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Na

T e d n i k o k r a j e v Č r n o m e l j , Kočevje i n N o v o

m n o g a leta, tovariš

Tito

mesto

Dolenjski duhovniki želijo ureditev
odnosov med državo in cerkvijo

V pogojih ustavnih načel in za slim, je dejal g. Stadler, da v celi
konov socialistične Jugoslavije se dekaniji ni niti enega duhovnika,
v naši državi versko življenje svo ki bi bil zoper ta zakon. Vedenje
Ob 81. rojstnemu dnevu, k i kot simbol pravice, resnice in nosti i n ljubeznivosti do vseh in vodil, ob njegovih vsako bo naša iskrena želja ob nje- bodno razvija. Da bi imele vse ve škofov ob zadnjih razgovorih pa
roizpovedi čimbolj neovirano de dokazuje, da njihovo negativno
ga. — kakor vsako leto — praz svobode — in njegov lik nam ljudi, ki jim je treba pomagati. dnevnih besedah in dejanjih, govem rojstnem dnevu!
Zato pošiljajo delovni ljudje lo in svobodno življenje, je prišlo stališče izraza silno odvisnost od
nuje maršal Tito sredi ustvar. bosta z Dedijerovo knjigo po Mar je potemtakem Čudno, da lahko v sebi in v delovnih lju
velikemu pred meseci na pobudo ljudske Vatikana in strah pred ek s komu
janja in naporov za lepšo bo stala še veliko dražja kakor sta se tisočeri z zaupanjem obrača deh okrog nas oblikujemo tiste Dolenjske svojemu
dočnost jugoslovansih narodov, nam že — saj vzljubimo to, kar jo v mnogih zadevah naravnost lastnosti, ki naj bodo lastnosti učitelju in voditelju najprisrč- oblasti do razgovorov med pred nikacijami itd.
stavniki raznih veroizpovedi in
hite te dni iz vseh pokrajin na spoznamo prav natančno, na na tovariša Tita? Vera tovariša Človeka socialistične dobe« (Vi nejše želje:
Prav tako je izjavil g. Kvas,
Ostani nam zriTav ln cJl, dra Začasno komisijo Zveznega Izvrš župni upravitelj v Stopičah, da
še države v Beograd štefete s vadno še bolj.
Tita v ljudske množice je eden da Tomšič). In da bi v našem
nega
sveta.
N
i
šlo
in
ne
gre
za
tisočerimi pozdTavi, pismi, da
misli, da ni duhovnika, ki si ne bi
Odkod izvira m o č Titovih izmed
vzrokov
zgodovinskih delu, predanosti, požrtvovanju gi tovariš Tito, na mnoga leta
naših sprejemanje kakršnegakoli spora želel ureditve osnovnih odnosov
rili in najlepšimi željami vseh uspehov? Tako se sprašujejo zmag Partije in naš« revolucije. in vsem življenju iskali in ime- v srečo l n napredek
zuma
med
cerkvijo
in
državo.
med cerkvijo in državo. Pri izvr
naših delovnih ljudi. Ljubezen njegovi prijatelji in nasprotniki.
Ob življenju tovariša Tita, ob 1 vzor v tovarišu Titu — najnarodov!
Vprašanje ni v sprejemu takega
ševanju verskih obredov in v ce
milijonskih množic se zliva v eno Prva moč je tovariš Tito sam. herojskih primerih
njegovega
sporazuma, temveč v ureditvi ti
lotnem verskem življenju pri run
Njegov genialni razum, k i sejunaštva in predanosti rastejo
•amo skupno čestitko:
stih osnovnih odnosov med orga
m ntkakih ovir.
nizacijami vcrn'.kov in ljudsko ob
>.
- Gospod Jožef Strah, župnik v
Prvi so pohiteli Letos na potglavni republiška vodni štafeti lastjo, ki so v interesu obojih -— i
veslači novomeškega kluba »Kr na izlivu Krke v Savo.
države i vernikov posameznih ve Bel; cerkvi, je izjavil v razgovoru
Titova štafeta prostovoljnih roizpovedi. Pri urejevanju teh od z urednikom Dolenjskega lista:
ka« pretekli petek z Loke, kjer
se je zbrala množica ljudstva gasilcev in protiletalske zaščite nosov so organi državne uprave »Zakon oz. osnutek zakona o ver
in šolske mladine. Na okraše je v nedeljo, 17. maja, krenila povabili na raz/govore predstavni skih skupnostih }e dober in bo
nem skakalnem stolpu so poz Baze 20 na Rogu. Prvi je teke različnih veroizpovedi, da biprav gotovo sprejet. Vsi pošteni
zdravili nosilce Štafete predstav kel s štafetno palico v dol.no slišali njihovo mnenje. Tudi to je duhovniki bi radi videli, da bi bile
niki J L A , predsednik L O M O gasilec Alojz Poglajen iz Pod- eden izmed dokazov širokogrud razmere med državo in cerkvijo
l^ojze Ivanetič in zastopnik O L O turna. V Toplicah so pričakali nosti in resnične demokracije naše urejene. Ce bi bili vsi Škofje za
ureditev razmer med državo in
domačini
in topliški ljudske oblasti.
Novo mest« Lojze Kastelic. Sta- štafeto
cerkvijo, potem bi bilo stanje na
fetno palico s pozdravnimi pis gostje, malo pred 11. uro dopol
Medtem ko so sc razgovori s zadnjih razgovorih
po mojem
mi Novomeščanov in garnizije dne pa je štafeta prispela v No predstavniki pravoslavne in isUmmnenju prav gotovo precej dru
J L A je prevzel Miro Thoržev- vo mesto, kjer »o jo sprejeli ske veroizpovedi hitro in zelo
gačno kot je sedaj. Prav gotovo pa
ski, nakar je sedem kajakašev predstavtn.ki Okrajne gasilske uspešno zaključili, pa so Škot je
so tu igrali važno vlogo tudi po
odveslalo po K r k i ob navduše zveze, zastopniki O K Z K S , M K rimskokatoliške cerkve pred tedni
litični interes Vatikana, ne pa
Z K , OTX> in Ljudskega odbora
nem ploskanju množice.
pokazali, da jim po naročilu V a  zgolj verski interesi.*
mestne občine. V ponedeljek
tikana ni za ureditev odnosov
V Otočcu je pričakalo in po dopoldne je štafeta nadaljevala
svoje cerkve do države. O tem Na vprašanje, aH se versko živ
zdravilo kajakaše nad 160 šol pot na vrh Gorjancev, kjer so
smo pisali tudi v zadnji številki ljenje v fari razvija nemoteno, je
skih otrok, v Kostanjevici pa se jo prevzeli Belokrajnci.
našega tednika in poudarili, da g. župnik Strah odgovoril, da ver
je na docela okrašenem mostu
Posebno
slavnosten
je bilbodo imeli škodo od prekinitve sko življenje ni v nobenem oz.ru
zbrala množ ca ljudstva, ki je sprejem republišlke štafete v sre
je dejal g.
teh razgovorov predvsem sami ovirano. »Mislim,*
prisrčno pozdravila nosilce T i  do dopoldne, k i ob zaključku
predstavniki Vatikana v naši dr Strah, »da si samo še kakŠm reaktove štafete in jim priključila lista še traja in bomo o njem
žavi. Čeprav posamezni škofje, cionarji želijo in mislijo, da so
svoje pozdrave. V soboto so do veo poročali v prihodnji šte
predvsem nižja duhovščina želi možne pri nas Še kakšne izprememlenjski veslači predali štafeto vilki.
urediti odnose Z oblastjo, pa je ve be. Izprcmembe pa so izključene
Čina rimskokatoliških škofov tudi in je treba na urejevanje odnosov
tokrat pokazala, da so ji več inte med državo in cerkvijo gledati
resi Vatikana, ki so docela istovet tudi iz te strani.*
ni z italijanskim imperializmom.
Vatikan, stoletni sovražnik ju

za srečo in bodočnost vseh naših narodov T

;

Titova štafeta na Dolenjskem

Gozdarji so predlagali delegatu UNICEF,
naj se zgr adi

V preteklih dnevih sta novinar goslovanskih narodov, je s pri
Naj živi in nas vodi še mno- i opira na znanstveni socializem, novi rodovi borcev za sociali
ja Dolenjskega lista obiskala več tiskom na svoje škofe tudi tokrat
zem.
Pod
Titovim
vodstvom
sto
go let naš preljubljeni tovariš vedno utira pravilno pot naše
duhovnikov v novomeškem okraju pokazal, da mu služi cerkev pred
ga zgodovinskega dogajanja. Moč pamo po novih poteh graditve
Tito!
in se razgovarjala z njim o preki vsem za ustvarjanje napetih od
2iv]jenje revolucionarja, voj tovariša Tita — to je njegova socializma, v Titovi Jugoslaviji
nitvi razgovorov glede ureditve nosov v naši državi. Sovražna de
Pred
kratkim je obiskal Gospodinje so izrazile mnenje, odnosov
skovodje, misleca, učitelja mno revolucionarna, jeklena vztraj se uresničujejo predvidevanja
med rimskokatoliško lavnost Vatikana in njemu zvestih
žic in osvoboditelja naših na nost, delavnost i n brezmejna velikih mislecev. T o , kar soStražo delegat U N I C E F g. Han- da bi bilo dobro organizirati
cerkvijo in državo.
podanikov je bila ob prekinitvi
bile nekoč sanje najbolj na son i n si v spremstvu pred moderno kuhinjo, kjer bi lahko
rodov, tovariša Tita skromen požrtvovalnost.
Tako je med drugim župnijski razgovorov znova razkrinkana.
Drugo moč črpa tovariš Tito prednih ljudi, postaja p r i nasstavnikov ljudske oblasti ter prirejali razne tečaje za dekle
članek v časopisu še zdaleč,
upravitelj g. Ferdinand Stadler v Kolo časa pa se suče v zgodovini
stvarnost. Pod Titovim vaščanov ogledal straški za ta. 2ivahno je poteklo razprav
zdaleč ne more zajeti, niti ga iz vzbodbud delovnih množic. živa
Brusnicah izjavil, da duhovniki naprej — in nikoli nazaj. Na to
ne vsaj približno dovolj obšir Tito vedno uči komuniste, da vodstvom smo sli v revolucijo družni dom, k i ga bo organi ljanje tudi o zgraditvi zdrav
pozdravljajo osnutek novega za staro, preprosto resnico je Vati
no opisati v vsej njegovi zgodo se morajo naslanjati na m o čin za ceno dragocenih
žrtev zacija U N I C E F opremila. Ob stvene ambulante, ki naj bi
kona o verskih skupnostih in upa kan pozabil. Pozablja pa tudi, da
vinski
pomembnosti.
Ničesar ljudskih množic, da je treba zmagali — Titovo vodstvo je tem obisku so obravnavali vsa imela tudi rentgenski
aparat,
jo, da bo v kratkem tudi sprejet, si pošteni duhovniki iskreno že
ne moremo biti zato prav v njihove vzbodbude buditi in naš porok, da zmagujemo tudi najbolj pereča gospodarska in zobno ambulanto itd.
s čemer bodo nastopile boljše raz lijo ureditve osnovnih odnosov
vprašanja Straže.
tem času bolj veseli od obve razvijati v vendo močnejšo silo. danes. Ustvarjeno i n s krvjo zdravstvena
G . Hanson se je zanimal tudi mere med državo in cerkvijo. M i - med cerkvijo in državo.
stila, da bo napovedana in tež Kadar nam je bilo najhuje —' zapečateno bratstvo in enotnost
Kmetje so predlagali, da biza gozdarska
vprašanja. Go
ko pričakovana knjiga Vladi- v letih N O V in po njih — jenaših narodov, ljudska oblast, ustanovili v Straži osemenje zdarji, ki so delegata izčrpno se
mirja Dedijera: »Josip Broz- tovariš Tito prišel med ljudi in Socialistična zveza delovnih lju valno postajo, k i naj bi razpo znanili s stanjem v dolenjskem
Tito, prispevki za življenjepis«, jim z domačo, toplo in iskreno di ,naša Ljudska armada, naša lagala s prevoznim sredstvom gozdnem bazenu, so predlagali,
izšla v slovenščini v prvih dneh besedo povedal: težave imamo, F L R J — to so veliki poroki na za razvažanje semena. S tem bi da bi bilo koristno zgraditi v
junija. Na 864 straneh dvobarv hudo je, toda vztrajati moramo še svobode in neodvisnosti,
krepko podprli živinorejo v Straži tovarno za kemično pre
nega tiska nam bo knjiga od in zmagali bomo! Njegova ple
Enajst let je minilo, ko sopraznik, v nedeljo, 24. maja, bo
»Ob Titu, ob primeru gene straškem okolišu, k i potrebuje delavo lesa, k i naj bi jo opre
krila življenjsko pot enega iz menitost, ki se je izoblikovala racije herojev, k i Jih je zbiral tudi
začeli Topličanl in prebivalci do ob petih zjutraj po vseh va
veterinarsko
ambulanto. mila U N I C E F .
med največjih junakov zgodovi v doslednosti i n strogosti do
okoliških vasi množično odhajati seh budnice. Ob 8. uri se bodo
ne^ Tito — čigar ime izgovarja samega sebe in izpolnjevanja
v partizane. Toplic so se Itali začeli zbirati v Toplicah doma
jo zatirani in trpeči po svetu nalog, je hkrati polna rahločuti
jani bali od prvega dneva oku čini, gostje in okoliški vaščani,
pacije dalje. Ni jim bilo obstan gas.lci, mladinske in ostale or
ka, zato so 24. maja 1942 poganizacije, ob devetih pa se bo
brali šila in kopita in se zaradi začela proslava.
strahu pred partizani in ljudPo povorki bodo slavnostni
sk m gnevom izselili iz prijaz
govori, nastopi pevskih zborov,
nega trga ob Sušici.
Minil Je komaj mesec, odkar I podtpor, miloščin Itd., k i člove- proizvodnji v Sloveniji, ki je v Letos praznujejo Toplice prvi recitacije, nastop mladine in cije bil ^ Lj ubijan i v veliki dvo- ka pogosto bolj ponižujejo, ka. Beli krajini še vse preveč za krat svoj občinski praznik. Po c.banov s telovadbo in koncert.
Sodelovala bo godba J L A Iz
o, kar nam pod domačim je nasiljem
vinogra
ranj Doma sindikatov ustanovn- kor p a mu socialno pomagajo. koreninjena, obnova
slej se bodo vsako leto 24. maja Novega mesta. Po proslavi bo
preobrazba
steljnikov . . .
Temu cilju Društvo prijate dov,
občnii zbor Društva prijateljev
teptano vero ohranilo iivo,
v Toplicah in okolici spominjali
Bele krajin©, na katerem >e bil ljev v Beli krajini prav gotovo in se itn še — to so nalogo, ka žrtev iz let N O V , vloge svojega do strelske tekme, nastopi ga
in komaj slutenim še daljnim ciljem
silcev, lahkoatletske prireditve
tar«
bo
treba
v
bodočih
letih
izvoljeni odbor tega
društva, ne bo služilo. Znani pa so mi
kraja v osvobod'.lni vojni in na
vtrdilo je zvestobo nezmagljivo —
hkrati pa sprejeta tudi društve primeri, ko so posamezne orga načrtno reševati, da se bo golog, ki jih je prinesla osvobodi itd. Popoldne bo nastopilo K U D
na pravila, ki vsebujejo smer nizacije in občinski ljudski od spodarski obraz Bel« krajine tev. Letošnja, prva proslava, bo Toplice z dramskim prikazom
n kar zbudilo v nas je davne sile,
nic« za pomoć Beli krajim-l in bori v Beli krajini pričeli se •premeni!, v Bell krajani pa prav posebej slovesno prazno- dogodkov iz let N O V , fizkul t ur
njenemu bodočemu razvoju. Tu stavljati pet oz. desetletne per ustvarilo blagostanj«, ki ga devana. Ze ves teden imajo v To niki pa bodo ponovili svoj na
ki jarmi so stoletni jih mrtvili,
di naj 1'ist je o poteku tega spektivne plane za podvig go lovno belokranjsko ljudstvo za plicah prireditve — da omenimo stop. Sledilo bo ljudsko rajanje.
da so roke v pesti se nam sklenile,
občnega zbora priobčil daljši spodarskih, socialnih m kultur služi.
samo veliko fiz'kulturno akade
Partizanske Toplice vabijo na
ko zemljo so raztrgano delili —
Tukaj in pri rešitvi teh prob mijo Partizana, množ.čne sestan
članek, v katerem je nad ured- no prosvetnih razmer v območ
proslavo vse borce, aktiviste in
nišiki sodelavec
prikazal vso ju občine. Taikišne pobude, ki lemov z f«krbo načrtov, nasve ke S Z D L , dramo Mire Pucove
njihove svojce, zlasti pa vse, ki
o, da smo z voljo do trpljenja in irtev
problematiko
Bele krajine, o imajo za cilj, mobilizirati lokal tov, prosvetljevanja ljudstva s Ugasle oči, gostovanje Podtuso se v letih N O V borili ah de
kateri je živahno razpravljal tu ne finančne v*re ln delovn si predavanji, članki v časopisju renčanov z Ganglovo dramo Sin
z nasiljem se sprijeli prerojeni,
lali na topliškem sektorju.
di občni zbor v Ljubljano. Pre lo za izboljšanje življenjske ln in izdajanjem toz. poučnih bro itd., — jutri, v soboto zvečer,
ko bil je sklep, da bodi rod nas mrtev,
Pridite! Kakor takrat, boste
mišljeno amo nadim bralcem
kulturne ravni v nekem kraju, šur, pa Društvo prijateljev Be- pa bo v Toplicah povorka z bain boj končali smo osvobojeni —
Beli krajini tudi postregli s je treba vsekakor pozdraviti. lt krajine ne bo nikoli odpove klado, po vseh okoliških višinah tudi sedaj sprejeti prisrčno i n
poročilom, rt„ j It industriali Takšna pot je tudi pravilna! Be dalo! Za takšno pomoč se lahko pa bodo zažgali kresove. Na sam gostoljubno! Partizanska topliška dolina vas pričakuj«! M .
svobojeni, da iivimo v časti
zacija pogoj za dvig gospodar lokranjci se bodo morali v prvi občinski ljudski odlbori, organi
skega stanja Bele krajine in da vrsti zanesti na lastne sile. O d zacije, društva, šole in posamez
in da po svoje usodo si krojimo,
treniutno Beli krajini niti nI ta gospodarske zmogljivosti posa niki vselej brez skrbi obrnejo
da več ne maramo pod silo pasti —
ko hudo potrebna v e č j a finanč mezne občine, delovne discipli na odbor tega društva, ki ima
vse to v imenu Tito mi častimo.
na pomoč, pač pa nujno potre ne in pripravljenosti občanov. samo en cilj: pomagati Beli
gospodarske
buje strokovne in tebnione po d
bodo tudi s prostovoljnimi krajini iz njene
Mile Klopčii
moči. Dobesedno smo navajali delovn-ml akcijami
prisoevali zaostalosti ter s pomočjo delov
besede tov. Nika Belopavloviča, svoj delež k uresničitvi nalog, nih RHokranjcev samih ustva
predsednika Gospodarskega sve ki jih vsebujejo perspektivni riti pogoje za takšno življenje,
ta pri OTX) v Črnomlju, da so plani posameznih občin kot go- ki ne bo v ničemer zaostajalo
•delovni ljudje Bele krajine pri si»odarsko
samostojnih edinic, za onim, kakršnega žive v tem
pravljeni prijeti z«, vsako delo. pa zavisi, v kolikšni meri bodo pogledu naprednejše In gospo
ki pomeni gospodarski napre Belokranjcj deležni tudi stro darsko razvitejše pokrajine v
sega 10 telovadnih točk z za dek, potrebni pa so jim stro kovne imšitruktažne pomoči Dru nasl republiki.
sredstva, štva prijateljev Bele krajine.
ključno tekmo v odbojki. T a kovnjaki In tehnična
Dolžnost občinskih ljudskih
nastop bo društvu tudi teme ker se da že s tako pomočjo
Nekje nameravajo v prihod odborov, društev in organizacij
V proslavo rojstnega dne mar. ljita priprava za okrožni zlet, veliko napraviti iz lokalnih vi njih letih zgraditi novo šolo. pa je. da o nalogah, ki so si jih
š a l a Tita je T V D Partizan Se ki bo začetkom junija v Novem rov.« —
Tamkaj spet je problem oskrbe zadali v svojih perspektivnih
mič priredilo samostojen
letni mestu. Potrebno je omeniti, da
»Pričakujemo pomoč, odkla prebivalstva z zdravo pitno vo planih, ne razpravljajo samo na
telovadni nastop. Čeprav je bilo je društvo istočasno začelo s njamo p vsako miloščino!« Pod do med najaktualnejšimi nalo domačih sejah n o tem obvespočetka ogromno težav s stro planiranjem
in urejevanjem tem geslomfcnv smislu teh be gami občine i n njenih pred Mj-jb mofe&e že okrajni ljudski
kovnim kadrom in telovadnico, igrišča. Vsa zemeljska dela M sed je tudi potekal občni *bor stavnikov v občinskem ljud odbor, temveč, da obveščajo o
se je to mlado društvo le ne naredili udarniško, novomeška Društva prijateljev Bele kraji skem odboru. Ureditev dreves svojih namerah, načrtih in te
kako pretolklo preko tega. Te železniška sekcija pa je društvu ne. Smisel in vsebino teh besed nic, odibira sadnih vrst, kn odžavah tudi odbor Društva pri
lovadni dom je delno obnov oskrbela dva vagona ugaskov. pa bi morali razumeti tudi Be govarjajo klimatskim razmeram jateljev Bele krajine (Ljublja
ljen, s podporo Zveze Partizan O nastopu b o m še poročali.
lokranjci sami, saj b i se sicer Bele krajine, selekcija plemen na, Miklošičeva cesta, uredni
in ostalih
pa bo do jeseni
ne dogajalo, da danes nekatere ske živine, selekcija perjadi, ki štvo revije »Naša v a s « ) , kj bo
pomagal,
nasvetoval,
lahko v polni meri služil svo
organizacije, društva, iole in t),i donosna za majhna kmečka lahko
maršala
hrvatskem Z a g o r j u
rojstna
jemu namenu. Načelništvo j ^
celo posamezniki pošiljajo od gospodarstva, dvig ovčereje, or oskrboval situacljske načrte in
prevzela
tov. Adlešič
Anka,
boru Društva prijateljev Bele ganizacija in poživljenrje belo na pristojnih mestih tudi inter
učiteljica telovadbe na tamkaj
krajine v Ljubljano razne več kranjske domače obrti, kj bi v veniral za strokovno pomoč ter ditev odra v dvorani, potrebni zagotoviti finančna sredstva za
za čas od 21. do 28. maja
šnji nižji gimnaziji, ki s po
aH manj upravičen« prošnje. urejenih razmerah lahko dona- inštruktaižo. če bo o vseh gospo so nam sedeži v dvorani. Na nakup najnujnejših predmetov,
V drugi polovici tekočega ted Te prošnje potrjujejo, da s Be šala pridnim belokranjskim ro darskih problemih neke občine
močjo vodnikov vodi telovadbo
pisali bomo prošnjo
Društvu ki so potrebni za ureditev dvo
oddelkov. Društveni nastop o b . na včasih krajevne nevihte, si lokranjci kaj slabo poučeni o kam vsako leto lepe dohodke, tudi točno obveščen.
prijateljev Bele
krajine, naj rane.
usitanovitv«
Društva njihovi izdelki pa bi ponesli na
cer v glavnem lepo vreme. Konec pomenu
Nikakor pa niso umestne iz nam nakaže podporo, da bomo
»Pričakujemo pomoč! Pomoč
prijateljev Bele krajine in nje domač: i n inozemski trg sloves jave, kakor sem jih slišal pred že vendar enkrat dobili, za kar strokovno usposobljenih kadrov,
tedna ali v začetku naslednjega
govi
vlogi
pri
odpravljanju
go
prekrasnih
tkalskih
in
veziljNASIM B R A L C E M
kratkim: »Imenitno! V Ljublja se že leta in leta b o r i m o . . . «
da se bomo našega dela lotili
tedna močnejši dež z nevihtami in spodarske, socialne in kulturne skih tehnik, ureditev gnojniščni obstoja sedaj Društvo prija
Zaradi nepredvidene zapreke
Ne, tako to le ne bo šlo! Za- uspešno, odklanjamo pa vsako
ohladitvijo.
V
nadaljnjem
poteku
zaostalosti, č e menijo, d dru nih jam, hlevov, silosov, meha teljev Bele krajine. Naš Dom vltiM'
'roba rokave «p vre n:loščino!« S tem geslom na
Je lozstala objava zunanjepoli
štvo
razpolaga
s finančnimi nizacija v doslej najbolj pre
judske prosvete še nj dograjen. či v delo, študirati in si s pri- 1el i za b o l j š bodočnost!«
tičnega pregleda »Od tedna do prehodno izboljšanje. Sredi tedna
aredelivi za podeljevanje r u n i h prosti m primitivni poljedelski
Potrebna nam je streha in ure- rejAojem
kiultumUi prireditev
zopet nevihtna padavin*.
tedna«.

Tovarna za kemično predelavo lesa
na Dolenjskem

V nedeljo na občinski praznik
v Dolenjske Toplice!

Društvo prijateljev Bele kraj ne
in Belokranjci
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Seznam žrtev NOV okraja Kočevje Poškropimo sadno drevje tudi po cvetju
Padli borci in irtve fašističnega

terorja v občini Loški potok

Obilno cvetenje vseh
vrst Precej je škode tudi na Trški < in znatno zmanjšujejo pridelke
sadnega drevja v Beli krajini gori, Vinjem vrhu, Brusnicah ' njivskih kultur. Osat Je pred
1903, padel 1943; Bartolj Janez, Bencina Franc, roj. 14. II. 1923, rOj. 5. VIII. 1910, umrl v inter daje Izglede na dobro sadno le .n drugje, kjer bo pridelek vi vsem nevaren za žita, rogovtljček
T R A V N I K — LOŠKI POTOK
Levstik Alojz, roj. 1. X . 1899, roj. 13. I. 1884, ustreljen 1942; padel 1943; Sega Ivan, roj. 21. naciji 1944; Debeljak Ivan, roj. tino. Pozimi In v prvih spo na precej manjši od letnega za u*opa>vine, predenica pa Je
ustreljen 1942 kot talec; Levstik Bartolj Jakob, roj. 24. XII. 1904. I. 1919, padel 1844; Sega Jakob, 17. X I I . 1924, padel 1942; Lav mladanskih mesecih so K Z inpovprečja. O težki škodi poro nevaren zajeda lec detelj.
Janez, roj. 29. I. 1904, padel ustreljen 1942; Mohar Vlado, r roj. 27. III. 1916, padel 1944; rlč Franc, roj. 12. V . 1902, pa sadjarji v večini primerov opra čajo tudi iz Suhe krajine, kjer
Napredni kmetovalci so že do
roj. 27. IV. del 1944; Sega Alojz, roj. 26. V. vili svojo dolžnost, da onemo sta mraz in sneg škodovala sedaj uničevali te plevele, ven
1943; Levstik Alojz, roj. 21. VI. 15. X . 1920, umrl v internaciji Ruparčič Karel,
1918, ustreljen 1942 kot talec; 1944; Silovinac Pavel, roj. 1903, 1925, padel 1944; Kosir Ivan, 1898, ubit 1942; Vesel Stanko, gočijo uničevalno delo kapa rja. predvsem vinogradom v okolici dar je bilo njihovo delo brca
Sadjarji vedo, da zlasti po Gradenca, Bovleka nad Zagrad- uspeha, č e so se v njihovi soser
Levstik Ivan, roj. 8. IX. 1914, ustreljen 1942; Cuk I^ado, roj. roj. 14. VIII. 1922, padel 1944; roj. 17. VII. 1923, padel 1944;
padel 1944; Levstik Anton, roj. 1902, ustreljen 1942; Benedičič Košir Stanko, roj. 22. III. 1923, Sega Franc, roj. 14. XII. 1906, cvetenju lahko s škropljenjem cem, Liscu pri Žužemberku in ščini ti pleveli semenili in lako
10. I. 1920, padel 1945; L a v r l č Janko, roj. 1902, ustreljen 1942; padel 1943; Mohar Jože, roj. ustreljen 1942; Lavrič Alojz, r. preprečijo napad raznih škod okol.ci Boršta. Tako hude in (udi stalno zapleveljevalj njiho.
17. III. 1901, padel 1945; Bara ljivcev in bolezni, ki po nava pozne slane ne pomnijo mar ve njive. Borba proti plevelom
Alojz, roj. 5. VII. 1902, ubit od
ga Karol, roj. 14. V i l . 1925, pa. di znatno zmanjšajo sadni pri sikje niti stari ljudje.
sovražne bombe 1942; Bartolj
ni lahka in Je uspešna le tedaj,
del 1944; Sega Anton, roj. 7. delek, v veliki meri pa pokva
Franc, roj. 26. XI. 1897, ustre.
če Jih uničujejo vsi kmetovalci
XII.
1902,
umrl
v
interna
rijo tudi kvaliteto pridelanega
ljen 1942; Bartolj Ivan, roj. 13.
pravočasno in učinkovito. Prav
ciji 1945.
sadja. K e r so izgledi za sadno
zato je okrajni ljudski odbor Iz
VIII. 1923, ustreljen 1942; Levletino dobri, priporočamo sad
stik Ivan, roj. 21. III. 1907,
Okrajni ljudski odbor Novo dal odlok, s katerim bo možno
S R E D N J A V A S — LOSK1
jarjem, da opravijo prvo polet
umrl v taborišču 1945; Levstik
nesto je izdal odlok o obvez prisiliti vse nevestne kmetoval
POTOK
no škropljenje. S tem uničijo
Alojz, roj. 19. V . 1925, padel
nem zatiranju plevelov in sicer ce, da bodo zatirali navedene
Zgonc Ivan, roj. 3. XI, 1914, razne
gosenice,
ki
napadajo
plevele na svojih površinah. Z a
1944;
Rus Rudolf, roj. 13. V .
pomotoma
ubit
1945; Zgonc listje, cvetje in mlade poganj isata, rogoviljčka in predenicc. nezatiramje navedenih plevelov
1909, padel 1944; Kordiš Mirko,
Vsi kmetova'cl in uživalci
Karol, roj. 12. X I . 1909, s ubil ke, kakor tudi razne listne uši.
roj. 10. XII. 1910, ustreljen
zemljišč morajo obvezno odstra predfvldeva odlok tudi kazen do
v službi z motorjem 1945; Lav Vrednost
pridelanega
sadja
3000 din.
1940; Vesel Ivan, roj. 13. XI
rlč Franc, roj. 14. VII. 1925,zmanjs-uje tudi krastavost plo njevati hi uničevati na svojih
1913, ustreljen 1942; Vesel K a .
Ta odlok bodo pozdravili vel
njivah, mejah, ozarih in travni
padel 1945.
dov, ki Jo povzroča glivična bo
rol, roj. 11. X I . 1901, ustreljen
kot edino
kih navedene plevele. Osat, rc- vestmi kmetovalci
lezen
škrlup
in
fuzikladij.
Taki
1942; Levstik Franc, roj. 31. I
M A L I L O G — LOSK1 P O T O K
goviljček in predenica so nevar pravilen ukrep za dvig kmetij«
plodovi
so
zgrbančeni
in
raz
1918, umrl na posledicah interBamblč Anton, roj. 27. V I .
ni pleveli, ker se hitro množijo ,ke proizvodnje.
nacije 1945; Bartolj Janez, roj
1923, padel 1943; Oražen Franc, pokam, ranjeno pa Je tudi lub
je.
Proti
škrlupu
na
Jablanah
7. VIII. 1900, umrl v taborišču
roj. 31. III. 1920, padel 1945.
in hruškah škropimo z 2% žve1945; Mikulič Anton, roj. 11.
•*
pleno
apneno
(kalifonijsko)
IX. 1P82, umrl v taborišču 1944,
Okrajni odbor Zveze borcev brozgo ah pa z 0.5'« bordojsko
Mikulič Franc, roj. 12. VIII.
Miting » vuni Trava — spomladi 194«. Govori lovnrii Viktor Stopar
v Kočevju in Pripravljalni od (bakreno apneno) brozgo. ZveLjudje, ki imajo vse čute, ti usposobljeni obrtniki. Ker pa po
1925. padel 1944; Kordis Karel,
bor za proslavo 10. obletnice pleno apnena brozga je bolj
težko predstavljajo, kaj pomeni, moč države z o žirom na veliko
roj. 22. I. 1907, ustreljen po ne Dorer (služboval v Krvavi pe 17. XII. 1910, padel 1943; Lav Zbora
slovenskih odposlancev priporočljiva, ker mi nevarnosti,
či je človek gluh, posebno le, če je število gluhonemih vendar ne za
srečnem slučaju od naših edi- č i ) , ustreljen 1942.
rlč Mirko, roj. 14. IX. 1923, pa ponovno prosila vse bralce Do da bi opalila listje.
človek gluh od rojstva. Tak člo došča, je Zveza gluhonemih Jugo
nic 1945; L a v r l č Tilka, roj. 4. II.
lenjskega
lista
v
okraju
K
o

del 1942; Kordiš Anton, roj. 12.
R E T J E — LOSK1 P O T O K
vek
ni mkdar slišal mile materine slavije začela z veliko tombolo,
1M07
ustreljena
1944; L a v r l č
V
trgovini
dobimo
kombini
I 1912, ustreljen 1941; Kordiš čevje, vse svojce padlih borcev
Turk Janez, roj. 7. II. 1909,
besede,
ne godbe, ne ptičjega pet od katere sta bili dve koli ie od
Rudolf, roj. 18. I V . 1912, padel
rana
sredstva,
s
katerimi
zati
Antonija, roj. 1. X . 1870, ustre Jn žrtev N O V , da pomagajo pri
ja; manjka mu tudi dar govora. igrani.
padel 1943; Turk Jože, roj. 11.
1944.
ljena 1943; Sega Edvard, roj. zbiranlu podatkov in imen vseh ramo obenem z glivičnimi bo
Žrebanje tretjega kola tombole
Kosir Franc, roj. 25. I. 1905, X. 1906; Košir Alojz, roj. 20. 28. VI. 1908, ustreljen 1942.
tistih, ki so padli na strani N O V lezni tudi grizoče škodljivce, ki Šele v tesnejšem stiku z gjuhonepadel 1945; Zbačnlk Angela, r, XI. 1920, padel 1943; Mohar
za svobodo. Postopoma bomo včasih napravijo na drevju ve ntm spoznamo z vso bridkostjo, Zveze gluhih Jugoslavije bo 7. ju
S E G O V A V A S — LOŠKI
6. VI. 1922; padla 1943; Zbačnik Jože, roj, 5. IV. 1923, padel
objavili imena vseh žrtev N O V liko škodo. Tako sredstvo je kakšen revež je tak človek. Le s nija 19H v Zagrebu. Izžrebanih
POTOK
Jože, roj. 19. II. 1925, umrl v 1943; Ruparčič Jože, roj. 13. III.
I v kočevskem okraju, ki bodo nos-prasen, ki ga za škropljenje težkim in izredno vztrajnim de bo SO tisoč tombolskih dobitkov
Ruparčič Alojz, roj. 18. VI.
taborišču 1945; Ivančlč Franc, 1912, padel 1944; Debeljak Jože,
j nato vklesana v spomenik, ki po cvetju uporabljamo v 0.5'/, lom in poukom je možno gluhone v vrednosti 7 milijonov dinarjev
raztopini. Sto litrov 0.3% suspen mega usposobiti za primeren po in 3 tisoč premij v skupni vred
roj. 12. X . 1905, ustreljen 1942: roj. 3. I X . 1927, padel 1944; 1900, padel 1944; K o r č e Angelo, ! bo jeseni odkrit v Kočevju.
zije napravimo na ta način, da klic ter mu s tem omogočiti člo nosti 7 milijonov din. Dobitki sft
L a v r l č Franc, roj. 25. IX. 1904,
od 40 do 300 din, premije pa od
0.5 kg nos-prasema zmešamo v veka dostojno življenje.
ustreljen 1942; Levstik Karol,
30 litrih vode, v drugi posodi pa
roj. 10. IX. 1911, ustreljen 1940;
Dolžnost socialistične družbe je S00 do 100.000 din. Cena ene
raztopimo 0.5 kg gašenega apna ustvariti človeka dostojno življe tablice j 20 din. Tombolske kar
Bencina Jože, roj. 2. III. 1921,
v 30 litrih vode. Nato obe raz nje tudi tistim, ki jih je narava tice prodajajo vsi prodajalci trečk
padel 1945; L a v r i č Franc, roj.
topini zmešamo skupaj.
14. XII. 1926, padel 1943; Lavrlč
prikrajšala. Zato skrbi nosa drža jugoslovanske loterije.
Franc, roj. 2. XII. 1913, ustre
Drugo sestavljeno sredstvo, ki va s sredstvi za vzdrževanje in
Podprimo človekoljubno
usta
ljen 1942; Mikulič Anton, roj.
29 delegatov it 21. lovskih ter naravoslovstva, saj posamez »o tako netočna, da Je bilo lani ubija glivične bolezni in škod ternatov za hluhoneme, posebnih novo! Za darovanih 20 dinarjev
1 VI. 1890, ustreljen 1942; M i . iružin novomeškega okraja se ni kandidati niso znali odgovo
8 družin kaznovanih zaradi ne ljivce, Je nosprastt, k i vsebuje šol in delavnic za učenje, kjer se nam bo srečen slučaj morebiti pO"
IcullC Jože, roj. 20. V . 1913, je zadnjo nedeljo v marcu po- riti niti na vprašanje kaj je
rednega pošiljanja obveznih po prav tako kot nos p rasen baker vzgajaijo pridni in vsestransko vrnil pnmijo 100,000 din.
ustreljen 1942; Mikulič Anton, .eg funkcionarjev lovskih dru orakada in kdaj je loV(*pust.
ročil. Posamezna poročila si več in arzen. Ce hočemo napraviti
roj. 12. V I . 1924, zverinsko žin udeležilo redne letne s»kup.
krat tudi tako nasprotujejo, da 100 litrov raztopine za škroplje
Od
232
prijavljenih
kandida
ustreljen 1942; Levstik Karol, +ćine Okrajne zveze v Novem
nje po cvetju, raztopimo 0.75 kg
tov jih je polagalo izpit 210. ni mogoče dobiti točnega preroj. 6. I. 1912, padel 1942; Ben mestu.
praska v vodi, da dobimo V<%
ileu,,
nad
sianjetn
v
p</saiiuezcina Janez, roj. 27. X I . 1899, Najlepša lovska prireditev na Izpit je napravilo 142 lovcev,
nih loviščih in lovBkih družinah. raztopino. Apna nii treba doda
umrl v taborišču 1945; Mikulič Dolenjcem lani je bila vseka 86 jih je padlo pri izpitu, 22 pa
jati.
V nedeljo, 17. maja popoldne, mernfona materialna sredstva ko
Anton. roj. I. I. 1906, ubit 1942; kor velika pietetna lovska pri se jih je skesalo in niso prišli
Krivolovstvo je Se vedno pre
K e r kombinirani škropili noso v Kočevju slovesno odprli čevskih podjetij. Največ dela in
Debeljak Slavko, roj. 1. XII. reditev 29. novembra na Fra<i, pned komisijo. Tako je iz lov cej razširjeno, večkrat celo z
sprasen
ln
nospras.it
vsebujeta
ske družine Dobrnič pad'l pri vednostjo
velik in moderno urejen stadion odgovornosti pri gradnji sta
1923, zverinsko ubit 1942.
posameznih lovcev.
posvečena spominu padlih lovizpitu 5 lovcev, ker se pač za To velja zlasti za gorjanski pre tudi arzen, Je treba biti pri de »Partizana«. Poleg te slovesno
času N O B , ter
diona so nosili marljivi pred
Debeljak Franc, roj. 12. XI. cev-partizanov
lu oprezen. Gledati moramo zla
izpit ni«o nič pripravili, na
1921; zverinsko ubit 1942; De vzorn brakada 30. novembra. sprotno pa so napravili izpit del. Temu zlu lovske družine sti, da s temi sredstvi ne ško sti so bile tudi štev.Ime atletske sednik okr. odbora »Partizan«
prireditve, katerih so se udele tov. Cuk, Arko, prof. Bižal in
posvečajo
premalo pažnje in
beljak J o ž e , roj. 1. II. 1913, Otooje je oresv-.iziraU in izvedla vsi kandidati lovske
dujemo čebelam.
R. J .
družine
žili poleg domačih tudi neka še nekateri vneti fizkulturn. de
zverinsko ubit 1942; Debeljak Okrajna lovska zveza Novo me Velika Ixika, ker so prej skup premalo tudi sodelujejo z orga
teri ljubljanski športniki.
Karel, roj. 21. X I . 1925, padel stu, v 'ii uiu/Miah nuvolnene no študirali gradivo za izpite. ni Ljudske milice. Clanj lovske
lavci. Stadion, ki je vreden naj
O delih okoli novega stadiona manj 6 milijonov dinarjev, sta
1944; Bencina Franc, roj. 18. 1. ga okraja je včlanjenih 406 lov Tudi trebanjski lovci so se za družine Novo mesto so to zi
smo v našem tedniku že več ne Kočevje dobrih 600.000 d i 1907, ustreljen 1942; Lavrič K a  cev, lovska organizacija pa ima izpit dobro pripravili. Lovska mo odkrili d>v primera zankarkrat pisali — nedeljska otvori narjevl
rel, roj. 15. XII. 1902, ustreljen tudi 7 častnih članov. Na sploš družina Trdim/v vrh je naročila stva In oba izročili organom
P
r
v
i
množični
pregiled
krom
tev pa je presenetila marsikoga,
1942; Bencina Alojz, roj. 11. I. no se je stanje v loviščih iz '.a 18 lovcev samo eno knjigo ljudske oblaisti, komandir Ljud
pirišč v republiškem merilu bo ki je s.cer v ^ - ' da v Kočevju
Prostovoljno delo je ob po
1892, umrl v taborišču 1944; Rus boljšalo, kar je zasluga vestnih »Na<S lov«. Za to družino trdijo. ske milice v Šentjerneju pa Je
v nedeljo, 24. maja 1933! Vsi ob pridno delajo, nI pa »i mogel moči domačih podjetj in ljud
Anton, roj. 14. XII. 1909, padel lovcev in posameznih lovskih 1a je najslabša v republiki in sam v treh mesecih odkril 9
činski ljudski odbori naj opozo predstavljati, da bo v tako krat ske oblasti rodilo lepe sadov*.
1943; Vesel Franc, roj. 24. IV. družin, med katere šieiejD lov* je bil že dan. predlog, da se raz divjih lovcev. Nasprotno pa so
rilo
kmetovalce
na obvezen k e m ča»u in s ta>ko s k r o m n i m i S t a d i o n je K o č e v j u v ponos, saj
1920, padel 1943; Vesel Jože, sko družino Novo mesto, lov pusti. Nekdo je pripomnil, da v imeli v OtoCcu celo lovci stru
pregled, več o zatiranju kolo sredstvi
postavljen
moderen ima vse priprave za skoke in
roj. 10. II. 1926, padel 1944; Se sko družino na Mirni, lovsko tej družinj n i s lovci, p a č pa pene ampule in z njimi lovili
radskega hrošča pa bomo pisali stadion, k i bi bil v ponos mar- mete, regularno tekališče, pokri
ga Franc, roj. 10. X . 1924, pa družino S u h krajina in neka mesarji. Ce pomislimo, da so le divjad, kar tamošnjim lovcev
v prihodnji številki Dolenjske s.kakšnemu
večjemu — in boto tribuno za skoraj 1000 gle
del 1944; Bencina Anton, roj. tere druge. Je pa v lostvu le pi Gorjanci skoraj brez vsake goto\-o ni bilo neznano.
ga lista.
zidane
slačiln.ce,
v
gatejšemu! — slovenskemu me dalcev,
27. X . 1897, umrl v taborišču dokaj takih »lovcev«, ki smatra divjačine, potem bo ta pripom
Bodoči
načrt
lovcev
novome
stu. Gradnja kočevskega sta gradnji pa so naprave za odboj
1945;
L a v r i č Karol, roj. 2. V. jo lov za donosen posel i n te ba kar utemeljena.
škega okraja je: član lovske dru
diona je pokazala, kaj se da do ko, košarko in nogomet. Okoli
1903,
umrl v taborišču 1945; mu primerno tudi lovijo. Pri
žine je samo tisti, ki se zanima
seči z enotnostjo, požrtvovanjem sedanjega stadiona bo po ures
Lovšin J o ž e , roj. 9. IX. 1903, izpitih se je pokazalo zelo sla
Dokaj Šepava je administraci
in z neizčrpno ustvarjalno ljud ničitvi ostalih načrtov v pri
umrl v taborišču 1945; Bartolj bo poznavanje lovskega zakona ja pri posameznih lovskih dru- tudi za gojitev divjad':, spoštuje
Alojz, roj. 20. V I . 1908, ustre in splošnih zakonitih predpisov žinah. Razina obvezna poročila zakone in predpise ter sklepe
Iz skoraj vseh krajev Dolenj sko iniciativo. Vse to so pod hodnjih mesecih zrastel prav
organizacije, skrbi za lastno iz
prla skromna, a vendarle po- cati park Kočevja.
ljen 1945; Bartolj Rudolf, roj,
ske prihajajo poročila o veliki
obrazbo in ima še druge pogoje
19. III. 1910, ustreljen 19.42;
škodi, ki sta jo povzročila ne
za socialističnega lovca. V s i , ki
Tanko Ivan, roj. 20. XII. 1919,
naden mraz in pozeba 11. in 12.
nimajo takih pogojev in lastno
ustreljen 1942; Žagar Franc, r.
maja. Posebno občutna je škoda
sti, ne morejo biti Slani lovske
13. III. 1913, padel 1943; Krže
v Semiču, kjer so najbolj pri
organizacije. Lov ni dobičkanosFranc, roj. 25. I. 1921, padel
zadeti vinogradi, orehi, sadno
na
obrt,
pač
pa
šport,
ki
zahte
Popravljanje osebne izkaznice dišča v Novem mestu obsodil
1942; KosmrlJ Andrej, roj. 1. X.
drevje, pa tudi poljski pridelki.
va
dokaj
naporov
in
žrtev,
ima
Je kaznivo. Gospodinja Albina na 15 dni zapora,
1905,
umrl v taborišču 1945;
S
pa tudi svoj gospodarski p o
Sega iz Soteske je po poroki,
Z nožem in latami so se ob
Kordis Edvard, roj. 28. V i t .
men. Lrnvec mora biti v prvi
ko je spremenila priimek, iz delovali brata Ciril in Alojz V i 
1901,
ustre'jen 1941; Bencina
vrsti gojitelj in potem šele uple^
brisala svoje prejšnje ime v dic iz Drašče vasi p r i Žužem
Ivan, roj. 22. I. 1924 padel 1944;
nitelj. v nobenem primeru pa
osebni izkaznči in napisala se berku, Feliiks Grm z Brega in
Partolj Ludvik, roj. 30. I. 1913,
ne mesar ali celo mrhar. Čišče
danje, prav tako tudi podpis. Feliks Kosak iz Vel. Reberc.
padel 1943.
nje lovskih vrst nevrednih čla
Samovoljno popravljanje urad Brata Vidic sta pred gostilno v
nov, zatiranje krlvolovsitva, skrb
nih listin in osebnih dokumen Smihelu pri 2užemberku na
HRIB — L O Š K I P O T O K
K A R D E L J E V A 1 (KANDIJA)
za nravilno skuininsko lzvaiar.je
tov je po zakonu kaznivo, zato padla Grma. Alojzij ga je z žepPajnič Anton, roj. 14. II. 1915,
lova, gojitev plemenite divjadi
je bila Ailbina Sega pred sena n.m nožem obrezal po glavi, C i 
p?del 1944; Pajnič Albin, roj. 2.
ima na zalogi vse vrste lovskih p o t r e b š č i n :
in uničevanje škodljivcev, to so
tom okrajnega sodišča v Novem ril pa mu je pritisnil nekaj
IX. 1917, padel 1944; kosmrl
•»lavne naloge vseh lovcev novo
mestu obsojena na 15 dni zapo udarcev z lato. Takoj nato sta
Mirko, roj. 27. IV. 1925, padel
DIMNI
IN BREZDIMNI
S M O D N I K ,
meškega okraja v bodoče. Na
ra, pogojno za dobo enega leta. Košak in Grm v povračilo pre
1944;
Rus Peter, roj. 20. II.
skupščini so tudi sklenili, da
15 dni za klevetanje. Milenka tepla Cirila Vidica z latami in
1923, umiri 1945; Bencina A n 
N A B O J E Z DIMNIM IN BREZDIMNIM
predilaeajo združitev hinjske in
Meteljko, poljska delavka iz mu med drugim nalom.la kost
ton, roj. 14. V. 1907, padel 1945;
S M O D N I K O M , T U L C E IN NETILKE,
žužamberske lovske družine.
Zloganja pri Šmarjeti, je govo na levi roki. Baje so bili vsi
Bartolj Janez, roj. 3. X . 1925,
rila, d so miličnik in dve uči pijani. Senat okrajnega sodUča
padel 1943; Knaus Franc, roj.
Č E P E I N P O K R O V C E , SIBRE
teljici poškodovali verska zna je obsodil vse štiri: Grm in Ko29. X . 1912, padel 1942, Vrtačnik
IN VSE O S T A L E L O V S K E POTREBŠČINE
menja, kar je bilo seveda po šak bosta sedela vsak en mesec,
Vlado, roj. 1907, padel 1942;
Č I T A J T E I N SIRITE
polnoma izmišljeno. Zaradi kle Ciril Vidic bo sedel 21 dni, njeSkok Ferdo, roj. 1911, padel
Nekdaj »dalmatinci«, danes
vete jo je senat okrajnega so ' gov brat Alojz pa 15 dni.
1943; Kordis Anton roj. 10. IX.
» D O L E N J S K I LIST«
Jajčarice..,

Obvezno zatiranje
plevela

e

Kupujmo tablice tombole Zveze gluhih

H 8 more b ti lovec, kdor ni gojitelj divjadi
In napreden državljan

e

Stadion v Kočevju - dokaz neizčrpne
ustvarjalne sile ljudstva

0

a

V nedeljo bo prvi
pregled krompirišč

a

0

a

Mraz in pozeba sla
povzročila nepo
pravljivo škodo

I z p r e d

LOVCI - pe <n!

s o d i š č a

Ž E L E Z N I N A

N3vo me »to

a

F r a n č e k Saje:

6

Vatikan i n Slovenci
K n e z o š k o f a Missio sta papež in cesar za njegovo zvesto služ
bovanje avstriakantstvu in klerikalizmu 1897. leta povišala za nad
škofa v G o r i c i in ga nato le nagradila s kardinalskim k l o b u k o m .
D r . Antona Mahnica pa sta imenovala za Škofa na K r k u , da je tudi
na H r v a Š k e m pomagal krepiti ultramontanski klerikalizem, k o je
že na Slovenskem

utrdil

njegove

temelje s p r v i m

Levstikovi zbrani spisi, duhovnik Franc Ksaver Meško, Rado M u r -

in splošni volilni

nik, Stritarjevi zbrani spisi, Ivo Šorli, Ivan T a v č a r ,

dobili
škem

»Slo

v e n e c « , k i je 1883. leta postal dnevnik z lastno tiskarno. O d 1869
je delovala Katoliška družba.

O d 1890. leta se je K a t o l i š k o

poli

t i č n o d r u š t v o s številnimi manjšimi shodi pripravilo na prvi kato
liški shod, ki je bil 30. in 31. avgusta 1892. v Ljubljani. Shod je
hotel »pripraviti slovensko ljudstvo na odločilni boj med Kristusom
in A n t i k r i s t o m « ,

ga navdušiti za » s v e t o stvar« in vse združiti »na

podlagi katoliških načel« pod starim geslom — Vse za vero, dom
cesarja! Najvažnejši govorniki so bili Missia, M a h n i č
Šušteršič

o klerikalni

politični

organizaciji.

in dr. Ivan

(Poročilo,

Ljubljana

1893.)
shodu je slovenska duhovščina vneto organizirala verska,

prosvetna, gospodarska in politična klerikalna d r u š t v a .

T o delo je

poživel

»neomajno

drugi

katoliški

shod

leta

1900, ki je izrekel

17 poslancev, liberalci 4, dva poslanca v T r s t u in na Koro
sta bila izvoljena na narodnem

programu.

in drugi. Klerikalni

literarni kritiki

Janez T r d i n a

so na eerkveni indeks torej

Socialdemokrati

dali skoraj celotno slovensko lituraturo in največje svetovne kla
sike! O b tej porazni ugotovitvi literarni zgodovinar Avgust P i r -

naslednjih volitvah

jevec piše:

1911. leta pa 16.000 volivcev. T u d i

v kranj

skem deželnem zboru je zagospodarila klerikalna stranka. Deželni
glavar je 1912. leta postal dr. Šušteršič,

ki ga je vneto

novi ljubljanski k n e z o š k o f dr. Jeglič z vso svojo
leta

Slovenski klerikalizem je od 1873. leta imel svoj tednik

pravici so klerikalci od 23 slovenskih poslancev

pa so ostali brez poslanca, č e p r a v je za njih glasovalo 14.000, pri

katoliškim

shodom.

Po

stranko. O b prvih d r ž a v n o z b o r s k i h volitvah 1907. leta po enaki

Leta

1906 je bil v Ljubljani

1913

pa slovensko-hrvatski. Razen

podpiral

duhovščino.

tretji slovenski katoliški

shod,

verskih, gospodarskih in

političnih problemov so vsi shodi v duhu papeževih enciklik raz
pravljali tudi o katoliški prosveti. T a k o je že drugi shod sklenil,
da je treba sestaviti seznam »knjig, k i so pisane v pravem duhu in
za ljudstvo p r i m e r n e « ter da je za ljudstvo treba izdajati
izbrano ter o č i š č e n o «
(Poročilo,

Ljubljana

»dobro

izdajo slovenskih pisateljev in pesnikov.

1901, str. 90

je znova načel to vprašanje.

in 91.)

Tretji

katoliki

shod

Po teh sklepih so slovenski klerikalni

» N e p o t r e b n a skrb, da bi varovali ljudstvo pred »slabimi« knji
gami, se je izmaličila v prikrivanje resničnega življenja,

držala ljudstvo v miselni in umski zaostalosti ter o n e m o g o č i l a rast
in tvorbo narodne kulturne enote, ker je ločila ljudstvo od njego
vih ustvarjajočih sodobnikov . . .
Zavezali so ljudstvu o č i , da ni moglo videti svoje podobe in
življenja v spisih svojih pisateljev. Zato so se tuji založniki (s Šundom)

odbor za presojo slovenskih

knjig,

izvoljen

ob priliki

bogateli z našim

denarjem, ko so naši pisatelji stradali in

hirali.« (Knjižnice in knjižničarsko delo, založila D r u ž b a sv. M o 
horja v Celju, 1940, str. 127.)

puritanci sestavili poseben katalog: Knjige za slovensko ljudstvo,
pregledal

ustvarila

slepoto pred gospodarskimi-in kulturnimi problemi nove dobe, je

Poglavarju rimokatoliške Cerkve, k i se je po zgubi cerkvene
d r ž a v e 1870. leta razglasil za »vatikanskega jetnika«,

je bila kato

III. katoliškega shoda, Ljubljana 1907. Razen tega kataloga je Kato

liška

liška b u k v a m a izdala še trgovski katalog: Splošni katalog sloven

politike. Zato je papež Pij X . odobraval priključitev Bosne in H e r 

skih knjig, Ljubljana 1907.

cegovine, s katero je Avstro-ogrska hotela preprečiti zedinjevanje

Iz kataloga knjig za slovensko ljudstvo so izpuščeni naslednji
slovenski

pesniki:

Anton

Aškerc,

Anton

Funtek,

Fran

Gestrin,

Avstro-Ogrska

skoraj edina

in ni-jmočnejša

opora

njegove

Jugoslovanov izven svojih mej. Pij X . je upal, da se bo z aneksijo
se bolj okrepil katolicizem med pravoslavnimi Srbi v Bosni in H e r 

Simon Jenko, Dragotin Kette, Rudolf Maister, Josip M u r n , France

cegovini. (Jovan R a d o n i č ,

sti »poudarjal nujno p o t r e b o « politične organizacije »v tesni zvezi

Prešeren,

Beograd, 1950, str. 687 in 688.) S papežem so to priključitev navdu

s cerkvenim o r g a n i z m o m « za boj proti liberalizmu in socialni de

Strekljeva zbirka slovenskih narodnih pesmi. Iz proze pa so kleri

mokraciji.

kalni očiščevalci

zvestobo, vdanost in p o k o r š č i n o « papežu in š k o f o m .

Shod je zla

Slovenska klerikalna stranka se je sprva imenovala Katoliška
narodna stranka, leta 1905 pa se je prekrstila v Slovensko ljudsko

duhovnik

Carkar,

Vodnik,

Oton

Zupančič

in tudi

naslednje pisatelje in knjige spoznali kot nepri

merne za p o b o ž n o
Ivan

Valentin

Anton

ljudstvo:
Čehov,

Almanah

slovenskih

bogoslovcev,

Fjodor Dostojevski, Janko

Kersnik,

Rimska kurija i južnoslovenske zemlje,

šeno pozdravili tudi vsi slovenski klerikalni voditelji, ki so bili z
dušo in srcem za katoliško habsburško monarhijo. Želeli so le, da
bi se Avstro-Ogrska preuredila v trialistično d r ž a v o z n e m š k i m ,
m a d ž a r s k i m in slovanskim delom

ftsnr. «0.

D O L E N J S K I

Od odbornikov, ki jih

bomo izvolili, je v veliki meri odvisno

delo Sccialistične zveze delovnih ljud
Med naloge, ki Jih Je postavtl
pred vse organizacije in člane
S Z D L njen zgodovinski IV. kon
gres, sodijo po svojem pomenu v
prvo vrsto tudi volitve odborov
S Z D L . Na kongresu Je bilo po
udarjeno, da ne gre za formal
ne voMtve. Ne, gre za mnogo
v e č : gre za začetek uresničeva
nja sklepov IV. kongresa, gre
za to, da bo Socialistična zveza
delovnega ljudstva >... odprta
javna politična tribuna in s tem
šola socializma«, kakor je to de
jal tovariš Edvard Kardelj.

komandiranja in birokratskega
upravljanja. V organe ljudske
ga upravljanja še ni prodrla de
mokracija
in
decentralizacija
tako globoko, kakor bi to bilo
potrebno za njen resnično ljud
ski značaj dela. Se vedno rešu
jejo vprašanja, ki zanimajo naj
širšo javnost, marsikje le ozki
krogi administrativnih uslužben
cev in odbori brez sodelovanja
državljanov. Javne Investicije,
komunalna
vprašanja,
davčna
politika itd. — vse to gre žal le
se prevečkrat
mimo
delovnih
Prav zato morajo biti vol live ljudi, ki pa so prav za ta vpra
odborov S Z D L
prelomnica v šanja najbolj zainteresirani. O
dosedanjem delu naše največje socialnih dajatvah in podporah,
politične organizacije. Odbori in zdravstveni in higienski zaščiti,
organizacije S Z D L se morajo delavskem samoupravljanju pod
končno otresti starega načina jetij in pod. — o vsem tem še
dela, mehaničnega
prenašanja vse premalo razpravljajo de
direktiv od zgoraj navzdol in lovni ljudje. Borba za resnično
podobno. Postati morajo resnič ljudsko samoupravljanje v vseh
no poprisče za pošteno izme vejah našega političnega, gospo
njavo mnenj naših delovnih lju darskega ln kulturnega življenja
di, za izmenjavo izkušenj in na je zato v ospredju dela in nalog
činov dela v borbi za pravo S Z D L .
ljudsko demokracijo in resnični
Prav tako kakor doslej bodo
socializem.
organizacije Socialistične zveze
Organizacije
SZDL
morajo
delovnega ljudstva morale tudi
zlasti postati utrjene in samo
stojne politične enote, ki bodo
sposobne samostojno načenjati,
reševati in usmerjati vsa vpra
šanja i področja
družbenega
ustvarjanja. Prav zato ni vse
eno, kdo bo izvoljen v vaške,
Veslaški šport je Se mladeVinske
In
okrajne
odbore
S Z D L . Ni vseeno, kako se na Tekmovalni čolni so dragi in
volitve pripravimo. Dobro, iz nekoč je bil to le šport denarčrpno poročilo o dosedanjem de nikov. Delavski in dijaški mla
lu, uspehih in napakah organi dini veslaško udejstvov.^nje sko.
zacije O F , na kandidatni listi rajda ni bilo omogočeno. Gradili
pa socializmu predani, dela volj smo si le lesene, navadne čolni ljudje — to dvoje naj bo po ničke in z njimi veslali in bro
goj za začetek izvajanja vseh darili po rekah in jezerih.
naštetih in še ostalih nalog, ki
Po vojni je bila ustanovljena
stoje pred S Z D L .
Veslaška
zveza Slovenije, ki
razširja
to
panogo
O čem naj razpravljamo na vztrajno
sestankih In zborih članov So športa po vseh krajih, kjer vode
cialistične zveze delovnega ljud omogočajo razvoj vodnih špor
stva, nam posebej menda nI tov. V Sloveniji imamo veslaške
treba poudarjati. Borba za res klube v Ljubljani, Mariboru in
nično demokracijo pri nas še na Bledu, najmlajši pa je vesla.
daleč nI končana! Nenehno Jo ško-brodarski klub »Krka« v
Novem mestu,
je treba izpopolnjevati, razvi
V Novem mestu smo že Imeli
jati in stopnjevati. Marsikje so
navzlic vsemu pisanju In ugo tekmovanja v veslanju, vendar
tavljam ju še vedro vidni sledovi pa take prireditve kot bo »Do
lenjska regata« v nedeljo 31.
maja,, na Dolenjskem doslej še
ni bilo. Da bi se veslanje kot
šport razširilo tudi na K r k i , fci
je ena izmed najidealnejših slo
Drža/vnii seucreiariat za narod venskih rek, je Veslaška zveza
no obrambo F L H J je razrpisal podarila društvu četverec, ki je
snreem
kandidatov
v vojne preživel v nedeljo 10. maja svoj
akademije in šole za oficirje, vodeni krst (seveda v največji
p.kAnocnje m vojne us.uzoence »tajnosti«, ker so mladi veslači
v Čolnu še precej nesigurni!).
J L A . Po tem razpisu se bodo
sprejemali v vojne, letalske, le
Dolenjska regata, ki bo 31.
talsko tehnične, vojni -jom mrske maja ob 10. uri dopoldne na
in intendantske akademije ter Loki v Novem mestu, bo poka
vojne sanitetne sole na tri- in
rala lepote in napore,, ki jih
štiriletno šolanje kandidati, ki
mora vložiti veslač, da lahko z
bodo pravočasno vložili proš
uspehom brani barve svojega
nje in ki ustrezajo splošnim in
društva. Veslači bodo na tem
posebnim pogojem.
Sprejeti kandidati bodo imeli
kot gojenci vojnih akademij in
Sol določene pravice in. dolžno
eti, k( so razrvidne iz razpisane
ga konkurza.
Kandidati, ki se nameravajo
Skoraj 200 naših bralcev in
potegovati za sprejem v kakšno naročnikov je poslalo rešitve
vojno akademijo ali šolo po tem prvomajske nagradne križanke.
konkurzu, dobe vsa potrebna Izmed 115 pravilno rešenih je
navodila glede prošnje na pri 3-letna Nuška Savrič iz Nove
stojnem Vojnem odseku,
ga mesta izvlekla 15. maja na
slednje nagrajence:
1. nagrado — moško športno
21. XI. 1952 je izšel v na«em srajco j dobil Kastelic Zmago,
listu
članek
»Slike iz Suhe dijak iz Novega mesta.
2. Moško srajco — Onič Rekrajine«. Med vrsticami je buo
tudi napisano: »Med temi je nata, učiteljica, Trebnje.
3. Tisoč dinarjev —• Grad
posebno znan neki Lapuh iz
Ljubljane,
ki se
izkazuje z Andrej, Vevče 80 — Ljubljana
raznimi potrdili nekega mini (Polje).
4. Lewis, Kraljevski
kings.
strstva. Ljudje vedo povedati,
da si je na ta način kupil blood (celo platno) — Hervolj
Anica, Dol. Kamence S pri No
luksuzni *avto.«
Ker je dopisnik navedenega vem mestu.
5. Svet humorja in satire —
članka prejel glede Lapuha ne
resnične
podatke,
preklicuje Keglovič Alojz, flkocjan.
6. Svet humorja in satire —
n-uvedbe, ki zadevajo imenova
Mokronog
nega in jih smatra za neres Majcen Aleksander,
št. 86.
nične.

vnaprej računati z ostanki ne
gativnih pojavov stare družbe
in njene miselnosti. Gospodar
ske in politične špekulacije, nesocialistični odnosi do splošnega
ljudskega premoženja, uveljav
ljanje teženj po osebnih privi
legijih, želje po komandiranju,
pačenje linije socializma in pod.
— vse to spada v vrsto nalog,
ki jih bo reševala S Z D L . Ne
nehna borba za dvig storilnosti,
ki edina vodi k dviganju živ
ljenjske ravni, povezana s stal
nim prizadevanjem za dvig za
vesti v delovnih množicah, bo
ena
najvažnejših
nalog
naše
enotne
politične
organizacije.
Vse to — in še marsikaj — Je
bogato poprišče dela Socialistič
ne zveze delovnih
ljudi, iole
resnične demokracije ln socia
lizma.
O vseh teh vprašanjih in na
logah Je razpravljal Okrajni od
bor S Z D L v Novem mestu na
svoji razširjeni seji v preteklem
tednu in sklenil, da bodo vo
litve v vaške In občinske odbo
re S Z D L zaključene do 31. maja.
R. P.

31. maja bo na Krki »Dolenjska
regata«

Sprejem v vojne
akademije in šole
JLA

tekmovanju
preizkusili
svoje
moči in uspehe zimskega tre
ninga. Tekmovali
bodo člani,
članice, mladinci
in mladinke
na četvercih, dvojkah in enojkah-skifih. Udeležbo so prijavili
V K Savica iz Ljubljane (ki bo
nastopil z v..3mi m o š t v i ) , V K
Bled (bivši Gozdar), V K Branik
iz Maribora, udeležbo pa so ob
ljubili
tudi
najboljši
veslači
Slovenskega Primorja in Izole.
Da pa bo prireditev še pestrej
ša in da bomo videli res vse
vrste vodnega športa Jm vse
vrste čolnov, se bodo regate
udeležili tudi člani Pomorskobrodarskega
društva
»Cveto
Močnik« s kanuji in kajaki. Ra.
čunamo, da bo sodelovalo na re
gati okrog 80 tekmovalcev.
Mlado veslaško društvo »Kr
ka« v Novem mestu čaka velika
preizkušnja pri organizaciji ta
ko obsežnega tekmovanja. Novo
mesto bo dobilo novo športno
in turistično privlačnost — vesla
ško regato. Take prireditve so
bile doslej največk at na Bledu.
Dolenjska regata seveda ne bo
imela takšnega obsega kakor
blejske, vendar pa bo navzlic
temu prireditev, na katero že
seriaj vabimo vse Dolenjce, Belo
krajino in goste iz vseh krajev
Slovenije. Spoznajte lepote Do.
lenjske in predvsem naš ponos
— zeleno K r k o !
V nedeljo 31. maja na svide
nje v Novem mestu na K r k i !
T. M .

e

Potreba po dobrem, sodobnem
Vendar je potrebno nekaj kri
družinskem listu-mesečniku
je tičnih pripomb. Obzornik
naj
bila že kar pereča. Kajti vse bo res neke v.ste »omnibus«,
revije, tudi prejšnji Obzornik, vendar je pa to revija, ne čas
so služile predvsem določene nik, zato mora biti snov vsake
mu namenu in tudi določenemu številke (kakor celega letnika),
krogu bralcev.
čeprav tako raznolika, vendar
Novoustanovljena Prešernova organsko ubrana, da bralec ne
družba je sedaj uspešno ustre čuti: tole je prineseno tako na
gla
sodobnemu
družinskemu slepo ali iz zadrege za materia
mesečniku, ki naj s svojo pi lom, kakor imamo v tej številki
sano vsebino služi
najširšim pod istim zaglavjem (Znanost
ljudskim množicam s svojo pi in umetnost) tako raznovrstne
sano vsebino za »pouk tn raz prispevke, ki niti grafično niso
vedrilo«, kot bi rekli včasih. močneje ločeni med sabo. TravPrevzela je izdajanje Obzornika,
prejšnjega glasila Ljudske pro.
svete ter v novi opremi in pod
novim uredništvom že izdala
prvo številko.

r

Obzornik P r e š e r n o v e družbe
Tovarišica Marija Kukman s dani v ljubljanski živalski vrt,
bo pisal o kulturi in raznovrst
nih
sodobnih
problemih,
o Suhorja prj Prečni se je oglasila medtem pa se na Grmu prav
počutijo
med
svojimi
umetnosti, tehniki, naravoslov v našem uredništvu in povedala dobro
ju, prinašal povesti in poezijo, zanimiv slučaj, ki se je dogodil vrstniki domače pasme.
kakor izpričuje prva številka. pri njih:
Kukmanova domačija stoji v
Izšla Je na štiridesetih straneh
v lepi opremi in na lepem pa- bližini gozda. Ko je oni dan Ma
TREBNJEM.
pirju, da ji s te strani ni kaj rija Kukman pokladala svinjam P R A P R O C E PRI
očitati, prinaša pa tudi bogat in so te kot navadno glasno kru Pri padcu v domači veži si je
izbor
slik
naših
umetnikov: lile, je priteklo 30 poti iz gozda zlomila desno roko posestnikoGroharja, Vesela, Jame, Kralja, 6 mladih divjih svjnj, starih ka va žena Neža Sitar.
Sedeja, Novomeščana Jakca in kih 14 dni. Kukmanov Lojzek ln RIBJEK
PRI
MOKRONOGU.
Francek sta takoj planila po njih Posestnik Janez Gorjup je imel
Lamuta ter druge.
T r i sta ujela, trije pa so ušli opravka
s
hrastovimi
hlodi.
Leposlovni Črtici sta prispe
nazaj v gozd. Ujete male črnuhar- Med premikanjem ga je hlod
vala Gaber (Iz njegove mlado,
je sta zaprla v kurnik in jih pritisnil in mu zlomil desno
dosti) in Haee (Njegovo domo»pogostila« z mlekom ln ječme nogo.
tožje) ,pesmi Janez Menart, naj
nom, s čimer so bili »gostje«
večji leposlovni del Obzornika
zelo zadovoljni, Kmalu pa so N O V O M E S T O . Triletni otrok
pa zavzema prevod Travnovega
prišli lovci iz Novega mesta in Saša Smodič je doma padel v
romana Bela roža, ki se bo na odvzeli nenavadne mlade ujet lonec vrele vode in se oparil po
daljeval.
nike ter jih odnesli v mesto, kjer trebuhu.
V razdelku Znanost in Umet so jih oddali v rejo na kmetijsko M A L K O V E C Ko so se splašili
nost piše
Mikuž o
grafični šolo G r m .
konji, je pritisnilo ob drevo
umetnosti, sledijo članki: O no
kmečko delavko Marijo Povšič.
Kukmanova je Še povedala, da
vi ureditvi F L R J , Heinrothov
Poškodovano ima desno roko.
spis Iz življenja ptičev in Kob- imajo pri njih doma mlado lisič
larjev opis Borovniškega via ko, katero sta prinesla domov
dukta,
zanimiv
prispevek
k prav tako njena »poba« potem,
zgodovini našega, nekoč največ ko sta jo odvzela ubiti materi.
Lisička je bila stara komaj kak K I N O D O L E N J S K E T O P L I C E
jega gradbenega objekta.
P R E D V A J A : 23. in 24. maja:
V rubriki Doma in na tujem šen dan, ko sta jo doma podtak
nila med mladiče domači mački,
ameriški film »Dolina orlov*,
so statistični podatki o prebi
katera jo ima menda Še raje kot
27. in 28. maja: ameriški film
valcih na zemlji, o lanski gle
svoje mlade mucke.
»Velika reka*
dališki sezoni in naši leposlov

Kronika nesreč

Kino

ni produkciji. Na ovitku je še
Kotiček
za uganke. Skratka,
Obzornik je zelo bogat ln pester in bo gotovo našel številne
naročnike in bralce, saj nudi
»vsakemu nekaj«.

Rešitev naaradae križanke „1. maj11
Vodoravno:
1. Filatelija, 9. 3. lopar, 4. tokajec, 5. ena, 6. le,
Makedonija, 18. ako , 19. one, 20. 7. Java, 8. Atila, 10. aga, 11. ko,
ata, 22. govedo, 23. ak, 24. trava, 12, Eva, 13. delta, 14. oder, 15.
31. ovalen, 33. T R , 34. S T O , 36. noj, 16. ja, 17, Akropola, 21. anek
rajati, 38. akacija, 41. stolp, 42. sija, 25. Avar, 26. svinec, 27, J N A ,
za, 44. remont, 45, ura, 46. Mirko, 29. astronom, 31. Oton, 32. birač,
47. ime, 49. cone, 50. ris, 52. Oslo, 35. tok, 37. Amor, 39. C U , 40. ja,
53. jelo, 55. ca, 57. Jurčič, 60. on, 41. silobran, 43, Amerika, 46, MS,
61. arena, 64. vpada, 66. simbol, 48. elegije, 51. Sudeti, 52. očitek,
69, Ig, 70. Pikaso, 74. termin, 76. 54, on, 56. Avstrija, 58. Ra, 59. i»,
okisan, 78. stratosfera, 80. ki, 81. 62. aparati, 63. C K , 65. poraba,
major, 82. tirani, 83. kino, 85. 67. merilec, 68. lik, 71. in, 72. Asienak, 86. riba, 87.'hip, 89. čud, 90. rec, 73. osli, 75. nikdar, 76, omet,
ta, 92. et, 93. sejalec, 95. opera, 77. sonet, 79. anali, 84 očak, 87,
97. latinica, 98. inlet, 99. cekar. H C L , 88. pot, 91. al, 93, ti, 94.
Navpično: 1, Fantazija, 2. Ikar, cn, 96. re.

Suhokranjska pesem z drvmi se

8. Plievier,
Morski psi
Skala lika, Zagreb, Vinograd
ska 59,

IŠČEMO O R G A N I Z A T O R J A za
odkup zdravilnih zeliŠČ in suhih
gob v posameznih krajih Do
lenjske in Bele krajine. Ponud
be poslati na trgovsko podjetje
G O S A D , Ljubljana, S K L A D I 
ŠČE NOVO MESTO —
BRSLJIN.
Z A M E N J A M O dve srednjetežki
kobili z žrebeti za dva srednjetežka konja ali kobili brez žrebet. — Državno posestvo Koprivnik pri Kočevju.
KUPIMO
karoserijo za osebni
avtomobil »Mercedes 170« v
kakršnemkoli stanju. Ponudbe
poslati na R E Š E V A L N A P O 
STAJA LJUBLJANA.
K M E T I J S K A Z A D R U G A ČA
TEŽ
PRI
VELIKI
LOKI
S P R E J M E V S L U Ž B O spretne
ga nakupovalca za kmetijske
pridelke, les, živino in ostalo
trgovsko blago. — Nastop ta
koj. PlaČa po dogovoru. Ponud
be poslati na gornji naslov.
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10. Silone, Fontamara — Puc
Dore, Novo mesto, Kidričev trg.
(Nadaljevanje)

P R O D A M zaradi preselitve sta
novanjsko hišo v Novem mestu
(4 stanovanja, 2 lokaJa, lep vrt
s sadnim drevjem, center mesta).
Resnim reflektantom pove nailov Uprava lina.

Naravno gibanje
prebivalstva v
novomeškem okraju
V aprilu je bilo v novome
škem okraju rojenih 161 otrok,
izmed teh 85 dečkov in 76 de
klic. Porok je bilo 49, umrlo
pa je 62 oseb (30 moških in 32
žensk).

Oglasi
POGREŠAM čoln zelene barve;
izginil ie z obrežja Krke pod
železniško postajo. Pošten naj
ditelj naj ga proti nagradi vrne
ali sporoči kar ve o čolnu šefu
železniške postaje Novo mesto.

P R O D A M v neposredni bližini
železniške postaje Semič stav
beno parcelo v izmeri
cca
700 m . Preko parcele je nape
ljan vodovod in električni tok!
Ponudbe
poslati
na
Stalcer
Olga, Rečica 14, p. Semič.

9. London, Dolina meseca —
V r š č a j Francka, Kronovo 6, po
šta Otočec ob K r k i .

ročnina — vendar nekaterih vsa
In še tole: le imaš pravočasno
doslej poslana opominska pisma poravnano naročnino
za tekoči
ne ganejo in smo morali seči pone mesec vsaj do 15. v mesecu, s
kod tudi po zaščiti sodišča.
brezplačno zavarovan proti posle
Velika večina dolžnikov po opo dicam nezgod. Tudi naročnik Ma
mini* dolg hitro poravna, mnogi tija Jamar iz Hrastulj pri Skocjapa se na položnicah
tudi'opravi nu, ki si je /7. januarja letos zlo
padcu nogo,
čujejo., da so na to svojo dolžnost mil pri nesrečnem
pozabili. Pisali smo že, da nas ti ni mislil, da mu bo ta nezgoda
prezgodnjo smrt, 13.
skanje in razpošiljanje Usta stam povzročila
četrtletno
precej več kakor dobimo za njega ranuarja je poravnal
z naročnino. Z oglasi in s tiskov naročnino, kmalu po njegovi smrti
nim skladom skušamo poravnati pa je D>žavni zavarovalni Zavod
izgubo, ki jo list zaradi visokih v Novem mestu že nakazal nje
cen papirja in tiskanja ima, pri govi ženi 10.000 din — popolno
vsem tem pa je seveda osnovno, zavarovalnino. Upamo in želimo,
da najprej zberemo naročnino od da naših naročnvkov ne bi zadela
nikoli nobena nesreča — če pa je
vseh naših
naročnikov.
nesrečni slučaj že tu je zavaroval
Nekateri naročniki se potem, ko
nina najboljša nepričakovana
po
jim pošljemo opomine, čutijo uža
moč v sili i ntski.
ljene. Znani novomeški bivši trgo
vec nam n. pr. sporoča »da ne
Vse bralce in naročnike vljudno
prenese nobenega opomina* (ce" prosimo, da pomagajo svojemu
prav je v svoji praksi rad ter'\al liftu predvsem z rednim plačeva
dolžne zneske od svojih dolžni* njem naročnine, ki znaša za mesec
kov!), k smo ga prosili, naj po dni 42 din ali za četrt leta 125 di
ravna zapadlo naročnino. Neka narjev — kar je Še vedno manj kol
teri naročniki iz same »globoki izdatek za liter vina v treh me
užaljenosti*
Ust celo odpovedo. secih' Od Usta_ lahko pričakujemo
ugoden nadaljnji razvoj. Če mu
Tako ravnanje se nam ne zdi
bodo vsi naročniki pomagali s tem,
pošteno. Vse, kar Seliš imeti ali
da bedo pravočasno izpolnjevali
kupiti, si navajen sproti plačati
svoje dolžnosti do tednika, Stro
Mar naj bi bil časopis izjema? Do
ški za list bodo t prehodom na
lenjski Ust vzdržujejo vsi njegovi
večji obseg Usta v novi tiskarni
bralci in naročniki sami — zato
še večji, kot so bili doslej, naroč
je naša osnovna dolžnost, da ob
nina pa bo navzlic temu ostala
zapadlosti naročnino takoj porav
neizpremenjena.
namo. Izognili se bomo nepotreb
ni jezi, stroškom in sitnostim okoli
Pozdravlja Vat
opominjanja.
I
Dolenjski Uit
0

Tako je povedala tovarišica
Kukmanova in še pripomnila, da
bi njeni fantje zaslužili kako na
grado. Po izjavi direktorja grmske kmetijske šole tov. Kegljeviča bodo prašički kasneje od

7. Svet humorja in satire
Kordiš Lojze, Hrib 42,
pošta
Loški potok.

n

nova Bela roža je sicer zanimiv
roman .vendar je prehudo, da
zavzame kar 14 strani, ko bi se
nemara dobil tudi dober domač
tekst ,ki bi ga zlasti deželani
(in nanje je le treba računati)
radi brali.
Prav bi bilo, da ima vsaka
številka kazalo in pa opombo,
kaj slika na ovitku predstavlja
in čigava je. Kajti če Obzorni
ku res želimo, da še čimbolj
razširi, pa želimo tudi, da bo
čim popolnejši, tako po vsebin
ski kakor po tehnični plati. -I

Mladi črnuharji - ščetinarji na obisku
v vasi

Da ne bo nepotrebne jeze in razočaran
Dragi bralci, naročniki tri P »~
frtelji,
do vat se obračamo s temle pi
smom. Veljalo seveda ne bo vsem,
ki bero naš tednik. Raje bi ga po»lali neposredno tčstim, katerim
veljajo naše neposredne težave.
Prosimo pa vendarle vse bralce,
da nam ne zamerijo, Če povemo
kar vitm, kar nas teži.
Najprej povejmo razveseljivo
ugotovitev, da po podražitvi časopisov, zaradi novih visokih cen
papirja Dolenjski Ust rti izgu¥4
več kakor kakih 90
naročnikov,
v istem času pa se je na list naro
čilo približno 60 novih naročni
kov. Govorimo lahko torej o se
vcdnem naraščanju
naročnikov,
kar je za list izredno razveseljivo.
Malo manj izvodov pa prodamo
vsak teden v kolportaži, kar je t
ozirom na letni čas in povišano
ceno seveda razumljivo.
Med velikim številom naših na
ročnikov pa je nekaj takih, ki telo
neredno plačujejo naročnino.
Ne
kateri, naročniki — tudi taki iz
leta 1952 — so na to svojo dolž
nost sploh kar pozabili. Zaradi
tzkih naročnikov imamo precejš
nje težave: listu prilagamo polož
nice (vfaka nas stane 3 dinarje!),
pošiljamo jim opominska pisma
(vsako pismo nas stane z znamko
in položnico 25 dinarjev!), neka
teri pa imajo po moji krivdi tudi
advokatske stroške, če zapadle na
ročnine le nočejo poravnati. Seve
da to stroški advokata kmalu tako
visoki kot znaša dolžnikova
na

Stran 3.

Obzornik" Prešernove družbe

Izid nagradnega žrebanja prvomajske
križanke

Popravek

L I S T

Preklic
» T o v a r i š , al' ne š v e r c a m ! Veste, neka ustanova mi je
dala p r o v i z o r i č n o potrdilo, da lahko ilegalno p r e v a ž a m d r v a .
Pogozdovalne takse seveda nisem p l a č a l in občinskega potr
dila n i m a m , d r v a so pa vsa š t e m p l a n a , saj so iz zadružne
skladovnice...«

Vse govorice, ki so se širile o
Doberdrug Justini, gospodinji iz
Prečne, so neresnične ter jih kri
vec tem potom preklicuje in obža
luje.

Vsem dopisnikom!
Zaradi

pomanjkanja

prostora

so morali v tej številki od pasti
razni dopisi, športna poročila in
vesti iz naših
jih

bomo

krajev.

Objavili

v prihodnji

številki.

Prosimo vse sodelavce za krat
ka,

izčrpna

poročila

ker

daljših

prispevkov

pomanjkanja

in

prostora

vesti,
zaradi

ln

okr

njenega obsega lista ne moremo
objavljati.
Uredništvo

Opozorilo
Opozarjamo vse čiane bivše
Ribiške zadruge Novo mesto, da
vpis v Ribiško društvo in iz
daja ribolovnih
dovoljenj po
>A.cpu nepuolisKe nuisne aO-uisije zaključi 1. junija t. 1. Po
tem roku se letna ribolovna
dovoljenja ne bodo več izdajala.
Hkrati opozarjamo vse čiane
Ribiškega društva Novo mesto,
da v času od 25. maja do IS.
Junija dvignejo pr| društveni
blagajni društvene legitimacije,
S seb 1 mnr-ijo nrines*i ribolovnlce zaradi
prežigosanja.
—
opr-vni ouuor ttibiskega dru
štva Novo mesto.

Obrobne opazke
za Novomeščane
Priznajmo: v Novem mestu se
je storilo že veliko pomebnih, ko
ristnih in lepih del. Mnogo jih
>aste, ln kadar smo sredi velikih
načrtov, radi pozabljamo na ne
katere malenkosti, kt pa so malen
kosti le na videz. Take »obrobne
opazke* naj opozarjajo nanje. So
samo dobronamerne, saj grt za le
potno podobo našega mesta, naše
ga skupnega velikega doma, ki ga
imamo vsi meščani gotovo zelo
radi. Naj pa te opazke pohvalijo
tudi lepe skromne malenkosti, ki
pa spet niso malenkosti. Torej...
s

Ko človek zavije v našo metro
polo, je prva hiša, ki mu pade v
oči, ko pride s kolodvora, poslop
je, kjer ima svoje urade DES.
Pogled je vse prej ko mikaven. Ne
hi mogli lastniki ali koristmki hiše
malo popraviti kletna okna, ki za
zijajo v gledalca kot dupla mrač
nih sovi Premislite, storite!
Po ulicah m v parku stojijo
zdaj takozvane »žabe*. Meščani in
deželani,
zakaj neki so te žabe?
ZA SMETI! Pa je kakor zakleto
— okrog njih je polno papirja, ko
sti, Škatelj m podobno, žabe pa
evajo prazne in lačne. Ne, tako
malomarni pa res ne smemo biti!
Vse kar je prav! Ali naj bi Dolenj
ce, ki menda le nismo tako zabiti,
moral res sproti učiti miličnik ali
paznik parkov, kam naj mečemo
smeti? Dajmo, še tu se pokažimo
napredne.
Mimo Okrajnega ljudskega od
bora v mesto pelje zdaj lepo tla
kovana cesta, pa vendar ti vsak
kolesar, v civilu ali uniformi, za
vije po stezi čez Trg maršala Tita.
In vendar je tisti prehod name
njen samo pešcem, Ni drugače —
mestni občinski odbor naj pobira
od kolesarjev na licu mesta ka
zen pa bo red mimogrede. Mestni
očetje — prosimo!
Mladina v Novem mestu: pazi
te na klopi v Ragovem logu in na
sprehajališču ob Krki. Te klopi so
za odpočitek, stanejo veliko de
narja, ki ga moramo plačati sami.
Tisti med vami, ki ste resni, pa
vidite vandala, ki reže ali celo
podira klopi, javite ga mestnemu
ljudskemu odboru, pa naj bo tisti
t:p star ali mlad.
Mamice: pazite na otroke in jih
poučite, da ne bodo v parkih tr
gali rož ali se gugali na žici. Le
tako bomo skrbeli, da bodo parki
res lepi.
Kaj naj pa pohvalimo? Hotel
Metropol je dobil nov napis, ki je
ponoči razsvetljen; pred hotelom
in pred kavarno so postavili ne
kaj lepotnih drevesc, kar napravi
prav prijeten vtis. V
Gerdcšičevi
ulici se odpravlja stara sramota
— gnojnica, ki je tekla že Vsa leta
čez ulico. »?.cleznina* v Kandiji
je dobila lep in okusen napis. O
neokusnih napisih na trgovinah in
drugih takih rečeh — pa drugič.

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR
DOLENJSKE TOPLICE

i S 1. jun jem bo začela izhajati

Stev. 30/53

i »LJUDSKA PRAVCA«

N a podlagi 15. č l e n a Zakona o občinskih ljudskih
odborih (Ur. list L R S št. 19-88/52) in na podlagi pred
loga O b č i n s k e g a odbora Zveze borcev Dolenjske T o 
plice izdaja Občinski ljudski odbor Dolenjske Toplice
O D L O K
O R A Z G L A S I T V I 24. ( Š T I R I I N D V A J S E T E G A )
M A J A Z A OBČINSKI PRAZNIK OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE
V maju 1942 sd prostovoljci — T o p l i č a n i in p r e 
bivalci okoliških vasi m n o ž i č n o odhajali v partizanske
č e t e in odrede. Vse ljudstvo je bilo že takrat sezna
njeno s cilji narodnoosvobodilnega gibanja. T o p l i š k a
dolina je bila ves Čas N O V zelo aktivna in revolucio
narna, zato je bil fašistični okupator že 24. maja 1942
prisiljen pobegniti i/. Dolenjskih Toplic, O d tega dneva
dalje so bile Toplice z okoliškimi vasmi vred osvobo
jeno ozemlje. Se isti dan so bili po vaseh m n o ž i č n i
sestanki, kjer so se postavljali v a š k i z a š č i t n i k i .
Zato je ta dan za Toplice ln vse o k o l i š k e vasi
zgodovinskega pomena. V spomin na ta veliki dogodek
izdaja Občinski ljudski odbor Dolenjske Toplice sle
deči odlok:
1. člen
24. maj se r a z g l a š a za o b č i n s k i
o b č i n e Dolenjske Toplice,

ljudski

praznik

2 Člen
T a odlok stopi v veljavo od dneva objave na
oglasnih deskah o b č i n e Dolenjske Toplice ln po raz
glasu v » D o l e n j s k e m listu«.
Smrt f a š i z m u — svobodo n a r o d u !

Franc Sobar, I. r.
Predsednik o b č i n s k e g a

ljudskega

odbora:

i

j spet kot dnevni in sicer kot sloi venska Izdaja » B O R B E «
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T a novi dnevnik bo p r i n a š a l obilo zanimivih pou č n i h č l a n k o v in vesti tako iz inozemstva, kjer ima
»BORBA« š t e v i l n e dopisnike i n sodelavce, p r i n a š a l pa
bo tudi zanimive prispevke iz vseh delov d r ž a v e .
S tem, da bo » L j u d s k a p r a v i c a « izhajala dnevno
kot sestavni del »BORBE« v slovenskem jeziku, bo obj a v l j a l a n a j v a ž n e j š e Članke i n vesti iz tega n a š e g a
centralnega glasila, približno polovico prostora pa bo
zavzemalo gradivo iz ž i v l j e n j a v Sloveniji.
N i nam treba posebej poudariti, da bo novi d n e v nik imel stalne zanimive rubrike, kot so komentarji,
dnevna kronika, pisma u r e d n i š t v u , zanimivosti iz z n a nosti i n tehnike, roman v nadaljevanjih, ž e n s k o i n mla-

dinsko stran in podobno,
SLOVENSKA »BORBA«

bo izhajala dnevno v p r e c e j š n j e m obsegu, i n sicer na
8 do 16 straneh. M e s e č n a n a r o č n i n a bo 250 din, posamezna š t e v i l k a pa bo veljala 10 din.
P r e p r i č a n i smo, da bo slovenska »BORBA« vsakogar zadovoljila, zato se takoj naroČite nanjo. P o stala vam bo n a j b o l j š i prijatelj in v a m pomenila dragocen stik s svetom ter dajala vedno pravo podobo
našega gospodarskega, p o l i t i č n e g a in kulturnega ž i v 
ljenja.
Naročila naslavljajte na upravo » L j u d s k e p r a v i c e «
— slovenske izdaje »Borbe«, L j u b l j a n a , Kopitarjeva
ulica 2, poštni predal 42.
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Nekaj o sladkorju
Sladkor v sodobnem času ni le
•sakemu dobro znana poslastica,
temveč spada tudi med najvažnej
ša hranila in okrepčila. Današnje
ga gospodinjstva, bodi v mestu ali
v zadnji hribovski vasi, si brez
sladkorja ne moremo zamisliti.
Saj celo v naši državi, kjer je
»sladka« industrija pravzaprav še
zelo skromna, porabimo na leto
okrog 15 kg sladkorja na osebo,
medtem ko ga na primer Danec
porabi 56, Anglež 48, Amerika
nce 45 itd.
Naš sladkor, pridobljen iz pese,
je novejša iznajdba, star komaj
200 let. Ljudje so sladkor seveda
poznali in uporabljali že davno.
T o je bil naravni sladkor, ki ga je
»izdeloval« sladkorni trs, nihče pa
do leta 1748 ni vedel, da vsebuje
jo sladkor tudi naše evropske
rastline.
Sladkorni trs je podoben trsu,
ki raste po naših močvirjih, le da
je višji in debelejši (visok 3—5 m,
debel 4—6 cm) in da vsebuje
sladkor Njegova pradomovina je
Vzhodna
Indija. Stari Indijci
•o stebliko radi grizli, kasneje pa
začeli iz nje pridobivati sladkor,
kakih tristo let pred našim štetjem.
Iz Vzhodne Indije so Perzijci
prenesli sladkorni tri v svojo do
movino in začeli iz nje na veliko
pridobivati sladkor. Iz Perzije so
Arabci trs, sladkor in razne po
slastice (ki so še danes orientalska
specialiteta) prenesli v Afriko,
Mauri pa iz Afrike v Evropo.
Sladkorni trs potrebuje toplote,
zato je uspeval samo v Španiji.
Evropejci so se sladkorja Hitro
navadili in je kmalu postal dra
goceno trgovsko blago. Največ so
z n;fim trgovali Benečani (samo
leta 1319 so prodali v Londonu
55.000 kg sladkorja).
Podjetni Spanci so sladkorni trs
prenesli na novo odkrite otoke
Srednje Amerike, kjer je v juž
nem podnebju izvrstno uspeval
(otok St. Domingo), od tu se je
razširil na Kubo in ameriško kopnino. Amerikanci so še danes
giavni proizvajalci sladkorja na
svetu.
V Severni Ameriki je zelo razžirjen sladki javor. Zarežejo mu
skorjo in sladkor curi v posodo.
En javor da okrog pol kg. V In
diji in Moluikih otokih dobivajo
sladkor tudi iz palm (sladkorne
palme). Prav tako je precej slad
korja v neke vrste sirku. V Medjimurju in severni Vojvodini pri
dobivajo iz sirka sladki Strup, na
domestek za kupljeni sladkor.
Sladkor vsebuje tudi navadna
koruza. Pridobivanje sladkorja iz
koruze je bilo zlasti razvito v Me
hiki, dokler niso spoznali sladkor
nega trsa
Nemški kemik Andrej Marggraf je 1748 preiskoval sladke so
kove mnogih domačih rastlin in
odkril, »da nekatere vsebujejo ne
samo sladkorju podobne snovi,
ampak tudi pravi sladkor, podo
ben onemu iz sladkornega trsa«.
Našel je, da od vseh evropskih
rastlin največ sladkorja vsebuje
neka vrsta pese, ki je poslej do
bila ime s/iadkorna pesa. Marg-

grafove raziskave je nadaljeval
kemik Achard. Po dolgem priza
devanju mu je uspelo za stvar
pridobiti pomoč vlade in 1801.
leta je začela obratovati prva ev
ropska tovarna sladkorja iz pese.
Seveda so o tem hitro izvedeli
tudi drugod. Zlasti je podprl slad
korno industrijo Napoleon in še
danes Francija prideluje največ
sladkorne pese na svetu.
Sprva je bil novi sladkor zelo
drag, kajti pesa ga je vsebovala
komaj 5%. Z izboljšavo semen,
zemljišča in podobno, pa se je
sladkor v pesi povečaj na 16—
22%, skoraj toliko, kot ga vsebu
je sladkorni tr*. Leta 1836 so po
rabil; za kilogram sladkorja 20 kg
pese, leta 1906 pa že samo 6 kg.
Postopek pridobivanja sladkor
ja je seveda precej zapleten. Slad
korno peso, očiščeno in oprano,
razrežejo na rezance, potem pa
pride v železne posode, kjer se v
topli vodi (80—90') sladkor v pesi
raztopi in nastane sladka kaša. Se
veda je v tej kaši še precej drugih
snovi, zato jo čistijo z apnom, ki
potegne nase vse kisline. Ko je
čiščenje (saruracija) gotovo, loči
jo usedlino od sladkega soka, ki
je sedaj že precej čist in rahlo ru
mene barve. T a sok znova čistijo
v posebnih vakumsikih aparatih in
;ja potem kuhajo, da kristalizira.
Ko je kristaliziranje končano, s
centrifugami ločijo kristale od
ostankov — sirupa. Sirup še pre
kuhajo in dobijo iz njega še nekaj
sladkorja. Sirup, ki je sedaj ostal,
se imenuje melasa. Včasih so jo
metali proč, dandanes pa jo tudi
izkoriščajo.

masa — karamel, ki služi za bar
vanje jedi in pijač.
Melasa, gosta, temnorjava te
kočina neprijetnega vonja in oku
sa, ki je zadnji ostanek pri čišče
nju sladkorja, se uporablja za ži
valsko krmo, potem v industriji
kvasa, mila, barv, cikorije in po
dobno, največ pa dobivajo iz nje
špirita. Melasa iz sladkornega
trsa je precej boljša kakor melasa
iz sladkorne pese. Iz nje izdelulejo rum in neko posebno vrsto
žganja-arak. V Indiji pa dodajo
melasi katrana in asfalta in dobi
jo posebno maso za asfaltiranje
cest. Ta smolasta masa v vodi ni

Sladkorna

pesa

topljiva, je odporna proti sončni
vročini, poceni in v tistih vročih
krajih veliko boljša za asfaltira
nje kakor sami asfalt.
Sladkor pa pridobivajo tudi iz
lesa. Pred 40 leti je v Ameriki
začela obratovati prva tvornica
sladkorja iz lesa. T a sladkor do
slej uporabljajo le za živinsko
krmo, kjer je njegovo čiščenje, da
b; bil primeren za ljudi, še pre
drago.
V Jugoslaviji pridobivamo slad
kor le iz sladkorne pese. Zato so
naše tvornice sladkorja predvsem
v tistih krajih, kjer sladkorna pesa
dobro uspeva — Vojvodina, Ba
nat. Osem naših sladkornih to
varn: Osijek, Branjin Vrb, Novi
Vrbas, Crvenka, Stari Sivac, Beo
grad, Čuprija in Županja, so na
primer, 1951 imele nalogo, da
proizvedejo 230.000 ton sladkor
ja kar pomeni 12 kg na prebival
ca v letu 1951.

Zdaj imajo sladkor, toda šele v
surovem stanju, ker je lepljiv,
rjavorumen in neprijetnega okusa.
Zato mora še v posebne čistilne
rovarne-rafinerije, kjer ga pripra
vijo za uporabo in pride v prodajo
kot navadni kristalni sladkor.
Za boljše vrste sladkorja —
kocke in glave — topijo ta kri
stalni sladkor v topli vodi in ga
precejajo skozi kostno oglje, po
tem pa vnovič kuhajo, da dobijo
gosto sladkorno maso. ki jo potem
izlivajo v kalupe ali na plitve
ponve, kjer jo razrežejo na kocke.
Če ta gosta masa počasi kristali
zira, nastanejo večji kosi — kartdis sladkor.
Ako sladkor »ogrejemo na 160'
Ker pa naša sladkorna industri
se stali. Ko se shladi, dobimo ja stalno raste, raste seveda tudi
brezlično prozorno maso, iz katere količina uporabe sladkorja na pre
se delajo bonboni. Če pa sladkor bivalca, kar pomeni rudi dvig
segrejemo na 200* nastane rjava »sladkega« standarda.

Električni stol se mu obeta
»Prosveta« Iz Chicaga poroča
14. aiprila pod naslovom »Za
bredli vojak, ki kandidira na
električni stol« n*sledn.jr> vest,
značilno za »tanje v ameriški
družbi:
»Dvajset let star vojak Fred
E. Mc Manus iz vasi Vallev
Stream v New York.u si je našel
dekle — piše se Diana Marie
VVegglenđ, stara 16 let — in sta
se odločila, d bosta veseljačila
in ko prideta na poti
iz Nevv
a

Yorka v Kalifornijo, se tam po
ročita.

Kar pa veseljaiienje srtame, je
fant prlčefl rmpaiti. V tem »pokli"
cu« j« ubil pet ljudi v treh dr
žavah. To'.iko je sam prizmal.
Oropa] jih je več. Te — praivi
— je ubdl v silobraruu, ker so se
mu uprli. Vozil se je z dekle
tom po deželi v ukradenem avtu.
Prijeli so ga po naključju v
Duibuque v Iowl.
Njegovi sorodniki v New Yorku se ne morejo načuditi —
»ker je bal tako priden in vzo*
r e n . . . « . Z umori, ki jih je iz
vršil, si Je odiprl duri v smrtno
obsodbo. Im nad dekletom bo le"
žala t e ž k senca skozi vse živ
ljenje, tudi ako ne bo obsojena.
T ni kak izjemen »lučaj. Po.
licijska statistika po vsej deželi
pokazuje, da se zločini, ki jih
mladina uganja, višajo. Cezdalje
več otrok, krade avte, prireja
vlome in rope. Mora le biti res,
da je v sedanji druibj nekaj na
robe z njeno moralno stranjo.«
a

0

Nek a m e r i š k i pristaniški čoln je ob plimi na korejski
obali nenadoma naletel na nevidno zapreko. K o je nastopila V
dneh
oseka, se je izkazalo, da to ni bila k a k š n a č e r , t e m v e č po
topljen p a m i k , ki je ležal na dnu, obrnjen z gredljem proti
od 4. do 19. julija 1953
morski površini. K e r je plima dosegla deset metrov višine,
MARIBORSKI T E D E N
niso opazili sicer vidne razbitine.
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Človeka lahko prav čedno
potegneš za nos, zlasti če je
radoveden. Kako je Hostnikov
Boštjan izpod Gorjancev po
tegnil sosede, ste slišali, a?
Res ne? No bom pa povedal,
č e p r a v je od takrat steklo že
veliko Krke mimo Šentjerneja.
Boštjan je od svojega strica
podedoval
zaplato
zemlje;
»gmajna« so ji rekli.Ze ime
pove, da je ta zemlja leta in
leta ležala pusta in neobdelana.
Ni čudno, da je dedič ni bil
posebno vesel. Bila je precej
daleč od vasi, pa je niso izko
riščali niti za pašnik.
Boštjan, dober kmetic in pri
den gospodar, je sklenil, da bo
tisto puščobo obdelal. Saj je
vendar greh, da leži tako brez
haska in ne koristi ne Petru
ne Pavlu. Ampak kje dobiti
dninarjev, da bodo ta zapuščen
in
zaraščen
svet prekopali?
B o š t j a n ni dobil nikogar, pa
naj J« ponujal še tako lepo
dnino. Nazadnje se je pošteno
razjezil:
»Le čakajte mrhači leni! Ce
n o č e t e za denar, jo boste pre
kopali za božji Ion. P r i moji
duši, da res!«
Tako se je Boštjan pridušil
kj — uspel.
Nekega jutra je stopil v krbno, kjer so vaški lenuhi že
j o e U h karte, in se usedel k
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Še o pozabljenem punta
dolenjskih kmetov

Voditelj belogardističnih ubež
nikov v Ameriki, kranjski dekan
Matija škrbec, je poskusil itali
janska in nemška nasilja nad na
šim narodom v zadnji vojni opra
vičevati z izgovorom, da tudi
drugi narodi niso nič boljši, da sko. T o zelo otežuje naš položaj.
»Pismo od 10. oktobra t. m., s
so tudi Francozi za časa Napo V mestu (Ljubljani) je le majhna katerim ste me počastili, sem v
leona pobijali mirne kmete, ko so posadka, toda gospod general Ba redu dobil.
neki oktobrski dan leta 1809, pri raguav d'Hilliers nas s svojo de
Prosim Vas, da mi v svojem
šli v Novo mesto na semenj. T o javnostjo in povelji, ki jih je iz naslednjem poročilu opišete, kako
seveda ni bilo res, ker je šlo te dal, glede napada pominja. Vče so se razvijali dogodki, ki so se
daj za velik punt dolenjskih kme raj (v resnici že pred tremi dne po nemirih v Kočevju zgodili v
tov, ki jih je francoski okupator vi, namreč v ponedeljek 16. okto Vašem okrožju; dalje, da mi spo
s t i k A 1 s prehudimi oddajami (re- bra) je prišlo v Novo mesto 2000 ročite vzroke, ki so te dogodke
kvizicijami) in vojnimi davki tolovajev. Nekaj tolp se je pribli sprožili, in osebe, ki so imele pri
žalo Ljubljani na eno miljo, ven dogodkih največji delež.
(kontribucijami).
Napad upornih kmetov, o ka dar niso poskusile prodreti v
Rekli ste mi, da je gospod grof
terih pravi dekan Škrbec, da »o mesto.
Auersperg odšel v Istro. Ker mi
Rudniškega upravnika v Idriji odtlej niste o njem nič več po
bili le sejmarji, sem popisal v
Dolenjskem listu 9. januarja letos. so v noči od 16. na 17. t. m. ročali, Vas prosim, kaj je z njim.
V pismih Napoleonovega inten (uporniki) prijeli; 800 oboroženih
Mislim, da ste razglasili stroge
danta za Gorenjsko, grofa Far- kmetov, ki so jih nahujskali urad ukrepe, ki so bili izdani zoper po
guesa, pa najdemo še nekatere za niki iz uprave in grof Auersperg, vzročitelje nemirov, in upam, da
nimive podatke, zlasti iz ozadja je rudniškega upravnika aretiralo bodo imeli dober učinek.
tega n a š e g a pozabljenega kmečke in oplenilo. Ko je 2> ur presedel
Gospod škof se je pravkar po
ga punta, ki bodo NovomeŠcane v ječi, se mu je na čudežen način dal med upornike v novomeškem
in Dolenjce gotovo zanimali. T i  posrečilo rešiti se iz rok teh raz okrožju. Upam, da bodo njegova
sta pisma je leta 1868 zbral in bojnikov. Čast imam poslati Vam prisotnost in opomini privedli zo
uredil A . Dimitz v »Mittheilun- prepis poročila, ki mi ga je na pet k pameti nespametneže, ki so
gen des historisehen Vereins fiir pisal o dogodkih v Idriji. Ker ni v toliki meri zapeljani, da se ho
hotel noben trgovec kupiti živo- čejo poveljem njegovega veličan
das Herzogthum Krain«.
Devetnajstega oktobra 1809 pi srebrnih proizvodov tega rudni stva (Napoleona) upreti z zločini
še grof Fargues generalnemu in ka, leži trenutno za okoli 300.000 in krutostmi.
Uporniki niso premislili neiz
tendantu v Ljubjani, grofu D a  goldinarjev živega srebra v skla
diščih. Podvzel sem mere, da se ogibnega zla, ki ga njihovo vede
ruju:
»Puntarsko gibanje se je začelo te vrednote ohranijo, in upam, da nje utegne prizadejati provinci.
Zastaviti morate ves svoj vpliv,
v začetku preteklega meseca v moji napori ne bodo brezplodni.
Novica o (dunajskem) miru ni da v svojem okrožju odvrnete
vzhodnih predelih province. Zbra
lo se je 600 kmetov, ki so se mogla duhov pomiriti. Po poroči- ljudi, ki so te oddaljili od zakouprli plačevanju vojnih dajatev.
Ko je general Baraguav d'Hilliers
(v Ljubljani) o tem gibanju sli
šal, je poslal generala Suchvja z
bataljonom vojske (iz Novega
mesta) v k o č e v s k i okraj, kjer so
se uporniki zbrali. Ko pa se je
bližal, je nastal zopet red. Kontribucijo je bilo mogoče le počasi
izterjavati. General Baraguav d'
Hilliers je na prošnjo, ki sem mu
jo v tej stvari poslal, premestil
v vsak okraj v provinci nekaj
vojske. Le-ta je bila prideljena
komisarjem za posadke v občinah,
ki so (s kontribucijami) v zaostan
ku. T i ukrepi so bili povsod
uspešni. Le v tistih krajih vojvo
dine, ki meje proti Hrvaški, na
Kočevskem, so se drznili upreti
se temu izterjavanju. V noči od
8. na 9. t. m. so nekaj vojakov,
S T A R I N O V O M E Š K I R O T O V Z (na sosednjih hišah so Se
nastanjenih v Metliki in Kočevju,
vidni sledovi arkad)
napadli in jih več pobili. Odde
lek 30 Italijanov redne vojske so
(uporniki) zajeli in jih odgnali na lih, ki jih je general Baraguav d ' nirega reda, zopet z njihove poti,
Reko. Enega častnika so poslali Hilliers pravkar dobil, se zdi, da in upam, da Vaši napori ne bodo
nazaj, drugega pa z oddelkom se hoče upor povsod razširiti, in zaman!«
vred tam pridržali.
zbujajo domnevo, da upor vodijo
2e drugi dan, 21. oktobra, grof
Brž ko je general Baraguav d' tako, da bi se preko Koroške po Fargues priznava, da vojnih da
Hilliers za te dogodke zvedel, je vezal z uporom na Tirolskem...« jatev v uporni deželi ne bo mo
generalu Suchvju ukazal, naj gre
Vzrok uporu so bile prehude goče do postavljenega roka zbra
v tiste kraje in strogo nastopi vojaške dajatve,
rekvizicije in ti; kljub temu pritiska na vlad
proti krivcem. Malo za tem sta kontribucije. Samo zadnjih deset nega predsednika, naj z izterjabili dve vasi (Prečna in Bršljin, dni pred vstajo so Francozi iztis vanjem kolikor mogoče pohiti, in
razen njiju pa isti čas v Beli Kra nili iz Kranjske skoraj pol mili
jini tudi Predgrad, Poljane, Stari jona goldinarjev, brez dajatev v
trg in Kostel), požgani, ljudje pa naravi in onega, kar so si Napo
so zbežali.
leonovi častniki povsod prisvajali
Upali smo, da bo ta zgled Sču- zase. Novomeščani, ki so morali
TAKRAT
BO HUJE
valce oplašil, ni pa imel uspeha, že ob drugi francoski zasedbi, le
»Tvoj prijatelj govori povsod
ki smo ga pričakovali. Odposlan ta 1805, kupiti lakomnemu višje
same laži o tebi*.
ci, o d katerih so nekateri name mu Napoleonovemu častniku ko
»Nič hudega! Ampak kadar bo
ščeni v upravi province, potujejo čijo, konjsko opremo, obleko, sre
po deželi na vse strani in Ščuvajo brno uro in jedilni pribor, so se začel pripovedovati resnico, mi
k uporu; silijo one, ki se branijo morali sedaj, avgusta 1809, zave sporoči! Takrat bom p* že obra
pridružiti se tolovajem.
Eden zati, da bodo Francoze z vsem čunal z njim!*
glavnih pobudnikov teh nemirov po zmernih cenah oskrbovali, in
MED
ZAKONCI
je okrožni komisar v Postojni, morali dati še 58.000 frankov po
»Misli si, Joie, pes jt poirl ko
grof Auersperg. Zagotavljajo ce sojila, ki ga seveda niso nikoli
lač, ki sem ga pravkar spekla.*
lo, da se je izkrcal na Reki an več videli.
»Nič hudega, srček, ne jokaj!
gleški odposlanec in tisti čas razUpor je pobiranje
davkov,
sipaval po deželi svoje zlato. N a  »frankov«, skoro docela ustavil. Kupil ti bom novega psa.*
pori teh kolovodij nikakor niso Grof Fargues, ki je pozneje slu
ČAKA GA
bili brezplodni. Celotno novome žil v Zagrebu, po porazu Napo
Direktor živalskega vrta je do
ško okrožje, del postojnskega in leona pa bil župan v Lyonu, pra
ljubljanskega, se je dvignilo k vi 20. oktobra 1809 v pismu ge bil na službenem potovanju brzo
orožju. Uporniki z barbarsko kru neralnemu intendantu: »Nemiri, javko:
tostjo morijo Francoze in Italija ki so izbruhnili v provinci, dalje
»Novi šimpanz se nikakor ne
ne, ki jim padejo v roke. Neki okoliščina, da so oboroženi kmet more privaditi na nove življenj
okrožni komisar v Novem mestu je odpeljali več blagajn, in pa po ske pogoje — stop — ugotovili
je ubit, okrožnega glavarja pa so manjkanje vojaških čet je krivo, smo, da pogrela
življenjskega
napadli in ga je ranilo več kro da je izterjavanje zadnjih pet dni druga — stop — nestrpno časka na
gel. Zdi se, da so četo 8. italijan le malenkostno.«
vas povratek*.
skega pehotnega polka, ki so jo
Znani so zlasti napadi na Fran
NEGA
DOJENČKOV
generalu Suchvju poslali iz Ljub coze okoli Trojan in zaplemba
Bodoča mamica obiskuje tečaj
ljane, uporniki zajeli. T o izgubo francoske vojaške blagajne v č r 
bi bilo treba obžalovati toliko nem grabnu. Pa tudi drugod je Ja nego dojenčkov. Pri izpitu jo
bolj, ker je v vsej provinci le ohranjen spomin na take dogod vprašajo:
okoli 2800 mož vojske, deželo pa ke.
»Kakšna je najprimernejša oble
pokrivajo gore in gozdovi. Zago
Isti dan, 20. oktobra 1809, piše ka za nego dojenčkat* ^
tavljajo tudi, da je večji del teh grof Fargues tudi okrajnemu gla
»Kratka srajčka, zada} odprla!*
sil dobil ukaz, odriniti na Tirol- varju v Novo mesto:
hladnokrvno odgon <-j tečajnica.
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Ze isti dan, 21. oktobra, pa iz
vemo, da »po dobrohotnem skle
pu njegovega veličanstva ne bodo
izterjali vojnih kontribuclj, ki jih
je Kranjski naložil kraljevi na
mestnik, princ Eugen, in bo pro
vinca morala plačati le onih 12
milijonov 260.0000 frankov, ki jih
je deželi naložil vladni dekret 7.
julija. Francozi so upali, da bo
ta popustljivost pomirila nporne
duhove in puntarje privedla zo
pet k poslušnosti. Nehali so tudi
pošiljati, po deželi vojaške oddel
ke za prisilno pobiranje davščin.
Francoska poročila res pravijo,
da je konec oktobra (1809) deže
la že zopet mirna.
Dve stvari bi moral zlasti še
pojasniti: kako da so upor kranj
skih kmetov zoper Napoleonovo
okupacijo podpirali Angleži, ki so
na Reko poslali svojega človeka
z zlatom, in zakaj je na strani
upornikov stal grof Auersperg in
tudi drugo kranjsko plemstvo.
Angleži, ki so s strahom gledali,
kako Napoleon kot orkan ruši
Evropo in osvaja tuje dežele, so
tudi T Španiji netili zoper Napo
leona gverilsko vojno, da bi N a 
poleonovo moč oslabili. Zato se,
kajpak, ne smemo čuditi, da so
isto stvar poskusili tudi pri nas.
Grof Auersperg i z njim pač*
vse staro plemstvo in tudi duhov
ščina pa so vedeli, da prihaja s
Francozi duh meščanske revolu
cije zoper stari fevdalni red, zo
per graščinsko gospoščino in tlačanstvo. In tega so se itari go
spodarji družbe bali.
Uradniki stare avstrijske upra
ve, ki so jih Francozi prevzeli in
o katerih grof Fargues pravi, da
»potujejo po deželi na vse strani
in ščuvajo k uporu«- pa so akti
visti avstrijske vlade, ki uporni
kom skrivaj poroča, da je Fran
cozov le malo in da se bo sknro
vrnila avstrijska cesarska vojska.
n

Nekaj starih okroglih

Saj veste, kako pravijo stari
ljudje: vsaka nesreča ima svo
jo srečo. V i sploh ne veste,
kako sem zdaj srečen in pre
srečen, da »gmajna še ni pre
kopana. Naa, res nisem hud na
v a s . . . Pepa, še en liter za
moje prijatelje!«
Vraga! Razumeli so toliko
kot cigan pridigo. Cemu pravi
Boštjan da je srečen, celo pre
senečen, ker »gmajna« ie ni
prekopana?... O n , ki je prej
počel pravega zlodeja, ker niso
šli kopat, jih zdaj na vse le
pem gosti s pijačo! Dedec ima
nekaj za bregom, ampak kaj?

p i j a n a - . . . Pa mi je moja Mica
tako lepo svetovala: »Boštjan,
nikar ne hodi zdoma« je rekla,
»bomo že kako prestali s pe
prazni mizi. Pomaknil je klo strpela. Sedla je k Boštjanu in
timi krampi! Se boš spozabil
buk na uho, si gizdalinsko za- mu začela izpraševati vest.
in kaj čveknil, jutri boš pa
sukal mustače in prižgal ciga
zijal«. Ja, ja, tako mi je rekla
» J a postajna vendar, ljubi
ro. B i l je strašansko dobre Boštjan, kaj pa vas je danes
Mica, pa je nisem ubogal.
volje.
Grem, se nalivam z vinom,
pičilo?«
bedak, in sem vam nekaj po»Liter vina, ampak tistega od
»I vesel sem, lejte, strašan
čvekal...«
zida!« je zaklical.
sko vesel.«
»Nič niste počvekali, ljubi
K r č m a r i c a , stara Boltarjeva
»Pa menda niste v loteriji
Boštjan, prav nič. In prava
Pepa, je poznala Boštjana kot zadeli ali od kakega bogatega
reč, če bi. Saj me vendar poz
treznega in razsodnega člove stric iz Amerike pojerbali?«
nate in veste, da meni lahko
ka. Debelo je pogledala tako
»Eh, kaj to! Se v e č je, vse
zaupate kakor fajmoštru pri
čudno razigranega gosta in, ko v e č . . .
Ampak, Pepa,
nikar
spovedi. Jaz sem kakor grob.
mu je prinesla vina, Je vpra me ne sprašujte, ne bom po
šala:
Boštjan je spraznil drugi l i  Kar denete vanj, to v njem
vedal, res ne bom!«
tudi ostane.«
»Hudimana, stric Boštjan, kaj
K r č m a r i c o je razganjala ra ter in se poslovil. Stopil je še
»Ja, to pa vsa čast! S te plati
pa to pomeni? Nekam hudo dovednost, toda Boštjan ne bev v kuhinjo, kjer je krčmarica
vas dobro poznam. Res niste
veseli smo danes, a? Da niste ne mev; samo molči in pije. ravno cvrla jajca.
»Soseda,« je rekel,« eno stvar taka, kakor so druge čveke. Saj
terno zadeli?«
Včasih požvižga, kakor od silne
zato sem pa prišel k vam po
»Pa sem res vesel,« je rekel sreče, in to je vse. Niti bese- bi vas rad prosil.«
kramp. Vem, vam bi lahko ne
» K a j pa, Boštjan?«
Boštjan. »Tako vesel pa tako d-ice mu ne potegneš z Jezika.
srečen, da bi najraje ves svet
»Bi ml lahko posodili za jutri kaj povedal, zaupal, kakor ma
Pa so začeli prisedati k nje
teri, v e n d a r . . . «
k u š n i l . . . Dajte no, Pepa, še mu še kvartopirci; po vrsti, kramp?«
temle k v a r t a č e m liter vina, na kadar je bil kateri prost. Naj
»No, Boštjan, kaj je, kaj? Ne
»Kramp?« se je začudila Pe
moj račun!«
prej, da se mu zahvalijo za pa. »Tak gospodar, pa nimate kaj vas tišči, le povejte. Kakor
materi...«
Kvartopirci so dvignili glave nenavadno pogostitev, potem pa, pri hiši krampa!«
Boštjan se je usedel za ku
in pogledali Boštjana kot tele da bi se nekako opravičili ker
» E h a ! . . . Pet krampov imam,
nova vrata. K a r pomnijo na niso prišli, ko jih je prosil za ampak potrebujem še šestega.« hinjsko mizo in pošepetal:
vasi, Boštjan še nikoli ni po n »gmajno«.
»Pepa, ste poznali očeta mo
»Boste kaj kopali?«
nudil komu niti kozarca vode,
»Ja, bomo. Jutri z a č n e m o . . jega rajnega strica?«
»Veš, Boštjan,« je rekel ta
zdaj pa jih naliva z vinom. in oni, »nikar nam ne zameri. Uh, prekleti gobec,« se je lop
»Orehovškega T o n č k a ? . . . I
Vraga, kaj to p o m e n i ! . . .
Saj dela se nismo bal/i, res ne, nil po ustih, »kmalu bi počve- menda ja!«
Boštjan je izpil zadnjo kapljo ampak časa nismo imeli. Pa le kal!«
»Lejte, ta Orehovški Tonček
svojega litra, vrgel kozarec ob počakaj, tisto gmajno ti bomo
leta
oseminsedemdesetega
»Kaj boste pa kopali, ljubi je
zid in zaklical:
Že izrigolali, boš videl, da jo Boštjan? Tak povejte no.«
služil cesarja v Bosni, takrat,
»Pepa, še en liter zame, liter bomo!«
»Jezestana, kako se človeku ko so Turke pregnali. Tam mu
pa k oni miz-ir«
Toda čudno: Boštjan sploh ni razmaje jezik, če je malo nase. je priSel v roke velik bakren
Radovedno krčmarico Je stra- bil hud.
kan. K a r trezen misli, to pijan pisker, zvrhano poln samih tur
toncko «a«rb*l ictlk, Ni ve4
»I kaj ton »gperU, taoUe! zgobezda. Ti jtfodejeva betica skih cekinov. Takole kakih pet«

e

mu zažuga: »Nemiri, do katerih
je v provinci prišlo, Vem ne mo
rejo služiti za opravičilo. V očeh
francoske vlade govori to proti
Vam in temu se morate izogniti!«
Generalnemu intendantu in gene
ralnemu administratorju pa zago
tavlja: »Brez ozira na nemire, ki
so na Kranjskem izbruhnili in za
nekaj časa ustavili pobiranje kontribucij, sem vendarle podvzel po
trebne mere, da zagotovim nakla
de in državne dohodke, in bom i
tem nadaljeval toliko časa, dokler
mi ne boste poslali potrdila o
sklenjenem miru, o katerem sem
ime! čast brati v Vašem pismu
od 14. t. m.«
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»Kaj delata, Pavelček
dicat*
»Igrava
mama*.

se

in Maj-

mladoporočenca,

»Kje pa je Francekt*
»Ta sedi pod mizo in laka, ds.
se bo rodil.*

» K a k o v a m je ugajala
drama?«

moja

»Oh, celo n o č nisem Vnogel
zaspati!«
» T a k o vas je g a n i l a ? «
»To ne, ampak kadar spim
od osmih do enajstih, ne m o 
rem do Jutra v e č zaspati.«

gel natanko prebrati, na kate,
rem prostoru je pisker zakopan.
Ampak glavno je, da vem, da je
zakopan na »gmajni«'. Tisti kos
sem pa, kakor veste, pojerbal
j a z . . . No, in jutri bomo začeli
kopat!«
Stara Pepa je poslušala brez
sap«. Petnajst kilogramov zla^
t a ! . . . Starega turškega z l a t a ! . .
»Ampak, soseda, kakor sem
rekel: živi duši niti besede!«
»Kaj vendar mislite, Boštjan!
Jaz sem kakor grob.«
Priznajmo: k r č m a r i c a Pepa je
držala besedo. Boštjanove skriv
nosti ni izdala nikomur. Pa res
nikomur ,no — samo svoji pri
jateljici Cveki, katere mož je
ravnokar kvartal v krčmi. A m ,
pak tudi Cveka je prisegla
molk.
Cez kake pol ure so kvarto
pirci vstali in se razšli domov.
A l i so potem ponoči doma
spali ali se ukvarjali s kakim
drugim poslom, to se nikoli ne
bo razvedelo.
Znano pa je, da se Je v mra
ku tihotapilo vse polno črnih
senc z vrečami pod p aduho, s
krampi
in
motikami
proti
»JTmajni«.
Do svita je bila vsa »gmajna«
prekopana in prerita tako teme*
Ijito, da bi tega ne opravili niti
najboljši kopači.
In vse to delo je veljalo B o ,
Jtjana samo pet litrov vina ln
Pa nedolžno laž.
Pravijo, da JO na »gmajni«
še dandanes najboljše njive pod
miš zgrizla papir, va nisem mo« Gorjanci.
najst kil je vagal.«
»Kdo? Stric?«
»Eh, kaj stric! Pisker!«
»Sveta pomagavka, kaj pove
s t e ? . . . Se sanjalo se mi n i kaj
da bi bila slišala.«
»Kako bi slišala, ko so pa v
družini tajili ko kača
noge.
Bom povedal, zakaj. Eni so go
vorili, da je Tonček ta pisker
ukral, Tonček je pa trdil, da
mu ga je podaril neki turški
vojvoda, ker mu je življenje
rešil. In potlej je Tonček ta
pisker zakopal.«
»Pa zakaj ga je zakopal?«
»Iz strahu, da mu ga ne vza
me država. Ampak živi duši ni
črhnil, kam ga je z a k o p a l . . .
No, potlej se je nekega dne na
pil, se prevrnil z vozom v gra.
po in se u b i l . . . «
» J a , tega se pa spominjam.«
»No, lejte, da govorim samo
božjo resnico. Zdaj seveda nihče
domačih ni mogel zvedeti, kje
je pisker z a k o p a n . . . Danes pa
ti jaz pretikam nekaj po cimpru in najdem star vojaški ko
ledar. Prebiram v tem koledar
ju tiste stare dogodivščine, pa
ti na lepem pade ven listek.
Poberem ga, berem in kar v
glavi se mi zvrti. Veste kaj Je
pisalo? Tole:
.Pisker s turškimi cekini sem
zvagal in zakopal. Vagal je pet
najst kil. Zakopal sem ga na
svojem gruntu, na tistem kosu,
ki mu pravijo »gmajna«, tri
metre od . .
Peklenske smola! Tukaj je
r

