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Le prosvetljen narod gospodarsko napreduje
Duhovščina naj se v večji meri loti pobijanja alkoholizma
Kmetijskemu g o s p o d a r s t v u p o m a g a š d o
n a p r e d o v a n j a z dviganjem splošne ljudske
prosvetlienosti. Kmet, ki čita p o u č n e knjige
kakršnekoli vsebine in v e , kaj se dogaja
o k r o g njega, b o d o b e r g o s p o d a r , pa č e tudi
ne b e r e le gospodarskih knjig.
Z a dviganje splošne p r o s v e t e v Sloveniji
je potrebna p r e d v s e m b o r b a proti p r e k o m e r nemu uživanju alkoholnih pijač. Zal. se je
alkoholizem pri nas tako razpasel. da tvori
r e s n o vprašanje. P o r o t n e r a z p r a v e nam p o kazujejo. k a k o telesno in d u š e v n o ter s e v e d a
tudi g o s p o d a r s k o propada narod tam, k.ier se
m n o g o pije. S pijančevanjem izgublja č l o v e k
zdravie in čas. o b e n e m pa še posirovi. N e številni uboji, ki so se o b r a v n a v a l i pri z a d niih porotah v raznih krajih Slovenije, so
s k o r o izkliučno le posledica pijanosti.
Nimamo v e č strank in tudi zahrbtnega p o litiziranja ne bi smelo biti. Namesto da duhovščina še v e d n o rada ščiplie v pridigah
časopisje nekdanjih nasprotnih strank ter
veže o t r o b e o nevarnosti b r e z v e r s k e g a štiva.
kar ie čisto navadna potrata d r a g o c e n e g a
časa. naj bi rajši p o s v e č a l a v e č pozornosti in
časa boju proti alkoholizmu in z niim zvezani
posirovelosti. Nihče nima tako kakor d u h o v niški stan prilike za to delo. T o d a ne ljudem
s a m o p r i p o v e d o v a t i , k a k o se b o pijanec cvrl
v peklu, n e g o je treba ljudstvo tudi poučevati
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o zleh straneh pijančevanja za z d r a v j e . N e v e d n e ž , pa naj b o še tako p o b o ž e n in naj še
tako verjame, da je pijančevanje greh, b o
v e d n o z n o v a podlegel svoji strasti baš z a radi tega. ker je kot n e v e d n e ž duševno nevravnovešen.
Duhovščina, ki napada « D o m o v i n o » . č e š .
da je b r e z v e r s k a in nemoralna, mora izgubiti
p o l a g o m a v e s ugled pri čitateljih » D o m o vine*. ki b e r e j o v vsaki številki toliko lepih
naukov in ne vidijo v njei niti sence kakšnega
b r e z v e r s t v a in nemorale. B a š b o r b o proti pijančevanju in podivjanosti vrši naš list že
leta in leta. Ne skrunite božjih h r a m o v s takimi neresnicami, n e g o rajši tam. kjer ie t o liko ljudi in kjer je prilika tako ugodna, p o magajte širiti poleg verskih naukov tudi
splošno p r o s v e t o .
Razumna in uvidevna duhovščina bi bila
lahko pravi blagoslov za ljudstvo. D u h o v š č i na bi morala blažiti krajevne prepire in spore
ter se tudi v b o d o č e , kadar b o d o zopet stranke. ne bi smela v m e š a v a t i v strankarske
strasti.
Dolžnost sploh vseh s p o s e t n i h sil je.
da d v i g n e j o ljudsko p r o s v e t o . S l o v e n c i šteiemo malo ljudi in b o m o veljali nekaj le. č e
b o m o vsestransko napredni, ker b o m o tako
g o s p o d a r s k o močni, razen tega pa tudi telesno zdravi.

vati, kakor grede, tramove, pluge in podobno.
Prav tako je prepovedano nalagati na v o z o v e
posekano vejevje tako. da se vleče po tleh. Prepovedano je zasipati ali kvariti obcestne jarke,
sekati drevje poleg ceste, kvariti ograje, m o stove in druge predmete, ki so postavljeni na
cesti ali poleg nje. Prav tako je prepovedano
pasti živino na cestnih nasipih ali jarkih.
Omejena

brzina

motornih

vozil.

Preko mostov, navzdol in skozi črede živine
se mora voziti polagoma. Največja brzina potniških avtomobilov in motociklov na prosti cesti
izven naseljenih krajev sme biti 50 km, če dcPpušča to stanje ceste, skozi naselbine 15 km,
skozi kopališča in zdravilišča pa največ S km na
uro. S toliko brzino pa smejo voziti motorni
vozovi samo tedaj, ako je cesta popolnoma
prosta in zadostno razsvetljena. V megli se mora
brzina zmanjšati na 10 km. Za avtobuse je dovoljena največja brzina 35 kilometrov na uro.
Tovorni avtomobili s kosmato težo 3000 do
4500 kg ne smejo voziti na uro več kakor 12 km,
ako so brez pnevmatike, s pnevmatiko do 35
kilometrov, na specialnih avtomobilskih cestah
pa do 40 km; tovorni avtombili s kosmato težo
45001 do 8000 kg 8 km, oziroma 25 km ter 35
kilometrov. Prekopavanje cest za napeljevanje
ali odvajanje vode je dovoljeno samo z odobrenjem pristojnega oblastva. Prav tako je prepovedano vzdolž ceste odvajati vodo ali napravIjati jarke brez posebnega dovoljenja oblastva.
Predpisana

starost

voznikov.

Kočijaž ali voznik na motociklu ne sme biti
mlajši od 18 let, šofer avtomobila pa ne mlajši od
20 let. Vozovi, ki niso registrirani in označeni s
številkami od upravnih oblastev, morajo imeti
na levi strani pritrjeno tablico s točnim naslovom
Važno za vse prebivalstvo
lastnika (občine in njegove hišne številke). ObliMinister za javna dela je v sporazumu z no- se ne nanašajo na mesta z odobrenimi regulacij- ko teh napisov imajo predpisati občinska oblatranjim ministrom izdal uredbo o zaščiti in upo- skimi načrti.
stva. Registriranje teh vozov sc ima vršiti meseca
rabi javnih cest. Ta uredba velja za vsa javna
januarja vsako leto in se neregistrirani vozovi ne
Ureditev voznega prometa.
pota in se z n.io razveljavljajo vsi dosedanji zasmejo uporabljati na javnih cestah.
Na ozkih cestah se morajo prazni vozovi ogikoni. uredbe, pravilniki in odredbe, v kolikor
Obseg vozil in tovorov.
niso v skladu z določbami te uredbe. V nasled- bati natovorjenim. Ako pa je cesta zelo tesna, se
morajo
lažje
natovorieni
vozovi
umakniti
popolnjem navajamo glavne določbe nove uredbe:
Potniški in tovorni vozovi ne «mejo imeti
noma v stran ter pustiti mimo težje natovorjene večjih mer od naslednjih: dolžina 7'SO brez ojesa,
in v nasprotni smeri prihajajoče vozove. Vozovi širina 2~50, razdalja osi 3-S0, razdalja koles, oziUporaba javnih p o t o v
ne smejo voziti vštric. Dovoljeno je le prehite- roma širina kolovoza l - 60 in. merjeno od sredine
je dovoljena ob vsakem času in vsakomur brez vanje na levi strani v sn eri vožnie. V strnjeni
do sredine kolesnega obroča. Širina tovora ne
razlike v mejah splošnih predpisov o javni var- vrsti ne smejo voziti več kakor štirje vozovi.
sme biti večja od 2"50 m, % išir.a ne večja od 3 m
nosti in predpisov te uredbe. Javna pota morajo Razda'ja med posameznimi vozovi pri prehodu
za v o z o v e na štirih kolesih. Popolnoma natovorbiti prosta za prehod in promet.
preko večjih mostov mora znašati najmanj 10 m, jer. voz na štiri kolesa r.e sme biti težji od 12 ton
med posameznimi skupinami (kolonami) pa naj- kosmate teže, voz na dve kolesi pa ne težji od
Zgradbe o b cestah.
manj 50 m. Za prevoz izredno težkih bremen in 4 ton kosmate teže.
Ob javnih cestah ne sme nihče zasajati g o - za uporabo vozov, ki so težji od predpisanih, se
Širina kolesnih o b r o č e v .
zdov, graditi stanovanjskih poslopij, trgovin, mora prej zaprositi dovoljenje od gradbene sekpekarij, vodnjakov in sličnih stavb bližje kakor cije, oziroma pristojnega samoupravnega obZa tovorne vozove ie predpisana naslednja
štiri metre, gostilne, kovačnice in slično ne bližje lastva. Ponoči morajo biti vozovi razsvetljeni. širina kolesnih obroče v; pri vozovih na 4 kolesa
kako. deset metrov, industrijska podjetjaa pa ne Ako vozi v eni vrsti več vozov skupaj, zadostuje, s kosmato težo do 1200 kg 6 cm. do 2000 kg 5 cm,
bližje kakor dvajset metrov od zunanje črte cest- da imata luč prvi in zadnji voz. Svetiljka mora do 3500 kg 11 cm, preko 3500 kg 16 cm; nri v o nega zemljišča.Izjeme dovoljuje v strnjenih krajih biti nameščena na levi strani voza.
zovih na 2 kolesi s kosmato težo do 750 kg 6 cm,
ter v hribovitih in kamnitih krajih pristojna cestna
preko 750 kg 11 cm. V potniške vozove na dve
P o š k o d o v a n j e cestnih naprav.
uprava. Na prijavo cestnih oblastev se mora
kolesi se smejo vpregati največ trije konji drug
takoj prepovedati vsako delo. ki bi bilo v naPrepovedano ie puščati na cesti ali pa o d - , za drugim, pri vozov ih na štiri kolesa pa največ
sprotju z gornjo določbo, in v 15 dneh se morajo metavati nanjo, kar bi moglo ogražati varnost 6 konj po dva drug poleg drugega. Vsak voz
porušiti dotične zgradbe, z odgovorno osebo pa prometa in poškodovati cesto. Prepovedano ie1 mora imeti pravilno zavoro na zadnja kolesa.
se bo postopalo po zakonu. Predpisi tega člena vlačiti po cesti predmete, ki jo morejo poškodo-j Uporaba cokelj in privezovanje zadnjih koles za

Novi predpisi za uporabo javnih cest
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Upravništvo ..Domovine" v Ljubljani, Knaflova ulica 5
Uredništvo ..Domovine", Knaflova ulica 5/11., telefon 3122 do 3128

Naša nova povest

se kmetovalec ne sme nikoli veseliti nizkih cen
kateregakoli kmetijskega pridelka. Kmetijsko g o spodarstvo je tako tesno zvezano v vseh paZ današnjo številko pričenjamo objavljati vedno povsod storili svojo častno dolžnost
nogah, da je

napram splošno priljubljenemu listu «Domonesreča ene panoge nesreča celokupnega
vini», to se pravi, v redu plačevali naročnino
in povsod agitirali za «Domovino».
kmetijstva.
katere dejanje se vrši v našem lepem zeleH koncu omenjamo, da imamo pripravČe b o žito prav poceni, se bo naš narod, ki je
nem Pohorju. Napisal je to divno povest ljenih že
znan kruhovec, bodisi kmet, delavec ali meščan,
pokojni dr. Leon Brunčko. Ne bomo Vam
celo
vrsto
drugih
lepih
povesti
za
vrgel bolj na plat žitnih izdelkov. Tako ne bo
očrtali povesti, nego Vas samo pozivamo, da
niti
po pičli ponudbi naših živinorejcev dovolj
letošnje
leto.
citate današnji začetek, katerega vsebina
povpraševanja
in bodo izostale dobre živinske
nam že napoveduje v zadostni meri, da bo Tudi stari znanec Anton Stražar že piše za
povest ustrezala vsem čitateljem.
«Domovino» lep roman. Torej še enkrat cene, na katere smo upali v krizi živinoreje.
Ker mi skrbimo za svoje naročnike in na- vsem našim prijateljem in prijateljicam: ZveEno dobro pa utegne roditi ta kriza, n a m ročnice, upamo, da bodo tudi s svoje strani stoba za zvestobo!
r e č : splošno pocenitev življenskih
ponovo prisrčno povest

»Križi in težave",

Padanje žitnih cen in naše kmetijstvo
Ko so bili lani v septembru objavljeni podatki tako za leta oslabili to sicer dobičkanosno pao letini žita, je postalo jasno, da rekordna žetev nogo kmetijstva. Pa ne le to! S tem, da so pronc more ostati brez vpliva na razvoj cen. Iti dajali živino po sramotno nizkih cenah, dočim
je bilo žito neprimerno drago, so se vrgli odjeres so
malci na cenejše meso. Uporaba žita je vidoma
začele žitne cene v Ameriki naglo padati
padala in
in so danes pod povprečjem predvojnih cen. Na
so tako-žirfrioreje} nehote pomagali tlačiti
evropskem trgu je'slcerriucfazima zavirala pažitne cene.
danje cen, ker je onemogočila promet, ustaviti ga
«Hvala Bogu, bo vsaj kruh cenejši!« b o
pa ni mogla.
Neposreden vzrok padanju žitnih cen je obilna vzkliknila veselo velika večina slovenskih malih
žitna letina v Zedinjenih državah, kjer se nahaja kmetov, ki ne pridela niti dovolj žita zase in jih
še danes tik pred novo žetvijo, ki kaže izvrstno, bolj zajiima kupna cena žita od prodajne. Vendar
mnogo

več

žita

(predvsem

pšenice)

pri

trgovcih in farmarjih, kakor ga sploh s v e tovna potreba u v a ž a .

Kopičenje neprodanih zalog dela ameriškim farmarjem že leta preglavice, vendar prva leta po
vojni nismo čutili na evropskih tržiščih tega, ker
je bil dolar predrag in prevozni stroški previsoki.
Ko pa so se v Evropi denarne razmere ustalile,
se je počela zopet močneje občutiti ameriška
konkurenca, ki se je zaradi vojnih in povojnih
razmer celo desetletje Evropi ni bilo bati. T o so
bila zlata leta za evropske kmetovalce, ko so z
lahkoto vnovčili svoje pridelke z dobrim dobičkom, dočim jih je poprej že celih 30 let silila
ameriška ponudba, da so prodajali svoje žito
brez dobička ali celo pod pridelovalnimi stroški
in lezli v dolgove. Da je daljni ameriški farmar
mogel Evropi nuditi cenejše žito, se ni čuditi,
čc pomislimo, da je tam svet cenejši in tudi pridelovalni stroški znašajo le del evropskih, ker
uporablja farmar v pretežni večini izključno
strojno delo, ki je mnogo cenejše od živalske in
človeške sile.
Ogromne zaloge žita v Ameriki bodo v prihodnje stalno tiščale svetovne žitne cenc k tlom.
Ameriški farmar je vezan na kredit, zato mora
skušati prodati svoj pridelek, čeprav pod ceno.
T o stalno tlačen je žitnih cen vpliva
slabo

na

celokupno

svetovno

zelo

kmetijstvo

in ga žene vedno globlje v krizo.

Evropsko kmetijstvo si je pomagalo v takih
krizah vedno z živinorejo. Silna suša lanskega
leti in njej sledeča strašna, dolgotrajna zima s
pozno pomladjo sta pa prisilili evropske kmetovalce. da so čredoma prodajali svojo živino in

trebščin.

Če b o najvažnejši življcnski činitelj, vsakdanji
kruh, poceni, bo tudi delavčevo življenje laže in
mezde se ne bodo dvigale. To bo vplivalo p o cenjevalno tudi na druge potrebščine, kakor
obleko, orodje in drugo. Tudi industrija in trgovina se bosta morali, ko se začnejo zaloge zaradi
zmanjšane kupovalne moči večine uporabnikovktnetovalcev kupičiti in zasajati, prilagoditi razmeram in se zopet navaditi na pohlevne predvojne dobičke. Da pa mora baš kmetijstvo tudi
to ix)t iti prvo v ogenj, je morda kriva največ
njegova razrvanost. Koliko laže bi prenesli take
krize, če bi bili krepko združeni v stanovskih
organizacijah in zadrugah.

Izredno pestra izbira blaga na Ljubljanskem
velesejmu
Sejem je bil otvorjen na praznik in bo trajal do 9. t. m.
Prejšnji četrtek, na praznik, je bil slovesno
otvorjen IX. mednarodni vzorčni velesejem v
Ljubljani ob številnem pr! ostvovanju zastopnikov oblastev in raznih organizacij ter zunanjih
držav. Otvoritvi je v imenu Nj. Vel. kralja, ki je
visoki pokrovitelj našega velesejma, prisostvoval
divizijski general g. Sava Tripkovic. Otvoril je
velesejem predsednik velesejma g. Fran Bonač.
Letošnji velesejem je še pestrejši kakor prejšnja leta in nudi še mnogo večjo izbiro kakor
dosedanji velesejmi, saj pa je tudi ves razstavni
prostor do zadnjega kotička natrpan z najrazličnejšimi predmeti. Zlasti mnogo je tudi kmetijskih
stroiev in orodja.
Že lanskoletna jesenska jubilejna kmetijska
razstava na Ljubljanskem velesejmu je prikazala
obsežno razstavo kmetijskih strojev in orodja.
Letošnja razstava kmetijskih strojev na velesejmu je pa lanskoletno še znatno prekosila. Razstavljeni so vsakovrstni stroji, od preprostega do
najbolj dragega in za vse vrste gospodarstva.
Nudena je velika izbira kmetijskega orodja in

strojev za mlekarstvo. Večina strojev, ki zavzemajo približno 2000 kvadratnih metrov razstavnega prostora je v obratu. Na razstavi so udeležene domače tvrdke in tvrdke iz Češkoslovaške,
Avstrije, Nemčije, Madžarske, Francije, Amerike,
Švedske, Danske.
Kmetijske stroje razstavlja 12 tvrdk, orodje
16 tvrdk, male bencinske motorje za pogon strojev 3 tvrdke, stroje za mlekarstvo 4 tvrdke.
Vsak imetnik velesejmske legitimacije, katera
stane 30 Din, ima pravico do polovične vožnje
I>o železnici. Kupite pa lahko tudi enkratno vstopnico za 10 Din. Kmetovalce opozarjamo, da so
razstavljeni na velesejmu najrazličnejši predmeti.
Naj omenimo samo še zvonove, gasilsko orodje,
jermenarske izdelke, verige, različne vozove, kolesa, obleke, čevlje, sirarske izdelke, plemensko
perutnino, domače zajce in drugo.
Velesejem bo trajal do 9. t. m. Dosedanji obisk
je bil že prav velik. Samo v nedeljo je posetilo
velesejmišče okrog 20.000 ljudi. V nedeljo se
obeta ponovno sličen naval.

Katera kurja pasma je nafboljša
Na perutninarski razstavi, ki jo je priredil perutninarski odsek Kmetijske družbe v času od
30. maja do 3. junija 1929. na velesejmu v Ljubljani, je bilo zastopanih osem pasem, o katerih bi
se dalo razpravljati glede njih vrednosti za našo

rejo. To so bile štajerske rjave in bele kokoši,
radvanjske kokoši, plimetke, orpingtonke, leghorn, bele vi.iandotke, Rhode Island in brama.
Same lepe živali, ki se odlikujejo po svoji vnanjosti, po svoji barvi, telesnih oblikah, teži itd.,

* Kraljica Marija nabavila svojim vrtnaricam
na Bledu nošo dačve. Nj. V e l . k r a l j i c a M a r i j a j e

za svoje štiri vrtnarice, ki so zaposlene v dvornem blejskem parku, naročila dečve letošnjega
vzorca, in sicer za vsako drugačno barvo nageljnov. črne predpasnike in rdeče rute. Ta domislica
naše kraljice je prav prisrčna, zlasti ker je kraljica vse podrobnosti sama izbrala in določila.
* Spored proslave desetletnice osvobojenja
Mežiške doLne in spominskega slavja smrti Mal-

gaja, Ermenca in Zapuntlžiča. 1. Sprejem gostov
pri vlakih ob tri četrt na 8 in ob 10. uri. 2. Poklonitev padlim junakom, pokopanim na guštanjskem pokopališču. 3. Sprevcd z godbo. 4. Slovesna služba božja na prostem. 5. Pohod k Malgajevemu spomeniku. 7. Ob 8. popoldne koncert
vojaške godbe in pevskih zborov. 8. Ob 4. tombola. Za proslavo je dovoljena polovična vožnja
lia vseh železnicah v Sloveniji Udeleženci naj
kupijo cel vozni listek do Guštanja. Listkov v
Guštanju ne smejo oddati, ker velja io za nazaj.
Odbor bo izdajal legitimacije, na podlagi katerih
bodo veljali kupljeni vozni listki tudi za nazaj.
Generalna direkcija državnih železnic ni ugodila
prošnji za poseben vlak iz Savinjske dpiine. Savinjčani vabimo, da pohitite v Guštanj že prejšnji
dan. Prenočišča so preskrbljena. Prireditev bo
kakor -znano v nedeljo 9. t. m.
* P r o s l a v a lOletnice o s v o b o j e n j a č r n e . Letos,
23. maja, je minulo deset let, ko je bila Črna ob priliki
koroške ofenzive leta 1919. osvobojena po četah celjskega pešpolka. Da bi se ta dan čim slovesnejše p r o slavil, so se zbrala društva v Črni pod vodstvom
tukajšnjega nadučitelja g. Janka Kuharja in priredila
nad vse lepo proslavo. Ob 9. uri se je darovala v župni
cerkvi slovesna služba božja za padle vojake. P o maši
se je podal na pokopališče v Črni, kjer so pokopani
štirje takrat padli junaki, sprevod z rudniško godbo
na čelu. Med obredom na pokopališču je prvi z g o vorom počastil spomin padlih kaplan g. Ratej, nato je
učenka Eisingerjeva na grobu junakov deklamirala
primerno pesem, učitelj-rezervni kapetan I. ki. gosp.
Fran Kogelnik in ing. Rok Slivnik, odlikovani s o bojevnik, sta pa orisala pomen dneva. P o končanih

L)R. LEON BRUNČKO.

Križi in t e ž a v e
i.

Rezika je bilo brhko dekle, staro kvečjemu dvajset let. Živa. vesela in razposajena ie
zrla v svet kakor miška iz pšenice. Njeno
čebljanje je razmajalo tudi največjega godrnjača.
Tako se je zgodilo, da Rezika v celi lepi
Šentlovrenški dolini, kakor je dolgo in široka,
ni imela nobenega sovražnika. Če je morda
med njenimi tovarišicami katera z zavistnim
jezičkom zmanjševala njeno splošno priljubljenost. med moškimi pa prav gotovo nisi
našel nikogar, ki bi io bil krivo gledal. Vse jo
je imelo rado, staro in mlado, prav posebno
pa še otroci.
Rezika je bila namreč učiteljica ročnih del
v Št. Lovrencu na Pohorju. Pred dobrim letom je bila prišla semkaj iz Maribora, v katerega bližini je bila, kakor je pravila, tudi
doma. Starši so ji bili pomrli in neka daljna
sorodnica pokojne matere jo je bila vzela k
sebi v ta kraj. Njena prva mladost jo je torej
zanesla baš v srce zelenega Pohorja in Rezika je bila prav vesela. Saj je bila že iz Maribora občudovala to razsežno gorsko telo
in s prijateljicami je bila že večkrat napravila
tudi kak izlet k Sv. Bolfenku, enkrat celo k
Sv. Arehu nad Rušami. Vedno ji je ugajalo
tu gori in vsakikrat se je vračala z božanskimi čustvi v srcu. kakor prepojeno svežega,
krepkega zraka.

slavnostih na pokopališču se je številna množica sestala na Stularjevem vrtu k zakuski, kjer je g. Kogelnik s kratkim g o v o r o m pozval udeležence k vzkliku
udanosti kralju. Nato je bila poslana kralju vdanostna
in zahvalna brzojavka, komandantu 39. celjskega pešpolka pa čestitka k polkovni slavi. Ta polk je pred
desetimi leti operiral skozi Črno in utrpel žrtve, zato
ima kot spomin važnega dneva bojev in zavzetja
Črne vsako leto 28. maja polkovno slavo. Omenjeno
bodi še, da je bil po prizadevanju zaslužnega pok.
župnika g. Dobrovca na skupnem grobu za Črno
padlih štirih junakov že pred leti postavljen lep
spomenik.

prosvetni dnevi ZKD se bodo tekom prihodnjih
tednov vršili po vseh okrajih mariborske oblasti.
* Stalna higienska razstava na

Ljubljanskem

velesejmu obsega nad 600 predmetov, je znatno
preurejena in izpopolnjena z novimi nazornimi
voščenimi preparati. Letošnji sta .ni higienski
razstavi je priključen tudi kinematograf, ki predvaja po zdravnikih pojasnjevane filme zdravstvene vsebine. Zadnja tri leta je obiskalo higiensko razstavo 95 000 ljudi Ogledale so si jo tudi
mnoge inozemske osebnosti, ki so se zelo laskavo
izrazile o organizaciji razstave.

* S m r t ugledne Mariborčanke. N a p r a z n i k
* Naša mornarica v Bizerti na afriški obali. Rešnjega telesa ponoči je preminula v Mariboru

Eskadra naše vojne mornarice, ki potuje po ga. Antonija W e i x 1 o v a, soproga veletrgovca
Sredozemskem morju, je prejšnji četrtek dopol- in predsednika Zveze trgovskih gremijev, občindne prispela pred Bizerto, vojno bazo francoske | skega svetnika g. Vilka Weixla. Pokojnica je bila
mornarice na afriškem obrežju. Zasidrala se je prijazna žena, ki je vživala splošno spoštovanje.
v Sidi Obdali na onem mestu, kjer je meseca Pogreb pokojnice se je vršil v nedeljo ob veliki
dccembra 1915. pristala francoska križarka «Vic- udeležbi Mariborčanov. Blag ji spomin, težko
tor Hugo», ki je z Jadranske obale prepeljala v prizadeti rodbini pa naše iskreno sožalje!
Bizerto prvi transport zlomljenih srbskih čet.
* Z a izseljence v Ameriko. M i n i s t r s t v o z a
Čim so se naše ladje zasidrale, je prišel na našo
socijalno politiko je vsem velikim županom razadmiralsko ladjo «DaImacijo» admiral Alier, k o poslalo okrožnico, ki vsebuje navodila za izseljemandant francoske pomorske oblasti ter z dobrovanje v Zedinjene države Severne Amerike. Na
došlico pozdravil admirala Pričo in našo morpodročje ameriškega konzulata v Zagrebu, ki o b narico. Popoldne je admiral Priča vrnil poset
sega razen Hrvatske fti Slavonije tudi Slovenijo,
francoskemu admiralu. V petek dopoldne se je
Dalmacijo in večji del Bosne, pripada samo 140
na pokopališču srbskih vojakov vršila spominska
petnih listov. Velikim županom je naročeno, da
svečanost, č e t a naših mornarjev in oficirjev je
se prošnje za potne liste sprejemajo samo do
skozi mesto korakala na pokopališče. Prebival10. t. m., in sicer pri vsakem velikem županstvu
stvo jih je navdušeno pozdravljalo.
največ 20. Prvenstveno pravico na potne liste
* Prosvetni dan Z K D v O r m o ž u in Ljutomeru. imajo žene in otroci do 21. leta starosti, katerih
Mariborska zveza kulturnih društev je za nedeljo možje, oziroma očetje se nahajajo v Ameriki.
* Novice Iz Amerike. V Cleveland je prispel
26. m. m. sklicala delegate svojih včlanjenih društev ter druge ugledne prosvetne negospodarske znani slovenski slikar g. Božidar Jakac, ki bo
delavce iz sodnih okrajev Ormož in Ljutomer na ostal dalje časa v Ameriki. Na obisk v staro d o prosvetni dan, ki se je vršil najprej v Ormožu, movino so se nedavno podali naslednji naši amepotem v Ljutomeru. Načelna poročila o splošnih riški rojaki: Alojzij Pangerc, Ivan Jakoš, Anton
naših prosvetnih in gospodarskih nalogah sta po- Zupančič, Franc in Marija Ipavec, Amalija Pagodala na obeh zborih predsednik ZKD g. Skala in nova ter Marija Moharjeva in njen brat Josip
njen odbornik g. Spindler. Delegati društev so Grbec. — Umrla je v Clevelandu Neža Bizjakova,
iznesli na obeh sestankih mnogo zanimivih po- rojena Špenkova, stara 59 let, rodom iz Dola pri
drobnosti. Za vsak okraj je bil izvoljen posebni Ljubljani. V Ameriki je bivala 26 let.
pododbor ZKD, ki ima nalogo, da podrobno pro* Ponarejeni dvcdlnarski novci. L j u b l j a n s k a
uči kulturne in gospodarske razmere ter stanje policija je dognala, da krožijo ponekod slabo pozadevnih organizacij v svojem okraju ter stavi I narejeni dvodinarski novci. Taki novci so se
zvezi predloge za nadalnje delo. Enaki okrajni ' pojavili v prometu tudi v Litiji, kjer je bil izsle-

Ni bila torej prav nič razočarana, ko jo je
usoda zanesla v Št. Lovrenc sredi Pohorja.
Bila je pač otrok narave. Dolga otroška leta
med hladnim mestnim zidovjem so jo prej
odvračala od mesta, kakor pa vabila.
Zato se je bila tudi z vso ljubeznijo lotila
vzgoje in pouka na tem svojem prvem službenem mestu. Z mladino, katero so ji bili zaupali, je občevala kakor s sebi enakimi. Hodila je z otroci na sprehod in na izlete, jih
obiskovala doma i na paši. se z njimi igrala
ter z njimi prepevala. Zato pa ji tudi starši
otrok nikoli niso rekli drugače nego «naša
učiteljica®, čeprav je bil njen službeni delokrog med šolsko mladino prav omejen.
Stanovala je na prijaznem holmčku nad
trgom pri priletni vdovi v mali, čedni hišici.
Sredi med samim sadnim drevjem je stala
hiša. pred njo pa je duhtel. s plotom ograjen,
majhen vrt, poln zelenjave in rož. Od tukaj
se ji je odpiral lep in prostran razgled po trgu
in po vsej dolini, skoro tja doli do Puščave.
Stolp slavne romarske cerkve, posvečen Mariji Devici v Puščavi, jo je baš še vabljivo
pozdravljal izza zelenja. Proti severu pa, s
precej visokega hriba, pisano posejanega z
lepimi kmetijami, jc molel proti nebu svnj
rdeči prst Sv. Ignacij. Kolikokrat je Rezika
slonela na oknu svoje sobice in uživala ta
krasni, na vseh zemeljskih darovih tako bogati božji svet!
Tako tudi danes. Večerilo se ie. Solnce
je že bilo šlo k počitku. Lahna tančica romraka je legala na zemljo. Od vseh strani so
zadoneli zvonovi Mariji v pozdrav ter dnevu
v slovo. Posebno od Puščave sem je priha-

jalo veselo potrkovanje, vedno znova in
znova še prepletalo z odmevom in se spajalo,
zdaj tišje, zdaj raziočneje v božajočo melodijo. ki je nehote zgrabila srca vseh ter jih
na mehkih, nevidnih perutih ponesla proti
nebeškemu svodu. Vmes pa se je zamolklo
oglašalo pokanje možnarjev.
Bil je sobotni večer. V nedeljo pa bo obhajala puščavska Mati Božja svoj veliki
praznik. Rezika se je že veseiila jutrišnjega
dne, na žegnanje v Puščavi, na tisto valovanje in vrvenje romarjev od blizu in daleč.
Spomnila se je, kako je lani ob istem času
z zanimanjem in sočutjem opazovala narod
pri tem pobožnem opravilu.
Da, lani na dan sv. Gospojnice se je bila
tudi Rezika prvič, odkar je v Št. Lovrencu,
z odprtimi očmi in strmečo dušo pomešala
med to ljudsko morje ter hodila od šotora do
šotora. Vse io je zanimalo, vse ji je bilo novo.
In takrat je bilo — baš je stala pred šotorom,
kjer so prodajali lecte in medico —. ko je
pristopil k njej Grobnarjev Tone in spoštjivo
prijel za klobuk.
«Gospodična Rezika,» je dejal, «gotovo bi
Vam bila všeč ena ali pa druga teh sladkih
drobnarij. Brez odpustkov ne smete odtod.
Izberite!«
Rezika ga je pogledala. T o je bil tisti
fant, ki jo je. kjer je bila in kjer je šla. že
odkar je v Št. Lovrencu, vedno od daleč
spremljal s svojhni očmi, tiho in vdano. Že
večkrat ie bila opazila to. toda vselej se ii nI
bil še nikdar približal. Bil je sin večiega
kmeta in gostilničarja v dolini. Tudi kovačija
je bila v hiši.

den nekdo, ki je plačal s takim denarjem. Policija ste se vozila s tem kolesom gospod in gospa, ki
meni, da bi utegnila obstojati izdelovalnica ta- sta, ko sta se prevrnila, odšla v Laško in se odkega denarja kje na deželi. Na vsak način pa so peljala v Zagreb. Orožništvo ni moglo poizvedeti
izdelovalci teh novcev izredno nespretni, ker so dru5,:ga, kakor da ie lastnik vozila neki Ehrennovci slabo izdelani in se že na prvi pogled lo- w?rt iz Zagreba. Kolo se je nahajalo par dni na
čijo od pristnih novcev.
sodišču, potem so ga pa odpremili v Zagreb.
* Opozorilo splavarjem na Dravi. Gradbeno
* Otrok zanetil požar. Posestnikova žena
vodstvo pri zgradbi kopališča na Felberjevem | Marija Mrgoletova iz Tomažje vasi je te dni pootoku ob Mariboru opozarja, da je zaradi piloti- poldne izročila svoji hčerki Jožefi svoje tri otroke
ranja v levem rokavu Drave ob Felberjevem v starosti do 7 let v varstvo. Odpravila se je na
otoku splavarjenje otežkoceno, in prosi, da se polje, dočim je njen mož Janez že dopoldne odšel
splavarji po možnosti drže običajne poti po des- z doma v vinograd. Ko se je hčerka Jožefa igrala
nem rokavu. V primeru nujne potrebe pa se pri z otroci, je trenutno izgubila iz vidika svojega
vožnji po levem rokavu prosi za največjo oprez- 51etnega bratca Alojzija, ki je vzel v veži pri peči
nost.
se nahajajoče vžigalice ter stekel z njim na ske* Karam bol tramvaja z avtobusom v L j u b - denj, kjer jih je pričel vžigati. Fantek je začudeno
ljani. Te dni zvečer se je zgodil pri veletrgovini motril svetle plamene, ko pa je začela goreti
Šarabon blizu cerkve sv. Petra v Ljubljani ka- slama in seno, je prestrašen zbežal v hišo. Njerambol. ki k sreči ni zahteval človeških žrtev, in gov beg s skednja je slučajno opazila Frančiška
sicer je zadel tramvaj v avtobus g. Grada iz Melakova. ki je nemudoma alarmirala vaščane.
Zgornjega Kašlja ter ga prevrnil. Štiri laže ra- Ko so prišli tem na pomoč gasilci iz Grmelj, je
njene potnike, tri moške in eno žensko, so pre- bil ogenj kmalu udušen. Skedenj je k sreči le deloma pogorel, tako da ima lastnik Janez Mrgole
peljali v bolnico.
* Neznanega samomorilca so našli nedavno le 5000 Din škode. Tomaž.ia vas šteje 42 hiš, ki
v pobre'škem gozdiču ob Dravi, visečega na veji j so večinoma vse krite s slamo, č e ne bi Melanekega drevesa. Kakor so potem ugotovili, je to kova ognja še pravočasno opazila, bi ta najbrže
781etni France Pijavec iz šentjakobskega dola. vpepelil vso vas.
Pri njem so našli samo poselsko knjižico, ki je
* Škrlatica v Rečici o b Snvinji še vedno razbila šele pred kratkim izdana. Kaj je gnalo ne- saja. Te dni so zopet pripeljali v celjsko bolnico
srečnega starčka v obup ni znano.
6 bolnih otrok iz Okonine in 6 iz Žlaborja. Fnega
* Pes ugriznil dečka. Pred dnevi je ugriznil
večji pes v Celju petletnega Hermana Zdolška,
sina zasebnice iz Gaberja. Pes je prizadejal dečku
na levi roki lažjo rano. Otrok je bil zdravniško
pregledan in je bilo ugotovljeno, da rana ni nevarna in da je bil pes zdrav.
* Nevihta nad Kamnikom. V četrtek popoldne
je nastala nad Kamnikom silna nevihta. Lilo je
nepretrgoma eno uro. Strela je udarila v več dimnikov k sreči brez škode. Zanimivo pa je, da je
deževalo menda samo nad Kamnikom, kajti od
kolodvora dalje prot Ljubljani dež ni zmočil niti
prahu.
* NajcTba čudnega motornega kolesa. Te dni
so našli v Psarjah pri Laškem za cesto na travniku čudno motorno kolo z nekakim čolnom in
dvema stranskima malima kolesoma. Ti manjši
kolesi sta bili pokvarjeni. Ljudje so govorili, da

doma, zavila tamkaj na telovadišče in dalje proti ž e lezniški progi v nameri, da še vjameta vlak. 9amsa je
skočil proti vagonu, pri tem pa zgrešil stopnico, padel
med odbijače in se zvrnil po tleh. Hip nato je ubogi
Samsa, ki sta mu odbijača zdrobila prsni koš in mu
povzročila tudi druge notranje poškodbe, izdihnil.
Zdravnik mu ni mogel v e č pomagati.
* Električni tok ga j e usmrtil. V soboto, o k r o g
poldne, ie razsajala pod Hrastnikom huda nevihta.
Silen piš je podrl radijsko anteno šolskega upravitelja ter vrgel žico antene na omrežje električne napeljave. Žica je ležala preko šolskega vrta pri bivšem
vrtcu in preko poti. P o nevihti je prišel po poti kovaški
pomočnik pri g. Veleju Fr. Laznik, doma s Kovka nad
Dolom. Namenjen je bil na Dol k cepljenju koz in
hitel je po bližnici čez Dacarjev hrib. Vlažno žico, ki
mu je ovirala pot, je ničesar hudega sluteč prijel
z mokrimi rokami. Električni sunek ga je mahoma
onesvestil in vrgel ob zid šolskega vrta. Tu so ga
kako uro pozneje našle tri deklice, ki so šle iz vrtca.
Ljudje, ki so prihiteli k ponesrečencu, so najprej p i e vidno odstranili žico, katero je Laznik še vedno držal
v rokah. Poklicali so zdravnika g. Neubauerja, ki se
je v tem času peljal na Dol cepit koze. Fanta so p r e nesli v v e ž o vrtca, kjer so se skoro do 7. ure zvečer
trudili, da bi ga z umetnim dihanjem in drugimi sredstvi obudili k življenju. Med tem se je zdravnik že
vrnil z Dola in ugotovil smrt. Tragična smrt pridnega
fanta je vzbudila globoko sočutje.
• B o l e z e n in s i r o m a š t v o sta ga p o g n a l a v s a m o -

za škrlatico obolelega otroka so pripeljali v bol- m o r . V bolnici v Slovenjgradcu je umrl čevljarski
mojster Ivan Škruha iz Šoštanja, ki si je iz obupa nad
nico tudi iz celjske okolice.
* Smrtna nesreča v D o m ž a l a h . V nedeljo popoldne se je pripetila v Domžalah smrtna nesreč^, katere
žrtev je postal 241etni orodni ključavničar Ra.iko
Samsa, u s l u ž e n v tovarni «Titanic» v Kamniku.
Ra.iko Samsa je prišel v nedeljo iz Kamnika v D o m žale, da si ogleda v družbi še nekaterih tovarišev
oddajno radijsko postajo. Popoldne je zavil s tovariši
v neko gostilno, kjer so balinali. Ob 7. uri se je nameraval odpeljati zopet nazaj v Kamnik in je že kupil
pri kolodvorski blagajni vozni listek. Baš tedaj pa
se je spomnil, da je pozabil v gostilni, kjer se je mudil
poprej, mal zavoj. Rajko je v družbi tovariša Jerneja
Bertonclja pohitel nazaj v gostilno in pograbivši zavoj
skočil nazaj na kolodvor. Samsa pa je takrat že tudi
opazil, da je vlak že odpeljal proti Kamniku. S tovarišem sta zatorej odhitela po cesti do Sokolskega

«Tu je izbira tcžka», se je pošalila. »Člo- svojega gozda mnogo drv, da ni niti najmanj
vek bi najraje kar vse zagrabil in pobasal.» občutila mraza.
Vse to je vsakikrat zvedela šele pozneje
In že je grabil Tone v bogato zalogo proin
od
drugih, nikdar od njega samega. Kadar
dajalčevo ter ponujal Reziki. Čim bolj pa se
so
fantje
ob krasnih jesenskih ali pomladnih
je ona smejala in branila, tem vztrajneje jo je
prosil, dokler ji ni nazadnje stisnil v ročno večerih prepevali pred hišami, kjer je pretorbico najrazličnejše slaščice. Ko je nato bivalo kako dekle, so obstali tudi pod njenim
doma pregledovala Tonetov dar. je našla oknom ter zapeli. Skoro vsakikrat ie pri
med drugim tudi veliko lectovo srce in na takih prilikah opazila tudi njega, kako je.
stoječ bolj ob strani za drevesom, izbiral
belem traku iz papirja napis:
pesmi, katere so nato zapeli. V tem, da se
«In če ves svet te zapusti, ljubezni moje fantje niso nikoli spozabili, je čutila Tonetov
konec ni.»
vpliv. Sploh je v vsem. kar je storil njej na
Lahen usmev je š:nil Reziki preko raz- ljubo, vladala taka nežnost in obzirnost, da jo
gretega lica pri pogledu na to prikrito ljube- je naravnost genilo.
zensko izpoved mladega Grabnarja. Da, on
Zgodilo se je res tudi že, da so jo fantje
jo ima rad! T o ji je postalo sedaj jasno in ne- kak večer dražili s petjem bolj opolzke vsehote jo je prešinila topla zavest varnosti. bine. Toda storili so to vsikdar le na lastno
Vedela je. da je našla v njem zaščitnika.
pest. kajti Toneta ob takih prilikah nikdar ni
Na to in še na marsikaj drugega se je bilo med njimi. In vselej je Rezika. to spospomnila nocoj Rezika. ko je, glavico z buj- znavši, pregnala zbadliivce. Bodisi je našunnimi kostanjevimi' lasmi naslanjajoča na bele tala na nje psa, zvestega Sultana, ali pa jih
mehke roke. zrla skozi okno v toplo poletno je pošteno polila z vodo. Kakšno veselje je
noč. Od tistega pomembnega dne lani v Pu- imela, ko je potem slišala, kako so copotaje
ščavi je govorila s Tonetom le redkokdaj. bežali dol po hribu.
Zdelo se ji ie. kakor da se io izogiblie, kakor
Še danes se je morala Rezika prisrčno
da se boji križati n.iena pota. In vendar jo je smejati, ko ji je spomin na pretekle dni privsakikrat pogledal tako milo. da se ni mogla čaral pred oči take in podobne prizore. Njeno
motiti v svojih čustvih. Že zato ne. ker ji je srce je bilo še mirno, niti pri Tonetovem
ired tem že na razne načine pokazal svojo •imenu ni jeknilo.
nagnienje. Tako na primer je prispeval k
Kakor v slutnji novih, pretresujočih dostroškom izleta, ki ga ie napravila s svojimi godkov je Rezika utopila obraz med svoje
učenci v Ribnico ter na Veliko Kepo. pri- duhteče cvetje na oknu. Med tem je bilo že
speval toliko, da ie bil skoro ves izlet že samo davno prenehalo zvonjenie pri domači cerkvi
iz njegovega plačan. Minulo zimo ji je potom in njenih okoliških tovarišicah. Tudi od Puvdove, pri kateri je stanovala, daroval iz ščave sem ni bilo več čuti potrkovanja. Sveta

neozdravljivo

boleznijo

in

siromaštvom

hotel

vzeti

življenje.
• Nesreča m e d v o ž n j o . 561etni posestnik Luka
Marenček iz Čemšenika v občini D o b pri Domžalah
se je peljal s tovornim v o z o m na cesti proti D o m žalam. Mem v o ž n j o se je Marenček, sedeč na vozu,
preveč nagnil, zaradi česar je pade! na tla pod v o z .
Posledica padca je bila ta, da si je že 561etni m o ž
zlomil levo nogo. Na cesti so ga našli domačini, ki
s o ga odpeljali dalje v Domžale, odkoder so ga p o zneje prepeljali z rešilnim avtomobilom v ljubljansko
splošno bolnico.

* Strašna nevihta nad Velikim in Malim
gabrom. Pišejo nam: Nič veselega Vam nimamo
poročati. Na sv. Rešnjega telesa dan popoldne
so pridrveli sivi oblaki nad Veliki in Mali gaber

tišina je zavladala krog in krog. Le tu pa tam
se je oglasil kak vaški pes in sosed mu je
odgovarjal.
Miljoni zvezdic so svetili na kristalno
čistem nebu. Tam na vzhodu so se pojavili
prvi srebrni žarki vzhajajoče lune. Od daleč
so pritajeno priplavali glasovi petja vasujočih fantov in SDet utihnili. Tam na l e v o .
iz smeri proti Pečnjaku je nekdo zavriskal.
Sicer pa vse tiho. Bližala se je polnoč.
Rezika je še enkrat poljubila svoje rože,
razpletla svoje bu.ine lase. da so ii v gostih
valovih vsuli po mehkih, belih plečih in hrbtu.
S prožnim skokom se je zavihtela pod odejo
in črez malo minut nato spala spanje, kakoršno daje sveža mladost in čista vest.
Tako ni čula. kako so fantovske popevke
prihajale vedno bliže. P o daljšem odmoru pa
je naenkrat zazvenelo tik pred nienim oknom,
najprej tiho. nato pa vedno glasneje: «Je pa
davi slanca padla«.
Rezika se ie prebudila in posluhnila. Petie
je bilo lepo in ubrano. Baš to pesem je imela
zelo rada.
Zadnja kitica ie odzvenela v noč in R e zika je pogledala na okno. Kakor oodnevu ie
bilo svetlo, mesec je posrebrnil hrib in dol.
Že je mislila, da ie konec podoknic, ko zadoni
mogočno in prešerno:
»Odpira), dekle, kamrico,
saj veš m o j o navadico . . . »

T o pa Reziki ni ugajalo več. Nevoljno ie
vstala, se površno oblekla ter stopila k oknu.
Skrita za zavesami in rožami je skušala razbrati, komu se ima zahvaliti za "prekinjenje

!
* Strela zažgala skedenj. V G o r j a n c i h j e bila zločinci in vse se je balo, da pridejo zopet na
ter nad vas Cesto. Vsula se je toča, debela kakor
Orehi in kurja jajca, ter uničila v desetih minutah pred dnevi huda nevihti z bliskom in grmenjem. dnevni red vlomi in drugi zločini. Pri prebivalves up in trud našemu marljivemu ljudstvu. Prej V vas Konc pri Podgradu je imel posestnik Janez stvu je še predobro v spominu lanski napad na
prekrasna žitna polja ležijo danes, kakor bi bila Gazvoda žično napeljavo od skednja do kozolca, kavarnarja v Murski Soboti g. Mesolico. Vratar
pomandrana od bežeče vojske. Sadni vrtovi, vsi kjer je bil priklenjen pes čuvaj. Strela je treščila je tedaj oddal dva strela na kavarnarja in utekel.
že obetajoči bogat sad, so uničeni. 2 e so žalostni v žico, ubila psa ter zažgala skedenj in kozolec, Ta napad je ljudi tako preplašil, da so dolgo
kosci po njivah pšenice, rži, ječmena in lanu, da ki sta oba pogorela. Vaščani so ogenj omejili, da časa hodili zvečer le v skupinah domov. Orožpripravijo prostor koruzi, prosu in fižolu, seveda, se ni razširil še na ostala poslopja. — V Toplicah niki so tedaj sicer odkrili skrivalšče tolpe pri
če bo dovolj semena. Pomoč je nujno ptrebna! je treščilo v kozolec posestnika Mihe Goršeta. Beltincih, zločinci pa so še pravočasno utekli
* Ogenj je nastal te dni v tovarni pohištva Kozolec je do tal pogorel. Lastnik ima 12.500 Din preko meje. Madžarska racija, ki jih je sedaj
pregnala nazaj, pa je postala za kolovodjo usodeFranceta Pečka v Fužinah v novomeškem okraju. škode.
*
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obtopolna. Vodja tolpe Jože Vratar je pred dnevf
Vpepelil je 3 kubične metre v delavnici se nahajajočega lesa: vsa okna, vrata in orodje ter raz- žencema Toni P o p o v i č u ter Dragutinu Jovanoviču Lu- našel, kar je iskal. Par kilometrov od meje, pri
ličen gradbeni materijal. Ogenj sta prva opazila netu, ki so obtoženi umora Stjepana in Pavla Radiča Mlinih pri Dolnji Lendavi, je naletel v gozdti
uslužbenca Tone Slak in Franc Kastelic, ki sta ter dr. Gjura Basarička dne 20. junija lanskega leta neki tamošnji kmet na tri oborožene moške.
spala v soseščini in okoli polnoči začula v delav- v bivši Narodni skupščini, se še nadaljuje. Državni Ustavili so ga in vprašali, kam gre in kaj dela.
nici sumljivo prasketanje. Hitro sta se oblekla, tožitelj vztraja pri prvotni obtožbi, češ, da je bil Kmet je odvrnil, da bo streljal vrane. Trojica se
zbudila lastnika in priklicala vaščane, ki so ne- umor premišljen, in zahteva za obtožence smrtno je zdela kmetu skrajno sumljiva. Z izgovorom
umorno gasili, dokler se jim ni posrečilo dgnja kazen. Zagovorniki, ki jih je nastopila cela vrsta, se je poslovil in umaknil proti domu, kjer je O
omejiti. Kakor domnevajo, je ogenj nastal najbrže skušajo dokazati, da Puniša Račič ni storil premišlje- dogodku takoj obvestil občinskega gerenta. Ta
zaradi razgretja tečajev pri okrožni žagi, ki je nega zločina, nego je streljal v razburjenosti. Kakor se je urno podal k orožniški postaji v Dolnjo
bila ves dan v pogonu. Lastnik trpi občutno ško- p o r o č a j o , b o d o zagovori trajali še v e č dni, preden bo Lendavo. Na postaji sta bila tedaj le dva orožnika, vsi drugi pa v raznih krajih v službi. Z
do na lesnem materijalu, pohištvu ter orodju. izrečena sodba.
* V l o m v polšenski okolici. V h i š o k m e t a orožnikoma se je zaradi tega podalo v gozd neZavarovan je bil za 80.000 Din.
* Neurje s točo. Iz Dolnje Straže pri Novem Resnika v Ravnih pri Polšniku je nedavno ponoči 1 kaj kmetov, oboroženih z lovskimi puškami. Ko
mestu nam pišejo: Na praznik sv. Rešnjega te- vlomil neznan tat in odnesel denar ter razne so zločinci opazili zasledovalce, so se spustili v
lesa popoldne so se jeli zbirati nad našo okolico druge dobrote. Pravijo, da je vl< m izvršil neki beg. Vratar je bil zadnji in da bi kril umik, je
oddal več strelov proti zasledovalcem. Ustrelil
temni oblaki, ki niso obetali nič dobrega. In res, postopač, ki je postopal v tamošnji okolici.
je
približno 20krat, lahko je ranil gerenta v stozačelo je grmeti in treskati, nastala je huda ne* P o n e v e r b a občinskega denarja. N a c e l j s k i
vihta s točo, ki je naredila posebno na ozemlju policiji se je javil občinski tajnik iz okoliške ob- palo, nekega kmeta v stegno, gerentovemu psu
med Dolnjo in Gornjo Stražo ogromno škodo tako čine Šmarje pri Jelšah Matevž D. in skesano pa je odstrelil del uhlja. Oboroženemu razbojniku
na polju, a še več v vinogradih. Komaj so ljudje priznal, da je v zadnjih mesecih zaradi slabe je stopil nasproti orožniški narednik Mihael
prestali prvi strah, že je v soboto 1. t. m. nastala plače v potrebi poneveril okrog 1800 Din za- Vajda ter ga dvakrat pozval, naj se uda. Raznova nevihta, to pot mnogo hujša in strašnejša. upanega mu občinskega denarja. Ker bi se mo- bojnik se za poziv ni zmenil in ko je hotel zopet
Baje se je utrgal oblak. Grozen naliv je odnesel rala v soboto zvečer vršiti občinska seja, je D. streljati, je orožnik dvignil puško in oddal nanj
iz vinogradov ogromne plasti zemlje in pustil zapustil Šmarje in odšel v Celje. Tu je srečal na pet strelov. S petim ga je smrtno zadel. Od razza seboj do meter globoke jarke. Hudourniki so cesti svojega podžupana, kateremu je zadevo_po- bojniške trojice se je rešil samo eden preko meje.
drveli vse navskriž in odnašali s seboj v dolino ! jasnil in mu izročil ključe od občinske pisarne in Drugega, nekega Tauberja, pa so prijeli in odvedli v zapore.
kamenje, trte in sploh vse, kar se je dalo pre- blagajne. Izročen je bil sodišču.
makniti. Toča pa je na gladko oklestila vse. kar !
* Uboj. Pri vinotoču Vinka Černelča v Hrastju
* Vlom na Čeruivcu. Te dni so neznani tatovi
je zadnjič ostalo. V dolini je naneslo po njivah vlomili skozi okno v hišo Josipa Žvaba na Čer- (občina Št. Peter pod Svetimi gorami) je prišlo
zemlje in gramoza, da se niti ne pozna, kaj ie ,nivcu pri Radovljici in odnesli razen srebrn 26. maja zvečer do prepira zaradi nekega dekleta.
bilo prej vsejano. Tudi treskalo je. da je bilo denar, par poročnih prstanov, 2 zlata uhana, Pri tern je 191etni Miha Požeg iz Trebč sunil z
strah in groza. Strela je udarila v hišo Franceta 2 srebrni uri. žensko ročno torbico, razno perilo, nožem 231etnega Karla Srednika naravnost v
Červana. posestnika v Podgori, a k največji sreči okrog 100 Din gotovine ter več obveznic Vojne srce, tako da je ta čez nekaj trenutkov izdihnil.
ni užgala, le razbila je strešno ogrodje (3 špi- škode in Rdečega križa. Skupne škode so napra- Zločinca so zaprli.
rovce). Ljudje so obupani ter s strahom gledajo vili za okrog 7000 Din. Tatvino sta izvršila baje
* Marsikdo se Je ž e kesal, k e r ni t a k o j , n a v bodočnost.
dva moška srednje starosti, ki sta se potikala že ročil vremenskega vsevedeža, ki pove vreme za
18 do 24 ur naprej. Čemu tudi Vi odlašate? P o več dni v okolici Radovljice.
šljite 25 Din po položnici št. 14.263 ali v znamkah,
* Sirov napad n a tri brate. P r e d z a d n j o n e svojega počitka in če je med vasovalci tudi
pa Vam ga pošljemo poštnine prosto. Obenem
Grabnarjev Tone. Čeprav je bilo razločno deljo zvečer so se vračali zidane volje bratje bomo priložili poljubno knjigo, ki si jo Vi lahko
videti vse postave. Toneta pri njih ni zasle- Blažič, 19Ietni Janez, 22!etnj Jože in 271etni Franc, 1 izberete, in sicer eno izmed naslednjih: Fantič,
dila. T o jo je potolažilo, kaiti on bi te zadnje proti domu v Staro vas pri Škocjanu. Med potjo 1 Slovensko dekle, Prepevajte, Pojte, Boj in zmaga,
se jim je pridružil 201etni Josip Blatnik, doma 1
pesmi gotovo ne bil pripustil.
Palček Potep, Prijateljčki v ugankah, Pozdrav iz
Se enkrat ie prenehalo petje, potem pa je istotam. Ko so peli po državni cesti mimo vasi domovine, Sadjarčki, Dinamit in antidinamit. NaZalog, jih je iznenada obsvetila električna svenačel prijeten bariton:
ročite takoj, da ne bo prepozno! Brezalkoholna
tiljka. V prihodnjem trenutku je dobil Janez mo»Kaj mara sem sam,
produkcija, Ljubljana št. 14.
čan udarec po glavi in več udarcev tudi po levi
tri ljubce imam . . . »
* Izjava. Jakob in Roza P o n g r a c, Vitanje*
roki, da se je takoj zgrudil. Ležeč onemogel na
Rezika je razburjeno hitela, da si uredi tleh je bil priča, kako sta bila pobita Jože in izjavljata, da nista plačnika za sinom Jožefom.
lase, ko se odpro vrata n.iene sobe in vstopi, Franc, ki sta dobila istotako udarce po glavi. Jo* Z a k a j se mučiti, ko ni t r e b n ? Č e z noč naj
odeta v črno obleko, njena gostiteljica z žeta so še potem, ko je ležal na tleh, tolkli in se perilo namoči v raztopini ŽENSKE HVALE*
vsemi znaki jeze in ogorčenja. «Kaj takega!« obdelovali z nožem po životu, kjer ima 6 velikih zjutraj pa izpere s SCHICHTovim TERPENje krilila z rokami. «Kaj praviš, Rezika? T o ran, na glavi pa dve. Napadalci so nato pobegnili. TINovim MILOm. Varujte se ponaredb!
pa je že od sile! Ali naj iih spodim?«
Najmlajši brat Janez Blažič je opazil, da je imel
«Sama opravim to in na način, da iih bo eden izmed napadalcev sekiro v rokah. Ker je
minilo vse veselje. Saj veste, kar sva se bili luč električne svetiljke svetila v napadence, so
že zadnjič zmenili. T o bo gotovo zaleglo. Kaj. ostali napadalci v temi in jih ni bilo mogoče spone, tetica?«
znati. Brate Blažič sta pozno zvečer našla na
«Oh, da, izvrstno! Kar začniva! Aii jim cesti dva neznana moška, ki sta vse tri odvedla
Kila in njene posledice
nabrusiva pete«, je že boljše razpoložena pri- v bližnjo vas Zbure v gostilno Pavla Peršeta. Tu
Kila (pruh) je bila pri naših dedih in očetih
trjevala starka in odhitela. Trenutek nato se so jim izprali rane in obvezali, na kar jih je goje vrnila z dolgimi belimi riuhami, veliko stilničar še isto noč odpeljal v kandijsko bolnico precej redka pohabljenost. Povzročili so jo nebučo ter svečami, tako da se Rezika kar ni usmiljenih bratov. Orožništvo je takoj uvedlo previdni skoki ali pretežki dvigi pri nerodni stoji;
tako da se je sploh reklo le: Prevzdignil se je;
mogla ubraniti smehu, čudeča se, odkod je preiskavo.
počen je. Z besedo kilav so pa označevali krmišinila že osiveli ženi taka zbezljavost v rev* Strah Prekmurja padel v borbi z orožniki. žljav in bleskav stvor, ki vedno boleha in ne
matične, otečene noge. In takoj sta šli na delo. Oblastva so že dolgo časa zasledovala vlomilca
more nikamor v rasti. Danes pa je pri splošni
Rezika je v bučo izdolbila od zgorai dve Jožefa Vratarja iz Goric pri Dolnji Lendavi, stakilavosti, ki je posledica naporov in pomanjkanja
veliki okrogli luknii. dalje pod tem pa napra- rega 30 let. ter njegove pajdaše. Vrataneva tolpa
z hudih vojnih in povojnih let, tudi počeunost kaj
vila še eno povprečno ter odstranila seme. je bila dolgo časa strah Prekmurja. Ko so jim
Pritrdivši znotraj deščico in postavivši na- postala tla prevroča, so jo za nekaj mesecev ponjo tri svečke, je te sveče prižgala, nateknila pihali preko meje na Madžarsko. Pred tedni pa
bučo trdno na dolg lopar iz domače krušne "so Madžari v obmejnem pasu zbrali precej orožpatentirane kose s kos3r*em.
peči ter ogrnila naiprei vso to pripravo, po- ništva ter začeli z zasledovanjem vlomilcev. Ti
tem pa še sebe v belo rjuho, segajočo do tal. so se zopet vrnili na naše območje. PrebivalOglejte si na velesejmu paviljon .J 647".
257
stvo je kaj hitro doznalo, da so se vrnili stari
Iščem zastopnike v v s a k e m kraju.
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LJUTOMER. ( S m r t n a
kosa.)
V
Ljutom e r u j e b i l a v n e d e l j o 10. t. m . p o k o p a n a u g l e d n a g o s p a M a r i j a K a r b o v a , r o j e n a Ž i t k o v a , učit e l j e v a v d o v a in p o s e s t n i c a . B l a g o p o k o j n a j e bila
n a r o d n a ž e n a , k i j e i m e l a v e d n o o d p r t o s r c e za
v s a k o n a r o d n o z a d e v o . K o t g o s p o d i n j a j e b i l a na
glasu kot ena najvzornejših. Imela je lepo urejen
vinograd
in k l e t a r s t v o . Z a p u s t i l a
je
hčerko
I n k o , p o r o č e n o z g. inž. K l a d n i k o m v P r i š t i n i .
Svoječasno je bila učiteljica v Križevcih. — Rajni
gospe blag spomin, žalujočim naše sožalje!

krivde in takoj izpuščena. Punišo Račiča so
i š č e j o M a d ž a r i z a v e z n i k e nroti d r ž a prepeljali v sodne zapore. Dalje morajo obtov a m . ki s o uedinile v s v o j i h m e i a h
ženci plačati vsakemu branitelju na njegovo
prei od M a d ž a r o v tlačene narodne
zahtevo 20.000 Din.
manjšine.
V vseh ministrstvih nadaljujejo
Te nezadovoljnosti in stremljenja po izpremembi mirovnih pogodb ne pirdigujejo s a m o
delo na sestavljanju raznih novih
neodgovorni politični činitelji, temveč tudi
zakonov,
najvišji državni voditelji, med njimi predsedki naj izenačijo, izpopolnijo, in novim razme- nik madžarske vlade gorf Bethlen. Tega poram prilagodijo razne panoge državne uprave. četja seveda države Male antante ne morejo
V ministrskem predsedstvu je bil dogo- molče prenašati, zato so vložile v BudimORMOŽ. Prihodnjo nedeljo 16. t. m. bo v tovljen
pešti

Ormožu okrožni zlet Sokola. Priprave za zlet
so v polnem teku. Odbor se bo potrudil, da pripravi zahtevam odgovorjajoče telovadišče, v e selični odbor pa bo poskrbel za neprisiljeno zabavo. Ker so zveze z vlaki zelo ugodne, bodo
posetili zlet Sokoli in z njimi čuteče občinstvo
od blizu in daleč.

Politični pregled

z a k o n o s p r e m e m b a h in i z p o p o l n i t v i
zakona

o

vrhovni

državni

odločen protest

upravi.

proti takemu izzivanju z zahtevo, da Madžari
Ta dopolnilni zakon vsebuje v glavnem po- že vendar enkrat prenehajo z večnim vzneoblastila za posamezne ministre, da smejo v mirjanjem evropske javnosti.
lastnem delokrogu urejati odnošaje med svoV Grčiji so izvolili
jim ministrstvom in podrejenimi organi.
n o v e g a predsednika grške republike.
V ministrstvu za Trgovino in industrijo s e admirala Konduriotisa. Tudi na Grškem imajo
stavljata d v e komisiji

velike težave s političnimi strankami. P o sebno velike težave povzročajo pristaši moGlavni dogodek preteklega tedna, ki je
vzbujal največje zanimanje v vsej naši državi, 1 Oba načrta bosta poslana še gospodarskim narhizma, ki se vzdržujejo dela v parlamentu.
Pod vročim španskim solncem v Madridu
je bila
zbornicam v pregled in izjavo. Ministrstvo
s o s e sestali člani s v e t a D r u š t v a n a obsodba Puniše Račiča.
za kmetijstvo je dokončalo sestavo
Pfl dolgotrajnih preiskavah in skoro 14 dni
trajajoči razpravi je bila končno izrečena
sodba. Beograjsko sodišče, pred katerim se
je moral zagovarjati Puniša Račič, je namreč
obsodilo tega zaradi poskušenega umora
dr. Ivana Pernarja, umora dr. Gjura Basarička, poskušenega umora bivšega narodnega
poslanca Ivana Grandje, umora Stjepana Radiča in umora Pavla Radiča skupaj na 60 let
in štiri mesece ječe. Ker pa ta kazen presega
zakonsko najvišje določeno 201etno kazen, so
obsodili Punišo Račiča
na 2 0 let t e ž k e j e č e .

n a č r t n o v e g a o b r t n e g a z a k o n a in
načrt n o v e g a t r g o v i n s k e g a z a k o n a .

novega

vinskega

zakona.

ki ga naše vinogradništvo in naša vinska
trgovina že željno pričakujeta. Sporedno s
tem zakonom je sestavljen že tudi novi pravilnik za njegovo izvrševanje.
Ker pri volitvah v novi angleški parlament ni dobila nobena stranka splošne večine in je konservativna stranka, ki je imela
doslej vlado, utrpela velike izgube, je podal
predsednik te vlade svojo ostavko.
S e s t a v o n o v e a n g l e š k e v l a d e ie p r e v z e l voditelj delavske

stranke

R a m s a y Macdonald.
V to kazen se mu šteje preiskovalni zapor, ki
je trajal 7 mesecev in 15 dni. Sodišče je ugo- Njegova vlada je že prevzela vladne posle.
tovilo, da so bili vsi zločini Puniše Račiča iz- Sprememba režima v Angliji pomeni gotovo
vršeni brez premisleka. Ostala dva obtoženca tudi spremembo angleške zunanje politike.
D r a g u t i n J o v a n o v i č - L u n e in T o m a
S položajem, nastalem po mirovnih poP o p o v ič, ki s t a bila o b t o ž e n a s o d e l o _
godbah, se še vedno ne morejo sprijazniti
v a r j a pri u m o r u , s t a bila o p r o š č e n a
naši sosedje Madžari. Neprestano in povsod

DR. LEON BRUNCKO.

Križi in težave
(Dalje.)
•«Kje imate mački ? »
«Na peči spita. Le bodi brez skrbi! Takoj
bo vse v redu.»
Kmalu nato sta se, tiho in oprezno kakor
dve tatici, plazili Rezika in starka po stopnicah dol v vežo. Starka je držala pod vsako
pazduho po eno mačko in tiho vabila k sebi
Sultana. Prišedši na prosto sta počepnili pri
vrtu za plotom. Luna se je bila baš skrila za
meglami in medla svotloba se je odražala od
tal. Vasovalci so načeli ono:
«Ti si urco zamudila,
k o gorelo je s r c e . . . »

Rezika se je začela čepe pomikati za plotom proti fantom, ogrnjeno strašilo pred
seboj. Čim bliže je prihajala k ponočnjakom,
tem bolj se je vzravnavala in rasla. Obrnila
je sedaj proti dotični strani tudi obraz buče.
da so divje zažarele pošastne oči in se zareižala njena usta, kakor če bi se sam bognasIvaruj plazil okoli vrta. Vedno višje je vstajala grozna prikazen, vedno višje je rasla
«jena strašna glava z gorečimi očmi in ustmi.
SŽe je bila pošast za glavo višja kakor človek,
izdaj že za dve in še dalje je rasla, kakor da
jbi se hotela povzpeti do zvezd. Pri tem pa se
jje oglasilo v neposredni bližini mozek prejtresujoče mijavkanje in cviljenje, pes je
itulil — b i l o je, k a k o r da so se peklenske sile
^pustile nad prestrašene mladeniče.

«Bežimo», je zavpil najbližji med njimi.
Opotekajoč se je s tresočo se roko pokazal
na pošastno prikazen, ki se je zibala tja proti
njim. Kakor bi trenil, je prenehalo petje. Prestrašeni so zbežali vasovalci po hribu nizdol.
Njihovo glasno, zbegano copotanje je rezalo
tihi nočni zrak. Luna je radovedno sunila od
sebe vsiljivi oblak in široko zakremžila svoj
dobrohotni obraz, videča, kako so jo fantje
junaško brisali pred mrtvaškim strašilom. Še
le pri prvih trških hišah je najpogumnejši
med vasovalci obstal, se obrnil proti hišici na
hribu, obložil usta z dlanmi in zaklical: «Aui
biks».

2.

Drugi dan je bila Šentlovrenška dolina že
na vse zgodaj pokonci. Od vseh strani zelenega Pohorja so prihajali romarji v Puščavo, deloma peš, deloma z vozovi in
koleslji.
Slavnostno praznično razpoloženje je vladalo pri vseh. zlasti pri onih, ki so prihajali
z vrha Pohorja, z visoko ležečih hribovskih
naselbin, ali pa iz Podravja ali celo iz solnčne Prlekije. Poznalo se jim je, da pomeni
to romanje za nje izreden dogodek. Sorodniki, živeči daleč narazen, so si dali za danes
v Puščavi sestanek, pa tudi za marsikak mlad
parček je božja pot semkaj edina možnost,
da se porazgovori in okrepča v svoji ljubezni.
Tam spodaj okrog cerkve na trati, na obzidju, na gričku Sv. Ane. desno od potoka se
je gnetla nebrojna množica ljudstva, romarjev in beračev, trgovcev in mešetarjev, duhovnikov in posvetnjakov. Vsakih pet ko-

r o d o v , d a bi pripravili s n o v z a r a z p r a v o o manjšiijjskih

vprašanjih

za jesensko zasedanje skupščine Društva narodov. Delo pa jim ne gre nič kaj posebno
izpod rok in je prav verjetno, da manjšinska
vprašanja še dolgo ne bodo rešena.

GOSPODARSTVO
Kmetijska pouk
KOŠNJA IN SUŠILO.
Najvažnejši čas za živinorejca je čas košnje,
slično kakor je za vinogradnika čas trgatve. V
obeh ozirih pa pri nas še močno grešimo. Ni vseeno, kedaj kosimo in kako spravljamo pridelano
seno ali otavo. Po dobroti pridelane krme se ravnajo usphi pri naši živinoreji. Ta dobrota j - pa
zavisna od časa košnje in od sušila.

rakov si trčil na prosjaka. Ta je bil slep.
drugi pohabljen, tretji je kazal svoje gole
rane, četrti spet je gonil lajno.
Med običajno jeremijado neštevilnih beračev, pristnih in našemljenih, se je mešal
trušč trgovcev. Šotor za šotorom, stojnica
za stojnico so se stiskali na malo obsežnem
prostoru puščavske kotline. Vsak ie skušal
prevpiti svojega soseda in prehvaliti svoje
blago. Medičarji so prodajali svojo sladko
pijačo in čeprav je med ljudstvom razširjena
domneva, da jim kača meša v sodu pijačo, so
imeli vendar polne roke dela. Tu je nekdo s
povzdignjenim glasom ponujal «k!obasice od
rejene prasice», češ, «zdaj so vroče, kdo jih
še hoče?» Tam spet je prodajalec hvalil na
vse pretege svoje čudodelne podobice z Višarij, Brezja in Lurda ter škapulirje z molki
in molitveniki. Zgoraj na cesti je lastnik
«najvčjega svetovnega panoptika» vabil od
vseh čudes že itak razpaljeno «slavno» občinstvo, naj si ogleda pri njem damo z ribjim
truplom, edina prava siamska dvojčka, nadalje prvo pristno indijsko čarovnico na e v ropskih tleh. Nad vsem tem pa se je zibalo
potrkovanje zvonov ter petje iz natrpano
polne cerkve. Zdaj pa zdaj so prinesli iz nje
kako onesveščeno starko ali mladenko ter
jo škropili z blagoslovljeno vodo, dokler ni
prišla k zavesti.
Tudi Rezika je bila med
opravila svojo pobožnost. se
podala na prosto. Niti slutila
dil Tone, ki je tudi v cerkvi
njeni neposrednji bližini.

romarji.
je skozi
ni. da ii
ves čas

Ko je
gnečo
je slestal v

Na dobroto krme bi morali naši živinorejci slabe vinske cene in razen tega še naraščajoča
sploh več skrbi obračati. Med senom in senom je konkurenca drugih vin. Ni prav nič čudnega, če
.velika razlika. Ni vseeno, ali pokladamo kravam se zopet in znova pojavlja vprašanje o zmanjprezorelo seno, ki je vrh tega med sušenjem šanju vinogradništva in o tem, da ga omejimo le
trpelo vsled moče, ali pa, če pokladamo seno, ki na najboljše lege. To stališče se je poudarjalo
je bilo o pravem času pokošeno in dobro sprav- tudi na zadnjem vinarskem shodu v Krškem, kjer
ljeno. Na to je danes veliko bolj gledati in skrbeti, se je naravnost svetovalo, da se slabe lege opuda spravljamo seno, ko je najugodnejši čas za to. ste in da zmanjšajo vinogradniki obseg svojih
Danes se vobče priporoča bolj zgodnja vinogradov.
Vprašanje krčenja našega vinogradništva ni
košnja, ko so trave še zelene in se prikaže pri
večini trav prvo cvetje. V tem času pokošeno lahko, ker je ta kultura preveč udomačena in
seno je namreč najbolj tečno in največ vredno. priljubljena, toda potrebno je, da danes o njem
Seveda se je pri tem ravnati tudi po vremenu, ki razpravljamo. To je gotovo, da bo z nazadovamora biti toliko ugodno, da pridelek lahko spra-[ njem vinogradniškega sveta okrnjeno naše vi.vimo. Veliko jc na tem, da spravimo pridelek ob, narstva, prav tako je pa tudi gotovo, da si bo
suhem, kajti škoda, ki jo trpimo, če se nam seno' s tem marsikdo pomagal do boljšega položaja in
med sušenjem kvari, je velika. Tako seno izgubi do hvaležnejšega napredka.
na svoji točnosti, pa tudi na svojem duhu in
Prizadeti vinogradniki čutijo najbolj sami, v
okusnosti. Živina ga ne uživa s potrebno slastjo. kako neugodnem položaju se nahajajo s svojim
In kolikokrat se ne zgodi, da zamudimo najugod- j vinogradništvom in v koliko jim kaže, da se za
nejši čas košnje in da moramo spravljati seno, ki j naprej pečajo s to panogo. Brez dvoma je, da bi
je bilo že nagnito, po drugi strani pa prepečeno se kazalo po neugodnih in oddaljenih legah popo solncu. Oboje je skrajno slabo. To so velike' prijeti raje z bolj ojačeno živinorejo in prideloizgube za našo živinorejo, ki nam ob tako po- ! vanjem krme kakor pa z vinogradništvom. Tista
kvarjeni, izprani in opečeni krmi ne more dajati pijača, ki jo rabijo za dom, se da pa na manjšem
dobrega užitka, ne mleka ne drugih koristi. S prostoru pridelati ali pa tudi ceneje kupiti. Danes
tako slabim sušilom gre veliko vrednosti v iz- je to vprašanje nujnejše, ker je začela stara trta
vidno pešati in bo treba stare nasade zopet obgubo.
Zato je važno, da skušamo s pravočasno noviti.
To vprašanje je važno zlasti pri legah, ki so
košnjo in dobrim sušilom skrbeti, da se travniški pridelki tudi na to stran izboljšajo, z njimi za trto bolj prisiljene kakor ne. Z opuščanjem
vred pa tudi dohodki naše živinoreje. Le o pra-. takih vinogradov bi ta panoga nič ne trpela, amvem č^su pokošeno in dobro spravljeno seno ima pak bi celo pridobila, ker bi se omejila le na lege,
svojo polno vrednost in nam jamči za boljše ki so v resnici ugodne za vinsko trto in ki nam
jamčijo za boljši pridelek. Imeli bomo manj vinouspehe pri živinoreji.
Pri neugodnem vremenu je pa porabiti vsak gradov, za to pa te dobre. Pridobilo bi s tem pa
trenutek za sušenje, dokler nimamo sena pod vse ostalo gospodarstvo, kar bi prineslo v hišo
streho. Ob neugodnem vremenu se je zatekati več zadovoljnosti in miru. Mnogi vinogradi so
tudi h kozolcem. Tako sušenje nas stane sicer naravnost za nesrečo pri hiši, ker nam odtegunekaj več dela. zato je pa vrednost sena toliko jejo mnogo delavnih sil in povzročajo stroške, ki
večja. Kakor pri detelji tako nam lahko pomagajo bi se drugje bolje obnesli. Tako opuščeni vinogradi bi nam lahko veliko pripomogli k zboljkozolci tudi pri senu, če je treba.
šanju gospodarstva pa tudi k napredku vinogradništva. Vinogradov bi bilo manj, zato bi bili
OPUŠČANJE VINOGRADOV.
pa ti dobri.
To vprašanje je za marsikaterega vinogradnika
*
danes pereče. Naše vinogradništvo doživlja težke
Popravek. V zadnjem članku «Enodnevna pičase. Po eni strani nas tepejo slabe letine in veliki stroški za obdelovanje, po drugi strani pa ščeta» naj se v 3. odstavku namesto b o j u t r i

pravilno čita b o t u d i pri nas naraščalo, in v
4. odstavku namesto z naravnim valenjem se pa
da dosti doseči, pravilno s e n e da dosti
doseči.

Pred šotorom inedičarja in lecterja je nehote obstala, kakor lani in kakor lani je nenadoma pristopil k njej tudi letos Tone in jo
pozdravil.
«Čul sem že. da pri vas straši». je začel
govoriti. «Pa se počutite kljub temu prav
dobro. Ni res?»
«Ne moreni se baš pritožiti«, se je zasmejala Rezika. «Ko je strah odšel, sem izvrstno spala. Vi tudi? Ste bili kaj pri spovedi ? »
«Imam čisto vest, gospodična Rezika. Pač
pa sem videl pet, šest drugih fantov, kako
so skesano zapuščali soovednico. Strah ob
polnoči je več zalegel kakor dva misijona.
Čestitam.»
<-Pa vendar ne mislite, da sem bila jaz
ono misijonsko strašilo? Slabo mi dvorite,
Grabnar!«
«Tudi najlepša mladenka se v borbi za
svojo čast lahko našemi.»
Tako in podobno sta se šalila Rezika in
Tone. Reziko je veselilo, da njen spremljevalec ni spadal med one, ki so še verovali v
strahove, in da si je brez vsakega njenega
pojasnila sam raztolmačil potek nočnega dogodka. Tonetu spet je siino prijalo, da je
dekle, katero je na tihem oboževal, skromno
zatajujoč svojo ljubezen, na tako nedvomen
način nagnala ne dobro došle vasovalce.
«Kaj pa odpustki, gospodična?* je vprašal. ko sta slučajno obstala pred prodajalcem. Ne da bi čakal na njen odgovor, je izbra,
lep molitvenik ter ga ji podaril. «Pri nas je
pač taka navada«, je pripomnil kakor v opra*-

mlad inženir pri stavbi dravske železnice, je
zbijal šale, da so kar iskre švigale. Njegovi
dolgi črni lasje so pri tem valovili kakor grive
divjega žrebca in njegove kakor oglje črne
oči so se bliskale. Vsak stavpk, da skoro
vsako besedo je spremljal s primerno kretnjo.
Pravkar je raziaga!. s kakšn m strahom
se je danes zjutraj podajal prvič na to božjo
pot semkaj v Puščavo.
«Pa kaj bi baš Puščava bila tako nevarna?« je hotela vedeti Rezika.
«Oprostite, gospodična, ampak vidi se, da
ne veste, odkod pride beseda Puščava?«
«To vendar ni težko uganiti! Od pust, puščoba, pušča. Svoje dni je bil tu vsekakor
zelo pust kraj.«
«Kaj še! Temu kraju se pravi zato Puščava, ker tukaj romarjem žep pušča. In
zato sem se tako bal.«
Gromki smeh je sledil tem besedam.
«Moje zle slutnje me niso varale«, je Ferdo nadaljeval. «Povem vam, da me je ta pot
iz Sevnice, kjer stanujem, kakor je tudi
kratka in nedolžna, stala skoro življenje.«
«Ni mogoče«, so vzklikale članice omizja,
pa tudi moški tovariši so majali z glavo. Še
premalo so ga poznali in ker je ubral obraz
pri tem v skrajno resne gube. so bili vsi pre-^
pričani, da se mu je res pripetilo kaj zlega.
«Ali ste padli v Dravo? Ali vas je vlak
povozil?« je sočutno vpraševala Minka Jerajeva iz Brezna.
«Kakor gospodi znano, oskrbuje prometno
zvezo med obema breirovoma Drave v Fali
brod. Tudi jaz sem se ga moral poslužiti, če

vičilo. Lahka rdečica je oblila Rezikin obraz
pri pogledu na darilo.
«Pa smem to sprejeti?« je omahovala.
«2e od lani sem vaša dolžnica in ne vem,
kako naj v?s odškodujem.«
«Tudi za to bo prišel pravi čas», se je
nasmehnil Tone, se kratko poslovil in izginil
v gneči.
Reziki je bilo čudno pri srcu, ko se je
spomnila, da je Tudi lani rekel Tone približno
iste besede. Kmalu ie srečala nekaj tovarišic.
s kateiimi je šla obedovat v gostilno onstran
potoka, kjer je bila popoldne veselica s
pierom.
Rezike danes ni prav veselilo iti na plesišče. Najr^ie bi bila tiho in neopaženo izginila iz tega trušča ter se vrnila domov. T o varišice so jo le s težavo pregovorile, da je
šla ž njimi.
Pri Ajholcerju se je že zbirala mladina.
V gručah in po parih so sedeli kmečki fantje
in dekleta, večinoma s Pchcria. ga tudi nekaj učiteljev, logarjev in drugih u*adnikov je
bilo vmes. Zadnjim se je pridružila Reziki
in njene tovarišice. Godci so že ubirali svoja
godala in marsikakega kmeta in kmetico, k i
baš nista bila več v letih nerodnih, je srbela
peta in ju je noga nehote zanesla v mnogo
obetajoče Ajholcerjeve prostore.
Ti so bili sicer sami na sebi prav malo
obsežni, toda zunaj so postavili dolge mize iz
surovih desk, postavili pred nje klopi, tam v
srefli pa zgradili z zelenjem okrašen lesen
oder, kjer so se imeli sukati plesa željni pari.
Družba pri uradniškem omizju se je kmalu
razgrela in postala živahna. Zlasti Ferdo,

Tedenski tržni pregled
ŽITO. Cene so dalje slabe. Na ljubljanski
blagovni borzi so 11. t. m. ponujali (postavljeno
na slovensko postajo): p š e n i c o , baško, po
255 50 do 257 Din, t u r š č i c o, baško, po 27250
do 275 Din, m o k o c0> po 370 do 375 Din.
ŽIVINA. Cene boljšemu blagu malo popustile. Na zadnjem ljubljanskem sejmu so prodajali za kilogram žive teže: vole I. po 1150 Din,
II. po 1050 Din, III. po 950 Din, krave debele
po 5 50 do 7 50 Din, krave klobasarice po 4 do
5 Din, teleta po 15 do 16 Din.
HMELJ. Cene popustile. Jugoslovenski hmelj
je dosegel ceno: v Zatcu 10 do 12 Din, v Niirnbergu 11 do 18 Din.

Sejmi
15. junija: Kočevje, Dob, Št. Vid pri Stilni,
Sv. Barbara, Kostrivnica, Mozirje, Planina
jersko), Oplotnica, Sv. Vid pri Ptuju, Dravograd,
D on ji Vidovec.
16. junija: Prosenjakovci.
17. junija: Št Vid pri Blokah.
18. junija: Zalog.
21. junija: Moravče, Velika Loka, Lašče, Peklo pri Poljčanah, Buče, Šmarje pri Jelšah, Gornja Lendova.
22. junija: Št. Jurij ob južni žjiizmci, Sevnica
r a Savi, Šoštanj, Poljčane.

Cene tujemu denarju
Na zagrebški borzi si dobil zadnje dni v v a lutah :
1 dolar za 56 25 do 56*45 Din;
dne 11. t. m. v d e v i z a h :
1 dolar za 5674 do 5694 Din;
100 franc. frankov za 22160 do 223 60 Din;
100 italijanskih lir za 29679 do 29879 Din;
1 nemško marko za 1356 do 13 59 Din;

1 avstrijski šiling za 798 do 8 01 Din;
škof bo ostal v Poljanski dolini kakšne dva
100 češkosloslov. kron za 168 20 do 169 Din; tedna.
1 madžarski peng za 9 91 do 9 94 Din.
* Spomenik pesniku Simonu Jenku je bil s l o vesno odkrit v nedeljo v Podrečah na kraju, kjer
je leta 1865. pogorela pesnikova rojstna hiša.
* Premija državne razredne loterije je razdeljena med Beogradom, Zagrebom in Splitom.
Veliko premijo državne razredne loterije v zne* Lepa slavnost lOIetnice osvobojenja M e - sku V2 milijona dinarjev je dobila številka 41.126,
žiške doline. V Guštanju se je v nedeljo vršila ob katere dobitek sicer znaša le 2000 dinarjev. Šteogromni udeležbi gostov iz raznih krajev Slove- vilke so kakor znano dvojne in zato so tudi prenije proslava desetletnice osvobojenja Mežiške mije dvojne. Usoda je hotela, da se glavne predoline. Navzoči so bili v velikem številu tudi mije vesele tri mesta, Beograd, Zagreb in Split.
Malgajevi borci. S slavnostnega prostora se je Najsrečnejši je Zagreb, kjer sta bili prodani dve
podal velik sprevod na guštanjsko pokopališče, srečni polovici (vsaka torej po 600.000 Din), ena
kjer počivata junaka Slovenec Ermenc in Srb pri bančni komanditni družbi A. Rcin i drug,
Zapundžič. V imenu rnalgajevcev je govoril spo- druga pa v menjalnici Prve hrvatske štedionice.
minske besede Rajko Kotnik in položil na grob V Splitu je bila prodana ena polovica srečne
venec. Sprevod je nato krenil na trg, ki so ga številke pri tvrdki Jordan Matoševič, v Beogradu
zasedle množice domačega ljudstva in gostov. pa pri tvrdki Brača Matoševič.
Tam se je vršila sv. maša, na kar je bilo ljudsko
* Vpisovanje delnic za privilegirano Kmetijzborovanje s številnimi govori. Popoldne se je
sko banko. Vladni komisar za privilegirano Kmevršila animirana slavnost z vojaško godbo. S pritijsko (agrarno) banko v Beogradu je poslal poštreditve je bil poslan brzojavni pozdrav Nj. Vel.
nemu ravnateljstvu v Ljubljani tisoč letakov na
kralju.
katerih vabi širše sloje našega prebivalstva, da
* Zavarovanje naših delavcev v inozemstvu. podpišejo delnice za novo ustanovljeno privileV ministrstvu za socialno politiko se pripravlja girano Agrarno banko. V teh razglasih so pogradivo za pogajanja s Francijo, Belgijo in Ho- drobna pojasnila glede vpisa akcij. Ravnateljstvo
landsko o sklepanju pogodb glede zavarovanja razpošilja te razglase na vse pošte, da jih izobedelavcev, naših državljanov, ki so zaposleni v sijo na najbolj vidnih mestih.
omenjenih deželah. Ker se po francoskem zakonu
*
Pismo z Vestfalskega. Naš
neumorn/
zavarovanje začne šele po štiriletnem zaposlenju
narodni
in
socialni
delavec
med
našo
rudarsko
v Franciji in se nahaja naših državljanov tamkaj
že mnogo tisoč, bo naša država skušala do- kolonijo na Vestfalskem, v Franciji in v Hoseči, da se ta rok skrajša in da naši delavci že landiji gosp. Pavel Bolha je poslal «Jutru» zanimivo pismo, iz katerega posnemamo naslednje:
prej dosežejo zavarovanje.
Naši rudarji v Holandiji so takoj po novem letu
* Pred imenovanjem jugoglovenmkega kardipo vzgledu in s pomočjo Zveze jugoslovenskih
nala. Imenovanje jugoslovenskega kardinala je
delavskih in podpornih društev v Nemčiji ustapostalo znova aktualno. Kakor javljajo listi, je
novili Jugoslovensko podporno jednoto, ki naj
sv. stolica vprašala jugoslovensko vlado, ali ima
našim rojakom nudi moralno, pravno in materiglede imenovanja kardinala kake želje. Najrrsjalno pomoč. O binkoštih se je vršil občni zbor.
nejši kandidat za prvega jugoslovenskega kardiOb tej priliki je g. Bolha imel daljši razgovor z
nala je zagrebški nadškof dr. Ante Hcuer.
generalnim inšpektorjem državnih rudnikov v
* Zagrebški nadškof v Poljanski dolini. Na Holandiji.
Gospod inšpektor je poudaril, da
Visoko v Poljanah je prispel te dni na oddih z državni rudniki potrebujejo takoj 2000 delavcevavtom zagrebški nadškof g. dr. Ante Bauer. Po rudarjev, v prihodnjih dveh, treh letih jih bodo
pozdravu dvorne dame gospe Franje Tavčarjeve potrebovali do 8000. Uprava državnih rudnikov
ee je podal na grob pokojnega dr. Tavčarja. Nad- v Limburgu bi bila pripravljena potom posebnih
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sem hotel videti P u š č a v o . Ko stojim tako v
čolnu, nestrpno čakajoč, da skočim na breg,
naglo prestopim, čoln se zaziblje in jaz, da ne
bi padel v v o d o , se primem za železno v r v in
zakričim. Kakor da je stotisoč milijard električnih isker šinilo v mene. tako me ie streslo.
Ž i c o spustiti in v ogromnem loku na breg
skočiti, je bilo eno. Boste videli, da b o na
tem mestu stala kdaj še elektrarna.®
Spet je zavladala splošna veselost. še bolj
pa so se smejali, k o jim je pojasnil vzrok
s v o j e g a elektriziranja.
»Cisto enostavno«, je krilil Ferdo. » P o noči je bil hud vihar, kakor veste. T a je baš
nad b r o d o m potrgal par obželezničnih b r z o javnih žic ter jih pometal na vodilno v r v
broda. Cela ljubavna brzojavka mi je obtičala
v krvi, ker ni mogla po žici naprej d o prav e g a naslovljenca.s
« P a čutite še kakšne posledice te n e z g o d e ? » se je b o j e č e zanimala Jerajeva.
«In še kakšne!» ie odvrnil. Zaljubil bi se
kar na mestu. Potrebujem samo partnerico.
S m e m prositi ? »
G o d b a je bila namreč v tem zaigrala o č a rujoči valček in F e r d o se je obrnil do Rezike
s prošnjo za ples.
Kakor zagrabi v poletju vihar drhtečo
c v e t l i c o na polju ter se kot pijan zasuče v
kolobarju o k r o g nje, tako ie zavihtel Ferdo
F e z i k o po raskovih tleh Ajholcerievega plesišča da ji je kar sapa zastajala. V e d n o tesneie ; o ie privijal in prižemal k sebi. V r o č i dih
iz njegovih ust ii ie razpaljeval lica in žgoči
bliski iz njegovih oči s o j o omamljali.

»Gospodična, kako dražestna ste», ji je
šepetal. «Niti sanjalo se mi ni, da raste tu
v Puščavi tako rajski cvet.»
In k o so utihnili zvoki valčka, j o je p o vabil. da bi šla nekoliko na sveži zrak. » P r e v e č diši tu po gnoju in živini®, ie dejal ter jo
pniel pod pazduho. Kakor v omotici mu je
sledila. Prispevši na grič. kier stoji kapelica
sv. Ane, sta obstala in gledala dol na to p e stro sliko romarskega taborišča. Kako se je
še v e d n o gnetlo in prerivalo. Potniki iz o d daljenih krajev so polagoma zapuščali ta
sveti kraj.
F e r d o je stegnil roko, pokazal na to č l o v e š k o mravljišče v dolini in rekel: «Glejte,
gospodična, ali ni to č u d o v i t o ! Na stotine jih
je, ki se gneteio krog tega slavnega svetišča,
vsi bogaboječi in verni. Ali ste že kdaj v i deli, da bi narod drugim ciljem sledil z enako
vnemo? »
Prijel j o je za roko in nadaljeval: » D o v o lite. da se nekoliko podrobneje r a z g o v o r i m
z vami. Zibelka mi je tekla blizu Trsta, tik
o b morju. Odkar se spominiam, sem imel
pred očmi nedogledno v o d n o planoto Jadrana. Za menoj sivi Kras, pred menoj Adrija.
nad vsem tem pa nebo, kakor ribje o k o čisto
južno n e b o z v e č n o tODlim solncem. Ljudje
vročekrvni, polni ljubezni in življenja! Ali je
čudež, da sem zrasel z onim s v e t o m tam doli,
č e mi ie prešel ta v kri in m e s o ? Ko mi je
bilo 15 let, so očeta, višjega železniškega
uradnika, prestavili v Maribor. Otroci z m a terjo s m o mu s e v e d a sledili. P o dokončanih
študijah sem dobil službo pri skoraj že d o grajeni železnici, ki b o scgjala Maribor s C e -

odposlancev stopiti v stik z merodajnimi oblastvi
v Sloveniji, da z njimi organizira izselitev naših
brezposelnih rudarjev v Holandijo. Zaslužek se
menjava od šest in pol do osem goldinarjev (148
do 182 Din na dan), v posameznih primerih celo
več. Delo v rudnikih je modernizirano in rudniki opremljeni s stroji, tako da je delo v njih
lažje in s tem zaslužek boljši. Naši rojaki se iz
Francije in Belgije preseljujejo v Holandijo. Stanovanja so udobna in v mnogih ozirih boljša
kakor v Nemčiji. Voda, plin, elektrika so v vsakem stanovanju. Samci morajo stanovati v skupnih domovih, ki so upravljani snažno in dobro.
Dobrodošli pa so tudi rudarji z družinami. S o cialno zavarovanje je v vseh panogah izvedeno.
Treba bi bilo skleniti meddržavne pogodbe, da
se zagotovi izplačevanje zavarovanih dajatev v
domovino. Prizadeta oblastva bodo vse storila,
da našim ljudem zagotove to delovno priliko in
da ustvarijo vse pogoje dobre pravne in socialne zaščite oseb, ki bi se izselile v Holandijo.
* Sokolski zlet za okrožje Murske

Sobote.

Dne 23. t. m. bo v parku grofa Szaparya v Murski Soboti letni zlet soboškega Sokola. Nastopili
bodo naraščaj, člani in članice. Po sporedu bo v
parku prosta zabava. Igrali bosta dve godbi. P a viljoni bodo z vsem oskrbljeni. Opozarjamo o k o liško prebivalstvo in pa bratska društva mariborskega okrožja na ta zlet, ki bo dobil svoj
poseben pomen s tem. da je soboški Sokol pričel
zidati letos svoj lasten dom.
* Novice Iz Amerike Slovenci v Milwauke si
nameravajo zgraditi svoi Slovenski dom. V to
svrho je bil nedavno sklican gospodarski odbor,
ki je sklenil, da nakupi za Slovenski dom stavbišče na lepem in primernem prostoru. Kupčijo
je posredoval slovenski odvetnik Albin Glojek.
Slovenci iz Milwauke prirede letos skupen izlet
v domovino pod vodstom rojaka Jakoba Oblaka.
Odhod iz New Yorka 20. t. m. — V Powhatan
Pointu je umrl naš rojak Jože Gošte, rojen leta
1869. v Zagorju ob Savi. Nedavno je padel tako
nesrečno, da je v kratkem podlegel težki poškodbi.
* Zdravstveni dom v Tržiču je začel pošlo-

vati v ponedeljek. Na oglasnih deskah je razviden program ordinacijskih ur. na kar opozarjamo vse, ki se zanimajo za delovanje doma.Vsak
l o v c e m . Gospodična, ali si morete le približno
predstavljati, kako težko nam je bilo s l o v o
od našega solnčne.ea j u g a ? In sedaj sem ž e
skoro leto dni v Sevnici, o d k o d e r hodim n a d z o r o v a t delo na progi. V hrbtu Koziak, pred
nosom Pohorje, vse zeleno, s a m o g o r o v j e in
gozd, kamor pogledam, morja, sinjega J a dranskega morja pa nikjer! Ljudie trezni,
umerjeni in hladni. Ne znajo ne ljubiti in ne
živeti. S a m o delo jih je. Nič ognia ni v njih.
Loteval se me je že obup. Kar zagledam d a nes vas. Vaši bujni lasje, v a š e lepe teijine oči
so me spomnile mahoma na naša primorska
dekleta. Kos d o m o v i n e sem našel v v a s tu
gori na Pohorju. Čim bolj vas motrim, tem
silneje narašča v meni ljubezen d o vas.»
Reziki je bilo pri teh divjih, strastnih
spremljevalčevih besedah v e d n o tesneje pri
srcu. N j e g o v e besede so kakor kanJje v o g e n j
padale na tiho koprnenje. Prsa so ji plala v
silni razburjenosti. T o d a ž e v naslednjem
hipu mu je iztrgala roko, r e k o č : «Vrniti se
m o r a v a k družbi, pogrešali naju b o d o . »
«Oj, ti oziri». je s k o r o nejevoljno vzdihnil
Ferdo. «Kdaj vendar že pridejo tudi sem v
te hribovske kraje časi, k o b o č l o v e k smel
biti č l o v e k ! »
In sledeč pred njim stopajoči Reziki ie
m o d r o v a l : « Č l o v e k bi mislil, da je v e č s v o b o d e v goroviu. Pa kamor prideš, p o v s o d
trčiš o b plot. Kar duši me, č e gledam na te
v r h o v e . Kaj pa čisto zgoraj, gosoodična, na
vrhu Velike K a p e ? Je tam b o l j e ? »
« 0 , tam je d i v n o ! Tisti veličastni razgled.
P r a v d o Maribora in c e l o v G r a d e c se vidi

opozarja, naj ne nasedajo tem neumnostim. Reis
ul ulema izraža bojazen, da bi povsem neresno
prerokovanje utegnilo muslimane odvrniti od
resnega dela. Zato jih opominja, naj odklanjajo
vse, kar se ne strinja s koranom in z zdravo
za S l o v e n i j o v L j u b l j a n i se je vršil v nedeljo. Iz- pametjo.

torek in petek je odprto tudi kopališče proti malenkostni odškodnini 2 dinarja za prhe in 6 dinarjev za kadi. Voditeljica Zdravstvenega doma je
ga. dr. Tekla Kenk-Pancetova.
• Občni zbor Društva orožniških upokojencev
voljen je bil naslednji o d b o r : predsednik Valentin L e gat, podpredsednik Ivan Lipovšek, tajnik Franc Cebular, tajnikov namestnik Josip Cegnar, odborniki:
Vinko Križaj, Fran Globočnik, Josip L o v š a , Josip
Ž i v e c ; namestniki p a : Ivan Mikuš, Ivan Jakopič, Miha
Kreč in Fran R o ž a n c ; pregledovalca računov V. Križaj
in Fr. Globočnik.

*

Lokomotiva

ga

je nevarno

poškodovala.

561etnemu strojarju Franu Golobu iz Cmureka se
je pri železniškem prelazu na Tržaški cesti v
Mariboru tako mudilo, da ni utegnil počakati, da
bi se dvignile zapornice. Spravil se je čez nje in
hotel iti preko tira. V kritičnem trenutku pa je
pridrvela lokomotiva, ki ga je zgrabila in poteg* L e p uspeh kuncerejca iz Kranja. N a r a z - nila s seboj. Golob je dobil na temenu zelo težke
stavi kuncev na Ljubljanskem sejmu je prejel poškodbe in so ga morali z rešilnim avtomobilom
g. Anton Štefe, veletrgovec iz Kranja, za krasne prepeljati v bolnico.
* P o ž a r v Ivanjšovclh. P i š e j o n a m : T e dni j e
eksemplarje belgijskih orjakov dve prvi nagradi,
eno drugo in eno tretjo, za dva hermelina eno nastal požar pri posestniku Francu Vargi v Ivanjprvo in eno drugo, skupaj šest nagrad ter dvoje šovcih. Obenem s poslopjem je zgorela tudi ena
svinja. Zaradi vetra se je vnela tudi hiša Adama
priznanj.
Balažiča.
* Vinogradi v okoliei Kostanjevice vendar
niso tako pozebli, kakor se je mislilo pomladi.
* Smrt zaradi zastrupi jen ja po angini. V
Ni sicer veliko zaroda, kar pa je, je zdravo in Hrastniku je umrl v 48. letu starosti rudar Alojse lepo razvija Ako ne bo kakih ujm, utegne zij Tršek. Nedavno se ga je lotila angina, a je
biti letina še kolikor toliko zadovoljiva.
kljub temu hodil na delo. Predzadnji ponedeljek
* Nov način zdravljenja raka Na zborovanju mu je postalo v jami slabo in na telesu so se poruskih zdravnikov v Leningradu je prof. Morozov javile modre lise. Zdravnik je ugotovil zastrupporočal o svojem novem načinu zdravljenja kož- Ijenje po angini. Tako je vestni in spoštovani denega raka, in sicer z uporabo zmrznjene oglji- lavec ter skrben oče v petek popoldne v hudih
kove kisline. Uspelo mu je s tem načinom izlečiti mukah izdihnil. Pokojnik zapušča ženo in osem
tri leta starega raka.
otrok, med njimi štiri še nepreskrbljene. Bodi
* Nesreča pri š k o f o v e m sprejemu. V Š m i h e l u mu ohranjen blag spomin, žalujočim naše iskrese je pripetil ob priliki škofovega sprejema raz- no sožalje.
* Hud potres je bil te dni v Bolgariji in je z l a burljiv dogodek. Škofa, ki se je pripeljal iz Brusnic, je pričakovala velika množica ljudstva, med sti poškodoval mesto Plovdiv, kjer se je porušilo
katerim so se nahajali tudi Orli-konjeniki in več hiš. Ljudje so pobegnili iz mesta, ker so se
učenke ženskega samostana. Neki kmečki fant je bali, da se bo ponovila lanska katastrofa. Več
prišel preblizu učenk. Konj, ki so mu neusmiljeno ljudi je bilo ranjenih.
* Italijanski ognjenik V e z u v j e z a d n j e dni i z nagajale muhe. je brcal okoli sebe in po naključju
zadel v ramo 8Ietno učenko II. razreda Kristino bljuval velikanske množine lave, ki so uničile
Ogulinovo iz Semiča. Dekletce se je takoi zgru- obsežne vinograde o b Vezuvu in ogražale tadilo na tla. Prenesli so jo v samostan, kjer so mošnja naselja. V mestecu Tercigno je lava uničila okrog 50 hiš.
ugotovili, da k sreči ni dobila resnih poškodb.

Verdeva. V kratkih 30 minutah so bila kljub nujnemu poljskemu delu vsa sosedna gasilna društva
pri gašenju, tako Prebold, Št. Lovrenc, Gomilsko, Št. Peter, Žalec z avtomobilsko brizgalno
itd. Gašenje je močno olajšala tudi važna okolnost, da je bilo v vasi, ki je precej oddaljena o d
potokov, dovolj vode. Uvidevni vaščani so ž e
pred par leti izkopali ob najhujši suši nalašč za
nevarnost požara vodnjak sredi vasi, 3 metre v]
premeru in dovolj globok kot rezervoar za tisoče
litrov vode. Škoda je precejšnja, vendar je precej
krita z zavarovalnino. Najbolj je udarjen Otavnik, ki mu je že predlanskem udarila strela v
gospodarsko poslopje in ga upepelila. Vedno se
ponavljajoči strašni požari naj bodo ljudstvu vi
opomin, da naj ne pušča otrok doma in naj zapira
vžigalice. Vzemite otroke s seboj na polje!
* Obesil se je v Hrastniku na drevesu 501etn!
rudar Jožef Kelner. Ko so ga odvezali je bil ž e
mrtev.
i
* Otroci zažgali kozolec. T e dni j e n a s t a l p o -

žar pod kozolcem posestnika Antona Zupančiča
v Dolnjih Ponikvah. Ogenj so zanetili vaški,
otroci, stari od 6 do 7 let. Zmaknili so doma
staršem vžigalice ter se šli igrat pod omenjeni
kozolec. Ogenj so še pravočasno opazili vaščani
ter člani gasilskega društva, ki so prihiteli z brizgalno ter ogenj pogasili. Kozolec je pogorel le
deloma.
* Dve nesreči. V splošno bolnico v Ljubljani
so pripeljali kajžarjevega sina lOIetnega Srečka
Vidmarja iz Vidma pri Krškem. Dečko je naše!
v bližini kamnoloma nekaj smodnika in ga z a žgal. Pri tem pa mu je udaril puh smodnika v
obraz in ga močno ožgal. — Pomoči v splošni
bolnici je iskal tudi 201etni cerkovnikov sin Jože
Boltin iz Zagradca. Fant je padel pri popravljanju
župne cerkve na tla in dobil težje notranje p o škodbe.
* Nagla smrt. Te dni popoldne je prišel v g o stilno g. Jereba na Gorenji Savi 711etni prevžitkar Anton Fabjan. Naročil je svojo merico vina.
Bil je očvidno zelo razburjen. Zvečer je šel na
dvorišče in se vlegel v travo. Ko so ga ponoči
* M o s t čez S a v o v Soteski na o b l a s t n i c e s t i
* Bosanski mohamedanci prerokujejo sodni
hoteli domači zbuditi, so opazili, da je Fabjan
Bled-Bohinj
je
z
ozirov
javne
varnosti
od
9.
t.
m.
dan. V zadnjem času so se med muslimanskim
mrtev. Zadela ga je kap.
prebivalstvom v Bosni pojavili letaki, v katerih naprej z a p r t z a v s a k p r o m e t .
* Železniška nesreča pri Slovenjgradcu. T e
se prerokuje sodni dan. Zaradi tega je reis ul
* T o č a v okolici Boštanja. M i n u l o n e d e l j o
dni sta pri jutranjem vlaku pred postajo v Sloulema (poglavar mohamedanskih vernikov v proti večeru se je nad Boštanjem naekrat pooblavenjgradcu skočila s tira zadnja dva vagona in
dižavi) izdal muslimanom sporočilo, v katerem čilo. P o hudem viharju, ki je posestniku Liparju
se prevrnila v jarek poleg proge. V enem vagonu
na ravni cesti prevrnil voz sena, je prihrumelo so bile naložene deske, drugi pa je bil službeni
strahovito neurje s točo, debelejšo od orehov. voz. Nesreča ni zahtevala nobenih žrtev. Tekom
pri lepem vremenu. Vsa mislinjska dolina
Tekom dobre ure je bil skoro po vsej občini uni- dneva so vagona zopet dvignili in progo očistili,
vam leži pod nogami, nasproti pa Urška in
čen dobršen del poljskih pridelkov in na oknih tako da promet ni bil oviran.
del Koroške, S svojimi učenci sem naredila
je bilo pobitih mnogo šip. Najhujše je bilo pritja majniški izlet in so bili vsi nepopisno na* Z voza je padla. Med vožnjo po Radvanjski
zadeto polje od graščine do Papeža ter vas B o vdušeni. Lep kos naše domovine se vam pocesti
v Mariboru se je 301etna kmetica Marija
štanj z neposredno okolico, kjer bodo morali žito
kaže od tam!»
Lončaričeva
iz Gornjega Dupleka nagnila čez
naibrže kar pokositi. Občina ceni škodo nad dva
«Tudi morje?®
voz in izgubila ravnotežje. Pri padcu se je zamilijona dinarjev.
«Ne. to bi pa morali že še lestvo prista* Pojasnilo! Minuli teden se je po Krški do- pletla s krilom v prednje kolo. Konja sta gospoviti!« Reziki se je polagoma vračal zunanji lini razširila vest, da se nahaja na otoku na Krki dinjo vlekla nekaj časa s seboj, pri čemer si je
mir in takoj se je pokazala spet prirojena ji na moji solastnini mrtvec. Ta vest pa ne odgo- Marija nalomila levo nogo v členku, razen tega
šegavost. «Mogoče se pa zaenkrat še zado- varja resnici. Kosci mojega solastnika so sicer pa je dobila tudi poškodbe na obeh nogah in levi
voljite tudi s čim manjšim, na primer s kakim opazili razpadlo truplo, ki je pa navadne domače roki. Poklicani rešilni avtomobil je ponesrečenko
jezerom? S temi vam pač lahko postrežemo.® svinje, katero je bržčas vrgel v vodo kak posest- prepeljal v bolnico.
«Jezera. prava pristna jezera gori na P o - nik. Prosim tudi pristojno oblastvo, da to moje
* Izgubljeni denar. Prejeli smo: V času od
horju? O teh pa še nisem ničesar slišal. Ce so pojasnilo potrdi. — V. Pisansky.
22. na 23. marca 1929. je bila izgubljena v vale tako globoka kakor vaše oči, pa se rad
gonu na progi Karlovac Zagreb večja vsota
* Pri kopanju v Voglajni je utonil z i d a r s k i
vtopim v njih.s
vajenec Teodor Gleščič, doma iz Oseka blizu denarja, okroglo 200 Din in 200 dolarjev. Pri tem
Rezika se je zvonko nasmejala. «Stavim, Gorice, stanujoč sedaj pri Mariji Ropotarjevi v denarju so bili tudi dokumenti za potovanje v
Kanado, a brez potnega lista. Pošten najditelj se
da vam bo eno kakor drugo preplitvo. Treba Zavodni pri Celju.
naproša, da javi to Mariji Marincelj (materi
samo preskušnje. Sicer vas pa nočem dalje
* P o ž a r v Latkovf vasi pri Št. P a v l u v S a mučiti. V mislih imam tako zvana Šentlov- vinjski dolini. Ko so bili v poboto dopoldne ljudje onega, ki je denar izgubil), Svetli potok št. 17j
renška jezera na pohorskem grebenu nad na polju je v e č nenadzorovanih otrok od 2 do pošta Koprivnik.
Št. Lovrencem. V drugih goratih krajih, na 6 let zažgalo kozolec posestnika Otavnika v Lat* Vlak povozil voz. V Kamniku se je zgodila
primer Karpatih, pravijo takim aojavom mor- kovi vasi pri Št. Pavlu. Ker je pihal močan za- v torek popoldne strašna nesreča. S sejma se je
ska očesca.»
paden veter, je zagrabil ogenj takoj gospodarsko vozil proti domu v Stražišču pn Kranju mesar
Med tem sta bila dospela spet do Ajhol- poslopje soseda Verdeva, njegove lesene svinjake Janez Hafner s svojim sinom Antonom in še
cerjeve gostilne in ker je godba igrala baš in lani zgrajeno leseno lopo ter drvarnico občin- tremi drugimi osebami. Na železniškem prelazu
nov valček, da je človeka kar zazibalo, sta skega tajnika Cestnika. Spričo vetra in tesno je dohitel voz ljubljanski vlak, ki je prevrnil voz
se naglo pomešala v vrsto plesalcev. Ko so skupaj stoječih poslopij je bila nevarnost, da s potniki vred. Janeza Hafnerja je vlekla lokoob slovesu vprašali Ferda, ali še vedno izvaja pogori del vasi. Le nagli in izdatni pomoči po- motiva več metrov po prog; tr. ga slednjič vrgla
Puščavo od puščati, je brez ovinkov izjavil: žrtvovalnih gasilcev se je zahvaliti, da se ogenj mrtvega ob progo. Antonu Hafnerju je vlak
r « N e prekličem ničesar. Ni tu zame žep v ne- ni razširil. Poleg domačih gasilcev so k temu zmečkal levo nogo do boka, da mu jo je moral
varnosti, jaz puščam tu celo svoje srce!® največ pripomogli sosedni kapljanski gasilci s poklicani zdravnik dr. Polec takoj odrezati. AnIn pri tem je vroče stisnil Reziki roko.
svojo motorko, ki je celo uro lila kar ploho na ton je bil prepeljan v ljubljansko bolnico, kjer
ogrožena poslopja, predvsem na hišo posestnika je nekaj ur nato izdihnil. Ostalim potnikom se

GOR. LOGATEC. Dostava pošte za Gorenjo
vas. Kalce in Žibršce je ukinjena in dosedanji
pismonoša Menart Franc prestavljen v Dol. Logatec. Prebivalci omenjenih vasi so s tem zelo
prizadeti. — Sokolski letni javni uastop je prav
dobro uspel v vsakem oziru Bilo ]e dragih gostov
od blizu in daleč. Upamo, da je bil celo br. blagajnik zadovoljen, ko je preštel vse kovače. —
Naš rojak g Jakob Istenič, ki se je mudil na
obisku pii svojem bratu, se te dni vrača v Ameriko. S seboj je vzel nabiralno polo tukajšnjega
Sokola in obljubil, da bo med svojimi tovariši
nabiral prispevke za Sokolski dom. Sam je v ta
namen daroval 5 dolarjev. Želimo mu obilo
uspeha p:i tem rodoljubnem delu! — V nedeljo
23. t. m. bomo vrnili Narodni čitalnici v Hotederšici obisk in se udeležili tombole v korist fonda
za zgradbo la=tnega doma. Goste bo prevažal
avtomobil tvrdke M. Antičevič iz Dol. Logatca.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO. ( S m r t n a
b o s a . ) V torek 18. t. m. smo zopet izgubili
enega naših zvestih prijatelje'. Ta dan je umrl
g. Franc M a r o l t , mesar v Poljanah. Pokojni
se j e naselil v Poljanah pred približno 20 leti in
pričel izvrševati samostojno mesarsko obrt. Bil je
skrben oče svoji družini, zvest družabnik ter vseskozi naprednega prepričanja. Bil je naročnik
«Domovine>, odkar izhaja, in dnevnika «Jutra».
Bil je člpn in podpornik vseh naprednih društev
v dolini kakor Sokola, katerega član je bil že
tudi prej kot mesarski pomočnik v Škof ji Loki,
dalje našega prosvetnega Kmetskega društva v
Poljanah od njegove ustanovitve. Gasilnemu društvu je bil dalje časa načelnik. Pokojni je bil
doma iz Radeč pri Zidanem mostu. Dolina se mu
je nad vse priljubda. Bil je dobr ga srca in je
rad pomagal bližnjemu v nesreči. Francelna sedaj
ne bo več med nas. Izdihnil ie v na :, epši moški
dobi. Vsi znanci in prijatelji ga bomo ohranili
v najboljšem spominu. Lahka mu bodi naša
zemlja med Poljanci in prijatelji, ki so odšli že
pred njim!

vojaški bolnici v Skoplju g. Rudolf Marušič, družabnik znane ključavničarske tvrdke g. Frana
Šmajdeka na Jesenicah. Simpatični mladenič je
bil v svoji stroki izredno vesten in marljiv ter
velika opora svojemu mojstru in družabniku, ki
ga je nameraval posinoviti. Naj mu bo ohranjen
blag spomin, težko prizadetim pa naše iskreno
sožalje.

nas b o d o posetili. Igrala b o znana mestna godba
iz Ljutomera. Za vse bo preskrbljeno in vemo, da
se bodo vsi dobro počutili pri nas. Zato vsa že
sedaj opozarjamo in vabimo na to našo priredite«.
IVANJKOVCI. Tukajšnje prostovoljno gasilno
društvo bo slavilo 29. t. m. dvajsetletnico obstoja.
Društvo je ves čas svojo nalosro v polni meri. in
to pod zelo težkimi pogoji vršilo, nikdar tudi ni
zanemarjalo kulturnega dela. D o ustanovitve
tukajšnjega Bralnega in izobraževalnega društva
pred desetimi leti je priredilo lepo število gledaliških predstav, imelo svoj pevski zbor in sploh
bilo žarišče vsega izobraževalnega dela. Ko smo
dobili tukaj lepo dvorano na razpolago, je bilo
zopet prostovoljno gasilno društvo, ki je priskrbelo skupaj z Bralnim in izobraževalnim društvom oder s celotno opremo. Društvo zasluži
torej vsekakor pozornost okolice in upa na lepo
udeležbo prireditve. Spored slavnostnega dneva
b o : Ob 4. zjutraj budnica, o b pol 6. odhod k
sv. maši v svetinjsko župno cerkev, ob tričetrt 11. sprejem gostov na kolodvoru, ob 11. v!
ivanjkovski dvorani izredni občni zbor društva
ter slavnostni govor, ob 12. skupen obed, ob 14.
društvena vaja v Ivanjkovcih. ob 15. velika tombola z mnogoštevilnimi prekrasnimi dobitki. P o
tomboli ljudska veselica s prosto zabavo, plesom itd. Svirala b o polnoštevilna novo organinizirana svetinjska godba.

KONJICE. Precejšen korak k olepšavi trga je
napravil g. Detiček Hugon, trgovec v Konjicah,
s tem, da je na mestu stare hiše gospe Zemljičeve
postavil lepo enonadstropno stavbo. Vse hiše v
konjiškem trgu so bile zadnja leta prenovljene.
Edino izjemo dela še sodnijsko poslopje, ki nujno
potrebuje zidarjev in slikarjev. V našem naselju
je velika stanovanska beda. Ne državni uradi ne
privatniki ne najdejo dovolj prostora za nastanitev. Novih stavb se zida po vojni zaradi nerentabilnosti zelo malo. Dvonastropno hišo sodnega
nadoficiala g. Mastnaka Avgusta je kupila trška
občina za nastanitev sreskega poglavarja. Tako
je tudi vprašanje tega urada rešeno, zakaj g o v o rilo se je že, da bo sreski poglavar premeščen
baš iz razloga, ker nima primernih prostorov.
GORNJA POLSKAVA. Cenjeni gospod urednik, prosim dajte tudi malo prostora za nas, ki
se redkokdaj oglašamo. Letina je kazala prav
dobro ali, žal, sedaj nam je toča vse potolkla.
Dne 10. t. m. je prišla s severne strani prav huda
nevihta s točo, ki je po nekaterih krajih prav do
POLJANA PRI PREVALJAH. V nedeljo!
kraja pobrala letino. Dne 13. t. m. smo imeli 23. t. m. bo tukaj mladniski praznik. Otroci šol
birmo. Škof nas je prav pohvalil.
iz Mežiške doline se bodo zbrali tukaj, da se
LJUTOMER. Vpisovanje v meščansko šolo v spoznajo med seboj in se skupno veselijo. O b
Ljutomeru se bo vršilo v nedeljo 30. t m. ob pol 10. pridiga in maša, nato slavnostni govori,
pol 9. uri. Sprejeli se bodo učenci in učenke, ki nastopi šol iz petja ter telovadba. Na koncu p o so dovršili najmanj 4. razred, oziroma oddelek gostitev otrok. Pridite starši in prijatelji mladine!
osnovne šole. Prinesti je zadnje šolsko izpričevalo
in krstni list.
X Ženska je v splošnem b o l j praznoverna k a -

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU. Tudi od nas
par vrstic. Toplo solnce je oživelo tudi društveno
življenje. Posebno se razvija Sokolsko društvo,
ki se letos pripravlja na s v o j veliki nastop. Vsi
telovadni oddelki prav pridno vadijo in se pripravljajo na zlete. Pred nami je okrožni zlet v
Murski Soboti, a 14. julija bo v Križevcih na
lepem prijetnem travniku g. Križaniča velika teloJESENICE. ( S m r t n a k o s a ) . Te dni je vadba s sodelovanjem vseh društev Murskega
umrl na posledicah malarije v 22. letu starosti v sokolskega okrožja. Celo iz Maribora in Celja

kor moški. Na univerzi v New Yorku so napravili
zanimiv poizkus o tem, kdo je bolj praznoveren,
ženske ali moški in so ugotovili, da dekleta bolj
nagibajo k praznoverju kakor mladeniči. Baje izvira to iz tega, ker imajo dekleta bolj živahno domiFjifo in ne mislijo tako z razumom kakor mladeniči. Pa tudi v poznejših letih je ženski spol bolj
podvržen praznoverju kakor moški, kar pa se tolmači tako, da ima ženska več časa za razmišljan'p >akor moški.

DR. LEON BRUNČKO.

In p o pesmih, pravijo, se najlažje s p o z n a z n a čaj naroda...«
«In kraj, v katerem narod rodi in umira,
n j e g o v o o b e l e ž j e « , dostavi
hitro
Ferdo.
« K a k o je pri nas tam doli o b Jadranu v s e
živahno, p o s k o č n o ! P r a v takšne s o tudi naše
pesmi. Živ o g e n j je v njih. k i o e č a kri. ž i v l j e nje! P r i nas solnce in morie. da se v e n e m
k a k o r v drugem lahko naravnost k o o l j e š .
Z a t o pa se pri nas toliko poje. T u k a j pa ljudje
sploh ne z n a j o odskočiti od zemlje.«
«MisIim, da pretiravaš. Ali bolje — m o j e
č u s t v o mi pravi tako. Kakor v s a k č l o v e k ,
enako si tudi vsak narod DO s v o j e predstavlja
in ustvarja s v o j o s r e č o ter io tudi p o s v o j e
uživa. Tudi v tem g o r o v j u sem naletela na
s r e č n e ljudi. Ne vriskajo sicer in ne o b e š a j o
svojih n e b e s na veliki z v o n T o d a kljub temu,
o z i r o m a m o g o č e b a š zato se s r e č a zadržuje
tukaj m o r d a raje in traineie. n e g o v krajih,
kjer jo slavijo v v divjih pesmih in olesih. P a
glej. ali ni to naš T o n e ? «
P o k a z a l a je onstran L o b n i c e . kjer se je
vila m e d d r e v j e m in e r m o v i e m Despot iz
smeri od S v . Areha. B a š se ie tam Dokazala
č v r s t a p o s t a v a m o ž a . ki je. o p a z i v š i skuoino
nad slapom, Sinoma obstal, k a k o r da je šinila
strela vanj. Bil je f e s O r a b n a r i e v T o n e .
Osuplo j e motril zdaj F e r d a . z d a j R e z i k o .
T o d a že je slednja vstala ter v o r o ž n i h s k o kih oremerila p o t o k . D o s o e v š t d o n o v o p r i šleca. ga je prijela v s a v e s e l a za r o k o in
vzkliknila:

o z k e m jarku navzdol. T a k o sta se primotala
k o n č n o d o skale, p r e k o katere pada L o b n i c a
v v i s o k e m slapu, p r š e č a na v s e strani bisere
in dijamante.
(Dalje.)
« T o je ,Šiimnik'.» ie vzkliknila R e z i k a v s a
O d takrat s k o r o ni minil noben šole prosti navdušena. «Ali ti nisem rekla, koliko krasot
delavnik in noben praznik, da bi F e r d o ne skriva P o h o r j e ! «
obiskal P u š č a v e . Pri tem pa o č i v i d n o ni šlo
« K a k o se jezi na t v o j o k o n k u r e n c o , R e za c e r k e v . Nestrpno ie stopal včasih p o cesti,
zika«, o d v r n e F e r d o z nekoliko porednim g l a ki v o d i m i m o nje naprej g o r proti št. L o s o m , pri tem pa sam ni m o g e l p r a v odvrniti
vrencu. drugič pa spet p o poti vrhu hriba
o č i opisanega prizora.
Jodl. ki v e ž e Falo s P u š č a v o . Neprestano ie
«MaIo v e č resnosti bi prosila. Kaj ne čutiš,
gledal na uro. Š e le čim se je približala b e l o
o b l e č e n a dekliška Dostava, se mu je zjasnil k a k o z g i n e v a č l o v e k v prazen nič v p r i č o
o b r a z B u r n o p o z d r a v i v š i s v o j o mirsko « v i l o » m o g o č n o s t i , s k a t e r o tu g o v o r i in diha n a je krenil vsakikrat v drugo smer. tako da sta r a v a ? «
«Jaz vidim v tem v prvi vrsti le energijo,
spoznala kmalu vse poti in ceste, v s e r a z gledne točke, tako r e k o č vsak kot v tem delu veliko in neizrabljeno m o č . L e p a pa ta p o P o h o r j a . C e ie širina ubranega pota le k o l i č - krajina ni, za to ji manjka solnca. toplote.
kaj dopuščala, sta r o k o v roki o o t o v a l a pod P r e v e č hladno je tu. P r e d v s e m bi moral biti
• streho košatih smrek in ielk. poslušala ž v r g o - odstranjen ta košati, temni g o z d in v e s o l j n o
lenie ptic in šumenje drevesnih v r h o v , p o s e - m o r j e solnčnih ž a r k o v bi m o r a l o zatopiti ta
dala p o m e h k e m mahu. o b č u d o v a l a gibčne kotiček, p o t e m še le bi s polno dušo priznal,
v e v e r i c e in zasledovala polet kraeuFev. O b da ie leo.»
prsih te od solnca in krepkega zraka p r e p o Rezika mu ni o d g o v o r i l a takoj. Zamišljeno
jene p o h o r s k e narave sta se v e d n o boli našli ie zrla na ta ples pritajenih solnčnih ž a r k o v z
ter spajali njuni srci. Lica so jim gorela ter bistrimi ulomki in .utrinki p o t o č k a , na te
rdela v b o h o t n e m zdravju.
o p o l z k e , z m a h o m prerašČene o e č i n e , na k o N e k o č sta na takem izletu p o obronkih šate v r h o v e smrek, ielk in b u k e v . S p o m i n ji
Klopnega vrha dospela tudi do Stare S t e - ie pri tem pričaral pred oči še druge slike z
klarne V s a vzhičena nad divio romantič- izletov p o bližnji in daljni okolici Št. L o v r e n c a
nostjo kraia sta o b č u d o v a l a Dotok L o b n i c o in bolj s a m o sebi kakor DO spremljevalcu je
k a k o ie p e n e č se od ' e z e skaka 1 č r e z oečine DO dališem molku o d v r n i l a :
in skaline ter z eromkim t r n j e m drvel *irot<
« T a k o od v s e e a srca vriskati se č l o v e k u
dolini Ve«eln o ^ a n i a i o č a se od t r m a do na Pohoriu res ne d a ! P o h o r s k e pesmi so
g r m a . od skale d o skale, sta se spuščala o o razglabljajoče, lahkoživih je p r a v m a l o v m e s .

Križi in težave
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« S a m B o g v a s ie o r i v e d e l v ,ta k o t . P r i -
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italijanskih lir za 297 do 299 Din;
nemško marko za 1 3 5 7 do 13'60 Din;
avstrijski šiling za 7 98 do 8 0 1 Din;
češkoslovaških kron za 168 23 do 169 03 Din.

DOMAČE NOVOSTI
* Prestolonaslednik Peterček poslal vstopnico
z a tržiško prireditev Pomladka Rdečega križa.

Pomladek Rdečega križa osnovnih šol tržiških
je v nedeljo priredil Ribičičevo igro «V kraljestvu
palčkov«. Otroci so rešili svoje naloge v veliko
zadovoljnost številnega občinstva, ki je posetilo
predstavo. Posebno sta ugajala mali norček in
kralj palčkov. Pred predstavo je posetil šolskega
upravitelja gosp. Paternosta odposlanec našega
dvora z Bleda, ki mu je v imenu dvornega maršalata izročil znaten znesek 3000 Din kot vstopnino prestolonaslednika Peterčka, ki je pokrovitelj Pomladka, v zahvalo za povabilo in za človekoljuben namen prireditve, katere čisti dohodek je namenjen za počitniško kolonijo tržiške
dece na morju.

dolžimo vsem onim, bi so s svojim delom pri- I
* Priznanje cDomovino. Prijatelj našega lista
pomogli, da je ta lepa dolina naša in osvobojena, nam piše: Zaradi splošno zanimive vsebine in
zlasti pa, da se vsaj nekoliko oddolžimo onim posebej še zaradi najlepših povesti v <Domovini>
borcem, ki so za osvoboditev naše Dravske do- zaslužite vseobče priznanje in zahvalo. Glede
line žrtvovali svoje najdražje — svoje življenje. povesti «Domovine» si drznem pripomniti, da so
to prave narodne povesti, katerih nima noben
— Pripravljalni odbor.
* Letošnji Vidov dan. Prosvetni minister je poslal drugi tednik v Jugoslaviji. Vefna škoda bi bila,
vsem šolskim oblastem okrožnico, v kateri jim naroča, če bi se te prekrasne narodne povesti poraznaj proslave letos Vidov dan kot praznik ljudske pro- gubile, saj nam takih še vedno zelo primanjkuje.
svete. Na Vidov dan se bodo zbirali tudi prostovoljni Zato Vas prosim, zberite vse te lepe povesti iz
prispevki za fond ljudske prosvete, ki je bil osnovan vseh letnikov «Domovine> v posebno knjigo, kapri prosvetnem ministrstvu. Polovico nabranega de- tero lahko izdate v samozaložbi ali pa tudi kot
narja morajo šolski upravitelji poslati preko šolskih knjigo Vodnikove družbe.

nadzornikov prosvetnemu ministrstvu za ta fond,
* Most v Soteski zopet dovoljen za promet.
drugo polovico pa obdrže za ljudsko prosveto v do- Most čez Savo v Soteski na oblastni cesti Bled—
tičnem kraju.
Bohinj je po izvršeni popravi zopet izročen prometu.
* Novi rektor ljubljanske univerze. Univer* Elektrifikacija trga Konjic. P i š e j o n a m : S k o r o
zitetni svet ljublajnske univerze je na seji te dni
izvolil za rektorja za šolsko leto 1929.—30. pro- čudno se čuje, da v Konjicah doslej še ni bilo električne razsvetljave, čeprav jo imajo že vse o k o fesorja juridične fakultete dr. Metoda Dolenca.
* Zagrebški nadškof dr. Baner je v ponedeljek liške vasi. Z elektrarno Falo so se vodila več let
posetil Kamnik. Obiskal je mekinjski samostan. V tore pogajanja glede postavitve transformatorjev.
posetil Kamnik. Obiskal je mekinjski samostan. V torek Končno je tudi to vprašanje ugodno rešeno in je
se je visoki gost, ki redno vsako leto enkrat obišče bila pogodba z omenjeno družbo sklenjena. Danes
že stojijo drogovi za elektrovod. po glavnem trgu
* K deseti obletnici osvobojenja Prekmurja. Kamnik, odpeljal z avtom na Visoko, kjer preživlja
pa bo položen kabel. Upamo, da nam b o koncem
Letošnjo leto je deseto, ki ga živijo Prekmurci v svoj dopust.
tega meseca že zasvetila prvič električna luč.
* Novice iz Amerike. V Zedinjenih državah so v
skupni narodni državi. Naglo se bliža dan, ko so
* Stoletnica ceste iz Šaleške v Mislinjsko dopred 10. leti jugošlovenske čete, pomnožene s sto- zadnjem času umrli naslednji rojaki: v Clevelandu
lino. Na poti iz Velenja v Slovenjgradec se nahaja
tinami prekmurskih fantov in mož-dobrovoljcev, Lovro Vidmar, star 67 let, zapušča hčer in petero sio b znameniti Hudi luknji na nekem spomeniku
prekoračile tisočletno mejo Muro. Prekmurje se nov. Istotam je preminul v starosti 58 let Ivan Perko,
napis, ki ti pove, da je bila leta 1829., torej pred
pripravlja, da dostojno proslavi ta najvažnejši rodom iz Zagradca. V Ameriki je bival nad 40 let. V
100 leti, dograjena lepa cesta, po kateri hodiš.
zgodovinski dogodek. V zvezi s proslavo se je Clevelandu je umrl nadalje Franc Pintar, star 60 let,
* 25letnica Sokolskega društva v Brežicah.
vršilo romanje na Brezje, Bled in v Ljubljano, znan med tamkajšnjimi Slovenci kot «stric». Rodom je
Predzadnjo
nedeljo je slavilo Sokolsko društvo v
kamor je poletelo nad tisoč prekmurskih mož in bil iz Rakeka. Za opeklinami je v Clevelandu umrla
žena. Da b o proslava čim veličastnejša, je od- Josipina Mikuševa v starosti 43 let. Umrli so še: v Brežicah 251etnico svojega delovanja. Prirediločno želeti, da se ob takem svečanem dogodku Salt Lake Frančiška Blatnikova, mati devetih otrok, !tev se je vršila na mestnem javnem trgu, ki je
rodom iz Zdenske vasi na Dolenjskem; v Clevelandu bil lepo okrašen. Ker je bil s proslavo 25Iefnice
popolnoma pozabi na staro strankarstvo.
Jakob Pečan, star 43 let, iz Polhovega Gradca, ki je združen tudi okrožni zlet posavskega Sokolstva,
* Proslava desetletnice osvoboditve Dravske
bival v Ameriki 23 let; v Jolietu po dolgotrajni bolezni je bil obisk prireditve zelo povoljen, zlasti ker so
doline. Iz Marenberga nam pišejo: V nedeljo
Anton Dovjak iz Mokronoga na Dolenjskem; v Chi- jo posetili tudi številni bratje in sestre iz Z a 14. julija t. 1. se bo proslavila desetletnica osvogreba. P o telovadbi je bila prav prijetna prosta
cagu Alojzij Retel iz Leskovca pri Krškem.
boditve Dravske doline v Marenbergu. Opozarzabava.
jamo na to vsa društva v Dravski dolini s proš* Smrt rojaka v Holandiji. Jugoslovanska pod* Smrt najstarejšega Staroločana. D n e 12.
njo, da se ozirajo na to slavje in ne prirede tega porna jednota v Heerlencheide (Holandska) nam junija je umrl najstarejši Staroločan, po domače
dne nikakšnih drugih prireditev. Obenem se piše, da je po štirimesečni težki bolezni preminul Alovčev Peter, v starosti 92 let Bodi mu ohraprosijo vsa društva in vsi drugi činitelji, da po v Heerlencheide naš rojak g. Anton Hudovernik, njen blag spomin!
svojih močeh sodelujejo in pripomorejo, da se doma iz Šoštanja. Pokojnik zapušča žalujočo ženo.
* Ponesrečil se je med delom. T e dni s o r a z bo ta proslava izvršila čim častneje, da se od- 1 Lahka mu bodi tuja zemlja!
streljevali delavci, ki so zaposleni pri regulaciji
ž e m l j o jama, ki je s v o j č a s služila kot z a v e tišče roparjem. Spominjam se še. k a k o s o
mi dedek pravili, da je v otroških letih njih o v e g a o č e t a prebivala tu roparska tolpa, ki
je vznemirjala prebivalstvo d a l e č na o k r o g .
N i č ni bilo v a r n o pred njo. Vendar pa s o ti
roparji v prvi vrsti kradli s a m o bogatejšim
ljudem. P o s e b n o falska graščina je neprestan o hudo trpela p o d krutostjo njihove zadnje
p o g l a v a r i c e , neke ženske p o imenu Fela.»
«Interesantno,» vzklikne F e r d o , t o se je
Fela tepla s Falo. B r ž k o n e je iz Fale hotela
napraviti F e l o ali pa narobe.»

t e d n o v , da se iz s v o j e g a b r l o g a p o d temi
p e č m i niso ganili nikamor. T o k r a t se je tule
pod zemljo pirovalo, da s v e t še ni videl kaj
takega. Pili in peli ter rjoveli s o . da s o se
tresle skale. N e r e d k o k d a j s o se m e d s e b o j
tudi sprli ter klali z noži, da je L o b n i c a še pri
Rušah kazala k r v a v o lice.

«Hej. s o k o l i č i ! » je vpila ž e o d daleč, in
razpuščeni lasje s o ji vihrali p o vetru. « P o koncu, lenobe, zgrabite za n o ž e ! Dosti ste se
naspali, smrduhi!»
T o l o v a j i so spoznali, da je spletla načrt
za n o v k r v a v ples v soseščini. Z a č e l o s e
j e - hlastno v p r a š e v a n j e . P o s e b n o
glasen
je bil čokat, črnobradat m o ž srednjih l e t . ' k i
so mu pravili Štef Dihur. Široka b r a z d a šele
n e d a v n o zaceljene rane se mu je vlekla č e z
č e l o kot trajen spomin na neki roparski p o h o d
v Št. L o v r e n c . P o s t a v a , zakrivljeni nos in ž i vahne oči s o kazali na to, da je v tolpi m e d
najpogumnejšimi.

Fela ni p r e p r e č e v a l a takih p r e p i r o v in
d v o b o j e v , d o b r o v e d o č a , da bi o b d o l g e m l e narjenju splahnila v njeni roparski četi sicer
vsa možata podjetnost. G o r j e onemu, ki bi se
pri takem m e d s e b o j n e ^ p o r a v n a v a n j u č a s t nih z a d e v izkazal za m e v ž o ! Č e ga niso o b e sili ali ustrelili kakor psa. so mu pa na gladko
ostrigli ali c e l o z n o ž e m do g o l e g a obrili lase,
Š i r o k o se je razkoračil pred Felo, io v l o v i l
b r a d o in brke, kar se je v tistih časih s m a - za r o k e in d e j a l : «Vidim ti na obrazu, da b o
tralo za n a j v e č j o sramoto.
nekaj p r a v p o s e b n e g a . G o v o r i ! Ali nas p o v e Fela je v tej družbi nepremagljivo o b v a r o - d e š nad limbuški g r a d ? Ali nad S e v n i c o ? Ali
vala s v o j e žensko dostojanstvo. Nihče m e d nad S v . Štefan v P u š č a v i ? T o r e j k a m ? »

» P r a v i j o , da jo je zapeljal takratni g o s p o d a r na gradu, neki grof ali baron, ali kaj je ž e
bil. In k o mu je rodila otroka, lepega sinčka,
j o je napodil, otroka pa. sam b r e z d e c e , o b držal. Fela se je v svoji brezmejni nesreči pridružila roparjem, ki so se skrivali v teh p e Fela je pri v s e h naštetih krajih odkimala
č e h , se preoblekla v m o š k e g a in se u d e l e ž e - hajduki se ni, m o g e l pohvaliti, da bi mu bila
nudila
kakršnokoli
prednost
pred
drugim.
in
le
ponavljala: « P o z n e j e , pozneje. T o že v s e
v a l a vseh roparskih p o h o d o v te tolovajske
izveste.«
družbe. N o b e n e nevarnosti se ni ustrašila,
Ni jim bilo znano, o d k o d je, k a k o r se tudi
Dihur pa se tokrat ni dal kar t a k o b r e z
pa naj je bila še tako velika. S r d d o v s e g a , sicer niso B o g v e k a k o zanimali za življenje; kar je le količkaj dišalo p o b o g a s t v u , j o je n a - pis tega ali o n e g a iz s v o j e vrste. T o d a slutili v s e g a odpraviti. P o m a g a l i s o mu še drugi t o v d a j a l z brezprimernim p o g u m o m . «
so vendar, da leži nekaj t e ž k e g a na njeni variši in silili vanjo. Nazadnje ie menil Š t e f :
p
P r i nekem obisku v Rušah, ki so ga na- duši. V e č k r a t se je p o cele ure in d n e v e z a - «Mi s m o pripravljeni dati s v o j o kri, s v o j e ž i v • pravili pri tamošnjem najimovitejšem v a š č a - prla v svoji posebni p o d z e m s k i celici. In ta- ljenje za tebe, ti pa se k a ž e š v e d n o le kot'
| nu, se je odlikovala v taki meri, da s o jo i z - krat se je zgodilo, da je bilo slišati, k a k o k r č e - m r k o g l e d a p o g l a v a r i c a . N o č e š tudi ti postati
' volili za s v o j o p o g l a v a r i c o . Karkoli je z a s n o - vito j o č e in plače. O b takih prilikah se je p r e - nam p r a v a prijateljica in t o v a r i š i c a ? Kam te
vala, v s e se ji je posrečilo. Z a l o g e živil, d r a g o - oblekla za c i g a n k o ali b e r a č i c o ter odšla. je vodila pot v s e te neštete dni. k o te ni bilo
cenosti in d r u g e g a blaga so vidno rasle ter Nihče ni vedel, kam, pa je tudi nihče ni izpra- m e d n a m i ? »
« V F a l o » , je prišlo zamolklo iz Felinih ust.
postajale s č a s o m a tako velike, da že niso v e č ševal. V e d n o pa je pri svoji vrnitvi bila videti
•«In k a m n o c o j ? «
! vedeli, k a m z njimi, kljub temu, da s o v e č k r a t še bolj potrta, dokler ni n e k e g a poletnega
r„
z d a j temu zdai onemu r e v e ž u temeljito segli dne proti v e č e r u pritekla v b r l o g v s a r a z b u r - I _ :«V Falo. Nad F a l s k e g a ! »
p o d pazduho. T a k o je včasih minilo p o v e č jena.

GOSPODARSTVO
Kmetijski pouk
ŽITNI

PRIDELEK K O T M E R I L O
SKEGA NAPREDKA.

KMETIJ-

nas imamo tudi strniščno setev in skušamo z njo] zbrane podatke društvenemu vodstvu v Ljubljano.
če le mogoče po dva pridelka na leto doseči. S Z a posredovanje sadne kupčije je potrebno, da
tem sc pa zemlja bolj izmolzuje, tako da nam tudi ima društveno vodstvo točne podatke o položaju
zaradi tega ne more tako bogato roditi, zlasti če sadnega pridelka v posameznih krajih.
pomislimo, da ostaja pri tako številnih sadežih
Drugi del organizacije je pa potreben v tem,
premalo časa za bolj temeljito obdelovanje. Pri da prodajajo sadjarji svoje sadje skupno in z a
presojevanju naše kmetijske naprednosti je tudi ceno, ki odgovarja tržnemu položaju in kakovosti
to v poštev jemati.
sadja. Ravno tako je pa tudi potrebno, da se
Naši kmetijski pridelki se dajo še povsod dvig- sadjarji pri prodaji namiznega sadja, ki prihaja
niti. O tem ne more biti nobenega dvoma. Ali najbolj v poštev, ravnajo po zahtevah današnje
krivično bi bilo, če bi slepo primerjali naše manj trgovine, da sadje sortirajo in ga prodajajo ločeno
ugodne pridelke z onimi drugih dežel, in sklepali po sortah in da ga prebirajo tudi po debelosti in
iz tega na našo zaostalost. Za uspehe na kmetiji vrednosti. Le na ta način se da največ doseči. Da
so krajevne in podnebne razmere zelo merodajne mora biti namizno sadje skrbno obrano in o prain zato jih je pri takih vprašanjih vse bolj v po- vem času in dobro spravljeno, se razume samo
štev jemati, da bo sodba pravična.
ob sebi. Tega pouka še zmeraj manjka, dasiravno

Višina žitnega pridelka na ploskovni enoti, recimo na hektaru ali oralu oziroma na merniku
posetve, se rado jemlje za merilo kmetijskega
napredka v eni in drugi deželi. T o je upravičeno,
toda le v toliko, ker je pridelovanje žita povsod
razširjeno in ker se po planjavosti žita lahko
sklepa ne le na prirodno rodovitost zemlje ampak
tudi na njeno kulturno stanje in na jakost (intense je o tem že mnogo pisalo, učilo in kazalo.
ziteto) njenega obdelovanja. Uspehi kažejo namS A D N A L E T I N A IN S A D N A KUPČIJA.
Lansko leto so nekateri kraji veliko prejeli za
reč, da se v najbolj naprednih deželah pridela
Letos se obeta po raznih krajih dobra sadna svoje sadje, lahko bi bili pa še več ob zadostni
primeroma v e č žita kakor pa po drugih krajih.
V toliko je tako primerjanje točno in zanesljivo. letina za jabolka, hruške in češplje. Tudi s češnja- organizaciji in pošteni postrežbi. Skušajmo z
mi se marsikje pohvalijo. V takih letih je važno, združenimi močmi dvigniti sadno trgovino in z
Povsem zanesljivo pa ni. Pri presojanju kulda gre sadje dobro v denar. T o skrb moramo njo vred naše dohodke!
turnega stanja ni merodajna samo višina pridelka
imeti od vsega početka, ne pa še-le takrat, ko
ampak tudi drugi pogoji, kakor naravna rodovipridejo kupci.
tost zemlje in ugodnost podnebja, ki vplivajo na
Tedenski tržni pregled
Tudi pri sadni kupčiji je glavna stvar dobra
pridelke žita. Saj vendar ne bomo hoteli primerorganizacija na strani sadjarjev. Sadjarji morajo
ŽITO. Zanimanje za nakupovanje zelo majhno
jati pridelke kraškega sveta z žitnimi pridelki
skupno nastopati, da bo v e č uspeha. Na noben zaradi dobro se obetajoče letine. Na ljubljanski
severonemških nižav in drugih žitorodnih krajev,
način pa ne smemo oddajati sadja vsak po svoji
blagovni borzi so ponujali (za 100 kg, postavljeno
kjer se ponašajo danes s tako lepimi pridelki.
volji, tako kakor smo bili doslej vajeni, kajti to
na slovensko postajo): p š e n i c o , baško, po
S o pa še drugi činitelji in pogoji, ki vplivajo je prineslo razne slabe posledice za prizadete
merodajno na količino pridelka, in bi vsekakor sadjarje. Izgledov in izkušenj imamo zadosti, tako 25550 do 257 50 Din; t u r š č i c o , baško, po
272 50 do 275 Din; m o k o «0» po 370 do 375 Din;
krivično presojali v e s poljedelski napredek, če bi da se lahko po njih ravnamo.
o v e s , baški, po 275 do 27750 Din.
jih kratkomalo prezrli, kakor delajo to nevešči
Sadjarsko in vrtnarsko društvo obrača ves
ŽIVINA. Neznatno valovanje cen goveji živini.
ocenjevalci.
interes na to, da se kupčija pravilno započne in
Pri nas v Sloveniji smo napram Nemcem glede razvija. P o deželi deluje danes 130 sadjarskih po- Svinje so se trgovale v Mariboru: za kilogram
žitnih rastlin v toliko na slabšem položaju, ker je družnic, katerim je na tem, da se vsa kupčija v žive teže po 10 do 1250 Din, za kilogram mrtve
teže pa po 16 do 17 Din.
pri nas vsa doba žitne rasti bolj skrajšana. Pri njih okolišu pospešuje in prav vrši.
nas začne žito hitreje zoreti in nam v krajšem
HMELJ. Letina kaže dobro, zato pa so cene
Zelo važno je, da je društveno vodstvo točno
času dozori. Ta skrajšana rast pa vpliva na vi- obveščeno, kako kaže sadna letina v posameznih lanskemu hmelju dalje zelo slabe.
šino pridelka in ga krči. Zgodnji sadeži dajejo krajih. V ta namen zbira podatke potom svojih
zaradi tega zmeraj nižje pridelke. T o vidimo tudi podružnic, obvešča o tem vnanje interesente in
pri zgodnjem krompirju, pri zgodnji koruzi, pri sadne trgovce in pripravlja na ta način pota za
Cene tujemu denarju
zgodnjem zelju itd. P o žitnem cvetju nastopa pri trgovske stike. Podružnice so dolžne, da odgovarNa zagrebški borzi se je dobilo te dni
nas vročina, ki nujno sili k zoritvi in ki prikrajša jajo na tozadevna vprašanja. Slednjič morajo poves nadaljnji razvoj. P o severnih krajih Nemčije družnice zbrati potrebne podatke o tem, koliko v v a l u t a h :
tega ni in se vsa žitna rast vsled tega podaljša. sadja in kake vrste sadja se nahaja v enem in
1 dolar za 5625 do 5645 Din;
Drug razlog za manjše žitne pridelke tiči pri drugem kraju pripravljenega za kupčijo. Naši dne 18. t. m. v d e v i z a h :
1 dolar za 5677 do 5697 Din;
nas pa v tem, da našo zemljo močneje izkorišča- sadjarji morajo svojo letino pravočasno oceniti
mo, pri tem pa manj gnojimo, kakor v Nemčiji. Pri I in jo sporočiti svoji podružnici, ki b o poslala tako 100 francoskih frankov za 22185 do 22385 Din;

«Spor?« Nehote je žarek zadovoljstva
blisnil v Tonetove oči, ko je s slokim pogledom ošinil svojega tekmeca. «Ne razumem,
kako se kdo more z vami prepirati. Pa da
čujem.«
Med tem je po vseh štirih tudi Ferdo že
prikobacal na vzhodno stran potoka. Rezika
ju je na hitro roko predstavila in nato pojasnjevala Tonetu predmet svojega prejšnjega
razgovora s Ferdom. «Zdaj pa razsodite,«
ga je pozvala, «na Čigavi strani je resnica in
pravica. Zelo sem radovedna, kaj porečete.«
«To ne bo tako težko«, se je nasmehnil
Tone. «Kdor govori iz srca, ima vedno prav.
Vi, gospodična Rezika, ljubite naše kraje, zato
so tudi vaše besede pesem na njihovo lepoto.
Ta gospod pa nam je ostal tudi po svojem
srcu tuj.«
«Sicer pa sem res radoveden, kaj smatrate vi za lepo.«
«Dobro». odvrne Tone povsem mirno,
usmerjajoč korake proti skali, ki drži slap v
sponah na desnem bregu. «Tudi vaš solnčni
jug ob deževnem vremenu ni baš za razstavo.
Poznam jadransko obal. ker sem služil tam
vojake. Pa rečem vam. da se mi je neštetokrat stožilo po čistoti naših pohorskih naselbin in po pestri sliki, ki jo nudijo naši kraji.
Nisem enostranski in rad priznavam svojevrstno krasoto obmorskih pokrajin. Toda,
kakor se ptice selivke podajajo od nas v južne kraje šele, ko nastopa pri nas že mrzla
jesen, in se vračajo k nam takoj, čim zašije
tukaj količkaj toplejše pomladno solnce, tako

je gnalo tudi mene od morja nazaj v naše
kraje.«
«Vsaka ptica sili v svoje gnezdo«, je nemarno zamahnil Ferdo. «Tudi jaz bi ne vem
kaj dal za to, da namesto ob tej vodici stojim
sedaj tam nekje nad Trstom in gledam na
neskončno morsko ravan.«
Med tem so bili dospeli do omenjene skale.
Tone je vodil, za njim se je oprijemala in
plezala Rezika, vrsto pa je zaključil Ferdo.
Od slapove prhe premočeni mah j.e tvoril
kaj slabo opora in ttidi pičlemu robidovju ni
bilo zaupati. Tone je opozarjal Reziko na nevarnosti in ji prožal roko na opasnih mestih.
Ferdo pa je še dalje glasno pletel nit svojih
misli. Naenkrat pa mu je zaradi nepazljivosti
spodrsnilo in štrbunknil je v tolmun pod vodopadom. Hoteč se rešiti iz neprijetnega položaja, se je prijel za pečino in se skušal spraviti na noge. Toda po polzki gladini so mu
roke zdrknile, kar je imelo za posledico, da
je le še dalje in globlje zaplul v hladni objem
Lobnice.
Rezika je prestrašeno zavpila. Tone pa je
urno priskočil in izvlekel ponesrečenca na
suho. Od glave do oasu je kar curljalo od
njega.
Ves divji je lovil sapo in mlatil okrog
sebe. «Maledetto bagno«, je klel. Rekel sem,
da na Pohorju ni sreče. Vsaj zame je ni. O
mama mia.»
Rezika je vsa bleda otipavala svojega soizletnika, če se ni morda poškodoval. Ko se
je izkazalo, da ima še vse ude cele in da je
nezgoda končala prav za prav le z nedobro-

došlo kopeljo in neznatnimi brazgotinami na
rokah, se je potolažila.
Ferdo si je pri tem nekam v zadregi popravljal frizuro in se naenkrat spomnil: «Za
božjo voljo, kje pa je moj klobuk?«
Vsi so se ozrli proti tolmunu, toda tam ni
bilo sledu o kakem pokrivalu. Sledili so z
očmi razposajenim skokom potoka in tu so
precej daleč spodaj opazili, kako se je za
nekim kamnom vrtel klobuk okrog svoje osi.
Gibčno kakor srna je planila Rezika za beguncem in ga ob splošnem smehu vrnila zali valjujočemu se lastniku. «Zdaj pa bo potrebna še solnčna kopel za tebe in obleko«, je
pristavila.
«Nemogoče,» je pripomnil Ferdo, «moral
bi se sleči, in to vendar ne gre.«
Toda Tone je hitro našel odpomoč. Odrezal je tri močnejše jelše, postavil dve na
prisojnem kraju pokoncu. tretjo položil na
vrhu počez ter prepletel vse to z vejami. Za
tako ustvarjeno «špansko steno« se je Ferdo
prelevil v Adama, obesil svojo mokro obleko,
da se posuši, ter v isto svrho prepustil tudi
svoje telo solncu.
Tone in Rezika sta odprla zaklade nahrbtnika. prožila svojemu pregnanemu tovarišu skozi špansko steno željena okrepčila in
tudi sama sedla po kamenju k južini, kakor
je pripomnil Tone.
«Kaj pa je tu za nami?» se je oglasil izza
stene Ferdo., otepajoč kruh in klobaso. «Alf
je tudi Postojnska jama na Pohorju?*
«To so Ravbarske pečl». ie pojasnil Tone.
«Pod temi skalami gre precej globoko pod
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italijanskih lir za 297 do 299 Din;
nemško marko za 1 3 5 7 do 13'60 Din;
avstrijski šiling za 7 98 do 8 0 1 Din;
češkoslovaških kron za 168 23 do 169 03 Din.

DOMAČE NOVOSTI
* Prestolonaslednik Peterček poslal vstopnico
z a tržiško prireditev Pomladka Rdečega križa.

Pomladek Rdečega križa osnovnih šol tržiških
je v nedeljo priredil Ribičičevo igro «V kraljestvu
palčkov«. Otroci so rešili svoje naloge v veliko
zadovoljnost številnega občinstva, ki je posetilo
predstavo. Posebno sta ugajala mali norček in
kralj palčkov. Pred predstavo je posetil šolskega
upravitelja gosp. Paternosta odposlanec našega
dvora z Bleda, ki mu je v imenu dvornega maršalata izročil znaten znesek 3000 Din kot vstopnino prestolonaslednika Peterčka, ki je pokrovitelj Pomladka, v zahvalo za povabilo in za človekoljuben namen prireditve, katere čisti dohodek je namenjen za počitniško kolonijo tržiške
dece na morju.

dolžimo vsem onim, bi so s svojim delom pri- I
* Priznanje cDomovino. Prijatelj našega lista
pomogli, da je ta lepa dolina naša in osvobojena, nam piše: Zaradi splošno zanimive vsebine in
zlasti pa, da se vsaj nekoliko oddolžimo onim posebej še zaradi najlepših povesti v <Domovini>
borcem, ki so za osvoboditev naše Dravske do- zaslužite vseobče priznanje in zahvalo. Glede
line žrtvovali svoje najdražje — svoje življenje. povesti «Domovine» si drznem pripomniti, da so
to prave narodne povesti, katerih nima noben
— Pripravljalni odbor.
* Letošnji Vidov dan. Prosvetni minister je poslal drugi tednik v Jugoslaviji. Vefna škoda bi bila,
vsem šolskim oblastem okrožnico, v kateri jim naroča, če bi se te prekrasne narodne povesti poraznaj proslave letos Vidov dan kot praznik ljudske pro- gubile, saj nam takih še vedno zelo primanjkuje.
svete. Na Vidov dan se bodo zbirali tudi prostovoljni Zato Vas prosim, zberite vse te lepe povesti iz
prispevki za fond ljudske prosvete, ki je bil osnovan vseh letnikov «Domovine> v posebno knjigo, kapri prosvetnem ministrstvu. Polovico nabranega de- tero lahko izdate v samozaložbi ali pa tudi kot
narja morajo šolski upravitelji poslati preko šolskih knjigo Vodnikove družbe.

nadzornikov prosvetnemu ministrstvu za ta fond,
* Most v Soteski zopet dovoljen za promet.
drugo polovico pa obdrže za ljudsko prosveto v do- Most čez Savo v Soteski na oblastni cesti Bled—
tičnem kraju.
Bohinj je po izvršeni popravi zopet izročen prometu.
* Novi rektor ljubljanske univerze. Univer* Elektrifikacija trga Konjic. P i š e j o n a m : S k o r o
zitetni svet ljublajnske univerze je na seji te dni
izvolil za rektorja za šolsko leto 1929.—30. pro- čudno se čuje, da v Konjicah doslej še ni bilo električne razsvetljave, čeprav jo imajo že vse o k o fesorja juridične fakultete dr. Metoda Dolenca.
* Zagrebški nadškof dr. Baner je v ponedeljek liške vasi. Z elektrarno Falo so se vodila več let
posetil Kamnik. Obiskal je mekinjski samostan. V tore pogajanja glede postavitve transformatorjev.
posetil Kamnik. Obiskal je mekinjski samostan. V torek Končno je tudi to vprašanje ugodno rešeno in je
se je visoki gost, ki redno vsako leto enkrat obišče bila pogodba z omenjeno družbo sklenjena. Danes
že stojijo drogovi za elektrovod. po glavnem trgu
* K deseti obletnici osvobojenja Prekmurja. Kamnik, odpeljal z avtom na Visoko, kjer preživlja
pa bo položen kabel. Upamo, da nam b o koncem
Letošnjo leto je deseto, ki ga živijo Prekmurci v svoj dopust.
tega meseca že zasvetila prvič električna luč.
* Novice iz Amerike. V Zedinjenih državah so v
skupni narodni državi. Naglo se bliža dan, ko so
* Stoletnica ceste iz Šaleške v Mislinjsko dopred 10. leti jugošlovenske čete, pomnožene s sto- zadnjem času umrli naslednji rojaki: v Clevelandu
lino. Na poti iz Velenja v Slovenjgradec se nahaja
tinami prekmurskih fantov in mož-dobrovoljcev, Lovro Vidmar, star 67 let, zapušča hčer in petero sio b znameniti Hudi luknji na nekem spomeniku
prekoračile tisočletno mejo Muro. Prekmurje se nov. Istotam je preminul v starosti 58 let Ivan Perko,
napis, ki ti pove, da je bila leta 1829., torej pred
pripravlja, da dostojno proslavi ta najvažnejši rodom iz Zagradca. V Ameriki je bival nad 40 let. V
100 leti, dograjena lepa cesta, po kateri hodiš.
zgodovinski dogodek. V zvezi s proslavo se je Clevelandu je umrl nadalje Franc Pintar, star 60 let,
* 25letnica Sokolskega društva v Brežicah.
vršilo romanje na Brezje, Bled in v Ljubljano, znan med tamkajšnjimi Slovenci kot «stric». Rodom je
Predzadnjo
nedeljo je slavilo Sokolsko društvo v
kamor je poletelo nad tisoč prekmurskih mož in bil iz Rakeka. Za opeklinami je v Clevelandu umrla
žena. Da b o proslava čim veličastnejša, je od- Josipina Mikuševa v starosti 43 let. Umrli so še: v Brežicah 251etnico svojega delovanja. Prirediločno želeti, da se ob takem svečanem dogodku Salt Lake Frančiška Blatnikova, mati devetih otrok, !tev se je vršila na mestnem javnem trgu, ki je
rodom iz Zdenske vasi na Dolenjskem; v Clevelandu bil lepo okrašen. Ker je bil s proslavo 25Iefnice
popolnoma pozabi na staro strankarstvo.
Jakob Pečan, star 43 let, iz Polhovega Gradca, ki je združen tudi okrožni zlet posavskega Sokolstva,
* Proslava desetletnice osvoboditve Dravske
bival v Ameriki 23 let; v Jolietu po dolgotrajni bolezni je bil obisk prireditve zelo povoljen, zlasti ker so
doline. Iz Marenberga nam pišejo: V nedeljo
Anton Dovjak iz Mokronoga na Dolenjskem; v Chi- jo posetili tudi številni bratje in sestre iz Z a 14. julija t. 1. se bo proslavila desetletnica osvogreba. P o telovadbi je bila prav prijetna prosta
cagu Alojzij Retel iz Leskovca pri Krškem.
boditve Dravske doline v Marenbergu. Opozarzabava.
jamo na to vsa društva v Dravski dolini s proš* Smrt rojaka v Holandiji. Jugoslovanska pod* Smrt najstarejšega Staroločana. D n e 12.
njo, da se ozirajo na to slavje in ne prirede tega porna jednota v Heerlencheide (Holandska) nam junija je umrl najstarejši Staroločan, po domače
dne nikakšnih drugih prireditev. Obenem se piše, da je po štirimesečni težki bolezni preminul Alovčev Peter, v starosti 92 let Bodi mu ohraprosijo vsa društva in vsi drugi činitelji, da po v Heerlencheide naš rojak g. Anton Hudovernik, njen blag spomin!
svojih močeh sodelujejo in pripomorejo, da se doma iz Šoštanja. Pokojnik zapušča žalujočo ženo.
* Ponesrečil se je med delom. T e dni s o r a z bo ta proslava izvršila čim častneje, da se od- 1 Lahka mu bodi tuja zemlja!
streljevali delavci, ki so zaposleni pri regulaciji
ž e m l j o jama, ki je s v o j č a s služila kot z a v e tišče roparjem. Spominjam se še. k a k o s o
mi dedek pravili, da je v otroških letih njih o v e g a o č e t a prebivala tu roparska tolpa, ki
je vznemirjala prebivalstvo d a l e č na o k r o g .
N i č ni bilo v a r n o pred njo. Vendar pa s o ti
roparji v prvi vrsti kradli s a m o bogatejšim
ljudem. P o s e b n o falska graščina je neprestan o hudo trpela p o d krutostjo njihove zadnje
p o g l a v a r i c e , neke ženske p o imenu Fela.»
«Interesantno,» vzklikne F e r d o , t o se je
Fela tepla s Falo. B r ž k o n e je iz Fale hotela
napraviti F e l o ali pa narobe.»

t e d n o v , da se iz s v o j e g a b r l o g a p o d temi
p e č m i niso ganili nikamor. T o k r a t se je tule
pod zemljo pirovalo, da s v e t še ni videl kaj
takega. Pili in peli ter rjoveli s o . da s o se
tresle skale. N e r e d k o k d a j s o se m e d s e b o j
tudi sprli ter klali z noži, da je L o b n i c a še pri
Rušah kazala k r v a v o lice.

«Hej. s o k o l i č i ! » je vpila ž e o d daleč, in
razpuščeni lasje s o ji vihrali p o vetru. « P o koncu, lenobe, zgrabite za n o ž e ! Dosti ste se
naspali, smrduhi!»
T o l o v a j i so spoznali, da je spletla načrt
za n o v k r v a v ples v soseščini. Z a č e l o s e
j e - hlastno v p r a š e v a n j e . P o s e b n o
glasen
je bil čokat, črnobradat m o ž srednjih l e t . ' k i
so mu pravili Štef Dihur. Široka b r a z d a šele
n e d a v n o zaceljene rane se mu je vlekla č e z
č e l o kot trajen spomin na neki roparski p o h o d
v Št. L o v r e n c . P o s t a v a , zakrivljeni nos in ž i vahne oči s o kazali na to, da je v tolpi m e d
najpogumnejšimi.

Fela ni p r e p r e č e v a l a takih p r e p i r o v in
d v o b o j e v , d o b r o v e d o č a , da bi o b d o l g e m l e narjenju splahnila v njeni roparski četi sicer
vsa možata podjetnost. G o r j e onemu, ki bi se
pri takem m e d s e b o j n e ^ p o r a v n a v a n j u č a s t nih z a d e v izkazal za m e v ž o ! Č e ga niso o b e sili ali ustrelili kakor psa. so mu pa na gladko
ostrigli ali c e l o z n o ž e m do g o l e g a obrili lase,
Š i r o k o se je razkoračil pred Felo, io v l o v i l
b r a d o in brke, kar se je v tistih časih s m a - za r o k e in d e j a l : «Vidim ti na obrazu, da b o
tralo za n a j v e č j o sramoto.
nekaj p r a v p o s e b n e g a . G o v o r i ! Ali nas p o v e Fela je v tej družbi nepremagljivo o b v a r o - d e š nad limbuški g r a d ? Ali nad S e v n i c o ? Ali
vala s v o j e žensko dostojanstvo. Nihče m e d nad S v . Štefan v P u š č a v i ? T o r e j k a m ? »

» P r a v i j o , da jo je zapeljal takratni g o s p o d a r na gradu, neki grof ali baron, ali kaj je ž e
bil. In k o mu je rodila otroka, lepega sinčka,
j o je napodil, otroka pa. sam b r e z d e c e , o b držal. Fela se je v svoji brezmejni nesreči pridružila roparjem, ki so se skrivali v teh p e Fela je pri v s e h naštetih krajih odkimala
č e h , se preoblekla v m o š k e g a in se u d e l e ž e - hajduki se ni, m o g e l pohvaliti, da bi mu bila
nudila
kakršnokoli
prednost
pred
drugim.
in
le
ponavljala: « P o z n e j e , pozneje. T o že v s e
v a l a vseh roparskih p o h o d o v te tolovajske
izveste.«
družbe. N o b e n e nevarnosti se ni ustrašila,
Ni jim bilo znano, o d k o d je, k a k o r se tudi
Dihur pa se tokrat ni dal kar t a k o b r e z
pa naj je bila še tako velika. S r d d o v s e g a , sicer niso B o g v e k a k o zanimali za življenje; kar je le količkaj dišalo p o b o g a s t v u , j o je n a - pis tega ali o n e g a iz s v o j e vrste. T o d a slutili v s e g a odpraviti. P o m a g a l i s o mu še drugi t o v d a j a l z brezprimernim p o g u m o m . «
so vendar, da leži nekaj t e ž k e g a na njeni variši in silili vanjo. Nazadnje ie menil Š t e f :
p
P r i nekem obisku v Rušah, ki so ga na- duši. V e č k r a t se je p o cele ure in d n e v e z a - «Mi s m o pripravljeni dati s v o j o kri, s v o j e ž i v • pravili pri tamošnjem najimovitejšem v a š č a - prla v svoji posebni p o d z e m s k i celici. In ta- ljenje za tebe, ti pa se k a ž e š v e d n o le kot'
| nu, se je odlikovala v taki meri, da s o jo i z - krat se je zgodilo, da je bilo slišati, k a k o k r č e - m r k o g l e d a p o g l a v a r i c a . N o č e š tudi ti postati
' volili za s v o j o p o g l a v a r i c o . Karkoli je z a s n o - vito j o č e in plače. O b takih prilikah se je p r e - nam p r a v a prijateljica in t o v a r i š i c a ? Kam te
vala, v s e se ji je posrečilo. Z a l o g e živil, d r a g o - oblekla za c i g a n k o ali b e r a č i c o ter odšla. je vodila pot v s e te neštete dni. k o te ni bilo
cenosti in d r u g e g a blaga so vidno rasle ter Nihče ni vedel, kam, pa je tudi nihče ni izpra- m e d n a m i ? »
« V F a l o » , je prišlo zamolklo iz Felinih ust.
postajale s č a s o m a tako velike, da že niso v e č ševal. V e d n o pa je pri svoji vrnitvi bila videti
•«In k a m n o c o j ? «
! vedeli, k a m z njimi, kljub temu, da s o v e č k r a t še bolj potrta, dokler ni n e k e g a poletnega
r„
z d a j temu zdai onemu r e v e ž u temeljito segli dne proti v e č e r u pritekla v b r l o g v s a r a z b u r - I _ :«V Falo. Nad F a l s k e g a ! »
p o d pazduho. T a k o je včasih minilo p o v e č jena.

Poincarejem o izvršitvi sklepov reparacijske
konference v Parizu. Nadalje so se bavili pri teh
razgovorih tudi z vprašanjem odpoklica zavezniških čet iz Porenja, kjer se te čete nahajajo zaradi tega, da imajo zavezniki v rokah orožje proti
Nemcem, če bi se uprli nadaljnjemu plačevanju
škode, ki so jo napravili med vojno. T e čete
mislijo sedaj zavezniki odpoklicati, ker so dali
Nemci s podpisom pariške reparacijske pogodbe
dovolj jamstev za plačevanje svojih obveznosti.
Ob tej priliki je bilo tudi sklenjeno med francoskimi politiki in Stresemannom, da se bodb sestali
sredi julija vodilni zunanji politiki v vojni prizadetih držav, da končno odstranijo zadnje posledice svetovne vojne v odnošajih med posameznimi državami.
V Angliji pa dela s polno paro ministrski predsednik delavske vlade Macdonald, ki se je dvignil od povsem preprostega človeka na mesto
enega najvplivnejših mož na svetu,
da bi kar najbolj oslgural trajni mir.

V ta namen je imel važne razgovore tudi z Američani in se pričel z njimi dogovarjati, da bi skupaj omejili gradbo novih vojnih ladij, ki stane obe
državi gromne vsote denarja in ustvarja poleg
tega še bojno razpoloženje. Američani so se izjavili pripravljeni za razgovor o tem vprašanju
in so povabili Macdonalda, naj pride v Amerika,
kjer bi se vršili ti razgovori.
Dočim se trudijo trije veliki politiki M a c donald, Stresemann in Briand za kar'največje
pomirjenje sveta in odstranitev poslednjih ostankov vsetovne vojne, pa
s e oglaša na M a d ž a r s k e m š e vedno predsednik vlade Bethlen in nadaljuje s svojim
izzivalnim govorjenjem

in grožnjam, ki resno ogrožajo mir. Pri tem
rožljanju z zarjavelo sabljo, pa pošilja sočasno v
svet izjave, po katerih bi sodil nepoučen človek,
da so Madžari najmiroljubnejši narod na svetu.
Vendar pa svet na madžarsko govorjenje nič ne
da in zaupa v miroljubnost Male antante, ki še ni
dOslej skrivila po nedolžnem niti enemu Madžaru
lasu na glavi. Zato tudi molče prehaja preko njihovega večnega jadiikovanja glede na stare meje

RAČNA. V nedeljo 16. t. m. je bila v Račni
krone sv. Štefana, ki bi jih radi Madžari zopet
gasilska
veselica. Na sporedu je bilo več lepih točk.
vzpostavili, o čemer pa ni treba izgubljati besed,
ker drugih narodov Madžari ne bodo v e č pod- Nenapovedana točka, žal, pa je bila nazadnje. Ko
je bila proti koncu veselice na vrsti licitacija torte,
jarmljali.
so se začeli velikoradenski fantje prepirati z maloradenskimi, kdo je več dal. V prepiru je sunil z
nožem fant iz Velike Račne Gerše Alojz Martina
Moharja mlajšega iz Male Račne tako, da je dobil
ta na hrbtu nad 5 cm dolgo rano. Izgubil je mnogo
VIČ. Že poznana letna veselica Narodno-stro- krvi. Dolga časa ne bo za nobeno delo. — V petek
kovne zveze Vič se bo vršila letos pod imenom 22. t. m. so bile v tukajšnji okolici velike nevihte.
«Podrožniški sejem« 7. julija, v primeru slabega V nekaterih krajih, tako v Vodicah, Ponovi vasi,
vremena pa 14. julija na strelišču Pod Rožnikom. pri Št. Juriju in na Grosupljem je padala toča, doVsak obiskovalec sejma bo prišel na svoj račun, čim je v Račnl ni bilo, čeprav ni daleč od teh
kajti spored bo zelo pester. Sodelovali bosta dve krajev.
godbi, to je godba na pihala in lastni tamburaški
HOTEDRŠICA. V nedeljo je vladalo okrog tomzbor. Izredno bogat srečolov. Plesalci bodo prišli bolskega odra živahno vrvenje. Nabralo se je topredvsem na svoje, kajti plesišče bo zelo veliko in liko občinstva, da je požrtvovalna tovarišiea Loprostorno. Strelci se bodo borili za prvenstvo da- garjeva komaj obvladala postrežbo. Hvaležno beleril, ljubitelji kranjskih klobas bodo te z užitkom žimo izredno veliko število Logatčanov. Pohvalno
lovili itd. Pripravljena bodo izvrstna pristna vina moramo omeniti še marljive razpečevalee srečk, ki
in topla ter mrzla jedila. Ljubljančanom in drugim so mnogo pripomogli, da je Čitalnica dosegla lep
smo ustregli s tem, da bo vsake pol ure od 15. dalje gmoten uspeh. Po tomboli se je mladina podala k
izpred «Zvezde» vozil na prireditev avtobus Ivana raznim kresovom, od katerih se je razlegalo ubraČarmana. —Dopoldne bo imela organizacija svoj no petje v lepo kresno noč. Tako je prireditev konletni občni zbor.
čala brez običajnega krokanja. kar tudi pomeni naŠT. VID NAD LJUBLJANO. Vpisovanje v I. predek. — Sedaj se pripravljajo naši gasilci na
in II. razred meščanske šole v Št. Vidu nad Ljub- svojo vsakoletno veselico, ki se bo vršila 29. t. m.
ljano se bo vršilo v soboto in nedeljo 29. in 30. t. Pričakujemo, da tudi tokrat ne bo manjkalo gostov
od 8. do 12. ure. V I. razred se bodo sprejemali od blizu in daleč. Postrežba bo točna in zabave
učenci in učenke, ki so dovršili uspešno 4. raz- dovolj. Oni, ki niso imeli sTeče pri Čitalniški tomred, odnosno oddelek osnovne šole. Prinesti je zad- boli, jo lahko najdejo pri gasilskem srečolovn.
nje šolsko izpričevalo in krstni list. Pri vpisu je
TRŽIČ. Na deški in dekliški meščanski šoli
treba plačati 20 Din v fond za zdravstveno zaščito
učencev. Kdor se izkaže s potrdilom davčne uprave, v Tržiču bc vpisovanje za šolsko leto 1929./1930.
da njegovi starši ne plačajo 30 Din direktnih dav- za vse razrede v nedeljo 30. t. m. v ravnateljevi
pisarni od 8. ure zjutraj do 13. Nanovo vstopakov, je tega prispevka oproščen.
GORENJI LOGATEC. V nedeljo sta na cesti joči dijaki naj prineso s seboj zadnji šolski izkaz
Logatec-Hotedršiea trčila skupaj mali avto tvrdke o dokončanem četrtem razredu osnovne šole in
M. Antieevič in motorno kolo mesarja Andreja potrdilo o cepljenju koz. Pridejo naj v spremstvu
Tavčarja. Oboje vozil je bilo močno poškodovanih; staršev. Pri vpisu je treba plačati prispevek za
seveda sta tudi vozača odnesla precejšnje po- zdravstveni fond v znesku 20 dinarjev. Tega priškodbe. — Na Vidovdan zvečer priredi Sokol v spevka so oproščeni oni, ki prineso od svoje
svojem domu spominsko slavnost z izbranim spo- občine potrdilo, da ne plačajo predpisano višino
redom. — Podružnica Jugoslovenske Matice bo pri- davka. Za oddaljene učence ie v šoli šolarska
redila na praznik sv. Petra in Pavla cvetlični dan kuhinja, kjer dobe poceni dob™ prehrano. Potrebna stanovanja preskrbi ravnateljstvo, ki vodi
kot običajno.

DR. LEON BRUNČKO.

Križi in težave
(Dalje.)
Falski grad takrat ni stal na današnjem
mestu, t e m v e č nekoliko više na hribčku. P r o stor se še sedaj d o b r o pozna. Bil je d o b r o
utrjen še izza č a s o v , k o so Ogri. pa tudi V u zeniški in Limbuški hodili v te kraie ropat in
požigat. C e l o Turki s o v e č k r a t obiskali te
kraje in trkali na silna grajska vrata. V i s o k o
d e b e l o o b r a m b n o z i d o v j e je obdajalo g r a d od
vseh strani.
V s e to je bilo s e v e d a znano Felinim hajdukom.
« Z o b e si b o m o polomili«, s o ugovarjali.
• M e v ž e « , jih je o s o r n o zavrnil Štef.
« M i r ! » je zaklicala. «Imate p r a v ! Sami bi
si razbili g l a v e o b falskem zldovju. T o d a n i s m o sami. V času, k o ste vi uživali l e n o b o ,
s e m se plazila o k r o g falske graščine, o p r e z u j o č a , ali se je g o s p o d a r z r o d b i n o ž e povrnil
Iz tujine. P r e d v č e r a j š n j i m k o n č n o s e m videla,
k a k o se je falski z v s o rodbino v r a č a l v grad.
D o l g a zastava je plapolala z v i s o k e g a stolpa
in kanoni s o grmeli v p o z d r a v , sem o d b r o d a
Čez D r a v o p o poti na hrib pa se je vlekla
pestra vrsta g o s p o d a r j e v e telesne straže. V e čina na konjih. V m e s pa s o korakali strelci,
b a n d e r o n o s c i in suličarji. Sredi te p o v o r k e
m e d d v e m a konjenikoma se je gugala n o silnica, iz katere je zdaj zdaj pogledal bledi,
otožni o b r a z grajske g o s p e . K o s o izginili za
grajskimi zidovi, s o se zaprla velika vrata.
Streljanje ie ponehalo. Oglasil pa se je iz lin
grajske kapele z v o n ter oznanjal svetu, da
s e je z a nekaj m e s e c e v zatekel pod n j e g o v o

v a r s t v o spet m o g o č n i g o s p o d s Fale. Z a vihtela sem pesti, stisnila sem se za g r m in
se preoblekla v p o t u j o č e g a viteza. M e d P u š č a v o in Št. L o v r e n c e m se mi je p o s r e č i '
ugrabiti slmčajno že osedlanega konja in v
d i v j e m diru s e m jo mahnila č e z R i b n i c o v
V u z e n i c o na Muto.
T a m g o s p o d a r i silni O t o n P e r g a u e r kot
valpet celjskih g r o f o v . K o s e m se izdala za
n j i h o v e g a odposlanca, s o pustili most in par
trenutkov na to sem ž e stala p r e d m o ž e m ,
pred katerim se trese v s a D r a v s k a dolina.
Meril me ie o d n o g d o g l a v e . P r v i k r a t v ž i v ljenju se mi je zgodilo, da m e je m r z l o s p r e letelo p o v s e m telesu.
Č e sploh kdaj, sem bila v tem trenutku v e sela, da sem kdaj službovala v graščini. P o znala s e m d o d o b r a š e g e . T e k o m s v o j e g a
siužbovanja s e m ulovila tudi marsikatero
spletko, ki se je pletla o d gradu d o gradu,
p o s e b n o sem obdržala v spominu imena r a z nih p l e m i č e v , ki igrajo na celjskem gradu
v e č j o ali manjšo v l o g o . V e d e l a sem tudi za
razne razprtije in kupčije, ki jih je k o v a l H e r man grof Celjski ali pa drugi p o d n j e g o v i m
plaščem. V s e to mi je d o b r o hodilo v račun,
k o sem v č e r a j zrla v o b r a z desni roki C e l j a n o v . Otonu Pergauerju.

<Sto vragov,> je zaklel gospodar Mute, cto mi
očitajo ?>
«Da,> sem vztrajala smelo, cto in še več mi
je naročil. Pravil mi je. kako se črni kutarji iz
Št. Pavla na skrivaj vežejo s Folskimi ter spletkarijo zoper Celjane. Na ta način upajo, da nas
bodo vzdignili z Mute ter sploh iz Podravja.s
<Grom in strela!* je zavpil Pergauer, da so
se okna stresla. <Mene, pa z Mute! Naj le poskusijo! Pokazal jim bom, da bodo pozabili, kje
je Bog doma!»
Imela sem ga tam, kamor sem ga hotela spraviti. Zadela sem ga na najobčutljivejši plati, pri
samoljubju. In tako sva se dogovorila in sklenila,
da udari on še danes popoldne skozi šentlovrenško dolino in da nocoj okrog polnoči skupno navalimo na gnezdo Falskih*.
Fela je končala svojo povest, med njenimi poslušalci je zavladalo nepopisno navdušenje.

<Naša viteška poglavarica nai živi!>
Med tem se je bilo že stemnilo. Na ploščnati
skali so zanetili ogenj in pekli nad njim na ražnju
prašiča za večerjo. Šumnik je vedno mogočneje
grmel svojo pesem o lepoti pohorskih brd in
zdaj pa zdaj oplazil s kako kapljico svoje prhe
zamišljeno Felo. Tik k njej je prisedel Štef, ki
ni delil splošnega veselja ter je ves čas le pota jno opazoval svojo poglavarico. Vse se mu je'
» K d o si in o d k o d ? « je zagrmel. «Kaj h o zdelo nekam čudno nocoj. «Zakaj je kar naenkrat
češ?«
umolknila ?> je ugibal sam pri sebi.
Strumno sem se zravnala.
Lahko se je dotaknil njenih ramen in ko se
•Prinašam p o z d r a v e o d g o s p o d a V i t o v c a « .
je zganila in ozrla vanj, ji je pogledal globoko v
s e m se odrezala. « P o j d i na Muto,« je rekel,
ožj: <Fela, kaj ti je storil Falski? Kaj imaš ž
«in s p o r o č i tam prijatelju Pergauerju. da c e l j njim?>
ski grof ni p r a v nič z a d o v o l j e n . P r e v e č spi.
Mahoma se m u j e umaknila, ga srepo ošvrk«
ta korenina,* je rekel, « o k r o g njega pa se š o
nila in odkimala z glavo
pirijo naši potuhnjeni s o v r a ž n i k u

seznam dobrih dijaških stanovanj. Za revne di- mojster v Sevnici; Matija Kozinc, ključavničarski
jake ima šcia na razpolago veliko število ubož- mojster v Sevnici; Ivan Rožman, posestnik v Logu;
Marko Lipovšek v Krakovem; Franc Cimperšek,
nih knjig.
VIŠNJA GORA. Dne 29. t. m., na praznik posestnik v Sevnici; J. Črpinšek, železniški čuvaj v
sv. Petra in Pavla, bo odkritje spomenika padlim Sevnici. Imena navedenih dobrotnikov pričajo, da
vojakom iz svetovne vojne. Ob pol 10. sprevod z gradimo Sokolski dom s pomočjo vseh slojev,
držeči se gesla »Iz naroda za narod*. Vsem najgodbo iz mesta k spomeniku.
prisrčnejša zahvala!
SEVNICA. Grailba Sokolskega doma v Sevnici
TRNOVLJE PRI CELJU. Prosvetno društvo
lepo napreduje. S požrtvovalnostjo članov in s poTrnovlje-Ljubečna
bo priredilo na Petrovo 29. t. m.
močjo raznih dobrotnikov smo dvignili stavbo že
precej izven temeljev ter jo bomo še letošnje po- eno naših najlepših narodnih iger »Prisega ob polletje dovršili, ako nam bodo naši dosedanji dobrot- noči*. Za prireditev je dal na razpolago lepe proniki ostali zvesti in če se bo njihovo število tako store v novi sušilnici g. Franc Sodin, za kar mu
lepo množilo kakor do sedaj. Razen že prijavljenih vsa hvala, kakor tudi vsem, ki so darovali les za
prispevkov so nadalje darovali v denarju: br. J. Do- društveni oder. Ljubečani in Trnovci, tako veliki
bovšek iz Boštauja 100; Kumelj Alojz 10; Jos. dve vasi, pa brez potrebnega doma! Zganite se!
Boecio, trgovec v Brežicah, 50; dr. Roš, odvetnik v
Laškem, 25; mr. Anton Abramovič, lekarnar v Sevnici, 50; Ciril Majcen, restavrater v Zidanem mostu,
100; Jožef Lipovšek, posestnik v Peklu pri Sevnici,
20:dr. Hudelist, zdravnik v Brežicah, 10; neimenovani v Sevnici 100; Norbert VVinkle v Sevnici (ob
priliki rojstnega dne) 100; Franjo Kugar, žand. narednik v pokoju v Tržiču 50; J. Mikolič, ravnatelj v
Brežicah, nabral 158; J. Remec v Bučki 10; Alojzij
Krajnčič, posestnik in pek v Sevnici, 50; preferanea: notar Ušlakar, dr. Dobovišek in dr. Peršin
50; dr. Dobovišek, odvetnik v Krškem, še posebe
80; «Marjanca», pu?ice gostilničarja br. Maksa Kovača, 500; gostilničar br, Rudolf Cimperšek 500
Din. Razen z denarnimi prispevki nam pomagajo
graditi naš dom, ki bo ponos vsem in kulturno središče vsega okoliša Sevnice, naši zavedni tržani in
okoličani, ki so nam do sedaj z brezplačnimi vožnjami, z materijalom, lesr:m in raznim delom priskočili na pomoč, da .izvršimo započeto delo. Pohvalno in v spodbudo drugim naj bodo omenjeni
zlasti: Štefan Lamper, župan v Sevnici; Franc Lamper, mesar v Sevnici; Anton Kragl, mesar v Sevnici; Anton Strnad, veleposestnik v Sevnici; Anton
Brinovec, posestnik v Radni (ponovno); Franc Valand, gostilničar v Sevnici; Rudolf Cimperšek, gostilničar v Sevnici (ponovno); Franc Kragl, gostilničar v Oranju pri Sevnici; Alojz Erjavc, posestnik
v Radni; dr. Ervin Mejak v Celju; Josipina Kladnik, posestnica v Sevnici; Alfred Barovič, kovaški
<Nič!» je prišlo kratko, pa vendar nič prav
odločno iz njenih ust.
«Glej, Fela, meni se zaman izmikašj, je žalostno prevzel čez nekaj časa Štef. «Moje oči gledajo globlje kakor misliš ter vidijo več nego
drugi. Nikar si ne ustvarjaj, da tolovaj kakor jaz
nima srca. Ze dalje časa te opazujem, danes pa
mislim, da sem prišel na pravo sled. Ugibal pa
sem takole: «Ženska v tvojih letih ni tako gluha
in slepa za vse. Prej ali slej si le izbere tega ali
onega. Le, ako je njeno srce že govorilo, ji od
ostalih moških nastavljene pasti ne morejo do
živega. Kolikor nas je tu, vsi stegujemo roke po
tebi, ti pa se za nas ne zmeniš. Ti si že ljubila,
oziroma ti še ljubiš-*
Feli so grudi burno zaplale pri teh besedah.
Globoko je sklonila glavo. Štef pa je nadaljeval:
«Ti ljubiš gospoda s Fale.»
«Nikdar!> je siknila Fela, se sunkoma zravnala in strastno dostavila: «Mrzim ga nad vse na
svetu. Ukaži tem-le da povečerjajo in se potem
takoj preoblečejo v vojščake ter primerno oborožijo. V pol ure mora biti vse pripravljeno na
odhod.*
Kakor da jo je pičil strupen gad, je vstala ter
naglih korakov izginila v špilji. Tam v svoji celici
se je vrgla na ležišče in krčevito zaplakala. Dolgo,
dolgo je trajalo, preden se je pomirila. V duhu
so ji vstajale podobe iz preteklosti in Fela se jim
ji vdajala rade volje, kakor bi se s tem hotela
utrditi v notranjem naklepu.
4.
Re?ika in Ferdo sta pridno nadaljevala z izleti. Včasih sta vzela s seboj kakega tovariša ali
tovarišico. Tudi Tone ju je tu pa tam spremljal.
Najraje pa sta bila v naravi sama. Rezika je pri
tem le še bolj vzljubila ta na naravnih mikavo-

ŠOŠTANJ. Velika gasilska slovesnost se bo
vršila na praznik, 29. t. m. v Šoštanju ob priliki
501etnice mestnega gasilskega društva. Za vse
vlake (izvzemši SOE) je dovoljena polovična vožnja od 26. do 30. t m. Spored te slavnosti, ki
bo ena največjih letošnjih manifestacij gasilstva,
bo prav pester, ki jamči za najlepši uspeh prireditve. Zate 29. t. m. vsa šaleška, Mislinjska in
Savinjska dolina v Šoštanj!
MUTA. Podružnica Družbe sv. Cirila in Metoda
bo priredila v nedeljo 7. julija ob 15. (3.) uri veliko
vrtno veselico na vrtu trgovca g. Pajka na Muti.
Na veselici se vam bodo nudile raznovrstne zabave.
Šotori bodo dobro preskrbljeni z jedili in pijačami.
Ves čisti dobiček je namenjen revni deci, ki nas
prosi pomoči Ne odtegnimo ji rešilne roke in ne
želimo ji hudega! Zato na svidenje na vrtni veselici, ki bo ob vsakem vremenu.
SV. JURIJ OB ŠČAVNICI. Z naše prižnice so
bila že v dveh pridigah napadena naša napredna
društva, zlasti Sokol in sploh vsa sokolska organizacija. Velika večina naše fare je mnenja, da bi
bilo bolj umestno, da se v hiši Gospodovi osnanjuje
božja beseda, ne pa, da se govori o nasprotnikih,
kjer jih ni. Zakon o zaščiti države prepoveduje vse
verska in politična hujskanja. Izjavljamo, da bomo
na vse hujskanje in besedičenje odgovorili z resnim
sokolskim delom, člani naše slavne vladarske hiše
gotovo ne bi bili člani sokolske organizacije in
njeni pokrovitelji, ako bi bilo Sokolstvo protistih tako obdarjeni kotiček slovenske zemlje.
Niti Ferdo se ni več tako ozkosrčen zapiral njegovemu mogočnemu vplivu, četudi ga je redno
in pri vsaki priliki skušal manjšati.
Pripovedoval ji je o njih tako živahno in navdušeno, da ga je Rezika poslušala kakor pravljice v deveti deželi.
Včasih se je pri tem zagledala v sinjo daljavo,
vsa sanjava in zamišljena. Ali pa je zaprla oči,
da bi si lažje vstavila vsaj približno sliko o Ferdovi domovini. Posebno večer na morju, ko zabrlijo lučice na samotnih ribiških barkah, ko se
neskončna vodna gladina lahko ziblje in šušlja,
ko vstaja luna in razliva svoje srebrne žarke
okrog in okrog, ko zašije tam od daleč z brega
nebroj razsvetljenih hišic vasic, trgov in mest,
tak večer ji je predočaval Ferdo tako oduševljeno in s takim zanosom, da jo je nehote stresla
sladka groza. Navadno ji je zapel pri tem še
kako prikladno pesem. Nekako podzavestno se
ji je vrivala pri tem misel, da je tam, vsaj napol, tudi že ona doma.
Čim pa je zapasla svoje oči spet po zelenih
pohorskih gajih, se ji je zdelo, da vidi tudi tukaj
naravno in resnično morje, ki se ziblje in valovi, če potegne veter. Tako sta se začela boriti
v njeni duši dva svetova za nadvlado: oni nikdar
videni, le sluteni, bajni Jadran na eni ter to-le
ljubo, znano Pohorje na drugi strani. Prvega bi
prav rada videla in se ga navžila, toda drugega
pri vsem tem le ne bi rada zapustila.
V taki razdvojenosti je ob večerih doma v njeni
tihi sobici čestokrat vstala pred njo Tonetova
podoba. Ni je sicer klicala, toda prišla je vendarle. Prikazala se je, kakor se od časa do časa
pojavi mili gost.
Rezika je v takib urah notranjega boja nehote segla v tajni predalček svoje mize ter iz-

krščansko. Jugoslovenski sokolski savez je podal
na skupščini v Osijeku l. 1921. izjavo, ki se glasi:
»Jugoslovensko Sokolstvo spoštuje vsako versko
prepričanje, zato more biti pripadnik katerekoli 3re
član sokolskega društva*. Starši! Z mirno vestjo
nam lahko zaupate svojo mladino in uverili se
boste, da je naša vzgoja prava. Ni se traba bati,
da bi se kdaj zgodilo kaj takega kakor pri tukajšnjem Orlu, da je bila šolska deca pri vajah pozno
ponoči. To je naša prva in zadnja beseda ra vsa
klevete in tudi na ono brozgo, ki jo še mislite zliti
na nas. Sicer nam pa s takimi nastopi le še pomagate delati propagando. Naš odgovor bo složno delo
za splošni napredek in povzdigo našega kraja.
SV. JURIJ OB ŠČAVNICI. Sokolsko društvo
pripravlja skupno z Društvom kmetskih fantov in
deklet veliko akademijo, ki bo 21. julija v prostorih Posojilnice ob 3. uri popoldne. Na sporedu bodo
petje, telovadba in igra »Rodoljub iz Amerike*. Po
akademiji bo prosta zabava. Napredna društva
simo, da na ta dan ne pripravljajo prireditev. Vse
z nami misleče vabimo, da nas posetijo ob naši
prvi javni prireditvi. Sokoli, pridite od blizu in od
daleč!

GOSPODARSTVO
Kmetijski pouk
P R I D E L O V A N J E IN P R O D A J A

MLEKA.

Za živinorejske kraje, kakoršni so naši planinski in predplaninski kraji, je posebno važno,
da redimo molzno goved in pridelujemo mleka
in da ga prodajamo na debelo in drobno v mesta
in mlekarne. Mlekarne ga oddajajo v svežem stanju naprej ali ga pa porabijo za mlečne izdelke.
Na vsak način moramo iskati v mlekarstvu večje
dohodke in posnemati v tem pogledu kraje, ki
nam prednačijo. Z ugodno oddajo mleka pridemo
do reje dobrih molznih krav in po teh do reje
dobrih plemenjakov, ki so podlaga nadaljnemu
napredku naše živinoreje.
Živinoreja je pri nas še v mnogih ozirih zaostala, v glavnem zaradi tega, ker polagajo naši
vlekla iz njega lectovo srce in molitvenik, Tonetova odpustka. Ginjeno je gladila te dokaze
njegove naklonjenosti. O, kolikokrat ji je tudi
sicer posvedočil svojo ljubezen, kakor je pač
vedel in znal. Ne morda v strastnih, lovečih se
besedah, temveč s pogledi, s skrajno uslužnostjo.
Prišlo ji je tudi na uho, kako jo je ognjevito
branil in zagovarjal v družbi fantov, ko so porogljivo namigavali na njeno občevanje s Ferdinandom.
Očividno jim ni bilo po volji, da se je tako
pogosto shajala s tem «polentarjem», kakor so
ga nazivali, že zato ne, ker ni bil fant iz domače
fare. To je bilo brez dvoma tudi vzrok, zakaj so
podoknice prenehale, kakor da bi jih odrezal,
čim je postalo očitno, da Ferdo hodi za njo in
da mu ona nagnjenje očividno vrača. Ker tudi
na Tonetovo pobudo ni bilo več petja, je Rezika
iz tega sklepala, da je popolnoma obupal nad
uspešnostjo svoje ljubezni do nje.
Milo se ji je storilo pri tej misli. Obžalovala
je mladega moža, toda kolikor je tudi poslušala
na utrip svojega srca, vedno se ji je zdelo, da
mu ljubezni ne more vračati. Kakor da sta samo
ostanek davne preteklosti, sta jo otožna gledala
njegova darova.
Ker je Ferdo izza onega izleta k Šumiku neprestano moledoval, naj vendar že enkrat <obiščeta povodnega moža v šentlovrenškib jezerih*, sta se nekega lepega dne že zgodaj zjutraj
podala na pot.
Po levem pobočju šumeče Radohne nad šentlovrenškim Irgom med zelenimi travniki, bogato
obloženimi s sadonasniki in pisanimi njivami,
sta stopala vedno višje. Krasni temni gozdovi,
kjer sta kraljevali vitka jelka in nebotična smreka, so se vrstili s tihimi livadami, vmes pa so

živinorejci spričo slabega vnovčenja mleka in
mlečnih izdelkov premalo važnosti na boljšo rejo
in boljše krmljenje. Posledica tega pa je, da je
užitek od živinoreje nezadosten in da ni nobene
posebne vneme za zboljšanje reje. Stvar gre po
starem tiru naprej, kar se razodeva na tem, da
krave po mnogih krajih slabo redimo in da polagamo na vse, kar je s kravjo rejo v zvezi (reja
plemenjakov itd.) premalo pomena. Posledica tega
so slabi uspehi in premalo volje za napredek.
V tem nam more pomagati le primerna organizacija vnovčevanja. Organizacija je potrebna za
prodajo živalskih pridelkov, zlasti mleka, potrebna pa tudi za postopno zboljšanje naše živine.
Posebno važna je za nas organizacija za oddajo in porabo mleka. P o drugih deželah delajo
danes veliko propagando za uživanje svežega
mleka.Po planinskih deželah sosednjih držav prodajajo mleko kot najbolj zdravo in najbolj tečno
pijačo in sicer po mlekarnah in posebnih stojnicah. na kolodvorih. Ni treba bolj hladilne in
krepilne pijače v poletnem času, kakor je mleko.
Točijo ga v prav okusnih mlečnobelih kozarcih,
ki drže po četrt litra. Ta način uporabe svežega
mleka ma velik pomen tudi za naše kraje, kjer se
goji čimdalje turistika in šport. Od zunaj prihajajoči gostje so vajeni na uživanje mlečne pijače.
Če postrežejo po drugih državah potujočim tujcem z mlekom, zakaj bi se tega tudi pri nas ne
lotili? Če gresta vino in pivo v denar, zakaj bi
se ne lotili oddaje mlečne pijače. Potrebni smo
tega tudi pri nas? Treba je le primerne organizacije od strani naših mlekarn in dobrih delavcev,
ki bi vzeli v s o stvar v svoje roke. To delo ni lahko, toda potrebno je in hvaležno!
POLETNO ZALIVANJE VRTNIH RASTLIN.

spešuje rast in popolnejši razvoj. Zato si pa tudi riki so cene porasle zaradi poročil o slabem stanju
vrta brez vode in zalivalne kanglje misliti ne ameriških žitnih polj. V Evropi so se cene le za
malenkost okrepile, ker pri nas kaže nova letina
moremo.
Zalivanje vrta je v poletnem času skoraj vsakdanje opravilo. Pri tem delu se pa dogajajo tudi
napake, izmed katerih mi je danes opozoriti na
sledeči dve.
Napačno je, če zalivamo premalo, namreč le
toliko, da poškropimo rastlino samo po vnanji
strani, in drugič, če zalivamo z mrzlo v o d o rastline. ki so se čez dan na solncu grele.
Naše načelo mora biti, da je boljše zalivati v
presledkih in takrat izdatno, kakor pa nasprotno,
vsak dan po dvakrat in takrat površno. T o je
tudi lahko razumeti, kajti površno poškropljena
voda hitro izgine. Uspeh takega škropljenja je
mimogredoč, izda le toliko, da se izhlapevanje
vode čez noč ustavi in ovelo listje zopet napne. Do
korenin pa voda pri takem škropljenju ne seže.
T o je pa najbolj važno, če hočemo rastlino pred
neugodnim vplivom suhega vremena varovati.
Zalivati moramo zaradi tega tako, da se zemlja
površno premoči to je, da zleze voda v zemljo
saj do prvih korenin. Boljše je zaradi tega, da
zalivamo vsak dan po enkrat ali vsak drugi dan,
kakor pa vsak dan po dvakrat, zjutraj in zvečer,
pa takrat nezadostno.
Drugič moramo gledati na to, da ni med toplino vode jn zemlje oziroma rastline prevelika
razlika. Rastline v solnčni vročini ali v segreti
zemlji zalivati s premrzlo vodo, je zmeraj napačno. Čista studenčnina ali voda vzeta neposredno iz vodovoda ni dobra za škropljenje.
Skrbni vrnarji spravljajo tako v o d o najprej v
kadi ali v sode, da voda postoji in se nekoliko
ogreje. Šele potem z njo zalivajo. Tudi moramo
vrtne prostore zalivati načeloma proti večeru,
ko solnce odneha in se začne zemlja ohlajati. Tako
večerno zalivanje največ zaleže. Kar ne moremo
zvečer dobro zaliti, je zaliti drago jutro. Pri zalivanju se ne sme zemlja zapreti, zato je kangljo
nizko držati, da nimajo vodni curki preveč moči.

dobro. Na ljubljanski blagovni borzi so 25. t. m.
ponujali (za 100 kg, postavljeno na slovensko postajo): p š e n i c o , baško, po 257-50 do 2G0 Din;
t u r š č i c o, baško, po 272-50 do 275 Din; o v e « ,
baški, po 275 do 277-50 Din; m o k o «0» po 370
do 375 Din.

ŽIVINA. Na zadnji ljubljanski živinski sejem je
bil dogon goveje živine malenkosten, ker so aedaj
v največjem razmahu poljska dela. Živahna je bila
konjska kupčija. Mnogo se je prodalo tudi prašičkov
za rejo. Cene so bile za kilogram žive teže naslednje: voli I. 11-25 Din. II. 10 Din, III. 9 Din; krave,
debele, 5-50 do 5-70 Din, krave, klobasarice, 4 do
5 Din; teleta 13 do 14 Din; prašički za rejo po
starosti od 200 do 300 Din komad.
HMELJ. Letina bo dobra, vendar pridelek ne
bo tako obilen, kakor bi radi to razkričali kupci.
Cene staremu blagu so skrajno slabe. V Vojvodini
se trguje celo prvovrstno blago le po 6 Din, slabše
pa po 2 do 4 Din kilogram. Pač pa baje v predprodaji ponujajo za novi hmelj 20 Din za kilogram.
VINO. Poročila o stanju vinogradov v naši državi se glase splošno ugodno, čeprav zaradi pozeba
ni pričakovati polne letine. Vinogradi se dobro razvijajo, kjer ni toča uničila nasadov. Vinska trgovina se ne razvija posebno živahno, ker je še precej starih zalog v Banatu in v Dalmaciji. Cene notirajo: za hrvatska vina iz okolice Sv. Ivana Zeline
(8 do 12 %) 5 do 8 Din, sremski rizling (12-5 %) 700
do 800 Din, bela vina iz Vršca (11 %) 450 do 550
Din, dalmatinska bela vina (11 do 12 %) 340 do
380 Din, dalmatinska rdeča vina (11 do 13 %) 330
do 370 Din.

Lepe uspehe, ki jih imamo s pridelki vrtne
Cene tujemu denarju
zelenjave, moramo pripisati v glavnem pridnemu
Na zagrebški borzi se je dobilo te dni v v a *
zalivanju. Brez zadostnega zalivanja bi jih ne dolutah:
segli. Vrtna zelenjad potrebuje namreč dosti vode,
ki je v poletnem času dvakrat bolj potrebna. Z
1 d o l a r za 56.25 d o 56.45 D i n ;
zalivanjem ne nadomeščamo samo tiste vode, ki
v d e v i z a h 25. t. m . :
Tedenski tržni pregled
izhlapeva skozi listje, ampak z njo skrbimo tudi
1 dolar za 56.72 d o 56.92 D i n ;
za hitrejši in popolnejši raztop potrebne hrane in
ŽITO. Po precejšnjem padcu cen se je položaj
100 francoskih frankov za 221.74 d o 223.74 D i n ;
za prevajanje soka po rastlini sami, kar vse po- na svetovnem žitnem trgu zopet okrepil. V Ame100 italijanskih lir za 296.81 d o 298.81 D i n ;
ju pozdravljale lepe, bele, večinoma zidane
Končno, po štiriurni hoji, sta dospela na cilj.
kmečke hiše. Okna so se bleščala v solnčnem Kakor v zapadni smeri, tako tudi še precej daleč
žaru, ljubeznivo so se na njih priklanjale razno- proti vzhodu se je razprostirala pred njima vavrstne cvetlice in rožice.
lovita planjava, večinoma gola, le mestoma poOd vseh senožeti se je razlegalo klepanje kos. raščena z nizkim grmovjem in pritlikavim borovTu pa tam je kak kosec stal, zavriskal, namočd jem. Tla so bila mahovita in vedno bolj se jima
kamen v čepur in brusil rezilo. Zadaj za kosci je udiralo pod nogami. Slednjič zagledata pred
pa so se sukale brhke grabljice in čebljale. Če seboj večjo skupino borovja, kojega debla so se
se je le dalo, so tudi katero zapele ali pa si na- vlekla po tleh in le vrhovi so štrleli pokonci.
gajale z raznimi fantovskimi zgodbami. Posebno
<Evo!» vzklikne Rezika, ckdor išče, ta najde,
mnogo šušljanja je bilo, če je ta ali ona skupina in kdor trka, se mu odpre. Na mestu sva. To so
zagledala samcata izletnika, Ferda in Reziko. naša jezera!>
Takrat je, kakor na povelje, delo zastalo. DePoskočila je kakor lahka srna, če zagleda zakleta so se suvala s komolci in stikale glave, željeno pašo, tlesknila z rokami in že je bila na
Starejše ženice pa so brezobzirno razvozljale robu kotline, iz katere se svetlikala voda. Čim
svoje jezičke, dokler ni zadonel osorni opomin pa je hotela planiti skozi venec pritlikavih bogospodarja, opozarjajoč delavke, da so najete za rovcev, so jo ti prijeli kakor s kleščami, ji zakošnjo, ne pa za obiranje.
motali noge in krilo, tako da ni mogla ne naprej
Naprej sta stopala Ferdo in Rezika. Gozdovi in ne nazaj. Ko je krepkeje zastavila nogo, je
60 prihajali vedno redkejši, goličave čim dalje zažmukalo pod njo ter brizgnilo.
Rezika je zvonko zavpila, nato pa se razposavečje. Nazadnje se je samo še pritlikavo borovje
jeno zasmejala. cLjudje! Na pomoč!» se je šalila.
pletlo po tleh.
<Povodni mož me že grabi. Vsa sem že mokra
Globoko v dolini so se svetile v daljo vrsto razin kar noče me izpustiti.*
tegnjene hiše šentlovrenškega trga, od nasprotne
cTakoj mu bom pregnal skomine>, zakliče
strani, od severa, pa sta pozdravljali cerkvici
Ferdo in pristopi, da bi rešil svojo tovarišico.
Sv. Ignacija in Sv. Janeza. Kmalu se je prikazal
Toda tudi on se je, stopajoč po borovih deblih,
tudi Sv. Anton, nato njegova soseda na obzorju,
opotekel ter lovil z rokami po zraku ravnotežje.
Velika Kapa in Sv. Urša. Nad vsem tem razkošjem
Če pa mu je spodrsnilo, je voda visoko švrknila
narave pa je veličastno veslalo solnce ter sipalo
po njegovih gorskih čevljih in nogavicah. <Pa
6voje žgoče žarke.
res nagaja, zelenobradeo, je napol jezno, napol
Bil je zares vroč dan. Nižje spodaj so vsaj v šali pripomnil Ferdo. <Nič za to, bom pa še
še košata drevesa skrbela za hlad in oddih, tu jaz njemu eno zarobil!>
zgoraj blizu vrha pa je samo še kak osameli
In še preden je Rezika mogla to zabraniti,
bor ali mecesen vabil v svojo skromno senco. je segel v žep ter kamen za kamnom metal v
Seveda sta jo Ferdo in Rezika s hlastnim vese- vodo. Prej tako mirna, gladka, ko noč temna
ljem poiskala ter se v nji okrepčala za nadaljnjo gladina se je razzibala in visoko je pljusknilo
pot
drobno valovje.

«Tako!» je dejal Ferdo. <Mojega dekleta mi
ne bo žalil nihče, pa naj se stokrat piše za Jezernika in tisočkrat vrši službo povodnega moža.
Ze z doma sem prinesel s seboj kamenje.*
«S tem si izzval samo njegovo maščevalnost*,
odvrne Rezika in nehote ji je strah stresel glas.
<Ti bi menda raje videla, da sem te pustil v
njegovem objemu? Ampak jaz te hočem imeti
za sebe, vso!* Oprostivši Reziko zadnjih krempljev povodnega moža, kakor se je izrazil, jo je
burno objel in poljubil.
Rezika se mu je, rdeča kot cvetoči mak, veselo hihitaje izvila in hitela dalje proti drugemu
jezercu, «Kaj pa, če nama zdajle pošlje nevihto
na vrat?* je gostolela. <Saj se vendar še spominjaš, kaj je pravil Tone pri Šumiku? Zelo si
nepreviden.*
<Mogoče pa ga danes sploh ni doma, zelenca,
ali pa ima z žabami koncertne vaje. Sicer pa
mislim, da tu ni bil njegov glavni hram. Kakor
kaže, ima več palač kot Rotschild.*
In res sta sčasoma, hodeča od kotline do
kotline, naštela kakih deset jezer ali cokenc*,
kakor pravijo domačini tem večjim in manjšim
mlakam, ki nikdar ne usahnejo. Največje med
njimi so 60—80 m dolge ter polovico tega široke.
Globoke niso nad dva metra. Ker pa so na dnu
prepletene z mahovjem, je njihova gladina črna,
otožno temna, zaradi česar jim ljudstvo prisvaja
neizmerno globočino. Pripoveduje se celo, da sta
nekoč v Črnem jezeru utonila dva vprežna vola.
Jarem je čez dolgo časa prišel v Bučarjevem studencu ob gornji Dravinji spet na svetlo, o volovih
pa ni bilo več ne duha ne sluha.

Zadnja pot našega dr, Gregorja Žerjava

Veličasten sprevod žalnih gostov iz vse države, med njimi tudi zastopnika našega narodnega
vladarja
Mnogi tisoči, ki so v nedeljo dopoldne
prihiteli z dežele v Ljubljano, so bili priče in
udeleženci ene največjih žalnih svečanosti,
k a r ' jih je v zadnjih letih videla Ljubljana.
Spremili s m o k v e č n e m u počitku dr. G r e gorja Ž e r j a v a in vsa Slovenija je bila z a s t o p a n a pri n j e g o v e m p o g r e b u , v s a prostrana
d o m o v i n a mu je izkazala poslednjo čast.
Na žalostno vest o dr. Ž e r j a v o v i smrti
s o v znatnem številu že t e k o m s o b o t e prispeli v Ljubljano pokojnikovi zvesti prijatelji, bivši poslanci Hrvati in Srbi. Iz Z a g r e b a se je v s o b o t o popoldne pripeljal tudi
kraljev zastopnik armijski general Svetislav
Matic, iz predsedništva vlade pa je bilo nar o č e n o ljubljanskemu velikemu županu g o spodu dr. V o d o p i v c u , naj pri p o g r e b u zastopa
v s o v l a d o in njenega predsednika generala
Petra Živkoviča.
P r e v o z trupla iz P o l i č v Ljubljano.

T i s o č i g r e d o m i m o krste.
V balkonski kazinski dvorani, ki je bila
v s a zagrnjena s črnimi z a v e s a m i , je krsta
p o č i v a l a v m e d l e m sijaju v o š č e n k , sredi
c v e t j a in zelenja. K o m a j s o se v s o b o t o zjutraj odprla vrata, ž e so začele prihajati
trume, da g r e d o posledniič m i m o krste, jo
p o k r o p i j o in izmolijo kratko molitev. N e p r e stano s o tudi prihajali donašalci v e n c e v .
V e s dan je nato vladal pravi naval. Bil
je lep solnčen praznik in k d o r je le utegnil,
je iz o k o l i c e prihitel v Ljubljano. Prizori
pred krsto s o bili ganljivi. P r e m n o g i m je p o kojnik izvršil kakršnokoli d o b r o t o ali uslugo
in prišli s o se zahvalit s solznimi o č m i .
V stranski dvorani so bili razpoloženi
listi papirja, na katere so se lahko vpisovali
oni, ki s o hoteli tudi na ta način izkazati
svojp sožalje. Nabralo se je o k r o g 10.000
p o d p i s o v , a v s e k a k o r je bilo število onih, ki
s o šli m i m o krste, še enkrat toliko.

Š e tisti v e č e r , k o je dr. Ž e r j a v zatisnil
svoje blage oči v Poljčah, je bilo ukrenjeno
vse. da se truplo ponoči prepelje v Ljubljano.
Znani umetnik S e v e r je posnel m a s k o , na
kar je bilo truplo p o l o ž e n o v d v o j n o krsto,
ki so j o zapečatili. Proti četrti uri zjutraj je
veliki avtomobil ljubljanskega Mestnega p o g r e b n e g a z a v o d a pripeljal s v o j dragoceni
t o v o r v Ljubljano in ga odložil v pokojnik o v e m stanovanju na K o n g r e s n e m trgu. Na
željo otrok in s o r o d n i k o v , ki s o hoteli p o k o j nika imeti le še en d a n v svoji sredi, se je
krsta v petek nahajala tam in s o io šji kropit
le najožji prijateli in znanci družine.

S l o v o pred Kazino.

Z dopoldanskimi vlaki, avtobusi, v o z o v i
in p e š s o v nedeljo prispeli z dežele p r e mnogi pokojnikovi častilci in zastopniki n a rodno-naprednih organizacij, da se udeleže
p o g r e b a . Kdor je le še utegnil, se je p o v z p e l
p o kazinskih stopnicah d o krste.
T o č n o o b pol enajstih s o se vrata d v o rane žalosti zaprla. O b krsti s o se nahajali
otroci, sorodniki in najožji prijatelji. Prišel
je kraljev zastopnik ter je skupno z velikim
županom izrazil najgloblje sožalje.
T a k o j nato s o pokojnikovi prijatelji d v i g nili krsto z m r t v a š k e g a o d r a in jo ponesli v
M e d t e m je bil v Kazini prirejen velik pritličje, p o d veliki kazinski balkon, kjer s o
mrtvaški o d e r in tjakaj s o naslednjo n o č j o položili na č r n o pregrnjene p o d s t a v k e .
prenesli pokojnika, da se o d njega p o s l o v i j o Istočasno je prispel p r e d Kazino tudi v o z s
štirimi frančiškanskimi Patri in pričeli s o se
nešteti n j e g o v i častilci.
DR. LEON BRUNČKO.

Križi in težave
(Dalje.)
Pri največjem, tako zvanem Velikem ali Črlem jezeru sta Rezika in Ferdo obstala. Daleč
je jima je razpiral razgled po divnih, temnojelenih pohorskih grebenih v Konjiško, Vitanjiko in Mislinjsko dolino, proti jugu na Savinjske
»li Kamniške planine, proti severu pa tja do
Golice in še dalje gor proti nemškemu Gradcu.
Samo nekam zastrto je bilo obzorje, kakor da bi
tenka koprena pokrivala ta božji svet. Solnce
je žgalo in peklo, ozračje pa je migutalo, kakor
fla same iskrice plešejo po njem. Tam iz severoeapada, iz Koroške, so se kopičili temni oblaki.
Toda Ferdo in Rezika sta bila tako zatopljena v
krasote, da teh napovednikov burje nista niti
opazila. Držeča se za roke sta obračala pogled
zdaj v to, zdaj spet v ono pokrajino. Rezika je
pri tem pripovedovala svojemu spremljevalcu o
vseh teh krajih in ljudeh, kolikor ji je bilo znano.
Mahoma jo je v tem prekinil Ferdo. Burno jo
je objel okrog vitkega pasu in jo tesno privil k
sebi .
«Kako si dražestna!* je vzkliknil. «Čim bolj
občuduješ Pohorje, tem lepša se mi zdiš ti sama.
Kaj pomeni ves ta svet napram tebi, ki si mu
kraljica!*
<Laskač>, ga je zavračala Rezika, on pa je le
še živahneje nadaljeval: cTvoji lasje so temnejši ko tile gozdovi krog in krog. Tvoje oči so
globlje ko tale jezerca. Oj, kako blažen bi bil, če
bi smel zakopati svojo glavo v mehko šumo tvojih las!>
«Le mirneje,* ga je mirila Rezika, vsa rdeča
v obraz, «po mojem mnenju je najbolj umestno,

o b n a v z o č n o s t i velike m n o ž i c e
obredi. Nastopil je č a s s l o v e s a .

pogrebni

Krasno ubrano je Glasbena Matica zapela
ž a l o s t i n k o : «Umrl je m o ž . » Na nizek oder
se je nato dvignil ljubljanski mestni župan
dr. D i n k o P u c in g l o b o k o ginjen. i z p r e g o v o r i l tople b e s e d e v poslednje s l o v o :
Današnja pot je zadnja pot velikega trpina. V s a k o u r o s v o j e m o š k e d o b e je iztrgal
smrti s a m o s silno b o r b o duha proti materiji,
v z d r ž u j o č s v o j e življenske sile le z energijo
s v o j e duše. A kljub tej strašni borbi, v kateri
je k o n č n o moral podleči, je našel o g r o m n o
č a s a za delo v j a v n o korist. Silna ljubezen
d o n j e g o v e d o m o v i n e je ožarjala n j e g o v o
življenje. K d o r ga ni poznal, ni imel pojma o
tem, k a k o je ljubil s v o j rod. o katerem je bil
trdno prepričan, da b o igral še kdaj v e l e v a ž n o v l o g o v jugoslovenski državi. T e j
državi in vplivu s l o v e n s t v a v njej je bilo p o s v e č a n o v s e n j e g o v o delo. Zaradi tega cilja
je rušil Avstrijo, je trpel v ječi in konfinaciji.
Srečna in m o č n a Jugoslavija, velika, d o b r o
urejena in upravljana, je bila n j e g o v ideal.
A imel je tragično u s o d o , da ga r a v n o pri t e m
stremljenju p r e m n o g i niso hoteli razumeti.
B e s n o s o v r a ž e n o d teh pa je bil na drugi
strani iskreno ljubljen o d vseh. ki s o ga p o znali p o d r o b n e j e , s p o š t o v a n j a pa mu ni m o gel odrekati tudi najhujši sovražnik. V s e
bridkosti življenja je okusilo n j e g o v o sla-,
b o t n o srce. Š e to pa, kar mu je bilo s v e t l e g a ,
lj.ubav.do d o m o v i n e in rodbinska s r e č a , s o
mu zagrenili udarci usode. Naj bi se v s a j p o
n j e g o v i smrti izvršilo to. kar je snoval, naj
bi v s a j n j e g o v duh videl s r e č n o S l o v e n i j o ,
p o v e l i č a n o Jugoslavijo! V tej nadi s p r e m ljimo velikega pokojnika k poslednjemu p o čitku, polni t.uge in žalosti.

če si raje natančneje ogledava vodni grad povodnega moža, tega pohorskega pravljičnega junaka.
Glej, če kje, se gotovo zadržuje tule notri. To
je največje jezero vrh Planinke in spodjbi se,
da ga obiščeva.*
To rekši, se je strgala iz Ferdovih rok in si
začela utirati pot skozi grmovje. Bodisi da slednje tod ni bilo tako gosto, ali pa da si je po skušnjah, dobljenih pri prvem jezeru, vedela tukaj
že bolje pomagati — kakor bi trenil, je bila onstran «žive meje*, kakor je veselo pripomnila.
Ferdo je sicer mumljal pred sebe nekaj o vili
z ribjo krvjo, toda ker ničesar ni huje mrzil ko
samoto, mu ni preostajalo drugo, kakor da sledi
«svoji ubežni kraljici*.
Precej obširna vodna planota se je temno
odražala od zelenega mahovja in grmovja. Molče
sta strmela v ta čudni pojav vrhu Pohorja. Nikjer
ni bilo nikakega vrelca, ki bi svoje bistre vode
oddajal tej kotlini. Tudi ni bilo opaziti niti najmanjšega gibanja, ne odtekanja in ne prilekanja.
Negibno, kakor da je to res Okence z drugega
sveta, je zrla ta vodna masa proti nebu. Nobene
ribe ni bilo opaziti v njej in sploh nikakega življenja. Okrog in okrog pa skrivnostna tišina. Nobeno ptičje petje ni oživljalo te slike.
Rezika se je prva vzdramila. Prijela je Ferda
za roko in ga vedla proti vzvišenemu robu med
jezerom in grmovjem. Tam sta sedla drug kraj
drugega.
«Tako nekako težko mi je pri srcu*, je po
daljšem molku povzela Rezika. «Zdi se mi, kakor da se nahajava na grobu davnih, lepih dni.
Ne vem zakaj, ampak imam občutek, da je bilo
tu zgoraj nekoč živahno in veselo. Pa tudi bolj
pestro, bolj divje je moralo biti svojčas tu zgoraj,
ne tako enolično kakor danes.*
<Mogoče. Iz česa sklepaš to?*:

«Na misel mi je prišla ona druga povest o tem
jezeru pred nama, ki mi jo je te dni pravila moja
stara gospodinja. Čudno, kako vpliva na mene
ta sicer enostavna mlaka in vse, kar je z njo v
zvezi. Od takrat, ko nama je Tone tam ob Lobnici pripovedoval pravljico o šentlovrenških jezerih, sem se še dalje zanimala za nje. Tako sem
zvedla, da so morali v starodavnih časih biti vrhovi Pohorja iz samih skal, torej vsekakor bolj
slikoviti, kakor jih imamo pred seboj danes. Po
njih pa so plezali jeleni in divje koze.*
«Čuješ, Rezika, ko že govoriš o paši, sem tudi
jaz postal lačen. Nisem sicer divji kozel, niti njegov sorodnik, ampak navaden človek. Telo ne
živi samo od lepih besed.*
Ferdo je segel v bisago in začel z vnemo tolažiti svoj glad. Ko pa je ponudil tudi Reziki, je
odklonila. Dolgotrajen molk pa je Ferdu šel na
živce, skoro bolj kakor prazen želodec.
«Ti si živahnega, veselega značaja, Pohorje s
svojo tiho zamišljenostjo pa je vse prej ko živahno.*
cPozabljaš, da nisem domačinka na Pohorju.*
cVseeno. Ne motim se, ako trdim, da je bolj
prijala tvojim srčkanim ušeskom pripovedka
tvoje gostiteljice o lepih skalnatih vršičih Pohorja, ki so štrleli v davni preteklosti proti nebu,
kakor pa ona turobna povest, s katero nama je
postregel Tone. Torej, kako je bilo takrat, ko so
še divje koze prevračale kozle po omenjenih
vrhovih?*
Rezika se ni mogla ubraniti in je glasno prasnila v smeh.
<Ti se pač iz vsega briješ norca, zlobnež poredni.*
<Motiš se. Meni je samo to zoprno, da bi
človek vzdihoval in umiral za dnevi, ki so bili
5» Hnovekdaj, dočim je tako lepo in mikavno ži-

V mehki in blagozvočni hrvaščini se je
nato poslovil od pokojnika v imenu bivših
poslancev SDS znani govornik, splitski odvetnik dr. Prvislav G r i s o g o n o . na kar
je izrazil kratko, a lepo poslovitev še zastopnik ministrstva za socijalno politiko inšpektor V e 1 i č k o v i č. Združeni pevski zbori so
končno zapeli nežno ubrano narodno žalostinko «Pomladi vse se veseli* jn zopet so
pokojnikovi tovariši dvignili krsto ter jo ponesli v mrtvaški voz, v katerega je bilo
vpreženih troje parov vrancev.
Žalni sprevod.

Na čelu žalnega sprevoda je korakala
godba Sokola I, nato naraščajniki. nosilci
praporov. Sokoli in gasilci. Nadalje pevci
ljubljanskih društev, Bralno društvo iz Tržiča
z zastavo, zastopniki Ciril-Metodove družbe
in naprednih organizacij, akademiki in ženska društva. Gasilci so nato nosili nekatere
krasne vence, sledila pa sta še dva voza, preobložena z venci. Pred krsto sta dva uslužbenca pogrebnega zavoda nosila odlikovanja,
za mrtvaškim vozom pa so stopali otročički
Nadežda, Tanja in Borut, sorodniki, zastopnika kralja in vlade, ljubljanski divizijonar.
zastopnika dveh ministrstev, ki jih je svoj
čas vodil dr. Žerjav, bivši poslanci, ožji prijatelji in sošolci, pa premnogi zastopniki iz
mesta in z dežele, znanci in somišljeniki.
P o vseh ulicah, koder se je pomikal žalni
sprevod, se je na pločnikih nahajalo mnogoštevilno občinstvo, ki je s pobožno pozornostjo in genotjem spremljalo pokojnika na
poslednji poti skozi Ljubljano.
Na Taboru.

/elika sokolska trdnjava na Taboru je
pokojniku posebno pri srcu. Tu ie zatorej bila poslednja postaja pred odhodom
na božii vrt. Desno pročelje Sokolskega
doma je bilo črno pregrnjeno in zbrale so se
velike množice na prostranem trgu. S stopnišča so govorili občinski svetnik Ivan T a v Dtla

veti. Živeti, to je zame prvi in edini smoter življenja. Evo me, jem, torej živim. Tako in toliko
pač, kakor se to trenutno in na vrhu Pohorja da
opraviti.*
«Vidim in te občudujem. Ker ni dobro biti
človeku samemu, tudi pri jedi ne, te posnemam.*
Ferdo se je zasmejal. cUbogo sveto pismo!
V kakšne s vrhe služijo njegovi zlati izreki! Pdtisto niično zgodbico!*
<Če me lepo prosiš.*
Ferdo je bil hipoma na kolenih, sklenil ter
povzdignil je roke in tako slikovito nakremžil
obraz, da - se je Rezika glasno nasmehala.
«Pa dobro!> je rekla. Torej poslušaj. V sivih
starih časih so prebivalci bogatega mesta Maribor pozabili na Boga ter začeli prevzetno in razuzdano živeti. Bila je tam pravcata Sodoma in
Gomora. Niso pomagali ne križevi poti in ne
misijoni, tudi toče, kuge in požari niso zalegli
ničesar. Vedno bolj se je pogrezavalo to mesto
v močvirje greha.
To je končno razjezilo samega Stvarnika. Uvidevši brezusp.ešnost svojih blagohotnih svaril in
opominov je poslal po hudiča, mu s prstom pokazal to gnezdo tatov, sleparjev in prešestnikov
ter mu rekel: «Ker nočejo poslušati mene, stori
ž njimi ti svoje.*
Lahko si predstavljamo veselje, ki je zavladalo
v peklu, ko je hudič prinesel tja vest o božjem
naročilu. Sedem dni in sedem noči so rajali in
plesali, da se je kar zemlja tresla. Od tega dirindaja so peklenski plameni švigali tako visoko,
da so pri Vezuvu na Italijanskem udarili na
dan ter vsem repaticam osmodili repove.
Osmi dan pa je poglavar zlobnih duhov, Satan, poslal Belcebuba na svet s strogim uakzom,
naj razdeja mesto Maribor do dna temeljev. Belcebub je urno vzletel na sosedno Pohorje, s stra-

čar, nato v imenu novinarjev glavni urednik
Stanko Virant, v imenu Zveze kulturnih društev direktor Anton Jug in naposled kot d o mačin Tabora sivolasi Sokol Josip Turk.
Združeni pevski zbori so zapeli večno lepo
narodno žalostinko «Vigred se povrne . . , » ,
na kar je pokojnik nastopil poslednjo etapo
na domači zemlji.
Ob odprtem grobu.

V pokopališki cerkvici pri Sv. Križu na
Ljubljanskem polju se je še izvršila blagoslovitev krste, na kar so priiatelii oonesli
krsto k odprtemu grobu, kjer se ie vsenaokrog zgrnilo tisočero ljudstvo. Ko so bile
opravljene molitve, se je na gomilo izkopane
zemlje in kamenja dvignil pokojnikov najožji prijatelj dr. Albert K r a m e r in se poslovil tako-le:
Gregor, končano je. Opravili smo s teboj
tvojo zadnjo pot. tisoči so te pozdravljali
zadnjikrat, lepe besede so proslavile snovanja in dejanja tvojega plodnega življenja.
Sedaj te polagamo k počitku. Nisi si ga
nikdar privoščil in ne želel, tudi tega, tvojega
zadnjega ne. A kaj hočeš? Tvoje srce. izmučeno od dvajsetletnega boja za življenje,
smrtno ranjeno, odkar ti je odšla tvoja Milena, je že dolgo odpovedalo službo in ti si
bil pripravljen. Za vse je bilo silno in močno
tvoje srce, samo za tebe ni hotelo biti.
Kakršen si bil ti sam: za vsakega si imel
časa in volje, obzira in misli in dela, samo za
sebe ne. V tem edino, dragi Gregor, si se
nam mnogokrat zameril. — Prijatelji so mi
naložili prebridko nalogo, da ti ob odprtem
grobu rečem zadnjo besedo v slovo. V odgovor na tvoj zadnji smehljaj v četrtek popoldne, na zadnji pogled tvojih dragih, oči,
na zadnji stisk tvoje roke. Bilo je to tvoje
slovo za tvoje otročičke, ki so brez slutnje
zla bili daleč proč, bilo je to tvoje slovo za
tvoje prijatelje. V tem smehljaju, v tvojem
milem zadnjem pogledu je bila vsa naša mlašno silo odkrhnil cel vršeč in si ga zadel na
ramena. V tem je grmelo in treskalo, kakor da
se drobi ves svet v solnčni prah. Blisk je švigal
za bliskom. Bila je strašna n>č. Belcebub pa se
je razposajeno krohotal, kakor da je to najlepši
koncert.
«Brž, le brž!* je glasno bodril samega sebe.
«Še preden bo bila stolpna ura polnoč, moram ta kamen vreči v Dravo tam kje pr ! Dupleku.
Tako bo zadelana struga, vode bodo stopile čez
breg, se razlile čez zidovje in potopile mesto in
vse, kar tam leze in gre. Joj, ali bo spet naraščaja v našem ljubem peklu!*
Tako jo je primahal z enim celim vrhom Pomu je začelo zmanjkovati smrdljive sape, je odložil tovor, hoteč si nekoliko odpočiti. Ko spet
vstane, ga obsije naenkrat nebeška svetloba,
tako da je skoro oslepel. Komaj je v tem žaru
razločil veliko lepo ženo, ki je pristopila k njemu
in ga presunljivo vprašala: «Čemu ti bo ta krona
mojega Pohorja? Kam jo nosiš?*
Odposlanec pekla se pri tem milem glasu
mahoma spomni na čase, ko se je še kot angel
šetal po nebeškem kraljestvu, in spozna v gospe
pred seboj Mater božjo. Ves je omamljen in po
vsem životu se trese. Opoteka se k skali, toda
brž, ko si jo je hotel spet naprtiti, je udarila v
mestnem zvoniku ura dvanajst. Čas za uničenje
Maribora je potekel.
Belcebub grdo zakolne, spusti strašen smrad
in jo med gromom in bliskom odkuri pod zemljo.
Odlomljeni vršeč Pohorja je pustil, seveda, kar
tam ležati, kjer ga je bil odložil.
Drugi dan se je nagloma razširila po Mariboru in okolici novica, da je Mati božja rešila
mesto pogibeli. Meščani in okoličani so začeli

dost, vsa naša poznejša leta skupnih bojev
in zmag in porazov, vsa doba našega tovarištva. Mnogo lenih let, dragi Gregor, in
vendar toliko, toliko premalo! Ali ti naj naštevam najlepše čase našega drugovanja:
ona študentovska leta, ko smo s teboj pripravljali tržaški kongres narodno-radikalne
omladine, ono ljubljansko dobo mlade politične in prosvetne ofenzive, opasnosti ^ I n e
čase, ko si snoval in vodil zarote za Jugoslavijo, dobo bojev, uspehov in porazov, ki
si nam bil oboževani voditelj v državni in
narodni politiki? Javljamo se ti, Gregor, kot
dediči tvojega božanskega optimizma, tvoje
nikdar ne poienjajoče volje za vse lepo in
vzvišeno, tvoje delavnosti in pridnosti, ki ji
ne vemo primere v našem narodu. Svoje
ideje si nam davno že izročil v last in nikda
jih iz naših src izruvati ne more. — Gregor,
še nekaj ti moram reči pri slovesu. Prijatelja,
kakor si bil ti, ne bomo imeli nikdar več.
Nikdo kakor ti ni znal tako iskreno deliti
veselje s tovarišem, nikdo kakor ti ni znal
biti tako zvest v tugi, nevolji in nesreči prijatelja. Z menoj vred ti bodo tisoči svedočill
do konca svojega življenja, da si bil inkarnacija velike življenske moralične ideje: z v e stoba za zvestobo. — Dopolnjeno je. Gregor.
Tvoja Milena čaka na tebe. Bila ie vedno potrpežljiva, kadar si zakesnil k uri obeda, k
uri počitka. Nič, pa ni sama Jugoslavija, za
katero si bil vednc) pripravljen žrtvovati vse,
te sedaj njej ne iztrga več. Le odpočij se.
Spavaj sladko. — Zbogom, Gregor!«
Srca so se trgala v bolesti
nagrobnico «Blagor mu, ki se
jo zapeli združeni ljubljanski
mnogi glasno zaihteli. Kakor
tožilo tudi nebo, je pričelo
nizke megle.

in med otožno
spočije«, ki so
pevci, so preda se je raztedaj rositi i t

Vračali smo se v mesto razžaloščeni. vsi
trpko bolestni v srcu. A naše misli so bile
vedre. T v o j duh je z nami, mrtvi voditelj
Gregor!
takoj voziti kamenje in so vrh skale postavili
lepo, belo cerkvico na čast svoji rešiteljici.
Tako je nastala Slovenska Kalvarija ob
njegov polom, je poslal na Dravsko dolino dol
na Pohorju pa, kjer je peklenski nepridiprav
odkrhnil cel skalnati vrh, izpolnjuje izza tistih
časov tole Črno Jezero.
Hudič pa le ni mogel popolnoma pozabiti na
svojo smolo. Tisti dan, ko so blagoslavljali cerkvico na Slovenski Kalvariji kot spomin na ta
njegov polm, je poslal na Dravsko dolino dol
čez Maribor tako nevihto, da je mnogo pobožnih
romarjev zblaznelo od strahu. Bliskalo se je in
grmelo, strašen vihar je razsajal...»
Rezika še ni izgovorila, ko je grozen blislc
razparal nebo od severa do juga. Sledil je divji
grom, ki se je s strašnim odmevom zaletaval iz
hriba v hrib. Ves sever in zapad sta bila en sam
črn oblak, Ie proti jugu, kamor sta bili s pogledi
obrnjena Ferdo in Rezika, se je še modril kos
neba. Zatopljena v svoje pomenke sta bila povsem prezrla, kako se je bilo stemnilo nebo.
Drevja, ki bi ju bilo s svojim šelestom in valovanjem v vetru opozorilo na pretečo poletno
burjo, ni bilo v bližini.
'
«Za božjo voljo, nevihta se bliža!* zalomi
roke Rezika in jo v divjem diru mahne skozi
borovje. Ker v prvem navalu strahu ni utegnila
paziti na pot in obleko, so se ji krila zapletla
med krivuljasto zverižene veje. Vsa raztrgana
in mokra je prispela na plan in hitela naprej.
Ferdo za njo. Komaj jo je dohitevai.
cUtegneš imeti prav*, je sopel. «Povodni mož
že pošilja nad naju svojo osveto.* Hotel se je
zasmejati, toda mu ni šlo prav od srca. Spet je
bil šinil preko črnega nebesnega svoda blisk,
da jima je za trenutek vzel pogled. Takoj nato
pa je spet zavladala tema.

Spominski cvet na grob
dr. Gregorja Žerjava
Kako se v grobu sladko spi,
ko v zemlji vee trpljenja ni!
*
Kaj naše je življenje?
Trpljenje, smrt, rešen je!
*
Ljubezen zvesta vedno v srcu tli,
kot luč iti v črno ncč žari.
*
Še mnogo pesmi pojde mimo mene,
a zame pesmi več nobene.
Župnik Ivan B a l o h .

Iz življenja velikega
pokojnika.

Po beograjskem kongresu je delo v visokošolskih društvih še bolj oživelo. Na programu
narodno-radikalne omladine sta se ustanovili še
akademski društvi «Adrija» v Pragi in cTabors
v Gradcu. Prvi veliki dokaz velike sile nove
struje je bil narodno-radikalni kongres 1. 1908.
v Trstu. Gregor Žerjav je bil organizator in
osrednja sila tega kongresa. Omenjamo še, da je
narodno-radikalna omladina ustanovila tudi lastno počitniško organizacijo «Prosveta», ki je
ustanavljala knjižnice, prirejala predavanja ter
oživljala in podpirala podružnice Ciril-Metodove
družbe. Duša vsega tega dela je bil Gregor
Žerjav.
Po končanih študijah se je d r . Gregor Žerjav
vrnil v domovino in se posvetil narodno-obrambnemu delu. Postal je tajnik Ciril-Metodove družbe
in L 1908. je napad nemškutarskih tolp v Ptuju
na zborovalce CMD veljal predvsem njemu.

Gotovo ni Slovenca, ki bi vsaj v najglavnejšili
obrisib ne poznal delovanja in življenja našega
dr. Žerjava Bil je pokojnik po rodbini pravi Gorenjec. Rojen je bil v Ložu kot sin sodnika Gregorja Žerjava 12. novembra 1882 Diužina se je
kmalu preselila v Ljubljano, kjer je mladi Gregor doštudiral gimnazijo. Po maturi je odšel
kot pravnik na Dunaj, kjer se je v akademskem
društvu <Slovenija> razvil boj med starimi in
novimi nazori ter končal z zmago narodnoradikalne omladine, kakor se je imenovalo dijaštvo nove smeri.
Po 1. 1903., v času manifestacij za slovensko
univerzo, je postal Žerjav predsednik «Slovenije>
in s tem je dobila mlada struia voditelja med
visokošolsko ter srednješolsko mladino. L. 1904.
je ustanovila nova struja svoje glasilo v ^ m l a dini:*, katere urednik in pisatelj programatičnih
člankov je bil Gregor Žerjav. Istega leta je pohitela velika skupina slovenskih visokošolcev
pod njegovim vodstvom na kongres jugoslovenskega dijaštva v Beograd ob kronanju kralja
Petra. Vračal se je iz Beograda prežet jugoslovenske misli, ki ga je vodila odslej v vsem njegovem poznejšem življenju.
Rezika je vsa zbegana obstala. Prijela je svojega spremljevalca za roko in se krčevito stisnila
k njemu. Tresoča se po vsem telesu je skrila
svoj obraz na njegova prsi, kakor da se boji z
odprtimi očmi gledati ta grozni naval razjarjenih
elementov.
«Tu ne moreva ostatb, je opozarjal Ferdo.
cPreveč sva izpostavljena nevarnostim. Skušajva
priti pod kako košato drevo, preden vlije!»
Držeča se za roke sta drvela preko planote
in po pobočju navzdol, črez drn in strn, ne brigajoč se za kamenje, ob katerem sta se spodtikala. Zdaj je padel on, zdaj ona. Toda vedno
dalje sta hitela po strmini navzdol brez cilja.
Samo to sta vedela, da morata priti kje pod
streho.
Prve težke kaplje so še padale, ko sta slučajno zadela ob navadni kolovoz. Brez daljšega
pomisleka sta mu sledila, vesela, da jima je sploh
bilo usojeno priti na prvo sled človeške delovnosti. Črez nekaj časa jima je v divji burji završalo nasproti drevje. Košate krone bukev so se
pošastno zibale, vmes pa so vzdihovale vitke
jelke in ječale smreke. Veje so škrtale in pokale, debla so se lomila in hreščaje padala v
neprodirno temo.
Dalje, vedno naprej sta bežala Ferdo in Rezika. Metalo ju je in zanašalo, da sta komaj
vzdrževala ravnotežje. Nad njunima glavama pa
je tulilo in žvižgalo, strašni vihar jima je jemal
sapo. Blisk se je kresal za bliskom.
Naenkrat, kakor na povelje nevidne sile, je
zavladal mir. Drevje je vzravnavalo svoje sklonjene glave, tuljenje v vrhovih je umolknilo. Nastala je tišina, toda tako pošastna in strašna, da
sta z grozo pričakovala, kaj bo. Rezika se je
spotaknila in obupno zavpila.

Sledili so znani septemberski dogodki v Ljubljani kot odgovor na ptujski napad. Avstrija je v
tistem času začela ruvati proti mali Srbiji in pri
nas je naraščal jugoslovenski duh. Dr. Žerjav se
je začel politično in gospodarsko udejstvovati.
Šel je v boj za demokracijo in napredek. Za široke kmetske sloje je začel izdajati «Belokranjca>
in «Notranjcax
L. 1909. se je poročil s svojo ljubljeno Mileno.
Žerjavovo zdravje pa ni bilo najbolje zaradi
ogromnega dela, ki ga je opravljal. Podati se je
moral v Egipt na zdravljenje in leta 1910. se je
okrepčan vrnil ter se nastanil v Gorici kot odvetniški kandidat.
V Gorici je dr. Žerjav v zvezi s številnimi delovnimi inteljgenti neumorno pripravljal tla, da
preide Gorica v slovenske roke. L. 1914. se je
preselil dr. Gregor Žerjav v Trst, kjer je dočakal
začetek vojne.
Med onimi, ki so jih avstrijska oblastva preganjala, je bil tudi dr. Žerjav, ki so ga aretirali
ter s številnimi drugimi aretiranci 15. avgusta
1914. prepeljali na ljubljanski grad. Po nekaj
mesecih je bil zopet izpuščen, nakar se je podal
v Trst in začel v zvezi z drugimi revolucionarnimi Slovenci delovati za razpad Avstrije.

Bilo bi preobširno, če bi hoteli opisati vse
podrobnosti njegovega revolucionarnega dela
proti Avstriji. Bil je ponovno zaprt, bil je pod
nadzorstvom, moral je k vojakom, a so mu zaradi bolezni slekli vojaško obleko. V neprestani
nevarnosti je delal za rojstvo Jugoslavije in se
ni bal groženj avstrijskih oblastev.
Pred prevratom je bil na Dunaju kot skromen
novinar in tajni dopisnik «Slcver F1- ega Naroda>.
Na Dunaju je postal osrednja sna množečega se
kroga jugoslovenskih zarotnikov ter je navezal
stike s češkimi zarotniki.
Da se je v avstrijskem parlamentu ustanovila močna fronta proti avstrijskemu duhu, je
v veliki meri zasluga dr. Žerjava, ki je bil tudi
tajnik Jugoslovanskega kluba v parlamentu.
Med tem se je doma ob živahnem sodelovanju
dr. Žerjava izvršila organizacija narodnih svetov
in kesneje Narodnega veča v Zagrebu. Ko se je
bližal konec Avstrije in se je odpravljala delegacija Narodnega veča v inozemstvo, da stopi v
stike z antanto, srbsko vlado m Jugoslovenskim
odborom, je bilo jasno, da poleg predsednika
dr. Korošca in delegata dr. Čingrije odide kot
tretji dr. Žerjav. V Ženevi je tako dr. Žerjav
sodeloval pri konferenci s srbsko vlado in pri
ustanovni listini naše nove države.
Ko se je vrnil v domovino, ki je že uživala
svobodo, se je takoj oprijel organizatorskega dela
in je sodeloval kot podpredsednik prve deželne
vlade in pozneje kot poverjenik za pravosodje.
Volitve v konstituanto so ga privedla v Beograd,
kjer si je s svojmi znanjem, značajem in delovnostjo kmalu osvojil položaj veluglednega parlamentarca.
V odlični meri je sodeloval pri Vidovdanski
ustavi in pri številnih zakonih, zlasti kot večkratni minister. Ni mogoče s par besedami opisati njegovega dela, o katerem bo pisala jugoslovenska zgodovina, ki je neločljivo združena
z njegovim imenom. Pri vsem svojem delu pa je
imel pokojni dr. Žerjav pred očmi le koristi naroda in države, zlasti tudi svoje ožje domovine
Slovenije. Njegovo ime je bilo spoštovano v vsej
državi, v vseh skupinah in strankah je imel
dr. Žerjav številne čestilce in prijatelje.

še ob prvem izbruhu plohe rešila pod streho.
Zunaj je neurje divjalo z vso razbrzdano silo
naprej. Zdaj pa zdaj je zabliskali in zagrmelo,
da se je majala zemlja, vmes pa je lilo kakor v
potokih brez konca in kraja.
Ferdo se je polagoma privadil na to grozno
godbo razbesnelin prirodnih sil, pa tudi Rezika
si je opomogla od prvega strahu in napora. Zavest, da imata streho nad seboj, in da ju četudi
le slabe stene ločijo od neposrednega stika z
nevihto, jima je vračala pogum. Ferdo je z gorečo tresko neprestano stikal po koči, pregledal
in premeta] vse, kar mu je prišlo pod roke, in
končno res iztaknil kos lojeve sveče ter par zfnc
kave, cikorije in sladkorja.
«Hur&!» je zaplesal po tesnem prostoru.
«Kaj nam pa morejo, morejo, morejo! Nič!
Glej, slavnostno razsvetljavo najinega lovskega
gradu bo skrbela ta-le žarnica iz vdovskih čreBila je to iz dehel, vej in skorij surovo se- ves, za primerno razpoloženje najinih želodcev
stavljena koliba, kakršne so si v prejšnjih časih pa ti skuham kavo, da je sam turški sultan
gradili oglarji po pohorskih šumah. Pokrita je niti na svoj rojstni dan ne pije boljše.» '
«Stoj!» Rezika je, kakor nanovo oživljena,
bila s skorjami in vejami, na katere je bila naložena praprotovina in prst. V faotu za durmi sta planila kvišku.
stala dva ploščnata kamna, vzporedno položena
«Kar se tiče razsvetljave, prepuščam stvar
v majhno kotlino, katero je izpopolnjeval kup tebi. Toda kuhanje si ne dam vzeti.> Iztrgala je
pepela. Nad to pripravo, ki je očividno služila Ferdu kavina zrna iz rok, pograbila ponvo in
za ognjišče, so visele na steni ponve, lonci in že je izginila •pri durih na prosto. Toda takoj
druga posoda. Tudi nekaj koruzne moke, masti je priletela zopet nazaj. «Uhl» grozno je zunaj.
in čebule se je našlo. Ob nasprotni strani je bilo Kar streslo me je. Pojdi z menoj, Ferdo. Vsaj
ležišče, napravljeno iz praproti in mahu ter po- med durmi stoj, da te bom videla!>
grnjeno s cunjami. O kaki mizi, stolu in oknih
«Med portalom se reče», pristavi Fe.do hudoni bilo sledu.
mušno in stopi za Reziko. Silen piš ju je objel
Ferdo je iztaknil poleg ognjišča ogorek tre- in ju skoro vrgel nazaj. S tako naglico menda
ske ter jo prižgal. «Boljše kakor nič», je dejal, še ni nikoli pomivala posode kakor v tem tredočim se je Rezika, vsa zmučena in zbegana, nutku. Lasje so ji vihrali v črnih, mokrih prazgrudila na kup cunj ob steni. Mokra sta bila menih, kajti z neusmiljeno, kruto slastjo se je
oba, vendar k sreči ne do kože. ker sta se baš vrsel veter med nie.
(Dalje.) ,

Tedaj pa, kakor da se je nebo užgalo od obzorja do obzorja, vse okoli se je zasvetilo, črne
sence so se pojavile na desno in levo, dih je
zastajal, takoj nato pa grozovit tresk. Kakih petdeset korakov pod njima je udarilo \ neko drevo.
Kakor da so vremenski čarovniki v oblakih samo
čakali na to znamenje, da odprejo vse nebeške
zatvornice, se je potem vlilo kakor iz prevrnjenega škafa.
Vendar pa je svit zadnjega bliska pokazal
nedaleč pred njima samotno jaso in ob gozdnem
parooku leseno kočo. Ferdo jo je zagledal. Kakor
stavi utopljenec vso svojo zadnjo nauo v slabotno
bilko, plavajočo po vodni"gladini, tako si je oddahnil Ferdo pri pogledu na to preprosto človeško bivališče. Prijel je Reziko ter jo bolj nesel
ko vlekel pod streho. Še deset skokov in bila sta
na varnem. Ferdo je prižgal užigalico, da si ogleda zavetišče.

Spominski cvet na grob
dr. Gregorja Žerjava
Kako se v grobu sladko spi,
ko v zemlji vee trpljenja ni!
*
Kaj naše je življenje?
Trpljenje, smrt, rešen je!
*
Ljubezen zvesta vedno v srcu tli,
kot luč iti v črno ncč žari.
*
Še mnogo pesmi pojde mimo mene,
a zame pesmi več nobene.
Župnik Ivan B a l o h .

Iz življenja velikega
pokojnika.

Po beograjskem kongresu je delo v visokošolskih društvih še bolj oživelo. Na programu
narodno-radikalne omladine sta se ustanovili še
akademski društvi «Adrija» v Pragi in cTabors
v Gradcu. Prvi veliki dokaz velike sile nove
struje je bil narodno-radikalni kongres 1. 1908.
v Trstu. Gregor Žerjav je bil organizator in
osrednja sila tega kongresa. Omenjamo še, da je
narodno-radikalna omladina ustanovila tudi lastno počitniško organizacijo «Prosveta», ki je
ustanavljala knjižnice, prirejala predavanja ter
oživljala in podpirala podružnice Ciril-Metodove
družbe. Duša vsega tega dela je bil Gregor
Žerjav.
Po končanih študijah se je d r . Gregor Žerjav
vrnil v domovino in se posvetil narodno-obrambnemu delu. Postal je tajnik Ciril-Metodove družbe
in L 1908. je napad nemškutarskih tolp v Ptuju
na zborovalce CMD veljal predvsem njemu.

Gotovo ni Slovenca, ki bi vsaj v najglavnejšili
obrisib ne poznal delovanja in življenja našega
dr. Žerjava Bil je pokojnik po rodbini pravi Gorenjec. Rojen je bil v Ložu kot sin sodnika Gregorja Žerjava 12. novembra 1882 Diužina se je
kmalu preselila v Ljubljano, kjer je mladi Gregor doštudiral gimnazijo. Po maturi je odšel
kot pravnik na Dunaj, kjer se je v akademskem
društvu <Slovenija> razvil boj med starimi in
novimi nazori ter končal z zmago narodnoradikalne omladine, kakor se je imenovalo dijaštvo nove smeri.
Po 1. 1903., v času manifestacij za slovensko
univerzo, je postal Žerjav predsednik «Slovenije>
in s tem je dobila mlada struia voditelja med
visokošolsko ter srednješolsko mladino. L. 1904.
je ustanovila nova struja svoje glasilo v ^ m l a dini:*, katere urednik in pisatelj programatičnih
člankov je bil Gregor Žerjav. Istega leta je pohitela velika skupina slovenskih visokošolcev
pod njegovim vodstvom na kongres jugoslovenskega dijaštva v Beograd ob kronanju kralja
Petra. Vračal se je iz Beograda prežet jugoslovenske misli, ki ga je vodila odslej v vsem njegovem poznejšem življenju.
Rezika je vsa zbegana obstala. Prijela je svojega spremljevalca za roko in se krčevito stisnila
k njemu. Tresoča se po vsem telesu je skrila
svoj obraz na njegova prsi, kakor da se boji z
odprtimi očmi gledati ta grozni naval razjarjenih
elementov.
«Tu ne moreva ostatb, je opozarjal Ferdo.
cPreveč sva izpostavljena nevarnostim. Skušajva
priti pod kako košato drevo, preden vlije!»
Držeča se za roke sta drvela preko planote
in po pobočju navzdol, črez drn in strn, ne brigajoč se za kamenje, ob katerem sta se spodtikala. Zdaj je padel on, zdaj ona. Toda vedno
dalje sta hitela po strmini navzdol brez cilja.
Samo to sta vedela, da morata priti kje pod
streho.
Prve težke kaplje so še padale, ko sta slučajno zadela ob navadni kolovoz. Brez daljšega
pomisleka sta mu sledila, vesela, da jima je sploh
bilo usojeno priti na prvo sled človeške delovnosti. Črez nekaj časa jima je v divji burji završalo nasproti drevje. Košate krone bukev so se
pošastno zibale, vmes pa so vzdihovale vitke
jelke in ječale smreke. Veje so škrtale in pokale, debla so se lomila in hreščaje padala v
neprodirno temo.
Dalje, vedno naprej sta bežala Ferdo in Rezika. Metalo ju je in zanašalo, da sta komaj
vzdrževala ravnotežje. Nad njunima glavama pa
je tulilo in žvižgalo, strašni vihar jima je jemal
sapo. Blisk se je kresal za bliskom.
Naenkrat, kakor na povelje nevidne sile, je
zavladal mir. Drevje je vzravnavalo svoje sklonjene glave, tuljenje v vrhovih je umolknilo. Nastala je tišina, toda tako pošastna in strašna, da
sta z grozo pričakovala, kaj bo. Rezika se je
spotaknila in obupno zavpila.

Sledili so znani septemberski dogodki v Ljubljani kot odgovor na ptujski napad. Avstrija je v
tistem času začela ruvati proti mali Srbiji in pri
nas je naraščal jugoslovenski duh. Dr. Žerjav se
je začel politično in gospodarsko udejstvovati.
Šel je v boj za demokracijo in napredek. Za široke kmetske sloje je začel izdajati «Belokranjca>
in «Notranjcax
L. 1909. se je poročil s svojo ljubljeno Mileno.
Žerjavovo zdravje pa ni bilo najbolje zaradi
ogromnega dela, ki ga je opravljal. Podati se je
moral v Egipt na zdravljenje in leta 1910. se je
okrepčan vrnil ter se nastanil v Gorici kot odvetniški kandidat.
V Gorici je dr. Žerjav v zvezi s številnimi delovnimi inteljgenti neumorno pripravljal tla, da
preide Gorica v slovenske roke. L. 1914. se je
preselil dr. Gregor Žerjav v Trst, kjer je dočakal
začetek vojne.
Med onimi, ki so jih avstrijska oblastva preganjala, je bil tudi dr. Žerjav, ki so ga aretirali
ter s številnimi drugimi aretiranci 15. avgusta
1914. prepeljali na ljubljanski grad. Po nekaj
mesecih je bil zopet izpuščen, nakar se je podal
v Trst in začel v zvezi z drugimi revolucionarnimi Slovenci delovati za razpad Avstrije.

Bilo bi preobširno, če bi hoteli opisati vse
podrobnosti njegovega revolucionarnega dela
proti Avstriji. Bil je ponovno zaprt, bil je pod
nadzorstvom, moral je k vojakom, a so mu zaradi bolezni slekli vojaško obleko. V neprestani
nevarnosti je delal za rojstvo Jugoslavije in se
ni bal groženj avstrijskih oblastev.
Pred prevratom je bil na Dunaju kot skromen
novinar in tajni dopisnik «Slcver F1- ega Naroda>.
Na Dunaju je postal osrednja sna množečega se
kroga jugoslovenskih zarotnikov ter je navezal
stike s češkimi zarotniki.
Da se je v avstrijskem parlamentu ustanovila močna fronta proti avstrijskemu duhu, je
v veliki meri zasluga dr. Žerjava, ki je bil tudi
tajnik Jugoslovanskega kluba v parlamentu.
Med tem se je doma ob živahnem sodelovanju
dr. Žerjava izvršila organizacija narodnih svetov
in kesneje Narodnega veča v Zagrebu. Ko se je
bližal konec Avstrije in se je odpravljala delegacija Narodnega veča v inozemstvo, da stopi v
stike z antanto, srbsko vlado m Jugoslovenskim
odborom, je bilo jasno, da poleg predsednika
dr. Korošca in delegata dr. Čingrije odide kot
tretji dr. Žerjav. V Ženevi je tako dr. Žerjav
sodeloval pri konferenci s srbsko vlado in pri
ustanovni listini naše nove države.
Ko se je vrnil v domovino, ki je že uživala
svobodo, se je takoj oprijel organizatorskega dela
in je sodeloval kot podpredsednik prve deželne
vlade in pozneje kot poverjenik za pravosodje.
Volitve v konstituanto so ga privedla v Beograd,
kjer si je s svojmi znanjem, značajem in delovnostjo kmalu osvojil položaj veluglednega parlamentarca.
V odlični meri je sodeloval pri Vidovdanski
ustavi in pri številnih zakonih, zlasti kot večkratni minister. Ni mogoče s par besedami opisati njegovega dela, o katerem bo pisala jugoslovenska zgodovina, ki je neločljivo združena
z njegovim imenom. Pri vsem svojem delu pa je
imel pokojni dr. Žerjav pred očmi le koristi naroda in države, zlasti tudi svoje ožje domovine
Slovenije. Njegovo ime je bilo spoštovano v vsej
državi, v vseh skupinah in strankah je imel
dr. Žerjav številne čestilce in prijatelje.

še ob prvem izbruhu plohe rešila pod streho.
Zunaj je neurje divjalo z vso razbrzdano silo
naprej. Zdaj pa zdaj je zabliskali in zagrmelo,
da se je majala zemlja, vmes pa je lilo kakor v
potokih brez konca in kraja.
Ferdo se je polagoma privadil na to grozno
godbo razbesnelin prirodnih sil, pa tudi Rezika
si je opomogla od prvega strahu in napora. Zavest, da imata streho nad seboj, in da ju četudi
le slabe stene ločijo od neposrednega stika z
nevihto, jima je vračala pogum. Ferdo je z gorečo tresko neprestano stikal po koči, pregledal
in premeta] vse, kar mu je prišlo pod roke, in
končno res iztaknil kos lojeve sveče ter par zfnc
kave, cikorije in sladkorja.
«Hur&!» je zaplesal po tesnem prostoru.
«Kaj nam pa morejo, morejo, morejo! Nič!
Glej, slavnostno razsvetljavo najinega lovskega
gradu bo skrbela ta-le žarnica iz vdovskih čreBila je to iz dehel, vej in skorij surovo se- ves, za primerno razpoloženje najinih želodcev
stavljena koliba, kakršne so si v prejšnjih časih pa ti skuham kavo, da je sam turški sultan
gradili oglarji po pohorskih šumah. Pokrita je niti na svoj rojstni dan ne pije boljše.» '
«Stoj!» Rezika je, kakor nanovo oživljena,
bila s skorjami in vejami, na katere je bila naložena praprotovina in prst. V faotu za durmi sta planila kvišku.
stala dva ploščnata kamna, vzporedno položena
«Kar se tiče razsvetljave, prepuščam stvar
v majhno kotlino, katero je izpopolnjeval kup tebi. Toda kuhanje si ne dam vzeti.> Iztrgala je
pepela. Nad to pripravo, ki je očividno služila Ferdu kavina zrna iz rok, pograbila ponvo in
za ognjišče, so visele na steni ponve, lonci in že je izginila •pri durih na prosto. Toda takoj
druga posoda. Tudi nekaj koruzne moke, masti je priletela zopet nazaj. «Uhl» grozno je zunaj.
in čebule se je našlo. Ob nasprotni strani je bilo Kar streslo me je. Pojdi z menoj, Ferdo. Vsaj
ležišče, napravljeno iz praproti in mahu ter po- med durmi stoj, da te bom videla!>
grnjeno s cunjami. O kaki mizi, stolu in oknih
«Med portalom se reče», pristavi Fe.do hudoni bilo sledu.
mušno in stopi za Reziko. Silen piš ju je objel
Ferdo je iztaknil poleg ognjišča ogorek tre- in ju skoro vrgel nazaj. S tako naglico menda
ske ter jo prižgal. «Boljše kakor nič», je dejal, še ni nikoli pomivala posode kakor v tem tredočim se je Rezika, vsa zmučena in zbegana, nutku. Lasje so ji vihrali v črnih, mokrih prazgrudila na kup cunj ob steni. Mokra sta bila menih, kajti z neusmiljeno, kruto slastjo se je
oba, vendar k sreči ne do kože. ker sta se baš vrsel veter med nie.
(Dalje.) ,

Tedaj pa, kakor da se je nebo užgalo od obzorja do obzorja, vse okoli se je zasvetilo, črne
sence so se pojavile na desno in levo, dih je
zastajal, takoj nato pa grozovit tresk. Kakih petdeset korakov pod njima je udarilo \ neko drevo.
Kakor da so vremenski čarovniki v oblakih samo
čakali na to znamenje, da odprejo vse nebeške
zatvornice, se je potem vlilo kakor iz prevrnjenega škafa.
Vendar pa je svit zadnjega bliska pokazal
nedaleč pred njima samotno jaso in ob gozdnem
parooku leseno kočo. Ferdo jo je zagledal. Kakor
stavi utopljenec vso svojo zadnjo nauo v slabotno
bilko, plavajočo po vodni"gladini, tako si je oddahnil Ferdo pri pogledu na to preprosto človeško bivališče. Prijel je Reziko ter jo bolj nesel
ko vlekel pod streho. Še deset skokov in bila sta
na varnem. Ferdo je prižgal užigalico, da si ogleda zavetišče.

bližajoče se volitve. Z vso le njemu lastno vnemo
je spodbujal može k delu in vztrajnosti do končne
zmage.
Kakor na sestanku, ki se je vršil na verandi
Sokolskega doma, je bil jako dobre volje, naravnost
vesel med vožnjo, posebno pii poviatku v Ljubljano. VoO pot sva se razgovarjala in ugibala;
prav za prav je le on večinoma govoril in mi lazlagal to in ono, ne samo o bližajočih se volitvah,
razpravljala in razgovarjala sva se tudi o šolstvu,
o prosveti, predvsem o naših prosvetnih društvih.
Prav o vsem je vedel povedati, kaj in kako deluje in kako bi motalo. In to ne samo o ljubljanskih organizacijah. Še večjo skrb je kazal za ta
društva na deželi, kako bo treba postopati in
pomagati, da se razvijejo v pravo smer, da bodo
dosegla svoj smoter. Med vožnjo je še kratko omenil
tudi svojo družino in tedaj težko bolno svojo soprogo gospo Mileno. Iz teh opazk sem spoznal,
da nima nič manjših skrbi kljub svoji politični
zaposlenosti za svojo družino, kakor za politiko,
če ne še večje.
Vozila sva se že proti Ljubljani, ko se obrne
k meni z besedami: „Vse imamo najlepše vpeljano.
Da bi človek živel vsaj še kakih 20 let, bi doživel marsikaj izpolnjenega, kar še ni." »Gospod
minister," sem mu odvrnil, „ne 20, še več je
naša vroča želja! Kako rad bi vam odstopil desetino svojega zdravja in koliko je še drugih, ki so
mojih misli in pripravljeni na to, če bi bilo le
mogoče. Mi bi se hitro zopet popravili." Pogledal
me je hvaležno in se nasmehnil.
Ni dočakal 20 let. Le slabo desetino tega,
dve leti. Premnogo njegovih prijateljev, pristašev
in borcev za njegove ideje bo pa preživelo to
dobo, nekateri več, drugi manj. Na teh in vseh
nas je, da se oprimemo z vso vnemo in vztrajnostjo njegove zapuščine ter poskrbimo, da se bodo
njegove, za dobrobit našega naroda in naše domovine tako važne ideje za vse uresničile. Tako se
bomo najbolje in najlepše oddolžili njegovemu
spominu. Nič več tarnanja in žalovanja, to ni po
želji velikega pokojnika. Delo, vztrajnost, odločnost,
zn.ičajnost, to so bile one visoke in vzvišene lastnosti pokojnika. Po teh se ravnajmo in izvršili
bomo najbolje in najlepše testament dr. Gregorja
Žerjava.
L. P e r k o .

DR. LEON BRUNCKO.

Križi in težave
(Dalje.)
Ko je bilo pomivanje opravljeno, je natočila
Rezika deževnice v ponvo, smuknila v kočo k
ognjišču tei zbrala nekaj treščic in drv. Kmalu
je veselo zaprasketaJ ogenj, z dolgimi jeziki lizajoč pristavljenc posodo. Ferdo pa je bi! med tem
prižgal svečo in jo postavil na polico nad «knežjim špampetom* kakor je krstil preprosto ležišče. Prijetna toplota se je raztezala po kolibi.
Voda v ponvi je vrela in Rezika je baš hotela zakuhati kavo, ko se šele spomni, da ni
zamlela. Iskala je mlinček in iskala, vse je prebrskala, toda ni ga bilo. Vsa obupana se je vsedla
pred ognjiščem ter zalomila z rrkami, da se je
Ferdo glasno zakrohotal.
«Kaj pa zdaj?* je viknila z medlim glasom.
«Pa nastopil je gospodar stvarstva in zadivil
svet s sv< jim razumom*, je z zanosom odgovoril
Ferdo. Izpod <špampetovega* vzglavja je prikotalil dva kamna, enega večjega, drugega manjšega, podložil krog in krog lonec, ponve in klobuk ter začel drobiti, oziroma, kakor se je izrazil,
mleti kavina zrnja med kamenjem. Počasno in
nerodno je bilo to opravilo, toda končno je bilo
tudi to izvršeno. Kc je kava dišala iz skodelic,
to se pravi: iz pločevinastih loncev, sta jo posladila s sladkorčki iz izletne zaloge, se udobno
vsedla na ležišče ob steni in začela srebati. Iz
nahrbtnika sta privlekla še razno drobnarijo za
pod zobe in večerja je bila gotova.
Zunaj je bila med tem že črna noč legla črez
hrib in dol. Še vedno je grmelo, votlo in zategnjeno, toda prihajalo je že bolj od onstran
grebena.

Politični pregled
Pozornost vsega sveta je bila minuli teden
osredotočena na prestolni govor, ki je bil prečitan v novem angleškem parlamentu o b njega
slovesni otvoritvi. Prečital ga je lord-kancelar,
ker je angleški kralj še vedno bolan. V prestolnem govoru so bili obširno navedeni vsi
cilji, ki jih hoče nova angleška vlada doseči
v času svojega obstoja. Posebno obširno je
obravnaval
razmerje med Anglijo in Zedinjenimi
državami
ter ugotovil, da obstoji resna namera za čim
prejšnje znižanje pomorskega oboroževanja na
vsem svetu. V ta namen bosta sklicali angleška
in ameriška vlada posebno razorožitveno konferenco, ki bo uredila ta vprašanja. Dalje je
obravnaval govor tudi priprave za vpostavitev
diplomatskih odnošajev med Anglijo in sovjetsko
Rusijo, ki b o izvršena najbrže že v kratkem času.
Dalje je poudarjal prestolni govor, da bo eno
glavnih prizadevanj delavske vlade pobijanje
še vedno se razširjajoče brezposelnosti. Nova
vlada b o izdelala tudi celo vrsto zakonskih
načrtov za dvig angleškega narodnega gospodarstva. Končno je razpravljal angleški prestolni
govor o razširjenju volilne pravice, ki je stopila v
veljavo pri zadnjih volitvah in položila v roke
vsega naroda resno odgovornost za varstvo
blagostanja države.

p o g o d b o plačilu vojnih dolgov in pristati na
izpraznitev nemškega Porenja, kjer se nahajajo
francoske čete za pritisk na Nemce.
Drzni Madžari
še vedno nadaljujejo s svojo politiko izivanja
in še niso izpustili navzlic ostrim in odločnim
zahtevam češkoslovaške vlade aretiranega češkoslovaškega železničarja Pecha, ki so ga kar
na lepem aretirali in zavlekli v zloglasne
madžarske zapore, ter ga brez vsakega pravega
vzroka osumili vohunstva. Nestrpnim Madžarom
so podobni tudi
Bolgari,
ki še vedno ne morejo razumeti, da so minuli
časi, k o so lahko po mili volji razsajali po
Balkanu in sejali nemir ter nezadovoljstvo med
balkanskimi narodi. Neprestano nadaljujejo njihovi listi z napadi na našo državo in zagovarjajo zločinske vpade makedonstvujuščih na naše
ozemlje, odkoder pa se r di čuječnosti naših
obmejnih straž redno vračajo s krvavimi glavami.
Bolgarska izzivanja so postala tako silna, da so
se čutili celo v Londonu in Parizu prisiljeni,
naročiti svojim poslanikom v Sofiji, da opozore
bolgarsko vlado na meno nepravilno in za
svetovni mir nad vse nevarno početje. Skoro
gotovo pa bo pri bolgarskih zagrizencih dobro
mišljena graja velesil prav malo zalegla in b o d o
še toliko časa izivali, da j o bodo končno zopet
enkrat pošteno izkupili.

Bolgarski krogi, ki se s toliko gorečnostjo
zaganjajo v našo miroljubno zemljo, bi storili
V Franciji
mnogo bolje, če bi prej pomedli pred svojim
se mora vlada predsednika Poincareja še vedno pragom in napravili red v lastni hiši. Saj ni
boriti z nezadovoljneži iz krogov desničarskih menda danes v Evropi države, kjer bi bilo čuti
nacijonalistov, ki nikakor ne marajo pristati na
o t o l i k i h a t e n t a t i h in z a g o n e t n i h
odobritev dogovorov o plačilu dolgov, ki jih
p o l i t i č n i h u m rih,
je napravila Francija med vojno v Ameriki in
Angliji ter zahtevajo, da ti dve državi črtata kakor baš v Bolgariji. Dočim so se do sedaj
francoske dolgove. Ker je število teh nezado- v glavnem ppbiiali med seboj naši najhujši
voljnežev zelo veliko, obstoja nevarnost, da bo sovražniki makedonstvu ušči, so pričeli sedaj
morala sedanja vlada odstopiti. V tem primeru atentatorji napadati celo ministre in je pripisati
bo sestavil novo vlado najbrže tudi Poincare, le slučaju, da ni bil v nedeljo ubit po atentapredsednik
ki pa bo pritegnil v vlado tudi levičarske so- torjih sam bolgarski ministrski
cijaliste, ki so pripravljeni glasovati za odobritev Ljapčev, ko se je vračal z neke slavnosti.
«Božansko!* je opomnil Ferdo. «Tako se mi
zdi, kakor da že od vekomaj stanujem v tem
brlogu. Prav nič si ne želim nikamor. Ce treba,
ostanem tu še do sodnega dne, do vstajenja.*
«Pa vendar ne misliš, da boš kdaj zveličan?*
«Boš? Sem že! Ali niso to nebesa, prava
pohorska nebesa: ta palača iz lubja, bengalično
razsvetljena od pračloveške luči, zunaj koncert
vseh besov pod taktirko bliska, tu notri ob moji
strani pa kraljica vsega vesoljstva! Iz njenih lic
mi sije najjasnejše nebo. V njenih dolg ; h, kakor
pragozd gostih laseh, spuščenih do tal, je najveličastnejša n o č . . .*
«Za Boga!* krikne Rezika in si vsa prestrašena seže v glavo. «Kaj si boš mislil o meni!* In
z drhtečo roko si je začela urejevati bujne kodre.
Toda Ferdo jo je ustavil in planil na kolena, da
se je njegov lonec ogorčeno zakotalil po tleh.
«Nikar, Rezika!* In položivši ji glavo v naročje, je burno nadaljeval: <Ze dolgo sem hrepenel po samoti s teboj. In glej, ali ni prst božji
v tem, da naju je zalotila danes tu zgoraj nevihta in da naju je prisilila, zateči se v to borno
zavetišče! Najina ljubezen je ukazovala elementu
narave sama, da bi mogla združiti dvoje src, koprnečih že tedne in tedne drugo po drugem. Ali
ni res tako?*
«Ferdo, mene je strah tvojih besed. Pusti me!
Jaz moram domov. Moja teta me pričakuje in bo
vsa vznemirjena, da me tako dolgo ni.*
«Motiš se, dragica. Ona sedaj mirno spi spanje
izživelih ljudi. Nje ne mučijo več utripi mladega
srca, razpaljenega v prvi ljubezni! Jaz pa sem
noči in noči zaman iskal miru in pokoja.*
«2ivi ogenj govori iz tebe. Ferdo! Tako te
ne morem in ne smem poslušati. Pusti me, jaz
moram domov.*

Rezika se je tresla ko šiba na vedi. Z vso
silo se je borila proti Ferdovemu objemu. Toda
on jo je držal kakor v kleščah. Končno pa se mu
je le izvila in kakor plaha srna pred zalezujočim
lovcem planila proti du-im. Ti dno je bila namenjena zapustiti kočo, če treba, tudi brez Ferdinanda. Pa komaj je odprla vrata, jih je val burje
spet s treskom zaprl. Blisk je šinil preko grebena nad kočo in težka prha dežja je mrzlo
pljusknila skozi nastalo špranjo. Zaman! V takem neurju si ni upala nikamor. Z hrbtom ob
steni je obstala pri vratih in s pritajeno grozo
zrla pred se.
Ferdo se ji je ponovno približal, komaj zatajujoč notranjo razburjenost
«Rezika!* Milo, otožno je zvenel njegov glas.
«Ti bežiš pred menoj? Ti si želiš stran od mene
domov? In jaz, tepec, sem si domišljal, da me
ljubiš! Vedno sem sanjaril o tem, da ti bo dom
povsod, kjer sem jaz. Zdaj pa, ko nama je narava tako rekoč sama pokazala, da spadava tesno
skupaj, zdaj ti je tvoja stara gostiteljica več nego
vsa moja ljubezen!*
«Ne, Ferdo. T o d a . . .* Ni mogla izgovoriti. V
prsih jo je dušilo. Ferdo jo je prijel za roke, jih
burno poljuboval in pritiskal na svoje srce.
cNikoli še nisem ljubila. Ferdo, in z a t o . . .
zato si svojih čustev do tebe sama ne vem razložiti. Včasih mi je, kakor da bi najraje s teboj
zaplavala v širni svet. Toda zopet pridejo čez
mene trenutki, k o . . Ne vem. kako bi ti to
pojasnila Kakor nocoj. Glej, Ferdo, dokler si v
navadnem prijateljskem tonu razoravljal z menoj
o enem in drugem, sem bila mirna in niti opazila nisem, kje sem s teboj sama. Čim pa je iz
tvojih besed odjeknila drugačna beseda, takrat
šele mi je šinilo v glavo, da sem daleč od ljudi

Z nemalimi težavami se mora boriti tudi
r u m u n s k a v l a d a , ki je pričela uvajati
režim reda in dela. Od časa do časa poskušajo
različni prejšnji mogočniki, ki so sedaj obsojeni
na politično mirovanje, pobuniti narod in
nasilno prevzeti oblast zopet v
svoje roke.
Pri tem igrajo posebno vlogo tudi gotovi vojaški krogi, ki se jim hoče še starega režima,
ko se je dalo na račun države marsikaj zaslužiti. Zavoljo odločnosti in pazljivosti pa se vsi
taki poizkusi končujejo z velikim polomom
njihovih zasnovateljev, kar se je zgodilo tudi
sedaj, ko so poskušali nekateri visoki častniki
in bivši politiki preko noči aretirati vlado in
oklicati svojo diktaturo. Vlada je za njihove
namere pravočasno zvedela in jih vse skupaj
še v pravem trenutku aretirala.

Ministrstvo javnih del gradi v Srbiji velike
železniške proge, da vežejo Beodrad in zapadno
Srbijo s Črno goro in Jadranskim morjem. Pri
nas v Sloveniji s e d o k o n č u j e
proga
R o g a š k a S l a t i n a — K r a p i n a . V Prekmurju b o v kratkem dograjen most preko Mure.
Za Privilegirano agrarno banko je zbranih
nad 400 milijonov dinarjev. Upati je, da bo ta
denarni zavod vrgel primerno število milijončkov
tudi v Slovenijo.
Uradništvu se bodo zboljšale plače. Zaenkrat
le nekaterim strokam, obljubljeno pa j e vsem.
Vlada se ne ozira ne na levo ne na desno,
marveč gre proti svojemu cilju. Novi možje so
se zakleli, da ne odnehajo, preden ne zacvete
v naši državi novo življenje in občno blagostanje.

A kako je pri nas?
Prav v soboto je minulo 6 mesecev, odkar
j e kralj pretrgal nit neplodnih prerekanj v parlamentu in imenoval vlado dela in reda. V
soboto se je ta vlada sestala k seji in pogledala
nazaj. Predsednik vlade je pregledal delo posameznih ministrov in potegnil črto.
Račun tega šestmesečnega vladnega dela je
aktiven. T o obrazložuje vlada v dolgem poročilu, ki ga je po seji objavila narodu.
Na prvem mestu navaja številne in obsežne
zakone. Vse se skuša preurediti. Delo v ministrstvih in v Beogradu naj se poenostavi in
preuredi tako, d a s e b o l j u d e m d e l i l a
h i t r a i n p o š t e n a p r a v i c a . Zdi se, da
j e korupciji odklenkalo. Vsa državna oblast
preide na velike župane in sreske poglavarje,
ki se b o d o odsihmal imenovali sreski načelniki
Na davčnem polju je nova vlada znižala
dajatve. Trošarine so se izenačile in jih morajo
odsihmal plačevali tudi Srbijanci v enaki meri
kakor naši kraji. Državna in oblastna trošarina
ne sme presegati 150 Din na 1 hI. Za izvoz
vina in žganja so predvidene premije. Trgovina
z vinom si je nekoliko oddahnila.
s teboj na samem, in to ponoči! Kaj bo, če se to
razve...»
«Neumnica», jo prekine Ferdo. «Če boš čakala na to, da ti bodo drugi dovolili biti srečna,
bo prej konec tvojega življenja. Sama si utiraj
pot, po katerem hočeš hoditi. Sama si ustvarjaj
srečo! Zagrabi trenutek, kadar se ti nudi! Kaj te
briga svet!>
«Da, Ferdo. Zdi se mi, da te razumem. In
vendar...»
«Nič, vendar! Glej, dušica, jaz te ljubim. Vse
v meni koprni po tvojem objemi.»
To rekši jo je strastno objel in poljuboval po
golem vratu, čelu, očeh in ustnih. Rezika se mu
je spočetka branila, toda vedno bolj se je, kakor
v omotici, udajala ognjevitim izbruhom njegove
ljubezni.
Zunaj se je bila nevihta sčasoma razvlekla.
Samo od daleč, tam nekod iz juga, je bilo še slišati zamolklo bobnenje. Tu in tam nad Šentlovrensko dolino so že zamigutale posamezne
zvezdice in svetile v noč. Otožno se je razlegalo
skovikanje sov.
Iz zvonika farne cerkve v Št. Lovrencu je
ura baš bila eno po polnoči. Tam proti holmcu
nad cerkvijo je počasi sklonjene glave korakal
mlad mož. Skrb in žalost sta se mu brali iz
obraza.
Ko je dospel do hišice, kjer je stanovala Rezika, je obstal. Toda čim bolj je poslušal, gledal
in opazoval, tem globlje gube so se mu zareza vale okrog usten. Vse gredice na prej tako
žlahtno cvetočem Rezikineni vrtu so bile razorane, rože in cvetlice pa so ležale razmetane
po tleh. Tudi iz oken so izginili nageljčki in
rožmarin.
Dolgo je stal pozni gost. Vedno nižje in nižje
mu je klecala glava. Potem se je zravnal in

Kaj sedaj
(Z dežele.)
Dr. Žerjava ni več. Težak udarec za nas, za
napredno misel. Dasi hudo telesno bolan, je bil
pokojnik velik, čvrst in zdrav na duhu. Njegova
beseda je nekaj veljala, njega smo ubogali in mu
zvesto sledili. Vedeli smo, zakaj. Bil je mož dela,
vztrajnosti, odločnosti, širokega obzorja. Ni se
zanimal le za visoko politiko in važna državna
vprašanja. V nič manjši meri je posvečal skrb,
in to nič manj, če ne še bolj, našim razmeram doma, našim društvom in sploh še tako
neznatnemu naprednemu pokretu na deželi. D o
kaz temu njegova skrb za «Domovino». Veliki
politiki in misleci odlagajo svoje misli in načrte le
v velikih listih. Njemu je bila tako torišče »Domovina®. Če tudi preprost, a vsakovrstni, lahko
rečemo in trdimo, kmetski tednik. Kako smo se
razveselili vsake številke, ko smo ob tednu prejeli «Domovino» ter zagledali na prvi strani njegov uvodnik, pisan v Ljubljani. Beogradu ali kje
drugod. Tako preprosto in lahko umljivo pisan,
da ga je razumel najpreprostješi bralec kje visoko v hribih ter razmišljal o tem, kar je pisal
dr. Žerjav. Dr. Žerjav piše, dr. Žerjav pravi tako,
dr. Žerjav ima stvar v rokah. In to je zadostovalo. Ni ga več. Nobenega članka ne bo več za

«Domovino» izpod njegovega peresa. Odšel )e VI
večnost, a to le telesno. Njegov duh, njegova
misel, njegovi lepi in dalekovidni načrti, osnove
in zasnove za prihodnjost so pa ostale med nami.
Slišali in brali smo jih opetovano, posebno pa še
njegovi najbližji znanci in prijatelji.
Ako ga skušamo posnemati v njegovi marljivosti, neustrašenosti in doslednosti, bomo najlepše ohranili z največjim spoštovanjem spomin
na njega. Res, politično delo je utihnilo in prenehalo za gotovo dobo. To je res. Misliti in tihega
prepričanja pa nam nobeden zabraniti ne more,
da bi se ne razgovarjali med prijatelji. Dela je
v naših kulturnih, prosvetnih in gospodarskih
društvih obilo, čez glavo. Vsega tega se oprimimo s podvojeno silo in močjo. T o je po želji
dr. Žerjava. Širimo in delajmo predvsem za njegovo tako skrbno negovano «Domovino». Vsak!
v svojem kraju, po svoji moči in zmožnostih.
Vidite, tako bomo najlepše častili njegov spomin.
Njegov nikdar mirujoči duh bo smehljajoče plaval nad nami, ko bo videl, da njegovo delo in trud
ni bil zastonj, in da nismo po njegovi smrti vrgli
puške v koruzo. T o je naloga zdaj nas vseh. Ne
brezupnost in tarnanje — delo in zopet delo, to
je naša naloga!

Važno opozorilo
invalidom
Par dni po sobotni bilanci dosedanjega vladnega dela je kralj podpisal nov invalidski zakon,
ki pomeni za invalide preureditev njihovega položaja. Invalidom se priznava doživljensko ali
začasno vzdrževanje v invalidskih domovih, invalidnina, proteze in druga pomožna sredstva,
brezplačno zdravljenje, pouk in posredovanje
dela,

prvenstvo

pri

sprejemanju

v

državno

službo, podpora za izboljšanje njihovega gospodarskega položaja in brezplačna vožnja. Njihovim
rodbinam gre po novem zakonu podpora, brezplačno zdravljenje v zavodih in brezplačna v o ž nja, roditeljem pa denarna podpora, brezplačnoi
lečenje in brezplačna vožnja.

bežal proti trgu, kakor da se mu podira svet že izza mladih let desno nogo pohabljeno. Ko
je pomagal nekoč pozimi podirati v Grabnarza petami. Bil je Tone.
jevi hosti, ga je težka veja padajoče smreke oplazila po glavi, deblo pa se mu je zvalilo čez nogo
5.
in mu jo zlomilo. Od takrat je bil mutast. Tudi
Minili so tedni in nastopila je zgodnja jesen. možgani mu niso delovali prav v redu.
Po oni nevihti je tisto leto še večkrat deževalo
Grabnarjevi so ga bili po tisti nesreči obdržali.
in lilo. Zrak se je zaradi tega kmalu in precej
Toda čim starejši je postajal, tem manj je bil
ohladil. Neko nedeljo zjutraj je solnce s tako
uporaben za hlapčevska dela, in nazadnje je
prijaznim smehljajem prijadralo iznad Klopnega
postal spet to, kar je bil spočetka: pastir.
vrha, kakor da še nikdar ni razsajala nevihta z
Vsega skupaj pa je Hanza služil pri Grabgromom in treskom.
narjevih že nad 30 let. Še ko je bit Tonetov
Pri Grobnarjevih so že bili vsi odšli k zgoddedek pri življenju, je prišel kot deček k hiši
nji maši, samo gospodinja Meta, Tone in pastir in bil najprvo za pastirja, potem pa za hlapca,
Hanza so ostali doma, da čuvajo dom in opra- dokler se mu ni pripetila ona nezgoda v gozdu.
vijo nujno delo. V govejem hlevu je stalo za Takrat je bil že rajni Gašper, Tonetov oče, za
hrastovimi jasli dvajset repov, deloma za vprego, gospodarja. On in pa prav posebno še njegova
deloma za molžo. Vse je bilo treba oštrigljati, prva žena, Vera, sta mu stregla in ga vračila z
osnažiti in napojiti, gnoj odkidati in sveže na- domačimi zdravili, pošiljala po padarja in storila
stlati, nazadnje pa, ko pridejo drugi od prve vse, da ga spravita spet na noge.
maše domov, gnati še na pašo.
Da, Vera, to ti je bila gospodinja! Devet far
Slednjega se je Hanza prav posebno veselil. daleč si lahko iskal tako dobro ženico. „ Hanza,
Zdaj, ko je bila tudi že otava pokošena in sprav- le glej, da boš zopet hodil" je rekala in mu
ljena, ko tudi na polju že ni bilo več pridelkov kuhala tavžentrože, seno ter druga krepilna zerazen krompirja, repe in ajde. je bilo veselo lišča. Milo se mu je storilo vselej pri misli na
tam zunaj! Paslo se je kar križem, po svojem ter to ubogo revico, ki je morala tako zgodaj pod
po tujem, in nič ni bilo treba bogvekako paziti rušo. Naslonil se je na vile in z rokavi srajce
ua živino, da ne uhaja v škodo ali pa da ne brisal solze, ki so mu kapljale v razmršeno brado.
zbezlja pred vročino in muhami v goščo. Brez
Tedaj pa so se stemnila hlevna vrata in na
skrbi je pastir zato lahko zakuril ogenj in po pragu se je prikazala Meta, široka in vsa zaripsedal pri njem. Ali pa si je v žerjavici spekel ljena v obraz. Lase je imela že gladko počesane
še krompir ali pa kak storž koruze, tako da mu in spletene v dve kiti, ki sta bili zadaj zviti v
ni bilo baš treba pri skledi za mizo oprezati za klopčič in pritrjeui z glavnikom. Manjkal je samo
žganci.
še svileni robec na glavi, pa je biia opravljena
Zlasti pa je Hanza ljubil repo, tako na lahko za cerkev. Levo roko je imela uprto v bok, z
osmojeno, napol pečeno. Kar ni mogel dočakati, desno pa si je senčila oči. Ko je zagledala
da mine zgodnje sveto opravilo v cerkvi; ves Hanzo, je planila proti njemu ter mu eno prinemiren je šepal od repa do repa, od volov h peljala, da se je opotekel na postrugani kup
(Dalje prih.)
telicam in od telic h kravam. Imel je namreč gnoja.

skušal ponorčevati iz fašistovske cenzure. Ali
jo je dobil od fašistov po nosu. Mussolinijevi
listi so mu tako, kakor pač znajo, dopovedali,
da se italijanske zadeve prav nič ne tičejo vatikanskih gospodov. Če bodo vatikanski gospodje
— pravijo fašistični listi — še nadalje vtikali
svoj nos v notranje zadeve Italije, bodo fašisti
poskrbeli, da se bo papežev list čital samo znotraj vatikanskih zidov. Hud poper! Če bo prijateljstvo med fašistovskim režimom in Vatikanom cvetelo tako dalje, bo Vatikan še bolj
uklenjen, kakor je bil doslej. Vse kaže, da so se
vatikanski gospodje, ki so sicer dobri diplomati,
enkrat le urezali.
V zunanji politiki je vzbudilo največjo pokornost
. ' j..:
,.«
ostro pismo ruske vlade Kitajcem
v katerem zahtevajo Rusi, da popravijo Kitajci
v treh dneh v s o škodo, ki so jo napravili Rušom
v zadnjem časm Zadeva sega precej daleč nazaj.
Marsikdo se še gotovo spominja, da so bili pred
nekaj leti Rusi in Kitajci največji prijatelji. Takrat so Rusi z vsemi silami podpirali Kitajce v
njihovi borbi proti Angležem in drugim državam,
za .samostojnost in neodvisnost. Podpirali pa jih
niso samo z dobrimi nasveti, nego so tudi žrtvovali težke milijone zlatih rubljev, ki so si jih
odtrgali od ust, da bi pomagali Kitajcem otresti
se tujega jarma. Kitajci so bili tiste čase neizmerno hvaležni Rusom. Kakor pa pravi narodni pregovor, da je nehvaležnost plačilo sveta,
tako so tudi Kitajci kmalu pozabili na ruske
dbbrote, pričeli kazati roge ter jeli nastopati
proti svojim dobrotnikom in učiteljem. Rusi so
to izprva mirno prenašali, ko pa je postala kitajska nehvaležnost le prevelika, saj so Kitajci aretirali celo vrsto ruskih diplomatskih uradnikov,
vdrli v ruski konzulat in se končno celo polastiti
Vzhodne železnice, ki so jo zgradili Rusi, so
posegli v Moskvi po drugih merah.
Kako bodo odgovorili Kitajci na odločni nastop Rusov, še ni znano. Med tem pa že Rusi
pošiljajo cele vlake svojih čet v Mandžurijo, kjer
so se že pred desetletji tolkli z Japonci in se
pripravljajo na novo vojno na Daljnem vzhodu.
Prekrižanih rok pa tudi niso Kitajci, ki tudi m o bilizirajo svoje armade in jih pošiljajo na rusko
mejo.

Volovšek pa na listi bivše SLS. Dne 14. t. m.
si je novi cerkveno-konkurenčui odbor izvolil
načelnika v osebi uglednega in splošno spoštovanega kmeta Franca Kaiserja iz Vrtič. Čestitamo
ŠT. JURIJ POD KUMOM. Pravijo, da ni več njemu, pa tudi vsej faril
politike in strankarstva Naš župan Ima v svoji
LJUTOMER. Naš Sokol je priredil v nedeljo
gostilni na steni nabit seznam vseh naročnikov
7. t. mi dobro uspeli letni javni nastop vseh od«Domovine>, ki prebivajo v območju občine. Kje
delkov domačega društva ter s sodelovanjem iz
ga je dobil in zakaj ga' je nabil ter dal celo v
mursko-dravskega okrožja in Maribora. Nastop
okvir, ni težko uganiti. Poskrbeli bomo, da tudi
je vodil br. Pol. Spored je bil obširen in je bil
ta drevesa ne bodo zrastla do neba. Obenem si
točno izvajan. Kot gostje so nastopili s posebnimi
usojamo že ob tej priliki opozoriti poštno ravtočkami: Križevci in Veržej z moško in žensko
nateljstvo, da so na tukajšnji pošti naročniki
čfeco, Ormož in Varaždin z moškim naraščajem
{Domovine* nadlegovani z vprašanji, zakaj imajo
ter končno na orodju ter z Jugoslovensko telonaročen ta list itd. Podrobnosti bomo sporočili
vadno epopejo br. Murnika člani mariborskega
na pristojnem mestu in ne dvomimo, da bo enkrat
Sokola. Vse vaje številnih oddelkov So bile iztudi pri nas nastal red!
vedene dobro, razen članskih bi. Murnika. DoŠMARJE PRI JELŠAH. Ko smo zadnjič imeli mače društvo dela, kar je pokazailo na telovadišču
misijon, je grmelo s prižniee: «Na dna pekla bodo in pozneje na veseličhem prostoru. Društvu in
goreli vsi, ki imajo ,Domovino'!» Po opravilu sem nastopajočim čestitamo. Samo naprej, za Tyršem!
šla iz cerkve na pošto. In ko sem stopala čez trg Zdravo. — -ar.
z «Domovino» v roki, so se me nekateri nahujKONJICE. Letošnje leto se dela splošno na
skani ljudje izogibali kakor pošasti. Slišala sem,
olepšavi trga. Takega napredka kakoj- letos, veda so po nekaterih šolah celo otroci zaničevani
liko let nazaj ne moremo zaznamovati. Vse hiše
od katehetov, ako je «Domovina» pri hiši. Čudim
so se prenovile, uvedla se je električna razsvetse le, kako oni gospodje duhovniki, ki tako hujljava, povečalo se je kopališče v ; Dravinji. Poskajo proti «Domovinb, vedo, kaj je v njej. Setrebno bi bilo tudi, da se stolpič pri cerkvi z
veda jo tudi oni čitajo in tako dvojno grešijo:
meteorološkimi instrumenti popravi. V prvi vrsti
prvič zato, ker jo jemljejo v roko, in drugič, ker
bi bilo za to poklicano tukajšnje olepševalno
vedoma lažejo o njeni vsebini. Saj «Domovina»
društvo. Kakor slišimo, misli likvidirati, kar ne
je najbolj pošten in najbolj poučen naš tednik.
bi bilo nikakor na mestu, ker se povsod po vseh
Zato napreduje. — Zvesta naročnica.
večjih naseljih ustanavljajo nova slična društva.
MALA NEDELJA. Narodno kulturno društvo Ako pa olepševalno društvo nima potrebnih sredpriredi v nedeljo 28. t. m. točno ob pol 4. po- stev, bi bilo priporočliivo, da občina pokloni
poldne v Društvenem domu ljudsko veselico. Na primeren znesek za olepšavo in popravo te stavsporedu velezabavra burka «Stari grehi». Pred bice. — Na Pohorju, v občini Skomarje, zadnje
igro, med odmori in pri prosti zabavi s plesom, čase neznan zlikovec strelja ovce, ki se pasejo
bo svirala prvovrstna Medžimurska godba, ki po gozdovih. Tako je bilo do danes postreljenih
tokrat prvič nastop v Mali Nedelji. Vabljeni Vsi že trem posestnikom preko 15 ovac. Tako početje
od blizu in daleč k obilni udeležbi.
se pač mora z vso strogosti? kaznovati. — Pri
ZGORNJA KUNGOTA. Pri nas so se dne tukajšnjem meroizkusnem uradu so za polovico
7. t. m. vršile volitve novega cerkveno-konkurenč- reducirani dnevi merjen ia posode. Tukajšnji menega odbora, ker je staremu potekla funkcijska rilec je odpuščen in prihaia novi iz Celja, ob
doba. Izvoljeni so bili: kmet Franc Kaiser iz uradnih dnevih. Dvomimo, da bi si oblast s tem
občine Vrtiče ter kmetje Matevž Krošelj, Maks kaj prihranila. Najbrže bt urad še pasiven, kar
Pavlic, Franc Gamser in Volovšek iz občine do sedaj ni bil, ker je 'mel pod starim vodstvom
Zgornja Kungota. Pri zadnjih občinskih volitvah po 2000 Din letno prebitja. Interesirani krogi bi
so bili prvi štirje izvoljeni na naprednih listah, se morali zato zavzeti, da se uradni dnevi zopet

DR. LEON BRUNČKO.

izgovoril dosmrten kot, obstoječ iz vse hrane pri
prostem kruhu, dvojne delovne in ene praznične
obleke vsako drugo leto ter stanovanja v podstrešni sobi, tako zvanem „štibelcu". Končno je
(Dalje.)
testament nalagal gospodarju še dolžnost, da
„Ti boš pa seveda lenuharil, pokveka raz- mora Meti dajati do smrti hasek iz njive v
capana. Jaz naj bi se kar razstrgala od samega Kurji vasi, ležeče ob potoku Radomlji.
dela, ti boš pa tu lepo muhe štel! £rlej, da se
Vdova je bila pričakovala, da ji bo mož„vsaj
spraviš! Misliš, da si bom sama nanosila vode v
po smrti zapisal polovico ali večji del posestva,
kuhinjo! Ti!"
Hanza se je pobral, pograbil samokolnico in ker je pri poroki ni bil vzel v soposest Zato
začel nakladati gnoj. Pri tem je bil ves sključen se je tudi onih par dni, kar je Gašper ležal pred
in ponižen. Toda, eim je izginila gospodinja je svojo smrtjo, plazila okrog njegove bolniške
s hrbtom proti vratom obrnjen počasi krenil postelje, stregla svojemu možu in se mu dobriglavo o smer, kjer je stala poprej Meta. Srdita, kala, meneč, da ga s tem pregovori v svoj prid.
potuhnjena jeza je šinila iz njegovih oči. Zavihtel Ko pa je videla da ji je nakana izpodletela, je
je pest in zaškrtal z zobmi. V razburkani glavi vso svojo jezo in togoto obrnila proti Tonetu.

Križi in težave

so se mu ponovno porajali spomini.
Kaj jebilotrebaGašperju.da seje poVerini smrti
še enkrat obabil! Saj je imel sina, še prav pridnega. Pa če bi bil že vsaj kaj poštenega pripeljal v hišo, ne pa tega živega satana. Grizla in
zbadala je ubogega Gašperja od ranega jutra do
poznega večera, dokler mu ni postalo življenje
preneumno in mu je pred štirimi leti pokazal
lige. Tone, njegov edinec, se je bil baš povrnil
od vojakov. Že prej je bil mačehi trn v peti.
Sama jalova in brez otrok ga je črtila na vso
moč. Bila mu je mačeha v pravem pomenu besede. Čim pa so odprli Gašperjevo poslednjo
•voljo, je zlobnost v njej naravnost podivjala.
Rajnki gospodar je namreč v svoji oporoki dolo£il, da zapušča vse svoje premoženje Tonetu, da
pa pripada hasek od polovice nepremičnega
posestva njegovi ženi, dokler bo sinu vodila
gospodinjstvo. Ako pa bi »e Tone ženil, ji je

Tako tudi danes. Ko se je bila znesla nad
Ilanzo, je še nakaj časa stikala okrog oglov, da
najde kak neposredni povod za ploho psovk, s
katero je nameravala obsuti služinčad, čim se
povrne od maše. Skozi kuhinjo odzadaj se je
vrnila nato v hišo, prebrskala še vežo in vstopila
nato v večjo gostilniško sobo na levi. Kakor
običajno je tudi sedaj vzela iz steklene omare
večjo kupico, si natočila vina in ga izpraznila
na dušek. Potem je z ropotom prestavila par
stolov, zaklenila pecivo in usmerila korake proti
boljši, manjši sobi.

<No, ali že spet gruntaš in tuhtaš? Ti je žal,
da si na svetu? Nedelja je in ti si videti, kakor
da so te ravnokar iz gošče potegnili. Nepočesan
si in menda tudi še neumit. Kaj ne greš v
cerkev ?>
«Grem, mati, toda, je še cas.*
«Čas, Časi Vedno ene in iste besede, pa naj
ti človek reče, kar hoče. Kakšen gospodar pa si!
Nič te ne veseli, nikamor se ti i.e mudi in glavo
nosiš kakor za pogrebom! Tu mora vse v pogubo,
ker je gospodar za nič.*
Tone je vzdihnit. Na tihem, sam pri sebi, je
moral priznati, da govori mačeta resnico. Da je
ne razjezi še bclj, je malomarno zamahnil: «Vi
ste gospodinja, mati.*
«S tem hočeš menda reči. da sem jaz kriva,
če gre gospodarstvo vedno bolj rakovo pot. Pa
ne boš! Le sam se trkaj po prsih! Prav za nič
se ne brigaš več. Cele noči se klatiš okoli, kakor
izgubljeni sin, ali pa buljiš v strop, namesto da
bi spal, da bi bil potem čez dan za delo. In po
dnevu? Ti božja martra! Kakor da imaš kak
težak greh na vesti, se potikaš po njivah in travnikih, ali pa jo mahneš v gozd, pa vedno tja, kjer
ni ne dela in ne delavcev. Kakor da se bojiš
med ljudi! Treba bo skrbeti za zimo, navoziti
gnoj in zorati za ozimino. Žaga bo čez dan ali
dva obstala, ker nima plohov za pod list. V kovačnici se kupiči delo, ljudje prihajajo spraševat,
kdaj bo gotovo to, kdaj ono — tebe pa nikjer in
od nikoder ni. Sam Bog vedi, kakšna mora te
tišči, da nisi za nobeno rabo več.*

Tam je sedel Tone, pred seboj je imel kup knjig,
pisem in računov. Toda, kakor da je miza prazna,
je zrl zamišljeno predse, podpirajoč glavo ob
dlan. Lasje, ti bujni, črni lasje so mu povešeno
viseli na čelo in bledi obraz je pričal o težki,
«Bo že, mati, bo že! Kar tako čez koleno vpogprečuti noči. Sele, ko je zaslišal korake tik sebe, niti se stvar ne da. In vsak človek ima pravico,
se je zdrznil.
da enkrat v svojem življenju malo izpreže.*

uvedejo kakor so bili doslej. — Pred prelazom
preko železnice in ostrimi cestnimi ovinki so bila
svojčas postavljena varnostna znamenja, ki so
opozarjala avtomobiliste na opasno mesto. Tekom
vojne so bili ti znaki odstranjeni in se poslej niso
več nadomestili. Jako umestno bi bilo, ako bi
Avto-klub dal napraviti nova znamenja. Posebno
potrebno bi bilo to ob mostu preko Dravinje pri
gostilni Sutter. — Mestna občina mariborska namerava uvesti avto vožnje iz Konjic v Poljčane,
Vitanje in Oplotnico. Doslej je vozil na progi
Konjice—Oplotnica gospod Hinko Petrin, ki pa
je vožnjo opustil. Bilo bi dobro, da mariborska
občina čimprej prične z rednim prometom.
SEVNICA. Za zgradbo Sokolskega doma v
Sevnici so darovali: Klavžer Anton, posestnik,
Dobrova, 50 Din, Schoner Franc, klepar, Rajhenburg, 20 Din, Mate Presker, veletrgovec, Rajhenburg, 200 Din, brat starosta izročil nabiralno
mesečnino od članov za račun gradbe za mesec
junij 1500 Din, sestra Stana Juvančeva nabrala
,v veseli družbi 56 Din 50 p, notar Ušlaker namesto venca rajnemu dr. Žerjavu 200 Din, isto
Kari Cimperšek 200 Din, Ivan Volčanšek, restavrater, Brežice, 50 Din, Bernard Grošl, železničar, Sevnica, 10 Din, Marija Stropnik, natakarica
v gostilni Rudolfa Cimperška, 20 Din, Nikolaj
Turjak, Zagreb, 80 Din, Sokolsko društvo Laško,
nabrala o priliki poroke načelnice Osolin in Gostiša 380 Din. J. Knez, čevljar, Sevnica, 10 Din,
Alojzij Šribar, Raka, 10 Din, Ivan Rojnik, veletrgovec, Slovenjgradec, 200 Din, Posojilnica Rajhenburg, 100 Din, Maks Kovač, odškodnina za
posojene deske, 20 Din, nabiralna pola polkovnika br. Dragutina Puriča iz Celja, 930 Din,
nabiralniki v gostilnah br. Maksa Kovača, Sevnica, 206 Din, in Rudolfa Cimperška, 143 Din.
Eno smreko daroval Ivan Kralj, posest.lik, DobjeZabukovjfc. Vsem darovalcem najlepša hvala ter
nujno prosimo posmenovalcev.

vprašal. Vsi žalujemo za gosp. dr. Gregorjem bolje, da presedlamo in se raje poprimemo bolj
Žerjavom. Slava mu! — Franc EniOj Schweighof, intenzivnega pridelovanja krme, živinoreje in
pošta Rodach, Bayern.
.i, r. •
sadjarstva! T o vprašanje je treba po prizadetih
krajih resno razmotrivati in pretresati. Naj nam
je ta stroka še tako prirastla k srcu, vendar
kaže, da jo opustimo ali vsaj omejimo, če vidimo, da se nam bolje izplačajo druge gospodarske stroke in če vidimo, da tisto vino, ki ga
neobhodno
potrebujemo, ceneje kupimo.
Kmetijski pouk

GOSPODARSTVO

VINSKA DEŽELA — REVNA DEŽELA.
T o je star pregovor, ki velja danes bolj
kakor kedaj poprej. Dolenjski kraji so bolj plodOviti, kakor so gorenjski, pa vendar vidimo,
da so gorenjske kmetije bolj trdne, kakor so
dolenjske. Vzrokov je več, toda eden nepobitnih
tiči v dolenjskem vinogradništvu, ki daje premalo varne, premalo redne in zaradi tega prepičle dohodke.

Tudi na zadnjem zborovanju slovenskih vinogradnikov v Krškem se je poudarjala potreba, da se vinogradništvo po neugodnih legah
opusti,"po manj ugodnih legah pa omeji v prid
drugim našim strokam,
ki so bolj hvaležne.
Danes živimo v težkem boju za obstanek in
zmagovit bo le tisti, ki bo znal nastali položaj
pravočasno izrabiti. Tukaj ne pomaga nobena
prečutljivost, ampak le hladen račun s tem, kaj
nam za prihodnjost več obeta.
Vinogradništvo je prizadelo že toliko škode
drugim strokam, že toliko bridkih razočaranj,
udarcev in izgub, da je upravičen pregovor, ki
trdi, da so vinski kraji po navadi revni.

SCHWEIGH0F (Bavarska). Nahajam se v
Nemčiji na sezonskem delu. Doma sem v Vučji
gomili v Prekmurju. Čitam «Domovino» in globoko obžalujem prerano smrt g. dr. Gregorja
Žerjava. Kako dober je bil ta človek, pomagal
je vsakemu siromaku, če je le mogel. Jaz sem
blagemu pokojniku večkrat pisal in sem vselej
dobil od njega pouk in pojasnilo, za kar sem

Ako bi vse to delo in vse te stroške, ki jih
potrebuje vinogradništvo, obrnili po manj prikladnih legah v druge gospodarske panoge, sigurno bi več dosegli. Res je vinogradništvo
stroka, ki se odlikuje po ugodnih krajih z lepimi
dohodki, toda po krajih in v legah, kjer je v e č
slabih letin kakor dobrih, so njeni dohodki nezadostni in ne krijejo stroškov. Pri vinogradništvu bi morale biti dobre letine pravilo, pa so
danes izjema. Na več slabih letin pride komaj
ena dobra, tako da se jih po letinah lahko daleč
nazaj spominjamo. Če ne škoduje trti spomladni
mraz, ji škodujejo razni škodljivci, ki nadlegujejo trto od spomladi do jeseni. Vmes pa pride
še toča ali pa deževje, ki nam na jesen še ta
pridelek pokvari, na katerega smo čakali. Letos
je prišla tudi še zimska pozeba zraven.
Pri
vsem tem pa pritiska na naš vinski pridelek
težka konkurenca od raznih strani in nam preti
od leta do leta z večjo silo omejevati in otežkočiti še to malo kupčijo, ki jo imamo.
Vinograd pa mora biti obdelan, če vse drugo
trpi! Prvo delo, prvi gnoj in prvi stroški gredo
za vinograd, če nam že kaj prinese ali pa ne.
Bodimo še taki prijatelji vinske trte in njenega
pridelka, pri današnjem položaju vinogradništva
in vinske trgovine se je resno vprašati, ali se
kaže po neugodnih in manj ugodnih legah še
dalje ukvarjati z vinogradi, in ali bi ne kazalo

Tone je vstal, zmetal knjige in kar je bilo na
mizi, v predal, in stopil k oknu.
<;Pa ti zdaj že skoro celo poletje izpregaš.
Prejšnja leta nisi bil tako poniglav in čemeren.
Vsako besedo si mi presekal, nastavljal mi roblje,
toda delal si za dva druga. In meni je bilo lahko
voditi gospodarstvo. Zdaj pa visi vse na mojih
ramah, doma in zunaj, taka šleva si postal. Tako
ne gre več naprej. Gledati boš moral, da si priskrbiš drugo gospodinjo ali p a . . .*
«Ali pa? Le ven z besedo!*
«No — jaz pač lahkj mislim, če že moram za
vse jaz sama skrbeti in si ti gospodar le na papirju . . . Saj me poznaš!.. Vsako polovičarstvo
mi je gnusno.*
Tone se je sunkoma obrnil in gledal v to silno
žensko pred seboj, ki je stala tam, roke uprte v
bok, kakor da je pripravljena postaviti se vsemu
svetu po robu. Niti za hipec ni trenila z očmi, ko
jo je motril, kakor da ji hoče prodreti na dno
duše.
«Torej vi hočete, da vam odstopim hasek od
one polovice, ki je za mene določen? Ali sem vas
prav razumel?*
«Da in ne. Zakaj ostajaš na pol pota? Če že
govoriva o tem, je vendar boljše danes kakor
jutri, da se pomeniva do dobrega. Rajše, kakor
da pustim propasti vse skupaj, rajše bi že videla, da vzamem vajeti sama v svoje roke. In
porok sem ti, da bo pri Grabnarjevih spet cvetelo blagostanje, kakor nekdaj. Seveda, takole
za tujo stvar se nihče ne prenapenja rad.*
«Tujo stvar? Pa vendar nočete s tem reči, da
ste pri nas na tujem, mati? To so pa res čudne
besede! Ko vam je treba le migniti z mezincem
in se že vršijo vaša povelja! Ko se vse suče in

kreče edino le okrog vas. Poznam kmetije — in
ni vam treba daleč iti, da jih najdete —, kjer
kuhalnica ni v takih čislih, kakor že dolga leta
pri Grabnarjevih, pa se gospodinje nič manj ne
počutijo domače . . .*
«I<er so vpisane tudi v zemljiških knjigah,
ha-lia-ha!*
Debelo se je zakrohotala Meta.
«To pa je, dragi moj, čisto kaj drugega. Kar
je pisano, je pisano, in to je tisto, kar človeka
drži pri zemlji in mu daje veselje do nje. Če ti
hočeš z roko doseči ta-le strop, si podstaviš pručico pod noge. Enako se tudi jaz želim spraviti
v red in dvigniti Grabnarjevo posestvo. To je
tisti strop, po katerem grabim, toda manjka mi
pručice- — v zemljiških knjigaS mojega imena
ne poznajo. Ponujaš mi hasek še od druge polovice? Niti za las nisi boljši od svojega očeta!
Roke križem držati, pri tem pa pobrati polovico
cd tega, kar drugi v potu svojega obraza pridelajo, to bi znal vsak.*
«Pa saj nimam nič proti temu, če vzamete
ves pridelek, ves hasek, tudi onega, ki pripada
meni!*
«Premalo! Ali si res tako omejan ali pa se
tako izvrstno pretvarjaš, da me ne razumeš.
Toda, kaj govorim in hodim kakor mačka okrog
vrele kaše! Povem ti v brk — : ali mi izročiš
posestvo v last in stopiš glede haska na moje
mesto, ali pa se oženi in dobi drugo gospodinjo!
Jaz sem sita tega večnega garanja za druge.*
Tone se je že pri prvih besedah svoje mačehe
sesedel na stol kakor snop. Vedno večje in večje
so mu postajale oči. Njegove prsi so valovile in
ves se je tresel po životu. Kakor je tudi še dodobra poznal mučilko svojega očeta in svoje

mladosti, vendar s te strani mu doslej še ni
prišla. Nastavila mu je tako rekoč nož na vrat
in ga tirala od hiše. O, nedelja, Gospodov dan,
dan miru in počitka, kako prijetno se je začelal
Skozi vežo, zunaj pred gostilniškimi prostori
se je začulo topotanje s coklami. Menda je Hanza
nosil v škafu vodo v kuhinjo. V prvi sobi je
stenska ura bila osem. Tu pa tam je kaka muha,
že napol omotična in nerodna od jeseni, zabrenčala pri oknu, sicer pa je vladala tišina kakor v
grobu.
V grobu! Da, to je prava beseda, si je mislil
Tone in še vedno strmel v svojO nasprotnico.
Njegovega očeta je spravila pod zemljo, njemu
samemu je pila kri, odkar je pri hiši, zdaj pa
ga peha že celo čez prag! In to je zanj isto
toliko kakor v grob. Če bi moral zapustiti to
lepo, sicer preprosto, toda prijazno hišico, v kateri so že oddavna gospodarili njegovi pradedje
in očetje in v kateri je tekla tudi njegova zibelka, če bi moral v svet in ne bi videl več
okrog sebe teh temnih, zelenih gajev in lok,
pomenilo bi to zanj toliko kakor smrt. Gotovo
smrt! Da bi se pa kot tujec, brezdomovinec še
nadalje potikal po teh krajih potem, ko bi zavladala na Grabnarjevem njegova brezsrčna mačeha, na to ni bilo niti misliti.
In — ali bi ne bilo od njega brezčastno, če
bi tej kruti ženski na ljubo, ki ni imela nikoli
srca in čuta za njegovo rodbino, vrgel puško v
koruzo in spravil svoj dom, dom svojih očetov,
v njene, torej res tuje roke? Vse potne srage,
vsi krvavi žulji njegovih prednikov skozi dolgo,
nepregledno dobo let, bi bili zaman. Zadnji potomec iz častitega rodu Grabnarjevih naj bi se
izneveril stari, v tem rodu ukoreninjeni ljubezni

PRIPRAVA PRIDELKOV ZA VNANJO
KUPČIJO.
Za vnanjo trgovino je treba dosti blaga in
skrbno in enotno pripravljenega blaga. Za enkrat imamo pri nas le z jajci in v gotovih letih
tudi s sadjem večjo vnanjo trgovino, imeli bi
jo pa lahko tudi z drugimi pridelki, če bi jih
mogli postaviti na trg v večjih in po kakovosti
zenačenih množinah. Na ta način bi lahko pošiljali v vnanje kraje tudi naše mlečne in vinske
pridelke itd. Danes zadevamo povsod na mednarodno konkurenco, ki se trudi, da zadovoljuje
odjemalce s prvovrstnim in enotno odbranim
blagom. Na to pot moramo tudi pri nas kreniti,
da bodo šli naši pridelki lažje in za boljšo ceno
v denar. Ponudeno blago se mora že na prvi
pogled prikupiti. In k temu pripomore veliko
zgledna in enotna priprava in oprema blaga, ki
ga pošiljamo na trg.
Tako n. pr. se jajca na vnanji trg odbirajO
po debelosti in celo po barvi. V vsak zaboj
pride skrbno odbrano, enotno blago. Tudi zaboji so med seboj enako veliki. Namizni krom-

pir je danes tudi odbirati. in sortirati po debelosti in sortah, da ga lažje in boljše prodamo.
In tako je postopati tudi s sadjem in drugimi
pridelki. Mešanice raznih sort in razne debelosti in kakovosti ne dosežejo nikdar takih ccn
niti tako dobrih odjemalcev.
Pridelki morajo
biti v vsakem pogledu dobre kakovosti, pa tudi
prikupno enotne vnanjosti.
Na to se dela danes po vseh državah in tudi
pri nas ne smemo zaostajati. Na čelu stopa tudi
v tem pogledu Amerika, ki ima največ svojih
pridelkov za kupčijo zgledno-skrbno pripravljenih ali kakor to imenujemo «štandardiviranih». Amerika ima standardizirane: sir, jajca,
sadje, žito, perutnino, živino, meso, seno in
slamo. Švica ima: sirovo maslo, bir in sadje.
Madžarska ima standardizirano: sirovo maslo,
meso, sadje, krompir in žito. Skoraj vsaka država ima za svoje najvažnejše pridelke, ki jih
pošilja preko svojih mej, točne predpise, kako
jih je pripravljati in odbirati. Pri nas pa poznamo to samo glede jajc.

zanesljivo pritrditev, zahteva pa nalašč za imenovano pritrditev pripravljeno koso.
Patentirana kosa «Flugs» se v celotni obliki
ne razlikuje od dosedanjih v prometu se nahajajočih kos, ima pa v glavi, ki je širša, podolgovato zarezo, katera služi novemu načinu pritrjevanja. Glava kose, opremljena s patentirano
zarezo pomeni tudi v dosedanjem izdelovanju
kos preobrat.
Patentirani kosir ima obliko vijaka, glava
njegova je ploščnata in široka v obliki leče, s
četverooglatim nastavkom, obročem ter matico.
V svrho pritrjevanja kose je potrebno kosišče pripremiti na ta način, da se nahaja na gornjem koncu kosišča v oddaljenosti približno
25 mm odprtina, ki se razširi od ene na drugo
stran od 8 mm na 12 mm.
Za nosiček glave kose je na kosiču napravljena zareza v dolžini 30 mm, a v sredini kosiča se nahaja podolgovata zareza, ki služi za
zavarovanje konice kose izven uporabe ter pri
nošnji.
Patentirana kosa s kosirjem «Flugs» pomeni
vsekakor velik napredek glede pritrjevanja kos
ter je vzbudila v vseh gospodarskih krogih veliko pozornost ter vsestransko zanimanje. P a tentirane kose s kosirjem «Fiugs» se tudi že
uvajajo v naši državi in kakor čujemo, se bodo
izdelovale tudi pri naših domačih industrijah.

Da zamorejo tem zahtevam ustrezati mali
posestniki, je treba, da se združujejo v zadruge.
V zadružnih prostorih in podjetjih je zbirati
pridelke in pripravljati po današnjih zahtevah
za kupčijo. Na mah se to ne da doseči, ali delati
je na tem, da pridemo tudi pri nas tako daleč.
Za zgled si lahko postavimo naše jajčarske zadruge in trgovine, ki zbirajo jajca iz vse dežele,
jih skrbno sortirajo in pošiljajo v enotni opremi
v druge kraje. P o teh načelih je ravnati tudi pri Prijave za znižanje
dopoldrugih naših pridelkih. Zlasti potrebno bi bUo
to tudi pri našem namiznem sadju, ki ga poši- nilnega davka za zemljarino
ljamo v dobrih letih tudi v druge dežele in za
Davčna uprava za mesto Ljubljana je izdala
katero bi lahko veliko v e č skupili, ako bi bilo poziv za vložitev prijav za znižanje dopolnilnega
skrbno odbrano in enotne kakovosti.
davka zemljarine v smislu zakona o izpremembah in dopolnitvah zakona o neposrednih davkih
z dne 14. junija t. 1. Davčni zavezanci, ki imajo
PATENTIRANE KOSE S KOŠIRJEM
pravico za znižanje dopolnilnega davka morajo
«FLUGS».
predložiti te prijave dne do 31. julija t". 1. brez
Dosedanje pritrdilne naprave za kose ne pravice do nadaljnjega podaljšanja roka.
Dopolnilni davek se zniža pod naslednjimi
nudijo koscu možnosti zavarovanja kose izven
uporabe in pri košnji. Novo patentirani kosir pogoji: 1. da se davčni zavezanec izključno bavi
«Flugs» omogoča ne le popolnoma enostavno samo s kmetijstvom; 2. da obdeluje svoje porokovanje, ampak tudi lahko priročno, hitro in sestvo sam ali s člani svoje družine; 3. da ima

več kakor pet članov familije; 4. da dopolnilni
davek ne presega 5000 dinarjev; 5. da vloži prijavo v odrejenem roku na predpisanem obrazcu.
V smislu zakona se za člane skupnega gospodarstva po tem zakonu ne morejo smatrati: 1. osebe,
ki so stalno odsotne (za stalno odsotne se ne
smejo smatrati osebe, ki bivajo izven doma zaradi odslužitve kaderskega roka, šolanja zdravljenja itd.); 2. osebe, ki se bavijo poleg kmetavalstva ali izključno z obrtjo, industrijo ali drugim pridobitnim poslovanjem ali s samostalnim
poklicem, ki je podvržen pridobnmi; 3. osebe, ki
so v razmerju stalne javne ali privatne službe;
4. žene in otroci oseb, omenjenih v točkah 2. in
3.; 5. hišno služabništvo in nameščenci.
Prijave se morajo vložiti pri pristojnem o b činskem oblastvu, v Ljubljani mestnem magistratu, na predpisanih obrazcih, ki se dobe pri
omenjenem oblastvu. Prijavo mora vložiti zavezanec zemljarine, lahko pa tudi pooblaščenec;
priložiti mora tozadevno pooblastilo. — Na zahtevo davčnega zavezanca mora izpolniti prijavo'pristojno občinsko oblastvo po izpovedbah
zavezanca. Prijave, ki se predlože po preteku
odmerjenega roka, se za znižbo dopolnilnega
davka ne bodo upoštevale. Za resničnost števila
skupnega domačega gospodarstva kakor tudi za
podatke po točkah 1. do 5. je poleg davčnega
zavezanca, odgovorno tudi občinsko oblastvo.

Tedenski tržni pregled
Živina. Na živinskem _ sejmu, ki se je vršil
17. t. m. v Ljubljani, je bil dogou slabši kakor
pred 14 dnevi. Deloma je t-niu krivo dejstvo,
da so kmetovalci trenutno precej zaposleni s
poljskimi deli. Cene so ostale v glavnem nespremenjene ter so znašale za kg žive teže: voli
prvovrstni 1150 Din, voli drugovrstni 1050 Din,
veli tretjevrstni 9 Din, krave debele 5 5 0 do
7-50 Din, krave klobasarice 4 do 5 Din in teleta
13 do 15 Din.
Žito. V začetku tekočega tedna se je na svetovnem žitnem trgu nenadoma pojavilo čvrsto
razpoloženje. V Ameriki so zaradi neugodnih
poročil o letošnji letini cene v dveh dneh po-

do hiše in zemlje? Te zemlje, ki je postala sveta ena vdahnila oni odločni «ne», ki ga je zabrusil takrat, ko ji je zadnjikrat zrl v mili obraz. Videl
jo je sicer še parkrat pozneje, toda le od daleč.
po trudu in znoju prednikov? In zakaj? Ker je mačehi v obraz.
In siromak oče! Koliko j3 trpel zaradi jezične Tako tudi ono soboto, ko je šla s Ferdom v plazadnji iz tega rodu slabič, brez hrbtenice in volje,
zlobnosti te ženske, ki se je kakor pijavka za- nine. Krčevito, kakor v težkih slutnjah ga je
ker ga ne veseli življenje?!
grizla v njegovo kri, dokler ga ni ugonobila. Go- zaskelelo takrat srce. Najraje bi bil planil izza
«Ne!»
drevesa in se kakor ris vrgel na tega gizdavega,
Tone je hipoma planil kvišku in treščil s tovo tudi on odobrava sinov sklep, da ne pusti
iz rok, iz rodu in imena te posesti, ki so jo ob- brbljavega pritepenca in mu za vselej pregnal
pestjo po mizi, da je zaječala pod udarcem.
zločeste skomine. Že ko je tako brezčutno bril
delovali,
gojili in ljubili Grabnarjevi.
«Ne in stokrat ne! Se je toliko sile v meni,
Ne, ne — Meta ne sme dobiti v pest te lepe, norce iz pohorskih šeg in pravljic iz Pohorja
da si upam speljati te zavožene gore čez klanec!
sploh, mu je Tone to silno zameril. T ,da zadoTa dom je in ostane moj, pa če stokrat stezate bogate hiše! Bog ve, kakšni nameni ji rojijo v
voljil se je s primerno zavrnitvijo. Vsakokrat pa,
možganih.
Ni
še
prekoračila
onih
let,
v
katerih
po njem svoje grabežljive prste, mati! Častil
kadar je sam bil priča ali pa je od drugih fantov
Vas bom in spoštoval kot vdovo po mojem očetu, ženske rade bliskajo za moškimi, in ljudje jo
izvedel, da sta Rezika in «polentar> spet šla na
vse vam bom dajal, kakor in kar vam gre, niče- že dolgo spravljajo v zvezo z Brežočnikovim
samotni izlet, je v njem kar kuhalo in kipelo.
Štefanom!
Že
njegov,
Tonetov,
oče
ji
očividno
sar ne boste pogrešali od svojih pravic, toda —
Le
z največjo težavo se je brzdal, da ni napravil
ni prav zaupal, kajti sicer bi jo bil gotovo vzel
roko stran od te strehe!»
konca sramotni igri, v katero je ta južnjaška
na
polovico.
Toda,
kako
naj
čez
mesec
dni
uredi
<Torej se misliš ženiti?s> se je s pritajeno
drglja vpletala žlahtno, nepokvarjeno dekle.
jezo zasmejala Meta. «Radovedna sem, katera stvar z gospodinjstvom? Mačeha mu je vendar
Vedno se je še ob pravem času spomnil,, da
se bo obesila na vrat taki mevži. V štirih tednih na vsa usta povedala, da mu čez štiri tedne ne
nima
pravice posegati v razmerje med njima.
bo
več
gospodinjila
in
da
gre
na
zreužitek!
Da
grem na prevžitek, če ti je prav ali n e b
Saj ni on, Tone, Reziki niti mož niti zaročenec!
bi
vzel
kako
starejšo
deklo,
ki
bi
vodila
gospo«Vaša volja, vaš svet», je odvrnil Tone in
Da, še manj, Rezika mu ni nikdar niti z najzapustil sobo. Po stopnicah se je podal pod dinjske posle, to ni kazalo. Vsaka, in naj je še
manjšo besedico ali s pogledom ali s stiskom
tako
poštena,
ima
vendarle
prste
predvsem
k
streho, kjer je imel svoje samsko stanovanje,
roke namignila, da ji je bližji in dražji od drusebi
obrnjene.
In
razven
tega
se
noben
človek
in se ves izmučen vrgel na nepospravljeno pogih. In končno, kako bi se mogel drzniti in
ne
zavzema
bogve
kako
za
tuje
zadeve,
do
kastelj. Divje misli so se mu podile po glavi, druga
misliti na ožjo zvezo on. kmet
njo, učiteljico.
terih
ga
ne
veže
nobena
notranja
srčna
nit.
Soza drugo, in po sencih mu je tolklo kakor s
rodnice
pa
Tone
ni
imel
nobene,
vsaj
ne
takšne,
Toda:
ali
ni
sprejela
od
njega
takrat
na božji
kladivom. Čelo mu je gorelo, razgreto kakor v
vročici. Še vedno je videl v duhu pred seboj ki bi ji z mirno vestjo prepustil vodstvo svoje poti v Puščavi srca iz letca kot znamenje njegove ljubezni? In drugič, molitvenik kot znak
oblastno razšopirjeuo mačeho, kako pohlepno domačije.
In tako so mu misli polagoma in nehote, ka- verne, dobre gospodinje? In vse drugo, s čimer
grabi po njegovi domačiji. Še vedno so mu zvenele v ušesih njene besede: clzroči mi svoje kor že tolikokrat, prijadrale zopet na ono bo- si je upal in ji mogel postreci? Ali ni s tem,
posestvo v last ali pa ..
lestno točko v prsih, ki mu je že mesece in vsaj napol, pristala na njegova srčna čuvstva in,
Tako zapuščen se je zdel Tone pri spominu mesece razjedala srce ter glodala na koreninah morda nehote, pa vendarle netila nade V njegovih prsih?
(Dalje prih.)
na ravnokar doživljeni prizor, tako sam! Na njegovega mladega življenja.
« R e z i k a ! . . j e vzdihnil Tone in hrepeneč
vsem svetu ni imel žive duše, ki bi ga razumela
in sočuvstvovala ž njim. Mati, njegova zlata, dobra zakrilil z rokami v zrak. —
Po vsej Sloveniji gre glas:
Vstal je in nemirno stopal po čumnati gor
mati že dolgo, dolgo počiva v grobu tam pod
Btarim zvonikom. Morda gleda zdaj doli z nebes in dol. Dolgo, že cele tedne je ni dcbil pred oči.
Le »Domovina" Je za nas!
na njegove križe in težave, morda mu je sami a Zdelo se mu je, da je minila že cela večnost od

Proslava 10 letnice osvobojenja Prekmurja
Slovenska krajina slavi letos desetletnico
priključitve k narodni drža.vi, ki se je izvršilo
12. avgusta leta 1919., torej nekako skoraj celo
leto po ujedinjenju Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Da se izvrši ta proslava na čim slovesnejši način,
se je izvolil poseben izvršilni odbor, sestavljen
iz bivših bojevnikov za osvobojenje Slovenske
krajine. Ta odbor je v sporazumu z vsemi narodnimi in kulturnimi društvi sestavil sledeči
spored proslave:
S o b o t a , 17. a v g u s t a : Podoknice, razsvetljave, bakljade in streljanje v M. Soboti,
D. Lendavi, Čerensovcih in Beltincih, v vseh
ostalih občinah kresovi, z domoljubnimi govori.
N e d e l j a , 18. a v g u s t a : Ob 5. uri zjutraj
budnice. M. S o b o t a : Ob 9. pridiga, ob 9 in pol
slovesna služba božja. Od 10. do 12. obhod po
mestu: od r.-k. cerkve skozi Malo Kanižo, Lendavsko, Aleksandrovo, Šolsko in Slovensko ulico
na Glavni trg, kjer b o slavnostno zborovanje.
R e d p r i o b h o d u : 1. Gasilski trobentači na
konjih, 2. konjeniki v narodnih nošah, 3. kolesarji, 4. dijaštvo, 5. predstavniki občin, 6. društva: Kolo jugosl. sester, Žensko društvo, Dobrovoljci, Orli in Sokoli (red za oboje je določil
žreb), vojaštvo z godbo, gasilci in društva, ki
se morebiti še prijavijo, 7. dekleta, 8. fantje,
9. vozovi z narodnimi običaji, 10. moški, 11. ženske. Ob 12. slavnostni govori na glavnem trgu, za
tem banket.
Č e r e n s o v c i : Pri zgodovinski hiši, ki je
last Ivana Bedernjaka, razstava domače obrti in
kmetijskih pridelkov Slovenske krajine.
D o l n j a L e n d a v a : Ob 4. in pol zahvalno
cerkveno opravilo. P o službi božji obhod po mestu v istem redu, kakor v M. Soboti, po odhodu
govori, po govorih prosta zabava. Na seji izvršilnega odbora se je izvolila posebna deputacija,.
ki je sestavljena iz sledečih gg.: Klekl Jožef, vp.
župnik, Čerensovci; dr. Farkaš Franc, sodnik,
M. Sobota; Gregor Matija, kmet, Dokležovje;
Benko Jožef, župan, M. Sobota, Neubauer Jožef,
župan, D. Lendava. Ta deputacija se bo šla poklonit Nj. Vel. kralju Aleksandru I. in ga prosit
za pokroviteljstvo nad proslavo. Naprošena je

DR. LEON BRUNČKO.

Križi in težave
(Konec.)
In tako je taval v negotovosti, zdaj v sladkih
upih, zdaj spet v brezmejnem obupu, vse dotlej,
dokler ni tisto noč po oni strašni nevihti, gnan
od nevidne roke, kakor že prej toliko in tolikokrat, poromal spet tja pod njeno okno ter zagledal tam razdejanje njenega rožnega vrta in
cvetlic na njenem oknu. Takrat mu je bilo, kakor da je grozna burja zavihrala po vsem njegovem telesu in kakor da je treščilo vanj. Strašne
slutnje so ga spreletavale in v hipu se mu je
zdelo, da je s temi nežnimi gojenkami Rezike
uničeno tudi njegovo življenje, da je pomendrano in izgubljeno vse. —
Kakor brezumen je taval tisto noč po trgu in
okolici, čez polje in skozi gozdove. Šeie pozno
dopoldne se je vrnil domov, blaten, kuštrav in
raztrgan, kakor da je ravnokar ušel razbojnikom
iz rok. Ljudje so se mu plašno izogibali in
začudeno zmajevali z glavami, kaj neki se je
zgodilo temu mlademu, zalemu fantu, ki nikoli
nikomur ni storil ničesar zalega in je sicer vedno
strogo gledal na dostojno zunanjost. Od tedaj
se je izogibal vsaki kakršnikoli človeški družbi,
mrzil vse, kar je količkaj dišalo po ljudeh, ter
vidno propadal kakor hrast z narezanimi koreninami.
Prej tako podjeten in delaven je odrival od
sebe vsako delo. Čemu bi tudi skrbel in garal?
In za koga? Mar za Meto, svojo mačeho?
Ono bitje, za katero edino bi ga veselilo živeti, kateremu na ljubo bi se trudil od zore do

četrtinska vožnja. Društva naj količkaj večje
skupine javijo že vnaprej vodilnemu odboru v
Čerensovcih, kjer se bodo dobile tudi izkaznice
za četrtinsko vožnjo in spominski znaki. Javiti
po možnosti vsaj do 31. julija. Slovenska krajina
vabi vse prijatelje onkraj Mure, vsa društva in
korporacije, da se v čim obilnejšem številu udeleže njenega jubilejnega dne.

dvema duhovnikoma. Rakev in goreče baklje ob
strani so nosili domači gasilci, za krsto pa so
stopali sorodniki in zastopniki društev. Pevci
tovarniškega gasilskega društva so odpeli na
domu in na grobu lepo žalostinko. Družmirje še
ni videlo take udeležbe občinstva pri pogrebu ter
zastopnikov organizacij in društev. Slovenjgraško
gasilsko župo je zastopalo starešinstvo: župni načelnik Kopač Polde, tajnik Fr. Canjko in blagajnik Ferk iz Slovenjgradca. Župni načelnik se je
v lepih besedah poslovil od rajnkega tovariša s
pozivom na gasilce, naj njegovo delo posnemajo.
Društveni tajnik Tone Novak se je v imenu domačega društva poslovil, nato pa je izrekel slovo
še načelnik gasilskega društva Šoštanj kot prijatelj, omenjajoč pokojnikovo delo v gospodarskih
organizacijah in v kulturnih društvih, zaključujoč:
«Bela žena s koso naju loči na domači grudi.
Uživaj zasluženi mir, tvoje delo pa naj nam bo
v vzgled in posnemanje! Na pomoč!* — Ivan
Gregorevčič je bil rojen leta 1867. v Globokem
pri Brežicah. Trgovine se je izučil pri Kraljiču,
pozneje je služboval pri Matajsu v Brežicah. Poročil se je leta 1898. v Iga vasi pri Rakeku z
gdč. Marico Podpacovo, na kar se je leta 1904.
naselil v Družmirju. S pridnim delom si je pridobil lepo posestvo, bil je pošten trgovec in dober
gostilničar. Za njim žaluje žena in tri že preskrbljene hčerke ter ostali sorodniki in vsa društva
in organizacije. Gasilsko društvo v Družmirju mu
bo težko našlo naslednika. Laliak mu počitek!
Ohranili bomo pokojnika v najčastnejšem spominu.

ŠOŠTANJ-DRUŽMIRJE. (V s p o m i n I v a n u
G r e g o r e v č i č u . ) Smrtna kosa je zopet zahtevala svojo žrtev, ki si jo je izbrala v naših gasilskih vrstah. Iztrgala nam je vzor-gasilca tovariša
Ivana Gregorevčiča, odbornika slovenjgraške gasilske župe in načelnika gasilskega društva Družmirje. Bil je z rajnim Ivanom Dvornikom ustanovitelj prvega slovenskega gasilskega društva v
prelepi šaleški dolini. Leta 1908., ko so povsod
obstojala le društva «Feuerwehr» z nemškim poveljem, upliv na članstvo od strani sosedov ni
bil majhen, in treba je bilo zbrati vse moči, da se
izvede začrtani program. Društvo se je krasno
razvilo in šteje nad 30 članov, ima lastni dom,
dobro orodje in obleko. Za vse to je bilo treba
beračiti, ker po večini občine ne polagajo preveč
važnosti, da bi društva dovolj podpirale. Po
20 letih društvenega obstoja krije domača zemlja
oba ustanovitelja. Pred tremi leti smo izgubili
SV. JURIJ POD KUMOM. Že enkrat smo podobro v spominu ohranjenega Ivana Uvornika, ročali, kak prijatelj «Domovine> je naš gospod
dne 11. julija ob 18. pa smo spremili zadnjikrat župan. Danes lahko poročamo, da nas je gospod
našega blagega Ivana Gregorevčiča. Kako pri- župan že na tem svetu razdelil med ovce in kozle.
ljubljen je bil, nam je pokazal veličastni sprevod. V svoji županski pisarni ima na vidnem mestu
Za križem je korakala polnoštevilna godba pribita na eni strani imena naročnikov in čita«Zarja», ter igrala žalostinke, za godbo je v črno teljev «Domovine», na drugi strani pa imena
kopreno zavita, šele novo blagoslovljena dru- naročnikov «Domoljuba». Tako smo že res razštvena zastava tovarniškega gasilskega društva deljeni v ovce in kozle in gospod župan si bo s
Woschnagg izkazala čast pokojniku, za njo pa je tem gotovo pridobil veliko zasluženje pri ljubem
korakalo 159 gasilcev v kroju iz dmštev: Druž- Bogu, ker mu je olajšal delo za sodni dan. Predmirje, Šoštanj, Velenje, tovarne Woschnagg in sednik prosvetnega društva, ki je istotako velik
Šmartno ob Paki. Za njimi je stopalo zastopstvo prijatelj «Domovine», celo pravi, da bi se ne
Sokola, ki je nosilo vence, na kar je sledila upal jesti klobase, ako bi bila zavita v «Domomnožica občanov. Sprevod je vodil g. župnik z •vino>. Sedaj si pa mi hribci res nismo na jasnem:
mraka, to bitje mu je prevzel drugi. Drugemu
se je vdala njena žlahtna duša, za drugega je
cvetelo njeno mlado, dekliško telo! Ali je življenje sploh še vredno, da se živi? Ali se sploh
izplača še nadalje tavati po svetu, samo zato, da
tlačiš zemljo? Ali je človek res samo zato vržen
na ta košček vesoljstva, da se tu rodi in se čez
nekaj časa spet spremeni v prah in pepel?
Zavrnil je sicer grabežljivo pohlepnost svoje
mačehe, toda: kaj sedaj? Rešil je sicer svojo
domačijo odtujitve, a za kako dolgo? Ali ne bo
tam prej ali slej vendar le zavladal tujec? Sam
brez potomstva, komu naj jo zapusti? Od Rezike,
da, od nje bi hotel imeti otrok!
Pa makar dva tucata! Toda ona je za njega
izgubljena! Da bi se pa kaki drugi ženski prodal
ali jo celo kupil? Ne, zato ni bil ustvarjen! Če
bi ne ljubil, morda, toda s tem ognjem v srcu
— nemogoče.
Pa zakaj potem odtegovati hišo in posestvo
tako odločnim, marljivim in veščim rokam, kakor jih ima mačeha? Ali ni bolje, ako ohrani
čast domačije vsaj na ta način, da jo izroči
smotrenemu vodstvu mačehe in s tem zagotovi
obstoj in napredek svojemu domu? Ali je torej
ravnal res v smislu svojih prednikov, ko je
odklonil ponudbo te izvrstne gospodinje? G o tovo ne! Kaj tedaj?
In že je bil na tem, da stopi ponovno k mačehi in se z njo pogovori o pogojih in načinu
predaje posestva, ko zasliši iz veže korake in
srdito kreganje. Služinčad, hlapec in dve dekli,
se je povrnila iz cerkve ter bila prav glasno
sprejeta od gospodinje Mete.
Bil je čas, da se tudi on odpravi k drugi maši.
Počasi in malomarno se je preoblekel. Le pri-

siljeno je sledil stari navadi, ki je velela, da tudi
gospodar ni zaostajal za svojimi posli, kadar je
šlo za to, da se izkaže Bogu in nedelji čast.
Toda, izza one strašne nedelje in nekake mržnje
do ljudi, je le skrajno nerad obiskoval nabito
polno cerkev, zato mu je bilo danes še prav
posebno odvratno nositi svojo srčno bol tako
rekoč na trg. Zdelo se mu je, da mu bodo vsi
z obraza brali, da je na pol že brez zemlje in
strehe, on, zadnji potomec starega, bogatega
rodu Grabnarjev. In če ga bo kdo pozdravil in
ga nagovoril, kako mu naj pogleda v o č i ? Kje
naj vzame mirnost, da b o odgovarjal na vsa
tista vprašanja vsakdanje vsebine, o vremenu,
letini in živini, ki mu jih bodo stavili prijatelji
in radovedneži? Ne, ne — danes ni bil v stanu
govoriti z nikomur.
Stopil je pred hišo. Njegova mačeha je na
dvorišču dajala zadnje ukaze ter oštela zdaj
tega, zdaj onega. Tam zunaj pa je že pokal z
bičem Hanza, naganjajoč pred seboj čredo g o ved na pašo. Farni zvon je vabil. Daleč tja v
tihi jesenski svet je donel bron. Zrak je bil čist
in prozoren, nebo jasno, temno modro, z njega
pa je sipalo solnce svoje zlate, mehke žarke,
poljuhljajoč hrib in dol. Gozdovi, prej tako sočni
in zeleni, so dobivali že orumenele lise. Tam
gori nad vrhom Planinke, je lačni kragulj krožil v širokih kolobarjih.
Tone se je zravnal. Na dušo mu je legla zavest, kako je vendar lep ta širni božji svet, tudi
zdaj, ko ni več v cvetju, ko polaga račun svoji
rasti v pomladi in poletju. Naravnost k srcu
segajoča je sanjava otožnost prirode. Tonetu
se je zdelo, kakor da so oči narave obrnjene
nazuj v preteklost, kakor da se poslavlja od
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Ali je «Domovina» v naši državi prepovedan list,
ali pa misli g. župan, da živimo še vedno v Šušteršičevih časih, ko so bili taki gospodje vsemogočni Govori se, da je občinskemu slugi
zagrozil z odpovedjo službe, ako ostane še nadalje
naročnik «Domovine». Zdi se nam, da g. župan
ni razumel ali pa noče razumeti manifesta Nj. Veličanstva kralja z dne 6. janua-ja. Hud nasprotnik
:«Domovine> je tudi neki mož, ki je bil svoj čas
za mežnarja nekje pri nunah. Ta grozi naročnikom in čitateljem «Domovine» naravnost z
vragom. Mi hribci bi bili zelo hvaležni, ako bi
ee našel kdo, ki bi omenjena moža poučil, kaj se
sme in kaj ne.
GORENJI LOGATEC. Pred kratkim smo dobili novega župnika v osebi bivšega žirovskega
kaplana g. Antona Skubica. Bil je prav prisrčno
sprejet in slovesno inštaliran. Iskreno dobrodošel!
i— Dne 4. avgusta t. 1. bodo naši vrli gasilci razvili svoj prapor in blagoslovili svojo novo motorno brizgalno. Pripravlja se velika slavnost.
Ljudska veselica se bo vršila v nad vse primernem
grajskem parku ki more sprejeti v svojo senco
še tako veliko število posetnikov. Številna bratska društva so že prijavila svojo udeležbo. Pričakuje se impczantna manifestacija plemenite
gasilske ideje. Nova motorna brizgalna je že
prispela. Prvo preskušnjo je prestala imenitno.
.V mogočnih curkih je z lahkoto sipala vodo visoko čez strehe sosednih hiš. Kot bi trenil, je
bila že v pogonu. Upajmo, da bo v slučaju potrebe uspešno tekmovala s v. Florijanom. —
Načelnik tukajšnjega Sokola br. Franci Kobal
je sprejet v finačno službo in je moral nemudoma
odpotovati na novo službeno mesto v Marenberg.
Z njim izgubi društvo skrbnega in vestnega načelnika, prosvetni odsek pa še posebej odličnega
igralca. Bratskemu društvu v Marenbergu svetujemo, da ga takoj primerno zaposli, ker bo
dobilo v njem zelo dobro moč. Bratu Francetu pa
mnogo sreče in na skorajšnje svidenje!

=

=

prosvete vabimo, da si ogledajo naše mlade
igralce. Posebno pa še vabimo naše sosede Zibčane, Šmarčane, Šentvidčane, one iz Slivnice in
iz Loke-Zusma. Nikomur ne bo žal. Začetek točno
ob 3. popoldne v šoli pri Sv. Štefanu. Čisti dobiček se bo uporabil za šolske potrebščine revnim
šolarjem. Radovedni smo, če se bo tudi zdaj iznašel zopet podlež, ki bi nasprotoval, kakor zadnjič. Si bomo dobro zapomnili.
KRŠKA VAS. Na tomboli prostovoljnega gasilnega društva v Krški vasi so bile izžrebane
naslednje številke: 2100, 4228, 4720, 4141, 2405,
2941, 2190, 349, 3585, 2772, 2191, 2104, 4576, 3074,
4378, 429, 854, 2527, 4578, 4498, 1413, 2748, 8779,
4681, 2033, 2340, 344, 3077, 4383, 14.869, 1076,
11.173, 4710, 2402, 1358, 14.859, 2518, 855, 4543,
2116, 5128, 4727, 2801, 1353. Dobitki so na razpolago pri društvu do 21. avgusta t. 1.

=
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sodelovanjem iz vsega murskega okrožja. Po
dopoldanskih dobro uspelih skušnjah se je po*
poldne vršila ob 3. javna telovadba vseh od«
delkov. Domačini so bili zastopani v lepem
številu in so s pomočjo bratskega društva Veržej
podali skupno par točk. Ostali program je izvršil
Sokol iz Ljutomera. Pri orodni telovadbi so nastopili mlajši člani, ki sicer niso podali vrhunskih!
vaj, pa so z lažjimi pokazali, kaj še lahko do«
sežejo. Pred nastopom je pozdravil navzoče občinstvo in Sokolstvo podstarosta brat Lubi, na
kar je prinesel pozdrave iz Maribora delegat
M. S. Z. brat Zorko, ki je pohvalil agilnost mla-:
dega društva, ki orje trdo ledino na Murskem'
polju. Lepo prireditev je posetilo Sokolstvo in
njemu naklonjeno občinstvo od Radgone preko
Slovenskih goric do Ormoža in preko Mure dol
Murske Sobote. Hvala vsem tem! Paviljoni so
tudi pokazali svojo okusno okrašeno lice in po«
žrtvovalnost agilnih delavcev. Bil je to lep sokolski praznik v Križevcih. Led je prebit. Sedaj pa
vsi na skupno delo še višje in še k lepšim
uspehom! Zdravol
-ar.

SV. ŠTEFAN PRI ŠMARJU. V prosvetnem
delu smo mi še precej nazadnjaški. Vendar pa
se je začela naša mladina gibati. Ze pozimi so
priredili dve igri, ki sta častno in vseskozi hvale
vredno uspeli. Na nedeljo, 4. avgusta, pa priredijo zopet dve igri, in sicer dvodejanko «Lažizdravnik> in enodejanko «Zamorec». Ljubitelje

DOBOVA. Tukaj smo položili k večnemu počitku posestnika Janeza M e d v e d c a, ki je kljub
vedno trdemu delu dočakal 85 let. Mož je bil jako
dobrotljiv. — Bodi mu žemljica lahka, rodbiui
Medvedčevi pa izražamo iskreno sožaljel
KONJICE. Davčna uprava ,v Konjicah se je j
LEVACK-MINE (Kanada). Prosimo za majhen
preselila iz sodnega poslopja v dvoriščno zgradbo kotiček v vašem listu, da tukaj se nahajajoči
Kmečke hranilnice in posojilnice. Ti novi prostori slovenski fantje in možje opišemo sorodnikom in
so tako majhni, da niso nikakor primerni za ta prijateljem naše kanadsko življenje. Posebno
urad. Nadalje tudi stranke težko najdejo na dvo- sedaj ob času košnje se spominjamo na naše dorišču iskani urad. — Dravinjska podružnica Slo- move v domovini Kako smo jo včasih mahali!
venskega planinskega društva v Konjicah bo A tukaj v Kanadi sedaj v tem času, ko vi kosci
otvorila svojo kočo na Pesku dne 15. avgusta 1.1. vriskate po lepi ravnini za kosami, in ve dekleta,
Delo pri stavbi hitro napreduje. Pred kočo je za ko se kregate, katera bo svojemu fantu pripela
posetnike obširna veranda. Društvo namerava za klobuk lepši šopek cvetlic, pa mi v oddaljenem
urediti v na Pesku izvirajoči Oplotnici kopališče kraju rijemo in kopljemo pod zemljo in si s trdim
za turiste. — Zeljno pričakovana javna električna delom služimo vsakdanji kruh. Ob prostem času,;
razsvetljava je zagorela. Ulice po' trgu so jako ko pridemo z dela domov, se pa najbolj zabavamo
dobro razsvetljene. Pri privatnikih pa se bo raz- s čitanjem «Domovine>, ki jo tukaj prav radi
svetljava postopoma uvedla. — Občinski odbor prebiramo in vidimo, da edino ta časopis prinaša
je na svoji zadnji seji sklenil, da se interesentu dovolj novic in koristnega branja. Ko pride «Dotovarnarju Laurichu dovoli odstranitev pešpoti movina* s pošto, jo hoče vsak imeti prvi. Preden
za njegovo tovarno, ki se nadomesti s cesto, ki jo vsi prebero, ima zadnji že vso raztrgano v roki.
bo peljala nekoliko nižje od tovarne skozi žup- Zato jaz obenem s tem dopisom zase naročam'
nijski travnik. S tem bo zveza med kolodvorom «Domovino». V splošnem pa živimo še precej
in vasjo Blato zvezana, ne da bi bilo treba voziti zadovoljno, največje veselje pa si naredimo, ako
skozi trg.
se zberemo v gručo fantje in možje in zapojemo
par lepih slovenskih pesmi. Naše petje je pri«
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU. Sokol je priljubljeno vsem narodnostim tudi tukaj po Kanadi.
redil v nedeljo 14. julija 1.1. na lepem travniku
Vsak izmed nas pa gleda največ na to, da bi si
g. Križaniča svoj prvi samostojni javni nastop s

svojih nadebudnih, mladih in zornih" sanj. Kakor
dekle, ko odlaga svoj lišp in lega k počitku.
«Rezika!» je vzkliknil Tone in razprostrl
roke. «Za koga cveti tvoja lepota? Ti moja ljubezen, moje življenje, moja smrt. Zakaj zametuješ moje vdano, verno srce!«
Bolesten vzdih se mu je izvil iz prsi. Oči so
mu krožile po obzorju. Jesen, j e s e n . . .
Ni še pričel prav živeti in že je odcvetelo
v njem. V tisti noči po nevihti je padla slana in
kruto pomandrala njegovo mladost, njegovo
pomlad. Da, tudi v njem je nastopila jesen. In
zato ga je vleklo z v s o silo tja ven v naravo,
tja gor v hribe, tja gor, kjer kroži kragulj in
preži na zrelo življenje.
Tam bo obhajal sv. mašo, v tem velikem
božjem hramu, kjer je solnce sveča in ves ta
prostrani svet oltar. Tam ga ne bo nihče motil,
nihče zvedavo ogledoval in nadlegoval. Tam
ne b o ljudi. Samo veter, sapica božja, mu bo
hladil razpaljena lica. Samo temu b o potožil
svoje gorje, da ga ponese pred prestol Vsemogočnega. T o b o najlepša in najiskrenejša njegova molitev.
S tem jasnim ciljem pred očmi je stopal
iTone lahkih in prožnih korakov čez polja in
travnike, potem navkreber skozi gozdove, mimo
hiš. Tu pa tam je obstal in se ozrl. Tam spodaj,
v dolini, "se je svetil trg, na zgornjem koncu
bela farna cerkev, tam ob strani pa ga je prijazno pozdravljala njegova hiša. — Njegova?
Kako dolgo š e ? . . .
In spet je stopal Tone dalje. Večino višje in
iVišje se je spenjala njegova pot. Gozdovi so
prenehali, začela se je gola planjava. Le tam
na samoti je sameval bor in molel svoje veje

proti nebu. «Zapuščen in osamljen si, kakor jaz»
je šepetal Tone. «2aluješ tudi ti za svojo .vitko
jelko in steguješ svoje roke po njej?»
Bridko se je nasmehnil in pobožal hrapavo
deblo. «Ti in jaz, oba stojiva sama na svetu.
Globoke gube in brazde je zarezala žalost v
tvoje telo. In zdaj? Kaj ne, tudi meni se bere
na obrazu, koliko trpim zaradi svoje jelke.«
Nizko robidovje se mu je zapletlo med noge.
«Me uklepaš k mojemu sotrpinu? Hočeš, da
ostanem in umrem tu v tvojem objemu? Ne, ne!
Moram še k povodnemu možu! Morda v e on
kak lek moji bolezni.®
Tako se je šalil. Toda v očeh mu je sumljivo zalesketalo. Trpko je zamahnil z roko in
nadaljeval svojo pot. Na vrhu so ga že od daleč
vabili borovi pritlikavci v svojo sredo, kakor
da čuvajo zanj izredno skrivnost. Za trenutek
se mu je zazdelo, da nekaj svetlega migota izza
njihovega obroča, ni pa se dalo razložiti, ali je
to vodno zrcalo ali kaj drugega. Pristopil je
bližje. Toda, kaj je t o ? Ali ni bilo, kakor da bi
nekdo krčevito jokal za tem grmovjem, tam pri
jezeru?
Tiho1, korak za korakom, se je bližal Tone.
Previdno, kakor da se boji dirati v sveto bol
tega človeškega bitja, je razklepal veje in stopal
na nihajoča debla. Prišel je tu gor v želji in
trdnem prepričanju, da ne b o srečal tu žive
duše. Toda čim je zaslišal človeški glas, ni zbežal pred njim, kakor bi to gotovo storil spodaj
v dolini. Nasprotno! Kakor začaran je sledil
temu nepričakovanemu pojavu človeške bližine.
Zavest, da je tu zgoraj vrh Pohorja razen njega
še kdo, ki morda trpi enako ali še bolj kakor
on sam, mu ie hipoma izbrisala v s o mržnio do

človeške družbe. Želja: pomagati, tolažiti — je
v trenutku premagala vse druge pomisleke.
Komaj pa je tako oprezujoč in zatajujoč dih,
prispel skoro na rob borovja, se je vzdignila
pred njim kakor iz tal, tik pred jezerom, vitka'
ženska postava. Dolgi črni lasje so ji razpuščeni
vihrali po hrbtu. S krikom: «Marija Puščavska,
odpusti mi!» — je planila, roki roteče sklenjeni
proti nebu, in drvela po nizkem robu nizdol v.
vo d o . . .
'
Kakor bi trenil, je Tone predrl zadnje ovire.
Skok, dva, — in bil je pri njej, baš, k o se jo
zavihtelo telo, da se vrže v tolmun. Z močno
roko je prijel obupanko. Le trenutek še, in bilo
bi prepozno. Ko pa jo je prinesel in položil na
trato med jezerom in borovjem, je ostrmel. Kolena so mu klecnila in v strašni zaprepaščenosti
je zavpil, ne — zarjul:
;tl
«Rezika! Za božjo voljo! Rezika — ti?» *
Počasi so se Reziki odprle oči. Polagoma,;
kakor že z onega sveta, se ji je vračala zavest.
«Tone!» je zašepetala in blažen smehljaj ji
je šinil preko obraza. Naslonila je trudno glavo!
na njegove prsi in spet zaprla oči. «Prišel s i . . i
Moj Tone!»
M
Mahoma pa se je zdrznila. Kakor da se je
še le sedaj spomnila vse grozotne resnice, se ja
odmaknila od Toneta, vsa preplašena upirajoč
vanj velike oči. «Ne, ne! Ne dotikaj se me! Kdo
te je klical? Zakaj me nisi pustil umreti?«
«Rezika! Glej, ne huduj se! Bal sem se, cfa
znorim ali pa da napravim neumnost tam spodaj. Zagabil se mi je svet, ono mravljišče, polno!
ljudi tam spodaj. Nisem strpel več. Iskal sem
zraka, iskal luči! Tiščalo me je v prsih, dušilo
me je, tam spodaj. In prišel sem tu gor. da pra^

čim prej prihranil nekaj denarja in se zdrav povrnil v domovino k dragim rojakom in prijateljem. Pošiljamo vsem bralcem in bralkam {Domovine* najlepše pozdrave, posebno še našim
Dobrepoljcem! — Frank Zaje, Levack-Mine Box.
21. — Ont. Kanada.

GOSPODARSTVO
Kmetijski pouk
VARSTVO PRAŠIČEV PRED VROČINO.
Prašič je po svoji prvotni naravi gozdna žival.
V senci in hladu gozdnega drevja se dobro počuti. Ravno tako mu je pa potrebna tudi zadostna
pijača, oziroma moča. Nič mu ne ugaja zaradi tega
bolje kot kopeli v poletni vročini. Z močo preganja kožno srbečico, ki je tem živalim lastna,
v vodi pa se tudi ohladi in osveži, če ga mučita
suša in vročina. Ako tega ne vpoštevamo, ima
poletna vročina zanj lahko zelo usodne posledice,
ki se kažejo v slabem uspevanju ali celo v nevarnih bolezenskih napadih. V poletnih mesecih
se najraje pojavi kužna rdečica, pa tudi druge
nevarne bolezni.
Zato je naša dolžnost, da varujemo te živali
pred slabimi posledicami vročine. Potrebno je,
da jih v tem času kopljemo ali pa vsaj umivamo.
To delamo v dopoldanskih urah ali pa tudi popoludne. Skopana žival se v znak dobrega počutka rada vleže in rada miruje. Če nam manjka
vode za kopanje, si moramo pomagati z umivanjem. Potrebna sta škaf vode in dobra ščetka.
Vso skrb .pa moramo obračati v poletnem času
tudi na svinjake. Svinjak bodi zračen in hladen.
Čez dan je vrata zapirati, da ne sili vročina notri,
ponoči jih je pa odpirati, da more nočni hlad
notri. Za poletni čas je dobro, da imamo vrata
iz remeljnov ali pa lesa, da se posamezni koči
lažje hlade. Čez dan je hodnike tudi poškropiti
x vodo, da so svinjaki bolj hladni.
Če ležijo 9vinjaki na solnčni strani, moramo
skrbeti za potrebno senco, najsi bo na en ali
drug način. Če ni spredaj nič drevja, katero bi
delalo senco, si moramo pomagati na ta način,
da napravimo spredaj navpično steno iz vej, ki
znujem nedeljo. Glej, in doživel sem največji
praznik — našel sem tebe! Rezika, če bi ti vedela, koliko sem pretrpel zadnje tedne zaradi
tebe! Vsepovsod si mi manjkala. Življenje mi je
ginilo, kakor se izgublja vrelec v puščavi. Brez
tebe mi ni živeti!»
« T o n e ! . . . Ne g o v o r i . . . ne govori tako! Ne
smem vas poslušati. Saj niti ne veste, kaj se je
zgodilo.®
«Ne, R e z i k a , . . . gospodična Rezika! Pustite
me, naj izgovorim. Naj vam povem, kar mi že
mesece in mesece leži na srcu. Tiho in skrito
sem nosil do sedaj za vami svojo ljubezen, bal
sem se odpreti usta, da vas ne bi razžalil. Toda
čim bolj sem jo zatajeval, tem višje je švigal
njen plamen, dokler ni začel Iizati že na mojem
življenju samem. Sedaj pa, ko vas spet vidim
po tolikem času hrepenenja, vam povem na ves
glas, da vas ljubim, ljubim nad vse na svetu.
Bodite moja žena!»
«Kristus nebeški! Tone! Ali ste me zato rešili željene smrti, da me sedaj mučite in se z
menoj šalite? Smatrala sem .vas za bolj tenkočutnega.«
«Zaklinjam se vam pri vsem, kar mi je sveto,
pri spominu na mojo nepozabno mater, da mi je
sedaj tako resno pri srcu, kakor niti pri najsloivesnejšem opravilu v cerkvi. Jaz da bi uganjal
šale z vami? Nikdar še tega nisem storil, najmanj pa v tem svetem trenutku, ki odločuje pri
meni o življenju in smrti. Rezika, rotim vas, ne
Odklanjajte moje roke, bodite mi žena!»
Rezika je povesila glavo in prva debela
Solza ji je zdrknila po bledem licu. Od daleč so
na lahnih perutih pribrneli zvoki zvonov. Pri
$ y . Lovrencu se je baš yršila glavna sv., maša.

bo branila solnčnim žarkom pristop do svinjaka.
Dobri svinjaki morajo pa tudi imeti potrebna
prezračila (ventilacijo), da jih tudi na ta način
lahko zračimo in hladimo. Taka prezračila morajo biti prav umeščena, da ne nastane v svinjaku prepih, ki lahko škoduje plemenskim in
drugim prašičem. Potrebna prezračila naj so
umeščena pod stropom. V poštev prihajajo posebno v večjih svinjakih, ki imajp skupni strop.
ŠKODLJIVCI NA ZELJU.
Zelje je važna raztlina za naše kraje. Veliko
ga porabimo za dom, da se pa tudi izvažati. Pred
vojno smo ga pošiljali v Egipt in druge daljne
kraje. Na pridelovanje zelja je polagati tudi v
bodoče potrebno skrb, zlasti po legah, ki so s
svojim podnebjem ustvarjene za to.
Pridelki zelja se ravnajo pred vsem po ugodnem vremenu, zlasti po zadostni zračni vlažnosti. Zelo odvisen pa je pridelek tudi od raznih
škodljivcev, ki ga lahko napadajo med letom.
Najbolj trpi zelje pred bolhači in pred gosenicami. Bolhe ali bolje rečeno bolhači ga napadajo
v mladosti in mu lahko prizadenejo veliko škodo.
To so mali keberčki, ki se silno razmnože in ki
bolham podobno skačejo. Škodujejo pa na ta način, da objedajo mlade liste in izglojajo okrogle
luknje, tako da je poškodovano listje čisto
Iuknjičasto. Ta škodljivec je toliko nevarnejši,
ker objeda liste v najboljši rastni dobi in ker
mu ne moremo prav do živega. Vsa različna sredstva, ki se priporočajo, nimajo pravega uspeha,
tako n. pr. potrošanje rastlin z apnom, pepelom,
drobnim peskom itd. Tudi škropljenje z 1 % tobakovo vodo (raztopino tobačnega izvlečka) ni
izdatno. Še najbolj pokončujemo bolhe s tem, da
jih lovimo z lepljivimi tvarinami, kakor n. pr. s
tankimi deskami, ki so namazane s smolo ali
katramom in s katerimi drsamo in mahamo ob
zeljnih rastlinah. Splašeni bolhači odskakujejo in
se prijemajo lepiva na deski. Take deske so
lahko bolj kratke in naj imajo po sredi kratko
držalo slično kakor lopar ali kaka večja pahljača. Desko je namazati z obeh strani in mahati
z njo naprej in nazaj, da se polovi kolikor le
mogoče tega mrčesa. Deska je lahko tudi daljša,
da jo držita dva, vsak na enem koncu in da
drsata z njo ob zeljnatih rastlinah

Bilo je, kakor da bj tudi cerkev pošiljala svoje
pozdrave tu gor na vrh Planinke, kjer se je
dvoje človeških src borilo za svojo usodo. Oba
je prevzelo neko svečano razpoloženje, kakor
da sam Oče nebeški govori z njima. P o dolgem
molku je prva spregovorila Rezika:
«HvaIa vam, Tone, za vašo ponudbo.
T o d a . . . jaz ne morem sprejeti... več. Še pred
tedni, da! Pred dnevi še, morda, zdaj p a . . . po
tem d o g o d k u . . . «
«Rezika! Ni je reči na svetu, ki bi naju še
dalje mogla ločiti. Samo, ako vam gori v prsih
trohica ljubezni do mene! Naj se je zgodilo karkoli, jaz sem vam zapisan za vse življenje. Nosil vas bom na rokah kakor svoj najdragocenejši zaklad. Žulji na tehle rokah bodo do mojega zadnjega vzdihljaja govorili o moji večni
ljubezni do vas. Vse moje misli in želje bom
posvečal edino Ie vam.»
«In, T o n e . . . v i . . . niti ne vprašate, a l i . . .
ali sem vas vredna, še vredna po vsem tem,
kar se je zgodilo? J a z . . . nisem v e č . . . kakor
sem bila.»
«Molčite, za Boga, ne obtožujte se! Za mene
ste bili, ste in ostanete večno vzor ženskih kreposti. Kar je bilo, je vaša zadeva, ki se mene
prav nič ne tiče. Vi ste moje solnce, ki mu
čistosti ne more nihče in nič skaliti. Dajte samo,
da me b o bolj grelo, to solnce! Še enkrat vas
prosim, bodite mi žena!«
Pritajeno ihtenje mu je odgovorilo.
«Kako si dober, Tone! Kako blažena sem v
tvoji ljubezni! Tako mi je, kakor da se v njej
nanovo prerajam, vsa čista in neomadeževana.
I n . . . zdaj se tudi zavedam, vedno bolj jasno
mi postaja, d a . . . te ljubim s pravo .vdano žen-

Druga dva, zelo nevarna škodljivca zelja sta
pa gosenica kapusovega (zeljnega) belina in gosenica kapusove (zeljne) more ali sovke. Prva
je pisana in kosmata, druga pa gola, enobarvna
rjava ali zelena in debelejša. Prva žre podnevu,
druga pa ponoči, dočim se čez dan skriva spodaj
med listi. Škoda, ki jo delajo te gosenice, je
znana. Časih je vsa rastlina objedena in listje do
golega obrano. Proti tem gosenicam ni druge pomoči, kakor da jih obiramo in zmečkamo. Kakor
hitro začnejo metulji belini obletavati zeljnike,
je prav, da pogledamo na spodnjo stran listov in
da zmečkamo gnezda (kupčke) jajc, ki jih metulji
zaležejo. Na ta način odvrnemo že vnaprej škodo,
ki bi jo delale izlegle gosenice. Če smo to delo
zamudili, ne preostaja drugega, kakor da pridno
obiramo požrešne gosenice in se jih na ta način
rešimo.
Gosenice kapusove more, ki ponoči žro, podnevu pa spijo v skritem kotičku, kaže ponoči
z lučjo v rokah obirati in pokončavati. Treba se
je pa o pravem času lotiti tega dela, dokler ni
škoda preveč očitna.

Tedenski tržni pregled
Žito. V zadnjem času so cene pšenici zelo nestalne. Vesti o slabi letini v ameriških Zedinjenih
državah in v Kanadi so povzročile, da so sredi
preeklega tedna cene zelo poskočile, na kar pa so
zopef nazadovale. Ta nestalnost cen zelo ovira
kupčijo. V torek so se v Ameriki kakor tudi pri
nas cene zopet očvrstile. Na ljubljanski borzi so
23. t. m. ponujali (za 100 kg, postavljeno na slovensko postajo, plačljivo v 30 dneh); p š e n i c o ,
baško, novo ali taro po 275 do 27750 Din, k o r u z o, baško po 267 50 do 270 Din in m o k o «0» pO
400 do 402-50 Din.
Živina. Na mariborskem sejmu 19. t. m. so se
trgovale svinje po 10 do 12*50 Din žive teže in po
16 do 18 Din mrtve teže.
Hmelj. Zadnje dni se je v Savinjski dolini pojavilo živahnejše povpraševanje po letošnjem hmelju. Nakupovalci ponujajo 25 Din za kilogram.
Jajca. Ker so hladilnice v inozemstvu večinoma
že polne, so cene jajcem nekoliko nazadovale.
Nakupovalci plačujejo sedaj 115 do 1'20 Din za
komad.
sko ljubeznijo. Da, vedno sem te ljubila, ljubila
samo tebe. Odkar te poznam, si stal pred menoj,
vzor tihe možatosti. Tvoja redkobesedna, mirna
odločnost in vztrajnost je v meni vedno vzbujala občutek varnosti, kakor se občutim domača
in varna tu v objemu pohorskih gora! T o d a . . .
le poslušaj me do konca T o n e . . . toda prišel je
Ferdo ter mi zasenčil oči. Njegova sijajna z g o vornost, njegove bleščeče besede so me omamile in sledila sem mu, kakor sledi ovca vabeči
piščalki svojega pastirja. Vedno bolj in bolj je
temnela tvoja postava. Mislila sem, da ono
mehko, nepozabno čustvo, ki je vstajalo v mojem srcu, velja le onemu, ki se je tako samozavestno, preziraje postavljal tebi ob stran.
Tako je bilo, d o k l e r . . . dokler ni prišla ona usodepolna n o č . . . t a k r a t . . . o b nevihti.«
«Rezika!» jo je prekinil T o n e . . . »Poglej!
čemu mučiš sebe s temi spomini? Zakaj se ponižuješ. Vstani! Jaz te poznam bolj, nego ti
sama sebe. Vstani, Rezika!«
In znova je glasno zaihtela in lomila z rokami. Tone pa je položil njeno glavo na svoje
prsi.
«Pisala sem mu, odgovora nisem prejela.
Pač pa mi je sporočilo stavbno vodstvo železnice danes, da je bil Ferdo na lastno prošnja
brzojavno premeščen dol nekam na Primorsko.
Onesvestila sem se, in dve uri je trajalo, preden . . . preden sem se popolnoma zopet zavedla.
In tedaj sem sklenila, da končam svoje življenje. Ta tiha, temna, skrivnostna jezera tu gori
vrh Pohorja, kamor le redkokdaj stopi človeška
noga so mi prišla v spomin. Vedno sem čutila
nekako tajno privlačno silo, ki so jo ta naravna
čudesa z .vsem svojim pravljičnim ozadjem iz-

Cene tujemu denarju

občina, dirkalno društvo in drugi činitelji, je vojne javlja na razna opetovana vprašanja, da
pričel z obširnimi pripravami. Dne 15. in 16. ju- imajo za dneve od 9. do 13. avgusta ugodnost poloNa zagrebški borzi se je dobilo zadnje dni lija je odbiral po občinah blago, ki je primerno vične vožnje vsi člani ali nečlani, možje ali žene,
v valutah:
za razstavo. Razstavljenih bo okoli 80 konjev, z eno besedo vsak, kdor obdrži žigosan listek o d
1 dolar za 56 25 do 5645 Din;
150 glav govede in 20 gajb kokoši.
odhodne postaje do Otoč. Na Brezjah dobi izkaznico vsak udeleženec ali udeleženka našega spov devizah 23. t. m.:
minskega dne in se lahko pelje zastonj nazaj.
1 dolar za 56845 do 56945 Din;
Tovariši iz let groze, agitirajte povsod za števil1 nemška marka za 13565 do 13595 Din;
no udeležbo — Glavni odbor Z. S. V. v Ljubljani.
100 avstrijskih šilingov za 80080 do 803 80 Din;
* Nov notar. Maks Menhart, notarski kandidat
100 italijanskih lir za 29684 do 29884 Din;
* Naš novi podlistek. V današnji številki iz Gornje Radgone, je položil notarski izpit s
100 češkoslovaških kron za 168 20 do 169 — Din;
100 francoskih frankov za 22121 do 223 21 Din; «Domovine» je zaključena povest «Križi in teža- prav dobrim uspehom. Čestitamo!
* Knjižico o malariji je napisal zdravnik doktor
100 madžarskih pengov za 99165 do 99465 Din. ve®, ki smo jo prevzeli iz zapuščine nedavno
umrlega sreskega poglavarja gospoda dr. Leona V. Meršol, ki je predmetno gradivo zbiral na licu
Brunčka. Da bo «Domovina» tudi v bodoče imela mesta v Južni Srbiji in Macedoniji. Ta spis, ki
stalno po dva podlistka smo poskrbeli za novo na 29 straneh vsebuje zelo zanimive in poučne
Kratke vesti
izvirno slovensko povest iz kmečkega življenja, podatke je založil in izdal Higijenski zavod vi
= Trošarina na vino. Finančni minister je izdal ki jo začnemo v kratkem priobčevati. Opozorite Ljubljani, kjer se naroča. Ker se je malarija pojanov pravilnik za pobiranje trošarine na vino, ki na to svoje znance in prijatelje, ki še niso naro- vila tudi že v nekaterih naših krajih, priporočamo
znaša o d 15. aprila naprej za državo 1 Din pri čeni na «Domovino»!
ta pouk.
litru, za oblast pa 0 - 50 Din pri litru. P o novem
* Kralj krstni boter dvojčkoma^ J o ž e S t o p a r ,
* Kje vse žive naši ljudje. P o zadnjih podatkih
pravilniku vinogradnik nima nikakega posla s posestnik in železničar v Šmarjeti pri Laškem, je
o izseljeništvu lahko računamo, da živi nad 400
trošarino, le kadar proda (odstopi ali podari) vino, 19. junija dobil dvojčka, deseta in enajstega sina.
tisoč Slovencev v raznih deželah sveta. Največ
mora to prijaviti pristojnemu oddelku finančne Zraven pa ima še dve deklici. Skrbni oče se je
Slovencev živi v ameriških Zedinjenih državah.
kontrole, od katerega dobi nato posebno sprem- [obrnil na kralja Aleksandra I. s prošnjo, da bi
Njihovo število se ceni na 250.000. V Argentini
nico, ki mora spremljati pošiljko na potu. Vsak jima blagovolil biti krstni boter. Od velikega
živi nad 20.000 Slovencev, v Braziliji, Uruguayu,
prevoz vina v količinah preko 5 litrov (mošta v župana je te dni dobil brzojavko, da je njegovi
Chile in v ostali Južni Ameriki nad 5000. V
količinah preko 25 litrov)) mora biti opremljen z prošnji ugodeno. Krst se bo vršil v kratkem.
Kanado so se začeli Slovenci v večjem številu
omenjeno spremnico ali pa s priznanico o plačani
* Odlikovanje zaslužnega narodnega obmej- izseljevati šele leta 1923. Sedaj jih je tam že nad
trošarini (če odpošiljatelj ni vinogradnik). Vino- nega dlelavca. Kralj je odlikoval z redom svetega
6000. Letos je kanadska vlada priseljevanje omegradnikom, ki vino tudi točijo, se bodo po številu Save V. stopnje g. Blaža Urbaniča, posestnika v
jila na prav neznaten kontingent, ker hoče zarodbinskih članov in služinčadi določile za doma- Ščavnici in vrlega narodnega obmejnega delavca.
poslii v prvi vrsti brezposelne Angleže. V
č o porabo brezi plačila državne trošarine gotove G. Urbanič je za časa prevrata z močno četo
Avstraliji imamo okoli 200 slovenskih izseljencev.
količine lastnega pridelka.
fantov in mož odbil naval Nemcev iz Apaške V Evropi imamo mnogo izseljencev v Nemčiji,
= živinska razstava v Ljutomeru. V okviru doline v Slov. gorice in bil nato imenovan za Franciji, Holandski in v Luksemburgu. Precej jih
inuustrijsko-obrtne in kmetijske razstave, ki bo gerenta občine Ščavnice ob severni meji ter kot je tudi v Turčiji, nadalje v severni in južni Afriki,
v tednu od 11. do 17. avgusta v Ljutomeru, se tak odlično in smotreno vodil svoje posle od leta na Kitajskem in na Japonskem.
pripravlja tudi posebna živinska razstava, ki 1919 do 1922, čeprav so mu z nemške strani ne* Smrtna nesreča pod Triglavom. V soboto se
obeta biti zelo zanimiva. Živina bo razstavljena prestano delali velike težkoče.
je iz Ljubljane odpravila v triglavsko pogorje
na obširnem prostoru Seršeno.vega loga v soboto,
* Opozorilo. Kmetijsko ministrstvo bo podelilo skupina turistov. Naskočiil so nevarno severno
due 17. avgusta. Obsegala bo oddelek za konje nekaterim absolventom nižjih in specijalnih kmetriglavsko steno. Nesreča je hotela, da se je neka
toplokrvnih pasem, oddelek za plemensko go- tijskih šol, ki gospodarijo na lastnih gospodarskala odkrušila in turist Vinko Habe je padel v
vedo simodolske, pincgavske in marijedvorske stvih, podpore po 2000 Din za napravo moderneprepad, kjer se je ubil. Z njim vred je zdrčal
pasme in oddelek za kokoši štajerske pasme. Po- ga gnojišča, ako ga še nimajo. Tozadevne prijave
navzdol tudi Viktor Vreš iz Kranja. Po mučnem
sebni svinjski oddelek mora, žal, iz veterinarsko- s priporočilom pristojnega županstva se naj
in napornem reševanju so Vreša znatno poškodopolicijskih razlogov izostati. Pripravljalni odbor, pošljejo na velikega župana ljubljanske oblasti
vanega prepeljali v Kranj, kjer b o menda okreval,
v katerem so zastopani sreski poglavar in ob- v Ljubljani n a j k e s n e j e d o 31. t. m.
truplo Habeta pa je bilo prepeljano v Ljubljano,
lastna samouprava po svojih strokovnjakih, na* Spominski dan na Brezjah 11. avgusta. Glav- kjer se bo danes, v četrtek, vršil pogreb. Pokojnik
dalje okrajni zastop, konjerejsko društvo, mestna
ni odbor Zveze slovenskih vojakov iz svetovne je bil uradnik znane ljubljanske tvrdke J. C.

DOMAČE NOVOSTI

ivajala na mene. Danes v obupu se mi je zdelo, SOTEšCAN:
kakor da me še prav posebno vabijo v svoje
molčeče naročje. In v obupu sem se skoro v e selila, da bom mirno počivala na dnu č r n e g a
Povest
jezera, v palači povodnjega m o ž a . . . «

Krivica in povračilo

«In zdaj si razočarana,
njega...»

ko

sem

namesto

«Ne, ne, Tone! V tvojem objemu se čutim
kakor doma in želela bi, da večno tako ostane.
Toda, ko vendar ni mogoče!»
«Ljubezni, pravi, prisrčni ljubezni ni nič nemogoče, Rezika. Vstani, še danes greva k župniku!*
Prvič so se na to besedo strnila njuna usta
V dolgem, dolgem poljubu.
Ko sta čez nekaj časa, tesno se privijajoč
'drug k drugemu, stopala nazaj v dolino proti
Sv. Lovrencu, so baš odhajali verniki iz cerkve
domov. Med njimi tudi Meta. Samozavestno
je stopala v družbi kmetic in razlagala, kako
sta na življenje in smrt zvezana ona in Grabnarjev grunt, ki bi brez nje prišel v štirinajstih
dneh na kant. Niti od daleč ni slutila, kaj se je
med tem zgodilo tam zgoraj, vrh Planinke.
Ravno štiri tedne nato, ; kakor je ona odredila,
se je na Grabnarjevem pojavila nova gospodinja, Tonetova žena Rezika.

iz vojne dobe.
(Dalje.)

Zaradi vpitja in razgrajanja ponočnjakov
Košir večkrat ni mogel zaspati. Neke noči ga je
predramilo votlo trkanje na vrata. «Kdo j e ? »
je zarentačil in sedel na posteljo.
«Jaz, Rožmanov Nacek,» je dobil počasen
odgovor.
«Spat pojdi, spat. Ponoči rogoviliš, podnevi
boš pa kimal in dremal.*
«Rad bi šel, pa ne m o r e m . . . Poglejte, kaj so
mi naredili...*
Mož je odprl vrata. Pred njim je stal Nacek
kakor na križu z razprostrtimi rokami. V obeh
rokavih mu je tičal količek, ki mu je segal čez
hrbet. Sam ga ni mogel izdreti, Košir se ga je
usmilil ter ga osvobodil.
Studilo se mu je tako počenjanje, zgraža! se
je nad sirovostjo nedorasle mladine. Zopet se
je razjezil nad vojno, ki neusmiljeno razdira'vse,
kar sta zgradila dom in šola. «Vse je v razvalinah!* je udaril ob mizo, da je kar odskočila.

V.

Zbirališče za ujetnike je bilo za visokim griTako je povodnji mož kakor v pravljici z v e zal tudi v resnici dvoje obupanih mladih src za čem nekaj ur od bojne črte. Obsežna ravnina
je bila napolnjena z v o z o v i in z orodjem; o b
vse življenje.
strani se je vila dolga vrsta vojaških kuhinj z
ozkimi dimniki, iz katerih se je neprenehoma
kadilo. Velikanski topovi so bili zakriti z vejami,
Po vsej Sloveniji gre glas:
da jih niso opazili zrakoplovi. Tik ob hribu so
Le »Domovina" je za nas!
stale barake za ranjence, odkoder so jih preva-

žali v zaledje. Kritje za zdravnike je bilo v s e kano v skalovje kakor močna trdnjava.
Ujetniki so dobili skodelico riža in črne kave,
nato so jih zbrali v skupine ter jih odvedli VI
zaledje do prve železniške postaje. Košir je našel
tukaj v e č rojakov, katere je doletela enaka
usoda. Vzlic vsem naporom, ki so jih že prestali
ter so jim še obetali, so bili vsi nekam zadovoljni, saj so se umikali bojišču — vedno slabeje
se je čulo bobnenje topov, ki so bruhali smrt iz
svojega žrela.
Na postaji so jih naložili v slabe živinske
vagone, vlak jih je odpeljal v glavno taborišče.
Občudovali so lepoto mest in pokrajin, po katerih so se vozili. Na postajah se je zbiralo
ljudstvo, da pozdravi svoje junake; k o pa je
zagledalo ujetnike, je nejevoljno pačilo obraze
in delalo opazke. Košir in njegovi tovariši niso
umeli tuje govorice.
Dospeli so v taborišče o b divnem jezeru,
kjer je stala obsežna naselbina lesenih barak,
pokritih z lepenko. V lično pobeljeni baraki je
bila sprejemna pisarna. Tu so vsakega posebej
popisali, vsak je dobil svojo številko, katero so
mu prišili na obleko. Nato so jih razdelili v o d delke in odvedli pred barako — skupno kuhinjo.
Glad so jim razdražili s koščkom kruha in požirkom črne kave. S tem so opravili večerjo,
počitek jih je čakal na trdih deskah. P o baraki
se je razlegalo smrčanje in hropenje, sem in tja
se je komu sanjalo, da je padel na bojišču ter je
glasno zastokal.
Drugi dan so jih razvrstili v posamezne skupine ter jih odpravili na delo. Nekaj so jih p o slali na polje, druge pa so tirali v hribovje,
popravljat pota in delat nove ceste. Rokodelci

