 ускрсу 1809. године Срби су у 
четири правца прешли у офанзиву. 
Једна је војска прешла преко Дри- 
не и иочела дизати народ на оруж- 
је, друга је преко Новопазарског 
Санџака ухватила везе с Црногор- 
цима, трећа је пошла на Ниш, а 
четврта је имала ,,да чува теснаце 
Дунава, утврђено острво Пореч и 
засеоке у мирочким планинама и 
да ступи у везу с Русима“8).

Из једне белешке Вука Караџића 
и на основу других докумената мо- 
гло би се закључити да је Кара- 
ђорђев предлог у неколико ипак био 
прихваћен. Вук каже за ону војску 
која се од Делиграда кретала ка 
Нишу : ,,Војска се на овоме крају 
подигне из Делиграда к Нишу, и
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подигао Заплање и Власотинце, 
Цветко је у своме крају побунио о- 
ко 50 села. Са 600 до 700 уставика, 
колико их се накупило, он је нај- 
пре запалио хан у своме селу, у- 
био субашу, па се одатле кренуо 
ка Грделицн, палећи успут турске 
ханове и убијајући Турке. Имао је 
два повећа боја, један на Паликући, 
други на Вучју, и на оба места стра- 
шно је разбио Турке. На овај начин 
Цветко је пресекао иут који из 
Врања Ветерницом преко Лесковца 
води у Ниш, и ослободио проделе 
око горње Јабланице и Ветернице и Ву- 
чанске Реке*).

*) Цветко Врановачки рођен је у селу Вранов- 
цу, које се налази у подножју брега Смрчја, 
ка десној обали реке Јабланице. Био је пи- 
смен. Остав рано без родитеља, пред Ксчи- 
ну Крајину отишао је у Шумадију и служио 
негде око Јагодиие. Кад се доцније вратио 
у Врановце отворио је хан и поЧео тргова- 
ти. Око 1802. г. на развалинама старе бо- 
шњачке цркве начинио је о своме трошку 
лепу нову цркву. Веле да »се ничега нкје 
бојао само кад узјаше свога вранца; летео 
је као куршум, а он би само мећао с њега 
на непријатеља пушке, држећи увек страхо- , 

* ти ханџар у зубима. У највећем трку пунио 
је пушке ,. Само име Цветково довољно је 
било, па да. Турчин од стра премрзне«. 
(Свет. М. Марић, Цвегко Врановачки, војвода 
јабланички: Српство, књижевни лист, год.
II, страна 156).

ља преко Заплања дошао око Ђур- 
ђева дне у Власотинце, и одметнуо 
га заједно са околином. Он је позвао 
Власотинчане да устану на Турке, 
рекавши им да су Срби заузели 
Ниш и да ће скоро допрети и ова- 
мо11). Стрел^а је нашао да се ту ради 
организације устанка ваља дуже за- 
држати, те је један велики део бе- 
ћара што их је довео и повећи број 
Власотинчана под некаквим Милетом 
из Крушевачких страна и Савом из 
Дедине Баре послао да затворе Про- 
сеченицу (Грделичку клисуру) и Ве- 
терницу, како би онемогућили дола- 
зак врањског паше Нишу у помоћ12),

Милета и Дедоборац дођу у Гр- 
делицу и сконе се у Дедоборски хан 
на десној обали Мораве. Барут сме- 
сте у подрум, а људе по одајама и 
зградама13). У исто време у Грделич- 
ку Клисуру је стигла и војска Цвет- 
ка из Врановца, водводе Јабланичког, 
и сместила се у Дедобарски хан 
заједно са Стрељиним добрОвољци- 
ма. (Цветко Врановачки припремао је 
устанак у Јабланици још од 1804. 
год. Од тога времена он је више 
пута прелазио у Србију и тамо се 
са ондашњимстарешинама договарао 
о устанку. Кад се 1809. год. српска 
војска приближила Нишу и Стреља
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бедевију. Он уста, прекрсти се, ба-
одбивши о-

Овако заклоњени устаници су че- 
кали одреде турске војске, Али ме- 
сто војске наишла је једна породи- 
ца лесковачких Турака, коју уста- 
ници из хана нападну и побију. Глас 
о погибији ових Турака допро је у 
Врање14) и Лесковац15). Из Врања је 
дошла еојска с топовмма, заметнуо се 
жесток бој. Турци су тоиовима разби- 
јали хан. Џебана је била запаљена, 
и хан а с њиме и устаници били су 
подигнути у ваздух. Ту су иали 
Сава Дедобарац16) и Цветко Врановачки, 
а Милета се некако спасао1'),

(У ово време ,,српски су ртници 
ражњали и око Прокупља, и отуд 
су неки продирали и у најближе о- 
колине лесковачке. Сва је Топлица 
била на опрезу. Мислило се да и ту 
може устанак букнути сваки час“18).

Један Грдиличанин извести Стре- 
љу о несрећи у Дедобарском хану. 
Кад је чуо шта се догодило, није 
ни часа смео остати већ се морао 
повући ка главној војсци. Викнуо је:

,,Хаткињу!
Власотинчани навале на њега пита- 

њима и прекорима: Шта би! Како 
би? Што учини од нас, од Бога да 
нађеш! Гурну ни угарак у куће па 
сад бежиш?.... Стреља пуши, ћути, 
ни у кога не иогледа. Изведоше му

ци )ој се у седло 
блак густа дима, проговори:

Власотинчаеи! Ја Проеечеиице не зап- 
тнх, дружину изгубих, ваше куће саго- 
рех, и вас поробих, — сад вдем да пла- 
тим главом за то. Али Власотквчани! Наш

па

'!

ће траг остати; њега никакви керови не 
могу олизатк. По трагу нашем доћи ће 
други, доћи ће трећи, доћи ће четврти, 
Добар је Бог! Што не могосмо ми - 
моћи ће други... Који ће то бити? Када 
ће дећи? Ја не знам, Али да ће доћи, та-

Благо

;!1
* * &

ко знам, као што вас гледам 
онима који то доживе!.. То изговори, 
хаткињу ободе, и као муња одлете 
ка Каменици.19)

МГ9

I)

!
,,Одмах за овим нагрну Турци на 

Власотинце, и што год су могли ухва- 
тити потуку и поробе, а варош о-

■!.

пљачкаЈу, и затим спале.
„Што је од народа могло побећи, 

побегне у збегове у планине, али и 
тамо велики део од глади иснропада.

„После кратког времена паша на- 
ђе четрорицу Власотинчана и наре- 
ди им да иду у планине, и да за- 
кажу народу, да га је цар помило- 
вао и опростио му. Народ послуша 
и врати се на згариште свога доми- 
шта, где начини колибе у којима 
је дуго становао док шије мало к се- 
би дошао“20).

■
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ци )ој се у седло 
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па

'!

ће траг остати; њега никакви керови не 
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Благо

;!1
* * &

ко знам, као што вас гледам 
онима који то доживе!.. То изговори, 
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МГ9

I)

!
,,Одмах за овим нагрну Турци на 

Власотинце, и што год су могли ухва- 
тити потуку и поробе, а варош о-

■!.

пљачкаЈу, и затим спале.
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би дошао“20).
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Друга несрећа за коју је од.мах 
дознао била је несумњиво она што 
је снашла Цветка Декића и његове За- 
плањце. Јер њих је некакав Стојан 
издао Турцима, Турни су дошли и 
опколили његов логор, заподео се 
крвав бој, у коме је Цветко пао ју- 
начки21).

Највећа нак несрећа била је она 
па Каменицк, где је из Бугарске на- 
валила велика турска војска, разби- 
ла Синђелића на Чегру (19. маја 1809), 
остале нагиала у бегство и заузела 
Делиград, док је њено десно крило 
напредовало ка Морави.

Иако овом диверзијом није постиг- 
нуто оио што се желело, јер је Стре- 
ља са својим људима извршио зада- 
так само упола, овим излетом срп- 
ских добровољаца и одметањем два- 
ју врло немирних планинских краје- 
ва, Заплања и Власотинца са околи- 
иом и Власином, у народа ових кра- 
јева пробуђена је нада да му једнога 
дана може и слобода доћи. Уздрман 
једном, поред истога зла, ропства, 
које га је увек чинило једним, он 
се осетио целином која може нека- 
да нешто и учинити. Дато му је до- 
ста духовне хране, да му челичи 
дух, подржава веру и јача наду. До 
њега су непрестано допирали гласи

о успесима српскога устанка, он }е 
препричавао јуначке подвиге Кара- 
ђорђеве војске. Он је био свестан 
да то чине његова браћа, и у њега 
се почела рађати и полако тињати 
национална свест.

Међутим стање се раје после о- 
вих догађаја ни мало није побољшало. 
Наиротив, народ је још већма био 
притискиваи и гањан. Многа села око 
Лесковца, у Заплању и, као што смо 
већ видели, око Власотинца била 
су сиаљена због учешћа у овоме 
покрету. Народ се морао повући у 
гору, јер је само ту био сигуран да 
му Турчин неће дирати у породицу, 
да му ту изелица турска не може 
отети залогај хлеба. Цркве су спа- 
љиване и рушене. народ је био те- 
ран са црквишта. На све могуће на- 
чине нападало се његово људско 
достојанство. Чињени су г о л е м и 
зулуми.

Будући под оваквим околностима, 
није чудо што је број незадовољни- 
ка у овим крајевима растао и 
што су они сталио прелазили у 
Србију.

Војна се Карађорђева отегла. На- 
сиља су из дана у дан постојала 
већа. Остављено себи да се брани, 
одметало се у гору чак и жевскиње.
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НАПОМЕНЕУ ово време ностала, једна пес^ма 
нам о томе говори врло лепо и вр- 
ло речито:

„Море врћај коња Абдул Ђерим аго,
».Пишман ће да будеш!
,,Мори не врћам га, Џан—Стамено мори,
,,Да знам да погине4м!
,,Море, пуче пушка, Џан-Стамепо мори,
„Из густа ораси...
,,Мори, ага паде, Џан-Стамено мори,
„Ајде да бегамо:
„Мори, да бегамо, бела Перке мори,
,,У зелену гору.
„Мори, да нађемо, бела Перке ^мори,
„Тог Црнога Ђорђу...
„Море, пуштај момци, Карађорђо море,
„Девојке осташе.
,.Море, свс девојке, Карађорђо море,
,,Бел трвељ сплетоше!’*

(Забележено по г. Сотиру КаписазовзКу)

Народ је мучно таворио дане.
Стреља са својим бећарима из ле- 

сковачке нахије није напуштао Дели- 
град. Године 1812 палазимо га као 
Војводу Лесковачког2).

С годинОхМ 1813 настали су црњи 
дани и у овим крајевима. Пронашћу 
Србије угасио се онај велики пла- 
мен који је из Србије зрачио чак о- 
вамо, али благотворне иоследице 
његове, нада на ослобођење и> рађање 
националне свести, нису уништене.

Све се морало притајати до бо- 
љих дана.

!) Д-р Мих. Гавриловић, Спољашна политика 
Србије у XIX. вгку (С, Књ. Гласник, Ст. С., бр, 15, 
стр. 356).

2) Андра Гавриловић, Српски упад у Топлицу и 
Лаб 1806 (Годишњица Н. Чупипа, књ. XXII, стр, 
92, 95 и 96).

3) М. Ђ. Милићевић, Зимње вечери, сгр. 120.
4) Цитат по Милићевићу, (Кнежевина Србија,

!

: ■

стр. 791).
5) Годишњица XXII, стр.. 109 и 110.
6) Д-р Мих. Гавриловић, пом. дело (С. К. Гл., 

бр. 13, стр. 208).
7) Јован АЂинковић, Каменички Бој (Годишњи- 

ца XXII, стр. 139 и 140).
) Исто, стр. 140 и 141.

9) Вук Ст. Караџић, Грађа за Српску историју
I, стр. 119.нашега времена, књ.

10) Милићевић, Краљевина Србија, стр. 70.
п) Тих. Р. Ђорђевић, Белешка о Власотинцу (Де- 

ло за април 1897, стр. 138 и 139).
12) Милићевић, Зимње вечери, стр. 122 и 123. и 

Краљ. Србија, стр. 116.
13) Милићевић, Зимње вечери, стр. 124,
14ј Исто, стр. 128.
1б) Тих. Р. Ђорђевић, пом. дело, стр. 

Мнлићевић. Краљ. Србија, стр. 287.
16) Тих. Р. Ђорђевић, Исто, стр. 139.
17ј Иг А1екба Мс, ‘Випа БезкоиаскИг и сЈ/га- 

тгјапзкИг 8гка, стр. 16.
18) Милићевић, Зимње Вечери, стр. 123.
19ј Милићевић, Исто. стр. 129 и 130,
20) Тих. Р. Ђорђевић, Исто, стр. 139.
21ј Милићевић, Краљ. Србија, стр. 70.
22) Милићевић, Кеежевипа Србија, стр 

Поменнк, књ. V, стр. 701 и 702.

!

139, и

*
792, и

ШШШИШШ



' **г/ ' - ■■т^,т \ -Т"
14

НАПОМЕНЕУ ово време ностала, једна пес^ма 
нам о томе говори врло лепо и вр- 
ло речито:

„Море врћај коња Абдул Ђерим аго,
».Пишман ће да будеш!
,,Мори не врћам га, Џан—Стамено мори,
,,Да знам да погине4м!
,,Море, пуче пушка, Џан-Стамепо мори,
„Из густа ораси...
,,Мори, ага паде, Џан-Стамено мори,
„Ајде да бегамо:
„Мори, да бегамо, бела Перке мори,
,,У зелену гору.
„Мори, да нађемо, бела Перке ^мори,
„Тог Црнога Ђорђу...
„Море, пуштај момци, Карађорђо море,
„Девојке осташе.
,.Море, свс девојке, Карађорђо море,
,,Бел трвељ сплетоше!’*

(Забележено по г. Сотиру КаписазовзКу)

Народ је мучно таворио дане.
Стреља са својим бећарима из ле- 

сковачке нахије није напуштао Дели- 
град. Године 1812 палазимо га као 
Војводу Лесковачког2).

С годинОхМ 1813 настали су црњи 
дани и у овим крајевима. Пронашћу 
Србије угасио се онај велики пла- 
мен који је из Србије зрачио чак о- 
вамо, али благотворне иоследице 
његове, нада на ослобођење и> рађање 
националне свести, нису уништене.

Све се морало притајати до бо- 
љих дана.

!) Д-р Мих. Гавриловић, Спољашна политика 
Србије у XIX. вгку (С, Књ. Гласник, Ст. С., бр, 15, 
стр. 356).

2) Андра Гавриловић, Српски упад у Топлицу и 
Лаб 1806 (Годишњица Н. Чупипа, књ. XXII, стр, 
92, 95 и 96).

3) М. Ђ. Милићевић, Зимње вечери, сгр. 120.
4) Цитат по Милићевићу, (Кнежевина Србија,

!

: ■

стр. 791).
5) Годишњица XXII, стр.. 109 и 110.
6) Д-р Мих. Гавриловић, пом. дело (С. К. Гл., 

бр. 13, стр. 208).
7) Јован АЂинковић, Каменички Бој (Годишњи- 

ца XXII, стр. 139 и 140).
) Исто, стр. 140 и 141.

9) Вук Ст. Караџић, Грађа за Српску историју
I, стр. 119.нашега времена, књ.

10) Милићевић, Краљевина Србија, стр. 70.
п) Тих. Р. Ђорђевић, Белешка о Власотинцу (Де- 

ло за април 1897, стр. 138 и 139).
12) Милићевић, Зимње вечери, стр. 122 и 123. и 

Краљ. Србија, стр. 116.
13) Милићевић, Зимње вечери, стр. 124,
14ј Исто, стр. 128.
1б) Тих. Р. Ђорђевић, пом. дело, стр. 

Мнлићевић. Краљ. Србија, стр. 287.
16) Тих. Р. Ђорђевић, Исто, стр. 139.
17ј Иг А1екба Мс, ‘Випа БезкоиаскИг и сЈ/га- 

тгјапзкИг 8гка, стр. 16.
18) Милићевић, Зимње Вечери, стр. 123.
19ј Милићевић, Исто. стр. 129 и 130,
20) Тих. Р. Ђорђевић, Исто, стр. 139.
21ј Милићевић, Краљ. Србија, стр. 70.
22) Милићевић, Кеежевипа Србија, стр 

Поменнк, књ. V, стр. 701 и 702.

!

139, и

*
792, и

ШШШИШШ



ја&О 1о/ А ■"-Јс: •• П
: :

V г

11-Л ,, Ф*(
.V

Ш&ч €_ ј-<ј-&^'А*Ј <**

;

*%т
✓

I .
I

Народна библиотека 
‘РАПОЈЕ ПОИАНОВИЋ1

30 94(497.11) 

ТРПЈКОВИЋ Д. 

Први весници сл

> /
п
гп
о

Јјо
03
33
1=

300002 27 С0В155 ©

| .


