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И такъ, оба имена возникли изъ одной и той же основы

параллельно, не такъ, какъ обыкновенно толкуютъ, н-Ьмецкое

изъ хорватскаго.

И. Луньякъ.

12. Из записника Друштва Србске

Словесности.

Овде се саопштава]у преписи оних тачака записника Д. С.

Слов. ко]е се тичу избора Даничипева за секретаре Друштва, н>е-

гове прве оставке, поновног избора и ДаничиНеве дефинитивне

оставке. Документа под бро]евима 1—4 писани су Даничипевом

руком, само бр. 5 писан ]е руком казначе]'а Друштва Левтими^а

Аврамовина, ко]и ]е тада и вршио дужност секретаре Друштва.

Ортографи]а и све остало задржано ]е као у оригиналу. Запис-

ници Д. С. С. чува]у се у Архиву Српске Крал>. Академи]е.

А. Б.

1.

ГЛАВНА СЕДНИЦА,

13 Януара 1857.

Председатель : Попечитель Правосуд1я и Просвештешя Г. Сте-

фанъ МарковиНъ.

Подпредседатель : Г. Архимандритъ Гаврило.

Чланови : почастный, Г. Советникъ Радованъ П. Дамяновипъ ;

редовни: Г. Попечитель финансле Л. МариновиНъ, Г. Л. К. Магази-

новиЬъ, Л. ГавриловиНъ, Архимандритъ Сава, Архимандритъ бвгеше,

Л. РистиНъ, В. ЛазиНъ, К. БранковиЬъ, Д. Нешипъ, Р. Лешянинъ,

Н. КрстиНъ, Л. П. Ненадовипъ, В. ВуиНъ, А. ЧварковиЬъ, Ъ. Ъи-

риНъ, Д. Балаитсюй, В. ЯкшиНъ, С. НиколиНъ, М. СпасиНъ, С. Сре-

теновипъ, Ъ. ДаничиНъ, Д. МатиНъ, Я. Шафарикъ, Л. ВеселиНъ, А.

ВукомановиНъ, 6. ГруиЬъ, М. Т. ЯнковиНъ.

Казначей: М. А. СимиНъ.

Секретаръ: Ъ. МалетиНъ.

6.

Пошто секретаръ за годину 1856, Г. Ъ. Малетипъ захвали

Друштву на повереню, а у име Друштва Председатель н-Ьму на

труду, предложи Председатель троицу редовнихъ чланова, да
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Друштво измену ньихъ избере за секретара за годину 1857, и то

ГГ. Ъ. МалетиНа, Ъ. Даничийа и М. Т. ЯнковиИа. И изабранъ бы

за секретара библютекаръ Народне Библиотеке Ъор^е Поповипъ

иначе ДаничиНъ.

2.

РЕДОВНА СЕДНИЦА ПЕТА

29 мая 1858.

Подпредседатель Я. Шафарикъ.

Чланови : Л. ГавриловиНъ, Н. КрстиНъ, 6. Груипъ, С. Велько-

виНъ, М. Ъ. МилиНевиНъ, В. ЯкшиЬъ, К. Бранковипъ, А. Вукомано-

випъ, Л. РистиНъ.

Секретарь Ъ. ДаничиНъ.

73.

Секретаръ Тэ. ДаничиНъ писмено явивши да му е председа

тель Друштва Србске Словесности поручю по Помощнику Попечи-

телства Правосудия да не може подписати диплома новимъ члано-

вима него да треба да ихъ подпише онай господинъ кои е быо

Друштву Председатель кадъ су нови чланови изабрани; — далъ

напоменувши да преНашный Председатель ние на време подписао

диплома него б преко ПомоНника Попечителства Правосуд1я искао

да се у ньима стави засъдан1е место седница, дружтво м.

друштво, членъ м. чланъ, почестный м. почастный, Ло-

анникйб м. Лоа ник1б, Предсъдатель м. председатель итд.,

па да се на ново штампаю ; — и найпосле додавши да онъ

нити може остати секретаръ ако Друштво пристане на волю пре-

^ашнъга Председателя, нити може Друштву терати парницу ако

не пристане, замоли да га Друштво опрости секретарства. На то

редовный чланъ €. ГруиНъ напомену да Друштво по § 3 своега

Устава „има свога подпредседателя" и да по Устроешю Друштва

Србске Словесности II. Б, 2, подпредседатель „има сва права и

дужности" председателъве „у отсутству" нъгову, а пре^ашный

Председатель веНъ и не може „присутствовати" будуНи да садъ

ние председатель, — а сврхъ тога да Друштво по § 17 своега

Устава има право и „преиначавати и допунявати" своя правила;

и по томе предложи да дипломе подпише подпредседатель, чему

редовный чланъ Л. Ристипъ додаде да се по поменутимъ §§ Устава

поменутый § Устроешя у напредакъ држи свагда кадъ председа
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тель не би сам учиню што е властанъ и дужанъ чинити. Предлогъ.

овай заедно съ додаткомъ бы примлънъ. Кадъ и на то досадаш-

ный секретаръ рече да не може више остати у секретарству, за-

молънъ бы да врши секретарске послове до прве седнице, за кою

бы одреНенъ данъ 8-мый месеца ютя.

3.

•ГЛАВНА СЕДНИЦА

15 марта 1859.

Место председателя архимандрит Гаврило.

Чланови: Я- Шафарикъ, К. НиколаевиНъ, Д. МатиНъ, М. Т.

ЯнковиНъ, К. БранковиНъ, Н. КрстиНъ, П. СимоновиНъ, С. ГруиНъ,

М. СпасиНъ, С. СретеновиНъ, Л. РистиНъ, Д. НешиНъ, Владимиръ

ЯкшиНъ, А. СтаменковиНъ, М. Ъ. МилиНевиНъ, Ъ. ДаничиНъ, М. По-

повиНъ.

Секретаръ Л. ИлиНъ.

4.

Пошто редовный чланъ Л. ИлиНъ, кои се само за време быо

примио секретарства, захвали на повереню а Друштво нъму на

труду, рекоше и за секретара неки чланови да се безъ балотаня

избере едногласно Ъ. ДаничиНъ. Али опетъ еданъ чланъ заиска

балотанЪ. Тако балотанъмъ едногласно бы изабранъ за секретара

Ъ. ДаничиНъ.

4.

РЕДОВНА СЕДНИЦА ДЕСЕТА

19 окт. 1861.

Председател: Л. Шафарик.

Чланови: С. СретеновиН, Л. АврамовиН, М. С. СимиН, М. Спа-

сиН, К. БранковиН, С. НиколиН, Н. НоваковиН, М. Ъ. МилиНевиН,

Н. КрстиН, Л. ПанчиН, Лэ. П. НенадовиН. Секретар Ъ. ДаничиН.

95.

Секретар Ъ. ДаничиН ]ави да }е из кн>ижевних споменика

српских до сад штампаних израдио речник толико да би се одмах

могао почети и без прекидан>а дал>е штампати, и прочита из н>ега

неколико ман>их чланака из ко}их мишл.аше да се колико ]е по

требно може видети какав ]е та]' речник са стране ^езика и исто
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рије, па предложи да га друштво изда на свет, а за право имања,

које би прешло на друштво, да му да онолико колико се даје

за чланке који излазе у Гласнику, т. ј. по 5 талира од табака;

али будупи да се овим послом према времену и труду зањ по

требном врло слабо пуне табаци, за то, ако би по таком рачуну

изашло мање од 80 #, онда да му се подмири 80 #. На то једни чла-

аови рекоше да треба примити ствар са свим онако како се пред-

лаже, али се јавише и мишљења са свим противна. Тада подпред-

седатељ предложи да се одреди да се ауктору даде онолико ко

лико се даје за чланке који се штампају у Гласнику, а будуни да

се сва мишљења слажу у том да је мало што се даје за чланке у

Гласнику, за то кад књига буде наштампана, онда друштво опет

да расуди би ли право било јоште додати. На то ауктор рече да

радо пристаје задовољавајупи се што је друштво чуло како он

сам мисли. Али се не престаше јављати и томе противна мишљења,

у којима се и подиже сумња : је ли вредно да друштво издаје

речник од старога језика кад још нема довољних речника ни од

садашњега, а и сумња: може ли друштво примити предлог докле

му се овај речник не изнесе цео, те га цела разгледа. Како се

мишљења све вепма удаљаваху једна од других и од саме ствари,

најпосле подпредседатељ прогласи да је седница свршена додавши

да се ова ствар оставља за другу седницу.

5.

РЕДОВНА СЕДНИЦА 6ДИНАЙСТА.

29. Ноемвра 1861.

Подпредседатель Я. Шафарикъ.

Чланови: Ј. ГавриловиЬъ, К. Николаевипъ, Л. Ненадовипъ,

М. Спасипъ, М. А. Симипъ, 6. АврамовиНъ, С. Сретеновипъ, Н. Но-

ваковипъ.

104.

Г. Ъуро Даничипъ, секретаръ друштва подноси оставку на доя-

кошнъ- секретарство: да се оставка Г. ДаничиНа прими, а место

секретара до свршетка ове године да заступа казначей друштва

€втим1я АврамовиНъ.
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